


	 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์	 พระราชกรณียกิจส�าคัญประการหนึ่งที่ 
พระองค์ทรงกระท�าอยู่เป็นนิจ	 คือ	 การเสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรภาพยนตร์เพื่อการกุศล	ณ 
โรงภาพยนตร์	 ชั้น	 ๑	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 ยังความปลาบปลื้มใจแก่เหล่าพสกนิกรซึ่งเข้าเฝ้ารับเสด็จ 
และได้เข้าชมภาพยนตร์ด้วยอย่างหาที่สุดมิได้	 รวมทั้งสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่ทีมงานผู้เกี่ยวข้องกับ 
ภาพยนตร์เรื่องนั้น	ๆ	อีกด้วย	ช่วงเวลาเหล่านั้น		ถือเป็นคืนวันอันน่าประทับใจ	ที่ยังคงอยู่ในความทรงจ�า 
ของผู้ที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์อยู่เสมอ
	 ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	มีพระชนมายุครบ	๗	รอบ	นี้	หอภาพยนตร์	(องค์การ 
มหาชน)		จึงได้จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์	“เมื่อครั้งเสด็จฯ	ทอดพระเนตรภาพยนตร์”	ขึ้น	 เพื่อร�าลึกถึง 
เหตุการณ์อันน่าจดจ�าเหล่าน้ันและให้ชนรุ่นหลังได้มีโอกาสรับชมภาพยนตร์เรื่องส�าคัญที่พระองค์เคย 
ทอดพระเนตร	โดยได้คัดเลือกภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศ	จ�านวน	๙	เรื่อง	มาจัดฉาย	ณ	หอ 
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	ระหว่างวันที่	๒๒	–	๒๗	พฤษภาคม	และโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 
ระหว่างวันที่	 ๑	 –	 ๙	 มิถุนายน	 รวมทั้งมีการจัดพิมพ์หนังสือสูจิบัตรที่ระลึก	 และจัดท�านิทรรศการ	 เพื่อ 
บอกเล่าเรื่องราวในวาระต่าง	ๆ	ที่พระองค์เคยเสด็จ	ฯ	อีกด้วย
	 นับเป็นกิจกรรมที่ส�าคัญยิ่งของหอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	 ที่อยากเชิญชวนให้ท่านได้มา 
สัมผัสด้วยตัวของท่านเอง

เม่ือคร้ังเสด็จฯ
ทอดพระเนตรภาพยนตร์

มือโจร  
ก�ากับโดย	วิจิตร	คุณาวุฒิ	
ออกฉายปี	พ.ศ.	๒๕๐๔

แสงโสม	ต้องหลบหนคีวามผดิทีเ่กดิขึน้จากการ 
ท�าสร้อยเพชรของศรีสุรางค์เพื่อนสาวหาย	 ไป 
กบดานท่ีเหมืองแร่เขาอึมครึมกับลุงของเธอ	 
แสงโสมได้พบกับนายแพทย์นพพร	นายแพทย์ 
ประจ�าเหมืองคนใหม่ที่จะเดินทางไปพร้อมกัน	 
ระหว่างทางทั้งคู่ถูก	 เสือยอด	 จอมโจรผู้โด่งดัง 
ในละแวกน้ัน	 บุกออกมาลอบปล้นทรัพย์สิน	 
และจับกุมตัวทั้งสองไว้	เพื่อใช้ประโยชน์

ฉายวันที่	-	 ๒๒	พ.ค.	(๑๘.๐๐	น.)	ที่	BACC
							 ๒๖	พ.ค.	(๑๒.๐๐	น.)	ที่	BACC
	 ๘	มิ.ย.	(๑๗.๓๐	น.)	ที่	ศรีศาลายา

เรือนแพ 
ก�ากบัโดย	พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพนัธ์ยคุล	
ออกฉายปี	พ.ศ.	๒๕๐๔

เรือ่งราวของ	เจน	แก้ว	และรนิ	สามคนเพือ่นรกั 
ที่หลงรัก	เพ็ญ	ผู้หญิงคนเดียวกัน	ทั้งหมดอาศัย 
อยู่ด้วยกันที่เรือนแพริมน�้า	 ต่อมาพวกเขาต่าง 
ต้องแยกย้ายจากกัน	 โดยเจนไปสมัครเป็น 
ต�ารวจ	รนิไปเป็นนกัร้อง	และแก้วไปเป็นนกัมวย	 
อันเป็นบทบาทชีวิตท่ีท�าให้เกิดโศกนาฏกรรม	 
เมื่อเพื่อนรักทั้งสามต้องโคจรกลับมาพบกัน

ฉายวันที่	-	 ๒๕	พ.ค.	(๑๘.๐๐	น.)	ที่	BACC
	 ๔	มิ.ย.	(๑๓.๐๐	น.)	ที่	ศรีศาลายา
	 ๙	มิ.ย.	(๑๓.๐๐	น.)	ที่	ศรีศาลายา
       

Amrapali 
ก�ากับโดย	Lekh	Tandon 
ออกฉายปี	พ.ศ.	๒๕๐๙

ภาพยนตร์คลาสสกิชือ่ดงัในอดตีของอนิเดยี	เล่า 
เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรูแห่งแคว้นมคธท่ีต้อง
ปลอมตวัเป็นทหารของไวสาลเีพือ่หลบหนอีอก 
มาหลังพ่ายแพ้สงคราม	 พระองค์ได้พบรักกับ 
อมาราพาล	ีหญงิสาวงาม	ซึง่เป็นนางระบ�าในวงั 
ของเมอืงไวสาล	ีและเมือ่ความแตกว่านางระบ�า 
รักกับกษัตริย์ต่างเมือง	 นางถูกจับขังคุกตลอด 
ชวีติ	พระเจ้าอชาตศตัรจูงึตดัสนิใจน�าทพัตเีมอืง 
ไวสาลีอีกครั้ง

ฉายวันที่	-	 ๒๔	พ.ค.	(๑๘.๐๐	น.)	ที่	BACC
	 ๕	มิ.ย.	(๑๗.๓๐	น.)	ที่	ศรีศาลายา

You only Live Twice 
ก�ากับโดย	Lewis	Gilbert	
ออกฉายปี	พ.ศ.	๒๕๑๐

เจมส์	 บอนด์	 ๐๐๗	 ได้รับมอบหมายให้สืบหา 
ยานแคปซลูล�าหนึง่ทีต่กอยูใ่นป่ารกร้างในญีปุ่น่	 
ในประวัติการท�างาน	บอนด์ได้ตายไปแล้ว	เขา 
จึงต้องท�างานเป็นความลับที่สุด	 แต่กลับต้อง 
ตกอยู่ในสภาวะยากล�าบาก	 เมื่อเจอคู่ปรับสุด 
โหดอย่าง	 เออร์เนส	 โบโฟล	 และสมุนวายร้าย	 
เฮลก้า	พร้อมทัง้พลพรรคสเปคเตอร์	ทีม่แีผนจะ 
ยึดครองโลก

ฉายวันที่	-	 ๒๗	พ.ค.	(๑๕.๐๐	น.)	ที่	BACC
 ๖	มิ.ย.	(๑๗.๓๐	น.)	ที่	ศรีศาลายา

Jade Goddess 
ก�ากับโดย	Hsing	Lee	
ออกฉายปี	พ.ศ.	๒๕๑๒

ภาพยนตร์ไต้หวันเรื่องเยี่ยมเรื่องนี้	 พาเราย้อน 
ไปในยุคศตวรรษท่ี	 ๑๑	 รัชสมัยราชวงศ์ซ่ง 
เล่าเรื่องราวความรักระหว่างหญิงสาวสวยจาก 
ครอบครัวมั่งคั่งกับนักดนตรีและช่างแกะสลัก 
หนุ่ม	 ผู้มีฝีมือยอดเยี่ยม	 ความรักของทั้งคู่ต้อง 
มาพบอุปสรรคใหญ่หลวง	เมื่อผลงานหยกสลัก 
ของเขาท่ีสวยงามหาใครเปรียบไม่ได้	 ได้น�า 
โศกนาฏกรรมมาสู่ชีวิตของคนทั้งคู่

ฉายวันที่	-	 ๒๖	พ.ค.	(๑๕.๐๐	น.)	ที่	BACC

Love Story 
ก�ากับโดย	Author	Hiller	
ออกฉายปี	พ.ศ.	๒๕๑๓

ความรักต่างชนชั้นระหว่าง	 โอลิเวอร์	 บาร์เร็ท	 
ทีส่ี	่คณุชายแห่งตระกลูมหาเศรษฐ	ีกบันกัดนตร ี
สาวผู้ยากไร้	เจนนิเฟอร์	คาวัลเลอรี่	การตัดสิน- 
ใจแต ่งงานของท้ังสองคนท�าให ้โอลิเวอร ์ 
บาร์เร็ท	 ท่ีสาม	 ขู่จะตัดลูกชายออกจากกอง 
มรดก	 ท้ังคู่จึงต้องพิสูจน์ความรักแท้ด้วยการ 
การเริ่มต้นชีวิตใหม่จากศูนย์

ฉายวันที่	-	 ๒๗	พ.ค.	(๑๒.๐๐	น.)	ที่	BACC
	 ๗	มิ.ย.	(๑๗.๓๐	น.)	ที่	ศรีศาลายา

แผ่นดินของเรา 
ก�ากับโดย	ส.อาสนจินดา	และ	แสนยากร	
ออกฉายปี	พ.ศ.	๒๕๑๙

ผลงานจากบทประพันธ์เลื่องชื่อของมาลัย 
ชูพินิจ	 เรื่องราวความรักที่ไม่ลงตัว	 เมื่อภัคคินี	 
ลูกสาวของพระวรนาตประณต	 เกิดตกหลุมรัก	 
นเรนทร์	คู่หมั้นของ	อัจฉรา	พี่สาวต่างมารดาที่ 
เพิง่กลบัมาจากฝรัง่เศส	การตดัสนิใจหนตีามกนั 
ไปของภคัคินแีละนเรนทร์	ส่งผลให้เกดิเร่ืองราว 
ชีวิตอันน่าสะเทือนใจ	โดยมีคฤหาสน์จิระเวสน์ 
และทุ่งวัวแล่นเป็นฉากหลัง	

ฉายวันที่	-	 ๒๗	พ.ค.	(๑๘.๐๐	น.)	ที่	BACC
	 ๑	มิ.ย.	(๑๗.๓๐	น.)	ที่	ศรีศาลายา

The Great Escape
ก�ากับโดย	John	Struges	
ออกฉายปี	พ.ศ.	๒๕๐๖

ภาพยนตร์ที่สร้างจากจากเหตุการณ์จริงที่เกิด
ขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๔๘๖		ช่วงระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่	๒	เมื่อฝ่ายเยอรมันได้สร้างค่ายเชลยแห่ง
ใหม่ขึน้	ชือ่	Stalag	Luft	III	ทีไ่ด้รับการออกแบบ
และวางระบบการรักษาความปลอดภัยที่ได้ชื่อ
ว่าดีท่ีสุด	 แต่กลับได้รับการท้าทายจากเหล่า
เชลยทหารฝ่ายพันธมิตรหลากหลายเชื้อชาติที่
พยายามจะหลบหนีออกไปให้ได้	

ฉายวันที่	-	 ๒๓	พ.ค.	(๑๘.๐๐	น.)	ที่	BACC
	 ๓	มิ.ย.	(๑๓.๐๐	น.)	ที่	ศรีศาลายา

       

Lord Jim 
ก�ากับโดย	Richard	Brooks	
ออกฉายปี	พ.ศ.	๒๕๐๘

จากวรรณกรรมคลาสสกิระดบัโลก	เล่าเรือ่งราว 
ของจิม	 อดีตต้นเรือหนุ่มท่ีตกอยู่ในห้วงของ 
ความส�านกึผดิและหมดศรทัธาในตวัเอง	เขารบั
ท�างานอันตราย	 คือขนส่งดินปืนและปืนไรเฟิล 
ไปยังเกาะ	 Patusan	 ซึ่งก�าลังเกิดการต่อสู ้ 
ระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองกับกลุ่มกองโจรท่ีน�า 
โดยนายพลทหารใหญ่	 การเดินทางครั้งนี้อาจ 
ช่วยให้เขาได้มีโอกาสแก้ไขความผิดพลาดใน 
อดีตอีกครั้ง

ฉายวันที่	-	 ๒๖	พ.ค.	(๑๘.๐๐	น.)	ที่	BACC
	 ๒	มิ.ย.	(๑๓.๐๐	น.)	ที่	ศรีศาลายา
     



	 “ประมาณ	 ๒	 ปีที่แล้วนั้น	 ผมไม่แน่ใจว่าผมดูจาก 
ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์	 หรือทางหนังสือพิมพ์	 ว่าที่ทางหอ 
ภาพยนตร์การฉายภาพยนตร์ช่วงเยน็เพ่ือให้เผยแพร่ภาพยนตร์ไทย 
เป็นส่วนใหญ่	แล้วก็มีภาพยนตร์ต่างประเทศบ้าง	ก็เลยแวะมาดู	ดู 
แล้วกร็ูส้กึว่าด	ีหลงัจากนัน้	ถ้าว่างเมือ่ไหร่กจ็ะแวะมาดูเร่ือยๆ	ครับ	 
บางเดือนก็	๖	–	๗	ครั้ง	บางเดือนก็	๑๐	ครั้ง
	 “ผมชอบหนงัเกีย่วกบัธรรมชาต	ิ	หรอืพวกประวตัศิาสตร์	 
วัฒนธรรม	 ประเพณี	 ท้ังของไทยและของต่างประเทศน่ะครับ 
อย่างเรื่องที่เกี่ยวกับผีตองเหลือง	หรือเรื่องThe	Fast	Runner	ที่ 
เกี่ยวกับชนเผ่าเอสกิโมท่ีอาศัยอยู่ขั้วโลก	 แล้วก็เรื่องที่ถ่ายท�า 
เกี่ยวกับป่าในแอฟริกา	รวมทั้งพวกเมืองโบราณต่าง	ๆ
	 “เชื่อว่าถ้าทุกคนมีที่นี่แล้วย่อมต้องมีความประทับใจ	 
อย่างน้อยกไ็ด้ชมภาพยนตร์		แล้วกไ็ด้ชมพพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย	 
ท่ีท�าให้เราได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของการถ่ายท�าภาพยนตร์	 
การสร้างหนังสมัยก่อนเป็นอย่างไร	 แล้วก็ได้บรรยากาศบริเวณ 
รอบ	ๆ 	หอภาพยนตร์ทีเ่ขาได้สร้างส่ิงทีน่่าสนใจไว้หลายอย่างครับ”

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

	 กิจกรรมส�าคัญอย่างหนึ่งของหอภาพยนตร์	 (องค์การ 
มหาชน)	 ที่มีอย่างต่อเนื่อง	 ไม่เคยหยุดพักแม้ในวันหยุดราชการ 
นั่นคือการฉายภาพยนตร์	 ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 ท่ีมีท้ัง
ภาพยนตร์จากหลากหลายประเทศและหลากหลายช่วงเวลา 
เพื่อความรู้และความบันเทิงส�าหรับผู้ชมทั่วสารทิศ	ทุก	 ๆ	 เย็นใน 
วันท�างาน	และทุก	ๆ	บ่ายในวันหยุด	 โรงภาพยนตร์แห่งนี้จะเปิด 
ประตูรอรับทุกท่านด้วยความยินดีอยู่เสมอ		
	 ข้างล่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของค�าบอกเล่าจากใจผู้ที่เคยมา 
เยือนศรีศาลายาอยู่บ่อยครั้ง	 ผู้อ่านที่ยังไม่เคยมาสัมผัสโปรดลอง 
อ่านเพื่อประกอบการตัดสินใจ

“มาดูครั้งแรกตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ	
จากนั้นก็ดูมาประมาณสิบกว่าครั้ง	
ชอบหนังตลกไม่ก็โรแมนติก	
อยากให้ทุกคนได้มาดูกัน	แอร์ก็เย็น	ฟรีด้วย”

	 “ผมเริ่มดูมาตั้งแต่ตอนที่เขาฉายตรงท่าวาสุกรีแล้วครับ	 
ประมาณปลายปี	๔๗	ตอนนั้นรู้จากเพื่อนที่เขามาดูก่อนอยู่แล้ว	ทีนี้พอ 
หอภาพยนตร์ย้ายมา	ผมได้มารับเหมาปูกระเบื้องที่นี่ด้วย	ก็เลยได้มาดู	 
ช่วงไหนว่าง	 อยากคลายเครียดก็มา	 เฉลี่ยแล้วประมาณ	๑๒	 ครั้งต่อ 
เดือน
	 “ผมชอบหนังเกือบทุกเรื่องนะครับ	หนังต่างประเทศก็ชอบ	 
คอืเราจะได้เรยีนรูว่้า	ประเทศนูน้ประเทศนีเ้ป็นยงัไง	ดเูสรจ็กจ็ะได้รูว่้า 
บ้านเมอืงเขาเป็นอย่างนี	้	มสีิง่ทีเ่ราไม่มกีม็	ีหรอืเรามแีต่เขาไม่มกีม็	ีสลบั 
กัน		แต่ที่ประทับใจที่สุดที่ได้มาดูที่นี่คือหนังไทยเรื่อง	สาวบ้านแต้	ครับ	 
สมบัติคู่กับสุทิศา	หนังประมาณปี	๒๕๑๑	เป็นช่วงที่ผมเด็ก	ๆ	หนังมัน 
ครบทุกรสน่ะครับ	ตลกดี	แบบชาวบ้าน	ๆ	ชอบมาตั้งแต่เด็ก	ๆ	
	 “อยากให้มากันนะครับ	ช่วงไหนว่าง	ก็น่าจะมาดูกัน	มาคุย 
มาสนทนากัน	อยากให้คนมาดูเยอะๆ	อาจจะมีกิจกรรมอีกหลายอย่าง 
ทีจ่ะท�าร่วมกนั	จะได้มคีวามคดิทีม่นัแตกต่าง	ให้มนัพฒันาขึน้ไปน่ะครบั	 
อย่างที่ดีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นไปอีก	“

	 “หอภาพยนตร์กับผมนี่ผูกพันกันมานานแล้วนะครับ	 ผมรัก 
หอภาพยนตร์เหมือนเป็นบ้านผม	 พูดง่าย	 ๆ	 คือ	 พี่โดมก็เหมือนพ่อ 
หอภาพยนตร์ก็เหมือนที่ที่ผมเกิด	 คือผมโตมากับหนังไทย	 และหนังไทย 
เก่า	ๆ	ที่มันผ่านไปแล้วสมัยเด็ก	ๆ	ผมก็หาดูได้ที่นี่	 เพราะฉะนั้นผมก็จะ 
ติดตามข่าวหอภาพยนตร์อยู่ตลอด	 เพื่อจะดูว่ามีอะไรบางอย่างท่ีเรา 
สนใจรึเปล่า	มีหนังเรื่องไหนบ้างที่เรารู้สึกรักและคิดถึง	พูดง่าย	ๆ	ว่าที่นี่ 
เปรยีบเสมอืนดนิแดนแห่งการย้อนอดตีของคนรุน่ใหม่	รุน่เก่าและรุน่กลาง	 
แต่รุน่ใหม่อาจไม่รูห้รอก	อาจจะแค่รุน่กลางอย่างผมนีแ่หละ	และผมว่ารุน่ 
เก่าจะรักมากกว่าผมอีก	รักมิตร	ชัยบัญชา	รักสมบัติ	ท�าให้นึกถึงอดีตครับ
	 “ท่ีจริงผมไม่ค่อยมาบ่อย	 ผมจะเลือกมาเฉพาะอะไรท่ีมัน 

เสียงจากผู้มาเยือนศรีศาลายา

โดนใจหนังที่มีความผูกพัน	ที่รัก	ที่ชอบ	หนังไทยก็ต้องเป็นหนังที่ผมชอบ		 
แต่วนันีท้ีม่าด	ูMouchette	(หนงัฝรัง่เศสขาวด�า	พ.ศ.	๒๕๑๐)	เพราะเป็น 
หนังในดวงใจผมเลย	Robert	Bresson	เป็นผู้ก�ากับในดวงใจผม	ที่ผมรัก 
เขามากและเคารพเขามาก	ผมเข้าใจหนังเพราะเขา	หนังเขาดูง่ายแต่มัน 
มีอะไรบางอย่าง	และผมก็พยายามจะพาให้ลูกศิษย์มาด้วย
	 “ผมคิดว่า	การที่จะให้คนตั้งใจมาดูหนังที่นี่	 เขาต้องเตรียมตัว 
กันเป็นวัน	เพราะมันไกลมาก	ผมชอบที่ไปจัดฉายที่หอศิลป์	กรุงเทพ	ด้วย	 
เป็นสาขาท่ีสอง	 แม้จะยังมีคนไม่เยอะ	 อย่างผมได้ทราบข่าวว่าจะฉาย	 
Mouchette	จากเฟซบุ๊ค	ซึ่งผมก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะเจอ	แต่ตอนเย็นผม 
ต้องไปสอนหนังสือ	เลยตัดสินใจโทรไปหาเด็ก	ๆ	ให้มาดูด้วยกัน	บอกเขา 
ว่าหนังเรื่องนี้ดีมาก	ต้องมาชื่นชมมัน	ผมพยายามสอนเรื่องการเขียนบท	 
ถ้าเด็กเขาไม่ดูหนังดีอย่างนี้	 เขาก็เขียนบทดีไม่ได้	 แม้จะรู้ว่ามันไกล	 รู้ว่า 
มันล�าบาก	ติดสอน	แต่ผมก็ยังอยากจะมาดู	จะเห็นว่าผมต้องแลกอะไร	ๆ 	 
หลาย	 ๆ	 อย่างเพื่อที่จะมาดูที่นี่	 แต่จะมีสักกี่คนจะยอมแลกอะไรพวกนี้	 
สมมติว่าท�างานประจ�า	อาจจะต้องลางานครึ่งวันเพื่อที่จะมา
	 “และถึงแม้ว่าเราจะพยายามประชาสัมพันธ์อย่างไร	 แต่ใคร 
จะมาถ้าไม่ใช่หนังในกระแส		ผมว่าอาจจะจ�าเป็นต้องจัดเป็นเทศกาล	เอา 
หนังที่เป็น	The	Best	ของแต่ละประเทศ		มาจัดฉาย	๗	วันติดต่อกัน	แล้ว 
ก็โหมให้เกิดกระแส	 ให้อาจารย์ต้องพาเด็กมาดู	 มีการพูดคุยถึงสุนทรียะ 
ของภาพยนตร์	มาถกกนั	เพือ่ให้เกดิเป็นกระแส	คนอาจจะมาเพิม่มากขึน้”

