ราชบุรี

ยังมีทีเด็ด

วัฒนธรรมอันงดงาม แต่เลือนรางอยู่นอกการรับรู้ของเรา
‘หนั ง ใหญ่ ’ สมบั ติ ท างวั ฒ นธรรม การแสดงที่ ร วมศิ ล ปะ
หลากแขนงประกอบไว้ด้วยกัน เดินทางข้ามผ่านเวลา และยังคง
สืบสานลมหายใจต่อไป โดยผูค้ นและชุมชนจากรุน่ สูร่ นุ่ เพือ่ ดำ�รงไว้
ซึ่งมรดกอันงดงาม
ร่วมสัมผัสเรียนรู้ ความเป็นมา อุปสรรคปัญหา และความเป็น
ไปได้ในภาพสะท้อนของหนังใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น กีฬา ภาพยนตร์
ศิลปะ ในมุมมองอันไม่สิ้นสุดของ ‘หนังใหญ่’
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จากบรรณาธิการที่ปรึกษา
นั บ ไปนั บ มา ผมก็ ทำ�หน้ า ที่ เ ป็ น ครู พี่ เ ลี้ ย งให้ กั บ น้ อ งๆ
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นนักเขียน/นักทำ�นิตยสาร
ในโครงการ ‘TK Young Writer’ นี่เป็นปีที่ 4 เข้าไปแล้ว
นานเสี ย จนน้ อ งๆ รุ่ น แรกที่ อ บรมมี ก ารมี ง านทำ� ได้ เ ป็ น
นักเขียน เป็นกองบรรณาธิการสมใจกันไปก็หลายคน เลยมี
คนตั้งข้อสังเกตว่า ผมน่าจะเป็นคนจำ�พวกที่ชอบสอนเด็ก
ชอบทำ�งานกับเด็กๆ (หรือแม้แต่ชอบดุเด็ก ชอบออกคำ�สั่ง
เอากับเด็กๆ)
ถามตัวเอง-ผมเป็นแบบนั้นหรือเปล่า ก็อาจมีส่วน เวลาที่
เห็นพวกเขากระตือรือร้น ตั้งใจทำ�สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างจริงจัง
จะผิ ด จะถู ก ก็ ลุ ย ไปก่ อ นแล้ ว ไปหาทางเรี ย นรู้ เ อาข้ า งหน้ า
วิธีแบบนี้ผมว่ามันสนุกดี
ผมบอกน้องๆ ทุกรุ่นคล้ายกันว่า หนังสือเล่มนี้เป็นผลงาน
ของพวกเขา เพราะฉะนั้ น ตอนนี้ อ ยากทำ�อะไร-ทำ�เลย
เพราะในชีวติ การทำ�งานจริง โอกาสเปิดกว้างแบบนีม้ ไี ม่บอ่ ย
นัก (หรืออาจไม่มเี ลย สำ�หรับคนทีโ่ ชคไม่ด)ี แน่นอนว่าหนังสือ
เล่มนีอ้ าจมีขอ้ บกพร่องอยูบ่ า้ ง อาจมีบางอย่างทีด่ ผู ดิ ทีผ่ ดิ ทาง
ไปหน่อย แต่ผมก็อยากให้สิ่งเหล่านั้นช่วยสอนพวกเขา
งานของเราจะเป็นครูที่สอนตัวเราเองได้ดีที่สุด ดีกว่าสิ่งที่
ผมสอนด้วยซํ้า ผมเชื่ออย่างนั้น
ดังนั้นในฐานะผู้คุมหางเสือเรือ ผมจึงพยายามตีกรอบ
หรือควบคุมทิศทางของหนังสือ-เรือลำ�นีใ้ ห้นอ้ ยทีส่ ดุ ปล่อยให้
ไหล แล้วดูว่ามันจะพาเราไปสู่หนใด ถ้าลอยไปผิดร่องนํ้า
ก็อาจต้องออกเรี่ยวแรงบังคับกันบ้างตามสมควร ก็แค่นั้น
ดังนั้น หากท่านอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วชอบใจ กรุณาให้
กำ�ลังใจพวกเขา หากอ่านแล้วขัดหูขดั ตา โปรดให้ความเมตตา
พวกเขา และในฐานะผู้ควบคุมเรือ ผมขอน้อมรับความผิด
ไว้เพียงผู้เดียว...เอ่อ...สองคนก็แล้วกัน เนื่องจากนึกขึ้นได้ว่า
ผมยังมีผู้ช่วยอีกคนหนึ่ง
หวังว่าท่านคงได้รับความเพลิดเพลินใจตามสมควร
				

จักรพันธุ์ ขวัญมงคล

จากบรรณาธิการ

CONTENT

ไม่รู้ว่านักเขียนคนอื่นเป็นอย่างไร แต่ผมคนหนึ่งที่ต้องการ
พิ สู จ น์ ตั ว เองว่ า ตนมี คุ ณ ค่ า คู่ ค วรกั บ การเป็ น นั ก เขี ย นด้ ว ย
ความเป็นตัวของผมเอง ไม่ว่าโจทย์หรือธีมงานจะเป็นเช่นไร
งานเขียนทีอ่ อกมาจะต้องเฉิดฉาย มีคณ
ุ ภาพ โจทย์แรกทีพ่ วกเรา
คณะบรรณาธิการได้รับคือ จังหวัดราชบุรี เนื่องจากพวกเรามี
ไปอบรมนักเขียนกับโครงการ TK Young Writer ที่จังหวัดนั้น
เราจึงได้รับโจทย์ให้ทำ�งานเขียนเกี่ยวข้องกับราชบุรี ซึ่งนี่เป็น
เพียงแค่โจทย์เบือ้ งต้น ไม่ใช่ธมี งานเขียนเลยด้วยซํ้า ด้วยความ
สั ต ย์ จ ริ ง เราทุ ก คนสั บ สนหลงทางในท้ อ งทะเลความคิ ด
กระจัดกระจายมากมาย มีคิดธีม สิ่งต่างๆ ที่พบเจอที่ราชบุรี
ความคิดที่ผุดขึ้นมาในหัวตอนอยู่ที่ราชบุรี สิ่งที่ทำ�โดยราชบุรี
หรือทำ�ที่ราชบุรี เราปักหลักอยู่กับแนวคิดที่จะทำ�งานเขียน
เกีย่ วกับ ทำ�โดย ทำ�ทีร่ าชบุรนี สี้ กั พักใหญ่ แต่เสาทีป่ กั ลงไปชุย่ ๆ
ย่อมไม่มั่นคงเป็นธรรมดา เราจึงต้องหาธีมใหม่ที่เหมาะสม
กว่านี้ เราหลงทางกันอยู่ หลงจนมองข้ามสิ่งที่น่าสนใจอย่าง
โอ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับราชบุรีโดยตรง เพราะมันคือสินค้าโอท็อป
ประจำ�จังหวัด แต่โอกาสที่หลุดลอยไปแล้ว คงไม่หวนคืนมา
หาเราอีก
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แต่โชคยังดีที่มีโอกาสอื่นเข้ามา แล้วเราก็ไขว่คว้ามันมา
พวกเราได้มีโอกาสไปวัดขนอนหนังใหญ่ ซึ่งมีการจัดแสดง
หนังใหญ่ สมบัติทางวัฒนธรรมที่ถูกยกเป็นศิลปะการแสดง
ชั้ น สู ง และที่ น่ า สนใจยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น คื อ ตั ว คำ� ‘หนั ง ใหญ่ ’
ที่พลิกแพลงตีความออกมาได้หลายอย่าง นอกจากการแสดง
มหรสพ ทั้งหนังภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ หนังหน้าที่เป็นเรื่องใหญ่
สำ�หรับหลายคน และอื่นๆ ที่จินตนาการผู้คนจะนำ�พาไปได้
แม้เส้นทางจะขรุขระ ยากเย็น ลำ�บากเพียงใด แต่ก็ได้มา
ซึ่งธีมที่เราสามารถนำ�มาสรรค์สร้างผลงานแสนภาคภูมิใจได้
อาจไม่ ส มบู ร ณ์ แ บบ แต่ ก็ เ ป็ น ประกายไฟเล็ ก น้ อ ยที่ ทำ�ให้
เปลวไฟนักเขียนในดวงใจของพวกเราลุกโชน ขอขอบคุณผูอ้ า่ น
ทุกท่านทีอ่ า่ นเศษเสีย้ วความนึกคิดของผม และขอความกรุณา
ฝากผลงานอื่นๆ ในนิตยสารเล่มนี้ด้วย
							
			
ธนธรรม ชาติอาชาไนย

P.10

P.28

ทำ�ความรู้จัก ‘หนังใหญ่วัดขนอน’
จากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต

เปิดใจ จฬรรณ์ ถาวรนุกูลพงศ์
ผู้ทำ�ให้หนังใหญ่มีชีวิต

ในตอนที่เราเริ่มต้นทำ�หนังสือเล่มนี้ เราแทบไม่รู้เลยว่า
ต้องทำ�อะไรกันบ้าง เราเริม่ ต้นจากคนทีไ่ ม่รจู้ กั กัน มานัง่ ล้อมวง
เพือ่ หาถ้อยคำ�ทีจ่ ะมาเป็นหัวใจของหนังสือเล่มนี้ แรกเริม่ เดิมที
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีธีมหลักว่า ‘หนังใหญ่’ แต่เราเริ่มจาก
คำ�ว่า ‘ราชบุรี’ แล้วเราจึงดำ�เนินมาถึงคำ�ว่า ‘Made In/By
ราชบุรี’ นั่นคือชื่อแรกของหนังสือเรา
หลังจากเราได้เดินทางมาถึงราชบุรี เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
วิธีการทำ�งาน วิธีการคิด วิธีที่เราจะทำ�หนังสือเล่มนี้ออกมา
แต่เราก็ยังสะเปะสะปะ ไม่รู้ด้วยซํ้าว่าควรเดินไปทางไหน
แต่โชคดีทเี่ รายังมีพตี่ ะ๊ (จักรพันธุ์ ขวัญมงคล) คอยให้คำ�ปรึกษา
และคอยชี้ทางให้ เขาได้นำ�พาเรามาจนถึงคำ�ว่า ‘หนังใหญ่’
และสอนวิธีการทำ�งานต่างๆ
การจะทำ�งานหนังสือ เราจะต้องติด ‘เรดาห์’ เอาไว้
พี่ต๊ะสอนเราเช่นนั้นเป็นอย่างแรก ให้เราติด ‘เรดาห์’ ที่จะ
คอยจับประเด็น จับสิ่งต่างๆ รอบตัวมาเป็นคอนเทนต์ มาเป็น
หัวข้อในการเขียน ตรวจจับสิ่งน่าสนใจต่างๆ เพื่อหยิบยกมา
นำ�เสนอ
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แล้วเราก็ได้ใช้เรดาห์นั้น ในวันที่เราเดินทางไปยังวัดขนอน
เราได้พบกับจอหนังที่อยากตั้งคำ�ถามกับมัน เราได้พบกับ
พีจ่ ฬรรณ์ ถาวรนุกลู พงศ์ ได้พบกับความน่าสนใจของหนังใหญ่
และวัดขนอน
เราได้หยิบจับวัตถุดิบที่ได้รับจากเรดาห์ของเราแต่ละคน
มาวางรวมกัน และนำ�มันมาปรุงเป็นคอลัมน์ต่างๆ ในหนังสือ
เล่ ม นี้ ทุ ก คนต่ า งหยิ บ ยกประเด็ น ที่ น่ า สนใจมาวิ เ คราะห์
เปรียบเทียบ ตัง้ คำ�ถาม เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ประเด็นหัวข้อทีน่ า่ สนใจ
ตลอดสามวัน เราทำ�งานกันอย่างเต็มที่ ก่อนจะได้รู้ว่า
การทำ�งานที่แท้จริง อยู่หลังจากนั้น
พวกเราแยกย้ายกลับไปยังสถานที่ของตัวเอง และพยายาม
ทำ�หน้าทีข่ องตัวเองให้ดที ส่ี ดุ ค้นคว้าหาข้อมูล ลงพืน้ ที่ สัมภาษณ์
แกะเทป เขียนคอลัมน์ เราต่างกลั่นกรองทุกอย่างที่ได้มา
เพื่อสร้างภาพที่เราวาดเอาไว้ให้เป็นจริง
และในวันหนึ่ง ที่คุณได้เปิดอ่านหนังสือเล่มนี้
พวกเราก็ยังคงเติบโต
							
			
สิรวิชญ์ สิงหาพล

นานารีวิว
ฌาปนกิจ
คุยกับผู้อยู่กึ่งกลางระหว่างแสงและเงา
หนังหน้าเป็นเรื่องสำ�คัญ
หรือหนังชีวิตจะลิขิตละคร?
ทำ�ไมต้อง หนัง โลก จิต
เรื่องสั้นชวน เ งา
หนังใหญ่ของนักเขียนมือใหม่

หนังใหญ่ 7

CULTURES
Film

ปรสิต

มาอั พ เดตข้ อ มู ล ข่ า วสาร
สาระน่ า รู้ กั บ รี วิ ว ต่ า งๆ กั น
มี ทั้ ง บั น เทิ ง หนั ง ฟอร์ ม ยั ก ษ์
แดนญี่ ปุ่ น ซึ่ ง ถู ก ดั ด แปลง
มาจากหนังสือการ์ตูน อัลบั้ม
เพลงร็อกระดับตำ�นานสัญชาติ
อั ง ก ฤ ษ ห นั ง สื อ บ อ ก เ ล่ า
เรื่ อ งราวของศิ ล ปิ น รางวั ล
ศิ ล ปาธร วิ ดี โ อเกมซึ่ ง รวม
ภาพยนตร์ ม หากาพย์ เ ข้ า กั บ
แ ฟ ร น ไ ช ส์ ข อ ง เ ล่ น โ ด่ ง ดั ง
มาสคอตน้ อ ยผู้ เ ป็ น ตั ว แทน
แห่งรักและมิตรภาพการกีฬา
ล ะ ค ร ซี รี ส์ ซู เ ป อ ร์ ฮี โ ร่ สุ ด
อลั ง การ และสุ ด ท้ า ย รี วิ ว
ประเด็นทางสังคมชวนขบคิด
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ปรสิต เพื่อนรักเขมือบโลก หรือใน
ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษ Parasyte เป็ น
ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของประเทศญีป่ นุ่
ซึ่งถูกดัดแปลงมาจากหนังสือการ์ตูน
ชื่อดัง Parasyte หรือที่ชาวไทยรู้จัก
กันในชื่อ ปรสิตเดรัจฉาน กำ�กับโดย
ทาคาชิ ยามาซากิ ผู้กำ�กับคนเดียวกับ
หนังเรือ่ ง โดราเอมอน เพือ่ นกันตลอดไป
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ดัดแปลงจาก
หนังสือการ์ตูนที่ประสบความสำ�เร็จ
ต้นฉบับหนังสือการ์ตนู ปรสิตเดรัจฉาน
ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในญี่ปุ่นเมื่อปี 1988
ต้ น ฉบั บ จึ ง อ้ า งอิ ง ยุ ค สมั ย 80s-90s
แต่ด้านภาพยนตร์เปลี่ยนไทม์ไลน์ของ
เรื่องให้เป็นสมัยใหม่ เพื่อที่จะเข้าถึง
ผูช้ มรุน่ ใหม่ได้งา่ ย ทว่าในขณะเดียวกัน
ละครซีรีส์แอนิเมชั่นที่ถูกดัดแปลงจาก
หนังสือการ์ตนู เรือ่ งนีก้ ก็ ำ�ลังออกอากาศ
อยู่ และเนื้ อ เรื่ อ งก็ เ ป็ น ไทม์ ไ ลน์ ยุ ค
ปัจจุบันเช่นเดียวกับหนังภาพยนตร์

ตามปกติ ผูช้ มโดยเฉพาะแฟนพันธุแ์ ท้
มั ก จะเปรี ย บเที ย บภาพยนตร์ ฉ บั บ
ดัดแปลงกับต้นฉบับ และซีรสี แ์ อนิเมชัน่
หากเนื้ อ เรื่ อ งดำ�เนิ น เหมื อ นต้ น ฉบั บ
ชัดเจน หนังเรื่องนั้นจะเสียเสน่ห์ในตัว
ของมันเอง ทว่า ปรสิต ฉบับหนังโรง
นอกจากดัดแปลงไทม์ไลน์ให้ทันสมัย
ยั ง ดั ด แปลงเนื้ อ หาจากต้ น ฉบั บ ให้
เหมาะสมกับฉบับภาพยนตร์ทมี่ แี ค่สอง
ภาคและความยาวหนังต่อภาคจำ�กัด
ไม่ถึงสองชั่วโมง ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงมี
เอกลักษณ์ด้านรายละเอียดและการ
ดำ�เนิ น เรื่ อ งซึ่ ง แตกต่ า งจากต้ น ฉบั บ
และการ์ตูนแอนิเมชั่น
กล่ า วได้ ว่ า ตั ว ภาพยนตร์ มี จุ ด ยื น
ในฐานะอะแดปเทชัน่ [สือ่ ทีถ่ กู ดัดแปลง
จากต้ น ฉบั บ ] ของมั น เองที่ แ ตกต่ า ง
และโดดเด่นในแบบฉบับของมัน
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The Flash (2014)
นี่ คื อ ซี รี ส์ ที่ จั บ สายตาของผู้ ช ม
ได้อย่างอยูห่ มัดด้วยเรตติง้ เปิดตัวสูงสุด
ในรอบ 5 ปี ของช่อง The CW
The Flash เรื่องราวของชายผู้เร็ว
ที่สุดในโลก ซีรีส์ที่ได้รับการดัดแปลง

มาจากต้นฉบับการ์ตูนในชื่อเดียวกัน
ของค่าย DC Comics ตัวละครตัวนี้
ได้ถูกสร้างขึ้นโดย การ์ดเนอร์ ฟ็อกซ์
(Gardner Fox) และ แฮร์รี่ แลมเพิร์ด
(Harry Lampert) ในปี 1940 ซึ่งปีนี้
ก็ ค รบรอบ 75 ปี ข องบุ รุ ษ ผู้ เ ร็ ว ที่ สุ ด
ในโลกนี้ด้วย
โดยในฉบั บ ซี รี ส์ โ ทรทั ศ น์ นี้ ไ ด้ ถู ก
นำ�ออกอากาศครั้ ง แรกในวั น ที่ 7
ตุ ล าคม 2014 โดยช่ อ ง The CW
แสดงนำ�โดย แกรนต์ กัสติน (Grant
Gustin) รั บ บทเป็ น แบร์ รี่ อั ล เลน
(Barry Allen) นักนิติวิทยาศาสตร์
แห่งกรมตำ�รวจเซ็นทรัลซิตี้ ผู้ถูกฟ้าผ่า
ในห้องทดลอง ตกอยู่ในอาการโคม่า
หลั บ ไม่ ไ ด้ ส ติ ไ ปเป็ น เวลา 9 เดื อ น
หลังจากฟื้นขึ้น เขาก็ค้นพบว่าสายฟ้า
ทีผ่ า่ เขาในคืนนัน้ ได้มอบพลังให้กบั เขา
ทำ�ให้เขากลายเป็นผู้ที่เร็วที่สุดในโลก
และตัดสินใจใช้พลังนัน้ เพือ่ ปกป้องเมือง
ซี รี ส์ เ รื่ อ งนี้ ไ ด้ เกรก เบอร์ แ ลนตี
(Greg Berlanti) โปรดิวเซอร์มือดี
ผู้ฝากชื่อไว้ในผลงาน Arrow มาเป็น
ผู้เขียนบทและควบคุมการผลิตอีกด้วย
ล่าสุด The Flash ก็ได้ถูกซื้อลิขสิทธิ์
มาฉายในประเทศไทย ภายใต้ ชื่ อ
วีรบุรุษเหนือแสง โดยช่อง Mono 29
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ME : มี

Lego The Lord of the Rings

ศรั ท ธาและอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก
คื อ บ่ อ เกิ ด ของหนั ง สื อ ชื่ อ ME : มี
ซึ่ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ขึ้ น เ พื่ อ ถ่ า ย ท อ ด
ประสบการณ์ ต ลอดจนแนวคิ ด ที่ ไ ด้
ระหว่างการเดินทางในชีวิต รวมไปถึง
ทรรศนะต่างๆ โดยแสดงให้เห็นถึงการมี
เพื่ อ มี เนื้ อ หาใจความที่ อ าศั ย อยู่ ใ น
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น เหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต
ของผู้เขียน มานพ มีจำ�รัส หรือ ครูนาย
ศิลปินรางวัลศิลปาธร 2548 เขียนถึง
การมีสิ่งต่างๆ อาทิ มีความรัก มีพ่อ
มีแม่ มีความฝัน มีโอกาส มีการเรียนรู้
และการเดิ น ทาง ผ่ า นบททดสอบ
ความศรัทธา รวมไปถึงการมีตวั ตนล้วน
ส่งผลต่อปัจจุบนั และอนาคตของผูเ้ ขียน
สิ่งสำ�คัญของหนังสือชื่อ ME : มี
อีกหนึ่งอย่างก็คือ ‘ความลับที่ไม่ควร
ปกปิ ด ’ ส่ ว นนี้ ผู้ เ ขี ย นได้ นำ�ตะกอน
ความคิดที่ตกผลึกแล้วมาบอกเล่าใน
ลักษณะเหมือนพ่อสอนลูก เหมือนครู
สอนศิ ษ ย์ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งของการเป็ น
นักแสดงที่ดีและมีความสุข
หนั ง สื อ Me : มี ผู้ เ ขี ย น มานพ
มีจำ�รัส ณ เพชร สำ�นักพิมพ์ ผู้สนใจ
ซือ้ หนังสือเล่มนี้ สามารถเดินทางมาซือ้
โดยตรงได้ที่ สวนศิลป์บ้านดิน ตำ�บล
เจ็ดเสมียน อำ�เภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี โทรศัพท์ 09-4495-8596

