
โพสเตอร์หนังก็พยายามยัดเยียด
ข้อมูลให้เหลือเกินว่า Devil เนี่ย
คือผลงานของคุณชยามาลาน 
แถมยังบอกอีกนะว่าเป็นคน
เดียวกันกับผู้ที่เขียนบท Sixth 
Sense ท�าให้มีความรู้สึกว่า             
เออ...ลองดูดีกว่า

หนังเปิดฉากด้วยภาพ
เมืองใหญ่ ตึกรามสูงๆในมุม
มองที่แตกต่างกัน แล้วก็มีเหตุ
คนตกลงมาตายบนหลังคารถ 
ต�ารวจเข้ามาสืบจนรู้ว่าเหตุเกิด
ในตึกสูงใจกลางเมือง ที่คน
แปลกหน้า 5 คนก�าลังเดินเข้า

DEVIL
ผู้ก�ำกับ: John Erick Dowdle
นักแสดงน�ำ: Chris Messina, 
Bojana Novakovic

ก็เพิ่งจะมาหัดเขียนบทความ
วิจารณ์หนังเอาไม่กี่ปีนี่เองค่ะ                
ดังนั้นสารภาพตามตรงเลยว่าไม่
ค่อยจะทราบหรอกค่ะว่าผู้ก�ากับ
คนนี้เคยก�ากับหนังมาแล้วกี่
เรื่อง อะไรบ้าง หรือคนเขียน
บทเรื่องนี้เป็นคนเดียวกันกับ
เรื่องไหน ครั้งแรกที่อ่านชื่อ M. 
Night Shyamalan มีความรู้สึก
ว่าคนอะไร(วะ) ชื่อแปลกจัง แล้ว      

ตึกเพื่อมาท�าธุระของตัวเอง 
ประกอบด้วย ยามหนุ่มผิวสีที่                       
เพิ่งท�างานวันแรก, ป้าแก่ขี้บ่น      
(มากกกก), เซลส์แมนขี้โม้, 
สาวสวยตาคม และหนุ่มหล่อ
มาดเท่ ที่ขึ้นลิฟท์ตัวเดียวกัน 
ขณะที่ลิฟท์ขึ้นไปได้สักพักก็หยุด
ท�างาน จนท�าให้ทั้ง 5 คนติด
อยู่ในลิฟท์ แต่นั่นยังไม่แย่เท่า
หนึ่งในบรรดาพวกเขาดันไม่ใช่
คน แต่เป็นปีศาจที่มีเป้าหมาย
คือช�าระบาปอีก 4 คนที่เหลือ
ให้สิ้นซาก

ด้วยความที่หนังค่อนข้าง

M o v i e  R e v i e w  ■   ‘แก้มบุ๋ม

สั้นนะคะ (ประมาณ 80 นาที) 
ท�าให้เริ่มเดินเครื่องโดยการสร้าง
ความกดดันให้คนดู ตั้งแต่เปิด
เรื่องเลยล่ะค่ะ และก็ท�าได้ดีขึ้น
เรื่อยๆจนกระทั้งหนังจบ ถึง
แม้ว่าตอนจบความตื่นเต้นจะ
แผ่วลงไปบ้างก็ตาม หนังไม่ได้ให้
ความส�าคัญกับตัวละครใดเป็น
พิเศษหรอกนะคะแต่นักแสดงทั้ง 
5 คนก็สร้างความระแวงสงสัย
ให้กับคนดูได้อย่างเท่าๆกัน ท�าให้
ยากที่เราจะเดาออกได้ง่ายๆค่ะ
ว่าใครกันแน่ที่เป็นปีศาจตัวจริง