บุญส่ง นาคภู่ 
ผู้ก�ากับภาพยนตร์และอาจารย์มหาวิทยาลัย

มาลาริน บุญวันต์ 
ครูสอนศิลปะ

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย	ช่างทองหลวง

ถิรดา ธนาฐิติมา

นักศึกษาชั้นปีที่	๑	

คณะสถาปัตยกรรมและการออ
กแบบ	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัต
นโกสินทร์

ณิลาวัลย์ ตันโสภณธนาศักดิ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ทรงยุทธ รัตนวราภรณ์ ข้าราชการบ�านาญ

พูล พระสว่าง ผู้รับเหมาต่อเติม

	 “เคยไปดูตั้งแต่ตอนที่ฉายอยู่ที่หอจดหมายเหตุ	 ตรงแถว 
เทเวศร์	ไปดูหลายครั้งสมัยเรียนช่างศิลป์ที่	ปวช	ก็เลยจ�าได้	มาอยู่ที่นี่ 
จงึค้นหาว่า	หอภาพยนตร์ตอนนีย้งัอยูไ่หม	พอเหน็ว่าอยูแ่ถวนี	้ใกล้บ้าน 
เรา	ก็ดีใจ	
	 “เริ่มมาดูที่นี่ตั้งแต่ต้นปี	 ๕๓	 หลังจากนั้นก็ดูมาตลอด 
เดือนหนึ่งไม่ต�่ากว่า	 ๕	 ครั้ง	 ที่ชอบที่สุดคือ	 หนังประวัติศาสตร์	 ท้ัง 
ประวัติศาสตร์บุคคลส�าคัญและประวัติศาสตร์ศิลปะ
	 “คิดว่าหอภาพยนตร์เป็นสถานที่ที่หลากหลาย	 ไม่ได้จ�ากัด 
วา่เป็นหนังไทยอย่างเดียว	มีหนังหลายชาต	ิหลายภาษา	จงึน่าจะกวา้ง 
ส�าหรับคนทุกเพศทุกวัย	 ถ้าเกิดอยู่ไม่ไกลมาก	และสามารถหาโอกาส 
มาดูได้	จะเป็นการดี”

	 “ผ่านที่นี่ทุกวัน	เลยเห็นป้ายข้างหน้า	ก็คิดว่าน่าจะมาดู	เพราะ 
ชอบดหูนงัอยูแ่ล้ว	แล้วเรากย็งัเป็นนกัศกึษา	ยงัไม่มรีายได้	จะไปดหูนงัไกลๆ	 
อย่าง	เซน็ทรลัป่ินเกล้ากเ็สยีเงนิเยอะ	จะไปบางแคกเ็สยีเงนิเหมอืนกนั	แล้ว 
ตอนนัน้โลตสักน็�า้ท่วม	กเ็ลยคดิว่ามาดทูีน่ีด่กีว่า	ไม่เสยีตงัค์ด้วย	ใกล้หอพกั	 
เดินทางง่าย	หนังที่คิดว่าจะไม่มีโอกาสได้ดู	ก็ได้มาดูที่นี่
	 “มาดูครั้งแรกเมื่อตอนเดือนมกรา	ตอนนี้ก็เกินยี่สิบครั้งแล้วค่ะ	 
นอกจากดหูนงักย็งัเคยมาฟังการเสวนา	อย่างครัง้ล่าสดุกท็ีเ่ขาพดูเรือ่งหนงั 
ไซไฟ	รู้สึกสนุกดีค่ะ	เพราะไม่เคยมาดูมาฟังอะไรอย่างนี้เลย
	 “หนังท่ีชอบท่ีสุดท่ีเคยดูท่ีน่ีคือ	 Casablanca	 ค่ะ	 มาดูใน 
โปรแกรมดหูนงักบัโดม	เป็นหนงัขาวด�าเรือ่งแรกทีด่ใูนโรงด้วย	กเ็ลยประทบั 
ใจ	 และชอบที่เขามีการพูดคุยกันหลังฉายหนัง	 ด้วยความที่เราไม่เคยรู้มา 
ก่อน	ก็มานั่งฟัง	ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะ”

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
จัดฉายภาพยนตร์เป็นประจ�าทุกวัน
จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๗.๓๐ น.
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
www.fapot.org



	 เจ้าหน้าที่ได้พาคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาไปเยี่ยมชมสถานที่	 
และชมวิธีการจัดเก็บรักษาและการอนุรักษ์ด้านสื่อโสตทัศน์	ที่แรก 
เป็นห้องเก็บเอกสาร	โปสเตอร์	เป็นห้องเย็นที่มีการควบคุมอุณหภูมิ 
และความชื้น	 เครื่องปรับอากาศที่ใช้เป็นเครื่องปรับอากาศแบบ 
ท่อ	ภายในห้องควบคมุอณุหภมูทิี	่๒๐	องศาเซลเซยีส	ความชืน้สมัพัทธ์	 
๕๐%RH	ภายในห้องมขีนาดไม่กว้างขวางมากนกัแต่มตู้ีเกบ็เอกสาร 
ที่จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ	ดูสะอาดตา	
	 หลงัจากนัน้	ได้นัง่รถไปทีอ่กีแห่งหนึง่ซึง่ไม่ไกลกนัมากนกั	 
เป็นตึกเก็บฟิล์มภาพยนตร์	 บริเวณหน้าห้องก่อนเข้าห้องเก็บฟิล์ม 
ภาพยนตร์	มีอุปกรณ์และภาพอธิบายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย	 
เช่น	 มีถังดับเพลิง	 ภาพเตือนในการปฏิบัติตนก่อนเข้าห้อง	 ภายใน 
ห้องมกีารเกบ็ฟิล์มภาพยนตร์	ซึง่จะเกบ็ใส่ในห่อคล้ายฟรอยด์	พร้อม 
ดดูอากาศออกทกุม้วนแล้วเกบ็ใส่ภายในกล่องพลาสตกิทีผ่ลติเองใน 
ประเทศ	การเก็บรักษาฟิล์มภาพยนตร์ในห้องนี้	เก็บที่อุณหภูมิ	๑๐	 
องศาเซลเซียส	 ความชื้นสัมพัทธ์	 ๕๐%RH	 ห้องถัดไปเป็นห้อง 
เทเลซีนที่ปฏิบัติงานในการแปลงสัญญาณจากฟิล์มภาพยนตร์เป็น 
ระบบดจิทิลั	และเจ้าหน้าทีไ่ด้ท�าการสาธติให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาชม	
	 ชั้นบนเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บโปสเตอร์หนัง	 และครุภัณฑ์ 
ต่าง	ๆ 	เช่น	เครื่องฉาย	กล้องถ่าย	เครื่องล้างฟิล์ม	กล่องใส่ฟิล์ม	รวม 
ทั้งกล่องไม้ที่ใช้ล้างฟิล์ม		
	 วันสุดท้ายของการประชุมสัมมนา	พวกเราได้เดินทางไป 
ที่ทัศนศึกษาที่อุโมงค์กู่จี๋	 (Cuchi)	 ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่เวียดกงสร้างขึ้น 
เพื่อต่อสู้กับทหารอเมริกันในสมัยสงครามเวียดนาม	 ตามทางเดินมี 
การท�ากับดักและอาวุธชนิดต่างๆที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน		 
ใต้ดินมีการขุดเส้นทางหลบหนีเป็นระยะทางกว่า	 ๒๐๐	 กิโลเมตร 
การเข้าไปในอุโมงค์เป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นเพราะในอุโมงค์	ทั้ง 
แคบ	ทั้งมืดและไม่ค่อยมีอากาศ	พวกเราแค่ลองลอดประมาณ	๒๐ 
เมตร	 ก็เหงื่อแตก	 หายใจไม่ออก	 และท�าให้ทึ่งในความคิดของคน 
สมัยนั้นเป็นอย่างยิ่ง	
	 ประสบการณ์ที่น่าประทับใจอีกอันหนึ่งคือการได้ร่วมพิธี 
ท่ีหอภาพยนตร์เวียดนามรับมอบกล้อง	 ๘	 มิลลิเมตรของผู้ก�ากับ	 
Trương	Qua	วัย	๘๔	ปี	ผู้ที่เปรียบได้กับอาจารย์ปยุต	เงากระจ่าง 
ของวงการหนังเวียดนาม	 และที่สุดของที่สุดในงานนี้	 เราได้พบกับ	 
Tra	 Giang	 ดาราหญิงของเวียดนามซึ่งบางคนอาจเคยเห็นเธอรูปที่ 
ถ่ายคู่กับโฮจิมินห์	ได้มาเป็นเกียรติร่วมงานในครั้งนี้ด้วย	

  

การประชมุ
SEAPAVAA 

ครัง้ที ่๑๖ 
ณ เมอืงโฮจมินิห์ ประเทศเวยีดนาม

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

	 การประชุม	SEAPAVAA:	The	Southeast	Asia-Pacific	 
Audio	 Visual	 Archives	 Association	 หรือสมาคมอนุรักษ์สื่อ 
โสตทัศน์ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก	 ครั้งท่ี	 ๑๖ 
จดัขึน้	ณ	เมอืงโฮจมินิห์	ประเทศเวยีดนาม	ในระหว่างวนัที	่๑๖	–	๒๑	 
เมษายน	๒๕๕๕	
	 การประชุมและสัมมนาในครั้งนี้	 หัวข้อการประชุมคือ	 
Creating,	Funding,	Protecting	a	Digital	AV	Archive	โดยคณะ 
ผู้จัดการประชุม	 ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านงานอนุรักษ์มาร่วมพูดคุย 
ให้ความรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในเรื่องการอนุรักษ์ในโลกดิจิทัล	 
บางประเทศได้น�าภาพยนตร์	ทีไ่ด้ผ่านการแปลงฟิล์มภาพยนตร์เป็น 
สัญญาณเป็นระบบดิจิทัลแล้ว	 มาน�าเสนอ	 เพื่อเปรียบเทียบดูว่ามี 
ข้อแตกต่างก่อนท�าและหลังท�าเป็นอย่างไร	 ท�าให้ทราบว่าหลาย 
ประเทศในภูมิภาคมีอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 มีการ 
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	 นอกจากนี้	 ยังมีการแลกเปลี่ยนกันเรื่องการ 
เกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย	 ว่ามีการเตรียมการและแก้ไข 
อย่างไรบ้าง	
	 นอกจากการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการแล้ว	 คณะผู้เข้า 
ร่วมประชุมได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมหอภาพยนตร์ของเวียดนาม	 ซึ่ง 
ท�าให้ทราบว่ามีที่เก็บภาพยนตร์อยู่	 ๒	 แห่งคือ	 ที่ฮานอย	 ซึ่งเป็น 
ส�านักงานใหญ่	และที่โฮจิมินห์	โดยหอภาพยนตร์ที่โฮจิมินห์จะเน้น 
เก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของเวียดนามใต้	

Tra	Giang	ดาราหญิงของเวียดนาม

อุโมงค์กู่จี๋	(Cu
chi)

Trương	Qua



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ	 ประจ�าป	ี 
๒๕๕๕	 งานสร้างเสริมสุขภาพ	 ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภเิษก	มหาวิทยาลัยมหดิลเข้าชมภาพยนตร์	 
ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	เป็นโครงการต่อเนื่องที่ 
จดัทกุวนัองัคารแรกของเดอืน		ซึง่จากความร่วมมอื 
นีท้�าให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการหลายคนตดิตามโปรแกรม 
และเข้าชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 
เป็นประจ�า

คณะอาจารย์	 นักศึกษา	 และเจ้าหน้าที่	 จากคณะ
วิทยาการสื่อสาร	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 
วิทยาเขตปัตตานี	 เข้าศึกษาดูงานที่หอภาพยนตร	์ 
(องค์การมหาชน)	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม 
ให้นักศึกษาได้รับความรู ้และประสบการณ์นอก 
ห้องเรียน

ชมรม	 Young	 Filmmakers	 of	 Thailand	 น�า 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรับฟังการ 
บรรยาย	 เรื่อง	 ย้อนประวัติศาสตร์หนังไทย	 โดยมี 
โดม	สขุวงศ์	ผูอ้�านวยการหอภาพยนตร์	เป็นวทิยากร	
รวมทั้งศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง	 ๆ	 ของหอภาพ- 
ยนตร์	(องค์การมหาชน)	เพือ่ให้เยาวชนได้ฝึกทกัษะ 
ต่าง	 ๆ	 ผ่านการเรียนรู ้ด้วยตนเองใน	 โครงการ 
โรงเรียนสร้างฝัน	เยาวชนสร้างสรรค์	รู้เท่าทันสื่อ

และในวนัเดยีวกนันี	้โครงการเรยีนรูศ้ลิปวฒันธรรม
ผ่านสื่อภาพยนตร์	โดย	หอภาพยนตร์	ร่วมกับ	ออล	
แม็กกาซีน	 จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง	 “ลูกขวาน”	ที่	
อาคารซีพี	ทาวเวอร์

ผู้บริหารและคณะครู	โรงเรียนอนุชนศึกษา	เข้าชม 
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	 เพื่อให้คณะครูได้เรียนรู้ 
จากสถานการณ์จริงทางประวัติศาสตร์	 ที่จ�าลอง 
ไว้ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและน�าความรู้มา 
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน	 ในกิจกรรมทัศน- 
ศกึษาแหล่งเรยีนรูภ้ายนอกของคณะคร	ูทีจ่ดัขึน้โดย 
กลุ่มงานบุคคลของโรงเรียน

กิจกรรมเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมเดือนเมษายน ๒๕๕๕

๖ มีนาคม

๑๕ มีนาคม ๓๐ มีนาคม

อาจารย์และนักศึกษา	 วารสารศาสตร์และสื่อสาร- 
มวลชน		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เข้าศึกษาดูงาน 
ทีห่อภาพยนตร์(องค์การมหาชน)		โดยมวีตัถปุระสงค์ 
เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียน 
รู้รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อน�าไปพัฒนา 
วิชาชีพต่อไป	ในโครงการ	“รักษ์หนังไทย”

๒๑ มีนาคม

คณะอาจารย์และนกัศกึษาวชิาเอกศลิปะการแสดง	 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎสวนสุนันทา	 เข้าชมภาพยนตร์เรื่อง	 “นิ้ว 
เพชร”	 ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 และชมพิพิธ- 
ภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย	เพือ่ศกึษาดงูานด้านศลิปะการ 
แสดง	 และนวัตกรรมต่าง	 ๆ	 ตามเนื้อหารายวิชา	 
ศิลปะทรรศน์และนวัตกรรมด้านศิลปะการแสดง

๑๗ มีนาคม

๑๖ มีนาคม

สามดาวตลกชื่อดังในต�านาน	 “เด่น	 เด๋อ	 เทพ” 
ให้เกียรติหอภาพยนตร์ร่วมประทับรอยพิมพ์มือ	 -	 
เท้า	เป็นดาวดวงที่	๑๒๒	๑๒๓	และ	๑๒๔	และเข้า 
ชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	 รวมทั้งได้ร่วมกันพูด 
คยุเกีย่วกบัเส้นทางชวีติและประสบการณ์ในวงการ 
ภาพยนตร์		การปรากฏตัวของทั้งสามท่าน	ได้สร้าง 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้แก่ผู้ที่มารอ 
	 					ต้อนรับได้เป็นอย่างมาก

หอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	 จัดเทศกาล 
ภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา	ครั้งที่	๒		โดย 
จัดฉายภาพยนตร์สารคดีที่โดดเด่น	 จากประเทศ 
ต่าง	ๆ 	และจดัประกวดภาพยนตร์สารคดจีากผูส้ร้าง 
ในอาเซียนเป็นครั้งแรก	ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 
เพื่อสนับสนุนวงการภาพยนตร์สารคดีในกลุ ่ม 
ประเทศอาเซยีน	และภาพยนตร์สารคดบีางส่วนจาก 
เทศกาลนี้ได้ถูกน�าไปออกฉายอีกครั้งท่ีหอศิลป- 
วฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร	วนัที	่๓๑	มนีาคม–	 
๑	เมษายน	

สถาบนัหนงัไทย	ร่วมกบัมลูนธิหินงัไทย	และสถาบนั 
เกอเธ่	 จัดงานสัมมนาเชิงกลยุทธ์ด้านการสร้าง 
ภาพยนตร์สารคดี	ในหัวข้องาน	“Finding	Never-
land		 for	South	East	Asian	Documentary”	 
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญท้ังในและต่างประเทศมาให้
ความรูแ้ก่ผูส้นใจ	ทีเ่ข้ามาร่วมรบัฟังเป็นจ�านวนมาก

๒๔ มีนาคม

๒๐-๒๕ มีนาคม

๒๖-๒๗  มีนาคม

ผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ	 ประจ�าป	ี 
๒๕๕๕	 งานสร้างเสริมสุขภาพ	 ศูนย์การแพทย์- 
กาญจนาภเิษก	มหาวทิยาลยัมหดิล	เข้าชมภาพยนตร์	
ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 เป็นโครงการต่อเนื่องที่ 
จัดทุกวันอังคารแรกของเดือน		

หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	เข้าร่วมจดักจิกรรม	 
“น�า้เอยน�า้ใจ	สายใยพพิธิภณัฑ์”	โดยได้น�าภาพยนตร์ 
ย้อนยคุเกีย่วกบัน�า้ท่วมไปจดัฉายและจดันทิรรศการ	 
ณ	อาคารเรือนไทย	มหาวิทยาลัยมหิดล	กิจกรรมนี้ 
เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้โดยกระทรวงวฒันธรรม	ร่วมกบั 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	 ภายใต  ้
โครงการนิทรรศการและการแสดงของพิพิธภัณฑ์ 
ท้องถิ่นที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคกลาง

๑๐ เมษายน

๑ เมษายน

โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อภาพยนตร	์
โดย	หอภาพยนตร์	ร่วมกับ	ออล	แม็กกาซีน	จัดฉาย
ภาพยนตร์เรือ่ง	“สามใบเถา”	ณ	อาคารซพี	ีทาวเวอร์

๒๗ เมษายน

คณะครูจากวิทยาลัยนาฏศิลป	 น�านักเรียนใหม่ท่ี 
เรยีนปรบัพืน้ฐานในช่วงปิดภาคเรยีนฤดรู้อน	เข้าชม 
พพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย	ตลอดสปัดาห์สดุท้ายของ 
การเรียน	 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักความส�าคัญของ 
สถานท่ีใกล้เคียงสถาบันของตน	 และได้ศึกษา 
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย	 ตลอดจนความรู ้ 
ต่าง	ๆ 	ในวงการภาพยนตร์	จากเจ้าหน้าทีพ่พิธิภณัฑ์		 

๒๓-๒๖  เมษายน

 
ตลอดเดือนมีนาคมและเมษายน	หอภาพยนตร์ 
จัดโครงการโรงหนังโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการ 
เรยีนรู้นอกสถานศึกษาผ่านส่ือภาพยนตร์	แม้จะ 
เป็นช่วงปิดภาคเรียน	 แต่ก็มีโรงเรียนเข้าร่วม 
โครงการอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

๘ มีนาคม			 นักเรียนระดับชั้น	ป.	๓	–	ป.๔		
โรงเรียนดวงวิภา	

๙ มีนาคม			 นักเรียนระดับชั้น	ป.	๕	–	ป.๖		
โรงเรียนดวงวิภา

๑๓ มีนาคม		 นักเรียนระดับชั้น	ม.๑	–	ม.๖		
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