จากภาพยนตร์แฟนตาซีฟอร์มยักษ์
ในดวงใจของใครหลายคน สู่เกมที่มี
เนือ้ หาเข้มข้น The Lord of the Rings
Trilogy มหากาพย์ไตรภาคพร้อมให้
คุ ณ โลดแล่ น และสนุ ก ไปกั บ ตั ว เลโก้
อันเป็นเอกลักษณ์แล้ววันนี้
Lego เอาใจแฟนๆ ด้วยการปล่อย
วิดโี อเกมสุดมันอย่าง ‘Lego The Lord
of the Rings’ โดยเนื้ อ หาในเกม
อิงจากภาพยนตร์ The Lord of the
Rings ทัง้ สามภาค ผ่านการเล่าเรือ่ งราว
โดยตัวเลโก้ ในเกมประกอบไปด้วย
18 เลเวล และมี ตั ว ละครมากกว่ า
80 ตั ว ละคร ที่ ข นกั น มาสร้ า งความ
สนุกสนานให้กับคอเกม ทั้ง โฟรโด,
แกนดาล์ฟ, กิมลี และ เลโกลัส รวมทั้ง
ตั ว ละครสุ ด พิ เ ศษที่ ไ ม่ ป รากฏใน
ภาพยนตร์ พร้อมวิดีโอประกอบเกม
ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยมุ ข สุ ด ฮาที่ มี ม ากกว่ า
หนึ่งชั่วโมง และแสงสีสุดตระการตา
ไม่ต่างจากภาพยนตร์เลยแม้แต่น้อย
Lego The Lord of the Rings
รองรับทั้งหมด 9 แพลตฟอร์ม อาทิ
Microsoft Windows, Nintendo
DS และ iOS สนนราคาอยู่ที่ $4.99
(150 บาท)
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รู้จักนีลาร์

eSight Eyewear

สี่ตาคูณล้าน

กีฬาซีเกมส์ มหกรรมที่น่าตื่นเต้น
กลับมาอีกครั้ง โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่
28 ที่ประเทศสิงคโปร์ นอกจากความ
พร้อมในด้านการจัดการสถานที่และ
สิง่ อำ�นวยความสะดวกของเจ้าภาพแล้ว
สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ ป็ น สี สั น ไม่ น้ อ ยเห็ น จะเป็ น
ตัวมาสคอตประจำ�การแข่งขัน
นี ล าร์ มาสคอตสิ ง โตน้ อ ยได้ รั บ
แรงบันดาลใจจากชื่อเจ้าชายซางนิลา
อุ ต ามะ ผู้ ค้ น พบเกาะสิ ง คโปร์ ต าม
บั น ทึ ก ของชาวมาเลย์ ถู ก ออกแบบ
และดัดแปลงมาจากมาสคอตที่ใช้ใน
การแข่ ง ขั น กี ฬ าประจำ�ชาติ ปี 2012
โดยมี ลั ก ษณะเป็ น สิ ง โตเพศผู้ ที่ มี
แผงคอสีแดงเพลิง สือ่ ถึงความหลงใหล
ในเกมกีฬา รูปหน้าเป็นรูปหัวใจสื่อถึง
มิตรภาพซึง่ ก่อเกิดท่ามกลางการแข่งขัน
และความรักในกีฬา สวมเสื้อชุดวอร์ม
ทางการหรื อ ชุ ด แข่ ง สี ฟ้ า ตามโอกาส
ที่เหมาะสม
มาสคอตนีลาร์ถูกนำ�ไปใช้ประชาสั ม พั น ธ์ ม หกรรมกี ฬ าหลากหลาย
ช่ อ งทาง ทั้ ง ในรู ป แบบของที่ ร ะลึ ก
ผ่ า นกิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ กระตุ้ น และ
ชักชวนชาวอาเซียนให้เกิดความสนใจ
และร่วมติดตามกับปรากฏการณ์กีฬา
ครั้งนี้

e S i g h t E y e w e a r แ ว่ น ต า
อิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับสวมใส่ทสี่ ามารถ
ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาส
มองเห็ น เป็ น การพั ฒ นาทางด้ า น
เทคโนโลยีครั้งใหญ่ และได้มีการจด
สิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย ลงทะเบียน
กั บ องค์ ก ารอาหารและยา รวมถึ ง
สาธารณสุขของแคนาดา
eSight มาพร้อมกับคุณสมบัติเด่น
ประกอบด้ ว ย การใช้ ก ล้ อ งวิ ดี โ อที่ มี
คุณภาพและความคมชัดสูง เป็นกล้อง
ที่ความเร็วสูง มีซอฟต์แวร์ประมวลผล
ของคอมพิ ว เตอร์ แ ละหน้ า จอ OLED
ที่ ซั บ ซ้ อ น และวิ ดี โ อคุ ณ ภาพสู ง สุ ด
ฉายภาพแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้คนที่
สูญเสียการมองเห็นได้กลับมามองเห็น
จริง ทั้งการซูมที่มีมากถึง 14 ครั้ง แต่ก็
มีข้อจำ�กัดคือผู้ใช้งานต้องไม่เป็นผู้ที่
สูญเสียการมองเห็นอย่างสนิทหรือถาวร
eSight เป็นอุปกรณ์สำ�หรับผู้ที่สูญเสีย
การมองเห็นจากพันธุกรรม กรรมพันธุ์
ก้านโคนเสือ่ ม การเสือ่ มสภาพ เบาหวาน
ต้อหิน เป็นต้น
ราคาของแว่นตา eSight นั้นอยู่ที่
ราคา $15,000 หรือประมาณ 489,300
บาท
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ปัจจุบัน 6 ใน 10 ของประชากร
ในประเทศพัฒนาแล้วสวมใส่แว่นตา
ข้ อ มู ล จากสภาพั ฒ น์ ฯ ในปี 2557
ระบุ ว่ า ประชาชนไทยใช้ ส มาร์ ท โฟน
โดยเฉลี่ยถึง 7.2 ชั่วโมงต่อวัน
สายตาผิดปกติจะมีทงั้ สัน้ ยาว เอียง
สำ�หรับเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี การเล่น
คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน จะทำ�ให้
สายตาสั้ น เร็ ว กว่ า ปกติ ทำ�ให้ เ ด็ ก
มีปญ
ั หาในการเรียน มองกระดานไม่ชดั
และเกิ ด อาการปวดตา ยั ง พบอี ก ว่ า
ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในทุกวัยถึง 20
เปอร์เซ็นต์ ยังสามารถเกิดสายตาสั้น
ชั่ ว คราวได้ เนื่ อ งจากการหดตั ว ของ
กล้ามเนือ้ เป็นเวลานาน สำ�หรับคนทีม่ ี
สายตายาวจะมีกำ�ลังของสายตาน้อย
กว่าปกติ การมองจอคอมพิวเตอร์หรือ
สมาร์ทโฟนทีม่ ขี นาดเล็กให้เห็นชัดเจน
จึงจะต้องใช้แว่นสายตายาว
แนวโน้มการสวมใส่แว่นตาที่เพิ่ม
สู ง ขึ้ น เกิ ด จากพฤติ ก รรมการใช้
เทคโนโลยี ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามยุ ค สมั ย
การใช้เครื่องมือเหล่านี้จะต้องใช้อย่าง
พอดี มิ เ ช่ น นั้ น นอกจากจะเสี ย ทั้ ง
สุขภาพและสายตาแล้ว ยังอาจเสียเวลา
โดยไม่ก่อเกิดประโยชน์อีกด้วย

Classic

ตาลุงตุ้งแช่
The Beatles
-Revolver (1966)
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แต้มเก้าเกิว้ ทีเ่ ห็นนีไ่ ม่ใช่วา่ ชุดรวมเพลงนีม่ นั ไม่ดี
นะคุณ ก็ไอ้ตวั ลุงน่ะติดตามฝีไม้ลายมือของพ่อหนุม่
สี่เต่าทอง หนึ่งแต้มของเขานี่ยังต้องนับเป็น สิบเบ็ด
ของไอ้หนุ่มบีเบ๋อ (มันเต็มสิบ ก็แปลว่าไอ้หนุ่มนี่มัน
เทียบกันไม่ติดนะซี) ที่พวกแม่ยกเขาให้เป็นเจ้าหนู
มหัศจรรย์ อะไรจะปานนั้น! ผู้อ่านที่รัก ใคร่สงสัย
ไหมเล่า ทำ�ม้ายทำ�ไมลุงไม่ให้หนุ่มๆ สี่เต่าทอง
เสียให้เต็มสิบให้เต็มเม็ดเต็มแต้มกับเขาไปเลย ปุโธ่!
ผู้ชายไหนเล่าจะไม่เจ้าชู้ และลุงก็เจ้าชู้กะพวกเพลง
พวกกลอน ฟังแล้วก็ร้องโหยๆ จะฟังที่สุดของที่สุด
เสียให้ได้ (เหมือนหยั่งไอ้ทิดแถวบ้านคนนึงที่มีเมีย
แล้วก็ยังอยากจะมีเล็กมีน้อยเสียอีกให้ได้) มาลองดู
กันเถิดว่ามันขาดอะไร เอ้า, หยั่งแรกเลยนา ไม่มี
เพลงพ่อหนุม่ ริงโกแต่งเองสักเพลง เขยิบไปอีก ก็เบส
ของพ่ อ พอล ก็ บ รรเลงไม่ ถึ ง ชั้ น ครู เหมื อ นในชุ ด
เอสซีจีเปปเปอร์ แต่พ่อจ๊อดกลับน่าฉงน ดูเอาเถ้อ

ไอ้ชุดก่อนๆ พ่อจ๊อดยังแต่งเพลงไม่ถึงระดับพ่อเพลง
แม่เพลง มาไอ้คราวนีก้ เ็ ห็นผิดไปจริง พ่อจ๊อดใช้เสียง
ประสานผิ ด ทำ�นองคลองธรรมเพลงชาวบ้ า นชาว
ช่องเขาแต่งเขาร้องกัน เพลง แทะซะแมง (Taxman)
บ้ า ง ไอ้ วั น ทู ท รี ยู (I want to tell you) บ้ า ง
เสียงแปร่งๆ ปะแล่มๆ นั่นนะจับใจหยั่งประหลาดใจ
ลุงแท้น้อ พ่อจรก็ไม่เคยผิดใจลุง บรมครูโดยแท้!
ดูแต่ละเพลงนะ ผิดแผกแหกคอกเสียฉิบ บางเพลง
ก็พิลึกพิลั่น เพลงฉี่เสร็จๆ (She said, She said)
อะไรนั่นล่ะ นั่งจับเข่าเคาะเท้านับจังหวะก็นับผิดๆ
ถูกๆ ไอ้เขาคงใช้จงั หวะวิปริตใดก็ไม่ทราบได้หรอกนา
แต่ว่าจับใจลุงเหลือเกิน มนต์เพลงก็ขุดความรู้สึก
ครั้งเดินผ่านโรงงานไอ้เจ๊กทำ�ฝิ่นหลายปีกระโน้น
พับผ่าเหอะโดยเฉพาะธรรมโรจน์ นวนงค์ (Tomorrow
never knows) ผื น ชนวนลุ ง ก็ เ ท่ า นี้ แ ล แต่ ลุ ง
ขอบอก จะซื้อจะเช่าชุดนี้ก็เก็บขึ้นหิ้งบูชา
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สารคดี

หนังใหญ่ วัดขนอน
มหรสพของชาวบ้าน-มรดกของแผ่นดิน

เรื่อง: กองบรรณาธิการ
ภาพ: สิรวิชญ์ สิงหาพล, สิรวิชญ์ ขันธรักษ์, กัษมา เรืองงาม

หากพูดถึงการแสดงของไทยที่รวบรวมศิลปะของบรรพบุรุษไทยหลากหลายแขนงไว้ด้วยกันนั้น
แน่นอนว่า คำ�ตอบคงหนีไม่พ้นมหรสพที่เรียกว่า ‘หนังใหญ่’ เพราะ ‘หนังใหญ่’ ถือเป็นการแสดง
ไม่กี่ประเภทที่รวบรวมศิลปะไทยแขนงต่างๆ ทั้ง หัตถศิลป์ วรรณศิลป์ วาทศิลป์ ดุริยางคศิลป์
และ นาฏศิลป์ เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวและกลมกลืน มากไปกว่านั้น ‘หนังใหญ่’ ยังมีเอกลักษณ์
อันงดงามอ่อนช้อยของตัวหนังที่สะท้อนถึงความงามตามแบบศิลปะไทยได้เป็นอย่างดี
ในอดีต ‘หนังใหญ่’ ถือเป็นมหรสพของเจ้านายในรั้วในวัง ก่อนจะกลายมาเป็นมหรสพสำ�หรับ
ชาวบ้านทั่วไป สันนิษฐานว่า ‘หนังใหญ่’ มีมาหลายร้อยปี แม้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจุดกำ�เนิดของ
ศิ ล ปะการแสดงชนิ ด นี้ เ ริ่ ม ขึ้ น อย่ า งไรและเมื่ อ ใด แต่ ‘หนั ง ใหญ่ ’ ก็ ก ลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
วัฒนธรรมไทยผสานแนบแน่นไปในคติและวิถีคนไทยมาช้านาน
แต่ปัจจุบัน ในโลกที่หมุนไปด้วยการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างประเทศ หลอมรวมไปกับ
วัฒนธรรมแบบไทยร่วมสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ‘หนังใหญ่’ จึงเริ่มเลือนหายไปจาก
การรับรู้ของผู้คนในสังคมไทย แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคณะ ‘หนังใหญ่วัดขนอน’ แห่งจังหวัดราชบุรี
ที่ยังคงอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงนี้ไม่ให้สูญหาย เก็บรักษามหรสพชาวบ้านแขนงนี้ไว้ให้เป็น
มรดกของคนไทยสืบไป แม้ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทย แต่ ‘หนังใหญ่วัดขนอน’ ก็ยังคงอยู่เป็นเอกลักษณ์สำ�คัญของจังหวัดราชบุรี
มาทำ�ความรู้จัก ‘หนังใหญ่วัดขนอน’ ตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน และค้นหาคำ�ตอบว่าอนาคตของ
‘หนังใหญ่วัดขนอน’ จะเป็นอย่างไร
ขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งแสงและเงาแห่งราชบุรี ที่กำ�ลังพร่าเลือนไปจากห้วงคำ�นึงของสังคม
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จาก ‘หนัง’ สู่ ‘หนังใหญ่’
‘หนัง’ เป็นมหรสพทีป่ รากฏในประวัตศิ าสตร์ของไทยมาแต่
โบราณ ในสมัยก่อนนั้นจะมีการแสดงหนังในงานพระราชพิธี
ต่างๆ ตัวหนังจะทำ�มาจากหนังวัวหรือหนังควาย แล้วแกะสลัก
เป็นรูปบุคคล สัตว์ สถานที่ และฉาก การแสดงจะมีตัวหนัง
เป็นผูด้ ำ�เนินเรือ่ ง คนเชิดจะเป็นผูพ้ าตัวหนังเคลือ่ นไหวไปตาม
บท ด้วยท่วงท่าทีง่ ดงามทัง้ ด้านหน้าและด้านหลังฉากซึง่ ทำ�จาก
ผ้าสีขาว ด้านหลังฉากมีการจุดกองไฟ เพือ่ ให้เงาปรากฏบนฉาก
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การแสดงและขับเคลื่อนท่ามกลางเสียงดนตรีไทยวงปี่พาทย์
ที่บรรเลงเพลงประกอบการแสดง
ต่อมา เริ่มมีหนังแขก หนังจีน และหนังชวาเข้ามา ‘หนัง’
จึงถูกเรียกอย่างเฉพาะเจาะจงว่า ‘หนังไทย’ และถูกเรียก
ให้เฉพาะเจาะจงลงไปอีกว่า ‘หนังใหญ่’ เมื่อเริ่มมีหนังเล็ก
อย่างหนังตะลุงเข้ามาในวงการแสดงแสงและเงา

อดีตอันเจิดจรัสของหนังใหญ่
จากเอกสารเก่ า แก่ ที่ สุ ด ของไทยที่ มี ก ารบั น ทึ ก เกี่ ย วกั บ
หนังใหญ่นั้นปรากฏในกฎมนเทียรบาลสมัยอยุธยา ซึ่งถูกตรา
ขึ้นในจุลศักราช 720 (พ.ศ. 1901) ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอูท่ อง) กล่าวถึงพระราชพิธจี องเปรียง
พระราชพิธสี ำ�คัญของอยุธยา โดยงานพระราชพิธนี จี้ ดั ขึน้ ทีพ่ นื้ ที่
พระลานพระราชวังและหน้าวัดพุทไธศวรรย์ มหรสพที่จัดขึ้นใน
งานพระราชพิธีจองเปรียงคือ การจุดดอกไม้ไฟและหนัง 2 โรง
ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ปรากฏ
หลั ก ฐานว่ า มี ก ารแต่ ง วรรณกรรมเพื่ อ ใช้ เ ป็ น บทแสดงหนั ง
หลักฐานทีว่ า่ นัน้ คือ สมุทรโฆษคำ�ฉันท์ แต่งโดยพระมหาราชครู
ซึ่งมีตอนหนึ่งเขียนไว้ว่า
พระให้กล่าวกาพย์นิพนธ์
ตระการเพลงยศพระ
ให้ฉลักแสบกภาพอันชระ
นเรนทรราชบรรหาร
ให้ทวยนักคนผู้ชาญ
ย เป็นบำ�เทิงธรณีฯ

จำ�นองโดยกล
เป็นบรรพบุรณะ
กลเล่นโดยการ

นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารสั น นิ ษ ฐานอี ก ว่ า วรรณกรรมเรื่ อ ง
อนิรุทธคำ�ฉันท์* นั้นแต่งขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงหนังเช่นกัน
แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการทำ�ตัวหนังตามเรื่อง อนิรุทธคำ�ฉันท์ และ สมุทรโฆษคำ�ฉันท์ แต่อย่างใด
ในรั ช สมั ย ของพระเจ้ า อยู่ หั ว บรมโกศ ปรากฏหลั ก ฐาน
ชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับหนังใหญ่คือ ปุณโณวาทคำ�ฉันท์ แต่งโดย
พระมหานาค วัดท่าทราย ทีก่ ล่าวถึงการแสดงหนังตอนกลางคืน
เรื่อง รามเกียรติ์ ในการสมโภชพระพุทธบาทที่สระบุรี ดังนี้
* อนิรทุ ธค�ำฉันท์ แต่งโดย ศรีปราชญ์ กวีเอกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

ครั้นสุริยเสด็จอัษฎางค์
ชรอุ่มอํ่าพร
บัดหนังตั้งโห่กำ�ธร
ฉลักเฉลิมเจิมจอง
เทียนติดปลายศรศรสอง
ก็ทุ่มตระโพนท้าทาย
สามตระอภิวันท์บรรยาย
นรินทรเริ่มอนุวัน
บัดพาลาสองสองขยัน
ธนาก็เต้าเตียวจร
ถวายโคบุตรมิให้มรณ์
นิวาสสถานเทาคง
เริ่มเรื่องไมยราพฤทธิรงค์
นเรศดลบาดาลฯ

เลี้ยวลับเมรุลง
สองพระทรงศร
พากย์เพ้ยเสียงกลอง
ชูเชิดพระนารายณ์
ปล่อยวานรพันปละปล่อยวานร
สะกดอุ้มองค์

ในสมัยอยุธยานั้น การแสดงหนังใหญ่ถือเป็นมหรสพชั้นสูง
งานใดที่มีการแสดงหนังใหญ่แปลว่าต้องเป็นงานที่ยิ่งใหญ่
และสำ�คัญมาก เช่น งานพระราชพิธีเฉลิมฉลองสมโภชต่างๆ
หรือพระราชพิธที เี่ กีย่ วกับการพระศพ หนังใหญ่จงึ เป็นการแสดง
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมในหมูป่ ระชาชนเป็นอย่างมาก ส่วนการแสดง
เท่าที่ปรากฏหลักฐานจะเป็นเรื่อง รามเกียรติ์ และการแสดง
เบิกโรงชุดต่างๆ เช่น จับลิงหัวคํ่า และ บ้องตันแทงเสือ เป็นต้น
ถึงแม้ว่าศิลปวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของอยุธยาจะถูกทำ�ลาย
และสูญหายไปในการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 แต่หนังใหญ่
ไม่ได้หายสาบสูญไปด้วย หนังใหญ่ยังคงเป็นมหรสพชั้นสูง
ที่คู่บ้านคู่เมือง ในเอกสารหมายรับสั่งกรุงธนบุรี (จ.ศ. 1138
เลขที่ 2) กล่าวถึงมหรสพสมโภชเมื่อคราวที่เจ้าพระยามหากษัตริยศ์ กึ ได้อญ
ั เชิญพระแก้วมรกตจากกรุงเวียงจันทน์ มหรสพ
ทีจ่ ดั ขึน้ ในครัง้ นีจ้ ดั อย่างยิง่ ใหญ่ มีการจัดแสดงหนังไทยระหว่าง
ระทาดอกไม้ไฟพร้อมกัน 9 โรง การแสดงหนังจีน 2 โรง
การแสดงหนังกลางวันและการแสดงหนังไทยโรงใหญ่
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ความรุ่งเรืองในรัตนโกสินทร์
หนังใหญ่เดินทางสู่การเป็นมหรสพที่ยิ่งใหญ่ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น เพราะความอลังการในการแสดงของหนังใหญ่
ที่ใช้พื้นที่มาก มีจอกว้าง ทำ�ให้ผู้ชมชมการแสดงได้สะดวก
แม้จะนัง่ ห่างออกไป ตัวหนังทีส่ ร้างขึน้ มาอย่างวิจติ รตระการตา
รวมทั้งดนตรีประกอบที่สามารถเรียกผู้คนให้เข้ามาชมได้มาก
เช่นกัน ทำ�ให้หนังใหญ่เป็นมหรสพที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้
เห็นได้จากคราวที่มีการจัดมหรสพสมโภชวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
โปรดเกล้าฯ ให้จัดมหรสพหลวงเพื่อเฉลิมฉลอง ได้แก่ หนัง
9 โรงและดอกไม้เพลิง นอกจากนีย้ งั ปรากฏหลักฐานว่าพระองค์
ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรือ่ ง อิเหนา เพือ่ ให้หนังใหญ่ใช้แสดง
เพิ่มขึ้นจากเรื่อง รามเกียรติ์
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งถือว่า
เป็ น ยุ ค รุ่ ง เรื อ งของศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย หนั ง ใหญ่ ก็ เ ติ บ โต
ไม่แพ้กนั มีหลักฐานการสร้างตัวหนังใหญ่และบทวรรณคดีทใี่ ช้

