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ภาพยนตร์
ดูหนังสั้นกับ 3 ผู้ก�ำกับ



ประวตัแิละผลงำนของ 3 ผูก้�ำกบั 
อย่ำงย่อ

พี่แอน -  โสรยา นาคะสุวรรณ

เป็นผู้กำากับภาพยนตร์ เรื่อง Final Score 365วัน ตามติดชีวิต

เด็กเอ็นท์ และเป็นหนึ่งในผู้กำากับสารคดีเพื่อรำาลึกถึงพระพี่นางเธอ เจ้า

ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชุด “สารคดีนำาทางส่ง

เสด็จ”

พี่แอนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์และภาพนิ่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี่เข้ - จุฬญาณนนท์ ศิริผล

เริ่มกำากับหนังสั้นตั้งแต่เรียนมัธยม ด้วยเรื่อง “บางสิ่งที่หายไป” 

ต่อมาก็มีเรื่อง “หัวลำาโพง” “บ้านทรายทอง” “เจ้าหญิงนิทรา” “ภัยใกล้

ตัว (ฉบับผู้กำากับ)” และล่าสุด เรื่อง “คาราโอเกะเพลงแผ่เมตตา”

พี่ เข ้จบจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควชิานเิทศศลิป์ สาขาภาพยนตร์

และวิดีโอ

พี่แป้ง - วิชชุตา วัจนะรัตน์

หลงัจากไปฝึกงานและใช้ชวีติร่วมกบัชาวมอแกน กไ็ด้หนงัสัน้เรือ่ง 

“ความสุขที่เกาะเหลา” นอกจากเรื่องนี้ยังมีหนังสั้นแนวทดลองชื่อ “ปลา”

และเรื่องอื่นๆ อีก “คำาสารภาพของวิพุฒ” “ภาพเคลื่อนไหว” และ “Para-

noid Andriod”

จบการศกึษาคณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ เอกภาพยนตร์และภาพถ่าย

พี่แอน

พี่เข้

พี่แป้ง
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แนะน�ำตัว
 พี่หนิง  วันนี้ เรามีกิจกรรมนอนดูหนังกับ 2 ผู้กำากับ แต่ตอนนี้เป็น 3 ผู้

กำากับแล้วใช่ไหม คือนั่งดูเราจะไม่ถนัดกัน เลยต้องนอนดู มีหมอนแล้วนะ 

แนะนำาตัวกันว่าชื่ออะไร มาจากไหน สถาบันอะไร เป็นเพื่อนใคร หรือตอน

นี้กำาลังทำาอะไรอยู่ เริ่มจากพี่เริ่มก่อนก็ได้ พี่ชื่อพี่หนิง เป็นผู้ประสานงาน ผู้

จดัการโครงการ Hatch-U เดีย๋วพีจ่ะแนะนำาโครงการให้น้องๆ ผูก้ำากบั และ

ให้น้องๆ 2-3 คน ที่ยังไม่รู้จักอีกทีนะ

 บอล  ชื่อบอลครับ อยู่ศิลปกรรม มศว.ทัศนศิลป์

 พี่หนิง  ปีอะไรแล้วคะ

 บอล  ปี 4 ครับ

 พี่หนิง  แล้วปีหน้าจะเรียนต่อไหมคะ (หัวเราะกัน)

 บอล   ปีนี้จบครับ

 พี่หนิง  แล้วปีหน้าจะต่อโทไหมคะ

 บอล  ขอคิดดูก่อนครับ

 พี่แนน  ชื่อพี่แนน เป็นเพื่อนพี่ฝน ก็มาเที่ยว มาดูน้องๆ ค่ะ

 พี่ฝน  ชื่อพี่ฝนค่ะ เป็นเพื่อนพี่แนน ดูแลโครงการเด็กมัธยม ชื่อโครงการ   

คีแคมป์ ของมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์

 ปลื้ม  น้องชื่อปลื้ม มาจากจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเด็กในโครงการคีแคมป์ 

รุ่นที่ 3 ครับ วันนี้มาติว ไม่ได้มาดู แต่แอบมาดูนิดนึงครับ

 ป่าน  ส่วนหนูชื่อป่าน จากศิลปากร คณะการโรงแรมค่ะ

 พี่วิก  ชื่อวิก เป็นเพื่อนพี่ฝ้าย มาดูหนังฟรีค่ะ

 พี่หนิง  เชิญพี่แอนค่ะ

 พี่แอน  ชื่อพี่แอนค่ะ ก็ทำาหนังอิสระบ้างไม่อิสระบ้าง แล้วก็สอนหนังสือที่

คณะสถาปัตย์ แล้วก็ของมัลติมีเดีย ม.ศิลปากร

 ดาริด  ชื่อดาริด อยู่ปี 1 รัฐศาสตร์ มศว. เป็นคีแคมป์รุ่น 3 รุ่นเดียวกับ

ปลื้มครับ

 เจีย  ชื่อเจีย อยู่ ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เป็นน้องพี่จิ๋งค่ะ

 พี่แป้ง  ชื่อแป้ง แนะนำาว่าอะไรดี พี่เพิ่งจบจากคณะวารสารศาสตร์ 

ธรรมศาสตร์ ตอนนี้ก็ยังว่างงานอยู่ วันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับหนังสั้น ก็

พูดเท่าที่มีประสบการณ์แล้วกัน คือเป็นนักเรียนหนัง แต่ไม่ใช่พวกผู้กำากับ

หนังสั้นอะไรนะ แบบทำาหนังตามประสบการณ์ ประมาณนี้

 พี่หนิง   ได้ค่ะ เดี๋ยวได้แลกเปลี่ยนกัน

 พี่เข้  ชื่อจะเข้นะครับ จบนิเทศศิลป์ ภาพยนตร์ ที่ลาดกระบัง ก็ทำาหนังสั้น  

ตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่หอศิลป์ จุฬาฯ ครับ

 พี่ฝ้าย  สวัสดีค่ะ ชื่อฝ้าย เป็นพี่เลี้ยงประจำาโครงการ Hatch-U นี่ล่ะค่ะ

 จิ๋ง  ชื่อจิ๋ง เรียนนิติศาสตร์ รามคำาแหงปี 3 ค่ะ

 แม้ว  ชื่อแม้ว เรียนสิ่งแวดล้อม พระนครเหนือ

 ท็อป  ท็อปครับ การฑูตฯ มหิดลครับ

 หยิน  ชื่อหยิน วิทยาฯ มหิดลค่ะ

 นิว  ชื่อนิว ทันตะ จุฬาฯ ค่ะ

 ดิว  ชื่อดิว วิทยาฯ จุฬาฯ ค่ะ

 บับเบิ้ล  บับเบิ้ล วิทยาฯ ลาดกระบังค่ะ

 เต่า  เต่าครับ วิทยาฯ มหิดลครับ

 พี่จ๋า  ชื่อจ๋าค่ะ วิศวะ มอ.ค่ะ

 บอล  เอ้านี่เนียนเลย จบแล้วไม่ใช่หรอ

 แบงค์  ชื่อแบงค์ เรียนวิทย์ฯ กีฬา จุฬาฯ ปี 4 แล้วค่ะ

 พี่หนิง  โครงการ Hatch-U เราเดินทางไปเพื่อเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม มิติ

เรื่องสิ่งแวดล้อม อุ้ย! ขอโทษค่ะ ลืมตากล้อง

 พี่แอม  แอมค่ะ จบนิเทศฯ ที่ ม.บูรพา

 พี่หนิง  แอมเป็นตากล้องประจำามูลนิธิฯ ค่ะ
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 ก่อนดูหนังสั้น
 พี่หนิง  โครงการเราเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เรารู้สึกว่าถ้าเยาวชนได้ข้อมูล  สิ่ง

แวดล้อมทีม่มีติหิลากหลายครบด้านมากขึน้ ได้เดนิทางไปเรยีนรูข้องจรงิแล้ว

เขาจะได้คดิเรือ่งสิง่แวดล้อม หรอืปัญหาสิง่แวดล้อม หรอืรูจ้กัความจรงิ รูจ้กั

ความงามของสิง่แวดล้อมมากขึน้ สดุท้ายเรยีนรูแ้ล้ว กน่็าจะมโีอกาสตกผลกึ

ข้อมูลเหล่านั้นออกมาเป็นความคิดของตัวเอง เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมในมิติ

ใดมิติหนึ่งตามที่เขาสนใจ แล้วก็มีเครื่องมือเพื่อทำาให้ถ่ายทอดความรู้หรือ

ประเด็นที่เขามีอยู่ในใจออกมา

 ครัง้นี ้เป็นโอกาสให้ผูก้ำากบัหรอืผูท้ีม่ปีระสบการณ์การทำาหนงัมา

แลกเปลีย่นกบัน้อง อยากให้มองว่าไม่ได้ชวนมาเพือ่ทำาหนงัเป็น แต่อยากให้

มองว่านี่คือเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะทำาให้เราถ่ายทอดความคิดของตัวเอง

ออกมาได้ ต่อไปก็คงเป็นลำาดับฉายหนังดูกัน แล้วก็ค่อยเป็นช่วงเวลาของ

การแลกเปลี่ยน ดีไหมคะ

 พี่ฝ้าย  พี่ๆ อยากคุยอะไรกับน้องๆ หรือเปล่าคะ

 พี่แอน  ภาพยนตร์ก็เป็นสื่อหนึ่งใช่ไหมคะ ที่ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ก็สนใจอยาก

ทำาหนังสั้นมากขึ้น เราเห็นจากมูลนิธิหนังไทยหรือตอนนี้ค่อนข้างมีโอกาส

ในเรื่องอย่างเวิร์คช็อป หรือว่าใครที่สนใจทำาหนัง คุณก็สามารถไปยืมกล้อง

คนใกล้ตัว คิดว่าเดี๋ยวที่นี่คงจะมีทำาเวิร์คช็อปให้ทำาใช่ไหม คิดว่าน่าจะเป็น

โอกาสดี

 ทำาไม มันถึงเป็นสื่อที่คนส่วนใหญ่รู้สึกว่ามีพลัง คือมันสื่อสารกับ

เราในหลายมิติมาก เป็นภาพเป็นเสียงแล้วก็ประเด็นที่เราอยากจะพูดอะไร

ต่างๆ ภาพยนตร์ให้อิสระที่จะทำาตรงนั้น แต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่า 

ภาษาของมันคืออะไรหรือสิ่งที่เราอยากจะพูดหรือ subject ที่เราต้องการ

จะทำาคืออะไร ก็เดี๋ยวคงให้ดูหนังของเข้ ใช่ไหม

 พี่เข้  ก็มีเตรียมกันมา

 พี่แอน  แล้วก็หนังของเราบางส่วน ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะ 

แต่ก็ลองเอามาแชร์กันดู

 พี่หนิง  เนื้อหาอาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรงก็ได้ อาจจะเป็น

ประเด็นที่อยู่ในใจเข้ แล้วเข้อยากสื่อสารออกไปสู่ผู้ดูหรือคนที่รับสาร ยังไง

สุดท้ายแล้ว สิ่งที่เราดูต้องมากระทบใจเราสักอย่างหนึ่ง ให้เกิดความรู้สึก

สะท้อนออกมาว่า เราดูแล้วเรารู้สึกอะไรกับมัน คือถ้าหนังดูแล้วมันนิ่งไป

ตลอดไม่กระทบความรู้สึกใดเลย ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์อะไรก็ตาม อย่าง