๓๐ มีนาคม 	 นักเรียนระดับชั้น	ป.	๑	–	ป.๓		
โรงเรียนดวงวิภา

๒๕ เมษายน 	นักเรียนระดับชั้น	อ.๑	–	อ.๓		
โรงเรียนอนุบาลทอฟ้า	

	 และนักเรียนระดับชั้น	ป.	๒		
โรงเรียนอัมพรไพศาล

๒๖ เมษายน		นักเรียนระดับชั้น	อ.	๓	–	ป.๒		
โรงเรียนเอกดรุณ

๒๗ เมษายน  นักเรียนระดับชั้น	ป.	๓	–	ป.๖		
โรงเรียนเอกดรุณ

โครงการโรงหนังโรงเรียน



 นพพล โกมารชุน	 เป็นศิลปินที่เกิดขึ้นในครอบครัวของศิลปินโดยแท้จริง	 นพพลเกิดวันที ่
๑๔	 	 ธันวาคม	พ.ศ.	 ๒๔๙๖	 เป็นทายาทของศิลปินนักพากย์	 นักแสดง	 เสนอ	 โกมารชุน	 และศิลปิน 
แห่งชาต	ิจรุ	ี	โอศริ	ิเป็นหลานชายของเสน่ห์	โกมารชนุ	ศลิปินผูแ้ต่งเพลง	“สามล้อแค้น”	ซึง่ถอืเป็นเพลง 
เพื่อชีวิตในยุคแรก	ๆ	และเป็นหลานตาของ	นายเตียง	 โอศิริ	หรือ	“ปู่แผ่นเสียง”	คนไทยคนแรกที่ท�า 
กิจการแผ่นเสียงในนามห้างฮัมบูร์กสยาม	รูปสุนัขยืนฟังล�าโพง	
		 เด็กชายนพพลเติบโตมาในห้องพากย์หนัง	 ตั้งแต่อายุ	 ๓	 ขวบ	 สมัยเด็ก	 ๆ	 ชอบท�าฉาก 
ถ่ายหนงัเอง	และเล่นเป็นผูก้�ากบั	เพราะไม่เคยมคีวามคดิทีจ่ะเป็นนกัแสดง	นพพลเรยีนชัน้อนบุาล	ประถม	 
และมัธยม	ที่โรงเรียนพรประสาทวิทยา	โรงเรียนสวนบัว	และโรงเรียนวัดราชบพิตร	ตามล�าดับ	ก่อนจะ 
เข้าเป็นนักเรียนประจ�าที่	Redrice		School	ประเทศอังกฤษ	และเคยชนะเลิศการประกวดแต่งกลอน	 
ในปี	พ.ศ.	๒๕๑๗	ระดับอุดมศึกษา	นพพลเลือกเรียนสาขามนุษยศาสตร์	 เอกวรรณคดี	 -	จิตวิทยา	ที่	 
Middlesex		Polytechnic	(	London	University)	ด้วยความสนใจในวรรณกรรมและละครเวที	สมัย 
เป็นนักศึกษา	นพพลจึงติดตามดูละครเวทีเกือบทุกเรื่อง	เป็นพื้นฐานให้ได้มาเป็นนักแสดงในปัจจุบัน				
	 หลงัจบการศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีนพพลได้รบัการคดัเลอืกให้เรยีนระดบัปรญิญาโทต่อทนัท	ี 
เนื่องจากมีผลการเรียนระดับเกียรตินิยม	 แต่วันแรกที่กลับมาเยี่ยมบ้านที่เมืองไทย	 ในปี	 พ.ศ.๒๕๒๑	 
นพพลได้พบกับ	ฉลอง	ภักดีวิจิตร	ที่มานั่งรออยู่ที่บ้าน	เพื่อชักชวนให้มารับบท	ลีเจ็ง	พระเอกภาพยนตร์ 
เรื่อง	 “ใต้ฟ้าสีคราม”	 โดยได้พากย์เสียงตัวเองในเรื่องด้วย	 ปีถัดมา	 ได้เล่นละครเรื่องแรกคือ	 “คนเริง 
เมอืง”	ของ	มยรุฉตัร	เหมอืนประสทิธเิวช	ละครเรือ่งนีป้ระสบความส�าเรจ็มาก	ส่งผลให้นพพลได้รับงาน 
ในวงการบันเทิงมาอย่างต่อเนื่อง	ทั้งภาพยนตร์	ละคร	และงานพากย์	นพพลจึงตัดสินใจไม่ไปเรียนต่อ	 
เพราะได้เจอในสิง่ทีอ่ยากท�า	และรกัจะท�า		นบัจากวนันัน้	วงการบนัเทงิจงึมศีลิปินหนุม่ฝีมอืดทีีช่ือ่	นพพล	 
โกมารชุน	โลดแล่นอยู่ในวงการมายาวนานกว่า	๓๔	ปี	ตั้งแต่	พ.ศ.๒๕๒๑	มาจนถึงปัจจุบัน		
	 นพพล	โกมารชนุ	มผีลงานในทกุแขนงตัง้แต่นกัแสดง	ทัง้ภาพยนตร์	ละครโทรทศัน์	ละครเวท	ี	 
นกัพากย์	พธิกีร	และผูก้�ากบัละคร	เคยได้รบัรางวลัในฐานะผูแ้สดงน�าชายยอดเยีย่ม	๔	รางวลั	ด้านก�ากบั 
การแสดงรวมแล้ว	 ๑๓	 รางวัล	 และเคยได้รับเชิญให้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินภาพยนตร์ในเทศกาล	 
Bangkok	International	Film	Festival		2004	ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๗
    
ตัวอย่างผลงานภาพยนตร์	:	ใต้ฟ้าสีคราม	(๒๕๒๑)	อีพริ้ง	–	คนเริงเมือง	(๒๕๒๓)	นานแค่ไหนก็ยังรัก	
(๒๕๒๔)	รักครั้งแรก	 (๒๕๒๔)	รักพยาบาท	 (๒๕๒๔)	ขังแดง	 (๒๕๒๔)	ทอง	ภาค	๒	 (๒๕๒๔)	๕	คม	 
(๒๕๒๔)	 รักครั้งสุดท้าย	 (๒๕๒๔)	หญิงก็มีหัวใจ	 (๒๕๒๔)	 เหนือชีวิต	 (๒๕๒๔)	มาดามยี่หุบ	 (๒๕๒๕) 
รักข้ามรุ่น	 (๒๕๒๕)	 ตามรัก	 ตามฆ่า	 (๒๕๒๕)	 เจ้าสาวเงินล้าน	 (๒๕๒๕)	 ล่าข้ามโลก	 (๒๕๒๕) 
แม่ดอกกระถิน	 (๒๕๒๕)	น.ส.	 เย็นฤดี	 	 (๒๕๒๖)	สิงห์ด่านเกวียน	 (๒๕๒๖)	 	สัจจะมหาโจร	 (๒๕๒๖) 
ผ่าโลกบันเทิง	 (๒๕๒๖)	 เครื่องแบบสีขาว	 (๒๕๒๘)	กว่าจะรู้เดียงสา	 (๒๕๒๙)	ทอง	ภาค	๓	 (๒๕๓๑) 
ทอง		ภาค	๔		(๒๕๓๒)	ต้องปล้น	(๒๕๓๓)	มอืปืน	๒	(สาละวนิ)	(๒๕๓๔)	กลิง้ไว้ก่อน		พ่อสอนไว้	(๒๕๓๔)	 
บุญตั้งไข่	(๒๕๓๕)	เกิดมาลุย	(๒๕๔๗)	เพลงสุดท้าย	(๒๕๔๘)	My	Best	Bodyguard	(๒๕๕๓)	 	

วันเสาร์ที่	๕	พฤษภาคม	ศกนี้	หอภาพยนตร์ฯ	ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก	นพพล	โกมารชุน	มาพิมพ์รอย 
มือรอยเท้าที่ลานดารา	หอภาพยนตร์ฯ	และร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์การท�างานในวงการภาพยนตร์ 
ในอดีต	 ตั้งแต่เวลา	 ๑๔.๐๐	 น.	 ผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 สอบถาม 
รายละเอียดได้ที่หอภาพยนตร์ฯ	๐๒	๒๘๒-๒๐๑๓	ต่อ	๑๑๑

นพพล  โกมารชุน
ดาวดวงที่ ๑๒๕

บนลานดารา

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

	 “เดือนตุลาคมเป็นเดือนหนัง	 เคยจ�าได้	 นั่นคือหนังเงียบ 
เริ่มฉายครั้งแรกในโลกนี้ในเดือนตุลาคม	 แล้วหนังพูดก็ฉายครั้งแรกใน 
โลกนี้	ในเดือนตุลาคมอีกเหมือนกัน”		

	 ข้อความนี้คัดมาจากย่อหน้าแรกของ	 หนังสือ	 “หลักหนัง 
ไทย”	หนงัสอืเล่มใหม่ของหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)	ทีน่�าข้อเขยีน 
ด้านประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของ	“ขุนวิจิตรมาตรา”	มารวบรวมไว้ให้ 
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รักในความรู้ด้านนี้	 เป็นที่ทราบกันดีว่า	 ขุนวิจิตร- 
มาตรานั้น	 เป็นทั้งปราชญ์และผู้บุกเบิกวงการหนังไทยมาต้ังแต่ยุค 
แรกเริม่	งานเขยีนต่าง	ๆ 	ของท่านจากหนงัสอืเล่มนี้	จงึถอืเป็นหลกัหมาย 
หลักแรกส�าหรับการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ 
ไทยอย่างแท้จริง	
 “เดือนตุลาคมเป็นเดือนหนัง”	 ขุนวิจิตรมาตรากล่าวไว้ด้วย 
มาตรวัดที่ว่า	 ทั้งหนังเงียบและหนังเสียงต่างออกฉายครั้งแรกของโลก 
ในเดอืนนี	้	แต่ไม่ได้บอกว่าหนงัถกูฉายครัง้แรกในเมอืงไทยในเดอืนอะไร	 
ให้ความรู้ไว้แต่เพียง	“ญี่ปุ่นเป็นผู้น�าเข้ามาฉายก่อน”	และ	“ผู้ใหญ่เล่า 
ให้ฟังว่า	 หนังญ่ีปุ่นแรกเข้ามาฉายในเมืองไทยราว	 พ.ศ.	 ๒๔๔๕	 ตั้ง 
กระโจมเล่นที่เว้ิงสะพานเหล็กก่อน	 ต่อมาจึงสร้างเป็นโรงขึ้น”	 (หลัก 
หนังไทย	หน้า	๒๙)	ซึ่งภายหลัง	ความรู้ชุดนี้บางส่วนก็ถูกเผยแพร่โดย 
นกัวชิาการในยคุต่อมา	จนกระทัง่ครัง้หนึง่เคยปรากฏอยูใ่นแบบเรยีนว่า	 
“ชาวญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่น�าภาพยนตร์เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย	 
เมื่อราวปี	พ.ศ.	๒๔๔๗”	
	 ประวตัศิาสตร์ส่วนนี	้ถกูบอกเล่าสบืต่อกนัมาเรือ่ย	ๆ 	อกีหลาย 
ปี	จนกลายเป็นความเชื่อที่ขาดการพิสูจน์สืบค้นอย่างจริงจัง	จนกระทั่ง		 
หลังจากขุนวิจิตรมาตราถึงแก่กรรมได้เพียง	 ๒	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๒๓) 

พ.ศ.๒๕๒๕	 	 โดม	สุขวงศ์	 ได้เขียนบทความ	“๘๕	ปีภาพยนตร์ใน 
ประเทศไทย”	ขึน้	เป็นการน�าเสนอข้อมลูใหม่		ทีอ้่างถงึหลกัฐานจาก 
หนังสือพิมพ์บางกอกไตม์	 ว่าแท้ที่จริงแล้ว	 มีฝรั่งไม่ปรากฏสัญชาต ิ
คนหนึ่งได้น�าภาพยนตร์เข้ามาฉายในแผ่นดินนี	้ ก่อนหน้าชาวญี่ปุ่น	 
ตั้งแต่วันที่	๑๐	มิถุนายน		พ.ศ.	๒๔๔๐		อันเป็นพียงหนึ่งเดือนก่อน 
ที่ขุนวิจิตรมาตราจะถือก�าเนิดขึ้น	
	 จึงได้ทราบกันมาตั้งแต่วันนั้นเอง	 ว่าเดือนมิถุนายนเป็น 
เดือนที่มีหนังเข้ามาฉายครั้งแรกในเมืองไทย	
	 หรืออาจจะกล่าวใหม่	 ด้วยความเคารพในความรู้และ 
ส�านวนของขุนวิจิตรมาตราได้ว่า	
 “เดือนมิถุนายนเป็นเดือนหนังในสยาม		นั่นคือหนังเงียบ 
เริ่มฉายครั้งแรกในแผ่นดินนี้ในเดือนมิถุนายน”

	 จากการค้นพบของโดม	สขุวงศ์	หนงัสอืพมิพ์บางกอกไตม์ 
ฉบับวันที่	๙	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๔๐	ได้ลงประกาศโฆษณาไว้ทั้งภาค 
ภาษาไทยและภาคภาษาองักฤษ	เกีย่วกบัการน�าประดษิฐกรรมอย่าง 
ใหม่ของโลกที่เรียกว่า	 “ซีเนมาโตกราฟ”	 มาฉายบนแผ่นดินสยาม		 
ลงชื่อผู้ประกาศไว้ในภาคภาษาอังกฤษว่า	S.G.	MARCHOVSKY		ทั้ง 
สองส่วนนั้นมีเนื้อหาใกล้เคียงกัน	 โดยในภาคภาษาไทยมีข้อความ 
ดังนี้	
 “ขอแจ้งความให้ท่านท้ังหลายทราบท่ัวกันว่า	 การ 
ละเล่น	 ซึ่งเรียกว่า	 ซีเนมาโตรแครฟ	 คือรูปที่สามารถกระดิกแลท�า 
ท่าทางต่าง	ๆ	ได้	โดยค�าขอของราษฎร	จะเล่น	๓	คืนติด	ๆ	กัน	คือ 
วันพฤหัศบดี	วันศุกร์	แลวันเสาร์	ตรงกับวันที่	๑๐,	๑๑,	๑๒,	เดือน 
มิถุนายน	 ท่ีโรงละครหม่อมเจ้าอลังการ	 จะมีวงแตรเป่าด้วย 
ปรอเฟศเซอร	 หมอรีศ	 ผู้ช�านาญในเล่นนี้ในทวีปตวันตก	 ประตูโรง 

โรงละครหม่อมเจ้าอลงัการ

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕  
ครบรอบ ๑๑๕ ปี  
แรกฉายหนังในสยาม

จะเปิดเวลา	 ๒	 ทุ่ม	 ตรงกับ	 ๘	 โมงฝรั่ง	 ราคาห้องหนึ่งที่มีเก้าอี ้
หลายตัว	(บอกซ์)	ราคา	๑๐	บาท	ชั้นที่หนึ่งราคา	๓	บาท	ชั้นที่สอง 
ราคา	๒	บาท	ชั้นที่	๓	ราคา	๑	บาท	ชั้นที่	๔	คือที่นั่งวงเวียน	๒	สลึง	 
เด็กที่มีอายุศม์ต�่ากว่า	๑๐	ขวบ	จะเรียกเอาแต่ราคาครึ่งเดียว”

	 ปัจจุบัน	 นี่ยังคงเป็นหลักฐานชิ้นเก่าแก่ที่สุด	 ที่กล่าวถึง 
การฉายภาพยนตร์ในสยาม	 แม้จะมีบางข้อความก่อให้เกิดความ 
สงสยัว่าอาจจะเคยมกีารออกฉายซเีนมาโตกราฟบนแผ่นดนินีม้าก่อน 
แล้ว		อย่าง	“โดยค�าขอของราษฎร”	หรือในภาคภาษาอังกฤษ	ที่ขึ้น 
หัวตัวใหญ่ว่า	 “LAST	 !!	 NOTICE	 	 LAST!!”	 เพื่อบอกว่าครั้งนี้จะ 
เป็นการฉายครั้งสุดท้าย	
	 แต่ตราบใดที่ยังไม่หลักฐานแน่ชัดเพียงพอ	เรื่องราวก่อน 
หน้านี้ก็ยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์	วันที่ ๑๐  
มถินุายน พ.ศ. ๒๔๔๐ จงึนบัเป็นวนัทีม่กีารฉายภาพยนตร์ในฐานะ 
มหรสพ เกบ็เงนิค่าเข้าชมจากสาธารณชนเป็นครัง้แรกบนแผ่นดนิ 
สยาม 	 เปรียบได้ดังวันเกิดของภาพยนตร์บนผืนแผ่นดินนี้	 และ 
สถานทีท่ีใ่ห้ก�าเนดิกค็อื	โรงมหรสพทีโ่อ่อ่าและเป็นทีน่ยิมทีส่ดุในยคุ 
นั้น	อย่าง	“โรงละครของหม่อมเจ้าอลังการ” 
	 ซีเนมาโตกราฟ	 ท่ีน�ามาฉายในคืนนั้น	 เป็นสิ่งประดิษฐ์ 
ของพี่น้องลูมิแอร์	 ชาวฝรั่งเศส	 น�าออกฉายโดยเก็บค่าเข้าชมจาก 
สาธารณชนเป็นครั้งแรก	ณ	 ใต้ถุนร้านกาแฟแห่งหนึ่งในกรุงปารีส	 
เมื่อวันที่		๒๘		ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๓๘	(	ซึ่งภายหลังวันนี้ก็ได้รับการ 
นับถือให้เป็นวันก�าเนิดภาพยนตร์โลกอย่างเป็นทางการ)	 ปีถัดมา 
ซีเนมาโตกราฟก็ได้ถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลก		ซึ่งขณะนั้น	มหรสพที่ 
ได้รับความนิยมของชาวสยาม	โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร	ยังคง 
เป็นลิเกและละครนอก	 ไปจนถึงหนังตะลุง	 หุ่นกระบอก	 งิ้ว	 และ 

ขอ แจ้ง ความ ให้ ท่าน ทั้ง หลาย ทราบ
ทั่ว กัน ว่า   การ ละเล่น ซึ่ง เรียก ว่า   ซี
เนมาโตแครฟ  คือ รูป ที่ สามารถ กระ
ดิก และ ทำา ท่า ทาง ต่าง ๆ ได้  โดย คำา
ขอ ของ ราษฎร จะ เล่น ๓ คืน ติด ๆ กัน
คือ คืน วัน พฤหัสบดี วันศุกร แล วันเสาร์
ตรง กับ วันที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒, เดือนมิถุนายน
ที่ โรง ลคร หม่อมเจ้า อลังการ  จะ มี วง
แตร เป่า ด้วย ปรอแฟศเซอร  หมอรีศ ผู้
ชำานาญ ใน เล่น นี้ ใน ทวีป ตวัน ตก ประตู
โรง จะ เปิด เวลา ๒ ทุ่ม ตรง กับ ๘ โมง ฝรั่ง   
ราคา ห้อง หนึ่ง ที่ มี เก้าอี้ หลาย
ตัว (บอกซ์)    ราคา ๑๐ บาท
      ชั้น ที่ หนึ่ง  “   ๓  “
         “   สอง  “   ๒  “
         “   สาม  “   ๑  “
    ชั้น ที่ ๔ คือ นั่ง ที่ วงเวียน  ๒ สลึง
เด็ก ที่ อายุศน์ ต่ำา กว่า ๑๐ ขวบ จะเรียกเอา
ราคา แต่ ครึ่ง เดียว



การ เล่น เรียก ชื่อ ว่า  ปา รี เซิน ซี
เน โตร แครฟ อัน ได้ เล่น ที่ โรงลคร หม่อม
เจ้าอลัง การ ริมโรง หวยเมื่อ คืนที่แล้วนั้น
เปน การ แปลก ปลาด น่า ดู จริง  รูป ประ
ดา น้ำา กับ รูป ศรี ต่อย มวย ทำา เหน จริง
มี คน ชอบ มาก  แล้ว ตัว ลครที่ ชำานาญ
ใน การ เล่น ได้ ออก มา แสดงการ เล่นต่าง
เปน ที่ เหน จริง น่า ชม ทุก อย่าง  มี เจ้า
นาย ขุน นาง และ ประชา ชน ชาย หญิง ได้
ไป ดู ไป ชม ประมาณ ๖๐๐ กว่า ลคร นี้
จะ เล่น อิก คืน เดียว วัน นี้ เท่า นั้น  เชิญ
ไปดู เถิด จะได้ เปน ขวัญตา ไว้เล่าสู่ บุตร
หลาน ฟัง ต่อไป  ไม่น่าเสียดายเงินเลย

๑๑๕ ปี
โรงละคร
หม่อมเจ้า
อลงัการ

จักรีมหาปราสาท	 ในพระบรมมหาราชวัง	 ให้ทรงทอดพระเนตร 
ส่วนพระองค์	ในสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี	พระบรมราชินี- 
นาถ	ผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดินแทนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว	ที่เสด็จฯ	ประพาสยุโรปอยู่ในขณะนั้นนั่นเอง	
	 เรือ่งราวในประวตัศิาสตร์เหล่านี	้ส่งผลให้ชือ่ของโรงละคร 
หม่อมเจ้าอลังการ	 กลายเป็นชื่อท่ีมีความส�าคัญมากกว่าการเป็น 
โรงละครทีไ่ด้รบัความนยิมในอดตีไปโดยปรยิาย		เมือ่ถกูยกฐานะขึน้ 
เป็น	“สถานทีจ่ดัฉายภาพยนตร์เกบ็ค่าเข้าชมจากสาธารณชนเป็น 
แห่งแรกในสยาม”	 แต่เกียรติยศนี้กลับค่อย	 ๆ	 เลือนหายไปตาม 
กาลเวลา	กว่าจะมผีูค้้นพบกล่็วงเลยมาถงึ	๘๕	ปี	ในวนัทีไ่ม่หลงเหลอื 
ตัวโรงให้ได้พบเห็นกันอีก	กระทั่งภาพถ่ายก็ยังไม่เคยมีปรากฏสักใบ 
เดียว	 หรือแม้แต่ประตูสามยอดอันเป็นสัญลักษณ์ส�าคัญในบริเวณ 
นั้นก็ได้ถูกรื้อทิ้งไปหมดแล้วเช่นกัน
	 ครัน้เมือ่หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	ในสมยัทีย่งัเป็น 
หอภาพยนตร์แห่งชาติ	 มีโรงหนังเล็ก	 ๆ	 ขนาด	 ๘๕	 ที่นั่งเป็นของ 
ตนเอง	อยู่ที่หอศิลป์เจ้าฟ้า	จึงได้ใช้ชื่อโรงหนังแห่งนั้นว่า	“โรงหนัง 
อลังการ”	เพื่อร�าลึกถึงความส�าคัญของโรงละครโรงนี้	(ภายหลังเมื่อ 
ย้ายมาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย	๕	ศาลายาได้ก่อตั้งโรงหนังอลังการขึ้น 
ใหม่	ภายในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย)	แต่กระนั้นก็ตาม	เรื่องราวใน 
คืนวันที่	๑๐	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๔๐	ที่โรงละครหม่อมเจ้าอลังการ	ก็ 
ยังดูเป็นเรื่องที่ไม่ใคร่จะมีใครสนใจนัก	ทั้ง	ๆ	ที่ภาพยนตร์กลายเป็น 
สิ่งครองใจผู้คนมาทุกยุคทุกสมัย	 แต่วันเกิดของมันบนผืนแผ่นดินนี้ 
กลับมีอยู่เหมือนไม่มีความส�าคัญ
	 เหตกุารณ์ทีส่ะท้อนเรือ่งนีไ้ด้ดทีีส่ดุ	คอืเหตกุารณ์เมือ่	๑๕	 
ปีที่แล้ว	ในวาระครบรอบ	๑๐๐	ปี	ภาพยนตร์ในสยาม	๑๐	มิถุนายน	 
พ.ศ.	 ๒๕๔๐	หอภาพยนตร์แห่งชาติและมูลนิธิหนังไทย	 ได้มีความ 
คดิทีจ่ะน�าหลกัหมาย	“ทีเ่กดิภาพยนตร์ในสยาม” ไปตดิตัง้ไว้บรเิวณ 
ป้ายรถเมล์ทีค่าดว่าอยูใ่กล้กบัทีต่ัง้ของโรงละครหม่อมเจ้าอลงัการใน 
อดีต	เพื่อเป็นทั้งอนุสรณ์และเป็นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
ภาพยนตร์แก่ผู้คนท่ีสัญจรผ่านไปมา	 แต่เมื่อด�าเนินการติดต่อขอ 