ในเรื่อง รามเกียรติ์ ใช้แสดงหนังใหญ่ ซึ่งตัวหนังที่ถูกสร้าง
มีจำ�นวนมากและมีความสวยงามเป็นอย่างยิง่ ครบถ้วนต่อการ
แสดงในทุกศึก ทุกตอน ความตระการตาเป็นที่เลื่องลือทั่วทั้ง
พระนคร จนสันนิษฐานว่าเป็นที่มาของชื่อ ‘หนังพระนครไหว’
ซึ่งต่อมาได้มีการนำ�มาเก็บไว้ ณ โรงละครแห่งชาติหลังเก่า
แต่ถูกไฟไหม้เกือบหมด
เมือ่ ถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ความเจริญทางตะวันตกและการเข้ามาของหนังตะลุงทำ�ให้
หนังใหญ่เสือ่ มความนิยมในพระนครลงไป หนังใหญ่ถกู กระจาย
ไปยังภูมภิ าคอืน่ ๆ รอบพระนคร ทำ�ให้ในยุคนีพ้ บการรวมกลุม่
ทำ�หนังใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จ.สิงห์บุรี
และหนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี

จุดก�ำเนิดคณะหนังใหญ่ของราษฎร
จุดเริม่ ต้นของหนังใหญ่วดั ขนอน เกิดจากความสนใจในงาน
ด้ า นการช่ า งของท่ า นพระครู ศ รั ท ธาสุ น ทร หรื อ ที่ ช าวบ้ า น
เรียกกันติดปากว่า หลวงปูก่ ล่อม เมือ่ ประมาณ 200 กว่าปีทแ่ี ล้ว
ประกอบกับทางวัดขนอนมีหนังเป็นตัวอยูบ่ า้ ง รวมทัง้ คำ�ชักชวน
จากนายอั๋ ง อดี ต โขนคณะของพระแสนทองฟ้ า (ป๋ อ ง)
นายอำ�เภอเมืองราชบุรี ทำ�ให้ท่านพระครูได้เริ่มงานเกี่ยวกับ
หนังใหญ่ ท่านพระครูได้ชักชวน ช่างจาด ช่างจ้ะ ชาวราชบุรี
และช่างพ่วง ชาวบ้านโป่งมาร่วมกันทำ�ตัวหนัง ช่างทั้งสาม
จะเป็นผู้เขียนลายของตัวหนัง การที่ช่างคนใดเขียนลายใดนั้น
ท่านพระครูจะเป็นผูเ้ ลือกให้ โดยดูจากลักษณะนิสยั ของผูเ้ ขียน
ส่วนงานสลักนั้นจะเป็นของครูอั๋ง โดยหนังชุดแรกที่สร้างคือ
ชุดหนุมานถวายแหวน
เมือ่ ชาวบ้านทราบว่าทางวัดขนอนกำ�ลังทำ�หนังใหญ่ ด้วยพลัง
ศรัทธา ชาวบ้านจึงนำ�หนังวัวมาถวายวัดเป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้
วัดขนอนสามารถสร้างตัวหนังได้มาก และมีขนาดใหญ่โต
เป็นพิเศษ รวมตัวหนังทั้งหมดได้มากกว่า 300 ตัว
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ผู้ รั บ ช่ ว งต่ อ ในการดู แ ลคณะหนั ง ใหญ่ ต่ อ จากรุ่ น ครู อั๋ ง
คือ หมื่นพินิจอักษร (เพิ่ม ทองมีสิทธิ์) เป็นผู้พากย์ และได้
ถ่ายทอดวิทยายุทธ์ให้กบั นายละออ ทองมีสทิ ธิ์ ผูเ้ ป็นหลานชาย
นายละออเป็นทั้งครูหนังและนายหนัง มีผู้ร่วมคณะประมาณ
25 คน นายละออสามารถจดจำ�บทพากย์ได้ดี และมีบทพากย์
เกือบทุกชุด โดยบทพากย์นน้ั ได้มาจากบทพากย์ทห่ี มืน่ พินจิ อักษร
แต่งขึ้นโดยที่หมื่นนรากร (เลื่อง ทองมีสิทธิ์) พี่ชายและบิดา
ของนายละออเป็นผู้คัดลอกเก็บเอาไว้
ในสมัยสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง การแสดงหนังใหญ่ได้หยุดไป
เพราะสภาวะบ้านเมือง ทำ�ให้หนังใหญ่ถูกทิ้งอยู่ใต้ถุนกุฏิ
ต่อมาเมื่อสงครามสงบ ได้มีชาวต่างประเทศมาขอบันทึกภาพ
พระครู สุ ว รรณรั ต นากรจึ ง ได้ ย้ า ยหนั ง ใหญ่ ขึ้ น มาไว้ บ นกุ ฏิ
ต่อมา นายจาง กลิน่ แก้ว ได้ฝกึ ซ้อมเด็กรุน่ ใหม่ให้เชิดหนังใหญ่
โดยเด็ ก ที่ ฝึ ก ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เด็ ก กำ�พร้ า ที่ ท างวั ด เลี้ ย งดู อ ยู่
ในระยะนี้ หากมี ค นว่ า จ้ า งก็ จ ะออกไปแสดงตามที่ ต่ า งๆ
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทางภาคใต้

หนังใหญ่ วัดขนอน
จากสภาพสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ทำ�ให้ ห นั ง ใหญ่ เ ริ่ ม
สูญหายไปตามกาลเวลา แต่พบว่าวัดขนอนยังมีการร่วมมือ
และประสานงานกันระหว่างวัด วัง บ้าน โรงเรียน และชุมชน
เพื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข องศิ ล ปวั ฒ นธรรมพื้ น บ้ า น
หนังใหญ่อันเป็นมรดกที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
และยังมีการรวมพลังกายและพลังใจของชาวบ้านในชุมชน
เพื่อพลิกฟื้นการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน อันมีขนบธรรมเนียม
นิยมการเชิด สำ�เนียงการเชิด สำ�เนียงการพากย์การเจรจา
แนวการบรรเลงดนตรีที่โดดเด่นเป็นลักษณะเฉพาะของตน
เพื่อให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงในสังคมปัจจุบัน
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการดำ�รงอยูข่ องหนังใหญ่วดั ขนอน พระครู
พิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน ได้อธิบายว่า ทางวัด
ได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการอนุรักษ์และเผยแพร่
หนั ง ใหญ่ โ ดยการไปแสดงยั ง ที่ ต่ า งๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่ า งประเทศ และได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากสมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภก
มรดกไทย ทรงเห็นคุณค่าในการแสดงศิลปะของหนังใหญ่
ทรงมีพระราชดำ�ริให้ทางวัดช่วยอนุรักษ์หนังใหญ่ทั้งหมด 313
ตัว และจัดทำ�หนังใหญ่ทงั้ หมดขึน้ แสดงแทน เพือ่ เก็บรักษาหนัง
ตัวเก่าไว้ไม่ให้ชำ�รุด โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
รับผิดชอบงานจัดทำ�หนังใหญ่ทั้งหมด
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำ�ให้หนังใหญ่วัดขนอนยังคง
โลดแล่นอยูบ่ นจอผ้าอย่างมีชวี ติ ชีวา อันประกอบด้วย การเรียนรู้
และการถ่ายทอดความรูท้ ท่ี ำ�ให้มผี สู้ บื ทอดในงานศิลปวัฒนธรรม
เสมื อ นเป็ นการต่ อ ลมหายใจให้หนัง ใหญ่ก ลับมามี ชี วิต อี ก
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ครัง้ หนึง่ โดยมีการถ่ายทอดความรูจ้ ากรุน่ สูร่ นุ่ ซึง่ ใช้การปลูกฝัง
ให้รุ่นพี่ถ่ายทอดความรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหนังใหญ่ให้กับ
รุ่นน้อง ในขณะที่ทางด้านการสร้างและการผลิตตัวหนังใหญ่
รวมถึ ง รู ป แบบลี ล าท่ า ทางการแสดงและดนตรี ปี่ พ าทย์
จะเป็ น การถ่ า ยทอดในลั ก ษณะอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการจาก
ชาวบ้านรุ่นก่อนที่มีความเชี่ยวชาญสูงมาสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่
ในท้องถิ่น ซึ่งในขณะเดียวกันการฝึกเยาวชนให้เรียนรู้และ
สืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ครบทุกกระบวนการ
จะทำ�ให้เกิดการสำ�นึกรักบ้านเกิดไปโดยปริยาย และยังเป็นการ
สนองโครงการตามพระราชดำ�ริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สืบต่อไปอีกด้วย
อีกทั้งทางวัดได้จัดพิพิธภัณฑ์แสดงนิทรรศการหนังใหญ่
เปิดให้ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าชมศึกษา โดยพระครูพิทักษ์ศิลปาคม มองว่าในอนาคตอยากทำ�ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
นัน่ คือมีการแสดงหนังใหญ่เป็นประจำ�ทุกสัปดาห์ และสามารถ
เดินทางไปแสดงที่อื่นร่วมกับการแสดงอื่นๆ ได้ด้วย ไม่ใช่มีแต่
ตัวหนังจัดแสดงให้ชมเพียงอย่างเดียว โดยพระคุณเจ้าได้กล่าว
ถึงสิ่งสำ�คัญในการอนุรักษ์หนังใหญ่วัดขนอนไว้ว่า
“การทำ�งานอนุรักษ์จะต้องมีความรัก ความศรัทธา และ
อุดมการณ์ของคนในชุมชน มิฉะนั้นหนังใหญ่จะเป็นเพียงสิ่งที่
แขวนไว้ในพิพิธภัณฑ์ ขับเคลื่อนไม่ได้ ดังนั้นวัดและชุมชน
จะต้องทำ�งานประสานกันเพื่อให้หนังใหญ่วัดขนอนยังคงอยู่
กับสังคมไปยาวนาน”

มรดกทางวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่
ปัจจุบันหนังใหญ่วัดขนอนไม่เพียงแต่ได้ออกมาโลดแล่น
ไปตามบทบาทด้ ว ยลี ล าการเชิ ด หนั ง ในเรื่ อ ง รามเกี ย รติ์
อันประกอบด้วยดนตรีปพี่ าทย์และการพากย์ดนตรีเพียงเท่านัน้
หากแต่หนังใหญ่กำ�ลังสืบทอด ส่งต่อไปให้เยาวชนรุ่นหลัง
อีกด้วย โดยเฉพาะเด็กๆ จากโรงเรียนวัดขนอนในชุมชน จะเข้า
มาฝึกหัดเชิดหนังใหญ่จนกระทั่งสามารถเชิดออกการแสดงได้
ทุกวันนีม้ กี ารจัดตัง้ เป็นคณะหนังใหญ่วดั ขนอนทีเ่ ปิดการแสดง
เป็นประจำ�ทุกวันเสาร์ เพื่อเผยแพร่การแสดงหนังใหญ่ รวมถึง
เป็นเวทีฝึกปรือนักแสดงอีกด้วย
นอกจากการแสดงหนังใหญ่ทกี่ ลับคืนสูจ่ อแล้ว ตัวหนังทีเ่ ป็น
มรดกตกทอดมาจากรุ่นหลวงปู่กล่อม อดีตเจ้าอาวาสผู้สร้าง
หนั ง ใหญ่ ไ ว้ เ มื่ อ กว่า 100 ปีก่อ น ยัง ได้นำ�มาจัด แสดงใน

พิพิธภัณฑ์อีกด้วย เรือนไทยที่เคยเป็นหอสวดมนต์เก่า ในวันนี้
ได้ทำ�หน้าที่ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยเรื่องราวความเป็นมาของ
หนังใหญ่วัดขนอน ตัวหนังแต่ละตัวบ่งบอกถึงงานหัตถศิลป์
อันทรงคุณค่า แม้ว่าตัวหนังที่นำ�ออกจัดแสดง จะเป็นเพียงตัว
หนังบางส่วนของตัวหนัง 313 ตัว ที่เคยมีมาในอดีตก็ตาม
ความสำ�เร็จของการสืบทอด ‘หนังใหญ่วัดขนอน’ อันเป็น
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมหรสพเก่าแก่ของบรรพชนให้ก้าวผ่าน
วันเวลายาวนานได้นนั้ ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงของยุคสมัย
ทำ�ให้ชุมชนแห่งนี้ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็น 1 ใน 6
ชุ ม ชนดี เ ด่ น ของโลกที่ มี ผ ลงานในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ม รดก
ทางวัฒนธรรมเชิงนามธรรมจากองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO)
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หนังใหญ่-หน้าใหม่
แม้ว่าศิลปะการแสดงหนังใหญ่ค่อยๆ เลือนหายไป แต่ที่
วัดขนอนยังมีชายคนหนึ่งที่ต้องการอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้ไว้ให้
คงอยู่ นั่นคือ ตั้ม-ทศพร แพรทอง จากเด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดขนอนที่สนใจในศิลปะการแสดงหนังใหญ่ และมีโอกาส
ได้เข้ามาแสดงหนังใหญ่ในโครงการพระราชดำ�ริของสมเด็จพระเทพฯ เขาได้สืบสานเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านโดยฝึก
การแสดงกว่า 20 ปี ปัจจุบันนอกจากหน้าที่การเป็นผู้พากย์
ผู้เชิดหนังแล้ว เขายังทำ�หน้าที่เป็นครูสอนการเชิดหนังให้กับ
เด็ ก ๆ ที่ ส นใจ โดยถ่ า ยทอดจากความรู้ ความสามารถ
จากประสบการณ์ของตนที่ผ่านมา
“ตอนนีเ้ ราต้องการปลูกฝังตัง้ แต่เด็ก” นักพากย์หนังเจ้าของ
ลี ล าที่ ต ราตรึ ง หั ว ใจคนดู เ อ่ ย ขึ้ น “มั น จะเกิ ด การสานต่ อ
การพัฒนา การสอนรุ่นต่อรุ่น”
ในความคิดของทศพร หนังใหญ่ให้อะไรกับเขาและเด็กๆ
ที่มาเรียนที่นี่มากกว่าคำ�ว่าการแสดง การได้ฝึกอาชีพและได้

ลู่ทางการเรียนต่อ ทำ�ให้เด็กๆ ยังคงเข้ามาหาหนังใหญ่เสมอ
มีเด็กจำ�นวนหนึ่งมีโอกาสเรียนในระดับมหาวิทยาลัยด้วย
การใช้ความสามารถในการแสดงหนังใหญ่ ถึงแม้ว่าการส่งต่อ
หนังใหญ่จะเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย ทัง้ เวลา ทัง้ ครอบครัว
รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ แต่การได้เห็นเด็กตัวเล็กๆ ถือลิง
(ตัวหนัง) ออกมาร่วมเชิดกับนักแสดงรุน่ พีน่ า่ จะเป็นคำ�ตอบทีด่ ี
ที่สุดของคำ�ถามที่ว่า ‘หนังใหญ่จะไปรอดหรือไม่’
ทศพรมองว่า เสียงดนตรีไทย เงาจากแสงไฟในการแสดง
หนังใหญ่เป็นสิง่ มีคณ
ุ ค่าทีเ่ ขาต้องการอนุรกั ษ์ไว้ และสิง่ ทีส่ ำ�คัญ
ที่สุดคือความคิดที่จะสืบสานศิลปะอันดีงามของไทยเพื่อเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลังสืบต่อไป ความร่วมมือ
ที่สำ�คัญที่สุดคือการอนุญาตให้บุตรหลานได้เข้ามาเรียนรู้
และฝึกซ้อมการแสดงหนังใหญ่ เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้เป็น
‘ผู้สานต่อลมหายใจ’ หนังใหญ่วัดขนอนต่อไป

เทศกาลหนังใหญ่-เทศกาลใหญ่ในวิถีชุมชน
ปัจจุบนั หนังใหญ่วดั ขนอนมีบทบาทกับผูค้ นในชุมชนมากขึน้
แตกต่ า งไปจากในอดี ต ที่ ช าวบ้ า นไม่ เ ห็ น ความสำ�คั ญ ของ
หนังใหญ่สักเท่าไหร่ แต่หลังจากการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน
ผ่านการจัดงานเทศกาลประจำ�ปี ‘หนังใหญ่วัดขนอน’ ซึ่งจัด
เป็นประจำ�ทุกปีในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีการแสดงหนังใหญ่
วั ด ขนอน มี ก ารจั ด ซุ้ ม อาหาร ขนมหวาน และเครื่ อ งดื่ ม
โดยรายได้จากการขายอาหาร ชาวบ้านจะถวายวัดทั้งหมด
เพื่อเป็นทุนสำ�หรับการทำ�กิจกรรมต่อไป

ทั้งหมดนี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในชุมชน
และคณะหนังใหญ่วัดขนอน ที่เกิดสำ�นึกร่วมกันว่า ‘พวกเขา
เป็นส่วนหนึ่งในการรักษามรดกนี้’ เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน
จึงไม่เป็นแค่เพียงลู่ทางการทำ�รายได้ของชาวบ้าน หรือเวที
การแสดงฝีมือของคณะ แต่ยังคงเป็นการประกาศการมีตัวตน
ของหนังใหญ่ให้โลกได้รับรู้อีกด้วย

หนังใหญ่เรื่องใหม่
หลังจากที่แสดงการเชิดหนังใหญ่เรื่อง รามเกียรติ์ มาอย่างยาวนานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะหนังใหญ่วัดขนอน พระครู
พิทักษ์ศิลปาคมจึงตัดสินใจที่จะ ‘สร้าง’ หนังใหญ่ชุดใหม่ เรื่อง พระมหาชนก โดยได้ กฤษฏิ์ ชัยศิลบุญ เป็นผู้เขียนบท
การสร้างหนังใหญ่ชุดใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายและกินเวลานาน เพราะต้องเขียนบทใหม่ สร้างตัวหนังใหม่ รวมทั้งออกแบบ
การเชิดและการแสดงใหม่ทั้งหมดเช่นกัน แต่หากโครงการนี้สำ�เร็จ จะนับเป็นก้าวสำ�คัญของวงการหนังใหญ่ที่ข้ามผ่าน
การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
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แสงไฟที่ก�ำลังริบหรี่?
ถึงแม้วา่ หนังใหญ่อาจเป็นการแสดงทีไ่ ม่คนุ้ หูสำ�หรับหลายๆ
คน หนั ง ใหญ่ อ าจดู เ หมื อ นแสงไฟที่ กำ�ลั ง ริ บ หรี่ ห น้ า เวที
แต่สำ�หรับทุกคนทีเ่ กีย่ วข้องกับหนังใหญ่วดั ขนอนแล้ว หนังใหญ่
คือเปลวไฟแห่งความอบอุ่นที่เปี่ยมด้วยความหวังเสมอ ทุกคน
สามารถเติมความหวังนีใ้ ห้มากขึน้ ได้ เพราะ ‘หนังใหญ่’ มหรสพ
การแสดงอันลํ้าค่าชิ้นนี้ล้วนเป็นของคนไทยทุกคน และทุกคน

มีส่วนช่วยในการต่อลมหายใจของหนังใหญ่ให้ยืนยงตราบ
ชั่วลูกชั่วหลาน ดังคำ�กล่าวของพระครูพิทักษ์ศิลปาคมที่ว่า
“หนั ง ใหญ่ เ ป็ น วั ฒ นธรรมของชาติ เป็ น สมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น
ถ้ า เราลื ม หนั ง ใหญ่ ก็ เ หมื อ นคนลื ม ชาติ ลื ม วั ฒ นธรรม
ลืมรากเหง้าของตัวเอง”

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) ผ่านจังหวัดนครปฐมเข้าสู่อำ�เภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี จากนั้นเลี้ยวขวาบริเวณสี่แยกอำ�เภอบางแพ ไปตามทางหลวงหมายเลข 3090 เข้าสู่อำ�เภอโพธาราม
ข้ามสะพานแม่นํ้าแม่กลอง แล้วเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3089 ประมาณ 3 กิโลเมตร วัดขนอน
ตั้งอยู่ทางขวามือ
• รถโดยสารประจำ�ทาง : มีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท โพธารามทัวร์ จำ�กัด ออกเดินทางจากสถานีที่ตั้งอยู่
บริเวณก่อนถึงโลตัสปิ่นเกล้า โดยมีป้ายบอกถึงสถานี รถโดยสารปรับอากาศของโพธารามทัวร์เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 06.30-20.00 น. รถจะออกทุกครึ่งชั่วโมง แต่ช่วงวันศุกร์และวันเสาร์ รถในช่วงเช้าจะออกทุก 40 นาที
และช่วงบ่ายจะออกเร็วเนื่องด้วยจำ�นวนผู้โดยสารในช่วงเสาร์-อาทิตย์ค่อนข้างมาก หากจำ�นวนผู้โดยสารเต็มรถ
ในรอบจะออกเดินทางทันที อัตราค่าโดยสารท่านละ 70 บาท รถโดยสารปรับอากาศของบริษัทโพธารามทัวร์ จะจอด
ยังอำ�เภอโพธาราม และสามารถเดินทางต่อไปยังวัดขนอนได้สองเส้นทางคือ สามารถแจ้งคนขับให้ช่วยไปส่งยังวัด
ขนอนหนังใหญ่ได้ โดยจะเก็บค่าโดยสารเพิม่ ท่านละ 30 บาท หรือสามารถใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์รบั จ้างจากบริเวณ
สถานีไปยังวัดขนอนหนังใหญ่ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-3223-1323
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ฌาปนกิจ
เรื่อง: สิรวิชญ์ ขันธรักษ์