เนือ้เรือ่งส่วนใหญ่กเ็กีย่วข้อง
กับอดีตและความผิดบาปที่ตัว
ละครแต่ละตัวเคยท�าไว้จนน�ามา
สู่การช�าระโทษค่ะ ซึ่งท�าให้ตัว
ละครทั้งหมดดูมีมิติมากยิ่งขึ้น
ด้วยการสร้างสถานการณ์ที่ไม่น่า
ไว้วางใจ เจ้าหน้าตึกก็พยายาม
แก้ไขกันแบบเอ้อระเหย แต่ยิ่ง
ช้า ก็ยิ่งมีเหตุร้าย คนติดใน
ลิฟท์ก็กดดัน ต่างคนต่างก็ยียวน
กวนประสาท (สไตล์หนังฝรั่งที่
ต้องเถียงกันเวลามีเหตุคับขัน) 
สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆ
จนกระทั้งสาวสวยตาคมโดน
อะไรสักอย่างท�าร้ายจนบาดเจ็บ
ตอนไฟดับ ต่างคนต่างก็สงสัย
ในตัวอีกคน เครียดเข้าไปใหญ่ 
หนังตั้งค�าถามให้คนดูตลอดทั้ง
เรื่องแหละค่ะ (บางทีแอบปวด
หัวเหมือนกันว่าจะให้คิดเยอะ
ไปไหน) ชอบที่หนังเล่นกับคน
ดูด้วยความมืดและความเงียบ 
เพราะมันท�าให้เรารู้สึกว่าเรา
เข้าไปติดอยู่ในลิฟต์ด้วย ยิ่งถ้า
ดูในโรงที่ให้คุณภาพเสียงดี ยิ่ง
สนุกค่ะ เพราะเรื่องนี้ใส่ Sound 
Effect ได้ปวดตับดีแท้ ตัวละคร
ก็ถ่ายทอดการแสดงได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ จังหวะการสลับ
เหตุการณ์ในลิฟท์-นอกลิฟท์ท�าได้
ดี Devil จึงกลายเป็นหนังแนว
ระทึกขวัญที่สนุก มีชั้นเชิง และ
อยากแนะน�าให้ชมกันค่ะ 
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PIRATES
OF THE CARIBBEAN:
ON STRANGER TIDES 

ผู้ก�ำกับ: Rob Marshall
นักแสดงน�ำ: Johnny Depp,    
Penelope Cruz, Ian McShane

เป็นอีกหนึ่งหนังภาคต่อที่
สร้างขึ้นมาหลังจาก 3 ภาคแรก
หนังท�ารายได้รวม 3,000 ล้าน
เหรียญทั่วโลก  ที่มีนักแสดงหลัก
ที่โดดเด่นอย่าง Johnny Depp 
ผู้รับบทกัปตัน Jack Sparrow   
ที่กลับมารับบทสร้างชื่ออีกครั้ง 
พ่วงด้วยนักแสดงหน้าใหม่เข้า
มาสมทบอย่าง Penelope Cruz 
(เจ้าของรางวัลออสการ์ปีนี้) 
มารับบท Angelica อีกด้วย    
เรื่องราวในภาคนี้จะว่าด้วยการ
ตามหาน�า้อมฤต โดยกัปตันแจ็ค
ถูกจับเป็นเชลยบนเรือของพ่อ
ลูก Blackbeard - แองเจลิกา 
กัปตันแจ็ค ต้องหาแหล่งก�าเนิด
ของน�้าอมฤตให้ได้ก่อนเรือ
ของประเทศอังกฤษ ที่มีกัปตัน                       
บาบอสซ่าน�าทัพ เรื่องราวเริ่ม
วายป่วงขึ้นเมื่อการตามหาน�้า
อมฤต ต้องใช้ทั้งถ้วยศักดิ์สิทธิ์
และน�้าตานางเงือก น�ามาสู่การ
สู้รบและความหายนะที่ตามมา
ไม่รู้จบ

โดยส่วนตัวคิดว่าภาคนี้เป็น
ภาคที่สนุกน้อยที่สุดในบรรดา 
4 ภาค อาจเป็นเพราะผู้ก�ากับ
คนใหม่ ร็อบ มาร์แชล ถนัด
ท�าละครเพลงอย่าง Chicago  
มากกว่าหนังแนวผจญภัย                         
แฟนตาซีย์อย่าง Pirate ท�าให้
หนังออกมาจืดชืดไม่แปลกใหม่
เลย เสน่ห์ของตัวละครลดลง 