นั้นก็คงไม่สามารถสื่อไปถึงคนดูได้ว่าเขาจะเรียนรู้หรือจะเกิดอะไรในใจเขา

 เริ่มต้นดูกันก่อน ถ้าน้องๆ มีคำาถามก็แชร์เลย อาจจะเป็นเรื่อง

คำาถามเข้าไปสู่หนังที่พี่ๆ เขาทำา คำาถามเรื่องของเทคนิควิธีหรืออะไรก็ได้

 พี่แอน   โปรเจ็คต์ที่จะเอาให้ดู โปรดิวเซอร์เขาใช้ชื่อว่า “สารคดีนำาทางส่ง

เสดจ็” เป็นสารคดทีีท่ำาเพือ่รำาลกึถงึพระพีน่างฯ ในพระราชพธิฯี เมือ่ปีทีแ่ล้ว

 ตัวไอเดีย คือว่าเวลาที่เราดูงานเกี่ยวกับเจ้า ส่วนใหญ่เป็นภาพที่

ถ่ายทอดสดงานพิธี ถ้ามองในแง่ที่เป็นพีระมิดก็คือมักจะถูกเล่ามาจากมุม

บน แล้วก็เล่าลงมาให้เราแบบให้เรายอมรับในสิ่งนั้นใช่ไหม แต่โปรเจ็คต์นี้ 

เราพยายามคิดอะไรที่มันรีเวิร์ส คือเราอยากจะเล่าจากคนที่เป็นประชาชน 

เป็นคนแบบทั่วไปที่เขาเรียนรู้อยู่ว่าเขามีความเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่ง

กับการที่จะมาในงานของพระพี่นางฯ แล้วก็เลยเป็นไอเดียให้ผู้กำากับ 5 คน 

ไปเลือก subject ที่ตัวเองอยากจะทำา แต่ว่าอยู่ในธีมเดียวกัน คือทุกคนจะ

ต้องมาที่งาน ตัวละครของคุณจะเป็นใครก็ได้

 อย่างพีส่นใจเรือ่งควาญช้าง พีก่เ็ล่าเรือ่งเกีย่วกบัควาญช้าง แต่ว่า

อย่างในหนังก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้กำากับบางคนก็สนใจเกี่ยว

กับมูลนิธิขาเทียมที่อยู่ทางใต้ แล้วคนที่มาในงานศพก็คือคนที่ไม่มีขา แล้ว

เราก็ทำาสารคดีเพื่อบันทึกการเดินทางของเขาที่เข้ามาในงาน ซึ่งมีทั้งหมด 

5 เรื่อง เรื่องของพี่ ประมาณ 25 นาที ก็ไม่รู้ว่าประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

หรือเปล่า แต่ว่าตอนที่เขาให้โจทย์มาก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วน่ะค่ะ 

เรื่องอื่นๆ มันก็ดูเล็กไป ดูเป็นเรื่องอื่นไปหน่อย

(ฉายหนังสารคดีของพี่แอน)

(reverse / ตรงกันข้าม ถอยกลับ)

(พระราชพิธี

พระราชทาน

เพลิงพระศพ 

สมเด็จพระเจ้าพี่

นางเธอ เจ้าฟ้า

กัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวง

นราธิวาสราช

นครินทร์)
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 ท�ำ...ยังไง
 พีแ่อน  ใช้เวลาถ่ายประมาณ 2 อาทติย์ เตรยีมประมาณ 1 เดอืน ตดัต่ออกี 2 

เดอืน ทำาเสยีงอกีซกัเดอืน ทกุอย่างกร็บีๆ ทำา แต่เรือ่งมนัน่าสนใจสำาหรบัเรา 

ตรงทีค่วาญช้างกบัพธิขีองเขา ตอนทีเ่ราไปรเีสร์ิช เรากต้็องเริม่หาประเดน็ว่า 

เราสนใจอะไร ที่อยากจะเล่าหรืออยากจะพูด อย่างอันนี้ เราชอบเสียงตอน

ที่ร้องเพลงเรียกขวัญ เลยคิดว่าจะเอาตรงนี้มาใช้ในหนังได้ยังไง

 เผอิญว่าศูนย์ฯ ที่ไปมา ไม่ใช่ศูนย์ช้างในลักษณะการท่องเที่ยว ที่

ให้ทำาตัวประหลาดๆ ให้พวกเราหัวเราะอะไรอย่างนั้น แต่ช้างที่นี่ไม่ใช่ คือ

เป็นช้างมีปัญหา เคยโดนทำาร้ายมาก่อนหรือว่าโดนคนเอายาบ้าให้กินแล้ว

ก็กลายเป็นช้างติดยา มันเป็นช้างฮาร์ดคอร์ (หัวเราะกัน) มันเป็นช้างจริงๆ 

เลยคดิว่า แปลกด ีเราสนใจแล้วว่าเวลาทีช้่างเสยีสตหิรอืช้างเป็นบ้า คนท้อง

ถิน่ทีน่ัน่เขากค็ดิว่าต้องมกีารทำาขวญั คอืเขาคดิว่าช้างกม็ขีวญัเหมอืนกบัคน 

อย่างเวลาเราไปต่างจงัหวดัหรอืว่ามเีดก็ทารกเกดิมาใหม่เขากจ็ะทำาขวญัคน 

ซึง่เขากเ็ชือ่ว่าช้างมขีวญัเหมอืนกนั เพราะเชือ่ว่าช้างเป็นสตัว์ทีเ่หมอืนฉลาด 

เขาบอกว่าช้างเป็นสตัว์ทีเ่ป็นสตัว์ชัน้บนของห่วงโซ่อาหาร ช้างเป็นสตัว์ทีไ่ม่

กินสัตว์ เป็นสัตว์กินพืชแล้วเป็นห่วงโซ่ของอาหารเพราะว่าช้างจะกินเข้าไป 

แล้วจะเดนิไปตามทีต่่างๆ ในป่าแล้วกจ็ะถ่ายออกมาเป็นเมด็ๆ แล้วเมด็ๆ กม็ี

สตัว์อืน่มากนิต่อ กเ็ป็นเหมอืนกบัการสร้างระบบนเิวศในป่าอะไรอย่างนี ้ซึง่

คนทีเ่ขาอยูก่บัป่ากเ็ชือ่ว่าช้างเป็นเหมอืนเจ้าป่า คอืเป็นสตัว์ทีส่งูในป่า แต่เรา

อาจจะมองมนัในมมุอืน่ แบบช้างถกูใช้เพือ่การท่องเทีย่ว แต่อนันัน้กอ็าจจะ

ถูกคุยถูกพูดมาเยอะแล้ว ก็ไม่ได้คิดว่ามันน่าสนใจ แต่ความเป็นคนที่อยู่กับ

ช้าง เราว่ามันน่าสนใจกว่า

 งานแบบนี้นะคะ สารคดีคือเป็นงานที่ถ่ายเยอะ ถ่ายไว้สัก 10 ชั่ว

โมงได้มัง้ แล้วตดัให้เหลอือยูอ่ย่างทีด่เูมือ่กี ้ประมาณ 25 นาท ีกต้็องมเีนือ้หา

ของพระพี่นางฯ ด้วยตามที่เขาให้โจทย์มา ก็อะไรประมาณนั้น ใครมีคำาถาม

ไหมคะ คุยกันเล่นๆ ก็ได้

 พี่หนิง  เกี่ยวกับวิธีการทำาหรืออะไรก็ได้ หรือจะเป็นประเด็น

 บอล  คือตามถ่ายเขาเลยเหรอครับ

 พี่แอน  ตามยังไงนะคะ

 บอล  ตามถ่ายควาญช้างเขายังไง หรือว่าบล็อคแล้วให้เขาตามที่วางไว้

 พี่แอน  อืม ไม่ ที่เล่าให้ฟังตอนแรกว่า คือมันจะมี 5 เรื่องใช่ไหม ซึ่งจุดที่มา

จอยกันก็คือ จุดที่งานศพที่กรุงเทพฯ ซึ่งต่างตัวละครแต่เรื่องเป็นคนที่อยู่

ต่างจังหวัดทั้งหมด เขาเดินทางเข้ามากรุงเทพฯ เพื่อมาร่วมงาน แต่ว่าใน

ความเป็นจริง พอท้ายสุดเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นกรุงเทพฯ 

หรอก คือเหมือนเป็นจุดที่เชื่อมกันมากกว่า แต่ท้ายสุดพอเราไปดู แล้วมัน

กลายเป็นเรื่องของชาวบ้านน่ะ ก็คือของคนส่วนใหญ่ของประเทศที่อาจได้

รับความช่วยเหลือหรือว่ามีการอุปถัมภ์อย่างใดอย่างหนึ่งกับโครงการของ

พระพีน่างฯ พอทำาออกมาแล้วทัง้หมด 5 เรือ่ง มนัเป็นเรือ่งของคนในชนบท 

จะสนุกตรงที่จะเห็นการเปลี่ยนของพื้นที่ใช่ไหมคะ อย่างเมื่อกี้เป็นป่า บาง

คนมาจากทางใต้ก็จะมีความเป็นทะเล แล้วก็จะมาที่งานก็มีความเป็น

กรุงเทพฯ คือมีเรื่องของการ transit ของพื้นที่หรือว่าเรื่องแบบความเป็น

ชนบทกบัความเป็นกรงุเทพฯ มนักจ็ะเหน็ โดยทีไ่ม่ต้องไปพยายามยดัเยยีด

อะไร เพราะระหว่างทางที่เขาเดินทางมาก็มีนัยยะพวกนี้อยู่แล้ว

 พี่หนิง  โปรดักชั่นแบบนี้ ต้องใช้กล้องแบบไหน

 พี่แอน  ใช้กล้องแคนนอน กล้องดิจิตอลแต่ว่าเป็นดิจิตอลตัวใหญ่เท่านั้น

เอง เรือ่งเทคนคิน่ะ ไม่ต้องกงัวลหรอก คอืเรามกีล้องอะไรเลก็ๆ เรากใ็ช้ถ่าย

ได้ มันเป็นเรื่องที่มาทีหลัง คือถ้าเรารู้เรื่องว่าอะไรคือภาษาภาพยนตร์ แล้ว

กม็เีรือ่งทีเ่ราอยากจะเล่า รูใ้นสิง่ทีเ่ราต้องการจะสือ่ออกมา หวัข้อทีเ่ราสนใจ 

เราว่านั่นคือมันสำาคัญกว่าเทคนิค เทคนิคก็คือตัวสนับสนุนเรา แต่ว่าไม่ใช่

เรื่องใหญ่

 พีแ่บด  ตอนทีพ่ีแ่อนคดิ ตโีจทย์อนันี ้คอืมองออกมาให้เป็นภาพก่อน แล้วไป

ถ่ายตามภาพทีเ่หน็ หรอืว่าเกบ็ๆ มาหลายๆ อย่างจากทีเ่กดิขึน้ แล้วเราค่อย

มาเรียบเรียง

(การเปลี่ยนผ่าน)
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 พี่แอน  ทั้ง 2 แบบ คือบางทีอาจมีในใจก่อน พอเราไปรีเสิร์ชแล้วก็ได้อะไร