1.
มีพลพรรคความมืดอยู่สองจ�ำพวก
พวกแรก ฉันให้เงาเป็นตัวอย่างต้นๆ
ตามด้วยชั้นรองๆ อย่างกลางคืน หรือสีด�ำ หรืออะไรก็ว่าไป
จัดจ�ำแนกด้วยสมบัติที่กินเพียงพื้นที่
ในชั่วคาบเวลาเหมือนเปลวไฟ
ที่เผาช�ำระเครื่องมือหัตถกรรมของฉัน
ที่ฉันใช้ด้นดวงไฟร้อยเข้าเป็นฟันเกๆ ของเธอ
เหลือหลงเถ้าถ่านอะไรบ้าง ก็ไม่มี
แล้วความมืดจ�ำพวกแรกนี่เองก็ท�ำแบบนั้น ระบายลง
แล้วก็ไม่เหลืออะไร เหมือนกัน
2.
ผู้คนเล่นกับเพลิง เล่นกับเงา
เพราะมีไฟ ก็เลยเห็นเงา
เธอเห็นเงาฉันไหม ในฌาปนกิจของฉัน?
สมัยใหม่นิยม ฆ่าความงามแบบเก่าๆ ของเรา
หลังสมัยใหม่นิยม ฆ่าศิลปะด้วยกันเอง
แล้วหลังจากนี้ เรามิต้องท�ำลายสุสานศิลปะ
ล้างโคตรศิลปะไร้ญาติเอาหรือ
ว่าแล้วก็ขอยกผลงานสุดท้ายของ มาร์แซล ดูว์ช็อง ขึ้นมา
เจ้าสิ่งนี้เบลอเส้นกั้น เมื่อผู้ชมศิลปะถูกรวมเข้ากับการถ�้ำมอง
ถ้าอย่างนั้น งานฌาปนกิจฉัน
ฉันถือเอาเองว่าเป็นผลงานศิลปะขึ้นหิ้ง

24 TK Young Writer 2015

3.
มีทั้งเปลวไฟ มีพื้นที่ดั่งจิตกาธาน มีบทกวีสวดส่ง
ตรงเบื้องหน้ารายรอบคือผู้ร่วมอาลัยแก่ฉัน
เธอไม่คิดว่า นี่, คือฌาปนกิจของฉันบ้างหรือ?
ประเดี๋ยว เงาของฉันก็จะไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้แล้ว
ความมืดพวกแรกก็แบบนี้เสมอ
เธอเห็นแต่เงานี่ ความมืดนี้เท่านั้นหรือ
ดวงตาเหล่านี้คงจะมีแววเสียที่ไหน
เพราะฉันพยายามด�ำรงคงไว้ด้วยเปลวไฟ
ซ�้ำร้าย ฟันเกๆ ของเธอไม่ทันจะก่อร่าง
มอดไหม้ไปเสียแล้ว อุปกรณ์หัตถกรรมของฉัน
4.
ทั้งนี้ทั้งนั้น ฉันเคยสัมผัสประสบการณ์ฝันที่ชัดเจนแจ่มแจ้ง
ยิ่งกว่าความจริงไหนๆ ฟันเกๆ และผมสีน�้ำตาล
ใบหน้าที่นึกแล้วยังเลือนราง ตอนกลางวัน กลางความเป็นจริง
แต่แล้ว ความจ�ำฉันเหือดหดลดกลับไปในเงามืด
เงามืดของกลางวัน
ความมืดที่พูดไม่ได้เพราะจะย้อนแยง จะกัดลิ้นตัวเองเอาได้
ความมืดจ�ำพวกที่สอง ที่ไม่มีภวสัมพันธ์บนพื้นที่
และตลอดไปบนกาลเวลาของชั่วชีวิตหนึ่ง
ฉันต้องการจะไปอยู่ที่นั่น
เธอเห็นเงาฉันไหม ในฌาปนกิจของฉัน?
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บทความ

ผู้อยู่กึ่งกลาง
ระหว่าง
แสงและเงา
เรื่อง: ชนนันท์ ชูชีพชื่นกมล
ภาพ: ปราชญ์ ปิยะวงศ์ภิญโญ

เขา...คือตัวแปรส�ำคัญในการแสดงหนังใหญ่
เขา...คื อ สะพานที่ เ ชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งผู ้ ช ม
และนักแสดง
เขา...คือผู้คอยสนับสนุนตัวหนังให้เฉิดฉาย
ในขณะเดียวกัน เขาคือผูท้ ชี่ ว่ ยเหลือเบือ้ งหลัง
ให้ท�ำงานได้อย่างราบรื่น
เขาคือ...?!

แนะน�ำตัวกันสักนิด
สวัสดีครับ ผมคือจอหนังแห่งคณะหนังใหญ่วัดขนอน
อำ�เภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีครับ
เป็นจอหนังนี่คือท�ำมาจากหนัง...?
ไม่ใช่นะ (หัวเราะ) ผมเป็นผ้าครับ เป็นผ้าดิบธรรมดา
แต่ความจริงใช้พวกผ้าโทเรก็ได้นะ แต่ต้องเป็นผ้าขาว
ขอบแดง
หน้าที่ในการแสดงคืออะไร?
ก็ . ..เป็ น ฉาก หน้ า ที่ ผ มเป็ น จุ ด เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง
คนแสดงกับคนดู เป็นสิ่งแรกๆ เลยที่เขาจะเซตขึ้นมา
ในการแสดง และมักเป็นสิง่ ท้ายๆ ทีเ่ ขาจะเก็บ หรือบางที
ก็ไม่เก็บเลย (ยิม้ ) ทีจ่ ริงแล้ว หน้าทีผ่ มสำ�คัญมากเลยนะ
ถ้าไม่มีผม การแสดงนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ลองคิดดูสิ
ถ้าไม่มีจอหนัง คนดูก็เห็นหมดเลยนะว่าข้างหลังแอบ
เตรียมอะไรไว้ (หัวเราะ) ขนาดครั้งแรกที่คนดูมองไปยัง
เวที เขายังมองเห็นผมก่อนใครเพื่อนเลย
ท�ำงานนี้มานานเท่าไหร่แล้ว?
โอ้ นาน...นานมาก นานจนจำ�ไม่ได้เลย (หัวเราะ)
แต่พวกผมมีอายุการทำ�งานกันนานนะ อย่างคุณปู่ผม
ทำ�งานเป็นฉากหนังใหญ่ยุคแรกเริ่มสมัยหลวงปู่กล่อม
โน่น ในสมัยนั้นยังใช้พวกสีจากเขม่า หรือพวกสีสนิม
ทาตัวหนังอยู่เลย
เคยออกไปแสดงกลางแจ้งบ้างไหม?
ไม่ ผมไม่ใช่พี่ไซส์ใหญ่ที่ไว้เล่นกลางแจ้ง ปกติพี่ๆ
ที่เขาออกไปตั้งกลางแจ้งจะยาวประมาณ 12 เมตร
แต่ผมยาวประมาณ 10 เมตรเอง แต่จะกว้างเท่ากันนะ
ประมาณ 4-5 เมตร ในสมัยก่อน เวลาออกไปกลางแจ้ง
ก็จะใช้ไม้ไผ่เป็นโครง แต่สมัยนีใ้ ช้เป็นโครงเหล็กกันแล้ว
เวลาตั้ ง ก็ จ ะมี พิ ธี ข ออนุ ญ าตพื้ น ที่ จุ ด ธู ป เที ย นบอก
แล้วก็มีเครื่องบูชาครู
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เวลาตั้งฉากกลางแจ้ง ถ้าไม่ล้มก็สามารถตั้งไว้เล่นได้เป็น
เดือนเลยนะ แต่ถ้าเกิดมันล้มเพราะลมหรือพายุ เวลาจะตั้ง
อีกรอบก็ต้องขออนุญาตใหม่ ถ้าจะเอาลงก็จุดธูปเทียนบอก
ส่วนไฟที่ใช้ส่อง เมื่อก่อนจะใช้พวกกองไต้หรือกะลามะพร้าว
จุ ด ไฟเอา พวกพี่ ๆ เล่ า ให้ ฟั ง ว่ า ร้ อ นมาก คนคุ ม ก็ ลำ�บาก
เพราะต้องคุมไฟให้สมํ่าเสมอตลอดการแสดงด้วย แต่ภาพ
ที่ได้จะสวยมาก เงามันจะพลิ้วๆ เป็นธรรมชาติ เหมือนมีชีวิต
จิตใจเลยแหละ แต่เดี๋ยวนี้ใช้ไฟสปอตไลท์กันหมดแล้ว จะมี
กลับมาใช้แบบเดิมบ้างก็พวกงานใหญ่ๆ สำ�คัญๆ เท่านั้น

ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมง ต้องตื่นมาเตรียมตัวเพราะมีคน
มาดูผมทำ�งานทุกสัปดาห์

รูส้ กึ อย่างไรบ้างกับการท�ำหน้าทีเ่ ป็นจอหนังของหนังใหญ่
วัดขนอน?
ก็...ก็รู้สึกดีนะ (เงียบไปครู่หนึ่ง) ความจริงผมก็แอบน้อยใจ
บ้าง เราก็ตวั ออกใหญ่ แต่เวลาดูคนเขามองข้ามเราไปดูตวั หนัง
หมดเลย (หัวเราะ) ถึงอย่างนั้นทุกครั้งที่ผมออกไปทำ�หน้าที่
ของตัวเอง มันก็รสู้ กึ ดีนะ ผมดีใจทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของหนังใหญ่
ที่ทำ�ให้การแสดงผ่านไปด้วยดี ราบรื่น คนดูแฮปปี้มีความสุข
รู้สึกอย่างไรบ้าง เวลาแสดงแล้วมีคนเชิดตัวหนังทาบลง แค่นี้สำ�หรับผ้าที่เป็นฉากแล้ว มันโอเคมากๆ
บนตัวคุณ?
มันก็แอบจัก๊ จีน้ ะ (หัวเราะ) ตัวหนังทีใ่ ช้แสดงมันหนัก คนเชิด ประมาณว่า ‘ฟิน’?
เขาก็มีทิ้งนํ้าหนักลงมาบ้าง ก็เข้าใจเขานั่นแหละว่ามันหนัก
ประมาณนั้นเลย (หัวเราะ)
ตอนแรกก็แปลกๆ แต่หลังๆ มาเริ่มชิน (ลากเสียงยาว) ตอน
แสดงทุกคนก็ทำ�หน้าที่ตัวเองสุดความสามารถ ผมเองก็ทำ� ถ้าเลือกได้ระหว่างเป็นตัวหนังกับเป็นจอหนัง จะยังคงเลือก
เต็มที่ ไม่ได้คดิ มากตอนทีเ่ ขาลากตัวหนังไปบนตัวผม คงเพราะ ที่จะเป็นจอหนังอยู่ไหม?
ตอนแสดงมัวแต่ตื่นเต้นด้วยล่ะมั้ง
ก็คงเลือกจอหนังแหละ ผมมีความสุขกับการได้เป็นจอนะ
ตัวหนังน่ะงานหนักจะตายไป (หัวเราะ)
ท�ำงานมานานขนาดนี้ เจออุปสรรคอะไรบ้างไหม?
อุ ป สรรคที่ ห นั ก ที่ สุ ด ก็ ค งเป็ น พวกรา ที่ จ ริ ง แล้ ว พวกผม อยากฝากอะไรให้กับแฟนๆ หนังใหญ่วัดขนอนไหม?
เป็นผ้าที่ทนมากนะ สังเกตได้ชัดจากอายุการใช้งานที่นาน...
ไม่รจู้ ะฝากอะไรเหมือนกัน คิดไม่ออก แต่ผมมัน่ ใจว่าทุกคน
นานจนจำ�ไม่ได้ แต่บางทีมันชื้น โดนนํ้าฝนบ้าง นํ้าค้างบ้าง ที่นี่ต่างตั้งใจทำ�งาน ตั้งใจแสดงเพื่อคนดูทุกๆ คนมาก แบบนี้
บางครั้งเก็บรักษาไม่ดีก็ขึ้นราตามประสาผ้าทั่วไป ชะตากรรม ดีกว่า ผมพอนึกออกแล้ว ผมขอฝากเนื้อ (ผ้า) และฝากตัว
ของผ้าที่ขึ้นรามันน่าเศร้ามากนะ เพราะต้องทิ้งอย่างเดียวเลย (หนัง) แล้วกันนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่
เอาไปทำ�อะไรก็ไม่ได้ (นํ้าตาคลอ) นอกนั้นอาจจะมีขาดบ้าง ติดตามและให้การสนับสนุนครับ
แต่อันนั้นก็เย็บได้ครับ ไม่มีปัญหา อย่างที่บอกไปว่าพวกผม
เป็นผ้าที่ทนมากๆ เลย
มีอะไรจะบอกกับเพื่อน พี่ น้องทุกคนในคณะหนังใหญ่
วัดขนอนไหม?
กิจวัตรประจ�ำวันในช่วงที่ท�ำงานเป็นอย่างไร?
เอ่อ เวลาเชิดก็อย่าทิ้งน�้ำหนักตัวกันมากนักนะ มันเมื่อย
งานผมไม่ใช่งานแบบรูทีน ตารางงานจะไม่ค่อยแน่นอน
ส่วนใหญ่ผมตื่นมาทำ�งานเวลามีคณะมาดู หรือตอนที่น้องๆ
มาซ้อม แต่กต็ อ้ งทำ�งานประจำ�เหมือนกันนะในวันเสาร์-อาทิตย์

หนังใหญ่ 27

บทความ

เรื่อง: จรรยรัตน์ อุยประเสริฐกุล

หนังหน้า

อย่าตัดสินคนเพียงภายนอก
เป็นประโยคทีไ่ ด้ยนิ ทีไรแล้วต้องนึกขำ�อยูใ่ นใจทุกที ไม่อาจ
ทราบได้ว่าผู้พูดกำ�ลังคิดอะไรอยู่ แต่เรารับรู้เสียงที่กำ�ลังดัง
อยู่ ใ นหั ว ของตั ว เอง มั น ร้ อ ง ‘เอ้ า !’ จากนั้ น ก็ หั ว เราะร่ ว น
ออกมา
ยากเหลื อ เกิ น กั บ การห้ า มความคิ ด ไม่ ใ ห้ วิ่ ง ออกจากจุ ด
สตาร์ทก่อนถึงเวลาอันควร เพราะอะไรหรือเราจึงไม่สามารถ
บอกถึงความเป็นตัวตนของคนอืน่ จากสิง่ ทีพ่ บเจอเพียงภายนอก
ได้ ในเมื่อดวงตามนุษย์มองเห็นเบื้องลึกของอีกคนได้มากสุด
ก็แค่เงาสะท้อนจากนัยน์ตาของเขาเท่านั้นเอง หรืออาจมากขึ้น
มาหน่อยก็น่าจะเป็นลิ้นไก่ ซึ่งเราคงไม่มีเวลาเหลือใช้ขนาด
จะไปตรวจภายในใครได้ เนือ่ งจากทุกอย่างในสังคมขับเคลือ่ น
ไปด้วยความเร็ว เร่ง และแรง หลายชีวิตต่างมองไปข้างหน้า
เพือ่ ใฝ่หาอนาคตทีด่ ใี นแบบของตัวเอง สนใจแต่เรือ่ งของตัวเอง
ทำ�ให้เราเจียดนาทีทองมาเรียนรู้กันน้อยลง นำ�ไปสู่การทำ�
ความรู้จักอันฉาบฉวย
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ไม่ แ ปลกหากจะมี ใ ครสั ก คนมาตั ด สิ น หรื อ ตี โ พยตี พ าย
ไปต่างๆ นานาเกีย่ วกับตัวเราผ่านรูปลักษณ์ภายนอกทีเ่ ขาเห็น
และไม่แปลกเช่นกัน หากคุณจะทำ�พฤติกรรมแบบเดียวกันนั้น
กับคนอื่น สังคมกำ�ลังผลักดันให้เราหันมาพิจารณาคนจาก
ความสวยงามของใบหน้าและเสื้อผ้าอาภรณ์ ก่อนจะไต่ลำ�ดับ
ก้าวไปยังขั้นใหม่เพื่อสำ�รวจจิตใจ
ไม่ใช่ว่าเนื้อในไม่สำ�คัญ แต่มันคือประตูบานที่สอง ซึ่งก่อน
จะถึงตรงนั้นก็ต้องผ่านประตูบานแรกมาเสียก่อน เพราะเหตุนี้
เราจึงมักสร้างเปลือกนอกให้สะกดสายตาคนมองก่อนสิง่ อืน่ ใด
เสมอ
ใบหน้าคือ ‘เปลือก’ เป็นแผ่นหนังบางๆ ที่ถูกฉาบไว้บน
ร่างกายส่วนเหนือคอของมนุษย์ โดยมีองค์ประกอบหลักอยู่
ไม่กี่อย่าง ไล่ตั้งแต่บนจรดปลายคาง อันได้แก่ คิ้ว ตา จมูก
และปาก ผู้คนหลงใหลในสิ่งเหล่านี้ เราเองก็ไม่ต่าง ดังนั้น
เราจึงมองว่าเรื่องของหนังหน้าเป็นความใหญ่โตในชีวิต เราให้
ความสำ�คัญกับมัน เอาใจใส่ด้วยความคิดที่ว่า...

หนังหน้าดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
ก่ อ นอื่ น ขอเล่ า สั ก นิ ด ว่ า ปั จ จุ บั น ความดี บ นใบหน้ า นั้ น
เราไม่ได้กำ�หนดเอง ต้องถามคนอื่น ฉันสวยไหม หน้าฉันดู
เสียไปรึเปล่า จมูกฉันดูมีสันขึ้นมารึยัง สิวล่ะเธอว่ามันลดลง
บ้ า งไหม และอี ก ร้ อ ยพั น ข้ อ ตามแต่ จ ะเอ่ ย ทุ ก อย่ า งที่ เ ป็ น
ของเรา เราไม่ได้เป็นคนให้คะแนนหรือจัดการมัน 100 เปอร์เซ็นต์
ต้องมีคนอื่นมาร่วมด้วยเสมอ ไม่ใช่เรื่องพิสดารอะไรหรอก
แต่เป็นตลกร้ายอีกเรื่องหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้
พอเราเอาใจของตนเองไปวางไว้ที่คนอื่น ผลลัพธ์ที่มาจาก
ความไว้วางใจคงไม่ต่างจากที่คนอื่นให้คนอื่นเช่นกัน (ฟังแล้ว
ชวนสับสนในระดับหนึ่ง) ตัวอย่างก็คือ เมื่อเราและเพื่อนเดิน
เข้าสถาบันเสริมความงามแห่งเดียวกัน สิ่งที่ออกมาก็อาจจะมี
ส่วนคล้ายกันบ้างไม่มากก็มากที่สุด
นั่นล่ะฮะท่านผู้ชม...
ทีนี้ เวลาเราพูดเกี่ยวกับใบหน้า หากจะกล่าวถึงการดูแล
ก็อาจจะดูจำ�เจไปสักหน่อย เรื่องความสวยความงามตาม
แบบฉบับ ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง นั้นผู้คนรู้กัน
มากมายอย่างกับมีหลักสูตรพวกนีอ้ ยูใ่ นระบบการศึกษา ดังนัน้
จึงจะขอเอ่ยถึง ความงามของใบหน้าซึง่ ถูกถ่ายทอดออกมาจาก
อารมณ์ความรู้สึกโดยแท้จริง รวมไปถึง...การปั้นอย่างมีจริต
การแสดงคือศิลปะแขนงหนึ่ง มนุษย์เรามีศิลปะประเภทนี้
อยู่ในตัว บางคนทำ�มันออกมาได้ดี แต่บางคนไม่ ทุกอย่าง
ขึน้ อยูก่ บั ว่าเราเรียนรูไ้ ด้มากแค่ไหน การบังคับหนังหน้าให้เป็น
ไปในแบบที่ใจปฏิเสธไม่ใช่สิ่งเลวร้าย น่ารังเกียจ หรืออะไร
ที่ต้องถูกปรายสายตามอง ในเมื่อเรายืนอยู่ในจุดที่หากแสดง
ความรู้สึกออกไปตรงๆ แล้วเกิดความร้าวฉาน ก็ถูกแล้วที่เรา
ไม่ปฏิบตั ใิ ห้เรือ่ งมันเกิด เราจำ�ต้องทำ�ในสิง่ ซึง่ ส่งผลดี นัน่ ก็คอื
การทำ�หน้าให้มันดีๆ
การทำ�หน้าให้ดีในที่นี้ไม่มีส่วนใดที่คล้ายคลึงกับการลง
บลัชออนบนผิวแก้ม เขียนคิ้วเยี่ยงปลิง กรีดตา แต้มริมฝีปาก
ด้วยลิปสติกหนืดๆ ไม่ตอ้ งทำ�เรือ่ งพวกนัน้ ก็สามารถมีหนังหน้า
ที่ ดี ไ ด้ ด้ ว ยการสื่ อ อารมณ์ ใ นทางบวกผ่ า นแผ่ น หนั ง บางๆ