อนญุาต	จาก	กทม.	ผูเ้ป็นเจ้าของพืน้ที	่กลบัพบความจริงอันน่าขมขืน่ 
ใจว่า	 ความส�าคัญที่เราเห็นว่าควรจ�าหลักไว้ให้ปรากฏนั้น	 กลับถูก 
เพิกเฉยอย่างไม่ใยดีจากเจ้าพนักงานที่ค�านึงถึงแต่ระเบียบของทาง 
ราชการ		หลักหมายที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ขนาดเล็กกว่าที่ดื่ม 
น�า้ประปารมิฟตุปาธนี	้	จงึไม่มโีอกาสได้ตดิตัง้ในวาระส�าคญัดงักล่าว 
อย่างที่ควรจะเป็น		
	 เวลาผ่านไปเกือบ	 ๓	 ปี	 หลังจากพยายามท�าทุกวิถีทาง	 
สดุท้ายเราจงึได้รบัอนุญาตจากทาง	กทม.	ใหน้�าหลักหมายหลักนีไ้ป 
ติดตั้งข้างศาลพระภูมิ	 ใต้ต้นโพธิ์ใหญ่อายุร้อยปี	 ที่อยู่ในบริเวณ 
นัน้ได้		เพราะเป็นพืน้ทีส่่วนของส�านกังานทรัพย์สินพระมหากษตัริย์		 
ซึ่งทาง	 กทม.	 ไม่ต้องรับผิดชอบ	 เกียรติยศของโรงละครหม่อมเจ้า 
อลังการและคืนวันที่	๑๐	มิถุนายน	๒๔๔๐	จึงได้ปรากฏอย่างเป็น 
รูปธรรมบนย่านประวัติศาสตร์แห่งนี้เสียที	 หลังจากสร้างความ 
เดือดเนื้อร้อนใจให้แก่ระบบราชการไทยมานาน	
	 แต่เรื่องยังคงไม่จบง่าย	ๆ	แค่นั้น	เพราะภายหลังที่ติดตั้ง 
ไปแล้ว	เอกชนผู้เช่าพื้นที่ส่วนนี้ของส�านักงานทรัพย์สิน	ฯ		กลับแจ้ง 
มาว่าหลกัหมายของเราเป็นสิง่กดีขวางทางเดนิ		และมคีวามประสงค์ 
ที่จะย้ายออก	แม้สุดท้ายความคิดนี้จะต้องล้มเลิกไป	เพราะฐานของ 
หลักหมายนั้นฝังลึกเกินจะขุดถอน	 แต่นั่นก็แสดงให้เห็นถึงความ 
ต�า่ต้อยด้อยค่าของประวตัศิาสตร์ส่วนนีไ้ด้เป็นอย่างด	ีในสายตาของ 
ผู้ที่ไม่เห็นความส�าคัญ
	 เพราะฉะนั้น	 เพื่อไม่ให้เหตุการณ์แรกฉายหนังในสยาม	 
ต้องถูกบดบังจนเลือนหายไปตามกาลเวลาดังที่แล้ว	 ๆ	 มา	 ในวันที่	 
๑๐	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๕	นี้		หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	จึง 
ขอเชิญชวนผู้รักหนังทุกท่านมาพบกันที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 
หอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	 เพื่อร่วมกันฉลองวันเกิดครบรอบ 
ปีท่ี	 ๑๑๕	 ของภาพยนตร์ในสยาม	 และย้อนเวลากลับไปสัมผัส 
บรรยากาศการดูหนังในวันแรกคลอดบนแผ่นดินนี้	
 นับเป็นโอกาสอันดี ที่ท่านจะได้มาร่วมเป็นสักขีพยาน 
ของช่วงเวลาส�าคัญในหน้าประวัติศาสตร์ ด้วยตัวของท่านเอง

เพลงพื้นบ้านต่าง	ๆ		โดยมีโรงละครของหม่อมเจ้าอลังการ	เป็นโรง 
มหรสพที่ทันสมัยที่สุด	เพราะเพิ่งก่อตั้งเสร็จเมื่อต้นปี	พ.ศ.	๒๔๓๙
	 โรงละครแห่งนี้	 ตั้งอยู ่บริเวณหลังโรงหวยริมประต ู
สามยอด	ซึง่เป็นย่านชมุชนการค้าทีส่�าคญัของถนนเจรญิกรงุ	ตวัโรง 
ก่อสร้างโครงด้วยไม้	ค่าเข้าชมเป็นไปตามที่นั่งซึ่งแบ่งเป็นชั้น	ๆ	ลด 
หลัน่กนัมา	ตัง้แต่ราคาสงูสดุ	คอืชัน้บอกซ์	(box)	กัน้อยูใ่นคอกนัง่ได้ 
หลายที่	ลงมาถึงราคาต�่าสุด	เป็นที่นั่งม้ายาวเป็นแถว	ภายในโรงมีที่ 
จ�าหน่ายเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวไว้บริการแก่ผู้เข้าชม	 ปรกติแล้วจะ 
เปิดการแสดงละครนอกเจ้าประจ�าคณะของเจ้าหมืน่สรรเพชร	ฯ	ซึง่ 
ต่อมาเปลีย่นชือ่เป็น	ละครมงคลบรษิทั	และ	อนกุลูบรษิทั	ตามล�าดบั	 
(บางครั้ง	 โรงละครแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกว่า	 โรงละครมงคลบริษัทหรือ 
อนุกูลบริษัท)	
	 หลักฐานจากบางกอกไตม์ฉบับดังกล่าว	 บ่งบอกให้รู้ว่า 
วันที่	๑๐	–	๑๒	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๔๐	โรงละครแห่งนี้ได้จัดฉาย 
ซีเนมาโตกราฟ	แทนที่ละครนอกเจ้าประจ�า	 โดยมีคณะมายากลมา 
แสดงร่วมและมีแตรวงมาบรรเลงประกอบ	ซึ่งข่าวจากหนังสือพิมพ์ 
บางกอกไตม์ฉบบัหลงัจากนัน้		กท็�าให้ทราบว่าในคนืแรก	“มเีจ้านาย 
ขุนนางแลประชาชนชายหญิงเข้าไปดูไปชมประมาณ	๖๐๐	 กว่า”		 
และบางเรือ่งทีจ่ดัฉายคอื	“รปูประดาน�า้กบัรปูศรต่ีอยมวย”	ซึง่จาก 
การสืบค้นรายชื่อภาพยนตร์ของลูมิแอร์	 สันนิษฐานว่าภาพยนตร ์
ทั้งสองเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่อง	Boxeurs	(นักมวย)	และ	Scaphaan- 
drier	(นักประดาน�้า)	ที่อยู่ในล�าดับที่	๑๖	และ	๙๒	ของภาพยนตร์ 
ที่สร้างในปี	พ.ศ.	๒๔๓๙	–	๒๔๔๐	
	 หลังจากพ้นก�าหนดฉายในสามคืนดังกล่าวแล้ว	วันที่	๒๑	 
มถินุายน	พ.ศ.	๒๔๔๐	นายเอส.	จ.ี	มาคอฟสกีก้ไ็ด้น�าซเีนมาโตกราฟ	 
ไปจัดฉายที่หอพระสมุด	 ในพระบรมมหาราชวัง	 เพื่อสาธิตถวาย 
เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ในขณะนั้น	 ก่อนจะน�ามาฉายที่โรงละครหม่อม- 
เจ้าอลงัการอกีครัง้ในวนัที	่๒๔,๒๕	และ	๒๖	มถินุายน	และหลกัฐาน 
ชิ้นสุดท้ายของพ่อค้าหนังเร่คนแรกในเมืองไทยผู้นี้	 คือวันที่	 ๒๘	 
มถินุายน		ได้น�าซเีนมาโตกราฟไปฉายเพือ่	“ถวายตวั”	ทีม่ขุพระทีน่ัง่ 



	 เปี๊ยก	 โปสเตอร์	 (ชื่อจริง	 สมบูรณ์สุข	 นิยมศิริ)	 ถือเป็น 
ผู้ก�ากับระดับต�านานคนหนึ่งในวงการภาพยนตร์ไทย	 ที่ได้บุกเบิก 
เส้นทางใหม่	 ๆ	 ให้แก่วงการนี้มาตลอดหลายสิบปีที่เขาโลดแล่นอยู ่
บนเส้นทางแผ่นฟิล์ม	 เปี๊ยกเริ่มต้นเป็นที่รู ้จักด้วยการเป็นศิลปิน 
นกัวาดใบปิดหนงัชือ่ดงั	ผูป้ฏวิตัวิงการด้วยการใช้เทคนคิสโีปสเตอร์ 
ในการเขียนภาพ	 สีสันหน้าโรงหนังจากผลงานของเปี๊ยกในยุคนั้น 
ถือเป็นต�านานบทหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย	ที่ยังคง 
ได้รับการกล่าวถึงอยู่เสมอในปัจจุบัน
	 แต่นอกเหนือจากการวาดใบปิด	 สิ่งส�าคัญอีกอย่างหนึ่ง 
ที่แสดงถึงความสามารถและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของศิลปินผู้นี้	 
ได้เป็นอย่างด	ีคอืการเป็นผูก้�ากบัภาพยนตร์		เป๊ียกเริม่ต้นเป็นผูก้�ากบั 
จากค�าร้องขอของแฟนหนังที่ติดตามนิตยสารดาราภาพ	 นิตยสาร 
เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยที่เปี๊ยกและเพื่อนได้เริ่มท�ามาต้ังแต่	 พ.ศ. 
๒๕๑๑	ทมีงานกลุม่นีม้จีดุยนืตัง้แต่เริม่แรกว่า	จะต้องสร้างภาพยนตร์	 
๓๕	มม.	เสียงในฟิล์ม	ไม่ใช่แบบ	๑๖	มม.	อย่างที่นิยมสร้างกันอยู่ใน 
ขณะนั้น	 เปี๊ยกจึงตัดสินใจเดินทางไปอบรมดูงานที่โรงถ่ายไดเอะ	 
ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา	 ๔	 เดือน	 ก่อนจะกลับมาเปิดกล้องก�ากับ	 
“โทน”	ภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิต	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๑๓	

	 แค่เรื่องแรก	 เปี๊ยกแสดงให้เห็นถึงความเป็นนักบุกเบิก 
เส้นทางใหม่	 ด้วยการฉีกเนื้อหาออกไปจากภาพยนตร์ในยุคนั้น	 ที่ 
ก�าลังถูกตีตราว่าเป็น	“หนังน�้าเน่า”	แม้ว่าตอนแรกโทนจะขายสาย 
ภาพยนตร์ต่างจงัหวดัไม่ได้	และได้รบัเสยีงวพิากษ์วจิารณ์อย่างหนกั	 
จากการที่มีบทให้นางเอกถูกข่มขืน	 แต่สุดท้ายแล้วภาพยนตร์เรื่อง 
แรกของเปี๊ยก	 โปสเตอร์เรื่องนี้	 ก็ประสบความส�าเร็จเหนือความ 
คาดหมาย	สามารถท�ารายได้ได้ถึง	๖	ล้านบาท
	 นบัตัง้แต่นัน้	ศลิปินหนุม่จงึตดัสนิใจทิง้พูก่นัหนัมาจบังาน 
ก�ากับภาพยนตร์อย่างเต็มตัว		และสร้างสรรค์สิ่งใหม่	ๆ 	ให้แก่วงการ 
อยู่ตลอดเวลา	 เปี๊ยกตัดสินใจน�าดาราหน้าใหม่มารับบทน�าตั้งแต่ 
ภาพยนตร์เรื่องที่สองของตนเอง	ด้วยการเลือก	“ไพโรจน์	 ใจสิงห์”	 
มาเป็นพระเอกเรื่อง	“ดวง”	เมื่อมาถึง “ชู้”	ภาพยนตร์ล�าดับที่สาม 
ของเขา	กไ็ด้สร้างความแปลกใหม่ให้แก่แฟนหนงัไทย	เช่น	การด�าเนนิ 
เรื่องด้วยตัวละครหลักเพียง	๔	คน	รวมทั้งไม่มีตัวตลก	ตัวโกง	หรือ 
ดาวยั่ว	 อันเป็นสูตรส�าเร็จของหนังไทยในยุคนั้น	 และสามารถคว้า 
รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี	 สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาครอง 
ได้	อันเป็นรางวัลแรกในชีวิตการเป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์
	 ปี	พ.ศ.๒๕๑๙	เป๊ียกสวนกระแสหนงับู	๊ด้วยการสร้างหนงั 
รักวัยรุ่นเรื่อง	“วัยอลวน” และเลือกไพโรจน์	สังวริบุตร	กับลลนา 
สุลาวัลย์	สองนักแสดงหน้าใหม่	มารับบทน�า	แม้ทั้งคู่จะไม่มีเค้าของ 
พระเอกนางเอกแบบที่นิยมในยุคนั้นอยู่เลยก็ตาม	 แต่ท้ายที่สุดแล้ว	 
วัยอลวนกลับสามารถครองใจผู้ชมทั่วประเทศได้	การบอกเล่าแบบ 
ปากต่อปาก	 ส่งผลให้ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถท�ารายได้อย่างถล่ม 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ผู ้ ก� า กั บหั ว ใ จศิ ลป ิ น

ทลาย	 และสิ่งท่ีเกิดขึ้นในภาพยนตร์ได้กลายมาเป็นแฟชั่นยอดฮิต 
ของวัยรุ่นไทยในยุคนั้น	
	 ตลอดเวลา	 ๒๖	ปี	 ในการเป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์	 เปี๊ยก	 
โปสเตอร์ได้ฝากผลงานที่น่าประทับใจประดับวงการภาพยนตร์ไทย 
ไว้มากมาย	 อาทิเช่น	วัยระเริง	 (๒๕๒๗)	ข้างหลังภาพ (๒๕๒๘)	 
สะพานรกัสารสนิ (๒๕๓๐)	กลิน่สแีละกาวแป้ง	(๒๕๓๑)	จนถงึเร่ือง 
สุดท้าย	คือ	บินแหลก ออกฉายในปี	พ.ศ.๒๕๓๘	ก่อนจะมาสร้าง 
เซอร์ไพรส์เล็ก	ๆ 	ด้วยการแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกในชีวิต	จากเรื่อง	 
Top Secret วัยรุ่นพันล้าน	เมื่อปลายปี	พ.ศ.๒๕๕๔	ที่ผ่านมา	ซึ่ง 
สามารถคว้ารางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงในสาขานักแสดงสมทบชาย 
ยอดเยี่ยมมาครองได้อีกด้วย
	 เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสสัมผัสไฟแห่งการสร้างสรรค์ 
ท่ีไม่เคยมอดดับของผู้ก�ากับหัวใจศิลปินผู้นี้อย่างใกล้ชิด	 สถาบัน 
หนงัไทย	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	จงึได้เชญิ	เป๊ียก	โปสเตอร์	 
ออกเดินทางจากบ้านพักที่ปากช่อง	นครราชสีมา	มาถ่ายทอดความ 
คิดและประสบการณ์ตลอดชีวิตการเป็นผู้ก�ากับ	 ในงาน ชั้นครู ๔  
เปี๊ยก โปสเตอร์ วันที่	 ๑๓	 มิถุนายน	พ.ศ.	 ๒๕๕๕	นี้	 ตั้งแต่เวลา	 
๑๔.๐๐	น.	เป็นต้นไป	ณ	ห้องหอภาพยนตร์	ชัน้	๒	หอศิลปวฒันธรรม 
แห่งกรุงเทพมหานคร							
	 ครัง้แรกและครัง้เดยีวทีผู่ก้�ากบัรุ่นใหญ่จะมาเผยเคล็ดลับ 
แบบไม่มีหมกเม็ด	งานนี้ไม่ว่ารุ่นไหนก็ไม่สมควรพลาดด้วยประการ 
ทั้งปวง	!

ผู้ที่สนใจสามารถส�ารองที่นั่งเข้าฟังการบรรยายได้ที่	
หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	๐๒	–	๔๘๒	–๒๐๑๓	–	๔	ต่อ	๑๑๑	
สงวนสิทธิ์	๑	ชื่อ	ต่อ	๑	ที่นั่ง	เท่านั้น	

ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด



 การเขียนต้นฉบับจดหมายข่าวของหอภาพยนตร์	 (องค์- 
การมหาชน)	ฉบบันีม้าพร้อมกบัฤดรู้อน	อณุหภมูเิฉลีย่ทัว่ประเทศไทย 
ยังคงอยู่ในระดับสูงและแสงแดดจัดจ้าน	 แต่เรายังเพลิดเพลินใจใน 
การอ่านหนังสือที่ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน	เชิด	ทรงศรี	ส�าหรับ 
วันนี้จะอ่านหนังสือเล่มใด	 เราไปเดินส�ารวจคัดเลือกบนชั้นหนังสือ 
หมวดต่าง	 ๆ	 ของห้องสมุดฯ	 กัน	 ...ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์	 การ 
วิจารณ์ภาพยนตร์	ชีวประวัติ-บุคคล	ฯลฯ	หมวดใดดีนะ	...พบแล้ว!!!	 
หมวดสิ่งพิมพ์เบ็ดเตล็ด	 เล่มนี้แหละที่น่าสนใจ	จดหมายข่าวฉบับนี้ 
ขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้อ่าน	สูจิบัตรข่าวภาพยนตร์

ความหมายและที่มา

 สูจิบัตร หรือ	 ภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า	 Programme
หมายถึง	 ใบแสดงรายละเอียดต่าง	ๆ	ของรายการ	 ,ก�าหนดการ	มี 
ลักษณนาม	 เป็น	 แผ่น,	 ฉบับ,	 เล่ม	 ส�าหรับสูจิบัตรข่าวภาพยนตร์:	 
เฉลิมไทย	 สยาม	 ลิโด	 สกาลา	 อินทรา	 ออกเป็นฉบับรายเดือน	 ซึ่ง 
โรงภาพยนตร์ทั้ง	๕	แห่งดังกล่าวข้างต้น	คือ	โรงภาพยนตร์ในเครือ 
บริษัทสยามมหรสพ	 จ�ากัด	 และเป็นเครือยักษ์ใหญ่ในยุคนั้น	 โดย 
ทางผู้บริหารมีวัตถุประสงค์การจัดพิมพ์สูจิบัตรข่าวภาพยนตร์เพื่อ 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์	 เป็นสื่อกลางส�าหรับการแนะน�า 
ทั้งภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศที่มีก�าหนดเวลาใกล้จะเข้าฉาย	 
รวมถึงภาพยนตร์ที่ก�าลังด�าเนินการฉายมีกระแสความนิยมอยู ่ 
ในระดับใด	 นอกจากนั้น	 สูจิบัตรเล่มนี้ยังเป็นพื้นที่บอกเล่าข่าว 
ภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์ในเครือ	ให้เข้าถึงประชาชนทั่วไป	และ 
ครอบคลมุยงักลุม่คนทีร่กัการชมภาพยนตร์ได้ทราบรายละเอยีดของ 
ภาพยนตร์เรือ่งต่าง	ๆ 		ด้วยการท�าสิง่พมิพ์ในรปูแบบ	“สจูบิตัร”	โดย 
วางไว้ที่หน้าห้องขายตั๋ว	 ให้ทุกคนได้หยิบฟรีนั่นเอง	 อีกทั้งมีข้อมูล 
เกีย่วเนือ่งกบัภาพยนตร์	เพือ่สร้างสสีนั	สร้างความน่าสนใจในแต่ละ 
ฉบับ	 ซึ่งจ�านวนการพิมพ์	 ๒๐๐,๐๐๐	 ฉบับต่อเดือน	 เพราะยุคนั้น 
โรงภาพยนตร์เหล่านี้สุดแสนหรูหราในเมืองไทย	 ซึ่งฉบับปฐมฤกษ ์
ของสูจิบัตรข่าวภาพยนตร์	 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม	พ.ศ.๒๕๑๒	ชื่อ 
ประจ�าฉบับ	ได้แก่	“ตุลาบันเทิง”	ณ	เวลานั้น	โรงภาพยนตร์อินทรา 
ยังไม่ได้ก่อตั้งขึ้น	เนื่องจากโรงภาพยนตร์อินทราเปิดเมื่อ	๙	ตุลาคม	 
๒๕๑๔	 ฉะนั้น	 สูจิบัตรฯ	 ฉบับประจ�าเดือนตุลาคม	 ๒๕๑๔	 มีชื่อ 
ประจ�าฉบับว่า	 “ตุลาอินทรา”	 เพื่อต้อนรับมหรสพสถานแห่งใหม ่
ของกรุงเทพฯ	ณ	ขณะนั้น