มากขึ้น เห็นมากขึ้น แล้วก็ค่อยมาคิดว่า จะเอามันมาใช้ยังไง หมายถึงเวลา

จะเล่าเรื่อง เรียงตัดต่อเราจะเอาอะไรขึ้นมา เลือกที่จะเล่าอะไรหรือไม่เล่า

อะไร เพราะว่าระหว่างทางที่รีเสิร์ชมันเจอเรื่องเยอะแยะไปหมด หรืออย่าง

เรานั่งขลุกตัวเองอยู่กับบ้านก็คงมีเรื่องอยู่ในหัวเยอะแยะไปหมด ท้ายที่สุด

แล้วเราคงต้องเลือกสักอย่างออกมา หรือความรู้สึกไหนหรือว่าเส้น หรือ

แม้แต่จะไม่เล่าเรื่องก็ตามนะ เล่าแค่แบบใช้ความรู้สึก ภาพ เสียง อันไหนที่

เราคิดว่าอยากจะสื่อมันออกมา

 บอล  กว่าจะได้อย่างนี้ ใช้ทุนเยอะหรือเปล่าครับ

 พี่แอน  ทุน ก็ไม่เยอะนะคะ หลักๆ คงเป็นอุปกรณ์ ค่าอุปกรณ์ ค่าเดินทาง 

ค่ากนิ ค่าคนทีม่าทำางานให้เราตอนเอามาตดัต่อ คอืเราทำาแก้ส ีแก้สแีล้วกท็ำา

เสียงซึ่งตรงนั้นก็มีค่าใช้จ่าย แต่คนที่มาช่วยทำาก็เพื่อนๆ กันนี่แหละ แบบก็

ช่วยๆ กันทำาไปอย่างละนิดละหน่อย

แต่ถ้าเราถามแบบหมายถึงในลักษณะ low budget อย่างนั้นมัน

ก็เป็นไปได้ แต่ว่าอาจจะต้องเอาเพื่อนที่แบบว่าโอเค ถ่ายภาพพอได้หน่อย 

แล้วก็อาจจะต้องรู้วิธีการเล่าเรื่อง วิธีการอัดเสียงเบื้องต้นอะไรอย่างนี้ ก็จะ

ช่วยให้งานออกมาสมบูรณ์ขึ้น หรือแม้แต่งานที่แบบไม่ได้สมบูรณ์ทางด้าน

ภาพและเสียง แต่ว่าถ้ามีประเด็นที่อยากจะเล่าก็เป็นงานที่ดีแล้วก็น่าสนใจ

ได้เหมือนกัน คือถึงบอกว่าเรื่องเทคนิคมันอาจจะเป็นเรื่องที่มาทีหลัง

 พี่หนิง  คือเราก็ต้องคัดเอาสิ่งที่อยากจะพูดออกมา

 พี่แอน  เดี๋ยวนี้ทำาหนังกับมือถืออะไรยังน่าสนใจเลย ถึงบอกว่าใครมีมือ

ถือก็ทำาหนังได้แล้ว เรียกว่าตรงนั้นก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการทำาสื่อใช่ไหม 

อาจจะไม่จำาเป็นว่าจะต้องมีกล้องดีๆ หรือว่ามีเครื่องอัดเสียงดีๆ แต่ถ้าเรา

มอีะไรจะพดู แล้วมองหาสิง่ทีอ่ยูร่อบตวัแล้วหยบิเอามาใช้ กน่็าจะทำาหนงัได้

บทของสารคดีลักษณะนี้
 คำาถาม  ก่อนออกไปต้องมีการร่างบทหรือลำาดับเหตุการณ์ก่อนหรือเปล่า

หรือว่าเราจะจัดอย่างนั้นทีหลังก็ได้ คือถ่ายๆ เก็บไว้ก่อน

 พี่แอน  เวลาทำาหนังจริงๆ มันเป็น 3 process ใน process เดียวใช่ไหม

เราคิดเรื่องก่อนก็เหมือนการเขียนใช่ไหม แล้วถามว่าสารคดีต้อง

เขียนไหม ก็อาจจะต้องเขียน เขียนในแง่ที่ว่าประเด็นที่เราอยากจะพูดหรือ

ว่าสิ่งที่เราคิดกับเรื่อง แล้วพอเวลาเราไปลงพื้นที่รีเสิร์ชจริง เราก็จะได้อะไร

มากขึ้นมากกว่าคิดแล้วก็เขียนเองอยู่ที่บ้าน แต่เวลาไปถ่ายเราก็ต้องเปิดตัว

เอง สมมุติถ้าเราจะซ้อมแล้วมันต้องได้อย่างที่ฉันเขียน มันก็ไม่ถูก ในเวลาที่

เราไปถ่ายกม็อีะไรเกดิขึน้ใหม่ๆ ตลอดเวลา ฉะนัน้ เรากอ็าศยัการสงัเกต คอื

ต้องเปิดตัวเอง เพื่อจะเอาฟุตเทจมา พอท้ายสุดเราได้มา ก็เอามาตัดต่ออีก

ครั้ง นั่นก็หมายความว่าคุณก็มีโอกาสที่จะเล่าเรื่องได้อีกครั้ง ซึ่งทั้ง

กระบวนการเหมือนกับมีหนัง 3 เรื่องอยู่ในเรื่องเดียว ตอนคิดก็โอเค มันคือ

หนึ่งอย่าง พอคุณไปทำาอาจกลายเป็นอีกหนึ่งอย่าง แล้วพอคุณทำาแล้ว เอา 

ฟตุเทจกลบัมาตดัต่อ พอตดัต่อเสรจ็กอ็าจจะกลายเป็นอกีหนึง่อย่าง เพราะ

มันเป็นกระบวนการที่ยาวเหมือนกัน แต่ว่าอย่างนั้นเป็นเรื่องบท อย่างเช่น 

จะเล่าตัวละครแบบไหน หรือว่าเล่าเรื่องราวแบบไหนที่สนใจ หรือว่าพื้นที่

แบบไหน เหตกุารณ์แบบไหนทีเ่ราสนใจ ซึง่นัน่กค็อืเราต้องรูค้ร่าวๆ ก่อนจะ

ลงลึกมากขึ้นตอนลงไปทำารีเสิร์ชน่ะค่ะ

 พี่หนิง  การรีเสิร์ช การหาข้อมูล ก็สำาคัญใช่ไหมคะ

 พี่แอน  ใช่ๆ พรีโพรสำาคัญหมดแหละ

 พี่หนิง  ถ้าอยากหยิบเรื่องหมาจรจัด คุณก็จะต้องรู้ให้ชัดว่าความเป็นจริง

ของข้อมลูนัน้มจีดุไหนบ้างยงัไงบ้าง ต้องลงไปทำาข้อมลูหาข้อมลูไปสมัภาษณ์

ไปเก็บ

 พี่แอน  ใช่ สมมติถ้าเกิดทำาหนังแบบ fiction หรือว่าแบบ short film นั่น

คือคุณกำาลังสร้าง history world ซึ่งควรจะเป็นโลกที่ทุกคนควรจะรู้ว่ามัน

(กระบวนการ)

(footage / ต้นฉบับภาพเคลื่อนไหวที่ยังไม่ได้ตัดต่อ)

(preproduction / ขั้นตอนเตรียมงานก่อนผลิต)
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คือโลกอะไร โลกที่คุณกำาลังจะเล่านี้ แต่ก็ไม่จำาเป็นที่จะเล่าทุกด้านของมัน 

อาจเลือกเล่าหรือเลือกที่จะไม่เล่ามันก็ได้ ท้ายสุดกลับมาที่ว่าคุณรู้จักตัว 

subject ที่คุณกำาลังทำามากน้อยแค่ไหน แต่ในฐานะที่เป็นคนทำา ควรจะรู้ 

แต่ว่าเวลาเล่าไปแล้วอาจจะไม่ต้องเล่าหมดให้คนอื่นรู้เหมือนเราก็ได้ มันก็

เป็นเรื่องกระบวนการ

 พี่หนิง  นึกเปรียบเทียบตอนที่เราไปอบรมน้าชาติ เรื่องการเขียนหนังสือ

หรอืงานเขยีนวรรณกรรม ถ้าเราในวรรณกรรมของเราจะมเีรือ่งเกีย่วกบัหมอ

ฟัน เรากต้็องรูจ้กัหมอฟัน ไปทำารเีสร์ิชแล้วต้องรูว่้าหมอฟันเป็นยงัไง ต้องทำา

อะไรยงัไงบ้าง หรอืทีน้่าชาตยิกตวัอย่างว่าคนป่วยเป็นโรคไต จะต้องมอีาการ

ยงัไงบ้าง คอืต้องรูค้วามจรงิของสิง่เหล่านัน้ทีเ่ราจะเขยีน แต่ว่าตอนทีเ่ราจะ

เอามาแต่งเป็นเรือ่ง กอ็าจจะเลอืกหยบิมาเล่า กเ็ทยีบเคยีงได้ว่ามส่ีวนคล้าย

กันยังไงบ้าง เพราะมันก็คือการเล่าเรื่อง มันก็คือ story ที่เราจะสื่อออกมา

 พี่แอน  ก็ควรจะเริ่มจากการเล่าเรื่องก่อนแหละ คือภาพยนตร์จะเป็นอะไร

ที่นามธรรมก็ได้ ไม่จำาเป็นที่จะต้องเล่าเรื่องแบบทุกคนต้องรู้เรื่อง แต่ว่าเรา

ก็ควรจะฝึกว่าโอเคถ้าเล่าเรื่องเราก็เล่าได้ แต่ว่าจะปฏิเสธการเล่าเรื่องนะ 

เราก็ทำาได้

สำาหรับเราก็ยังคิดว่าพื้นฐานว่าเล่าเรื่องได้ก่อนก็ยังจำาเป็น ก่อนที่

เราจะปล่อยความเป็น abstract หรือความเป็นนามธรรม

เพราะนั่น หมายความว่าเราอาจจะก้าวไปสู่อีกจุดหนึ่ง ที่อาจจะ

ต้องการหาภาษาของตัวเอง สมมติเขียนเรื่องสั้นหรือบทกวีลักษณะการใช้

ภาษาก็ไม่เหมือนกัน ซึ่งภาพยนตร์ก็เหมือนกัน แต่ว่าถามว่าตัวพื้นฐานของ

มันคืออะไร พื้นฐานของมันก็คือ ภาษาภาพ ใช้ภาษาการลำาดับภาพ ภาษา

เสียงคือการใช้ sound เข้ามาเล่า นั่นก็คือเบสิคของความเป็นภาพยนตร์ 

ใช่ไหมคะ

 พี่หนิง  จะเรียกว่าเป็นภาษาหนังได้หรือเปล่าคะ

 พี่แอน  ใช่ ก็เป็น

 พี่หนิง  พี่แอนพูดถึงเรื่องภาษาภาพยนตร์ อย่างภาษาภาพ ภาษาเสียง 

ภาษาจังหวะ

 พีแ่อน  อมื...การลำาดบัภาพ การร้อยเรือ่งราว กเ็ป็นเหมอืนกบัพืน้ฐาน เดีย๋ว

คงจะได้เรียน คุยกันกว้างๆ ไปก่อน ถ้าเกิดจะทำามันคงต้องไปเรียน

 พี่ฝ้าย  วันนี้อาจจะยังไม่มี ก็ถ้าเกิดมีคำาถามหรือว่าสงสัยอะไรถามนอก

รอบกับพี่แอนได้

 พี่หนิง  งั้นเดี๋ยวเราดูเรื่องต่อไป แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อ  

(ดูหนังสั้นของพี่เข้)

หนังสั้นของพี่เข้
 พี่แบด  คือแสดงป็นตัวเองมากๆ (หัวเราะกันใหญ่)

 พี่เข้  คือยังไงดีล่ะ ช่วงนั้นประมาณปี 48 พอดีมีแม่บ้านคนใหม่เข้ามา แล้ว

เรากร็ูส้กึอยากจะทำาเรือ่งเขา โดยทีจ่ะเล่าไม่ให้ซเีรยีสเกนิไปมากนกัเกีย่วกบั

เรื่อง...อืม ยังไงล่ะ

 พี่หนิง  สัญชาติ

 พี่เข้  สัญชาติหรือชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาหรือแรงงานต่างด้าว ก็เลยเลือกเอา

เรือ่ง “บ้านทรายทอง” มาล้อกบัความเป็นจรงิกบัความเป็นเรือ่งแต่ง เพราะ

บ้านทรายทองเป็นเรือ่งของพจมานทีเ่ข้ามาใหม่ แล้วถกูกดีกนัด้วยคนทีเ่คย

อยู่ในบ้าน แต่สุดท้ายแล้วเหมือนเป็นความฝันนิดๆ ที่คนที่เข้ามาใหม่กลับ

กลายเป็นเจ้าของบ้านซะเอง ซึ่งความเป็นจริงแล้ว มันอาจเป็นไปไม่ได้เลย 

แล้วอกีส่วนหนึง่กค็อืล้อละครทวีบ้ีานเรา ทีเ่ป็นเรือ่งของความฝันของคนบาง

คนที่แบบจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรประมาณนั้น แล้วก็สนุกๆ กันเองในบ้านด้วย 