ความกวน ทะลึ่งทะเล้นของ                         
กัปตันแจ็คหายไปเยอะ หรือ
แม้แต่กัปตันบาบอสซ่าที่กลาย
เป็นเฒ่าสารพัดพิษ ดูไม่น่า
ย�าเกรงเหมือนภาคก่อนๆ ตัว
ละครใหม่ก็ไม่ได้น่าจดจ�า หรือ
ประทับใจซักเท่าไหร่ (บางตัว
ละครแอบคิดในใจว่าไม่มีก็ได้) 
ดังนั้นเรื่องราวจึงขับเคลื่อน
ไปอย่างเรื่อยๆ ไม่ตื่นเต้นเท่า
ที่ควร ในช่วงแรกมีแต่ฉากบท
สนทนา ฉากแอ็คชันซ�า้ๆ และ
พล็อทเรื่องเดิมๆตามสูตร จน
กระทั่งหลังจากการปรากฏตัว     
ของนางเงือก (ที่ทุกคนลงมติ
เป็นเอกฉันท์ว่างดงามมาก) 
เรื่องราวความรักระหว่างคนและ
เงอืกกเ็ริม่ขึน้ แม้จะดโูรแมนตคิดี 
ภาพสวย แต่ก็สับสนนะคะเพราะ
บทมันดู  แปลกแยกไปจากเรื่อง
ราวเดิม กลายเป็นไร้เหตุผล แต่
ก็อย่างที่บอกแหละค่ะ เชื่อว่า
หากท่านได้ดูการปรากฎตัวของ
นางเงือกแล้วล่ะก็ จะลืมข้อเสีย
ของหนังเรื่องนี้ไปเลย เพราะ
เสน่ห์ของตัวละครรองๆ เหล่า
นี้ตะหากที่ดูมีออร่ามากกว่าดารา
ใหญ่หลายคนในเรื่องเสียอีก 
หนังท�าได้ดีในระดับปานกลางค่ะ 
ฉากการต่อสู้หรือการผจญภัยทั้ง
หลายในเรื่องดูได้พอเพลินๆ มุข
ตลกข�าๆ การจิกกัดเสียดสีแรงๆ 
ก็ยังพอให้เราข�าได้บ้าง

ตอนแรกอ่านบทวิจารณ์จาก
นักวิจารณ์หนังหลายๆท่านก็
สงสัยค่ะว่าท�าไมดูจะไม่ค่อยปลื้ม
กับ Pirates 4 ซักเท่าไหร่ ทีแรก
ก็ไม่เชื่อค่ะไปดูเองเลย เพราะ
ติดตามหนังเรื่องนี้มาตั้งแต่ภาค

แรกอยู่แล้วไงคะ อีกทั้งยังหลง
รักกัปตันแจ็ค สแปโรว์ อีกต่าง
หาก (กะว่าไปดูจอห์นนีย์ เด็ปป์ 
อย่างเดียวก็พอ) หลังจากดูจบ
ตอนนี้ไม่สงสัยแล้วค่ะ ว่าท�าไม
รายได้ภาคนี้ถึงไม่ถล่มทลาย
เหมือนภาคแรก สรุปง่ายๆ 
สั้นๆว่าท่านจะดูหรือไม่ดูก็ได้ค่ะ

■

X-MEN: FIRST CLASS
ผู้ก�ำกับ: Matthew Vaughn
นักแสดงน�ำ: James McAvoy, 
Michael Fassbender, Jennifer 
Lawrence

X-Men: First Class เป็น
ภาคที่เล่าย้อนกลับไปภาคแรก
ของหนังชุด X-Men ตั้งแต่
ศาสตราจารย์ Charles Xavier 
และ Magneto ยังหนุ่มๆ แน่ะ
ค่ะ ได้ผู้ก�ากับคุณภาพอย่าง 
Matthew Vaughn และนักแสดง
ชุดใหม่มาเปิดปฐมบทให้กับหนัง
ชุดนี้ เนื้อเรื่องโดยทั่วๆไปเกี่ยว
กับว่าชีวิตวัยหนุ่มและบาดแผล
ทางใจของตัวละครสองขั้วอ�านาจ 
X-Men อย่างศาสตราจารย์    
เซเวียร์ และแม็คนีโต ที่น�ามา
สู่จุดแตกหักของมิตรภาพของทั้ง
สองฝ่าย รวมถึงความเป็นมา
ของโรงเรียนมนุษย์กลายพันธุ์ 
และทีม X-Men ยุคแรกของโลก 
โดยมีความยุ่งเหยิงปั่นป่วนจาก
การเมือง และภัยคุกคามจาก
สงครามนิวเคลียร์ที่พร้อมจะอุบัติ 
จากการยุแยงของวายร้ายอย่าง 
Sebastian Shaw มาเพิ่มความ
อลหม่านวุ่นวายให้มากขึ้น