โครงสร้างทางกายภาพของสูจิบัตรข่าวภาพยนตร์

	 สูจิบัตรข่าวภาพยนตร์	 มีขนาดเล่มเหมาะมือสัดส่วน	 
ประมาณ	๑๘	x	๒๕	เซนติเมตร	รูปร่างมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
แนวตั้ง	จ�านวนหน้าของแต่ละฉบับประมาณ	๒๕	หน้า	ส่วนปกหน้า 
และปกหลังเป็นภาพสี่สี	 รวมถึงมีภาพประกอบคอลัมน์ต่าง	 ๆ	 ทั้ง 
ภาพสี	ภาพขาวด�า	ตัวอักษรขนาดที่ใช้พิมพ์เรื่องราวนั้นมีขนาดเล็ก 
ประมาณ	๑๐	พอยท์	นอกเหนือจากข้อเขียนเพื่อมุ่งเน้นการแนะน�า 
รายการฉายภาพยนตร์	 เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในวงการภาพยนตร์แล้ว	 
ยังมีการจัดสรรหน้ากระดาษ	 เพื่อการแจ้งเบอร์โทรศัพท์ส�าหรับ 
ผู้ประสงค์จองบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้า	การโฆษณาสินค้า	ร้านค้า 
บ้างประปราย		อีกประเด็นที่พลาดไม่ได้และจ�าเป็นต้องเล่าสู่กันฟัง	 
คือสูจิบัตรข่าวภาพยนตร์ทุกฉบับนั้นไม่มีการระบุ	ปีที่	เดือน	ฉบับที่	 
เพือ่เป็นลายลกัษณ์ของแต่ละฉบบั	แต่ทกุฉบบัจะมกีารตัง้ชือ่ประจ�า 
ฉบบั	เพือ่สร้างความน่าจดจ�า		โดยมวีธิกีารตัง้ชือ่	คอื	ทกุฉบบัจะต้อง 
มีชื่อเดือนเป็นพื้นฐาน	 ส่วนค�าท่ีจะเชื่อมโยงกับชื่อเดือนน้ัน	 จะ 
ผนัแปรเปลีย่นไปตามแก่นเนือ้หาสาระประจ�าฉบบันัน้	ๆ 	นัน่เอง	บาง 
ฉบับอาจจะเป็นชื่อดารานักแสดงท่ีขึ้นปก	 เช่น	 ฉบับของเดือน 
เมษายน	๒๕๑๔	มีชื่อประจ�าฉบับว่า	เมษาพิศมัย	หรือ	ชื่อจริงของ 
ผู้ก�ากับภาพยนตร์	เช่น	ฉบับเดือนตุลาคม	๒๕๑๖	มีชื่อประจ�าฉบับ 
ว่า	 ตุลาสมบูรณ์สุข	 เพราะฉบับนี้เน้นการส่งเสริมให้ผู้อ่านไปชม 
ภาพยนตร์เรื่องเขาสมิง	 ท่ีก�ากับการแสดงโดยเปี ๊ยก	 โปสเตอร์	 
(สมบูรณ์สุข	นิยมศิริ)	 แต่บางฉบับก็เป็นชื่อเรื่องของภาพยนตร์ไทย	 
เช่น	 	 ฉบับประจ�าเดือนมิถุนายน	 ๒๕๑๖	 หน้าปกเป็นภาพจาก 
ภาพยนตร์เรือ่ง	ตลาดพรหมจาร	ีชือ่ประจ�าฉบบั	คอื	พรหมจารมีถินุา	 
เป็นต้น

เรื่องเด่นในฉบับ 

	 ในแต่ละฉบับเมื่อเปิดปกเข้าสู่ภายในเล่ม	 จะพบกับค�า 
ทกัทายจากคณะผูจ้ดัท�า	ค�าบอกเล่าเกีย่วกบัปกหน้าและปกหลงัของ 
ฉบับนั้น	ๆ	บางครั้งบางคราวก็เล่าประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ขึ้น 
ปก	ยกตัวอย่างเช่น	สูจิบัตรฯ	เดือนมีนาคม	๒๕๑๕	ชื่อประจ�าฉบับ	 
มีนาบุษบา	ปกหน้า	คือ	อรัญญา	นามวงศ์	ปกหลัง	คือ	ภาพยนตร์ 
ต่างประเทศ	เรื่อง	บุษบาหาคู่	(Fiddler	on	the	Roof)	ข้อเขียนใน 
ประเด็น	“ปกของเรา”	หน้า	๒	กล่าวถึงปกหน้า	ไว้ว่า

 อรัญญา นามวงศ์ นางเอกคนสวย	 ให้เกียรติมาขึ้นปก 
เป็นค�ารบสอง	 ด้วยรอยยิ้มที่แสนน่ารักและประทับใจ	 แสดงน�าใน	 
“เจ้าลอย”	ภาพยนตร์	๓๕	ม.ม.	สี-เสียงสดใส	ของคุณแท้	ประกาศ- 
วุฒิสาร	 แห่งไทยไตรมิตรภาพยนตร์	 คู่กับดาราชายหมายเลขหนึ่ง 
ของไทย	สมบัติ	เมทะนี	

	 รวมถงึมนีกัเขยีนหรอืผูม้เีกยีรตเิขยีนคอลมัน์ต่าง	ๆ 	แต่ละ 
ฉบับ	 รวมถึงทุกฉบับจะต้องมีบทร้อยกรอง	 ๑	 บท	 ผู้เขียนใช้นาม- 
ปากกา	“บวับาน”	ความโดดเด่นของบทร้อยกรองเหล่านัน้	กล่าวได้ 
ว่ามีความกลมกลืนสอดคล้องกับประเด็นหลักของแต่ละฉบับ	 โดย 
เฉพาะการโน้มน้าวใจให้ผูอ่้านไปชมภาพยนตร์ทีก่�าลงัอยูใ่นรายการ 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

สูจิบัตรข่าวภาพยนตร์  
คืออะไร ?

ฉาย	ณ	โรงภาพยนตร์ของเครือสยามมหรสพ	เช่น	บทร้อยกรองใน 
ฉบับ	เมษาพิศมัย	หน้า	๘	[๒๕๑๔]	กล่าวเชิญชวนคนรักหนังให้ไป 
ชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนุช	ที่โรงภาพยนตร์เฉลิมไทย	เป็นต้น

เมษายน วนเวียนเปลี่ยนหน้าปก	 เถลิงศกสราญจิต	พิศมัย
สิ้นปีจอต่อปีกุนหมุนกันไป		 	 สงกรานต์ได้ด�าหัวบุญตัวเรา
ทั่วสกลฝนแล้งดินแห้งเหือด		 	 ปานจะเลือดไอแดดผะแผดเผา
กายร้อนรุ่มชุ่มเหงื่อเหลือบรรเทา		 ยลโฉมเจ้า	พิศมัย	กลับกลายเย็น	
รอยลักยิ้มแย้มประทับรับใบหน้า		 ฉุยฉายพราหมณ์สวยสง่ากว่าเคยเห็น	
ความอ่อนหวานปานเปรียบเทียบจันทร์เพ็ญ	 ผ่องแสงเด่นแดนฟ้าดาราพราว	
					ขอเชิญพบ	พิศมัย	ใน	หนึ่งนุช	 บริสุทธิ์กว่าน�้าค้างรองกลางหาว	
พร้อม	สมบัติ ภาวนา	นัยน์ตาวาว	 คงอื้อฉาว	เฉลิมไทย	ราวปลายเดือน

ส�าหรับข้อเขียนอื่น	ๆ	ได้แก่	คอลัมน์คนดังหนังดี	โดย	เวทย์	บูรณะ	 
ผู้เขียนจะบอกเล่าด้วยภาษาเขียนที่อ่านแล้วสร้างความรู้สึกราวกับ 
เพื่อนสนิทชวนไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์	 เนื้อหาก็แจ้งความโดดเด่น 
ของหนัง	แบบเป็นกันเองกับผู้อ่าน		ยกตัวอย่างเช่น	ฉบับ	ภูกระดึง- 
กุมภา	หน้า	๕	[๒๕๑๖]

 



 กระสือสาว บริษัทศรีสยามโปรดักชั่น	ท�าเก๋อีกแล้วผู้คน 
ฮือฮาไปดู	 กระสือสาว	 ที่ศาลาเฉลิมไทยมืดฟ้ามัวดิน	 อาจจะเป็น
เพราะพวงเครื่องในไส้อ่อนไส้แก่ของกระสือสาวนั่นเอง	 อันเป็น 
ผลิตผลของเทคนิคการถ่ายท�าที่ยังไม่มีใครท�ามาก่อน	
	 ส�าหรับดาราก็อย่าห่วงแต่ละคนเข้าถึงบทบาท	 น�าแสดง 
โดย	สมบัติ	พิศมัย	ชุมพร	แมน	เมตตา	อรสา	เชาว์	ถวัลย์	ล้อต๊อก	 
สังข์ทอง	และ	ด.ช.สยม	
	 ส.เนาวราช	 ก�ากับการแสดง	 สมาน	ทองทรัพย์สิน	 ถ่าย 
ภาพ	 บันลือ	 อุตสาหจิต	 อ�านวยการสร้าง	 ท่านผู้ใดยังไม่ได้สัมผัส 
รสชาตใิหม่ของกระสอืสาว	โปรดรบีไปดืม่กนิเสยีให้เตม็คราบ	ทีศ่าลา 
เฉลิมไทย	วันนี้เลย

	 นอกจากจะมีคอลัมน์ที่ เขียนเพื่อส่งเสริมการไปชม 
ภาพยนตร์แล้ว	 ยังมีข้อเขียนอีกหลากหลาย	 อันเป็นเกร็ดความรู้ที ่
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์	เช่น	เรื่อง	ผู้แสดงภาพยนตร์	จากคอลัมน์	 
สันตสิริ	คุยเฟื่องเรื่องหนัง	เขียนโดย	สงบ	สวนสิริ	และเนื้อหาอื่น	ๆ	 
นอกเหนือจากภาพยนตร์	ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผ่อนคลายสบายใจ	เช่น	 
คอลัมน์แสนสวยแสนเสน่ห์	โดย	อมรา	พรหโมบล	ซึ่งเขียนเกี่ยวกับ	 
เคล็ดลับความสวย	 ความงาม	 การแต่งกายของสตรี	 /	 คอลัมน ์
สยามสแควร์	 โดย	 พอใจ	 ชัยะเวฬุ	 เขียนซุบซิบเกี่ยวกับคนบันเทิง	 
รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมไทย	 จากที่กล่าว 
มาแล้วยังไม่หมดเพียงเท่านี้	 แต่ยังมีข้อเขียนพิเศษนานาสาระ 
เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปไม่ซ�้าเรื่อง	 เช่น	 เที่ยว 
โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์ซัล	โดย	ประจวบ	ทองอุไร	/เทคนิคการ 
ตัง้ชือ่ภาพยนตร์	โดย	วศิน	ุทรพัยสวุรรณ/	ดาราคนโปรดของผม	โดย	 
วิลาศ	 มณีวัต/เรามาดูหนัง	 “โรงใหญ่”	 กันดีกว่าน่ะ	 โดย	 มานพ 
น้อยวิจารณ์	เป็นต้น

ปิดท้าย

	 สูจิบัตรข่าวภาพยนตร์ของบริษัทสยามมหรสพนับได ้
ว่าเป็นต้นแบบให้โรงภาพยนตร์เครืออื่น	 ๆ	 จัดพิมพ์สิ่งพิมพ์เพื่อ 
ประชาสัมพันธ์การฉายภาพยนตร์	รวมถึงใช้กลยุทธ์การแจกฟรีเช่น 
กัน	ยกตัวอย่าง	ได้แก่	สูจิบัตรของโรงภาพยนตร์	ปารีส-พาราเม้าท์- 
ฮอลลีวู้ด-โคลีเซ่ียม	 แต่ก็ไม่ประสบความส�าเร็จเทียบเท่า	 ส่วน 
สูจิบัตรข่าวภาพยนตร์:	 เฉลิมไทย-สยาม-ลิโด-สกาลา-อินทรา	 แจก 
ฟรตีดิต่อกนัหลายปี	จนกระทัง่	ลดความนยิมและยตุกิารจดัพมิพ์	แต่ 
ทกุท่านสามารถอ่านสจูบิตัรข่าวภาพยนตร์ดงักล่าวได้ทีห้่องสมดุและ 
โสตทัศนสถาน	 เชิด	 ทรงศรี	 นอกจากนั้นห้องสมุดฯ	 ยังมีสูจิบัตรที ่
เกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ของสถาบันต่าง	 ๆ	 ใน 
อดตีให้บรกิารด้วย	เช่น	สจูบิตัรของสมาคมฝรัง่เศส	กรงุเทพฯ	/บรติชิ 
เคาน์ซลิ/สมาคมนกัเรยีนเก่าอเมรกินั	เอ.ย.ูเอ	(AUA)	/สถาบนัเกอเธ่	 
ประเทศไทย	เป็นต้น

  พบกันใหม่จดหมายข่าวฉบับที่ ๑๐ ...

	 เรื่องราวของชาวหน่วยกู้หนังท่ีจะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี	้	 
เป็นบนัทกึการเดนิทางไกลไปถงึจงัหวดัสงขลาของพวกเรา	เมือ่เดอืน 
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา		เรื่องเริ่มต้นด้วยบ่ายวันหนึ่ง	เราได้รับโทรศัพท์ 
จากคุณสมศรี	 สัจจะภาพพิชิต	 อดีตผู้ประกอบธุรกิจหน่วยบริการ 
ภาพยนตร์	 ที่	 อ.หาดใหญ่	 จ.สงขลา	 คุณสมศรีแจ้งมาว่า	 ได้รับชม 
เรื่องราวของหน่วยกู้หนังจากรายการเคเบ้ิลทีวี	 จึงตั้งใจจะมอบ 
ฟิล์มภาพยนตร์และอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ให้น�ามาเก็บไว้ที่หอภาพยนตร์		 
น่ายินดีท่ีข่าวคราวของหน่วยกู้หนังได้เดินทางไปถึงผู้สนใจท่ีอยู่ 
ห่างไกลกันคนละภูมิภาค	เราจึงรีบตอบตกลงทันที	และนัดหมายไป 
พบคุณสมศรีที่สงขลา	ในวันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	

ตะลยุเมอืงสงขลา 
ออกตามหาฟิล์มหนังท่ียงัคงหายใจ

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

	 จริง	 ๆ	 แล้ว	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 นี้	 หน่วยกู้หนังก็ได้วาง 
โครงการ	“ส�ารวจฟิล์มภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 
กับภาพยนตร์ ในเขตพื้นที่ภาคใต้”	ไว้อยู่แล้วเช่นกัน	การติดต่อมา 
ของคุณสมศรีในครั้งนี้	จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ไปส�ารวจแหล่ง 
เก็บฟิล์มในพื้นที่ส่วนอื่น	ๆ	ของจังหวัดสงขลาไปด้วยในตัว	นั่นเป็น 
เหตุผลให้การไปกู้หนังครั้งนี้เราตัดสินใจออกเดินทางกันล่วงหน้า 
ก่อนวันนัดหมายถึง	๓	วัน
	 บ่ายแก่	ๆ	วันที่	๘	กุมภาพันธ์	หลังจากจัดแจงแบ่งก�าลัง 
พลกันเสร็จสรรพ	เราออกเดินทางด้วยรถไฟสายกรุงเทพ–บัตเตอร์- 
เวิร์ธ	 มุ่งหน้าสู่เมืองสงขลา	 ด้วยใจที่เปี่ยมไปด้วยความหวังว่าจะได ้
น�าฟิล์มกลับมาอนุรักษ์ไว้เป็นจ�านวนมาก	และเรื่องน่าประหลาดใจ 
เรื่องแรก	 ก็เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่บนรถไฟขบวนนี้นี่เอง	 เมื่อเราได้พบกับ	 
อาจารย์สิน		พลัดบุญทอง	ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ติดกัน	หลังจากที่ได้พูด 
คยุเรือ่งจปิาถะกนัมาตัง้แต่เยน็จนค�า่	ช่วงหนึง่ของการสนทนากท็�าให้ 
ทราบว่า	อาจารย์ท่านนี้	 เป็นผู้รักใคร่ในทางภาพยนตร์เช่นเดียวกัน	 

^	ล้อฟิล์มและกล่องใส่ฟิล์ม	ที่ระลึกแทนฟิล์ม	๒๐๐	กว่าม้วน	
ของคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
<	ฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง	“ความหวังยังมี”	จาก	กศน.	สวนตูล



	 สามภารกิจแรกของเรานั้นอยู่ท่ีอ.เมืองสงขลา	 ท้ังหมด	 
หลังจากเสร็จสิ้นจาก	 กศน.	 สวนตูลเวลาเท่ียง	 เรารีบกลับไปเก็บ 
ข้าวของ	 ลงชื่อออกจากที่พัก	 และจับรถข้ามอ�าเภอไปยังหาดใหญ	่ 
เพือ่เข้าไปตระเวนค้นหาฟิล์มในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์		ทีแ่รก 
เป็นคณะเภสัชศาสตร์ ตามที่อาจารย์สิน	 ได้บอกเอาไว้	แต่ปรากฏ 
ว่าฟิล์มขนาด	 ๑๖	 มม.	 เกี่ยวกับการใช้ยาชุด	 ท่ีใช้ส�าหรับสอน 
นักศึกษานั้น	 ได้ช�ารุดเสียหายไปหมดแล้ว	 แต่เจ้าหน้าท่ีก็ได้บอก 
ข้อมูลส�าคัญให้รู้ว่า	แหล่งจัดเก็บฟิล์มสารคดีท้องถิ่นขนาดใหญ่ของ 
ภาคใต้ไม่น้อยกว่า	 ๓๐๐	 เรื่อง	 คือส�านักวิทยาการเขตปัตตานี	 ถือ 
เป็นแหล่งใหญ่ที่เราต้องหาโอกาสไปส�ารวจในครั้งต่อ	ๆ	ไป
	 ถดัจากคณะเภสชัศาสตร์	เราไปต่อยงัคณะแพทยศาสตร์  
แต่ก็ต้องพบกับความผิดหวังอีกครั้ง	เมื่อฟิล์มภาพยนตร์ต่าง	ๆ	ของ 
หน่วยสขุศกึษา	หน่วยงานในอดตีของคณะทีเ่คยออกฉายภาพยนตร์ 
ให้ความรูแ้ก่ชมุชนและประชาสมัพนัธ์หน่วยงาน	ได้ช�ารดุเสยีหายไป 
หลายร้อยม้วน	จงึตดัสนิใจทิง้ไปเกอืบหมด	มเีพยีงไม่กีม้่วนเท่านัน้ที ่
ยังคงอยู่	ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ยินดีหากหน่วยกู้หนังจะน�าไปเก็บรักษา	 
เพียงแต่ต้องท�าหนังสือมาเป็นทางการ	 ความหวังเราจึงอยู่ท่ีคณะ 
สดุท้ายคอืคณะวทิยาศาสตร์ ซึง่เป็นคณะเก่าแก่ทีก่่อตัง้มาพร้อมกบั 
มหาวทิยาลยัตัง้แต่	พ.ศ.	๒๕๑๐	นัน่ท�าให้ทีน่ีม่ฟิีล์มภาพยนตร์ทีเ่ป็น 
ประวตัขิองมหาวทิยาลยัจดัเกบ็ไว้	รวมทัง้ภาพยนตร์อืน่อกีกว่า	๒๐๐	 
เรื่อง	นับเป็นแหล่งเก็บฟิล์มในสงขลาที่ใหญ่ที่สุด	ตั้งแต่ที่เราเริ่มต้น 
ออกค้นหาในการเดินทางครั้งนี้
	 แต่โชคชะตาก็ยังคงไม่เข้าข้างเราอยู่เหมือนเดิม	 เพราะ 
เมือ่	๒	ปีทีผ่่านมาได้มกีารช�าระครภุณัฑ์ครัง้ใหญ่	เนือ่งจากทีป่ระสบ 

^	คุณสมศรี	สัจจะภาพพิชิต	(กลาง)	ผู้ท�าให้เกิดการเดินทางครั้งนี้
<	รถสองแถว	พาหนะหลักที่ใช้ในการตระเวนหาฟิล์มภาพยนตร์
<	อาจารย์สนิ	บญุพลดัทอง	เพือ่นร่วมโดยสารรถไฟ	ผูใ้ห้ข้อมลูแหล่งจดัเกบ็ฟิล์ม
ของจังหวัดสงขลา