ขำาๆ สนุกคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้

 พี่หนิง  ใครจะเอาไปทำาที่บ้านบ้าง

 พีเ่ข้  ได้ๆ ทีเ่ลอืกเรือ่งนีม้าให้ดเูพราะคดิว่าเป็นตวัอย่างทีด่ทีีจ่ะบอกว่า  ทำา

อะไรที่ง่ายๆ ทำาด้วยตัวเองได้ โดยที่ไม่ต้อง คือถ้าแบบพูดถึงหนังสั้นก็จะ

แบบมโนภาพไปว่า อืม ทุนเท่าไหร่ ใครเล่น เอานักแสดงมาจากไหน ก็ค่อน
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ข้างที่จะไกลตัว เลยเลือกเรื่องนี้มาให้ดูว่าเราทำากันเองได้ง่ายๆ สนุกๆ แล้ว

เรือ่งอปุกรณ์ กจ็ะเหน็ได้ว่าภาพไม่ค่อยชดัเท่าหนงัพีแ่อนใช่ไหมครบั เพราะ

คุณภาพของกล้อง ไม่ใช่กล้องดิจิตอล ยังเป็นกล้องวีดีโอแบบสมัยก่อน เห็น

ว่าขอบข้างยังมีเส้นยึกยือๆ ใช้กล้องตัวนั้นถ่าย คุณภาพยังไม่ดีเท่าไหร่ แต่

กเ็หมอืนกบัพีแ่อนบอกเมือ่กีว่้า ไม่ต้องจำาเป็นทีก่ล้องต้องดมีากกไ็ด้ ใช้กล้อง

มือถือหรือว่ากล้องอะไรที่มันถ่ายติดก็โอเค ทำาได้แล้ว เป็นเรื่องของ ไอเดีย

มากกว่าที่เราจะใส่อะไรในนี้ 

 พี่แบด  มีใครอยากจะถามอะไรบ้างหรือเปล่า ดูแล้วเป็นไงบ้าง

 บอล  ชอบ

 พี่แบด  ชอบอะไร

 น้องๆ  ชอบคนในบ้าน เป็นชายกลางใช่ไหม

 บอล  ชอบตอนนั้นตอนที่ล้มไปกลิ้งอ่ะ

 พี่เข้  คือมันหลุดน่ะครับ

 คำาถาม  จริงๆ หลุดใช่ไหม

 พี่เข้  คือมันหลุดๆ น่ะครับ ตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ คือแบบจะ

เล่าไปธรรมดาว่าแบบ บ้านนี้เป็นบ้านของพจมานนะ แต่บังเอิญว่าแม่หลุด

ขึน้มา เรากเ็ลยเกดิไอเดยีใหม่ อย่างทีพ่ีแ่อนบอกว่าขัน้ตอนในการทำาหนงัน่ะ 

ไม่ใช่แค่แบบเขยีนบทแล้วกจ็บ คอืตอนถ่ายทำามนักอ็าจจะเกดิสร้างหนงัขึน้

มาใหม่ก็ได้ ที่เราก็เอามาใช้ได้

 บอล  แล้วพี่จงใจเรื่องภาพให้มันเป็นอย่างนี้ โดยทั้งเรื่องก็จะใช้กล้องนี้ 

จงใจหรือเปล่า หรือไม่เลย

 พี่เข้  ก็ไม่ได้จงใจนะ คิดว่ากล้องอะไรก็ได้ ไม่ได้ตั้งใจ แต่อุปกรณ์มีแค่นี้ ก็

เลยออกมาเป็นอย่างนี้

 พี่หนิง  แต่ก็สื่อออกมาอีกแบบ อารมณ์แบบว่าเหมือนแบบหนังเก่าๆ

 บอล  เหมือนไม่ได้คิดว่าจะเลือกใช้ภาพแบบนี้

 พี่เข้  ก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญด้วยก็ได้ เนื้อหากับรูปแบบมันเจ๊าๆ กันไป

 พี่หนิง  แล้วตอนบอกบทคุณยายกับคุณตา ลำาบากไหมคะ คือแบบว่าคุณ

ยายดูแสดงเนียน

 พี่เข้  คุณยายนี่สื่อสารกันไม่ค่อยได้น่ะ คืออาการทางสมอง อย่างที่เห็นใน

หนังก็คือว่าเป็นเรื่องจริง

 ท็อป  แล้วคุณตาละครับ

 พีเ่ข้  คณุตายงัสือ่สารได้อยู ่กบ็อกไปว่า “คณุตา เดีย๋วจะเป็นแบบคนทีเ่กบ็

ความลบัของบ้านนีเ้อาไว้ แต่ว่าเป็นคนป่วยหนกัมากจนใกล้จะตายแล้ว” ก็

ต้องเล่นเป็นคนป่วยหนัก คุณตาก็ตามที่เห็นน่ะครับ

 พี่หนิง  ก็คือแสดงเอง

 พี่เข้  ใช่ครับ

 พี่แบด  เกลี้ยกล่อมที่บ้านนานไหมคะ

 พี่เข้  ก็ค่อยๆ ตะล่อมครับ ว่าตอนนี้กำาลังจะถ่ายเรื่องนี้ จะเป็นอย่างนี้นะ 

ที่เป็นปัญหาคือตัวพจมานมากกว่าครับ เนื่องจากเขากลัวกล้อง เขาไม่ค่อย

อยากให้ถ่ายเท่าไหร่ อย่างบทสนทนายาวๆ เช่นตอนจบก็แบบ “นี่ พจมาน

ให้อภัยนะ” คือจริงๆ ผมคิดบทไว้ยาวกว่านั้น อย่าง “อ่า ไม่เป็นไรหรอก

ค่ะ...” แต่ว่าพี่เขาจำาภาษาไทยที่พูดยาวๆ ไม่ได้ ขออะไรที่มันสั้นๆ เราก็

ต้องจัดให้ เพราะว่ามีข้อจำากัดของนักแสดงด้วย บางฉากที่เขาทำาอาหาร

หรือทำากับข้าว เราก็ต้องแอบถ่ายไม่ให้เขาเห็น เพราะว่าเขาเห็นกล้องแล้

วกลัวๆ ดูไม่เป็นธรรมชาติ

 คำาถาม  ใช้เวลานานไหมคะเวลาถ่ายทำาทั้งหมด

 พี่เข้  ประมาณ 1 เดือนครับ รวมตัดต่อ เป็นงานส่งอาจารย์ด้วย

 คำาถาม  เรื่องหน้าทำาเรื่องอะไรคะ

 พี่เข้  เอ่อ

 พี่หนิง  มีนักแสดงรึยังคะ แถวนี้เพียบเลย

 พี่เข้  ก็กำาลังทำาเรื่องใหม่อยู่ เป็นคาราโอเกะเพลงแผ่เมตตา แต่ว่าภาพ

ประกอบตัวคาราโอเกะจะเป็นเกี่ยวกับการเมืองไทย เหลือง-แดงอะไรไป 

เป็นกิจกรรมที่ทำาให้ทุกคนมีความสุขประมาณนี้

 พี่หนิง  น่าสนใจ
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 พี่หนิง  แล้วได้แรงบันดาลใจมาจากไหน

 พี่เข้  แต่ละเรื่องก็มาหลากหลายครับ บางเรื่องเกิดจากความบังเอิญ คือถ้า

เราพกกล้องไปในชีวิตประจำาวัน แล้วก็ตามถ่ายแบบมุมมองที่เราอยากจะ

มอง อย่างคิดมาเรื่องหนึ่ง มีหมาตัวนึงนอนอยู่หน้าสนามกีฬาแห่งชาติ แถว

สถานีรถไฟฟ้า ตัวอ้วนๆ ใหญ่ๆ แล้วมันก็ชอบนอนอ้าขา นอนแผ่เหมือนว่า

นอนอยู่หน้ามาบุญครอง เราก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาว่า อยากจะตามถ่าย

หนังหมาตัวนี้ ว่ามันจะอยู่ยังไงหรือว่าใครเลี้ยงหรือว่า...

 พี่หนิง  ทำาไมมันอ้วนขนาดนั้น

 พี่เข้  คือก็มีที่มาหลายแบบน่ะครับ ไม่ได้จำากัดว่าจะต้องเป็นแบบหนังมา

จากที่บ้านอย่างเดียว

 พี่ๆ  หัวลำาโพง

 พี่เข้  หัวลำาโพงไม่ได้เอามาครับ

 พีแ่บด  คดิเรือ่งมาก่อนหรอืเจอเหตกุารณ์ขึน้มาแล้วถงึอยากจะทำาแล้วค่อย

คิดเรื่องตามหรือว่ายังไง

 พี่เข้  ก็ได้ทั้ง 2 แบบ

 พี่แบด  ส่วนใหญ่?

 พี่เข้  ส่วนใหญ่ของเข้ คือประทับใจแล้วก็สร้างเป็นเรื่องมากกว่า แต่ก็เคย

ทำาหนังที่เป็น fiction คือเรียนฟิล์มมาก็มีวิชาทำา fiction ทำาหนังที่มีเรื่อง

แต่ง ไม่ใช่สารคดีแบบพี่แอน เราก็เหมือนกับหาประเด็นที่เราต้องการที่เรา

จะสื่อเอาไว้ก่อน แล้วก็พยายามหาข้อมูลอย่างที่พี่แอนบอก แล้วก็เอามาส

ร้างเป็นเรื่องราวมีตัวละคร คิดว่าคงคล้ายๆ กับงานเขียนจริงๆ น่ะครับ คือ

เอาโมเดลที่เรียนกันประจำาเลยใน film school ก็คือว่า เริ่มเรื่อง ดำาเนิน

เรือ่ง มคีอนฟลคิท์ตวัละคร มปัีญหา ตวัละครกเ็กดิการแก้ปัญหา แล้วกม็ไีคล

แมก็ซ์  ทีส่ดุท้ายแล้วปัญหานัน้ถกูคลีค่ลายไป คอืทีเ่รยีนกนัใน film school 

เขาก็จะเรียนกันแบบนี้ แต่ว่ามันก็เป็นพื้นฐาน เราจะดัดแปลงก็เป็นอีกเรื่อง

หนึง่ กเ็ป็นการใส่เอกลกัษณ์ของตวัเองเข้าไป หรอืว่าไอเดยีใหม่ๆ เข้าไปครบั

 พี่แบด  โดยส่วนตัวชอบการสังเกต?

