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SATURDAY 23 SEPTEMBER 2017  

NOPAWAT LIKITWONG: THE SOUND DESIGNER 

กํากับโดย 
เดวิด ลินช 

สําหรับภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse 2017: The Invisible Hands ครั้งท่ีสามของปพ.ศ. 2560 น้ี จะจัดข้ึนในวันท่ี 23 

กันยายน 2560 ดวยภาพยนตรจากประเทศสหรัฐอเมริกาเรื่อง Eraserhead คัดสรรโดย ณพวัฒน ลิขิตวงศ ผูออกแบบเสียง 

โดยหลังฉาย เราจะพูดคยุกับณพวัฒนเพ่ือช้ีชวนใหผูชมไดมองเห็นวิธีคิดและกระบวนการออกแบบงานสรางภาพยนตร ท้ังจาก

ภาพยนตรท่ีเขาคัดสรรมา และผลงานเรื่องอ่ืนๆ ของเขาเอง 

ณพวัฒน ลิขิตวงศ 

บนเวทีออสการ มีการมอบรางวัลดานเสยีงแบงเปนสองประเภทคือ ตัดตอเสียงยอดเยี่ยม (Best Sound Editing) และมิกซ

เสียงยอดเยี่ยม (Best Sound Mixing) ซึ่ง ณพวัฒน ลิขิตวงศ อธิบายการทํางานท่ีแตกตางกันของท้ังสองหนาท่ีน้ีวา การตัดตอ

เสียงหมายถึงการวางเสยีงใหตรงกับภาพ รวมไปถึงดนตรี เอฟเฟกต บทสนทนา สวนงานมิกซคือการทําเสียงเหลาน้ันใหมมีิติ

ข้ึน 

ณพวัฒนจบการศึกษาระดับปริญญาตรจีากคณะศลิปกรรม สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลยัรงัสิต และศึกษาตอ

ปริญญาโท Master of Fine Art คณะศลิปกรรม มหาวิทยาลัยรังสติ ซึ่งท่ีน่ีเองท่ีเปนจุดเริม่ตนใหเขาสนใจศาสตรทาง

ภาพยนตร จนตัดสินใจไปเรียนดานเสียงในภาพยนตรโดยตรงท่ี Vancouver Film School ประเทศแคนาดา 

“เดิมผมชอบสถาปตยกรรมมาก แตพอเรียนดานน้ีมันตองดูหนังเยอะเพราะหลายๆ อยางสมัพันธกับหนัง เน่ืองจากหนังเปน

ศูนยรวมของศิลปะหลายแขนง ก็เลยทําใหเราเริม่อินกับการดหูนังข้ึนเรื่อยๆ และขณะเดียวกันก็เปนชวงท่ีเราเปนแฟนวง 

Radiohead เราก็อินกับ synthesizer อีก คือเปนจังหวะท่ีอะไรหลายๆ อยางเขามาในชีวิตพรอมๆ กันจนเราเกิดความรูสึกวา

อยากจะทํางานดานหนังข้ึนมา และตั้งใจวาพอเรียนจบโทก็จะไปตอเรื่องการทําหนัง ผมก็สมัครเรียนทําหนัง แตเขาใหทุน

เก่ียวกับการเรียนการทําเสยีง เปนคอรสซาวดดไีซน ความท่ีเรากําลังชอบเพลงของวง Radiohead พอดีจึงอยากจะตืด๊ๆ บางก็



เลยลงเรียนดวยความคิดวาคงคลายๆ กันละมั้ง แตพอเขาไปเรียน อาว มันคนละเรื่องกันเลยน่ีนา แตมนัสนุกมาก เราจึงหันมา

สนใจการเลาเรื่องผานเสียงแทน” 

เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย ณพวัฒนก็มุงหนาทํางานดานเสยีงในหนัง เก็บสะสมประสบการณท้ังดานการตัดตอเสยีงและมิกซ

เสียง เขามโีอกาสทําเสียงใหหนังหลากหลาย ตั้งแตหนังสารคดี “ฟาต่ําแผนดินสูง” (Boundary) ไปจนถึงหนังตลกกวาดรายได 

“พ่ีมาก...พระโขนง” (Pee Mak) ปจจุบันเขาเปน Production Sound Manager ประจําอยูท่ี One Cool Sound Studio 

ซึ่งมีผลงานโดดเดนอยาง “อนธการ” และหนังฮองกงเรื่องดัง Operation Mekong    

คาสนับสนุนกิจกรรม ทานละ 60 บาท (พรอมรับสูจิบัตรฟรี) 

เปดจําหนายบัตรตั้งแตเวลา 15.00 น. ของวันจัดกิจกรรม ภาพยนตรเริม่ฉายเวลา 17.00 น. 

*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

*การพูดคุยหลังภาพยนตรจะมีการแปลเปนภาษาอังกฤษ

*กิจกรรมเหมาะสําหรับผูมีอายุ 15 ปข้ึนไป

********************** 

The third screening of “Cinema Diverse 2017: The Invisible Hands” on Saturday 23 September 2017 is 

Holy Motors (France / 2012) chosen by Rasiguet Sookkarn, a production designer whose latest work, “Pop 

Aye” just won the World Cinema Dramatic Special Jury Award for Screenwriting at the prestigious 

Sundance Film Festival. Rasiguet also won Best Art Director from the 26th Thailand National Film 

Association Awards from the work he did for “Motel Mist”. After the screening, there will be a talk with 

Rasiguet about the thought process behind his works and the reasons behind his chosen film “Holy 

Motors”. 

Nopawat Likitwong 

The Academy Award or the Oscars divide their sound awards into two categories; Best Sound Editing and 

Best Sound Mixing. Nopawat Likitwong explained the difference between these two jobs that the sound 

editor’s job is to edit the sound to the visual including the music, the effects and the dialogue while the 

sound mixer’s job is to balance and add dynamic and dimension to all the sounds that the editor has 

created. 

Nopawat graduated with a B.A. in Interior Design Major and a Master of Fine Art, both from the Faculty of 

Art and Design, Rangsit University where he fostered his interest in film and decided to further his study in 

Sound Design in Film at Vancouver Film School, Canada. 



“I used to be into architecture but after watching so many films as part of my architecture studying, I 

became fascinated by the art of cinema. Also at the same time Radiohead was my favourite band and I 

was obsessed with synthesizer. I think it was because so many things happening at the same time which 

made me want to study M.A. in Film and I did apply for it but then I got a scholarship offer for a sound 

design course. Because I am a Radiohead’s fan, I thought it might be the same style of music but it is not. 

The course was really fun though and it opened my eyes on how sound can be used to convey different 

stories and emotions.” 

After returning to Thailand, Nopawat began working as a sound editor and a sound mixer for several 

different films from a documentary (Boundary) to a blockbuster (Pee Mak). He currently works as a 

production sound manager at One Cool Sound Studio with impressive credits under his belt including 

“The Blue Hour” and a Hong Kong big budget action film, “Operation Mekong”.    

Admission fee is 60 Baht per person (with a free programme). 

Registration starts at 15.00 hrs. Film screening starts at 17.00 hrs. 

*With English subtitles

*The talk after the screening will be in Thai with English translation.
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