ปัญหากับการต้องตรวจบัญชีครุภัณฑ์ประจ�าปีแต่ละครั้ง	 ทาง 
หน่วยงานจึงตัดสินใจใช้การ	 “สะสาง”	 ตามหลัก	 ๕	 ส.	 (สะสาง	 
สะดวก	สะอาด	สุขลักษณะ	สร้างนิสัย)	คือขจัดสิ่งที่ไม่ต้องการออก	 
ฟิล์มภาพยนตร์ประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และฟิล์มอื่น	ๆ		 
จึงจ�าต้องถูกจ�าหน่ายให้คนรับซื้อของเก่าไปทั้งหมด	 คงเหลือเพียง 
ล้อส�าหรบัใส่ฟิล์มเปล่าหนึง่ล้อและกล่องใส่ฟิล์มภาพยนตร์หนึง่ใบไว้ 
เท่านั้น
	 ภาพเคลื่อนไหวทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ 
ก่อตั้งมา	๔๐	กว่าปี	กลับเหลือเพียงกล่องและล้อฟิล์มไว้เป็นที่ระลึก	 
ช่างน่าเสียดายจริง	ๆ	ที่เรามาช้าไป	๒	ปี
	 วันท่ี	 ๑๑	 กุมภาพันธ์	 เราออกเดินทางไปพบคุณสมศร ี
สัจจะภาพพิชิต	ผู้เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการเดินทางในครั้งนี้	ในอดีต	
คุณสมศรีและสามีเคยประกอบธุรกิจหน่วยบริการภาพยนตร์ซีอาร์ 
ฟิล์ม	ซึ่งเป็นหน่วยบริการใหญ่ของภาคใต้	มีหน่วยย่อยถึง	๖	หน่วย	 
รวมท้ังมีโรงภาพยนตร์ของตนเอง	 แต่เมื่อความนิยมในการชม 
ภาพยนตร์ตกต�่าลง	บริษัทซีอาร์ฟิล์มก็ต้องปิดตัวลงไป	อุปกรณ์และ 
ฟิล์มบางส่วนนัน้	ได้มอบให้ทมีงานทีส่นใจน�าไปต้ังตัว		ส่วนอีก	๒๐๐	 
กว่าเรื่อง	ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่สงขลา	เมื่อ 
ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 เหลือเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังคงสภาพดีอยู่	 จึง 
ตัดสินใจมอบให้หน่วยกู้หนังน�ามาเก็บรักษาไว้ที่หอภาพยนตร์
	 และน่ันก็เป็นภารกิจสุดท้ายของการเดินทางในครั้งนี้		 
ก่อนที่เราจะน�าของที่ได้รับมอบทั้งหมดไปที่ส�านักงานขนส่งเอกชน	 
เพือ่จดัส่งกลบัมายงัหอภาพยนตร์		และวนัรุ่งขึน้	ทมีงานหน่วยกูห้นงั 
ก็จับรถไฟสายสุไหงโกลก–กรุงเทพ	 กลับสู่บ้านของเราที่ศาลายา	 
เป็นการปิดฉากภารกิจตะลุยหาฟิล์มที่เมืองสงขลา	 ที่เต็มไปด้วย 
ประสบการณ์หลากหลาย	 ชนิดท่ีเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเราได้เป็น 
อย่างดี
	 ก่อนจะจบบันทึกชิ้นนี้ไป	 เราอยากฝากสารไปยังผู้อ่าน 
ทุกคน	หากท่านมีฟิล์มอยู่ในมือ	 หรือทราบแหล่งเก็บฟิล์ม	 และคิด 
ว่าพืน้ทีห่รอือปุกรณ์ต่าง	ๆ 	ทีม่อียูไ่ม่เอือ้ต่อการจดัเกบ็ฟิล์ม	อย่าเพ่ิง 
ด่วนตดัสนิใจทิง้	หรอืปล่อยให้หมดลมหายใจไปตามกาลเวลา	หน่วย 
กูห้นงัพร้อมเสมอทีจ่ะรบัดแูลฟิล์มต่อจากท่าน		เพียงติดต่อมาหาเรา 
เท่านัน้	ภาพทกุภาพในฟิล์มทกุม้วนจะได้รบัการเกบ็รกัษาอย่างด	ีให้ 
คงอยู่สืบต่อไป

หมายเหตุ	 :	 หลังจากน�าฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง	 “ความหวังยังมี”	 
จ�านวน	๔	ม้วน	ที่ได้จาก	กศน.	สวนตูล	มาตรวจสอบ	พบว่ามีอยู่	๑	 
ม้วน	เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่ง	ชื่อว่า	“ความหวังใหม่”	หวังว่านี่ 
จะเป็นนิมิตหมายที่ดี	ที่เราจะได้พบเจอ	“ความหวังใหม่”	จากท่าน 
ผู้อ่านในคราวต่อ	ๆ	ไป

กลิ่นแรงมากจึงได้แยกเก็บไว้ในที่ที่ต้องใช้เวลาค้นหา	 ส่วนอุปกรณ ์
การฉายต่าง	 ๆ	 ก็ถูกเก็บไว้เพื่อจัดท�าพิพิธภัณฑ์ของส�านักงานใน 
อนาคต	 หากค้นหาฟิล์มเจอเม่ือไหร่	 ก็ยินดีจะส่งมอบให้ทางหอ 
ภาพยนตร์	น�าไปเก็บรักษา	
	 ภารกิจตะลุยสงขลาของเราในวันแรก	 จึงลงเอยด้วยการ 
กลับที่พักมือเปล่า
	 ๑๐	กุมภาพันธ์	เราออกเดินทางจากที่พักแต่เช้าเพื่อกลับ 
ไปที่ส�านักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	๖	อีกครั้ง	คราวนี้ได้พบกับคุณ 
นพวรรณ		เสวตานนท์		หวัหน้ากลุม่งานวชิาการ	สมใจ		คณุนพวรรณ 
เป็นเจ้าหน้าที่เก่าแก่	ที่อยู่มาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นส�านักงานป่าไม้เขต 
สงขลา	 ได้ให้ข้อมูลแก่เราว่าฟิล์มภาพยนตร์ที่เคยใช้เป็นสื่อต่าง	 ๆ	 
ขององค์กรในอดีตนั้นจะถูกส่งมาจากกรมป่าไม้ในกรุงเทพ	 และ 
ต้องส่งคืนหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว	 ส�านักงานแห่งนี้จึงไม่มีฟิล์ม 
ภาพยนตร์จดัเกบ็ไว้	จะมกีแ็ต่วดิโีอสารคดขีองกรมป่าไม้ทีใ่ช้เพือ่การ 
ศกึษาเพยีงบางส่วนเท่านัน้	ส่วนอปุกรณ์ทีใ่ช้ส�าหรบัฉาย	ไม่ได้มกีาร 
ดูแลรักษาจนเกิดความเสียหายและได้จ�าหน่ายไปหมดแล้ว
	 เป็นอันว่าผ่านไปเกือบวันครึ่ง	เราก็ยังคงมือเปล่าเหมือน 
เดิม	แม้จะเริ่มท้อแต่ยังไม่มีใครถอย	ถัดจากส�านักงานพื้นที่อนุรักษ์ 
ที่	 ๖	 เราไปต่อยังอีกที่หนึ่งที่อาจารย์สินแนะน�าไว้ตอนอยู่บนรถไฟ	 
คอื	กศน.	สวนตลู	หรอื	สถาบนัพฒันาการศกึษานอกระบบและการ 
ศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา	เป็นภารกิจที่	๔	ที่นี่เรา 
ได้พบกับคุณวินัย	ทองนิลภักดิ์	 เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา	ซึ่งได้ 
ให้ข้อมลูทีน่่าสนใจมาก	ว่าในอดตีหน่วยงานนีม้หีน่วยเฉพาะ	ทีห่น้าที ่
ออกเร่ฉายภาพยนตร์ตามชุมชนในเขตภาคใต้ทั้ง	 ๑๔	 จังหวัด	 เพื่อ 
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและดึงดูดให้คนมาสมัครเรียน	 เป็นฟิล์มที่ 
เบิกมาจากศูนย์เทคโนโลยีหรือสาธารณสุขจังหวัด	 ซึ่งมีมากกว่า	 
๑๐๐	ม้วน	แต่ทีผ่่านมาฟิล์มส่วนใหญ่เสยีหาย	และมกีลิน่เหมน็รนุแรง 
มาก	ทางหน่วยงานจึงได้ตัดสินใจทิ้งไป	คงเหลือแต่ฟิล์มขนาด	๑๖	 
มม.	จ�านวน	๔	ม้วน	สร้างในปี	พ.ศ.	๒๕๒๙	เป็นฟิล์มที่ใช้เป็นสื่อใน 
การประชาสมัพนัธ์หน่วยงานเรือ่งแรก	ชือ่เรือ่งว่า	“ความหวงัยงัม”ี
	 คุณวินัยได้ส่งมอบฟิล์มประวัติศาสตร์ชุดนี้ให้แก่เรา	 นับ 
เป็นฟิล์มชุดแรกที่ได้	 ตั้งแต่มาถึงถิ่นสงขลา	 และชื่อ	 “ความหวังยัง 
มี”	 ของภาพยนตร์เรื่องนี้นั้น	 ก็เป็นถ้อยค�าที่ดี	 ที่คอยเตือนสติและ 
ก�าลังใจพวกเราในออกค้นหาฟิล์มจากแหล่งอื่นต่อไป

จัดของรับมอบมาที่ส�านักงานขนส่ง
เพื่อส่งกลับมายังหอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

มกัฉายภาพยนตร์ดเูป็นงานอดเิรกในยามว่าง		และมฟิีล์มภาพยนตร์ 
ขนาด	๑๖	มม.	สะสมไว้อยู่	๒	 เรื่อง	 (หนึ่งในนั้นคือเรื่องครูวัลลี	ที่ 
ชอบฉายดเูป็นประจ�า)	เราจงึใช้โอกาสอนับงัเอญินี	้สอบถามถงึแหล่ง 
จัดเก็บฟิล์มภาพยนตร์ในจังหวัดสงขลา	ซึ่ง	อาจารย์สินก็ได้บอกให้รู้ 
ว่าเคยได้ฟิล์มมาจากส�านักงานป่าไม้เขตสงขลา	และกศน.	 สวนตูล	 
รวมทัง้ทราบมาว่า	ทีค่ณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	 
ก็มีฟิล์มเก็บไว้เป็นจ�านวนมากเช่นกัน
	 รถไฟเข้าเทยีบชานชาลาสถานหีาดใหญ่	ตอนเช้า	วนัที่	๙	 
กุมภาพันธ์	 สิ่งแรกที่จ�าเป็นต้องท�าคือการเหมารถสองแถวสักคัน 
เพื่อให้พาไปตะลุยหาฟิล์มตามข้อมูลที่ได้มา	 เป้าหมายแรกของเรา 
คือส�านักงานป่าไม้เขตสงขลา	 หรือที่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น	ส�านัก 
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๖ 	แต่เมื่อไปถึงกลับพบว่า	 ไม่มีใครในนั้น 
เคยทราบเรือ่งฟิล์มภาพยนตร์เลยสกัคน	หวัหน้ากลุม่งานวชิาการซึง่ 
เป็นคนเดียวที่น่าจะมีข้อมูล	ก็ไม่อยู่ในตอนนั้น	จึงต้องมาใหม่ในวัน 
รุ่งขึ้น
	 เมื่อภารกิจแรกยังไม่ประสบความส�าเร็จ	 เราจึงตัดสินใจ 
หาแหล่งเก็บฟิล์มแหล่งที่สองทันทีโดยไม่รอช้า	จากประสบการณ์ที่ 
ผ่านมา	ท�าให้รูว่้าส�านกังานป้องกนัควบคมุโรค	ของแต่ละจงัหวดันัน้	 
เป็นแหล่งเก็บฟิล์มที่ส�าคัญ	 เนื่องจากในอดีต	ส�านักงานเหล่านี้ต้อง 
จัดฉายภาพยนตร์เรื่องโรคเพื่อให้ความรู้แก่ผู้คนในชุมชน	 ภารกิจที่ 
สองของเราจึงอยู่ที่ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัด 
สงขลา	ซึ่งเมื่อไปถึงก็เป็นอย่างที่คาดไว้จริง	ๆ 	เพราะส�านักงานแห่ง 
นี้เคยได้รับการสนับสนุนจาก	USOM	(องค์การบริหารวิเทศกิจแห่ง 
สหรฐัฯ)	เกีย่วกบัภาพยนตร์เรือ่งโรคทีเ่กดิจากแมลงไปสูค่น	ออกฉาย 
ให้ความรูแ้ก่ชมุชน	แต่สิง่ทีไ่ม่ได้คาดไว้กค็อื	ฟิล์มทีย่งัมหีลงเหลอือยู่ 
นั้น	 เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าอยู่ส่วนไหนของส�านักงาน	 เพราะฟิล์มมี 



ภาพยนตร์สนทนา

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

	 หากใช้มุมมองด้านชนช้ันในการพิจารณาเนื้อหาของ 

ภาพยนตร์ไทยแล้ว	 คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า	 ตัวละครเอกส่วนใหญ ่

ในภาพยนตร์ไทยจ�านวนมากล้วนแต่สังกัดอยู่ชนชั้นกลาง	 และ 

เนื้อหาของภาพยนตร์ไทยก็จะวนเวียนเล่าเรื่องราวของชนชั้นกลาง 

เป็นหลัก	 ในขณะที่ชนชั้นล่าง	 โดยเฉพาะชนชั้นแรงงานมักจะเป็น 

ตัวประกอบ	 หรือเป็นตัวเพิ่มสีสัน	 โดยเฉพาะบรรดาเหล่าตัวละคร 

คนรับใช้	 (ที่ทุกวันนี้	 ในภาพยนตร์อาจจะไม่เด่นชัดเท่ากับในละคร 

โทรทศัน์)	อาจจะมภีาพยนตร์บางเรือ่งทีพ่ยายามจะน�าเสนอชวีติของ 

ชนชั้นแรงงานบ้าง	แต่ก็ถือเป็นส่วนน้อย		

	 ในบรรดาภาพยนตร์ที่มีตัวละครเอกเป็นชนชั้นแรงงาน	 

ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงการต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในสภาพสังคมที่เลว 

ร้าย	ที่มีทั้งอาชญากรรมและการไร้มนุษยธรรม	ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น 

อปุสรรคของการมชีวีติทีด่กีว่า	หรอืไม่	กจ็ะเป็นภาพยนตร์ตลกทีเ่ล่น 

มุกจากความเปิ่น	 ความเด๋อด๋าของชนชั้นแรงงาน	 ซึ่งส่วนใหญ่จะ 

เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาท�างานในเมืองหลวง

	 ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า	 ตัวละครที่อยู ่ชนชั้นแรงงานน้ันม ี

ตัวตนอยู่อย่างชัดเจนในโลกของภาพยนตร์ไทย	 แต่ก็น�าไปสู่ค�าถาม 

ที่ว่าภาพตัวละครเหล่านี้ถูกน�าเสนอออกมาอย่างไร	 แล้วเหตุใดจึง 

ถกูน�าเสนอออกมาเช่นนัน้		การน�าเสนอภาพตวัละครชนชัน้แรงงาน	 

ในสื่อภาพยนตร์ไทย	รวมทั้งสื่ออื่นๆ	มีผลต่อทัศนคติของสังคมไทย 

ที่มีต่อชนชั้นแรงงานอย่างไรบ้าง	 แล้วการน�าเสนอภาพแบบไหนจึง 

เป็นสิ่งที่ควรจะเป็น

	 ในเดือนพฤษภาคมนี้	 หอภาพยนตร์จึงจัดกิจกรรม

ภาพยนตร์สนทนา	เรือ่ง	ชนชัน้แรงงานในภาพยนตร์ไทย	โดยได้รบั 

เกียรติจาก	 อ.ศักดินา	 ฉัตรกุล	ณ	 อยุธยา	 นักวิชาการอิสระด้าน 

แรงงาน	และ	คุณจิตรา	คชเดช	ผู้ก่อตั้งกลุ่มทราย	อาร์ม	(Try	Arm	 

http://www.tryarm.org)	 เพื่อมาร่วมค้นหาค�าตอบของค�าถาม 

ข้างบน	และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ	เพื่อสร้างองค์ความ 

รู้ใหม่	ๆ	ในการวิจารณ์ภาพยนตร์ไทย

	 กิจกรรมภาพยนตร์สนทนาเดือนพฤษภาคมนี้	 จะจัดขึ้น 

วันเสาร์ที่	 ๑๙	พฤษภาคม	 ศกนี้	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 –	 ๑๘.๐๐	 น.	ณ 

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 หอภาพยนตร์ฯ	 (ถ.พุทธมณฑลสาย	๕) 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ภาพยนตร์สนทนา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

	 ในวันอาทิตย์ที่	๒๔	มิถุนายน	ศกนี้	จะถือเป็นการครบรอบ	 
๘๐	ปี	ของการเปลีย่นแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทย	จาก 
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	มาสู่ระบอบประชาธิปไตย	
	 ถึงแม้ว่า	 ในประเทศไทยระบอบการปกครองแบบประชา- 
ธิปไตยนี้จะมีอายุมาถึง	 ๘๐	 ปี	 และเป็นระบอบการปกครองที่ได้รับ 
ความนิยมจากนานาประเทศมากที่สุด	แต่หลาย	ๆ	ครั้ง	ก็มักจะมีค�า 
วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยว่า	 ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นประเทศ 
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง	 หรือไม่ก็	 ประชาธิปไตยที่ใช้กันอยู่ใน 
ประเทศไทย	 เรียกว่า	 “ประชาธิปไตยแบบไทยๆ”	 ซึ่งมีเนื้อหาและ 
รายละเอียดแตกต่างจากประชาธิปไตยที่สากลประเทศใช้กันอยู่
	 ในวาระพิเศษนี้	 หอภาพยนตร์ฯ	 จึงจัดภาพยนตร์สนทนา 
เดอืนมถินุายน	เรือ่ง อดุมการณ์ประชาธิปไตยในภาพยนตร์ไทย โดย 
ได้รับเกียรติจาก	 คุณศิโรตม์	 คล้ามไพบูลย์	 นักวิชาการอิสระด้าน 
รัฐศาสตร์	 และ	 คุณศาสวัต	 บุญศรี	 อาจารย์ประจ�าคณะเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 เพื่อมาวิเคราะห ์
เน้ือหาในภาพยนตร์ไทยว่า	 ในภาพยนตร์ไทยเหล่านี้ได้แฝงไว้ซึ่ง 
อุดมการณ์ความคิด	 ท่ีสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคของการพัฒนา 
แนวคิดประชาธิปไตยในประเทศไทยหรือไม่	 หรือ	 หากเราจะลองใช้ 
แนวคิดประชาธิปไตยในการวิเคราะห์ภาพยนตร์ไทย	 ผลลัพธ์ที่ได้ 
จะเป็นอย่างไร	
	 กิจกรรมภาพยนตร์สนทนาเดือนมิถุนายนนี้	 จะจัดขึ้น 
วันเสาร์ท่ี	 ๒๓	 มิถุนายน	 ศกน้ี	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 –	 ๑๘.๐๐	 น.	 ณ 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 หอภาพยนตร์ฯ	 (ถ.พุทธมณฑลสาย	 ๕) 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

อุดมการณ์ประชาธิปไตย
ใน

ภาพยนตร์ไทย

อุดมการณ์ประชาธิปไตย
ใน

ภาพยนตร์ไทย



      พุธที่ ๙ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

Sao Paulo Sociedade Anonima
๒๕๐๘	/	ก�ากับโดย	Luís	Sérgio	Person	/	สนับสนุน
โปรแกรม	 โดย	 สถานเอกอัครราชทูตบราซิล	 ประจ�า
ประเทศไทย	(ภาษาโปรตุเกส	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
ภาพยนตร์บราซิล	 เรื่องราวในยุค	๕๐	ของนายคาร์ลอส	
ผูท้�างานในบริษัทประกอบชิ้นส่วนรถยนต	์และใช้ชวีติอยู่
กับความขัดแย้ง	 ทั้งเร่ืองงานและความรัก	 โดยมีเมือง 
เซาเปาโลเป็นฉากหลัง

      พฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

คนจนผู้ยิ่งใหญ่  
(โปรแกรม	ชนชั้นต้องสู้)
๒๕๕๔	/	ก�ากับโดย	บุญส่ง	นาคภู่	/
สร้างโดย	ปลาเป็นว่ายทวนน�้า	
พ่อลูกคู่หนึ่งดิ้นรนใช้ชีวิตในแถบชนบทด้วยความหวัง	 ผู้ 
พ่อหวังว่าจะได้งานท�าในท้องถิ่น	 ส่วนลูกฝันจะเป็นนัก 
ดนตรอีาชพี	ทัง้สองเชือ่ว่าสิง่เหล่านีเ้ป็นจริงได้ในบ้านเกิด	 
และปฏิเสธการเข้ากรุงเทพฯ	 เพื่อไขว่คว้าโอกาสที่มี 
มากกว่า		

      ศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ทอง ๔ 
(โปรแกรมลานดาราของนพพล	โกมารชุน)
๒๕๓๓	/	ก�ากับโดย	ฉลอง	ภักดีวิจิตร	/	
สร้างโดย	บริษัท	บางกอกการภาพยนตร์	จ�ากัด
อีกครั้งกับผลงานที่มุ่งขายตลาดต่างประเทศของฉลอง 
ภักดีวิจิตรที่ขนดารามาประชันกันอย่างมากมายทั้งดารา 
ไทยและดาราฮอลลีวู้ด	หนังเล่าเรื่องของ	อัครมหาเศรษฐี 
อเมริกัน	ได้น�าทองค�ามาไถ่ตัวเชลยในลาว	เขาถูกฆ่าตาย	 
ทองหายสาบสญูไป	นายทหารหนุม่ยศร้อยเอกได้รบัค�าสัง่ 
ติดตามน�าทองมาคืน	เขากับพรรคพวกจึงเข้าไปที่ลาว	ที่ 
นั่นเขาได้พบกับคนรักเก่า	 และยังต้องผจญกับหัวหน้า 
เชลยศึก	และพวกทหารญี่ปุ่นตกค้างจากสงคราม	การชิง 
ทองค�าครั้งยิ่งใหญ่จึงเกิดขึ้นอีกครั้ง	

      เสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เฉิ่ม   
(โปรแกรม	ชนชั้นต้องสู้)
๒๕๔๘	/	ก�ากับโดย	คงเดช	จาตุรันต์รัศมี	/	
สร้างโดย	บริษัท	สหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด
ความรกัของ	‘บตั’ิ	คนขบัเทก็ซีผู่ห้ลงตดิในโลกเพ้อฝันแห่ง 
นิยายวทิย	ุกบั	‘นวล’	นางในตูก้ระจกผูใ้ช้ชวีติอยูบ่นความ
จริง	 ด้วยการพูดคุยกันทุกครั้งที่เธอขึ้นรถแท็กซี่ของบัต	ิ 
กลายเป็นความรกัผกูพนัจนโลกความจรงิของนวลค่อย	ๆ 	 
ทลายโลกแห่งฝันที่บัติสร้างไว้ป้องกันตัวเอง	 กว่าจะรู้ตัว 
เขาก็พบว่าตัวเองยืนอยู ่บนความจริงอันโหดร้ายที่
พยายามหลีกหนีมาตลอด	 และต้องเลือกจะกลับไปเพ้อ
ฝันดั่งเดิมหรือเผชิญความจริงร่วมกับนวล	

      เสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม เวลา ๑๔.๐๐ น.