 พี่เข้  ครับ ก็คือหนังส่วนใหญ่ที่ทำาก็คือชอบที่แบบว่าตามดูคนอื่น แอบดู

คนอื่นอะไรอย่างนี้

 เสียงพูด  แอบถ่าย (หัวเราะกัน)

 พี่เข้  มีอยู่เรื่องหนึ่งที่แบบแอบถ่ายคนที่บ้าน ตั้งกล้องไว้หลังกล่องหลังทีวี 

ก็เป็นสารคดี

 พี่แบด  ที่บ้านนี่เป็นอะคาเดมี่หรือเปล่าคะนี่ (หัวเราะ)

 พี่เข้  เป็นชั่วโมง 40 นาที ส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบมองคนอื่น มุมที่มอง

คนอื่นเข้าไป ชอบแอบๆ ดูมากกว่า อยู่วงข้างนอกไม่อยากเข้าไปอยู่วงใน

 คำาถาม  ตอนถ่ายที่หัวลำาโพงเขารู้ไหม ลุงเขาเล่นกล้องอะไรอย่างนี้บ้าง

หรือเปล่า

 พี่เข้  เรื่อง “หัวลำาโพง” เป็นเรื่องที่ทำาก่อนเรื่องนี้ ค่อนข้างเป็นเรื่องของ

การสังเกต แอบมองคนที่กำาลังทำาพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะแปลกๆ ซึ่งเรา

สนใจ แล้วก็บังเอิญที่เราไปเจอคุณลุงคนนี้ กำาลังตั้งขาตั้งกล้องอยู่ที่สถานี

รถไฟหัวลำาโพง แล้วเราก็สงสัยว่า คุณลุงคนนี้เขากำาลังทำาอะไร เพราะว่า

อายุขนาดนี้ก็ไม่น่าที่จะมาใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคถ่ายภาพอะไร ก็เลยตาม

แอบถ่ายดูประมาณ 20 นาที ก็เลยได้พบว่าคุณลุงเขากำาลังตั้งกล้องถ่ายตัว

เองอยู่กลางหัวลำาโพง

 พี่หนิง  เป็นปาปารัชซี่

 พี่เข้  เป็นปาปารัชซี่

 คำาถาม  ต้องขอเขาก่อนไหมว่าเราจะถ่ายเขา

 พี่เข้  ไม่ขออ่ะ (หัวเราะ) หรือแอบถ่ายบนรถไฟฟ้า ใช้กล้องมือถือ สนุกดี

 บอล  ชอบแอบถ่าย

 ป่าน  พอบอกว่าใช้กล้องมือถือ เราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้การสื่อสารมันง่ายขึ้น

มั้ง มีมือถือมีเรื่องเราก็ถ่ายได้แล้ว แบบว่าตอนเด็กๆ ก็ชอบแอบถ่าย แบบ

ว่าชอบถ่ายรปู เวลาไปเทีย่วกบัเพือ่นกบัครอบครวั สนกุดนีะเวลาเหน็คนยิม้

หรือบางมุมที่เป็นความสุขส่วนตัวของเขา

 พี่แบด  ไปกับพี่เข้ไหม (หัวเราะ)

(conflict / ปมขัดแย้ง) (climax / จุดส�าคัญ ตื่นเต้น)
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 ป่าน  แอบซุ่ม (หัวเราะ)

 พี่หนิง  งั้นมาดูเรื่องต่อไปหรือจะพักก่อน

(ดูหนังสั้นของพี่แป้ง)

หนังสั้นของพี่แป้ง
 พี่แบด  ดูแล้ว เป็นไงบ้าง

 นิว  ชอบ เด็กๆ น่ารักจัง

 พี่แบด  ชอบเด็ก หรือว่าชอบอยากให้ตัวเองไปเป็นแบบนั้นหรือยังไง อยู่

เป็นเด็กน้อย

 พี่ฝน  ในหนัง มีน้องคนหนึ่งที่มีคำาถามน่าสนใจ ไม่รู้ว่าเราเตรียมคำาถามให้

เด็กหรือว่าเด็กเขาถามขึ้นมาเอง

 พี่แป้ง  พูดเองค่ะ เด็กเขาพูดเอง

 พี่ฝน  น้องน่ารักมากเลย

 พี่แป้ง  ชื่อน้องบอย ไปเจอที่เกาะแล้วก็คุยกัน แล้วรู้สึกว่าทำาไมเด็กคนนี้ไม่

เหมือนเด็กคนอื่นนะ คือถามคำาถามมันเกินกว่าที่เราคิดว่าเด็กจะถาม อายุ 

9 ขวบ 10 ขวบ จะมีใครถาม “พี่อยากเป็นเด็กไหม?”

 พี่แบด  ไปอยู่ที่โน่นนานไหมคะ

 พี่แป้ง  เกือบเดือน เอาอย่างนี้ดีกว่า เล่าให้ฟังก่อน คือตอนปิดเทอมปี 3 

เป็นคนกรุงเทพฯ ก็ไม่มีอะไรทำา อยู่บ้านเบื่อๆ เข้าไปในเว็บไซต์ของมูลนิธิ

กระจกเงา เขาเขียนว่ารับสมัครเด็กฝึกงาน แล้วก็จะได้ไปอยู่ที่เกาะเหลา

ด้วย พอเหน็ภาพในเวบ็ไซต์กร็ูส้กึว่าเป็นสถานทีค่ล้ายๆ สลมัหน่อยนะ คอืมี

ขยะเยอะ แล้วบ้านที่เขาอยู่ก็จะเป็นบ้านไม้เก่าๆ แต่เรารู้สึกว่าอยากไปดูว่า

ในนั้นมีอะไรน่าสนใจ เลยสมัครไป เขาก็บอกว่าไปอยู่ที่เกาะนะ แล้วใช้ชีวิต

ร่วมกับชาวบ้าน แล้วก็พอจบโปรเจ็คต์ที่ฝึกงานต้องส่งงาน 1 ชิ้น ก็เลือกส่ง

สารคดเีรือ่งนีค่้ะ เลอืกทำาสารคด ีความจรงิไปฝึกงานทีก่ระจกเงากไ็ม่มอีะไร

เลยค่ะ คือไปอยู่กับเขา เขาก็ให้กินฟรีอยู่ฟรี แล้วก็นั่นแหละ

ทีก่ระจกเงา มใีครพอรูบ้้างไหมคะว่า เขาเคยทำาเรือ่งสญัชาตอิยูใ่ช่

ไหม คือพยายามช่วยให้ชาวมอแกนได้สญัชาติไทย แต่ตอนนีม้อแกนได้เปน็

บัตรหมายเลข 0 คือไม่ได้เป็นบัตรประชาชนคนไทยแต่เป็นบัตรที่ไว้ทำางาน

ได้ ตอนนีก้เ็ลยได้บตัรแล้ว ทางมลูนธิกิระจกเงากเ็ลยย้ายสำานกังานทีร่ะนอง

ไปอยู่ที่เชียงราย คือเมื่อก่อนมี 2 ที่ คือเชียงรายกับระนอง แต่ตอนนี้เหลือ

ที่เชียงรายที่เดียว ที่ระนองไม่มีแล้ว

นี้เป็นการฉายครั้งที่ 2 ครั้งแรกก็ไปฉายให้เด็ก ม.ปลายดู ทุกคนก็

จะขำาจะหวัเราะกนั ส่วนใหญ่น้องเขากจ็ะถามว่าพีไ่ปฝึกงานได้ยงัไง คอืน้อง

เขาก็อยากจะไปอยู่แบบที่เราไปอยู่บ้างน่ะค่ะ

 พี่แบด  นึกถึงแรงบันดาลใจที่ใช้สื่อนี้ออกมา ชอบอยู่แล้ว อยากจะถ่ายเป็น

หนังสั้นอยู่แล้ว หรือว่าคือไปถึงแล้วค่อยรู้สึกว่า มันควรจะเป็นแบบนี้ เรา

ตัดสินใจเลือกการสื่อความรู้สึกของตัวเองออกมายังไง

 พี่แป้ง  เรียนเอกภาพยนตร์ แล้วตอนไปฝึกงานก็เอาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

กล้องแบบนี้แบบมือโปรหน่อย แล้วก็กล้องวีดีโอไป คิดว่าไปยังไงก็จะแบบ

ใช้อุปกรณ์พวกนี้แน่ๆ คือกระจกเงาเขาลงเว็บไซต์อยู่แล้วไงคะ เกี่ยวกับ

รณรงค์ให้มอแกนได้สัญชาติ แต่ก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะให้อิสระกับเราในการ

ไปถ่ายสารคดีถ่ายอะไรก็ได้

พอจะถ่ายก็ยังไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไร เรายังไม่ได้คิดเลย ตอนนั้นยัง

ไม่ได้เรยีนวชิาสารคดเีลยด้วย กโ็ทรหาอาจารย์ว่า “อาจารย์คะ หนตู้องถ่าย

สารคดีนะ แต่ว่าไม่รู้จะถ่ายอะไรดี” มีหลายประเด็นมาก มีทั้งเรื่องของคน

ที่ไปดำาปลิง คือคนมอแกนจะได้รับจ้างจากพวกนายทุนให้ไปดำาจับปลิงที่

แถวเกาะแถวอินเดีย เวลาดำาลงไป ลึกมาก ประมาณเป็นหลายเมตรหลาย

ร้อยเมตร แต่ไม่ใส่ชุดอะไรเลยนะ คือดำาตัวเปล่า แล้วบางคนดำาลงไป แล้ว

ขึ้นมาก็คือเหมือนกับเป็นลม ข้างล่างมันแรงดันเยอะไง ก็ตาย มีประเด็น

นี้ที่น่าสนใจ แล้วก็ประเด็นเรื่องสุขอนามัยของเด็กที่ไม่ค่อยดี คือเด็กไม่ใส่

รองเท้า พื้นที่เป็นพื้นทรายก็จะมีเศษขยะมีเศษแก้ว แล้วเด็กก็จะโดนแบบ

เศษแก้วบาด เรื่องความสกปรกบนเกาะด้วย พออยู่ไปก็รู้สึกว่าเขาอยู่กัน
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เรียบง่าย ไม่มีความเจริญก็อยู่ได้ แต่บางทีเราอยู่แบบมีความเจริญ แต่เราก็

อาจจะไม่สุขเท่าเขาหรือ ก็เลยเลือกประเด็นเรื่องความสุขแบบเรียบง่ายค่ะ

 คำาถาม  แล้วก็ถ่ายหมดเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ถ่ายทุกอย่างเอง

 พี่แป้ง  ใช่ ถ่ายทุกอย่างเลย คืออาจารย์บอกว่า ถ้ายังไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรใช่

ไหม ยังไม่รู้เรื่องว่าจะเอาประเด็นไหน เพราะฉะนั้นถ่ายไปก่อน ถ่ายเก็บมา

ให้หมดแล้วเอาฟตุเทจทีถ่่ายมาทัง้หมดมาดวู่าประเดน็ไหนทีน่่าสนใจบ้าง คอื

จรงิๆ สารคดมีนัเกดิขึน้ตอนตดัต่อค่ะ อาจารย์เขาเคยพดูว่า “เราสามารถคดิ

เรือ่งจากฟตุเทจกไ็ด้ หรอืว่าเราจะไปคดิเรือ่งก่อนแล้วถ่ายแล้วไปตดัต่อกไ็ด้”