ที่ ต บเบาๆ ก็ ขึ้ น รอยอย่ า งชั ด เจน และหน้ า ที่ ดี ค นดู ต้ อ งไม่
หงุดหงิดเมื่อพบเจอ ถึงจะบอกว่า ‘อ้าว แล้วความรู้สึกคนอื่น
เกีย่ วอะไรกับฉันล่ะ ไม่ชอบก็ชา่ งหัวมันสิ’ จ้ะ แน่ใจแค่ไหนเชียว
ว่าตนเองไม่แคร์ความคิดบนกลีบสมองของคนอื่น แน่ใจนะว่า
ไม่แอบคิดเล็กคิดน้อยกับคำ�ติฉินนินทา อีกอย่างสมมติคุณ
คือคนทีม่ ใี บหน้าธรรมชาติลงโทษมาก ถ้าไม่ทำ�หน้าให้แจ่มใส
ก็จะแย่ไปใหญ่ ไม่ใคร่มีใครอยากเสวนาด้วย ดังนั้นทางเลือก
อีกหนึ่งอย่างคือแสดง แสดงให้ปากขยับ ตาหยี หรือไม่ต้อง
ขนาดนั้น อาจจะแค่อมยิ้มเบาๆ เหมือนมีความสุขกับโลกใบนี้
กับอากาศที่ร้อนบรรลัย ทำ�ยังไงก็ได้ให้แผ่นหนังรอบริมฝีปาก
และดวงตามีรอยย่น
อ้อ ยกเว้นวิธีหนึ่ง คือการควํ่าปากหรือการทำ�ปากเป็นรูป
สระอิ หรือ (อีกครั้ง) การเบ้ปากที่คุณๆ เรียกกันน่ะแหละ
ไม่งาม
พฤติกรรมข้างตนเป็นสิ่งไม่ควรทำ� แต่ใช่ว่าจะทำ�ไม่ได้
เพราะมันคืออารมณ์ความรูส้ กึ จากก้นบึง้ ของลำ�ไส้ใหญ่ แต่ควร
แอบทำ�มากกว่า เมื่อทุกคนหันหน้าหนีไปทางอื่น เมื่อกล้อง
เบนเข็มมาที่ใบหน้าคุณเต็มๆ อยากทำ� ทำ�เลย ไม่มีใครสนใจ
ละครไทยสุดๆ
แต่ถา้ ความรูส้ กึ จริงๆ แล้วมันเป็นอะไรทีด่ มี าก อันนีไ้ ม่ตอ้ ง
เก็บ เผยออกมาเถอะ จะได้ไม่เสียเวลาแสดง
จะว่ า ไปเรื่ อ งการเคลื่ อ นไหวของหนั ง หน้ า นี่ ก็ ม หาศาล
(ขั้นเหนือกว่าของคำ�ว่าใหญ่) เหลือเกิน ทั้งสามารถสื่อนั่นนี่
ได้สารพัด ทัง้ เป็นตัวกำ�หนดบุคลิกภาพภายนอก แถมหนังหน้า
ดีๆ ในบางครั้งอาจสร้างโอกาสทองให้ชีวิตเลยก็ว่าได้
เพื่อนดี งานดี ชีวิตดี คนดีๆ
ก็หนังหน้านี่แหละ
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สารคดี
เรื่อง: ชนนันท์ ชูชีพชื่นกมล,
กรกมล ศรีวัฒน์, สิรวิชญ์ สิงหาพล
ภาพ: ปราชญ์ ปิยะวงศ์ภิญโญ
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จฬรรณ์
ถาวรนุกูลพงศ์
ผู้ท�ำให้หนังใหญ่มีชีวิต

ในวั น ที่ ฟ้ า โปร่ ง พระอาทิ ต ย์ ส าดแสงสี อ่ อ นอั น อบอุ่ น
บรรยากาศยามบ่ายเช่นนี้ รถตู้ของคณะเราค่อยๆ เคลื่อนตัว
เข้าสู่วัดแห่งหนึ่ง วัดที่หากเหลือบมองผ่านอาจเป็นวัดที่ไม่
สะดุดตา เรามาถึงวัดขนอน จังหวัดราชบุรี วัดทีม่ ขี มุ ทรัพย์แห่ง
ศิลปวัฒนธรรมซ่อนตัวอยู่ ณ ทีน่ ี้ แม้วา่ ขุมทรัพย์ในประเทศไทย
หลายแห่งสูญหายหรือสิ้นสภาพไป แต่น่าแปลกที่ วัดขนอน
จังหวัดราชบุรี ยังคงรักษาไว้ได้เป็นอย่างดี ขุมทรัพย์ที่ว่าคือ
‘หนังใหญ่’ วันนี้เราจะมาพูดคุยกับชายคนหนึ่งซึ่งชีวิตของเขา
เติบโตและถูกหล่อหลอมส่วนหนึ่งในตัวเขาด้วยหนังใหญ่
มหรสพที่มีมาตั้งแต่โบราณ อันรวมศาสตร์ทั้ง หัตถศิลป์
วรรณศิลป์ วาทศิลป์ ดุรยิ างคศิลป์ และนาฏศิลป์ อย่างสมบูรณ์
ทุกท่วงท่าการเชิดหนัง สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ชม
เป็นอย่างมาก ทุกถ้อยคำ�ที่พากย์ก็สร้างความเร้าใจได้เป็น
อย่างยิง่ จนเราสงสัยใคร่รวู้ า่ ศิลปะการแสดงแบบนีจ้ ะหล่อหลอม
ให้ผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่กับหนังใหญ่มาค่อนชีวิตเป็นอย่างไร
วันนีเ้ รามาพูดคุยมุมมองความคิด ทัศนคติ และประสบการณ์
ของผู้ชายที่ชื่อ จฬรรณ์ ถาวรนุกูลพงศ์ กัน
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จุดเริ่มต้นของการมาท�ำหนังใหญ่เป็นอย่างไร?
จริ ง ๆ แล้ ว ที่ เ ข้ า มาอยู่ ใ นวงการหนั ง ใหญ่ เนื่ อ งจากเรา
เป็นคนพื้นที่ แล้วคุณพ่อก็คือครูฉลาด ท่านเป็นคนเชิดหนัง
ด้วยความที่เราเป็นเด็กวัด เด็กพื้นที่ สมัยก่อนงานประจำ�ปี
วันที่ 13 เขาจะมีการเชิดหนังตั้งจอเต็นท์อยู่ในวัด ก็จะมีหนัง
กลางแปลง มีงานประเพณีเกีย่ วกับทางสงฆ์ ลูกศิษย์ลกู หาของวัด
ที่เคยเชิดหนังก็จะมารวมตัวกัน เพราะเป็นวันครอบครัว สมัย
ก่อนคนทีเ่ คยไปทำ�งานก่อสร้าง ทำ�งานกรุงเทพฯ ตามต่างจังหวัด
ก็จะกลับมาอยูบ่ า้ นช่วงสงกรานต์ เขาก็จะมารวมตัวกันเชิดหนัง
ให้กับหลวงปู่กล่อม หลวงปู่กล่อมคือรูปอนุสาวรีย์ที่เป็นอดีต
เจ้าอาวาสที่สร้างหนังของวัดขนอนนี้ข้ึนมา เราเป็นเด็กก็มาดู
มาเทีย่ วงาน ก็จะเจอพ่อกับเพือ่ นๆ พ่อเชิดกัน เราก็ดแู บบไม่ได้
สนใจ ของที่บ้านมีอยู่แล้วให้ดูก็ดูไป

จุดประกายที่ชาวบ้านเห็นแล้วว่า มันมีรายได้ มันดูดี พอมี
เรื่องรายได้ เรื่องทิปเข้ามา ลูกศิษย์วัด เพื่อนๆ กันเกือบสิบคน
ก็เลยเข้ามาฝึก หลังจากนั้นเราก็เลยเปลี่ยนจากกลุ่มผู้ใหญ่
ที่อายุมากมาเป็นกลุ่มเด็ก เป็นกลุ่มเด็กวัดและมีอายุมากกว่า
อีกสักประมาณ 6-7 คนเพื่อไว้ดำ�เนินเรื่อง เพราะเด็กนี่ยังใช้
งานไม่ได้ เพราะเป็นชุดแรกมันต้องรอดู แล้วฝึกหนักกว่าเด็ก
พวกนี้ (ปัจจุบัน) มาก ต้องฝึกอยู่ประมาณเกือบปีกว่าจะได้
ออกงาน เพราะไม่มงี านแสดงอยูแ่ ล้ว เราก็ฝกึ มาเรือ่ ยๆ ล้มลุก
คลุกคลานกับหนังใหญ่มา พี่ก็ได้ไปเรียนที่เทคนิคโพธาราม
เลือกลงวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับงานศิลปะ และเพื่อนก็ชวนเข้าเรียน
ที่เพาะช่าง สอบติดเพาะช่าง เรียน ปวส. 2 ปี ก็หยุดจาก
เพาะช่างมาบวชอยูท่ วี่ ดั นี่ (วัดขนอน) อยูห่ นึง่ พรรษา มาช่วยงาน
หลวงพ่อ พอหลังจากบวชเสร็จหนึ่งพรรษาแล้ว ก็ไปเรียนต่อ
ปริญญาตรีอกี 2 ปีทเ่ี พาะช่าง พอเรียนจบ ช่วงนีแ้ หละเป็นช่วง
เปลี่ยน เริ่มจะได้โครงการจากสมเด็จพระเทพฯ มาสร้างหนัง
ชุดใหม่ งานเริ่มดี เริ่มออกไปต่างประเทศ แต่เราไม่มีเวลา
ที่จะมาช่วยได้เต็มที่ ตอนนั้นอาจารย์สายัณห์ ศรัทธาสุนทร
เป็ น อาจารย์ ที่ วั ด ขนอน เขาเป็ น คนพากย์ แ ละเป็ น คนดู แ ล
ฝึกเด็กๆ มาตลอด ตอนนั้นเด็กจะไม่ขาดตอน จะมีเด็กรุ่นใหม่
ตลอด พอเรียนจบมา อาจารย์สายัณห์ท่านก็ย้ายออกไปสอน
ที่อื่น มันก็ขาดตอน เราเลยต้องฝึกเด็กขึ้นมาแทน หลังจาก
ที่ได้โครงการของสมเด็จพระเทพฯ ก็มีการแสดงหนังมากขึ้น
งานก็เริม่ มากขึน้ ในช่วง ปวส. ผมก็ทำ�หนังใหญ่เป็นโครงงาน
ก็คือต่อยอดจากที่เราจะเขียนงานจิตรกรรม เราก็มาทำ�เป็น
หนังใหญ่ ศึกษาหนังใหญ่ เชิดหนังใหญ่จนจบ พอเรียนปริญญา
ตรี เราเลยทำ�ศิลปะนิพนธ์เป็นหนังใหญ่ เราก็ทำ�ต่อเนือ่ งมาจน
เรียนจบปริญญาตรีถึงได้กลับมา ไปโลดแล่นในวงการก่อน
โดยการไปเขียนอยู่หลายปี สองสามปีจนมันเบื่อแล้ว เบื่อที่จะ
เดินทางไปเขียนวัดนู้นไปนอนที่นู่นเป็นปี กลับมาบ้านเสร็จ
ก็มาอยู่กับหลวงพ่อ เริ่มเข้ามาทำ� จังหวะที่เรากลับมาแล้ว
เข้ามาทำ� คุณพ่อเราบวชอีกรอบพอดี บวชอีกสิบพรรษา พ่อเป็น
คนทำ�พิธี ช่วงที่พ่อบวช พี่เลยต้องมาทำ�พิธี ก็คือรับช่วงต่อมา
ดูแลแทนพ่อ

การที่เริ่มซึมซับตั้งแต่เด็ก น�ำมาสู่การเชิดอย่างจริงจัง
ได้อย่างไร?
ช่ ว งหลั ง มี เ รื่ อ งของคณะหนั ง ใหญ่ เ ขาเกิ ด ประท้ ว งกั น ขึ้ น
โดยการที่นักแสดงกับครูสมัยก่อนเขาไม่แสดง อดีตเจ้าอาวาส
ก่อนหลวงพ่อชื่อปลัดเจริญ (ฉายา) ท่านก็เลยโทรเลขไปเรียก
พ่อที่ทำ�งานที่คลองเตยให้มาสอน เพราะครูคนเก่าเขาไม่มา
สอนให้แล้ว พ่อซึ่งเคยเป็นคนเชิดหนัง ก็มีวิชาในการเชิดหนัง
เลยโดนโทรเลขตาม พอพ่อย้ายกลับมาอยู่บ้านที่นี่ เราก็ย้าย
กลับมาอยู่ด้วย พ่อก็เริ่มฝึกคนรุ่นใหม่ขึ้นมา สมัยก่อนเวลาฝึก
หนังใหญ่ เขาจะใช้คนที่มีอายุตั้งแต่ 30-40 ปีขึ้นไป ตอนนั้น
พ่อก็อายุประมาณสัก 40 พอคนทีเ่ ป็นครูสอนอายุไม่หา่ ง รุน่ ราว
คราวเดียวกับคนที่มาเรียน หรือไม่คนที่มาเรียนอายุมากกว่า
เวลาสอนก็จะขัดกัน เพราะว่ามันมีอัตตาอยู่ มันมีเรื่องของ
มึงเป็นน้องกูเป็นพี่ หมายความว่ากูอายุมากกว่ามึง มึงมาบอก
กู มันจะมีอย่างนี้อยู่ เราก็อยู่ตรงนั้นแหละ เราเป็นลูกศิษย์วัด
แต่ยังไม่ได้มาฝึก พอมีเรื่องความอาวุโสเข้ามา เจ้าอาวาส
ท่านก็เลยเปลีย่ นเอาเป็นเยาวชนดีกว่า เอาเป็นเด็กลองเปลีย่ น
ดู มันก็เลยเป็นมิติใหม่ของการฝึกสอนหนังขึ้นมา ผมเลยเป็น
เด็กคนแรก เยาวชนคนแรกที่ทดลองเข้ามาฝึก ในตอนนั้น
การฝึกก็จะมีลกู พีล่ กู น้องอีกคน ซึง่ ตอนนีเ้ ขาไม่ได้เชิดหนังแล้ว
ต่ อ มานายอำ�เภอมาเที่ ย วชมวั ด สมั ย ก่ อ นนายอำ�เภอมา ท�ำพิธีที่ว่านี่คือท�ำพิธีอะไร?
แต่ละครัง้ คุณนายนายอำ�เภอก็มาด้วย ชาวบ้านก็จะมาต้อนรับ
เวลาการแสดงแต่ละครั้งจะต้องมีการบูชาครู ไปแสดงทุกที่
เราก็ขึ้นโชว์บนศาลาหลังเก่า พอเชิดเสร็จ คุณนายนายอำ�เภอ ต้องมีการขึน้ บายศรี ขนมต้มแดง ต้มขาว ไก่ เป็ด ผลไม้ พวกนี้
ให้ ร างวั ล เรากั บ ลู ก พี่ ลู ก น้ อ งคนละ 50 บาท มั น เป็ น การ เราต้องทำ�พิธีโดยการบูชาครู ถ้าเป็นโบราณขึ้นเสา เราก็ทำ�
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ถ้าเราทำ�เป็นธุรกิจเมื่อไหร่แล้วมันจะต้อง
มีค่าใช้จ่าย แล้วค่าการแสดงจะสูงขึ้น
มันจะทำ�ให้ความบริสุทธิ์ของการอนุรักษ์หายไป
มันจะเป็นแค่ชื่อ แต่มันจะไม่มีความบริสุทธิ์
ขึ้นจอเราก็ต้องบูชาครูก่อน แล้วก็เชิดหนังครูถึงเราจะเริ่มแสดง
ด้วยที่พ่อบวชเป็นสงฆ์เนี่ยไม่สามารถทำ�ในเรื่องของพราหมณ์
เรื่ อ งของความเชื่ อ ของฮิ น ดู ไ ด้ มี บ ทอ่ า นโองการทำ�พิ ธี อ ยู่
ประมาณเกือบสิบปี พ่อบวชอยู่สิบพรรษานั้นล่ะ เราก็อยู่ดูแล
กันไปดูแลกันมาจนถึงปัจจุบนั พ่อสึกออกมา ก็เลยให้พอ่ ดูแลแทน
เพราะว่าอย่างน้อยพ่อเขาเป็นครูใหญ่ในแง่การเชิดหนังของเรา
ที่นี่ พ่อยังเป็นครูอาวุโสที่สุดของเรา

เรตของเราหนึ่งชั่วโมงสี่หมื่นห้า ทีนี้ป้าแกเป็นชาวบ้าน เงินแก
ไม่ค่อยจะมี แกจัดงานสองวันด้วยก็เลยต่อราคาลงมา สองวัน
มันประมาณแปดหมื่นใช่ไหม ต่อลงมาเหลือวันละสามหมื่น
เราก็ลดให้หมืน่ นึง แกก็หาเงินมาจัดการไปแก้บนเพราะลูกชาย
แกฟื้นไง แล้วชั่วโมงนึงเนี่ยแกนั่งดู ชาวบ้านนั่งดูแล้วเรามอง
ด้วยความรูส้ กึ มีความสุขมาก หนึง่ คือความสุขทีเ่ ราไปทำ�แก้บน
ทำ�ให้เขาสบายใจ แล้วเขาก็ไม่เคยดูหนังใหญ่ ทัง้ ๆ ทีอ่ ยูจ่ งั หวัด
เดียวกัน เขาก็นั่งดูจนจบแล้วก็ปรบมือกับสิ่งที่เขาได้ดู เขาดีใจ
เขามีความสุข เราก็รู้สึกดี แล้วเขาให้เราเล่นต่ออีกด้วยนะ
ให้เล่นต่ออีกครึง่ ชัว่ โมงให้อกี ห้าพัน ถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินนะ
เราก็บอกว่าไม่เป็นไรเดีย๋ วผมเล่นให้ฟรีเลย ไม่ตอ้ งเอาตังค์มา
คือมันเป็นความรู้สึกดีที่อย่างน้อยคนที่เป็นชาวบ้าน หรือคนที่
เราทำ�ให้เขาสบายใจ เขายังมีความรู้สึกที่ดี แล้วเขาก็ยังสนใจ
ในเรือ่ งของการแสดง เรือ่ งของรากเหง้าของเขา มันให้ความรูส้ กึ
ที่ดีที่ได้ไปแสดง เด็กหนังใหญ่ทุกคนเหมือนกันหมด ถ้าที่ไหน
มีคนดูแล้วคนตั้งใจดู เด็กจะเล่นเต็มที่

ประสบการณ์จากหนังใหญ่ช่วยด้านการเรียนที่เพาะช่าง
เยอะไหม?
เยอะสิ อยู่ กั บ มั น มาเยอะมาก เพราะตั ว ภาพหนั ง ใหญ่
ก่ อ นที่ จ ะเป็ น ตั ว ฉลุ ห นั ง ใหญ่ ก็ เ ป็ น งานจิ ต รกรรมมาก่ อ น
เรื่ อ งลายเส้ น เรื่ อ ง รามเกี ย รติ์ เรื่ อ งอะไรหลายๆ อย่ า ง
ถามว่าเรามาดูทุกวันไหม ก็ไม่ทุกวันนะ แต่ว่าอยู่กับมัน เราก็
ซึมซับ เป็นลูกศิษย์วัดก็ผ่านทุกวัน ดูทุกวัน ตอนบวชก็นอนอยู่
กับหนัง เหมือนพ่อเราได้ทำ�ตั้งแต่เราเล็กๆ จนเราซึมซับมา
โดยที่เราไม่รู้ตัว มันเข้ามาเองเหมือนความเคยชิน เหมือนกิน
ข้าว เรากินข้าวทุกวันใช่ไหม ทำ�ไมเราไม่ไปกินสลัดล่ะ ไอ้นี่ เคยแสดงงานใหญ่ๆ บ้างไหม?
ก็มีหน้าพระที่นั่งฯ มันอาจไม่ใหญ่หรอก แต่เป็นความสุข
มันอยูเ่ หมือนเรากินข้าวทุกวัน เหมือนกินกาแฟทุกวัน เราก็เจอ
จนมองลายออกว่าเป็นของวัดขนอน เป็นของทีไ่ หน อย่างบางตัว ความภูมิใจที่สุดแล้ว เพราะว่าท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ แล้วอีก
ก็มองออกว่าลายเป็นของวัดขนอนหรือเปล่า
อย่างมันเป็นการรับใช้พระมหากษัตริย์ ซึ่งน้อยครั้งหรือโอกาส
อาจจะไม่มีเลยที่เราจะได้เข้าไป เราได้รับใช้แล้ว คือทั้งเรา
ได้รบั ในเรือ่ งของศาสนา เรือ่ งของการเขียน เรือ่ งของการอนุรกั ษ์
การแสดงหนังใหญ่ครั้งไหนที่รู้สึกประทับใจ?
สิ่งที่ประทับใจสุดคือเราไปเล่นให้บางแพ เป็นชาวบ้านที่ วัฒนธรรม แล้วได้รับใช้องค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ยึด
ลูกชายรถไปชนมา อยู่ห้องไอซียูไม่ฟื้นเลยนะ 7-8 วัน เขาก็ไป เหนี่ยวเราอยู่ นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในเรื่องของการแสดง
บนไว้ หลังจากบนลูกชายก็ฟื้น บนไว้สองคืน เราก็เรียกไว้ตาม ส่วนอื่นๆ ในเรื่องของความประทับใจก็คือ ได้มีโอกาสไป
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ต่างประเทศ อย่างเช่นไปตอกหนังโชว์ที่ต่างประเทศ ได้ไปเชิด
ทีต่ ่างประเทศ อันนัน้ คือความประทับใจที่เราได้ไปแลกเปลีย่ น
วัฒนธรรม ได้เห็นวัฒนธรรมของต่างชาติ ทั้งยุโรป ฝั่งเอเชีย
หลายๆ ที่ที่ได้ไปมา มันมีความสุขที่ได้แลกเปลี่ยนเรื่องของ
งานศิลปะด้วย เรื่องของการแสดงด้วย วัฒนธรรมด้วย