หนงัมคีวามยาวกว่า 2 ชัว่โมง
ค่ะ เรียกว่าจะเขียนเรื่องย่อยังไง

ก็เก็บประเด็นไม่หมดแน่ เพราะ
รายละเอียดเยอะเหลือเกิน แต่  
ผู้ก�ากับสามารถเล่าเรื่องได้อย่าง
ดีค่ะ สนุกและตื่นเต้นตลอดเวลา 
(ปกติไม่ได้เป็นคนชอบดูหนังพวก
ซูเปอร์ฮีโร่อะไรอย่างนี้หรอกนะ
คะ)ไม่น่าเชื่อว่าหนังจะกระตุ้น
ความสนใจของคนดูได้ตั้งแต่ต้น
จนจบ โดยไม่รู้สึกเลยว่าหนัง
ยาวเกินไป หรือน่าเบื่อเลยซัก
นิด หาข้อมูลมาทราบว่าหนังน�า
เหตุการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นจริง
ระหว่างยุค 60 ระหว่างรัสเซีย
และสหรัฐอเมริกา มาประยุกต์ให้
เข้ากับหนังค่ะ แต่เพิ่มความเป็น
แฟนตาซีย์บวกกับพลังพิเศษของ
แต่ละตัวละคร มาเพิ่มลูกเล่น
ให้แต่ละเหตุการณ์น่าสนใจมาก
ขึ้น รวมถึงผู้ก�ากับยังไม่ลืมใส่
ลายเซ็นของตัวเองด้วยตลกร้าย
แบบเนียนๆ ที่อิงกับภาคก่อน
หน้า และเซอร์ไพรส์จากตัวละคร
ภาคเก่าๆ ที่โผล่ออกมาอย่าง
ได้จังหวะ และได้ใจคนดูไปเต็มๆ 
(ภาคนี้ตัวละครทั้งใหม่และเก่า
เยอะมากแต่ก็เด่นมากทุกตัว) ขอ     
ปรบมือให้กับผู้ที่คิดคาแร็คเตอร์
ตัวละครในหนัง เพราะท�าให้แต่ 
ละตัวมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่แพ้
กันเลย นอกจากนั้นชื่นชมทีม
นักแสดงในเรื่องที่เข้าถึงบทบาท 
และมอบการแสดงที่น่าประทับใจ 
โดยเฉพาะ Michael Fassbender 
ที่โหด โฉด เหี้ยม และทรงพลัง
อย่างที่สุด (ดูแล้วเกลียดเข้าไส้) 
X-Men: First Class เรียกว่า
เป็นบทหนังที่ไร้จุดอ่อนสมชื่อ 
First Class ของเค้าจริงๆค่ะ
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CABLE MANAGEMENT SYSTEM

®

a l s o
a v a i l a b l e

simply...beautiful®

®
Italian Designed Hi-Fi Furniture

n e w  m o d e l s

AVS-425
Versatile Two-Tone
Audio/Video System
44-1/2" W x 24" H x 22" D

AVSC-2141
A/V SYSTEM W/ HAND
PAINTED CHERRY FINISH
44" W x 25" H x 19" D

AVSC-2121
WOOD TRIM CORNER-FIT
A/V FURNITURE SYSTEM
44" W x 23-3/4" H x 21-1/2" D

PVS-3103
HAND PAINTED FRONT
AUDIO/VIDEO SYSTEM
47-1/4" W x 22-1/4" H x 20" D

PVS-4215
FLAT PANEL
AUDIO/VIDEO SYSTEM
44" W x 22" H x 22" D

TPC-2127
TRIPLE PLAYTM MULTI-OPTION
FLAT PANEL A/V SYSTEM
44" W x 59-1/2" H x 22" D

TP-4501
TRIPLE PLAYTM UNIVERSAL
FLAT PANEL A/V SYSTEM
42" W x 59" H x 20" D

AVSC-2124
VERSATILE WOOD TRIM
A/V FURNITURE SYSTEM
52" W x 24-1/2" H x 18-1/2" D

AT-423T

AVS-455 AVS-2752HG AVSC-2123 SP-200 SP-224 SP-300

AVS-422T AVS-522T AVS-622T B-722T

Bell’O features an integrated Cable 
Management System (CMS®) for 
securely hiding power cords and 
interconnect cables, scratch resistant 
powder-coated metal surfaces, real 
wood and wood veneer, and tempered 
safety glass.
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A Tradition of Award Winning Designs
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