 พี่แบด  แป้งถ่ายมาก่อน แล้วค่อยมาคิดเรื่องตอนตัดต่อ

 พี่แป้ง  ใช่ค่ะ แต่ก็คิดไว้ตอนถ่ายไว้คร่าวๆ ว่าจะถ่ายตามครอบครัวของ

โมเอ้ เพราะเห็นว่าภาพครอบครัวโมเอ้ มีพ่อแม่ แล้วก็ลูก 2 คน ตามถ่าย

ครอบครัวนี้

 คำาถาม  เพราะอะไรถึงเลือกตามถ่ายครอบครัวนี้

 พี่แป้ง  คือไปสนิทกับน้องใหม่ก่อน น้องใหม่คือน้องผู้หญิงผมม้า พอไปอยู่

เกาะเด็กๆ เขาก็จะเข้ามาคุยเพราะเป็นคนใหม่เข้าไปใช่ไหม เราเข้าไปแล้ว

เรามีกล้องดิจิตอล เรามีหนังสือภาพหรืออะไร ซึ่งทุกคนเขาก็จะสนใจเข้า

มา น้องใหม่ก็เข้ามาละ พอคุยกับน้องใหม่ก็ให้น้องใหม่พาไปบ้านหน่อยก็

เจอบ้านเขาอยู่กับพ่อแม่

 พี่แบด  แล้วที่ที่เราไปอยู่นี่ก็คืออยู่กับชาวบ้าน แบบบ้านชาวบ้านเลยหรือ

เปล่าคะ

 พี่แป้ง  ที่กระจกเงามีเป็นบ้านที่เขาใช้สำาหรับทำากิจกรรมอยู่แล้วค่ะ ก็ไป

อยูบ้่านนัน้ไม่ได้อยูก่บัชาวบ้าน แต่กไ็ม่ต่างกนัหรอกค่ะ มนัเป็นแบบบ้านไม้

ธรรมดา เขาเรียกบ้านไม้หรือเปล่าที่ทำาจากไม่ไผ่ บ้านไม้ไผ่นั่นแหละ

 พี่แบด  กลางคืนทำาอะไร

 พี่แป้ง  ส่วนใหญ่ไปคุยกับชาวบ้าน โห...มีเรื่องเล่าเยอะมากเลย ที่เกาะ

เหลามีคนไทยคนหนึ่ง ชื่อพี่เนาค่ะ เขาสร้างบ้านแล้วก็มีร้านค้าอยู่ในเกาะ

เหลาด้วย ก็ไปคุยกับเขา มีหลายเรื่องมีตำานานอะไรแปลกๆ อย่างเรื่องนาง

เงือก เขาก็บอกว่านางเงือกมีจริงนะ

 คำาถาม  เล่าให้ฟังหน่อย

 พี่แป้ง  จำาได้คร่าวๆ ก็คือว่า มีพ่อของพ่อของพ่อของพ่อของมอแกน คือ

หลายทอดมาก มันนานมาแล้วไง เขาไปออกเรือที่ไหนไม่รู้ไกลๆ แล้วก็เขา

ไปเจออะไรไม่รู้ผลุบโผล่อยู่ในทะเล ทีนี่จับได้ว่าเป็นนางเงือก ก็เลยจับ ช่วย

กนัเอาอวนดงึแล้วกจ็บัขึน้มา ดงึขึน้มาแล้วกถ้็าจำาไม่ผดิเหมอืนกบัทำายงัไงไม่

รู้อ่ะเขาเสียชีวิตอ่ะ แล้วก็เอามากินน่ะ แล้วคนที่กินน่ะตาย

 พี่หนิง  เงือกที่เขาว่า เหมือนในการ์ตูนดิสนีย์ไหม

 พี่แป้ง  อ๋อ ตัวเป็นคนท่อนล่างเป็นปลาเหมือนในดีสนีย์เลย ก็ฟังเชื่อครึ่ง

ไม่เชื่อครึ่ง

 คำาถาม  มีเหมือนเป็นตำานานอะไรของเกาะอย่างนี้ใช่ไหม

 พี่แป้ง  ใช่ค่ะ ประมาณนั้น

 คำาถาม  มีเรื่องเล่าอื่นอีกไหมคะ เรื่องผีอะไรอย่างนี้

 พีแ่ป้ง  ผกีม็ ีในเกาะมเีดก็ตายบ่อยเพราะสขุอนามยัไม่ค่อยด ีตายกนัแล้วก็

ฝังกันตรงท้ายเกาะ วันดีคืนถ้าไปอยู่แถวนั้นก็จะได้ยินเสียงเด็กร้อง

 คำาถาม   เคยได้ยินไหม

 พี่แป้ง  ไม่ได้ยินเลย โชคดีมากไม่เจอผีเลย เจอแต่ยุง ยุงเยอะมากๆ

 คำาถาม  ไปอยู่ที่นั่น เขาสอนอะไรบ้าง ตัวโปรเจ็คต์น่ะ

 พี่แป้ง  ฝึกงานใช่ไหม ก็จริงๆ ไม่ได้สอนอะไรเลย

 คำาถาม  ก็ไปอยู่กับชาวบ้าน

 พี่แป้ง  ใช่ คือไปฝึกงาน แล้วเป็นนักเรียนเอกฟิล์ม ถ่ายสารคดี แต่เขาก็ไม่

ได้สอนว่าเราจะต้องถ่ายอะไร แต่เขาให้อุปกรณ์มีคอมพิวเตอร์ที่สำานักงาน

ให้เราใช้ แล้วกเ็ขาให้เทปวดีโีอมาด้วย คอืให้ทกุอย่างน่ะ แต่ว่าเรยีนรูเ้องนะ

 คำาถาม  เหมือนกับไปฝึกภาคสนาม

 พี่แป้ง  ใช่ค่ะ คือสารคดีเรื่องนี้ก็สอนอะไรได้มากกว่าวิชาสารคดีที่เรียนอีก

ด้วยซำา้ พอทำาเรือ่งนีเ้สรจ็ ไปเรยีนวชิาสารคดคีาบแรกแบบคอืเข้าใจทกุอย่าง

แล้ว ว่าลำาดับการถ่ายเป็นยังไง เหมือนต้องทำามาก่อนเพราะพอเราไปเรียน

สารคดี เรียนทฤษฎีเราจะเข้าใจ แต่ถ้าเราเรียนทฤษฎีก่อนแล้วไปทำา ตอน
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เรียนทฤษฎีจะงงๆ นึกภาพไม่ออก

พีอ่ยากให้น้องๆ ถ้าว่างลองหาโอกาสเปิดหเูปิดตาดบู้าง จรงิๆ นะ 

ไปต่างจังหวัดบ้าง คนที่อยู่กรุงเทพฯ ตลอดเวลา ไปเดินห้างไปดูหนังไปกิน

ข้าวก็เบื่อแล้ว แต่ว่าไปต่างจังหวัดมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกเยอะ แล้วบางที

เรากจ็ะเข้าใจจติใจของคนต่างจงัหวดัมากขึน้ หรอืว่าคนทีเ่ขาอยูต่่างจงัหวดั

แต่เข้ามาอยู่ในเมืองเราก็จะเข้าใจเขามากขึ้น ก็จะเข้าใจคนขับแท็กซี่ เราจะ

เข้าใจยามที่ห้าง แล้วเราก็จะเข้าใจแม่ค้ามากขึ้นกว่าเดิม

 พี่หนิง  การเรียนทำาหนังกับมาทำาหนังอาจจะไม่ใช่แค่ทำาหนังก็ได้

 พี่แป้ง  ใช่ๆ คือทำาหนังมันได้น้อยมากเลยกับสารคดีเรื่องนี้ ที่ได้มากกว่า

เทคนคิหรอืวธิกีารถ่ายอะไร คอืได้รูจ้กัชวีติคนน่ะค่ะ การทำาสารคดมีนัทำาให้

เราแบบเข้าใจจิตใจผู้อื่นมากขึ้น

 พีแ่บด  แล้วแป้งชอบแนวแบบสารคดด้ีวยหรอืเปล่า หรอืว่าจรงิๆ แล้วชอบ

ทำาออกมาเป็นแนวยังไง

 พี่แป้ง  ตัวเองเป็นคนทำาพรีโพรไม่ค่อยเก่ง ก็คือเขียนบทน่ะได้ แต่พวก       

สตอรี่บอร์ดที่ภาพเป็นช็อตๆ ต้องวาดเป็นช่องๆ เป็นคนวาดรูปไม่ค่อยเก่ง

ไง แล้วเวลาเราคดิอะไรออกมาในหวักแ็บบ คอืไม่ค่อยเหมอืนกบัผูช้ายทีส่่วน

ใหญ่เขาจะม ีส่วนใหญ่ผูช้ายทีเ่รยีนเอกฟิล์มเขาจะเก่งทางนี ้แบบเดีย๋วมมุมา

ทางนี้นะ นึกออกไหม เรื่องมุมกล้องเรื่องถ่าย แต่ผู้หญิงก็อาจจะไม่เก่งเท่า 

แต่สารคดไีม่ต้องมกีระบวนการพรโีพรทีเ่ยอะมาก คอืเราถอืกล้องแล้วเราไป

ถ่ายตามเหตกุารณ์ทีม่นัเกดิขึน้แล้วกก็ลบัมาตดัต่อ สารคดเีป็นเรือ่งจรงิด้วย

ไงคะ ชอบอะไรที่เป็นเรื่องจริงมากกว่าเรื่องแต่งด้วย เรามีกล้องเพื่อที่จะได้

เหมือนกับว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้าน พอจะนึกออกไหม

 พี่หนิง  เชื่อมระหว่างเรากับ...

 พี่แป้ง  ใช่ๆ เหมือนเป็นเหมือนบัตรผ่านน่ะ

 คำาถาม  นี้เป็นเรื่องแรกที่ทำาด้วยหรือเปล่า

 พี่แป้ง  เป็นสารคดีเรื่องแรกค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นหนังก็ทำาแล้วบ้าง แต่ยังไงก็

ถอืว่ายงักระจอกมาก ทำาเรือ่งนีแ้ล้วแบบรูส้กึว่าโอเคมากกว่าเรือ่งก่อนๆ คอื

เราอยู่แต่ในมหาวิทยาลัย เราก็ถ่ายแต่เรื่องในมหาวิทยาลัย ความคิดเราก็

วนเวยีนอยูก่บัเพือ่น ไปเทีย่วกลบับ้าน ดเูป็นหนงัทีแ่บบกไ็ม่ได้อะไรเท่าไหร่

ในความคิดของตัวเอง แต่พอถ้าเราได้ออกไปข้างนอกมันมีอะไรที่มีคุณค่า

มากกว่านั้น มากกว่าเรื่องของตัวเอง

 พี่ๆ  มีใครจะถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่โน่นอะไรอย่างนี้ก็ได้ ว่าเขาชอบดู

ช่องอะไรกัน ชอบดูละครช่อง 7

 คำาถาม  เขาดูแต่ละครอย่างเดียวจริงๆ หรือคะ

 พี่แป้ง  เปิดละครอย่างเดียว ละครช่วงเย็นกับละครหลังข่าว ก็นั่นแหละ 6 

โมงจนถึง 4 ทุ่มครึ่ง ช่วงกลางวัน บางทีถ้ามีไฟก็เปิดพวกคาราโอเกะ

 พี่หนิง  แล้วเขาแดนซ์กัน

 คำาถาม  เมื่อกี้ที่เห็น เป็นงานศพแล้วเขาก็เปิดเพลง

 พี่แป้ง  ต้องขอโทษด้วยที่ภาพมันมืด แต่จริงๆ แต่ถ้าไปฉายบางที่จะไม่

มืดเท่านี้ แล้วแต่การเซ็ตของโปรเจ็คเตอร์ แต่นี่คืองานศพเป็นงานศพจริงๆ

 คำาถาม  ของคนที่ไปดำานำ้าแล้ว...

 พี่แป้ง  ใช่

 คำาถาม  แล้วเป็นงานรื่นเริงด้วยอย่างนี้หรือคะ

 พี่แป้ง  ใช่ค่ะ คืองานศพจะเริ่มที่ญาติพี่น้องไปเยี่ยมคนตายที่บ้าน จากนั้น

ก็กินเหล้ากันคุยกัน แล้วก็เปิดเพลง เต้นกัน คือเป็นงานรื่นเริงอย่างเดียว

ของชาวมอแกน เพราะว่ามอแกนไม่มีงานแต่ง ไม่มีงานบวช ไม่มีงานวัน

เกิด จะมีแต่งานศพ

 คำาถาม  เศร้าโศก ร้องไห้ กินเหล้า แล้วก็ดูคาราโอเกะ ดูหนัง

 พี่หนิง  เป็นมหกรรมเป็นอะไรเป็นมโหรสพเหรอ

 พี่จ๋า  เป็นวัฒนธรรมที่เพิ่งเข้าไปหรือเปล่าคะ หรือว่าเขามีอยู่แล้ว

 พี่แป้ง  เขามีนานแล้วค่ะ

 คำาถาม  คนตายนี่อยู่เกาะช้างใช่ไหมคะ

 พี่แป้ง  ใช่ค่ะ

(storyboard 
/ ภาพร่างที่
ต้องการถ่าย

ในภาพยนตร์)
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 คำาถาม   แต่งานศพนี่จัดงานที่เกาะเหลา

 พี่แป้ง   คือเกาะช้าง เกาะเหลา เชื่อมกันน่ะค่ะ แบบคือหมู่บ้านนี้รู้จักกับ

อีกหมู่บ้าน แล้วถ้าอีกหมู่บ้านมีคนตายเขาก็จะมาเยี่ยม

 คำาถาม   อยู่บนเกาะเดียวกันหรือว่าคนละเกาะ

 พีแ่ป้ง   คนละเกาะค่ะ เวลาไปมาหาสูก่นักข็ึน้เรอื ถ้าไกลหน่อยก ็3-4 ชัว่โมง 

ถ้าใกล้ก็ 10-20 นาที เกาะของชาวมอแกนมีหลายเกาะ

“หนัง” คืออะไร
 พี่หนิง  หนังที่แป้งทำาก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะคะ แล้วมันดูไม่ยาก ถ้าเราอยาก