แต่ในเรื่องการแสดงตรงนี้ เราไม่อยากให้เอาเงินเข้ามาทำ�ให้
ระบบเสีย เพราะว่านีเ่ ป็นงานส่วนรวม แต่ถา้ เกิดเป็นงานศิลปะ
มันเป็นงานส่วนตัว อันนั้นเราไปดูแล เราไปลุยของเราเอง
แต่ตรงนี้เป็นงานส่วนรวม ถ้าเราจะเอาธุรกิจเข้ามาเสร็จละ
ถ้าเกิดมันพลาดขึ้นมา มันจะทำ�ให้ทั้งหมดเสียเลย กลุ่มใหญ่
จะเสี ย ทั้ ง ระบบ และอี ก อย่ า ง เรายั ง ใช้ ใ นเรื่ อ งของการให้
สัมภาษณ์หรือบอกแก่สังคมว่าเราทำ�งานอนุรักษ์ เราก็ต้อง
ทำ�งานอนุรักษ์อันนี้ไป อนุรักษ์ของเราคือทำ�ให้คงอยู่ต่อไป
ไม่ใช่ว่าต้องโบราณจ๋าหรือจะต้องทำ�อยู่อย่างนี้ในสิ่งที่มันเป็น
อยู่ ใ นปั จ จุ บั น โบราณทำ�ยั งไงเรายึ ด ไว้ แต่ ปั จ จุ บั น เป็น ไง
เราต้องทำ�ต่อ อนาคตจะเป็นไงนั่นเป็นเรื่องอนาคต

ความประทับใจที่มีต่อหนังใหญ่คืออะไร?
ถ้ า ถามถึ ง จุ ด ประทั บ ใจมั น หาไม่ ไ ด้ เพราะว่ า มั น ซึ ม ซั บ
กับเรามานานมาก มันอยูม่ าตลอดจนเรามองไม่เห็นว่าตรงไหน
ทีเ่ ราจะประทับใจ คือมันเลีย้ งเรา เราดูแลมัน คือบางทีเราก็ตอก
หนังขายในเชิงงานศิลปะ บางทีเราก็ทำ�งานให้กับหนังใหญ่
โดยการที่ เ อาไปเชิ ด ที่ นู่ น ที่ นี่ ไ ป เหมื อ นกั บ ระหว่ า งเรากั บ
หนังใหญ่มันอยู่ด้วยกัน เติบโตมาด้วยกันเลย
คิดว่าหนังใหญ่วัดขนอนได้สร้างความภูมิใจให้กับท้องถิ่น
ไหม อย่างไรบ้าง?
ถ้าเปรียบหนังใหญ่เป็นบุคคล หนังใหญ่จะเป็นใครส�ำหรับ
เยอะนะ แต่เขาจะรู้หรือเปล่าเราไม่รู้ ไม่ใช่แค่ท้องถิ่นหรอก
คุณ?
ประเทศเลย ที่เราไปรับรางวัลยูเนสโกนี่ล่ะ ทางกรมส่งเสริมฯ
น่าจะเป็นเพื่อนเป็นคู่กันเลยแหละ เพราะว่าในวงการศิลปะ เสนอมาว่าเราจะส่งประกวดไหม ทีแรกที่วัดก็ไม่มีใครสนใจ
ของไทยตอนนี้มีแต่คนรู้จักผมในนาม หนังใหญ่ คนไม่รู้หรอก หรอก แต่หลวงพ่อก็บอกเรา เอาสิ ทำ�เลย เราก็บอกน้องๆ เด็กๆ
ว่าผมงานเขียน ผมจบจิตรกรรมไทยทีเ่ พาะช่าง แต่วา่ ผมมาทำ� ลุยเลย อันนี้เราไม่ได้ค่าใช้จ่ายแล้ว เราจะทำ�เพื่อต่อยอดงาน
หนังซึ่งตอนนี้ในวงการทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นที่เพาะช่าง เราให้ได้ เราก็ทำ�ให้เขาเต็มที่ ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยให้เราด้วย เผลอๆ
ไม่ว่าจะเป็นศิลปากร ไม่ว่าจะเป็นในวงการช่างศิลป์ด้วยกัน เราออกเองด้วย พวกอุปกรณ์ที่จะใช้เสริมในการส่งประกวด
เขาจะรูจ้ กั ผมในนามหนังใหญ่เขาจะเรียกว่า ‘จฬรรณ์ หนังใหญ่ เด็กก็ช่วยกันทำ� แล้วมันก็จริง พอได้รางวัลมา มันก็เป็นอะไรที่
วัดขนอน’ เขาจะไม่รู้ว่าผมทำ�งานเขียนได้ บางคนไม่รู้เลย เหมือนจะยิง่ ใหญ่สำ�หรับคนภายนอก แต่สำ�หรับเรา เราได้ทำ�ให้
แต่จริงๆ ผมทำ�งานใหญ่อย่างวัดป่า ผมไปทำ�ศาลา ผมก็ทำ�งาน เขาเห็นไง ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นว่าของเรามันก็ไม่ธรรมดา
เขียน เพื่อนมีงานมาเดือนสองเดือน ผมก็ไปทำ�งานเขียน สามารถสูก้ บั เขาได้ แล้วก็ยนื หยัดขึน้ มาทำ�ให้ชมุ ชนเราแน่นขึน้
งานเพ้นต์ด้วย แต่ถามว่าหนังใหญ่เป็นอาชีพไหม มันก็ไม่ใช่
อาชีพ เป็นงานเสริม แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เลี้ยงเราได้
การทีไ่ ด้รางวัลยูเนสโกมา มันส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
อะไรบ้างไหม?
หมายความว่าการท�ำงานเชิดหนังใหญ่ตรงนี้ ไม่สามารถ
ไม่หรอก มันก็แค่ป้ายธรรมดา ไม่ได้มีเงินมาสนับสนุน
ใช้เป็นอาชีพได้?
อะไรเรา เหมือนมาการันตี เหมือนมียศติด ให้เขารูว้ า่ เป็นแบรนด์
ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก เพราะเราไม่ได้ทำ�เป็นธุรกิจ เราทำ� เป็นรางวัลยูเนสโกคํ้าอยู่ ถ้าชาวต่างชาติมา เขาติดแบรนด์
ในเชิงอนุรักษ์ซึ่งหน่วยงานที่เป็นวัดเป็นผู้ดูแล ถ้าเราทำ�เป็น ดูหนังใหญ่ทไ่ี ทย เขาไปดูทไ่ี หน ก็วดั ขนอนไง ได้รางวัลยูเนสโก
ธุรกิจเมื่อไหร่แล้วมันจะต้องมีค่าใช้จ่าย ค่าการแสดงจะสูงขึ้น มา จุดนี้เลยเป็นจุดที่ดึงคนเข้ามา
ระบบจะเข้ า มาทำ�ให้ ค วามบริ สุ ท ธิ์ ข องการอนุ รั ก ษ์ ห ายไป
มันจะเป็นแค่ชอื่ แต่จะไม่มคี วามบริสทุ ธิอ์ ยูถ่ า้ เป็นธุรกิจ เงินน่ะ เคยอยากให้คนมาสนใจหนังใหญ่มากขึ้นไหม?
อยากได้ แต่เราสามารถไปหาได้จากทางอื่น ซึ่งทางอื่นคือ
ไม่นะ คือความสนใจ เราต้องดูวา่ ความสนใจนัน้ มาจากเขา
อาชีพที่เรามีอยู่ เป็นงานเขียน งานตอกหนังที่เป็นงานศิลปะ หรือมาจากข่าว การจะมาดู การมาเข้าวัด การดูงานศิลปะ

34 TK Young Writer 2015

สิ่งที่เราท�ำนี่แหละ
จะเป็นตัวสอนเราว่ามันถูกหรือผิด
มันจะต้องมาจากใจของคนที่มา ไม่ใช่มาเพราะกระแส มาเพื่อ
กระแสมันไม่มีประโยชน์ มาผ่านๆ ดูแล้วก็ไป ไม่ได้ประโยชน์
มันไม่ได้ซึมซับ ต้องมาด้วยความรู้สึก ความตั้งใจ อย่างผม
ไปเขมร ผมอยากไป เพราะใจผมอยากไป ไม่ใช่ไปเพราะ
เพื่อนไป หลวงพ่อไป มันร้อนมากเลยนะ มันไม่ได้ไปสบาย
ไปพักผ่อนเลยนะ เดินเพื่อจะดูงาน เดินจนรองเท้าแทบระเบิด
เหมือนกัน คนทีจ่ ะมาดูหนังใหญ่ ขอให้ความรูส้ กึ ทีต่ วั อยากมา
ไม่ใช่มาเพราะข่าว มาเพราะกระแส ไม่ได้มาดูสิ่งที่มันกำ�ลัง
จะหายหรื อ สิ่ ง ที่ มั น แปลกขึ้ น มาใหม่ คุ ณ มาเพื่ อ มาดู อ ะไร
คุณมาซึมซับอะไรไป คุณมาดูร่องรอยประวัติศาสตร์ของช่าง
โบราณ คุณมาดูรากเหง้าการแสดงของเรา คุณมาดูสถาปัตย์
คุณมาซึมซับความเป็นวัด นั่นล่ะคุณมา แต่ถ้าคุณมาเฉยๆ
ไม่ต้องมา เผลอๆ เกะกะด้วยซํ้า มาแล้วมาเดินชนคนอื่น

แล้วให้เด็กพวกนี้เอาไว้แสดง ทำ�มิติใหม่ของหนังใหญ่ คือการ
ทำ�หนังชุดใหม่ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องเดิม พระมหาชนกชาดก ซึ่งมีอยู่
แล้ว เราแค่เอามาทำ�ในรูปแบบใหม่ มีเป็นวรรณกรรมเรือ่ งชาดก
มีภาพเขียน มีลายรดนํ้า มีละครนอก แต่หนังใหญ่ยังไม่มีที่
เกี่ยวกับ พระมหาชนก เราก็อยากจะทำ�ตรงนี้ขึ้นมา จะเก็บไว้
ให้เด็กแล้วก็คนรุ่นหลังเอาไว้ใช้ เอาไว้แสดงต่อ แนวโน้ม
จะเสร็จหรือไม่เสร็จอยู่ที่เราต้องหาทุนมาซื้อหนัง แต่ถ้าผมหา
สปอนเซอร์ไม่ได้ ผมจะเอาทุนผมเอง คือค่อยๆ ทำ� ช้าหน่อย
แต่เราค่อยๆ ทำ� อย่างเช่น เรารับงานมา 5 ตัว มีกำ�ไรอยู่
เราก็เอาไปซื้อหนังสักตัวหรือสองตัวเอามาสร้างทิ้งไว้ๆ คือจะ
ไม่เร็ว ถ้าให้เร็วต้องมีสปอนเซอร์ แต่ถ้าช้าคือทำ�เอง แล้วมัน
จะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากสำ�หรับตัวผม เพราะว่าผมได้สร้าง
สิ่งของไว้ในยุคนี้ ไว้ตรงนี้

เป้าหมายต่อไปเกี่ยวกับหนังใหญ่คืออะไร?
โครงการต่ อ ไปผมกำ�ลั ง จะทำ�หนั ง ใหญ่ ชุ ด ใหม่ ทั้ ง ชุ ด
เป็นเรื่องใหม่เลย ตอนนี้กำ�ลังให้เพื่อนเขียนบทอยู่ เพื่อนผม
ก็ คื อ กฤษฏิ์ ชั ย ศิ ล บุ ญ เป็ น นั ก แสดงที่ มี คุ ณ ภาพมากๆ
เป็นระดับแนวหน้าของเมืองไทย คนนีเ้ ขียนทัง้ บท เป็นออร์แกไนซ์
ทำ�ทุกอย่างเลย รู้จักกันมาประมาณ 6-7 ปีแล้ว กฤษฏิ์เป็น
ลูกศิษย์ครูเล็ก ภัทราวดี ทำ�งานเกี่ยวกับการแสดงมาตลอด
แล้วลูกศิษย์ลูกหาเยอะ ก็ให้เขาเขียนบทอยู่ พอเขาเขียนบทมา
ผมจะต้องเอาบทมาอ่านก่อน ถึงจะทำ�เป็นตัวภาพงานศิลปะ
ขึ้นมาได้ กำ�ลังจะทำ�เรื่อง พระมหาชนก แนวโน้มถ้าอย่างเร็ว
ก็คือสงกรานต์ปีหน้า ถ้าไม่ทันก็คงเป็นปีนู้น ทันหรือไม่ทัน
อยู่ที่เงินเพราะว่าเราจะต้องเอาเงินไปซื้อหนัง ผมกำ�ลังจะหา
แนวร่ ว มโดยการที่ จ ะเข้ า ไปเสนอกั บ บริ ษั ท ใหญ่ ห รื อ อะไร
สั ก อย่ า งให้ เ ป็ น สปอนเซอร์ ใ นการซื้ อ หนั ง และการทำ�หนั ง
เราจะเอาบทนี้ไปเสนอ แล้วทำ�เสร็จเราจะถวายให้วัดหมดเลย

เวลาที่ทำ�งานใหม่ๆ รู้สึกอย่างไรบ้าง?
ท้าทาย คือเมื่อก่อนจะทำ�อะไรต้องศึกษาให้ดี เพราะว่า
ไม่งั้นเราจะโดนโจมตีจากนักวิชาการ แต่ตอนหลังมาผมไม่
สนใจพวกนี้ เพราะว่ า สิ่ ง ที่ เ ราทำ�เราไม่ ไ ด้ บ อกว่ า ทำ�แบบ
โบราณหรือทำ�ตามรูปแบบใคร เราสามารถทำ�อะไรขึ้นมา
ใหม่ได้ ปัจจุบันการยอมรับในเรื่องงานร่วมสมัย หรืออะไรที่
ไม่ ผิ ดทำ�นองคลองธรรม หรื อไม่ ผิ ดกาลเทศะในเรื่ อ งของ
รูปแบบ มันก็ไม่มีใครมาว่าอะไรเราได้ ผมไม่ค่อยสนใจอะไร
แล้ว ถ้าเมือ่ ก่อนจะกลัวผูห้ ลักผูใ้ หญ่ แบบ เอ๊ะ! เราจะทำ�ดีไหม
แต่ทีนี้เราไม่ต้องกลัวแล้ว เพราะว่าเราเป็นคนทำ� เขาไม่ได้
เป็นคนทำ� การติของเขาอาจจะไม่ถูกก็ได้ สิ่งที่เขาพูดอาจจะ
ไม่ถูกก็ได้ แต่สิ่งที่เราทำ�นี่แหละ จะเป็นตัวสอนเราว่ามันถูก
หรือผิด ทุกวันนี้ไม่จำ�เป็นที่จะต้องกลัวใครแล้ว ทำ�ได้
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นอกจากเรื่องของหนังใหญ่ คุณสอนอะไรให้กับเด็กที่เข้า
มาฝึกหนังใหญ่บ้าง?
สอนให้ มั น รั ก สอนให้ มั น ไม่ อ าย สอนให้ รู้ คุ ณ ค่ า ของ
ตัวเอง เพราะเด็กวัยรุ่น ผมเคยเป็นตอนที่ผมเริ่ม ผมเอาตัวเอง
มาเป็นครูสอนตัวเราเองอีกที สอนแล้วเอามาบอกเด็กอีกทีหนึง่
คือสมัยก่อนเราก็เชิด ไปเจอสาวๆ ก็เต้นแบบอายๆ เด็กสาวๆ
เห็นแล้วหัวเราะ มันถ่างแข้งถ่างขา เราก็จะบอกเด็กว่า ไม่ใช่
เรื่องน่าอาย นั่นเป็นเรื่องที่ดีที่สุด เป็นเรื่องที่พิเศษ เพราะว่า
คนในโลก หรือคนในประเทศ ไม่มีใครเขาทำ�แบบเราได้
น้อยคนนะ จากหกสิบล้านคน เราได้ทำ�อยู่ยี่สิบสามสิบคน
เป็ น สิ่ ง ที่ พิ เ ศษมาก แล้ ว บางคนอาจจะไม่ ไ ด้ ซึ ม ซั บ อะไร
อาจมองว่าเป็นเรื่องตลก แต่คนที่เขาเห็นแล้วทึ่ง แล้วก็ภูมิใจ
ในเราเยอะกว่า จะบอกเด็กแบบนี้ เขาก็จะผ่อนคลาย เวลาเชิด
เราจะบอกเขาว่าอย่าไปมองคนดู ให้ดูแต่ตัวหนัง ให้จิตอยู่ที่
ตัวหนัง จะได้ไม่ประหม่า จดจ่ออยู่ที่ตัวหนัง เชิดไปตามหน้าที่
ของเรา
สุดท้ายนี้คุณกังวลเกี่ยวกับอนาคตหนังใหญ่ไหม?
ไม่กังวลครับ เพราะว่ามันไม่ใช่ของผม มันไม่ใช่หน้าที่ผม
ไม่ตอ้ งฝากอะไรไว้กบั ผม มีคนมาถาม มีคนมาบอกว่า คุณทำ�
มาขนาดนี้ตั้งสิบยี่สิบปี แล้วจะฝากอะไร เป็นห่วงอะไรไหม
ผมไม่เป็นห่วง เพราะว่าหนังใหญ่อยู่มาก่อนหน้าเราเป็นร้อยปี
เราเพิ่งเกิด เราเพิ่งทำ� มันไม่หายไปไหนหรอก แล้วมันไม่ใช่
ความรับผิดชอบของผม มันเป็นความรับผิดชอบของทุกคน
ของพวกคุณ ไม่ใช่ผมคนเดียว ถ้าคุณบอกว่ามันเป็นความ
รับผิดชอบของผม แปลว่าคุณเห็นแก่ตัว คุณผลักภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบตรงนี้ให้ผม มันเป็นวัฒนธรรมของทุกคน
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บทความ

หนังชีวิต ลิขิตละคร?
เรื่อง: อธิชา ไชยจิโรจ
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คงเคยได้ยินเพลงที่ร้องว่า “โลกคือละคร ทุกคนต้องแสดง ทุกคน
ทนไป อย่าอาลัย ยิ้มกันสู้ไปจะได้สบาย” กันดี
หากโลกคือละครอย่างเพลงว่าจริง จะเป็นไปได้อย่างไรที่จะขาด
คนเขียน คนเขียนบทละครนี้จะใช่ใครอื่นหากไม่ใช่ พระเจ้า พระเจ้าคือ
ผู้เขียนบทละคร ชะตาชีวิตของตัวหมากนักแสดงตัวละครอย่างพวกเรา
ว่าใครคนนีจ้ ะมีบทละครในชีวติ ทีต่ อ้ งเผชิญเช่นไร คนนัน้ จะเป็นเช่นไร1
ผมชอบที่จะดูหนัง ทั้งในโรงภาพยนตร์ โรงละคร โทรทัศน์ และ
ช่องทางมากมายที่ปัจจุบันทำ�ให้ง่ายต่อการเข้าถึงหนังทั้งที่ล้าสมัย
ไปแล้ว หรือยังอยู่ในยุคสมัย รวมไปถึงหนังร่วมสมัย มีให้ได้รับชม
มากมายหลากหลายช่องทาง ทัง้ การแสดงแบบรีเมก มิวสิคลั การแปลง
จากม้วนฟิล์มมาเป็นแผ่น การชมจากแผ่นหนังไม่ว่าจะซื้อมือหนึ่ง
มือสอง หรือไปเช่ามา และการชมออนไลน์ที่มีลงให้ดูในหลากหลาย
ช่องทางยิบย่อย
เพลง สุขกันเถอะเรา ศิลปิน สุนทราภรณ์

