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เรื่อง “The Charm of two cities :

Fukui & Lampang”

อาจารย๑อดิศักดิ์ จําปาทอง
อาจารย๑คนึงนิจ ติกะมาตย๑
อาจารย๑พิมพ๑พธู พินทุเสนีย๑

(1) ความเป็นมา
เสนํห๑เมืองไทย หรือ Land of smile รอยยิ้มนําจะเป็นคําตอบแรกที่ประทับใจชาวตํางชาติ จนมีผู๎กลําววํา
รอยยิ้มของชาวไทยนั้นเป็นรอยยิ้มที่สดชื่น จริงใจ ไร๎การ เสแสร๎ง เป็นที่ประทับใจแกํผู๎พบเห็น นอกจากรอยยิ้มแล๎ว
กิริยามารยาทของคนไทย ความอํอนโยน ใบหน๎าที่ยิ้มแย๎มแจํมใส และการให๎บริการของคนไทยก็เป็นเสนํห๑ที่หลายคน
กลําวถึง อาหารท๎องถิ่นของไทยก็มีมากมายหลากหลายและมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ๑ และรวมถึ งสถานที่ทํองเที่ยวที่มี
มากมายทั้งภูเขา ทะเล และธรรมชาติ
เสนํห๑ของประเทศญี่ปุนก็เชํนเดียวกัน ที่มีความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูํ ธรรมเนียมปฏิบัติ ประเพณี
วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม หรือสถาป๓ตยกรรมที่แตกตํางกันออกไป นักวิชาการญี่ปุนจึงได๎มีการศึกษาถึงก าร
กลั่นกรองหรือหยิบยกเอาเสนํห๑ของเมืองออกมานําเสนอให๎นําสนใจได๎อยํางไร โดยผํานสื่อภาพยนตร๑สั้น หรือ Short
film โดยเฉพาะเมืองที่มีลักษณะเป็น Local town เชํนที่เมือง Fukui เมืองเล็กๆทางทิศตะวันตกของกรุงโตเกียว มี
ประชากรประมาณ 8 แสนคนเศษ ซึ่งก็จะใกล๎เคียงกับเมืองลําปาง ที่มีลักษณะเป็น Local town เชํนเดียวกัน
(2) Distilling the potential charms of local towns by means of Short Films.
by Associate Professor Tsuyoshi KIGAWA, Fukui University of Technology, Japan

Abstract:
In Japan, Short Films of Local Towns attract attentions. Nation university locates in
Lampang, FUT in FUKUI, as universities in Local Towns, We would like to propose to
discuss how the films can distill the potential charms of local towns. By discussing, we
can understand our cultures and share the techniques extracting the charms.

(3) Introducing the situation of Thailand.

โดย อาจารย๑อดิศักดิ์ จําปาทอง คณะนิเทศศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ภาพยนตร๑สั้นในประเทศไทย เป็นที่นิยมทํากันในหมูํนักเรียนนักศึกษา ไมํเพียงแตํเฉพาะสถาบันที่ศึกษาด๎าน
การภาพยนตร๑เทํานั้น แตํยังรวมถึงนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆที่มีความสนใจด๎วย การผลิตภาพยนตร๑สั้นนั้น ทํา ได๎ไมํยาก
จนเกินไป เนื่องจากประเด็น หรือ Subject ของเรื่อง ไมํต๎องยาวมากนัก เพียง 20-30 นาทีเทํานั้น สํวนด๎าน
กระบวนการผลิตไมํซับซ๎อนมากนัก ทําให๎คําใช๎จํายไมํสูงจนเกินกําลัง
สํวนกลุํมนักศึกษาที่เรียนด๎านการภาพยนตร๑โดยตรง มักจะเริ่มต๎นจากการผลิตภาพยนตร๑สั้น และผลิตคนละ
หลายๆเรื่องในระหวํางที่ศึกษาอยูํ ซึ่งรวมถึงภาพยนตร๑สั้นที่เป็นโครงงานกํอนจบการศึกษา และภาพยนตร๑สั้นที่เป็น
โครงงานวิทยานิพนธ๑ด๎วย
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ด๎ า นกลุํ ม นั ก สร๎ า งภาพยนตร๑ มั ก จะเริ่ ม ต๎ น ผลิ ต ภาพยนตร๑ สั้ น เพื่ อ สํ ง ผลงานเข๎ า รํ ว มประกวด ทั้ ง ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ใช๎เป็นผลงานเบิกทางเข๎าสูํวงการภาพยนตร๑ จนมีการรวมตัวกัน เชํน กลุํม Thai
Short Film ซึ่งเป็นการรวมกลุํมของคนทําภาพยนตร๑สั้นและภาพยนตร๑อิสระ โดยมีจุดประสงค๑เพื่อการสนับสนุนและ
เผยแพรํผลงานของคนทําภาพยนตร๑ขนาดเล็กและกลางที่ไมํมีโอกาสได๎ฉายทั่วไปผํานทางเว็บไซต๑แ ละโรงภาพยนตร๑
รวมไปถึงการจัดเวิร๑คช๎อป การเสวนา และกิจกรรมตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตภาพยนตร๑ให๎แกํผู๎ที่สนใจทั่วไปโดยไมํ
จํากัดคุณสมบัติ
(4) What is the Charms in lampang

: ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ลาปาง นครแห่งความสุข”

โดย คุณภูวณ๑ต๎นน้ํา พันลา
เป็นภาพยนตร๑เ พลงขนาดสั้นเรื่องแรกๆของภูมิภาค ที่นําเสนอมุมมองบ๎านเกิดในมุมที่ตํางจากเดิม โดย
นําเสนอประเด็นเรื่องครอบครัวที่เป็นสากล กระตุ๎นให๎คนลําปาง ที่ไปอยูํ ไปเรียน ไปทํางานที่อื่นที่ไมํใชํ “บ๎าน" เกิด
รู๎สึกอยากกลับบ๎าน

เรื่องย่อ
การกลับมาลําปางของ "ดาวรัษฎาและกรุง" ในครั้งนี้ ทําให๎ครอบครัวของ "คุณสุชาดา" ต๎องเผชิญหน๎าความ
เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ เมื่อลูกที่เลี้ยงมาแตํอ๎อนแตํออก กําลังจากอุทรของหัวอกคนเป็นแมํไป แมํจึงต๎องรักษาความรัก
ครั้งนี้ไว๎ให๎ได๎ ตรงข๎ามกับ “ดาว” ที่กําลังจะเปลี่ยนบทบาทจาก "ลูก" ไปเป็น"ภรรยา" ของ “กรุง” ชายหนุํมสมาชิกใหมํ
ของครอบครัว ที่ เปิ ด ใจรั บ มนต๑ เ สนํห๑ ข องเมื อ งลํ า ปางและความอบอุํ นหํ ว งใยของแมํ ลู กคูํ นี้ ความรู๎สึ ก สั บสนปน
ความรู๎สึกดีๆ กําลังเริ่มกํอตัวขึ้นบนความเรียบงํายของวิถีชุมชน บ๎าน วัด ตลาด อันจะเป็นเปูาหมายของคําวําจุดเริ่มต๎น
ของความสุขของทั้ง 3 คนนัน้ เอง
(5) What is the Charms in lampang

: ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ความทรงจา”

โดย คุณชลทิศ ดีสาระ

แนวความคิด
เมื่อชีวิตที่มีแตํความเรํงรีบและวุํนวายจนทําให๎เราลุํมหลงความสุขที่แท๎จริงที่เคยมี จึงมีเพียงรูปถํายเกําๆใน
อดีตเทํานั้นที่จะมาชํวยเยียวยาและทําให๎เราเห็นคุณคําของการใช๎ชีวิตในวิถีที่เรียบงํายกลับคืนมา

เรื่องย่อ
เรื่องของพํอลูกตํางวัยคูํหนึ่ง เมื่อลูกชายที่เป็นหนุํมสมัยใหมํทํางานออฟฟิศหามรุํงหามค่ําจนอํอนแรงและล๎ม
ปุวยลง ต๎องเดินทางกลับมาเพื่อมาพักรักษาตัวอยูํที่บ๎านตํางจังหวัด (ลําปาง) เขายังคงกังวลอยูํกับงานที่ทําค๎างอยูํ และ
กลัววําจะถูกให๎ออกจากงานถ๎าไมํรีบกลับ ผู๎เป็นพํอจึงได๎แตํบํนวําไมํเห็นต๎องทํางานมากมายขนาดนั้นเพราะปุวยไข๎
ขึ้นมาก็ไมํเห็นจะคุ๎มกันเลย แตํในขณะที่ลูกชายกําลังเก็บของในตู๎เสื้อผ๎า ก็บังเอิญเจอสมุดรูปภาพเกําๆ ชายหนุํมหยิบ
ออกมาเปิดดูพลันรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นที่ใบหน๎า ทุกภาพที่เขาเปิดเป็นภาพเกํา ที่คํอยๆเดํนชัดขึ้นในมโนแหํงความทรงจํา
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เวลาคํอยๆไหลย๎อนกลับไปในวัยที่เขายังเป็นเด็กน๎อย ภาพเกําๆสมัยยังเป็นเด็กกลับหวนมาในหัวเขาอีกครั้ง
ชายหนุํมตัดสินใจที่จะกลับมาอยูํกับพํอของเค๎าที่ลาํ ปาง คงทิ้งไว๎เพียงซองจดหมายสีขาวบนโต๏ะทํางานที่มีข๎อความพิมพ๑
วํา “ใบลาออก”
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