ทำาขึน้มา มเีรือ่งทีอ่ยากทำากถ่็ายไว้ก่อน สำาหรบัคนทีไ่ม่เก่ง ไม่รูส้เตป็การทำา 

ก็จะได้ออกมาจากความเป็นจริง ถ้าพี่แอนอยู่ก็อยากจะให้ช่วยนิยามหรือ

ช่วยให้ความหมายคำาว่า “หนัง” จากทฤษฎี หรือจากหนังในความคิดของ

ตวัน้องๆ อย่างนีน่้ะค่ะ หรอืคนทำาหนงัอย่างนีน้ยิามคำาว่า “หนงั” ว่าคอือะไร

 พี่เข้  คือบางคนอาจจะบอกว่า หนังกับละครก็เหมือนๆ กัน แต่ในส่วนตัว

มนัไม่เหมอืนกนั คอืหนงักเ็ริม่พฒันามาจากละครนัน่แหละ เพยีงแต่ว่ามนัมี

พวกกล้องเข้ามาด้วย ในเรื่องของการบันทึกภาพก็เลยมีพัฒนาการมากกว่า

ที่จะเล่นบนสเตจหรือเวที

 พี่หนิง  ขอโทษที่ไม่ได้บอกกันไว้ก่อน เพิ่งถามพี่เขาสดๆ

 พี่เข้  คือจะเป็นเชิงทฤษฎีหน่อย แต่ส่วนตัวผมก็ว่ามันเป็นเรื่องของการที่

เราอยากจะพูดอะไรก็ได้ผ่านสื่อตัว อาจไม่ใช่แค่เรื่องราวอย่างเดียว ก็จะมี

อะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัว หรืออารมณ์บางอย่างที่เราอยากจะสื่อซึ่งมันก็ไม่ได้

ต่างจากการเขียนหนังสือเท่าไหร่ เป็นเรื่องของภาษาภาพอย่างที่พี่แอนพูด 

อย่างบทความหรอืบทกวถ้ีามาแปลงเป็นหนงั กอ็าจจะเป็นหนงัอย่างพีแ่อน 

ที่ดูวันนี้ก็ได้ คือมีความเป็นหนังสารคดี หรือเรื่องของอารมณ์ก็จะเป็นกวี 

คล้ายๆ แป้งก็ได้ ซึ่งก็กว้างมากๆ และมันก็ไม่ได้จำากัดว่าจะต้องเป็นยังไง

 พี่แป้ง  แป้งมองว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ไม่ใช่ศิลปะแบบตายตัว แต่ขึ้นอยู่

กบัทัง้ผูส้ร้างงานเอง แล้วกปั็จจยัอะไรหลายๆ อย่าง เคยมคีนบอกว่าหนงัเป็น

ศลิปะแขนงที ่7 ศลิปะกม็ ีดนตร ีภาพวาด งานประตมิากรรม มอีะไรหลายๆ 

อย่าง จำาไม่ได้หมดนะคะ แต่จำาได้ว่าแขนงที่ 7 คือหนัง เป็นศิลปะที่เพิ่งเกิด

ขึ้นมาในยุคที่มีการใช้ฟิล์ม มีการวาดภาพด้วยแสง เป็นศิลปะแพร่หลายได้

เรว็และส่งผลต่อคนดตู่อผูเ้สพมาก เผลอๆ มากกว่าดนตร ีหนงัสอื หรอืภาพ

วาด เพราะคนดูถูกบังคับให้ดูในห้องมืด แล้วก็มองไปอย่างเดียว ไม่มีทางที่

จะหนีไปไหนได้ นอกจากไปห้องนำ้า แต่หนังสือเราเบื่อเราก็วาง แต่หนังมัน

โดนบังคับ นั่นคือเราดูอะไรในทีวีจะรู้สึกว่าจะโดนซึมซับเข้าไปโดยไม่รู้ตัว 
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เวลาดูทีวีหรือดูโฆษณา ก็อย่าตกเป็นทาสโฆษณานะคะ

 พี่หนิง  แสดงว่าหนังหรือว่าภาพ ภาษาภาพก็มีผลต่อเรามากในระดับหนึ่ง 

ทัง้แบบเป็นหนงัทีเ่ราดหูรอืโฆษณาหรอืว่าอะไรกต็าม มนักไ็ม่ใช่ว่าเราจะไป

เป็นทาสอย่างเดียว แต่ว่าเราก็สามารถที่จะเรียนรู้จากมันได้ สมมติว่าเรา

เป็นผู้ดู เราก็จะเรียนรู้จากมันว่าเขาต้องการสื่ออะไร ดีหรือไม่ดี เราก็เป็นผู้

ตดัสนิหรอืเลอืกเองนัน่แหละ ในมมุกลบักนั ถ้าเราเองเป็นผูท้ีต้่องการสือ่สาร

ประเดน็ให้กบัผูด้ ูเราอยากให้เขาได้มมุมองแบบไหน เราอาจจะไม่ได้บอกว่า

เราจะไปเกลยีดเขาหรอืจะให้เขาเป็นทีเ่ราเป็น แต่ว่าเราอยากสะท้อนมมุมอง

ของเราต่อเขาแบบไหน หนังเลยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจ

อีกอันหนึ่งที่พี่สงสัย หนังที่เราดูกัน 2 ชั่วโมง กับหนังสั้นต่างกัน

ยังไง จำากัดด้วยเวลา หรือจำากัดด้วยประเด็นหรือว่าอะไร

 พี่เข้  ก็คือ หนังสั้นก็คือหนังที่ไม่ยาวน่ะครับ (หัวเราะกัน) ถ้าเทียบกับหนัง

ยาว หนังสั้นก็คือไม่เกิน 30 นาที ซึ่งคนทำาจะเป็นใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคน

ทั่วไป นักเรียน บริษัทโฆษณา หรือบริษัทหนังใหญ่ก็มีโอกาสทำาหนังสั้น

ได้ ไม่ได้จำากัดเฉพาะแค่ว่าแบบจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา นักเรียนเท่านั้น

ที่จะทำาหนังสั้น

มันก็พัฒนาไปยาวขึ้น คือหนังสั้นก็มีชีวิตของมันเอง อย่าง 10 ปี

ก่อน อุปกรณ์ทำาหนังถูกผูกขาดด้วยระบบอุตสาหกรรมภาพยนตร์เพราะ

เรื่องของเงินทุน ต้องลงทุนเยอะ ค่าฟิล์มค่าอุปกรณ์ต่างๆ แต่ในยุคนี้ก็ง่าย

ขึ้น อุปกรณ์ราคาถูกลง คนทั่วไปก็มีอำานาจในการผลิตสื่อออกมาได้ การทำา

หนังขึ้นมาสักเรื่องก็เลยตกในมือของประชาชนซะส่วนใหญ่ ซึ่งก็เป็นข้อดี

เทศกาลหนังสั้นที่ผ่านมา ก็ได้ดูหนังจากเด็กมัธยม เป็นพวกเต้น

คฟัเวอร์ เขาทำาเรือ่งของตวัเขาเองเพือ่สือ่สารว่า “คฟัเวอร์” เป็นยงัไงขึน้มา 

ตวัเขาเองเขาเหน็ว่าคฟัเวอร์เป็นอย่างนี ้แล้วครอบครวัเขาคดิยงัไง อาจารย์

เขาคิดยังไง คือการทำาหนังได้ลงไปถึงคนที่ไม่ใช่นักเรียนหนัง ไม่ใช่คนใน

อตุสาหกรรมภาพยนตร์ หรอืไม่กแ็บบพ่อถ่ายลกู ครอบครวัในวนัทีแ่ม่ไม่อยู่

กถ่็ายลกูว่าชวีติจะต้องดแูล เพราะตวัเองอาจไม่ได้ดแูลลกูเตม็ที ่คอืสามารถ

สร้างสื่อตัวนี้ขึ้นมาได้ให้คนอื่นรับรู้ได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน

 พี่หนิง  ก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่ง อย่างน้องที่เป็นเขาเรียก “คัฟเวอร์” ใช่ไหม 

เป็นพวกแต่งตัวเต้นเกาหลีอย่างนี้ใช่ไหม เขาก็จะได้บอกว่าตัวตนเขาเป็น

อะไร ทำาไมเขาถึงทำา ประโยชน์อะไรๆ ประมาณนี้ คงเป็นเครื่องมือที่ทำาให้

สงัคมเหน็ กเ็ป็นเครือ่งมอือนัหนึง่ทีถ่กูนำามาใช้ได้กว้างขึน้ แล้วอกีอย่างพีว่่า

คงเป็นพืน้ทีห่รอืเวทหีรอืง่ายต่อการทีจ่ะเผยแพร่ด้วย ในยคุ 10 ปีให้หลงัมา

นี่หลังจากที่มีอินเตอร์เน็ต

 พี่เข้   ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไง แต่ว่าในเรื่องของภาพเคลื่อนไหว เพราะ

ทุกคนก็สามารถสร้างได้ คือง่ายขึ้นแล้วอาจจะน่ากลัวอะไรอย่างนี้

 พีห่นงิ  กต้็องรูเ้ท่าทนัมนัด้วย แต่ถ้าเราเหมอืนกบัว่าเราไม่ได้มโีอกาสมานัง่

แลกเปลี่ยนกัน หรือว่าเป็นเด็กที่นอนดูทีวีอยู่กับบ้านเฉยๆ ไม่มีใครชี้แนะก็

มีโอกาสเสี่ยงได้เยอะ

 พี่หนิง  โอกาสสุดท้าย นาทีทอง

 พี่แบด  พี่ถามหน่อยว่ามีใครเคยดูหนังสั้นมาก่อนบ้างไหม

 น้องๆ  ก็เคย

 พี่แบด  เคยกันหมดเลยเหรอ ไปดูที่ไหนกัน

 บอล  ทีวีฟรีก็มีให้ดูพี่ (หัวเราะ)

 พี่หนิง  ไม่ ตามเทศกาลอะไรอย่างนี้มีบ้างหรือเปล่า

 พี่แบด  ตามเทศกาลหนังสั้น

 บอล  มีบ้าง

 พี่แบด  พี่ดูจากทางอินเตอร์เน็ต

 พี่หนิง  จะมีเว็บไซต์แนะนำาบ้างไหมคะ

 พี่เข้  ก็หลักก็คือ thaishortfilm.com นะครับ

 พี่แป้ง  หรือจะดูใน youtube ก็ได้ มีเยอะมาก

 บอล  เขาเอาลง ส่วนมากจะเอามาลง ถ่ายเองแล้วก็ลง

 พี่แป้ง  บางทีดูใน youtube แล้วได้ไอเดียใหม่ๆ บางทีไม่ใช่หนังโดยตรง 

เป็นแค่คลปิวดีโีอทีถ่่ายเล่นกนัเอง แต่บางทอีาจจะจรงิกว่าหนงัทีเ่ป็นฟิคชัน่

ด้วยซำ้า
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 พี่แบด  แล้วมองว่าเดี๋ยวนี้ พวก mv นี้เป็นหนังสั้นได้ไหม