1
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ในความคิดของผมสำ�หรับตอนนี้แล้วโรงละครใหญ่ที่สุด
สำ�หรับผมไม่ใช่โลกจอแก้ว จอเงิน จอทอง จอแพลตินมั จอคอม
หรือโน้ตบุ๊กอะไรดังที่เคยคิดไว้ก่อนหน้านี้ แต่กลับเป็นโลก
ใบนี้ต่างหาก โลกคือโรงละคร คนเรา มนุษย์เราคือนักแสดง
ทีแ่ สดงตามบททีถ่ กู กำ�หนดขึน้ มา และผูป้ ระพันธ์บทละครชีวติ
ไม่ใช่ใครอื่น นั่นคือพระเจ้า
ความบัดซบในชีวิตทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นแบบไม่มีเค้าลาง
ล่วงหน้า ไม่มแี จ้งเตือนใดๆ บอกก่อนว่า อีกสิบวัน อีกสองเดือน
ชีวิตของนายจะตกตํ่าชนิดหน้ามือเป็นหลังมือโคตรๆ แบบนี้
ไม่มีการแจ้งเตือนอะไรทั้งนั้น ชีวิตมันจะบัดซบตอน 18 มันก็
บัดซบตอน 18 นี่แหละ จะโทษใครได้คงได้แต่โทษพระเจ้า
ที่ไม่รู้โกรธเกลียดอะไรนักแสดงตามบทอย่างผม ส่งเรื่องราว
มากมายที่สุดแสนจะเลวร้ายและท้าทายชีวิตความสัมพันธ์
สารพัดมาในช่วงเวลาไล่ๆ กันไม่ให้หยุดพัก หรือพระองค์ท่าน
จะคิดว่าบทตลอด 18 ปีที่ผ่านมา ผมเกิดมาสบายเกินไปแล้ว
บทละครแบบคุณชายคุณท่านอะไรพวกนี้มากพอแล้วพอเถอะ
ก่อนจะเป็นง่อย นอกจากวางตัวสูงส่งและมองโลกด้วยสายตา
อันเหยียดหยามในหลายครั้ง ผมไม่ทำ�อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
น่าชืน่ ชมเลยสักนิด ทำ�ตามทีต่ วั เองต้องการทำ�ตามทีต่ วั เองชอบ
แต่ดูท่าคงทำ�มากไปเลยส่งบททดสอบบทใหญ่ที่จะมาเป็น
บทเรียนให้กบั ชีวติ ทีไ่ ร้คา่ อย่างผมให้ลองมาเผชิญกับความทุกข์
ความลำ�บากดูบา้ ง เพราะดูเหมือนบางทีผมอาจจะเผลอใช้ชวี ติ
น่ า หมั่ นไส้ เ กิ นไปนิด ท่า นเลยเขีย นบทให้ผมต้อ งเจอด่ า น
เคราะห์ที่โคตรหนัก จนตอนนี้ผมได้แต่แกว่งเท้าบนขอบตึก
ชั้นดาดฟ้า
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ผมคิดที่จะกระโดดลงไปนะเมื่อ 5 นาทีที่แล้ว แต่เพราะ
ความขี้ขลาดของคุณชายอย่างผม เลยได้แต่ยักขาเข้าๆ ออกๆ
สุดท้ายก็ทรุดตัวลงนัง่ เพราะวินาทีทกี่ า้ วพลาดจนเกือบจะตกลง
ไปตายจริงๆ สมความตั้งใจ ดันนึกถึงเพลงท่อนแรกสุดที่จำ�ได้
ไม่หมดเพลง และนึกต่อหลังมีสติขึ้นมาหน่อยได้ว่า ผมเกิดขึ้น
มาทำ�อะไรกันแน่ และจนบัดนี้ผมทำ�อะไรที่ควรค่าแก่ชีวิตที่
ได้รบั มาจากการแก่งแย่ง แย่งชิงมาแสนยากลำ�บากแล้วหรือยัง
คำ�ตอบในใจของผมคือ ไม่ ผมมันไม่เคยทำ�เชี่ยอะไรเลย
นอกจากใช้ชีวิตเรื่อยๆ ไปวันๆ และสุดท้ายผมก็พยายามอย่าง
มากที่จะทรงร่างกายที่เอนไปข้างหน้าและถูกดูดลงด้วยแรง
โน้มถ่วงกลับขึ้นมา และคงเพราะได้รับโอกาส ผมเลยเซกลับ
ไปบนพื้นปูนอีกครั้ง แต่กลับหาเรื่องเฉียดตายโดยการมานั่ง
กินลมชมวิวใช้ความคิดขอบตึกอย่างไร้ความเข็ดหลาบที่เกือบ
ตกลงไปจริงๆ แต่การมานั่งแบบนี้หลังเกือบก้าวผ่านระหว่าง
ความเป็นความตายมันทำ�ให้ผมนึกถึงประโยคท่อนนั้นของ
เพลงที่เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็ก จนเกิดเป็นทฤษฎีโลกคือหนัง
ละคร ที่ถูกพระเจ้าเขียนขึ้นมา
แม้มันอาจจะไม่เป็นเหตุเป็นผล เป็นการตีความที่ผิดไป
หรืออาจเป็นทฤษฎีเข้าข้างตัวเอง แต่มันก็มากพอสำ�หรับคน
สิ้นหวังอย่างผม ที่ทำ�ให้ผมคิดที่จะเดินตามบทหนังบทละคร
ของพระเจ้าต่อไป แม้เส้นทางชีวิตจะขรุขระเต็มไปด้วยหลุมบ่อ
ทรายดูด บึงโคลน หรือหน้าผา แต่ถ้าหากผมก้าวผ่านบท
ทดสอบนีไ้ ปได้ ผมอาจได้เวลาเพิม่ อีกสักสิบแปดปีจากสิบแปด
ปีที่เคยเรื่อยเปื่อยและหลงระเริงไปวันๆ กลับคืนมาอีกครั้ง
แต่ถ้าได้กลับมาแล้วผมจะใช้ชีวิตให้ดีกว่าสิบแปดปีที่ไร้ค่านั้น

ดั่งตามบทละครมักว่า “เมื่อคราวร้ายผ่านพ้นไปย่อมมีเรื่องดี
ใหม่ๆ เข้ามาเสมอ” จนตอนนี้ผมก็ยังคิดเข้าข้างตัวเองและ
มองโลกในแง่ดีสุดๆ แต่แน่นอนผมคิดว่าบททดสอบคราว
เคราะห์นี้หรือวันข้างหน้าหากเราไม่หนีปัญหาไม่คิดจบปัญหา
แบบไม่ตระหนักให้ดีเสียก่อน
บททดสอบเหล่านั้นจะเป็นบันไดทีละขั้นจากพระเจ้าที่เป็น
โอกาสที่ทำ�ให้เราได้เข้าใกล้ปลายยอดสูงสุดของขั้นบันได
ที่ท่านทรงเปิดทางไว้ให้ สู่การพักผ่อนอันนิรันดร์โดยไม่รู้สึก
ผิดบาปและเสียใจ เสียดายที่เกิดมาครั้งหนึ่ง แต่นี่ก็เป็นแค่
ความคิดของผมที่คิดว่าชีวิตเป็นหนัง ที่มีทั้งสุข ทุกข์ปะปน
กันไปในช่วงชีวิต หรืออาจจะเกิดทุกข์ สุขติดต่อกัน แต่หากเรา
ก้ า วผ่ า นมั น ไปได้ สิ่ ง เหล่ า นี้ ก็ จ ะสร้ า งความแข็ ง แกร่ ง และ
ความคิ ด อ่ า นโดยที่ เ ราอาจรู้ ตั ว หรื อ ไม่ รู้ ตั ว แต่ แ น่ น อนใน
ทุกครั้งมันสอนอะไรเราอยู่แล้ว แต่เราจะคิดได้หรือเปล่าก็อีก
เรื่อง หนังของผมในตอนนี้อาจมาเพียงเทปม้วนแรกๆ จากเทป
นับสิบม้วน แถมคิดเป็นตุเป็นตะอะไรได้ขนาดนี้จากเพียงแค่
เพลงทีม่ นั ดังมาในวินาทีกอ่ นความตาย แต่คณ
ุ รูไ้ หม ผมไม่สน
หรอกว่าทฤษฎีพระเจ้า โลกโรงละคร และบทหนังละครชีวิต
มนุษย์เหล่านี้ว่าจะถูกขีดเขียน ถูกกำ�หนดขึ้นมาจริงหรือไม่
หรือแค่จินตนาการฟุ้งซ่านของผม ผมแค่อยากที่จะหาอะไร
ยึ ด เหนี่ ย วตั ว เองเอาไว้ ยั ง โลกใบปั จ จุ บั น ที่ ยื น อยู่ แ ม้ ต อนนี้
ผมจะทุกข์กับชีวิตบัดซบนรกแตกนี่ก็ตาม
แต่ผมก็ยังจะคิดว่า หากเมื่อพระเจ้าประทานบททดสอบ
มาแล้ว ไม่ว่าความยากนั้นจะมากเพียงใด คำ�ตอบวิธีแก้ไข

บททดสอบนั้ น ก็ จ ะมาด้ ว ยพร้ อ มกั น กั บ บททดสอบเสมอ
เพี ย งแต่ คุ ณ ฉลาดพอที่ จ ะเอะใจถึ ง คำ�ตอบนั้ น หรื อ ปล่ อ ย
มันผ่านลอยไปมาหรือเลือกที่จะหนีปัญหาจบชีวิตอย่างที่ผม
เคยคิ ด จะทำ� แต่ ผ มขอบอกเลยในฐานะคนเคยคิ ด จะตาย
หากเมือ่ คุณยอมแพ้กบั ปัญหาและจะจบมันด้วยชีวติ อีกร้อยชีวติ
มันก็ไม่พอหรอกหากคุณคิดจะแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ รับมือกับ
มั น สิ ยิ้ ม สิ มองมั น ในด้ า นตรงกั น ข้ า ม หรื อ มองสุ ด ขั้ ว
สุดประสาทในสายตาใครๆ แบบผมสิ ผมไม่ได้บา้ ผมไม่ได้แพ้
ผมเพียงแต่อาจหลงทางไปบ้างทั้งในโลกหนัง โลกละครนี้
และในห้วงความคิด
แม้ตอนนี้ผมจะยังไม่มีวิธีรับมือและจัดการแก้ไขกับปัญหา
เหล่านี้ แต่หากปมมากมายเหล่านี้ ค่อยๆ จะแกะจะแก้ไป
ทีละปม ค่อยๆ จัดการกับมัน สักวันปมปัญหาเหล่านั้นก็จะ
คลี่คลายจนหมดไป ปมปัญหาเชือกชีวิตทั้งหมดถ้ามันขมวด
เป็นปมได้ก็ย่อมที่จะคลายมันได้เช่นกัน แต่หากตายไปคง
ไม่ มี โ อกาสแม้ จ ะคิ ด ที่ จ ะลองคลายขมวดสั ก ปม หรื อ ไม่ มี
โอกาสที่จะได้ตามหาคำ�ตอบที่พระเจ้าประทานมันมาพร้อม
บททดสอบที่คุณมองไม่เห็น
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บทความ

เรื่อง: ธนธรรม ชาติอาชาไนย
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หนัง โลก จิต
ในปัจจุบัน มุมหนึ่งของวงการภาพยนตร์สยองขวัญกำ�ลัง
เติบโตขึน้ และยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์แห่งฮอลลีวดู
หนังสยองขวัญประเภทนีจ้ ะมีจดุ เด่นทีภ่ าพการทรมานและการ
ทำ�ร้ายตัวละคร ตัวละครตกอยู่ในภวังค์แห่งความกลัว ดิ้นรน
สับสนจนสูญเสียสติ แล้วพบจุดจบอันโหดร้าย ร่างกายถูกกรีด
แทง เผาไหม้ แยกส่วน สัมผัสความเจ็บปวดแสนสาหัสก่อน
สิ้นลมหายใจ
บางครั้ง องค์ประกอบอย่างการทารุณกรรมซึ่งถูกกล่าวมา
เบื้องต้นเป็นส่วนสำ�คัญทำ�ให้ภาพยนตร์ประสบความสำ�เร็จ
ก่อผลกำ�ไรถล่มทลาย ทัง้ ๆ ทีต่ วั หนังขาดเนือ้ หาและการดำ�เนิน
เรื่องที่มีคุณภาพ ยิ่งไปกว่านั้น ภาพยนตร์ที่ไม่ได้มีจุดประสงค์
หลักเจาะตลาดหนังสยองขวัญก็ยงั ใช้ฉากทีเ่ น้นเลือด เสียงกรีด
ร้องโหยหวน และสารพัดวิธีทรมานสุดสร้างสรรค์ถึงขั้นที่ผู้ชม
ไม่เคยคาดคิดมาก่อน เพื่อจุดประสงค์ทำ�เงิน ซึ่งแน่นอนว่า
ความคิดเหล่านี้มิใช่ความคิดที่สร้างสรรค์ แต่เป็นความคิดเชิง
ลบที่ผู้คนต่างหลงผิด อาจเป็นเพราะความซับซ้อนใต้จิตใจ
มนุษย์ มนุษย์เราอยู่ในกรอบความดีงาม ตระหนักถึงบาปจาก
การทำ�ร้ายสัตว์อื่น ทว่ามนุษย์เราเองก็ถูกสอนให้คิดและออก
นอกกรอบบ้าง เพือ่ ความแตกต่าง ทำ�ให้ในบางครัง้ มนุษย์ออก
นอกลู่นอกทาง เกิดสุขสมกับความทรมานของผู้อื่น เสียงกรีด
ร้ อ งจนเสี ย งแหบแห้ง ของตัว ละครใกล้ต ายผู้ที่มีเ พี ยงความ
สิน้ หวังเร้าอารมณ์ให้หวั ใจเต้นแรง ขนลุกซู่ แววตาเปล่งประกาย
ด้วยความตื่นเต้น
อาจมาจากสาเหตุที่มนุษย์เราเป็นสัตว์นิสัยเสีย ชอบยก
ตัวเองให้สงู กว่าผูอ้ นื่ ยกตนเป็นสัตว์ชนั้ สูงเพือ่ ดูแคลนเหล่าสัตว์

เดรัจฉานน่าสมเพช ปรารถนาจะเห็นผู้อื่นที่ต้องทนทุกข์ยิ่งกว่า
เพือ่ ให้ตวั เองรูส้ กึ ดี ทำ�ให้กระแสหนังทีม่ ฉี ากฆาตกรรมโหดร้าย
เจาะจงรายละเอียดการทรมานและการชำ�แหละกลายเป็นที่
นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
ทุ ก วั น นี้ เราต้ อ งทนติ ด อยู่ ใ นกรอบศี ล ธรรมที่ ถู ก ทำ�ให้
บิดเบี้ยว ผิดเพี้ยนไปจากของจริงด้วยอวิชชา ความไม่รู้ เพื่อเข้า
สังคม ศีลธรรมนี้คือกฎระเบียบของสภาพแวดล้อมที่มนุษย์
อยูร่ ว่ มอาศัยด้วยกัน มนุษย์นน้ั หยิง่ ยโส มองว่าคนอืน่ ตํ่ากว่าตน
แต่เราก็อ่อนแอ จนต้องเกาะกลุ่มกัน การได้รู้สึกปลดปล่อย
ตัวเองให้หลุดกรอบศีลธรรมคือความพึงพอใจที่สัญชาตญาณ
ดิบพวกเราโหยหา การได้จำ�ลองเหตุการณ์เห็นคนอื่นทุกข์
ทรมาน ตอบสนองความบ้าคลั่งในจิตของพวกเรา ทว่าฉาก
การทรมานในหนังก็ไม่ได้เลวร้ายเสียทีเดียว การเห็นคนอื่น
เจ็บปวดตอกยํ้าถึงคุณค่าของชีวติ ประจำ�วันทีไ่ ม่โหดร้ายเหมือน
ในหนัง การได้เห็นตัวละครเข้าใกล้ความตายแต่ยังคงดิ้นรน
แม้ว่าความพยายามจะสูญเปล่า ความรักตัวกลัวตายก็ผุดขึ้น
ในหัวให้เราฉุกคิด
ความสยองขวั ญ มี ห ลายรู ป แบบ ความกลั ว ในสิ่ ง ที่ ไ ม่ รู้
ความกลัวในความไม่แน่นอน และความกลัวความเจ็บปวด
แต่มีเพียงความเจ็บปวดเท่านั้นที่เป็นรูปธรรมซึ่งสิ่งมีชีวิตทั่วไป
ทั้งสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหน ภาษาใด
ชายหรือหญิง เด็ก ผู้ใหญ่ หรือคนแก่ ก็สามารถสัมผัส รับรู้
รู้สึกได้ผ่านสัญชาตญาณ เหล่าผู้ทำ�หนังจึงสื่อสิ่งนี้ออกมา
ทำ�ให้ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจได้ง่าย เพราะความเจ็บปวดนี้คือ
เรื่องสัจธรรมอันจีรัง
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เรือ
่ งสั้ น

เ งา
เรื่อง: ขวัญจิรา จิตอารีย์

‘ไม่วา่ ใครก็ไม่สามารถเทียบเงาผมได้ทงั้ นัน้ ’ นีค่ อื ความคิด
ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง เมื่อผมชมการแสดงของตัวเองซึ่งปรากฏบน
หน้ า จอ ตอนนี้ ก็ เ ช่น กัน คุณจับตาดูให้ดีล่ะ อสุร าหน้ า ตา
น่าเกลียดกำ�ลังจะถูกผมโค่นลง ณ บัดนี้!
โครม!
ในขณะที่การแสดงกำ�ลังดำ�เนินไปอยู่นั้น เหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิดก็เกิดขึน้ อุปกรณ์ประกอบฉากร่วงลงมาฟาดใบหน้าผม
อย่างแรง ร่างกายทีบ่ อบบางเสียหลักล้มลงไปทันที เหล็กแหลม
เสียบทะลุเข้าไปในเนื้อตรึงผมไว้อยู่บนพื้น
“ช่วยด้วย! ใครก็ได้ช่วยที ผมได้รับบาดเจ็บ เฮ้ย ได้ยินกัน
ไหมวะ!”
ผมพยายามดึงตัวเองออกมา ร่างกายก็ไม่ขยับเขยือ้ นแม้แต่
นิด มองไปรอบบริเวณก็เห็นคนวิ่งอยู่ให้วุ่นวาย ทีมงานคนหนึ่ง
คว้ า ตั ว ผมไว้ แ ล้ ว ช่ ว ยดึ ง ออกมาสุ ด แรง ด้ ว ยความรี บ ร้ อ น
เหล็ ก ที่ เ สี ย บอยู่ ก่ อ นหน้ า นั้ น กรี ด ลากเป็ น แนวยาวไปตาม
บริเวณใบหน้าแถบซ้ายจนได้ยินเสียงเนื้อฉีกขาดออกจากกัน
มันสร้างความเจ็บปวดทรมานให้ผมอย่างแสนสาหัส
เมื่อร่างของผมหลุดออกมาได้สำ�เร็จ แสงไฟสีส้มก็ดับไป
พร้อมกับสติของผมทีด่ บั วูบลง ผมไม่อาจทราบได้เลยว่านัน่ คือ
ลำ�แสงสุดท้ายของการแสดง ลำ�แสงซึ่งอาบร่างผมให้เฉิดฉาย
อยู่บนเวที ชีวิตการเป็นนักแสดงของผมต้องถูกปิดฉากลงไป
อย่างไม่ทันตั้งตัว
ใบหน้าที่เคยสวยงาม ราวกับมีเทวดาร่อนกายาลงมาแกะ
สลักไว้ บัดนี้มันกลับอัปลักษณ์ ดั่งต้องคำ�สาปจากอสูรกาย
แถบซ้ายทั้งหมดพังยับเยิน จนมองไม่เห็นเค้าโครงเดิมอีกแล้ว
แต่สงิ่ เลวร้ายมากทีส่ ดุ คือ ดวงตาข้างซ้ายของผม บอดสนิท!
“ครู เ กิ ด ครั บ ให้ โ อกาสผมอี ก ครั้ ง ไม่ ไ ด้ เ ลยเหรอครั บ ”
ผมเอ่ยร้องขอชายผู้สร้างผมขึ้นมาเองกับมือ ผู้ที่ขีดเส้นสาย
ลายชีวิตไว้ให้ผม ใช่ ผมมันไม่เจียมสังขาร แต่หากไม่ได้ขึ้น
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แสดงอีก ชีวิตที่เหลือคงต้องดำ�เนินต่อไปอย่างไร้ความหมาย
...
ไม่มเี สียงใดเอือ้ นเอ่ยออกมาจากปากของท่านแม้แต่คำ�เดียว
หรือครูแสร้งทำ�เป็นไม่ได้ยินผมไม่อาจทราบได้ ชายชรากลับ
จ้องมองมาด้วยแววตาที่หมองหม่น
“ครูขอโทษ เอ็งคงต้องไปแล้วล่ะ”
หลังจากเงียบไปนาน ครูก็เอ่ยขึ้นมาด้วยนํ้าเสียงสั่นเครือ
‘ไป’ คำ�พูดที่ยืนยันชะตากรรมของผม ไม่มีโอกาสอีกแล้วที่จะ
ได้ ขึ้ น ไปอยู่ บ นหน้ า ฉาก เหลื อ เพี ย งเส้ น ทางเดี ย วเท่ า นั้ น
คือถูกถีบส่งไปอยู่กับพวกนักแสดงรุ่นพี่ที่ผมเคยดูแคลน
วันแล้ววันเล่า ทีผ่ มต้องเก็บตัวอยูใ่ นห้องแคบๆ และเหม็นอับ
แต่ ล ะวั น ผ่ า นไปช้ า เหลื อ เกิ น ผมได้ แ ต่ คิ ด ถึ ง ช่ ว งเวลาแห่ ง
ความสุ ข ซึ่ ง ไม่ มี ท างหวนคื น มา ตอนนี้ จึ ง ทำ�ได้ แ ค่ นั่ ง ปลง
ยอมรับสภาพความเป็นจริง แล้วรอข่าวจากเด็กรุ่นใหม่ที่ถูก
ส่งตัวเข้ามาอยู่เรื่อยๆ เรื่องราวจากพวกเขาทำ�ให้คนในกรุได้รู้
ความเคลื่อนไหว สถานการณ์ความเป็นไปและกระแสของ
โลกภายนอกที่ผันผ่านไปอย่างรวดเร็ว
“ช่วงนี้เหรอ ไม่ค่อยมีคนดูแล้วครับพี่”
“ก็อย่างที่ว่านั่นล่ะครับคนที่ดูแล้วรู้เรื่องก็มีน้อย การแสดง
ที่ใช้เวลานานคนดูก็เบื่อง่ายแบบนี้ล่ะ”
“อย่าว่าแต่คนดูเลยพี่ ตอนนี้แค่พูดถึงชื่อการแสดง คนก็ยัง
ไม่รู้จักเลยด้วยซํ้า”
ข้อมูลใหม่เหล่านั้นฟังดูแย่ลงทุกวัน ตัวผมเองไม่เชื่อเรื่อง
ที่ เ ขาพู ด มาสั ก เท่ า ไหร่ แต่ เ มื่ อ ได้ ยิ น กรอกหู เ ข้ า บ่ อ ยครั้ ง
ความคิดทีเ่ คยยึดมัน่ ก็สน่ั คลอน ผมได้แต่ภาวนาว่า สถานการณ์
จะไม่ตกตํ่าไปมากกว่านี้
แต่แล้วลางร้ายก็เริ่มปรากฏ เมื่อนักแสดงหน้าตาหมดจด
ไร้รอยตำ�หนิใดๆ ถูกส่งเข้ามาอยู่ในห้องนี้หลายร้อยคน

“ทำ�ไมพวกเอ็ ง ถึ ง ได้ ถู ก ปลดมากั น เยอะขนาดนี้ บอกข้ า ได้ ไ หม”
เสียงแหบแห้งของชายชราในหมู่หนังเก่าเอ่ยขึ้น
“ครูเกิดท่าน...เสียแล้วครับ”
ทุกคนเงียบกริบไป เมื่อได้ยินแบบนั้น แม้คำ�ตอบจะสั้นแต่เราก็ทราบดี
ว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ ไม่สามารถแก้ไขได้เอง เมื่อผู้สนับสนุนที่คอยผลักดัน
ให้วงการแสดงแสงเงาอยูร่ อดมาจนถึงทุกวันนี้ ท่านได้จากไปแล้ว อีกไม่นาน
คงถึงคราวที่เราต้องตามท่านไปเช่นกัน
พวกเราทำ�ได้เพียงนอนแผ่ซอ้ นกันอยูใ่ นห้องมืด ร่างเขรอะเปือ้ นไปด้วยฝุน่
และหยากไย่ ทุกครัง้ ทีไ่ ด้ยนิ เสียงไม้กระดานเสียดสีดงั เอีย๊ ดอ๊าด ก็วาดหวังว่า
จะมีใครสักคนเปิดประตูเข้ามา พาเรากลับคืนสูโ่ ลกภายนอกอีกครัง้ แต่ทกุ คน
ก็แค่ผ่านมาแล้วก็จากไปเท่านั้น นานวันเข้ามันจึงกลายเป็นเพียงความหวัง
ลมๆ แล้งๆ ของพวกเรา...เงาที่ถูกลืม
เสียงกุกกักคุย้ เขีย่ ดังขึน้ ท่ามกลางความเงียบ บางอย่างกำ�ลังกัดกินเนือ้ ผม
ด้วยความหิวโหย แม้ร่างกายกำ�ลังถูกดึงทึ้งด้วยฟันที่แหลมคม ผมกลับ
ไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยสักนิด มองไปด้านล่างก็พบเพียงความว่างเปล่า แขน ขา
ลำ�ตัว ทัง้ หมดถูกแทะเล็มไปอย่างรวดเร็ว ตอนนีผ้ มได้แต่นอนหายใจรวยริน
นับถอยหลังเวลาชีวิต ที่น้อยลงไปทุกขณะ...
แอ๊ดดดดด..........
ตึก ตึก...
ตึก ตึก..
ประตู ห้ อ งเปิ ด ออกพร้ อ มกั บ ฝี เ ท้ า ที่ เ ดิ น ยํ่ า เข้ า มา ทำ�ให้ เ สี ย งจี๊ ด ๆ
แสนน่ารำ�คาญหยุดลงแล้ว สักพักก็มีสองมืออุ่นช้อนตัวผมขึ้น ประคอง
ออกมาสัมผัสกับแสงสว่างที่โหยหามานาน ก่อนจะได้เอ่ยถามความใด
ลมหายใจสุ ด ท้ า ยก็ แ ผ่ ว หายไป ทุ ก สรรพสิ่ ง ดิ่ ง ดำ�เข้ า สู่ ค วามมื ด อี ก ครั้ ง
มีเพียงความเงียบเท่านั้น ที่ยังคงหลงเหลืออยู่…
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นางสาวศุภากร เนตรวิจิตร (กิ๊ก)
ชัน้ ปีที่ 3 คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวขวัญจิรา จิตอารีย์ (ขวัญ)
ชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวจรรยรัตน์ อุยประเสริฐกุล
(แพม)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียน วิทย์-คณิต

“The Secret Life of Walter
Mitty หลังจากที่ดูหนังเรื่องนี้จบทำ�ให้
การมองโลกเปลี่ ย นไป เหมื อ นหนั ง
กำ�ลังสัน่ สะเทือนระบบความคิดของเรา
อยู่ สาระสำ�คัญที่หนังต้องการจะบอก
คื อ ให้ อ อกมาจาก Comfort Zone
ที่ เ รายื น อยู่ ณ ปั จ จุ บั น ไปเผชิ ญ
โลกกว้างที่เรายังไม่เคยพบเห็น พอดู
หนังเรื่องนี้จบ เลยจองตั๋วไปเที่ยวญี่ปุ่น
คนเดียวเป็นเวลาหนึ่งเดือน เลยยิ่งค้น
พบว่าจริงๆ โลกมันกว้างมาก เราเป็น
เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง เล็ ก ๆ ของโลก ไม่ ใ ช่
จุดศูนย์กลางของโลกทัง้ ใบ มันเป็นช่วง
เวลาที่เราได้ฟังเสียงหัวใจตัวเองได้ชัด
ที่สุด ดังนั้นหนังเรื่องนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญในชีวิต
ของเรา”

“King of Beggars เรื่องราวของ
อาซูที่ถูกจับได้ว่าโกงข้อเขียนสอบเข้า
จอหงวนบู๊ ฮ่ อ งเต้ จึ ง ตั ด สิ น ให้ เ ป็ น
ขอทานตลอดชีวติ และถูกทำ�ลายวรยุทธ์
ทั้งหมด ชีวิตตกตํ่าถึงขีดสุด ถึงขั้นต้อง
แย่ ง อาหารของสุ นั ข ศั ก ดิ์ ศ รี ทั้ ง หมด
ถูกทำ�ลายจนย่อยยับต่อหน้าหญิงสาว
ที่ตนรัก แม้ตัวละครในเรื่องจะไม่ได้
ตีอกชกตัว ครํ่าครวญ แต่เราสามารถ
สัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่อยู่ในใจเขาได้
ข้าพเจ้าได้แต่แอบรํ่าไห้ให้กบั ชะตาชีวติ
ของอาซู มันไม่ได้เศร้าถึงขัน้ หลัง่ นํ้าตา
ออกมา แต่มันทำ�ให้นึกย้อนไปดูชีวิต
ที่ผ่านมาของตนเอง คุณอาจทำ�เรื่อง
ยากหลายเรื่ อ งได้ แต่ เ รื่ อ งพื้ น ฐาน
ธรรมดาทีค่ นทัว่ ไปทำ�ได้นน้ั คุณทำ�ได้
แล้วหรือยัง อาซูอาจจะคิดว่า ฉันเหนือ
กว่ า คนอื่ น ทั้ ง รวยและเก่ ง แต่ เ ขา
จะไม่เป็นแบบนี้เลยเพียงแค่เขียนชื่อ
ตัวเองได้ เหตุการณ์ร้ายนั้นอาจเกิดขึ้น
ได้เสมอ โดยไม่จำ�เป็นต้องส่งสัญญาณ
เตือนให้คุณได้ทราบล่วงหน้า

หนั ง ที่ ส ร้ า งความสั่ น สะเทื อ นให้
ตั ว เองมากที่ สุ ด คื อ เรื่ อ ง Buried
ฝังทัง้ เป็น มันเขย่าใจ บีบอารมณ์ ดูแล้ว
อึ ด อั ด เหมื อ นจะขาดอากาศหายใจ
ไปพร้อมกับตัวเอกในเรื่อง เป็นหนัง
ที่ให้ความหวัง ให้โชค ให้มโนไปต่างๆ
นานา ถึ ง ชะตากรรมของตั ว ละคร
ก่อนยึดเอาโชคและความหวังนั้นคืน
หักมุมแล้วหักมุมอีก พีกสุดคือบางที
บางอย่างมันก็แค่เรือ่ งโกหกตลบตะแลง
ดูจบเรานี่นิ่งเลยค่ะ (ฮา)
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นางสาวกรกมล ศรีวัฒน์ (นุ๊ก)
ก�ำลังขึ้นชั้นปีที่ 1 คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวอธิชา ไชยจิโรจ (เมย์)
ชั้นปีที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หนังทีเ่ ราว่ามันสัน่ สะเทือนความคิด
และมุ ม มองเราคื อ Comet ไม่ รู้ ว่ า
หนังมันดีหรือไม่ แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่า
หนังดีเป็นไง แต่เราดูแล้วอินจัง คือเรา
เป็นคนขี้กลัว กลัวผี กลัวหลายอย่าง
แต่สงิ่ ทีเ่ ราชอบกังวลคืออนาคต ชอบคิด
แง่ร้ายๆ ในสิ่งที่จะทำ� ซึ่งแม่งเหมือน
พระเอกจัง หรือเราคือเนื้อคู่ (พระเอก
บอก: กุไม่รู้จักมึงงง) ดาวหางนี่เหมือน
โอกาสของเราเลยเนอะ วูบหนึ่งมันมา
แล้วก็หายไป ไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่
ไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสที่สอง ที่สามไหม
ดูแล้วรู้สึกว่าอย่ากังวลห่าเหวไรทั้งนั้น!!
อยากทำ�ไรทำ�ไปเหอะก่อนที่จะเสียใจ
ทำ�ไปอย่ า ให้ มั น อยู่ แ ค่ ใ นความคิ ด
ความฝัน อย่าปล่อยให้ตอนเราหนังยาน
ร้ อ ยไหมทองก็ ช่ ว ยไม่ ไ ด้ แล้ ว มานั่ ง
เสียใจ
อ้าว! รอไรอีก ถ้าอยากดูกร็ บี เข้ากูเกิล
เร็วววววววว
ป.ล. นี่ก็ไม่เข้าใจตัวเอง ทำ�ไมต้อง
เชียร์หนังเขาขนาดนัน้ เป็นญาติกไ็ ม่ใช่

ไม่ มี ห นั ง ที่ สั่ น สะเทื อ นมากที่ สุ ด
สำ�หรับตัวฉันเองหรอกถ้าจะให้เลือก
มาเขียนเพียงแค่หนึ่งเรื่อง ทุกๆ เรื่อง
ทีด่ ไู ม่จดุ ใดก็จดุ หนึง่ ไม่ฉากใดก็ฉากหนึง่
ไม่ประโยคใดก็ประโยคหนึ่ง ไม่ความ
รูส้ กึ ใดก็ความรูส้ กึ หนึง่ มันจะมีสกั หนึง่
ของในทุกๆ เรื่องราวและเรื่องหนังที่
ผ่ า นตาและสมองของฉั น ที่ มั น สั่ น
สะเทื อ นไปทั้ ง ความคิ ด ความรู้ สึ ก
และหัวใจ มันคงฟังดูตลกหากบอกว่า
ไม่มี ไม่มีเรื่องใดเลยที่ลอยขึ้นมายาม
ฉั น ได้ รั บ โจทย์ นั้ น ตอนแรกปฏิ เ สธ
เสียด้วยซํ้า เพราะทุกๆ เรื่องมันมีค่า
และความหมายเท่าๆ กัน เพราะทุก
เรื่ อ งมี ค่ า ดั ง นั้ น หนั ง ทุ ก เรื่ อ งที่ ดู เ ลย
ไม่ มี ก ารเอาไปเปรี ย บและวิ จ ารณ์
เฉกเช่นใคร เพราะมันมีค่ากับฉันใน
ทุกๆ เรื่องราว เรื่องราวที่เปรียบเสมือน
บทเรียนที่แม้ฉันไม่ได้ไปประสบสัมผัส
เอง หนั ง เหล่ า นั้ น ก็ จ ะถ่ า ยทอดและ
ประสบแทนฉัน เรือ่ งราว ความรูส้ กึ และ
ตั ว ละครเหล่ า นั้ น เปรี ย บเสมื อ นครู

ของฉัน ทีละเล็กละน้อย ความรู้สึกและ
คำ�พูดอย่างละน้อย ล้วนเปลีย่ นแปลงฉัน
เมื่ อ ก่ อ นดู ห นั ง และหลั ง จากดู จ บ
เปลี่ยนไปในทุกๆ ครั้งไม่มากก็น้อย
ดังนั้นเรื่องที่สั่นสะเทือนฉันมากที่สุด
หากให้ คิ ด เพี ย งเรื่ อ งเดี ย วขึ้ น มา
ก็ ค งไม่ มี ห รอก แต่ ถ้ า ให้ ต อบได้
มากกว่าเรื่องเดียวก็คงจะมีคำ�ตอบให้
ก็ทุกๆ เรื่องไงล่ะ ทั้งเรื่องที่เคยผ่านตา
แม้จะจดจำ�ได้หรือไม่ได้ แต่สงิ่ เหล่านัน้
ก็หล่อหลอม หลอมรวมมาเป็นตัวฉัน
ในวันนี้ และก็คงเป็นทุกเรื่องที่ไม่ได้ดู
เพราะพวกเขาจะกลายเป็นครูของฉัน
ในวันข้างหน้า หลายครัง้ ทีพ่ วกเขาสร้าง
ความประทับใจให้ฉันหรืออาจทำ�ลาย
ความประทั บ ใจ ความคาดหวั ง ฉั น
แต่ มั น ก็ ไ ม่ มี ห รอกหนั ง ที่ ไ ม่ ดี หรื อ
ประเภทของหนังใดที่ไม่ควร ทุกเรื่องราว ทุกแบบแผน ทุกประเภทต่างสอน
อะไรบางอย่างให้คุณเสมอ เพียงคุณ
จะรับรู้ เข้าใจ และมองออกหรือไม่กับ
สิ่งที่เขาถ่ายทอดก็เพียงเท่านั้นเอง
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นายปราชญ์ ปิยะวงศ์ภิญโญ (บิว)
จบจากคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขา
วิ ศ วกรรมเคมี สถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายสิรวิชญ์ ขันธรักษ์ (บุ๋น)
ขึน้ ชัน้ ปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสกิ ส์
มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวชนนันท์ ชูชพี ชืน
่ กมล (ฟาง)
ก�ำลังขึ้นชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังที่สร้างความสั่นสะเทือน นี่มัน
ต้องมีแผ่นดินไหวแน่ๆ… ไม่ใช่ !! หนังที่
ทำ�ให้เราสั่นสะเทือน กระเทือนหัวใจ
นั่นคือเรื่อง About Time เรื่องราวของ
มนุษย์ผู้มีพลังพิเศษผ่านทางสายเลือด
พลั ง ที่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงโลกได้
ผู้ ค วบคุ ม สั จ ธรรมแห่ ง การดำ�รงอยู่
ของชีวิต ผู้ที่เป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาล
แต่ แ ล้ ว วั นนั้ นก็ มาถึง วัน มามาก...
ไม่ ใ ช่ ! ! วั น ที่ ต้ อ งเลื อ ก ระหว่ า งพลั ง
ที่เหนือธรรมชาติกับสิ่งสำ�คัญของเขา
เมื่อนั้นเขาจะทำ�เช่นไร... ไปดูเอง

หนังที่สร้างความสั่นสะเทือน Toto
the Hero ไม่มีหนังเรื่องไหนที่ท�ำให้
รู้สึกเหงาได้มากเท่านี้มาก่อน แม้ว่า
บนเนื้อหาที่เล่นกับประเด็นต้องห้าม
อย่าง incest หนังนี้กลับไม่ได้ท�ำให้
รู้สึกว่าประเด็นนี้มันแย่หรือว่าเลวร้าย
อะไร ต้องขอออกตัวก่อนว่าหนังไม่ได้
สนับสนุน incest หัวใจหลักๆ ของหนัง
คือความเหงา ความทรงจ�ำที่ไม่ปะติดปะต่อ แต่ส�ำหรับหัวใจของคนชมหนัง
ที่หากมีรอยบิ่นน้อยๆ การด�ำเนินของ
หนั ง คื อ การสั่ น สะเทื อ นจนหั ว ใจปริ
แตกสลายเป็ น เสี่ ย งๆ ถ้ า เขาคนนั้ น
มีประสบการณ์รกั ทีไ่ ม่สมหวัง รักทีเ่ ป็น
ไปไม่ได้ เขาจะกดเก็บมันไว้ไม่ได้สนิท
ถ้าเมื่ออยู่ต่อหน้าหนังเรื่องนี้ เผชิญกับ
ภาพการเปรียบเปรยที่ปรากฏอยู่ต่อ
หน้าต่อตาชัดเจน การเล่าเรื่องเหมือน
ความทรงจ�ำของมนุษย์เราๆ ที่ตัดย้อน
ไปมา หนั ง เรื่ อ งนี้ คื อ อย่ า งนั้ น เอง
ภาพเปรี ย บเปรยของความทรงจ�ำ
ความร้าวราน จะให้ทนต่อภาพพจน์
ที่สั่นสะเทือนต่อหน้านี้ได้อย่างไร

1971 เป็ น หนั ง ที่ สั่ น สะเทื อ นคน
อเมริกันด้วยเรื่องราวอันน่าตกตะลึง
ของคณะกรรมการพลเมืองสอบสวน
เอฟบีไอที่ตัดสินใจบุกเข้าไป ‘ขโมย’
เอกสารในสำ�นักงานเอฟบีไอที่มีเดีย
เพนซิลเวเนีย การกระทำ�ของพวกเขา
นับว่าน่าตกใจแล้ว แต่เอกสารที่ขโมย
ออกมานั้นน่าตกใจกว่า เพราะมันคือ
เอกสารที่ทำ�ลายภาพลักษณ์ฮีโร่ของ
เอฟบี ไ อโดยสิ้ น เชิ ง ถึ ง แม้ ว่ า ฟางจะ
ไม่ใช่คนอเมริกัน แต่พอเห็นแบบนี้แล้ว
ก็ตกใจนะ (รัฐบาลไทยคงไม่ทำ�แบบนี้
ใช่ไหม...ไม่มั้ง) แต่สิ่งที่สำ�คัญที่สุด
เหมื อ นหนั ง มาเขย่ า ตั ว คื อ การที่ ค น
ธรรมดาสามารถลุกขึน้ มาเปลีย่ นแปลง
สังคมของตัวเองให้ดีขึ้น เพื่อสิ่งที่พวก
เขาเชื่อมั่น และเพื่ออนาคตของคนที่
พวกเขารัก หากพวกเขาทำ�ได้ พวกเรา
ก็ทำ�ได้
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นายธนธรรม ชาติอาชาไนย (อาร์ต)
ชั้นปีที่ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสิรวิชญ์ สิงหาพล (เพชร)
ชัน้ ปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยบูรพา

หนังเรือ่ งหนึง่ ทีส่ นั่ สะเทือนใจผมสุด
คือ Eight Below ปฏิบตั กิ าร 8 พันธุอ์ ดึ
สุดขั้วโลก เรื่องราวดัดแปลงมาจาก
โครงเรื่ อ งจริ ง ของสุ นั ข ลากเลื่ อ น
ที่ พ ยายามดิ้ น รนฝ่ า ฟั น อุ ป สรรคเอา
ตัวรอดท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บ
ณ ขั้วโลกใต้ เหล่าสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้
และอลาสกั น มาลามิ ว ต์ ถ่ า ยทอด
บทบาทดราม่ า สุ ด ทรหดได้ ส มจริ ง
กินใจ การแสดงท่าทางของเจ้าสุนัข
พวกนี้ บ อกเล่ า เรื่ อ งราวได้ ชั ด เจน
และยังทำ�ให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมคล้อย
ตามโดยไม่ ต้ อ งมี บ ทพู ด เสี ย ด้ ว ยซํ้ า
ก็หมามันพูดภาษาคนไม่ได้นิ ตัวหนัง
ยั ง แสดงความเป็ น จริ ง ของธรรมชาติ
ที่ทั้งโหดร้ายและสวยงาม โดยเฉพาะ
ฉากทุง่ หิมะขาวโพลน ถึงกระนัน้ การได้
เห็ น สุ นั ข เลี้ ย งหน้ า ตาน่ า รั ก น่ า เอ็ น ดู
ผันตัวมาเป็นนักล่าเพื่อความอยู่รอด
ก็สะเทือนใจผมไม่ใช่น้อย

ภาพยนตร์ ที่ ไ ด้ ส ร้ า งความสั่ น
สะเทือนเข้ามากระทบในหัวผม ผมจำ�
ได้ว่าผมเคยเห็นโปสเตอร์และสแตนดี้
สำ�หรับโฆษณาของมัน และส่ายหน้า
หนีอย่างไม่คิดจะใส่ใจ แทบจะเรียก
ได้ว่าผมตีตรามันไปตั้งแต่ได้เห็นภาพ
และชื่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ และมัน
ก็หลบหายเข้าไปอยู่ในความทรงจำ�
ของผมอยูพ่ กั ใหญ่ ก่อนมันจะส่งแรงสัน่
สะเทือนแรกเข้ามากระทบโสตประสาท
สะท้านไปถึงสมอง ก่อนจะตั้งคำ�ถาม
“เป็นไปได้ไง (วะ)?” เมื่อผมได้เห็น
ประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 23
ตั้ ง วง กวาดไปถึ ง 4 รางวั ล ทั้ ง
ภาพยนตร์ ผู้กำ�กับ นักแสดงสมทบ
และบทยอดเยี่ยม ผมไม่เคยคิดเลยว่า
หนั ง เรื่ อ งนี้ จ ะออกมาได้ ดี ดู จ ากชื่ อ
และภาพที่ได้เห็นผ่านตานั้น ก็เหมือน
จะเป็ น เพี ย งหนั ง ที่ พ ยายามสร้ า งให้
แหวกแนวและคล้ายตลก แต่การตัดสิน

ไปก่อนเช่นนี้ของผมก็ทำ�ให้ผมพลาด
ไปจริงๆ
ตั้งวง ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้ผม
เป็ น อย่ า งมาก และไม่ ใ ช่ เ พี ย งผม
ผมเชื่ อ ว่ า ใครอี ก หลายคนที่ ไ ด้ ดู
ภาพยนตร์ เ รื่ อ งนี้ ก็ ค งได้ รั บ แรงสั่ น
สะเทือนเดียวกับผม คล้ายกับถูกใคร
เอาไม้หน้าสามมาฟาดใส่กลางกบาล
และชี้ ใ ห้ ดู สิ่ ง ต่ า งๆ รอบตั ว สั ง คม
และสิ่ ง ที่ เ คยเชื่ อ ทั้ ง หลายใหม่ ห มด
ว่ า มั น เป็ น อย่ า งที่ เ ราคิ ด จริ ง เหรอ
มันเป็นอย่างที่เราเชื่อจริงเหรอ ในวันที่
ความเชือ่ ไม่อาจเปลีย่ นแปรความเป็นจริง
ตั้งวง ได้ทำ�ให้ผมตั้งคำ�ถาม
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: บ่มเพาะเยาวชนนักเขียน
โครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนัก (อยาก) เขียน ได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานและช่วยจุดประกาย
ค้นหาตัวตนให้กับเยาวชน โดยผ่านกระบวนการบ่มเพาะ ได้เรียนรู้และไอเดียจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
รวมถึงเป็นเวทีการแสดงผลงานด้านการอ่านการเขียนที่สร้างสรรค์ ซึ่งในครั้งนี้มากับคอนเซปต์ ‘กล้าเขียน’
ในที่สุด นิตยสารทั้ง 3 เล่ม ผลงานจากฝีมือการเขียนของเยาวชน TK Young Writer 2015 ที่ทุ่มเท
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