 พี่แป้ง  จะเป็นก็ได้ ถ้า mv นั้นเล่าเรื่องครบถ้วน แล้วแต่คนนิยามมากกว่า 

บางทหีนงัสัน้ทีม่เีพลงเขากเ็รยีกหนงัสัน้บางทกีเ็รยีก mv อมื พวกนีก้เ็หมอืน

กับอยู่ในกระแสด้วยหรือเปล่า ก็มีมาพักหนึ่งแล้วแหละ ความจริงไม่จำาเป็น

ต้องทำาหนงัสัน้กไ็ด้ ถ้าเรามคีวามคดิมไีอเดยีอย่างนีใ้ช่ไหม เราทำาหนงัไม่เป็น 

ก็อาจจะเขียนบล็อกก็ได้ อย่างที่แนะนำาว่าให้ไปเขียนบล็อก บางทีเข้าไป

เสิร์ชใน google แล้วบล็อกของเราก็อาจถูกดึงขึ้นมาหน้าแรกของ google 

ซึง่อาจจะมคีนเข้ามาดเูป็นร้อยเป็นพนั อาจจะมากกว่าหนงัของพีอ่กี ทีพ่ีท่ำา

หนงัแล้วเอาไปให้น้องดสูิง่ทีส่ำาคญัคอืคน แต่ว่าบลอ็กมนัอยูต่ลอดใช่ไหม ลง

รูปภาพ วันนี้ไปเจออะไรก็เขียนๆ มา

 พี่หนิง  ก็มีสื่อให้เลือกหลากหลายขึ้นเยอะ

 พี่แป้ง  ใช่

 พี่แบด  วันหลังจะชวนพี่ไปดูหนังสั้นบ้างก็ได้นะ วันนี้พี่ชวนมาดูแล้ว

 พี่ๆ  แต่มันก็มีเสน่ห์ในตัวมันเอง ไม่เหมือนอย่างอื่น

 ป่าน  อนันีย้าวอ่ะ แต่ไม่มัน่ใจว่าเคยดมูาก่อนหรอืเปล่า กำาลงันกึอยู ่เพราะ

ว่าเคยดูเรื่องช้างแต่ว่าก็นานมาแล้วก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นหนังยาวไม่ใช่

หนังสั้น 

 พี่ฝน  ดู ต้มย�ากุ้ง มาหรือเปล่า (หัวเราะกัน)

 ป่าน  หนูก็ไม่แน่ใจ

ข้อดีของการท�าหนัง
 พี่แบด  ข้อดีของหนังสั้นมีอะไรบ้างคะ

 พี่แป้ง  ข้อดีเหรอ เหมือนเราได้กลับมาพิจารณาตัวเองมากขึ้น รู้จักตัวเอง

มากขึ้น คือเวลาจะทำา บางทีไอเดียมาแบบหนึ่งใช่ไหม ไปเล่าให้เพื่อนกลาย

เป็นอกีแบบหนึง่แล้ว เพราะคนทีฟั่งเขาจะถาม แล้วเรากก็ลบัมาคดิว่าจรงิๆ 

ทีเ่ราคดิยงัไม่เคลยีร์นะ สมมตมิพีลอ็ตเรือ่งเอามาเล่าให้เพือ่นฟัง เพือ่นกถ็าม

ว่าตกลงแล้ว ทีม่าทีไ่ปของตวัละครนีค้อือะไร หรอืฟังแล้วว่าทำาไมเรือ่งมนัน่า

เบื่อจัง ก็เลยกลับมาคิดว่า เออ จริงว่ะ เลยทำาให้รู้ว่าจริงๆ แล้วตัวเองเป็น

คนที่มีแนวทางในการคิดหรือว่ามีแนวทางในการเล่าเรื่องยังไง ส่วนตัวแป้ง

เป็นคนเล่าเรือ่งค่อนข้างจะเรยีบๆ คอืไปเจออะไรมา 1-2-3-4-5 แล้วกจ็ะเล่า 

1-2-3-4-5 อย่างนี ้คอืจะไม่แบบว่าเอาอดตีมาก่อนหรอืว่าตดัต่ออะไรให้มนั

สนุกอะไรขนาดนั้น อย่างที่ดูก็คือจะเรียบๆ ใช่ไหม ไปเรื่อยๆ แล้วก็จบ แต่ก็

จะมีความ feel good อยู่นิดนึง ใช่ไหม

 พี่หนิง  การทำาหนังมันก็เหมือนเป็นการค้นหาตัวเองไปด้วย

 พี่แป้ง  ใช่ๆ

 พี่เข้  อย่างที่บอกว่ามันเป็นงานสร้างสรรค์ ไม่ใช่งานที่มีโจทย์อะไรตายตัว 

น้องเค้าเรยีนศลิปะมาเค้าจะรู ้ต้องเริม่จากตวัเองสนใจอะไร หรอืว่าต้องการ

ที่จะปล่อยอะไรออกมา ปลดปล่อยตัวเองอะไรออกมาผ่านหนัง บางครั้งมี

คนบ่นว่าดูหนังสั้นไม่รู้เรื่อง คือดูแล้วก็งงว่าจบแล้วเหรอ ดูไม่รู้เรื่องว่ะ คือ

เราก็ไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่แค่ต้องการกระทำา อาจจะไม่ได้สนใจคนอื่น อาจ

จะไม่ใช่เรื่องของฉัน เพื่อตัวเองน่ะ

 บอล  เพื่อสนองตัวเองมากกว่า เพราะว่าก็เคยทำาเหมือนกันพวกรุ่นพี่เขา

ทำาเหมือนกัน ก็ทำา ไม่ต้องการอะไร

 พี่เข้  ใช่ๆ

 พี่หนิง  ไม่ต้องการให้เข้าใจอะไร แต่ว่าอยากทำา

 บอล  ก็อยากทำา เคยทำากับรุ่นพี่ เรื่องอะไรกบต้ม ต้มกบ (หัวเราะ) ฮาๆ ไม่

ได้ต้องการอะไร อยากได้แค่ความฮา ถ่ายเกบ็มาด ูพวกรุน่พีเ่ขามวีดีโีออาร์ต 
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อาจารย์ก็ไม่ได้สอนอะไรมาก เป็นเครื่องมือมากกว่า มองมันเป็นเครื่องมือ

ในการที่จะสร้างสรรค์มากกว่า ผมว่าน่าจะอยู่ที่แนวความคิดของคนจะนำา

มาใช้จะใช้อะไรมากกว่า พอที่เหลือมันเป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ 

วีดีโอหรือเป็น ภาพถ่าย มองว่ามันเป็นเครื่องมือเรามากกว่า

 พี่หนิง  แต่ถ้าเครื่องมือวางไว้เฉยๆ มันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร

 บอล  ใช่ๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไร อยู่ที่เราจะจับมันมาสร้างสรรค์ยังไง

 พี่ๆ  โอ้... (ปรบมือ)

 พี่หนิง  บอลช่วยพี่นะเนี่ย วันนี้ลุงอ๋อยไม่อยู่ พี่ก็คิดอยู่ว่าจะจบยังไงอยู่

 บอล  มันเป็นเครื่องมือ

 พี่แป้ง  ขอเสริมเรื่องหนังอาร์ต คือตัวเองมีประสบการณ์โดยตรง เพราะว่า

เพือ่นชอบบอกว่า เราชอบทำาหนงัอาร์ต คอืเรือ่งนีไ้ม่ใช่หนงัอาร์ตแน่นอน แต่

ว่าเรื่องก่อนๆ ก็จะโดนว่า ว่าทำาหนังอะไร ไม่รู้เรื่อง ซึ่งอย่างที่เข้พูดว่าเรามี

ประสงค์แค่สนองความต้องการของตัวเองใช่ไหม แต่พอเราทำาไปแล้ว รู้สึก

ว่า คือตัวเองดูแล้วก็เท่านั้น รู้สึกว่าเราเหนื่อยทั้งที ทำาไมไม่ทำาให้คนอื่นเขา

ดูรู้เรื่องด้วย มาเข้าใจตอนปี 3 ปี 4 ว่า เออ จริงๆ ทำาหนังอาร์ตสนุก สนุก

คนเดยีวคนอืน่ไม่สนกุต้องมาอธบิาย แล้วอาจารย์กเ็คยบอกว่าคนทำาหนงัที่

ด ีคอืคนดจูบแล้วจะไม่มาถามอะไรเลย ว่านีแ่ปลว่าอะไร มคีวามหมายอะไร 

ต้องการจะสื่ออะไรคือดูแล้วเคลียร์เลยคือผู้กำากับจะไม่ต้องมาอธิบายไม่งั้น

ถ้าเราไปทำาหนังใหญ่ในอุตสาหกรรมน่ะค่ะ เราทำาหนังไม่เคลียร์อย่างนี้แล้ว

ไม่มีโอกาสมาแก้ตัว ไม่มีโอกาสมาพูดว่า ก็ช็อตนี้มันมีความหมายอย่างนี้ไง 

ทีม่หาวทิยาลยักจ็ะค่อนข้างจะสอนให้เราทำาเพือ่ไปทำาในอตุสาหกรรมได้น่ะ

ค่ะ ทำาหนังให้ทุกคนเข้าใจ แล้วก็ทำาให้สังคมมันดีขึ้น ประมาณอารมณ์นั้น

 บอล  มันเป็นแล้วแต่ เป็นเรื่องเชิงพาณิชย์

 พี่แป้ง  ใช่ๆ ก็แล้วแต่ แต่บางทีก็อาร์ต

 บอล  ไม่ต้องการให้ทุกคนเข้าใจ คนดูแล้วก็โอเคแล้วก็จบ ผมว่านะ

 พี่แป้ง  อืมๆ

 พี่หนิง  เมื่อวันก่อน พี่คุยกับลุงอ๋อยเรื่องที่เรามาดูหนังกันวันนี้ มีอยู่เรื่อง

หนึ่งคือที่ลุงบอกว่า พวกเราน่ะ อาจจะเรียกว่า เราถูกฝึกมาให้รู้เรื่องใช่ไหม 

จะดูหนังหรือทำาอะไรก็แล้วแต่ อย่างเจอต้นไม้ จะต้องถามว่าต้นอะไรก่อน 

จำาได้ไหมหลายๆ ครัง้ทีเ่วลาไปไหนแล้วพวกพีบ่อกว่า เราลองยงัไม่ต้องถาม

ให้รู้เรื่องว่ามันเป็นอะไร ยังไง แต่ให้เรารู้สึกก่อนใช่ไหม ว่าตาเราเห็น แล้ว

เราได้ยิน เรารู้สึกอะไร ใจเราเป็นยังไง เพราะว่างานอย่างหนังหรืออะไร

กต็าม บางทมีนักระทบตรงนัน้แล้วล่ะ เหมอืนหนงัเป็นสือ่ทีท่ำาออกมาให้คน

สะเทือนอารมณ์อะไรบางอย่าง นั่นคือถึงแม้จะเริ่มแบบนั้น แล้วเราค่อยไป

ต่อว่าจะรู้เรื่องไหมหรือไม่รู้เรื่องก็ได้

 บอล  ผลกระทบแตกต่างกัน แล้วเรารู้สึกกับบรรยากาศนั้น ไม่จำาเป็นต้อง

ไปรู้เรื่อง ความรู้สึกไม่จำาเป็นต้องเป็นเหตุผล

 เพื่อนๆ และพี่ๆ  บอลจบสวยอีกแล้ว (ปรบมือเกรียว)

 พี่หนิง  ดีนะที่บอลมา ช่วยพี่ได้เยอะเลย คงประมาณนี้ เราเริ่มต้นมาสัมผัส

มาแลกเปลี่ยนกับพี่ๆ ที่เขาแบบว่าเคยจับเคยทำา มีประสบการณ์ แล้วก็เอา

มาแลกเปลี่ยนมาดูงานที่พี่ๆ เอามา พี่รู้สึกว่าหลากหลายดี ตอนแรกก็ยัง

แบบไม่รู้หรอกว่าคืออะไร เดี๋ยวเราก็คงได้ไปเรียนรู้เทคนิควิธี กับพี่เก้งกัน

อีกที ในเรื่องของหนัง

 พี่แบด  ใครจะไปบอกพี่ด้วย อย่าลืมคอนเฟิร์มพี่นะ

 บอล  คอนเฟิร์มไว้ก่อนเลย

 พี่หนิง  ถ้าพี่เข้กับพี่แป้งสนใจ เชิญไปเรียนรู้ด้วยกัน เพราะเราก็รู้สึกว่าก็

สนกุด ีกไ็ปเรยีนรูแ้ลกเปลีย่นกนั พีแ่อนสอนอยู ่แกสนใจขอหนงัให้นกัศกึษา

ของเขาได้ดูค่ะ

วันนี้จบอย่างเป็นทางการ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณ น้องเข้ น้องแป้ง

ที่ให้โอกาสพวกเราได้เรียนจากผลงานน้องๆ

 ทุกคน  ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ





รับรู้
เรียนรู้
เพื่อโลก