กิจกรรมลานดารากับนพพล โกมารชุน 
นักแสดงและผู ้ก�ากับการแสดงที่มากไปด้วยความ
สามารถ

      อาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม  เวลา ๑๓.๐๐ น.

ทอง ๓ 
(โปรแกรมลานดาราของ	นพพล	โกมารชุน)
๒๕๓๑	/	ก�ากับโดย	ฉลอง	ภักดีวิจิตร	/	
สร้างโดย	บริษัท	บางกอกการภาพยนตร์	จ�ากัด
ระหว่างสงครามเวียดนาม	กลุ่มทหารอเมริกันได้ค้นพบ 
รูปหล่อทองค�าโดยบังเอิญ	 และน�าไปซ่อนไว้ในถ�้าแห่ง 
หนึ่งในกัมพูชา	 มีเพียงอดีตนายทหารอเมริกันท่ีผันตัว 
มาปักหลักใช้ชีวิตในไทยเป็นผู้รู ้ที่อยู่ของมัน	 เขาถูก 
บังคับโดยอดีตเพ่ือนรักพร้อมทีมทหารรับจ้างชาวไทย 
ให้พาไปยงัขมุทรพัย์นัน้	โดยระหว่างทางต้องฝ่าด่านกอง 
ก�าลังติดอาวุธของฝ่ายต่าง	ๆ	มากมาย	

      จันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

Petty Middle Manager  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๐๔	/	ก�ากับโดย	Lee	Bongrae	/	
สนับสนุนโปรแกรมโดย	Korean	Film	Archive
(ภาษาเกาหลี	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
ภาพยนตร์เกาหล	ีเรือ่งของหวัหน้าสาขาบรษิทัแห่งหนึง่	 
ท่ียอมดัดแปลงส�านักงานของตนเอง	 ให้กลายเป็น 
โรงเรียนสอนเต้น	 แลกกับการได้เลื่อนข้ันจากเจ้านาย	 
แต่สุดท้ายเขากลับถูกเข้าใจผิดจากภรรยาตัวเอง	

      อังคารที่ ๘ พฤษภาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.

สามล้อ ซี ๕  
(โปรแกรมชนชั้นต้องสู้)
๒๕๒๘/	ก�ากับโดย	สุวิชา	มีแสงเงิน	/	
สร้างโดย	บริษัท	บัวหลวงภาพยนตร์	จ�ากัด
เล็ก	 ช้างเผือก	 ครูหนุ่มคนขยันใช้เวลาหลังเลิกสอนมา
ถีบสามล้อหารายได้เสริม	 และริเริ่มก่อตั้งชมรมสามล้อ 
ขึ้นจนกลายเป็นที่รักของทุกคน	 กระทั่งได้รับรางวัล 
บุคคลแห่งปีจากทางจังหวัด	 แต่ชีวิตท่ีสงบก็พังทลาย	 
เมือ่เขาได้ช่วยเหลอือดตีคนรกัจากโจรวิง่ราว	ท�าให้พวก 
โจรเคียดแค้นจนบุกจับลูกเมียครูเล็กเป็นตัวประกัน		

      อาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น  
(โปรแกรม	ชนชั้นต้องสู้)
๒๕๒๐	/	ก�ากับโดย	หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม	ยุคล	/	
สร้างโดย	บริษัท	ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด	และบริษัท	
พร้อมมิตร	ภาพยนตร์	จ�ากัด
ทองคนู	โคกโพ	เดนิหน้าเข้าเมอืงกรงุด้วยหวงัจะเกบ็เงนิ 
ต้ังตัว	แต่รถแทก็ซีคู่ใ่จทีซ่ือ้มาด้วยความยากล�าบากกลับ 
ถูกจี้ไป	 ก่อนพบว่ารถคันดังกล่าวไปอยู่ในอู่แห่งหนึ่ง 
ทองพูนไปขอรถคืนแต่กลับถูกท�าร้ายปางตาย	 เมื่อ 
กฎหมายไม่ให้ความช่วยเหลอืทองพนูเหลอือดตดัสนิใจ
บุกอู่อีกครั้ง	ซึ่งน�าไปสู่ความรุนแรงในท้ายสุด

      จันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สาระแนสิบล้อ  
(โปรแกรม	ชนชั้นต้องสู้)
๒๕๕๓	/	ก�ากับโดย	นฤบดี	เวชกรรม	/	สร้างโดย	บริษัท	
สหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	
ครูสมชายกลัวว่า	เอก	ลูกชายตนจะไม่แมนเต็มร้อย	จึง
ฝากฝังให้	เช	ไอ้สิบล้อน้องชายจอมห่าม	พาเอกไปเจอ 
ประสบการณ์สร้างความแมน	บนท้องถนนในฐานะคน 
ขับสิบล้อ	ที่ต้องเผชิญทั้งต�ารวจทางหลวง,	แมงดา,	คน 
ขับสิบล้อคูแ่ค้น	และสารพัดผี!	พร้อม	ๆ 	มรัีกแรกกับ	บบีี	 
พนักงานเซเว่นสาวที่เก็บง�าความลับบางอย่างอยู่	

      อังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

A Better Life   
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก	และโปรแกรมชนชั้นต้องสู้)
๒๕๕๔	/	ก�ากับโดย	Chris	Weitz	/	
สนับสนุนโปรแกรมโดย	โรงภาพยนตร์เฮาส์	อาร์ซีเอ
(ภาษาอังกฤษ	ค�าบรรยายภาษาไทย)
คาร์โลส	ชายวยักลางคนชาวเมก็ซกินัทีห่าเลีย้งตวัเองใน 
แอล.เอ.	 ด้วยอาชีพคนสวน	 เขาท�างานหนักด้วยความ 
หวังหนึ่งเดียวคือต้องการให้ลูกชายมีชีวิตที่ดีกว่าตัวเอง	 
คาร์โลสพยายามปลูกฝังให้ลูกต้ังใจเรียน	 และกันเขา 
ออกห่างจากแหล่งมัว่สมุ	ทีเ่รยีกได้ว่าเป็นจดุลงเอยของ
เด็กวัยรุ่นชาวละตินในอเมริกาเกือบทุกคน

      พุธที่ ๑๖ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

เกิดมาลุย 
(โปรแกรมลานดาราของนพพล	โกมารชุน)
๒๕๔๗	/	ก�ากับโดย	พันนา	ฤทธิไกร	/	สร้างโดย	บริษัท	
สหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด
นายต�ารวจหนุ่มพร้อมด้วยกลุ ่มนักกีฬาทีมชาติไทย 
เดินทางน�าของไปบริจาคยังหมู่บ้านแถบภาคเหนือ	 แต่ 
กลับตกเป็นตัวประกันร่วมกับชาวบ้าน	 หลังกองก�าลัง 
ทหารของนายพลหยาง	เจ้าพ่อยาเสพตดิเข้ายดึหมูบ้่าน	 
พร้อมติดต้ังขปีนาวุธเตรยีมถล่มกรงุเทพฯ	ทางรอดเดียว 
คือทุกคนต้องสู้ถวายหัวเพื่อหยุดยั้งแผนร้ายนี้ให้ได้

      อังคารที่ ๑ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

การต่อสู้ของกรรมกรหญิงโรงงานฮาร่า 
(โปรแกรม	ชนชั้นต้องสู้)
๒๕๑๘	/	ก�ากับโดย	จอน	อึ๊งภากรณ์	
หนังสารคดจีบัภาพเหตกุารณ์จรงิของเหล่ากรรมกรหญงิ
โรงงานกางเกงยนีส์ฮาร่า	ทีล่กุขึน้รวมตวัเรยีกร้องค่าแรง
อันเป็นธรรมจากนายทนุ	ดงึความสนใจของคอข่าวและ
คนทั่วไปเม่ือพวกเธอไม่ใช่แค่รวมตัวประท้วง	 แต่มีการ
จัดระเบียบการชุมนุมเป็นระบบจนยืนหยัดสู้ได้นานถึง	
๔	 เดือนก่อนถูกเจ้าหน้าท่ีรัฐจับกุมข้อหามั่วสุมในต้นปี
ถัดมา	

      พุธที่ ๒ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

มือปืน ๒ สาละวิน  
(โปรแกรมลานดาราของ	นพพล	โกมารชุน)
๒๕๓๖	/	ก�ากับโดย	หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม	ยุคล	/	
สร้างโดย	บริษัท	พร้อมมิตร	ภาพยนตร์	จ�ากัด
สดุเขตชายแดนไทย-พม่ามีเพยีงแม่น�า้สาละวนิกัน้กลาง	 
ที่นั่นมีการลักลอบไม้เถื่อนข้ามแดนให้มาเฟียไทย	แลก 
กับการขนส่งอาวุธข้ามไปให้ชนกลุ่มน้อยของพม่า	 มี 
เพียง	‘จ่าแร่ม’	ต�ารวจตระเวนชายแดนที่คอยขัดขวาง 
ธรุกจิมดืน้ีด้วยความรนุแรง	แต่กลบัต้องเผชญิศกึในทาง 
ความคิดกับสารวัตรหนุ่มคนใหม่	ที่มองว่าความรุนแรง
ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไร	

      พฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

The Full Monty  
(โปรแกรมชนชั้นต้องสู้	และโปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๐	/	ก�ากับโดย	Peter	Cattaneo	/	
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์โดยบริษัทแคททาลิสต์	อัลลายแอนซ์	
(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(ภาษาองักฤษ	บรรยายภาษาไทย)
ภาพยนตร์องักฤษว่าด้วยเรือ่งของพษิเศรษฐกิจ	ท่ีท�าให้ 
ชายทัง้หกทีก่�าลงัตกงานต้องรวมตวักันจัดโชว์เปล้ืองผ้า	 
ที่มาแห่งเสียงหัวเราะและความประทับใจ

      ศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.

มาดามยี่หุบ   
(โปรแกรมลานดาราของ	นพพล	โกมารชุน)
๒๕๒๕	/	ก�ากับโดย	ก�าธร	ทัพคัลไลย	/	
สร้างโดย	บริษัท	สยามสตาร์โปรดักชั่น	จ�ากัด
ชีวิตของอียี่หุบแห่งทุ่งบางปลาม้าพลิกผันสุดขั้วเมื่อได้ 
แต่งงานกับ	เอกราช	ว่าที่นักการทูตหนุ่มรุ่นใหม่ประจ�า 
กระทรวงต่างประเทศ	จากสญัญาทีพ่่อเขากบัพ่อเธอให้ 
กนัไว้เมือ่	๒๐	กว่าปีก่อน	ท�าให้อยีีห่บุกลายเป็น	‘มาดาม 
ยี่หุบ’	 ที่จะมาสร้างความปั่นป่วนแก่วงสังคมไฮโซด้วย
ลีลาเปิ่นเป๋อไม่เหมือนมาดามรายไหนๆ			

      พฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

A Class to Remember  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๖	/	ก�ากับโดย	Yoji	Yamada	/	สนับสนุนโปรแกรม
โดยมูลนิธิญี่ปุ่น	(ภาษาญี่ปุ่น	บรรยายภาษาไทย)
คโุรอ	ิครสูอนหนงัสอืภาคค�า่ในชัน้เรยีนส�าหรบัคนท�างาน	 
ซึ่งบางคนไม่ใช่ชาวญี่ปุ ่นและบางคนยังไม่ส�าเร็จการ 
ศึกษาภาคบังคับ	เขามีความสุขกับการท�างาน	การได้พูด 
คยุกบัศษิย์เก่าทีผ่ลดักนัแวะเวยีนเข้ามาทกัทาย	ท�าให้เขา 
ได้หวนร�าลึกถึงประสบการณ์ร่วมกับนักเรียนของเขา

      ศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ครูสมศรี  
(โปรแกรม	ชนชั้นต้องสู้)
๒๕๒๘	/	ก�ากับโดย	หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม	ยุคล	/	
สร้างโดย	บริษัท	พร้อมมิตร	ภาพยนตร์	จ�ากัด
เมือ่เจ้าของทีเ่ริม่รกุไล่ชาวบ้านในชมุชนแออดัออกไปโดย
ไม่ได้รับความยินยอมใด	 ๆ	 กฎหมายก็เพิกเฉย	 ท�าให ้
ชาวบ้านรวมตวักนัลกุขึน้ต่อสูด้้วยการประท้วง	น�าโดยครู 
สมศรี	ครูประจ�าโรงเรียนในชุมชนตัวเล็ก	ๆ	ผู้กลายเป็น 
ศูนย์รวมจิตใจทุกคน	 แต่ยิ่งการต่อสู้เข้มข้นข้ึนเท่าใด	 
อันตรายต่อตัวครูสมศรีก็มีมากขึ้นเท่านั้น	

      เสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ภาพยนตร์สนทนา 
ในหัวข้อเรื่อง	ชนชั้นแรงงานในภาพยนตร์ กับวิทยากร	
อ.ศักดินา	ฉัตรกุล	ณ	อยุธยา	และ	คุณจิตรา	คชเดช

      อาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ขบวนการคนใช้  
(โปรแกรม	ชนชั้นต้องสู้)
๒๕๒๙	/	ก�ากับโดย	ชนะ	คราประยูร	/	
สร้างโดย	บริษัท	ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด	
ภาพยนตร์ไทยที่จะน�าเสนอเรื่องวุ่น	 ๆ	 ของราวกลุ่มคน 
รับใช้ตามบ้านต่าง	 ๆ	 โดยรวบรวมพฤติกรรมคนรับใช้ที่ 
แสบ	ๆ 	คัน	ๆ 	มาน�าเสนอหลากหลายรูปแบบ	ภาพยนตร์ 
เรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างสูง	จนต้องน�ามาขยายกลาย 
เป็นละครโทรทศัน์ชือ่เดียวกัน	ส่งให้ชือ่	อเีอีย้ง	กลายเป็น
ชื่อคนรับใช้ที่ติดหูไปทั้งบ้านทั้งเมือง	

     จันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อุ้งมือมาร  
(โปรแกรม	ชนชั้นต้องสู้)
๒๕๒๘	/	ก�ากับโดย	พิศาล	อัครเศรณี	/	
สร้างโดย	บริษัท	อัครเศรณี	โปรดักชั่น	จ�ากัด
ชีวิตประมงของด�า	 ชุมพร	 แทบพังทลาย	 เม่ือเรือคู่ชีพ
ขาดงวดผ่อนและใกล้โดนยดึ	เขาจงึบกุเมอืงกรงุเพือ่หวงั
เจรจาต่อรอง	แต่กลบัพบเพยีงลกูสาวม่ายของเจ้าหนีอ้ยู ่
บ้าน	ด�าจึงหุนหันจับเธอไปด้วยกัน	หวังให้เธอพาไปพบ 
พ่อเพื่อน�าเงินไถ่ถอนเรือให้ทันเวลา	

      อังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Wesh, Wesh qu’est-ce qui se passe?  
(โปรแกรม	ชนชั้นต้องสู้)
๒๕๔๔	/	ก�ากับโดย	Rabah	Ameur-Zaimeche	/	
สนับสนุนโปรแกรมโดย	Francais	Institut	
(ภาษาฝรั่งเศส	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
คาเมล	 ชายหนุ่มสลัมชาวฝรั่งเศส	 ก�าลังจะกลับมาที่ 
ฝร่ังเศส	 หลังจากที่ต้องติดคุกข้อหาค้ายาเสพติดเป็น 
เวลา	๕	ปี	 เขาพยายามหางานท�าและใช้ชีวิตตามปกติ 
โดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว	 แต่กลับพบว่า 
ทุกสิ่งไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดไว้

      พุธที่ ๒๓ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

คนกลางแดด  
(โปรแกรม	ชนชั้นต้องสู้)
๒๕๒๒	/	ก�ากับโดย	คิด	สุวรรณศร	/	สร้างโดย	บริษัท	
สหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด
ขณะที่	เปลว	หนุ่มคนขับรถรับจ้างส่งน�้าแข็ง	และ	แมว	
เด็กสาวขายพวงมาลัย		ต่างท�างานสายตัวแทบขาด	คน 
รอบข้างอย่าง	 น้าเริง	 คู่หูของเปลวกลับโกงส่วนแบ่ง 
เขาลับ	ๆ	ไม่ต่างกับ	‘ย่า’	ที่น�าเงินจากแมวไปเล่นพนัน 
จนหนี้ท่วมหัว	 และไม่ช้าสิ่งที่ทั้งสองท�าไว้ได้กลายเป็น 
ชนวนเหตุสู่โศกนาฏกรรมชีวิตแสนเศร้า

จัดฉายทุกวัน ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) นครปฐม

รายละเอียดภาพยนตร์เดือนพฤษภาคม



     พฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

นานแค่ไหนก็ยังรัก  
(โปรแกรมลานดาราของนพพล	โกมารชุน)
๒๕๒๔	/	ก�ากับโดย	สนาน	คราประยูร	
เรือ่งราวความรกัทีอ่ยากจะให้ใครก�าหนด	เม่ือหญงิสาว
ต้องจ�ายอมแต่งงานกบันายทหารหนุม่อนาคตไกลเพราะ 
พ่อแม่ของท้ังคู่เห็นพ้องต้องกัน	ทั้ง	 ๆ	 ที่ต่างฝ่ายต่างม ี
คู่ที่หมายปองอยู่แล้ว	 หญิงสาวเองต้องปกปิดความ
สัมพันธ์กับนักธุรกิจหนุ่มที่เธอหลงรักที่ฮ่องกง	 ในขณะ
ที่นายทหารหนุ่มก็รักอยู่กับดาราสาวสวยอยู่ก่อนแล้ว			

      ศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

กิจกรรม	ดูหนังกับโดม สุขวงศ์ 
ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

      เสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

อีส้มสมหวัง  
(โปรแกรม	ชนชั้นต้องสู้)
๒๕๕๐	/	ก�ากับโดย	บ�าเรอ	ผ่องอินทรีย์	/	
สร้างโดย	บริษัท	พระนครฟิลม์	จ�ากัด
ความฝันของสมหวังที่จะเป็นนักร้องลูกทุ่งคนดังระดับ 
ยอดรัก	สลักใจ	ท�าให้เขาพาตัวเองเข้าไปสมัครอยู่ในวง 
ดนตรีของยอดรัก	 ก่อนพบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะไป
ถึงจุดน้ัน	 แม้ต้องเจออุปสรรคมากมายจนท�าให้ท้อแท้	 
หากยังมีคน	 ๆ	 หน่ึงท่ีเชื่อม่ันในตัวเขาเสมอคือ	 ‘ส้ม’ 
หางเครื่องคนสวยที่อาจช่วยให้เขาได้ท�าฝันให้เป็นจริง

      อาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

หมานคร  
(โปรแกรม	ชนชั้นต้องสู้)
๒๕๔๗	/	ก�ากับโดย	วิศิษฏ์	ศาสนเที่ยง	/	
สร้างโดย	บริษัท	ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
ค�าพูดแปลก	ๆ 	ของยาย	ท�าให้	ป๊อด	เกิดฝังใจกรุงเทพฯ	 
ในมมุสุดพลึิก	แต่กย็งัดัน้ด้นเข้ามาหางานท�า	เร่ิมจากท�า 
โรงงานปลากระป๋อง	แล้วลาออกไปเป็นพนักงานรักษา 
ความปลอดภัย	 ที่นี่เองที่ป๊อดได้พบ	 จิน	 พนักงานท�า 
ความสะอาดสาวที่มีฝันประหลาดอยากอ่านหนังสือ 
ปกขาวซึ่งตกจากฟ้าออก	 นอกจากนั้นป๊อดยังเจอคน 
แปลก	ๆ	เช่น	มอเตอร์ไซค์ผี,	ตุ๊กตาหมีพูดได้,	เด็กหญิง 
แก่แดด	และฝรั่งนักประท้วงที่จินแอบรัก

      จันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ต้องปล้น 
(โปรแกรมลานดาราของนพพล	โกมารชุน)
๒๕๓๓	/	ก�ากับโดย	ชูชัย	องอาจชัย	/	
สร้างโดย	บริษัท	ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
วัยรุน่ดีเดอืดสามคนรวมตวักนัปล้นธนาคาร	ด้วยเชือ่ว่า 
เงินมหาศาลจะน�ามาสู่ชีวิตที่ดีกว่า	 แต่แผนการไม่เป็น 
ดังคาด	ต้องหลบหนีต�ารวจซ่อนตัวในอพาร์ทเม้นท์แห่ง 
หนึ่ง	 ก่อนได้พบเจอปัญหาชีวิตของผู้คนมากหน้าในที่ 
ดังกล่าว

      อังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

รักนะ ๒๔ ชั่วโมง 
(โปรแกรม	ชนชั้นต้องสู้)
๒๕๕๐	/	ก�ากับโดย	เหมันต์	เชตมี	/	
สร้างโดย	บริษัท	อาร์เอส	ฟิล์ม
หนุ่มหัวใจประหลาดที่จะเปลี่ยนสลับบุคลิกเป็นคนละ
คนในทกุเช้าทีต่ืน่นอน	วนัหนึง่เขาอาจเป็น	‘เบิล้เอ’	อกี 
วันเขาคือ	 ‘เบิ้ลบี’	 แต่ไม่ว่าเป็นใครเขาก็มีความสุขใน 
งานร้านสะดวกซื้อกะกลางคืนมาหลายปี	 ต่อให้หลาย 
คร้ังบคุลกิทีเ่ปลีย่นไปวนัเว้นวนัจะท�าให้ลกูค้าหลายคน 
เกิดเรื่องข�า	ๆ	มากมาย	แต่การตกหลุมรักพนักงานสาว	 
‘เต๊าะ’	 ท�าให้ชีวิตของหนุ่มคนนี้เปลี่ยนไป	ด้วยหว่ันใจ 
ว่าข้ามคนืเขาจะเปลีย่นเป็นอกีคน	ทีอ่าจไม่รกัเธอดัง่เดมิ	

      พุธที่ ๓๐ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

For 80 Days (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)	
๒๕๕๓	 /	 ก�ากับโดย	 Jon	 Garan-O	 และ	 Jose	Maria	
Goenaga	/	สนบัสนนุโปรแกรมโดย	สถานเอกอคัรราชทตู
สเปน	ประจ�าประเทศไทย	และ	AECID	
(ภาษาสเปน	บรรยายอังกฤษ)
เร่ืองราวของผู้หญิงสองคนท่ีผูกพันกันเกินเพื่อนในวัย 
เด็ก	 แต่ในสมัยน้ันพวกเธอแสดงความรักออกมาไม่ได้	 
ทั้งคู่จึงต้องแยกย้ายกันไป	จนกระทั่ง	๕๐	ปีผ่านไป	ทั้ง 
คู่ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง	

     พฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Status Yo
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๗	/	ก�ากับโดย		Till	Hastreiter	/
	สนับสนุนโดยสถาบันเกอเธ่	ประเทศไทย
(ภาษาเยอรมัน	บรรยายอังกฤษ)
ภาพยนตร์เยอรมันเรื่องเยี่ยมที่เล่าเรื่องของกลุ่ม	 “ฮิป 
ฮอป”	 ในกรุงเบอร์ลิน	 ที่ต้องพยายามจัดการชีวิตอัน 
ยุ่งเหยิงของพวกเขาทั้งหลาย	 เพ่ือจะวางแผนจัดปาร์ตี้ 
ครั้งประวัติศาสตร์

หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	
จัดฉายภาพยนตร์	ทุกวันอังคาร	พุธ	และพฤหัสบดี	
เวลา	๑๘.๐๐	น.	ณ	ห้องประชุมชั้น	๔	
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	

MINI THEATER @ BACC

อังคารที่	๑	พฤษภาคม		 ทองพูน โคกโพ ราษฏรเต็มขั้น 
พุธที่	๒	พฤษภาคม	 	 ทอง ๓
พฤหัสบดีที่	๓	พฤษภาคม				 Status Yo
อังคารที่	๘	พฤษภาคม		 คนกลางแดด
พุธที่	๙	พฤษภาคม	 	 หมานคร
พฤหัสบดีที่	๑๐	พฤษภาคม	 Wesh, Wesh qu’est-ce qui se passe?
อังคารที่	๑๕	พฤษภาคม	 เฉิ่ม
พุธที่	๑๖	พฤษภาคม	 	 ขบวนการคนใช้
พฤหัสบดีที่	๑๗	พฤษภาคม	 Petty Middle Manager
อังคารที่	๒๙	พฤษภาคม	 มาดามยี่หุบ
พุธที่	๓๐	พฤษภาคม	 	 การต่อสู้ของกรรมกรหญิงโรงงานฮาร่า
พฤหัสบดีที่	๓๑	พฤษภาคม	 Sao Paulo Sociedade Anonima 

อังคารที่	๕	มิถุนายน	 	 โทน
พุธที่	๖	มิถุนายน	 	 วัยอลวน
พฤหัสบดีที่	๗	มิถุนายน	 Knallhart
อังคารที่	๑๒	มิถุนายน		 ชู้
พุธที่	๑๓	มิถุนายน	 	 ข้างหลังภาพ
พฤหัสบดีที่	๑๔	มิถุนายน	 Jacquote de Nante
๑๕	มิถุนายน	-	๓๑	กรกฎาคม	 โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

จัดฉายทุกวัน ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) นครปฐม

รายละเอียดภาพยนตร์เดือนมิถุนายน

     ศุกร์ที่ ๑ - เสาร์ที่ ๙ มิถุนายน

ฉายภาพยนตร์รอบพิเศษโปรแกรม
“เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์”
ศุกร์ที่	๑	มิถุนายน	เวลา	๑๗.๓๐	น. แผ่นดินของเรา
เสาร์ที่	๒	มิถุนายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.	Lord	Jim
อาทิตย์ที่	๓	มิถุนายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.	The Great Escape 

จันทร์ที่	๔	มิถุนายน	เวลา	๑๓.๐๐	น. เรือนแพ

อังคารที่	๕	มิถุนายน	เวลา	๑๗.๓๐	น.	Amrapali 

พุธที่	๖	มิถุนายน	เวลา	๑๗.๓๐	น.	You only live Twice 

พฤหัสบดีที่	๗	มิถุนายน	เวลา	๑๗.๓๐	น.	Love Story

ศุกร์ที่	๘	มิถุนายน	เวลา	๑๗.๓๐	น.	มือโจร
เสาร์ที่	๙	มิถุนายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.	เรือนแพ

      อาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน   

กิจกรรมพิเศษ	วันก�าเนิดภาพยนตร์
เนื่องในโอกาสครบรอบ	๑๑๕	ปีการก�าเนิดภาพยนตร์ 
ในประเทศไทย	หอภาพยนตร์ฯ	จึงจัดกิจกรรมพิเศษ	
ดูรายละเอียดได้ที่หน้า	๑๒	 (บทความ	“๑๐	มิถุนายน	
๒๕๕๕	 ครบรอบ	๑๑๕	ปี	 แรกฉายหนังในสยาม	 โรง
ละครหม่อมเจ้าอลังการ)

      จันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน  เวลา ๑๗.๓๐ น.

โทน  
(โปรแกรมผลงานเปี๊ยก	โปสเตอร์)
๒๕๑๓	/	ก�ากับโดย	เปี๊ยก	โปสเตอร์	/	
สร้างโดย	บริษัท	สุวรรณฟิล์ม	
ชีวิตของหนุ่มก�าพร้าอย่าง	โทน	ต้องพบเจออุปสรรคมา 
ตลอด	ตัง้แต่เป็นเดก็ก�าพร้าก้นกฏุ	ิโทนมเุรยีนจนจบช่าง 
ยนต์ด้วยแรงส่งเสียจากหลวงตา	 แต่ด้วยชาติก�าเนิด 
ต้อยต�่าท�าให้ช�้ารักอยู่ร�่าไป	 กระทั่งเข้ากรุงเทพฯมาหา 
งานท�าและได้เจอ	 แตง	 สาวสวยลูกคุณหนูที่จงเกลียด 
โทนตัง้แต่พบหน้า	หากความดกีเ็อาชนะใจเธอจนได้	ถงึ 
อย่างนั้นอุปสรรคข้อใหญ่คือ	อิทธิพล	ผู้กว้างขวางแต่ใจ 
โฉดที่หมายปองแตงพร้อมแผนร้ายเพื่อครอบครองเธอ	

      อังคารที่ ๑๒ มิถุนายน  เวลา ๑๗.๓๐ น.

Terra Estrangeira (Foreign	Land)		
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๘	/	ก�ากับโดย	Walter	Salles,	Daniela	Thomas
สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชฑูตบราซิล	 ประจ�า 
ประเทศไทย	(ภาษาโปรตุเกส	บรรยายภาษาไทย)	
ภาพยนตร์บราซิลขาว	-	ด�า	เรื่องของ	ปาโก้	ชายหนุ่มผู้ 
อยากออกเดินทางไปยังบ้านเกิดของแม่ที่เพ่ิงเสียชีวิต	 
แต่ด้วยความที่ไม่มีเงิน	 เขาจึงตกลงน�าส่งมอบกระเป๋า
ไวโอลินใบหนึง่	เพือ่แลกกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		อนั
น�าไปสู่เหตุการณ์ที่เขาไม่คาดฝัน

      พุธที่ ๑๓ มิถุนายน  เวลา ๑๗.๓๐ น. 

ชู้  (โปรแกรมผลงานเปี๊ยก	โปสเตอร์)
๒๕๑๕	/	ก�ากับโดย	เปี๊ยก	โปสเตอร์	/	
สร้างโดย	วิษณุศิษย์		
บนเกาะไกลลิบมี	เชิง	อาศัยอยู่เพียงล�าพังเพื่อหลบเลีย 
แผลใจ	วันหนึ่งเขาได้ช่วย	เรียม	ไว้จากการจมน�้า	ไม่ช้า 
อารมณ์เปลี่ยวก็กระตุ้นให้เขาปล�้าเธอจนหญิงสาวต้อง 
อยู่กินด้วยกันถึงขั้นมีลูก	 โดยเชิงหาไข่มุกไปขายบนฝั่ง 
เพือ่เลีย้งชพี	แต่วนัหนึง่เชงิถกูพษิสาหร่ายเข้าทีต่า	เรยีม 
จงึต้องไปยงัเกาะเพือ่ตามหมอมารกัษา	แต่กลบัพบ	เทพ	 
คนรักเก่า	ทั้งคู่กลับมารักกันอีกพร้อมแผนร้ายของเทพ 
ที่หมายฮุบไข่มุกรวมทั้งขจัดเชิงให้พ้นทางรัก	

     พฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน  เวลา ๑๗.๓๐ น.

A Class to Remember ๒ : The Learning Circle
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๙	/	ก�ากบัโดย	Yoji	Yamada	/	สนบัสนนุโปรแกรม
โดยมูลนิธิญี่ปุ่น	(ภาษาญี่ปุ่น	ค�าบรรยายไทย)
เมือ่พบว่านกัเรยีนทีห่ายไป	อยูใ่นบอลลนูทีก่�าลงัลอยอยู่ 
บนท้องฟ้า	 คุณครูคนอื่นจึงว่ากล่าวเด็กทั้งคู่อย่างหนัก	 
เว้นก็แต่คณุครรูวิเฮอิ	ทีเ่ชือ่ว่าการเป็นครไูม่ใช่เพยีงการ 
อบรมสั่งสอนนักเรียนเท่านั้น	 แต่นักเรียนก็มอบสิ่งดีๆ 
กลับมาที่ผู้สอนเช่นกัน

      ศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

แก้ว 
(โปรแกรมผลงานเปี๊ยก	โปสเตอร์)
๒๕๒๓	/	ก�ากับ	เปี๊ยก	โปสเตอร์	/	
สร้างโดย	ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
แก้ว	สาวสวยผูเ้ป็นเมยีเกบ็ของเสีย่	มกัออกเทีย่วเธคกบั 
เพื่อน	ๆ 	ยามค�่าคืนเสมอ	ๆ 	จนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้พบ 
กับนักดนตรีหนุ่มหล่อ	 นที	 ทั้งคู่ปลงใจที่จะใช้ชีวิตร่วม 
กัน	นทีถึงขนาดแต่งเพลง	 ‘ความรักเพรียกหา’	 ให้เธอ	 
แต่แล้วก็มีเหตุให้ทั้งคู่พรากจากกัน	 กระทั่งเมื่อเสี่ยเสีย 
ชีวิตท�าให้แก้วเป็นอิสระ	เธอจึงออกตามหานทีอีกครั้ง	

      เสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

วัยอลวน  
(โปรแกรมผลงานเปี๊ยก	โปสเตอร์)
๒๕๑๙	/	ก�ากับโดย	เปี๊ยก	โปสเตอร์	/	
สร้างโดย	บริษัท	ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
ความฝันทีจ่ะเข้าเรยีนคณะสถาปัตยกรรมของ	ตัม้	หนุม่ 
เพชรบูรณ์กลายเป็นหมันเม่ือสอบไม่ติด	 จนเลือกไป 
เรยีนนติศิาสตร์แทน	แค่เรือ่งเรยีนยงัวุน่แล้วแต่ตัม้ยงัหา 
เรื่องหัวใจมาให้ปวดหัวอีก	เมื่อเกิดปิ๊ง	อ้อ	ลูกสาวคนโต 
ของเจ้าของบ้านเช่าเข้า	 แต่เมื่อถูกพ่อฝ่ายหญิงกีดกัน 
หนักๆ	 เจ้าตัวกลับผูกพันกับ	 โอ๋	 น้องสาวจนเกิดเป็น 
ความรัก	ที่ต้องฝ่าด่านอรหันต์ของคุณพ่อสุดเฮี้ยบให้ได้ 
หรือไม่ก็โดนไล่ออกจากบ้านเช่า	

      อาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน  เวลา ๑๓.๐๐ น.

ชื่นชุลมุน   
(โปรแกรมผลงานเปี๊ยก	โปสเตอร์)
2521	/	ก�ากับ	เปี๊ยก	โปสเตอร์	/	
สร้างโดย	ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
ภาคนี้ต้ัมกับโอ๋แต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันแล้ว	 โดยตั้มเริ่ม 
ท�างานเป็นทนายความเต็มตัว	 และมีโอกาสได้โชว์ฝีมือ 
ว่าความช่วยสมใจ	สาวสวยท่ีถกูสนัุขกดัจนเสยีโฉมแถม
แฟนยังถอนหมั้น	ถึงอย่างนั้นก็ยังมีเรื่องวุ่นๆ	ให้ตั้มต้อง
งอนง้อกันด้วยเหตุจากแรงหึงของโอ๋ตามเคย

เมื่อครั้งเสด็จฯ 
 ทอดพระเนตรภาพยนตร์



      จันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน  เวลา ๑๗.๓๐ น.

Jacquot de Nantes  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๔/	ก�ากับโดย	Agnes	Varda/	
สนับสนุนโปรแกรมโดย	Francais	Institut	
(ภาษาฝรั่งเศส	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
ท่ามกลางครอบครัวท่ีหลงใหลในเสียงเพลงและ 
ภาพยนตร์	 ท้ังคุณพ่อเจ้าของอู่ซ่อมรถและคุณแม่ช่าง 
ตัดผม	 เจ้าหนูฌาคโกต์กลับชื่นชอบการแสดงทุกอย่าง	 
ไม่ว่าจะเป็น	ละคร	ภาพยนตร์	และหุ่นเชิด	วันหนึ่งเขา 
ซื้อกล้องถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่น	มาเพื่อใช้ในการถ่าย 
หนังเรื่องแรกของเขา

      อังคารที่  ๑๙ มิถุนายน   เวลา ๑๗.๓๐ น.

วัยรุ่นพันล้าน  
(โปรแกรมผลงานเปี๊ยก	โปสเตอร์)
๒๕๕๔	/	ก�ากับโดย	ทรงยศ	สุขมากอนันต์	/	
สร้างโดย	บริษัท	จีทีเอช	จ�ากัด	
อายุแค่	 ๑๖	 มีเงินเดือน	 ๔	 แสน	 นี่คือชีวิตเยี่ยงฝัน 
ของ	 ต๊อบ	 เด็กมัธยมผู้หาเงินได้ด้วยการเป็นเซียนเกม 
ออนไลน์	 หากพอเข้าวัย	 ๑๘	 ก็เจอสวรรค์ล่มเมื่อการ 
เรียนย�่าแย่จนติดเอฟ,	 ทางบ้านล้มละลายเป็นหนี้	 ๔๐	 
ล้าน	 แต่ในยามตกต�่าที่สุด	 ต๊อบกลับค้นพบพรสวรรค์ 
พิเศษที่พลิกชะตาชีวิตของเขาให้เป็นเศรษฐีพันล้าน	

      พุธที่ ๒๐ มิถุนายน   เวลา ๑๗.๓๐ น.

After Midnight  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๗	/	ก�ากับโดย	Davide	Ferrario	/	
สนับสนุนโปรแกรมโดยโรงภาพยนตร์เฮาส์รามา	RCA
(ภาษาอิตาลี	ค�าบรรยายไทย)
เมื่อแฟนสาวของโจรกระจอกผู้พิสมัยความวุ่นวายยาม 
ราตร	ีหนตี�ารวจเข้าไปในพพิธิภณัฑ์เมืองตรูนิ	จนพบรกั 
กบัยามหนุม่กะดกึ	ผูม้โีลกส่วนตวัหลังเท่ียงคนื	เรือ่งราว 
ของความรักสามเส้าจึงเกิดขึ้น

     พฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน  เวลา ๑๗.๓๐ น.

คุณปู่ซู่ซ่า 
(โปรแกรมผลงานเปี๊ยก	โปสเตอร์)
๒๕๒๔	/	ก�ากับโดย	เปี๊ยก	โปสเตอร์	/	สร้างโดย	บริษัท	
ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด	
หนุ่มกะล่อนทีก่ลายเป็นคณุปูไ่ม่ทนัตัง้ตวัเมือ่หลานสาว 
จากเวยีงจนัทร์มาอาศัยอยูด้่วย	ต้องพบเจอเรือ่งปวดหวั
ของเด็ก	ๆ	ไปพร้อม	ๆ	กับเดินแผนจีบครูทิพย์คนสวย	 
ประจ�าโรงเรียนอนุบาลท่ีหลานเรียนอยู่	 งานนี้คุณปู่จึง 
ต้องงัดสารพัดไม้เด็ดเพื่อพิชิตใจเธอ	

      ศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน  เวลา ๑๗.๓๐ น.

คุณย่าเซ็กซี่ 
(โปรแกรมผลงานเปี๊ยก	โปสเตอร์)
๒๕๒๕	/	ก�ากับโดย	เปี๊ยก	โปสเตอร์	/	
สร้างโดย	บริษัท	ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด	
คราวนี้คุณปู่ซู่ซ่าซ่าไม่ออก	เมื่อแต่งงานกับครูทิพย์แล้ว 
ยังไม่หยุดเจ้าชู้	เลยโดนฤทธิ์หึงโหดของเธอเล่นเอาสามี 
ตัวแสบสลบเหมือด	 หากเมื่อทิพย์ยิ่งเอาใจดูแลเอก 
เพราะกลัวเจ้าตวัจะอาการทรุด	กลบัท�าให้หนุม่กะล่อน 
ซ้อนแผนหาช่องจากบ้านไปท�าเจ้าชู้หนักข้อขึ้น	ร้อนถึง 
ทิพย์ที่ต้องงัดไม้เด็ดมาก�าราบจอมเจ้าชู้ให้อยู่หมัด

      เสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน เวลา ๑๕.๐๐ น.

ภาพยนตร์สนทนา
เนื่องในโอกาสครบรอบ	 ๘๐	 ปี	 การเปลี่ยนแปลงการ 
ปกครอง	หอภาพยนตร์ขอเสนอ	ภาพยนตร์สนทนา	ใน 
เรื่อง อุดมการณ์ประชาธิปไตยในภาพยนตร์ไทย โดย 
ได้รับเกียรติจาก	ศิโรตม์	คล้ามไพบูลย์	นักวิชาการด้าน 
รฐัศาสตร์	และศาตวสั	บญุศร	ีนกัวชิาการด้านภาพยนตร์	

     อาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ข้างหลังภาพ (โปรแกรมผลงานเปี๊ยก	โปสเตอร์)
๒๕๒๘	/	ก�ากับโดย	เปี๊ยก	โปสเตอร์	/	
สร้างโดยบริษัทไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
อมตะภาพยนตร์รกัขึน้หิง้ของไทย	เล่าเรือ่งความรกัของ	 
กรีต	ิหม่อมราชวงศ์หญงิสาวผูส้งูส่ง	ท่ีพึงพอใจในนพพร	 
เด็กหนุ่มที่คอยดูแล	ในยามที่เธอไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 
กบัสามผีูช้ราของเธอ	แต่ด้วยสถานะทางสงัคมหญงิสาว 
เลือกที่จะเก็บความปรารถนาไว้ในใจ	 รอจนกว่าเธอจะ 
มโีอกาสแสดงออก	แต่เมือ่ถงึตอนนัน้กด็ทูกุอย่างจะสาย 
ไปเสียแล้ว

      จันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน  เวลา ๑๗.๓๐ น.

ดวงใจกระซิบรัก 
(โปรแกรมผลงานเปี๊ยก	โปสเตอร์)
๒๕๒๙	/	ก�ากับโดย	เปี๊ยก	โปสเตอร์	/	
สร้างโดย	บริษัทไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด	
ความฝังใจผดิ	ๆ 	ของรจุ	ทายาทหนุม่เจ้าของไร่ท�าให้เขา 
อาฆาตขมิทอง	นักกายภาพบ�าบดัสาวผูม้าดแูลแม่ทีป่่วย 
เป็นอมัพาต	เพราะขิมมาด้วยการแนะน�าจากลงุบ�ารุง	ผู้ 
ทีร่จุเชือ่ฝังหวัว่ามส่ีวนในการตายของพ่อ	และคราวน้ีทัง้ 
คู่คงมีแผนร้ายต่อเขาแน่	 ฝ่ายขิมทองก็พร้อมพิสูจน์ตัว 
เองและลุงบ�ารุงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย	 เรื่องราวความ 
สัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นจากความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นท่าม 
กลางบรรยากาศที่สวยงาม

      อังคารที่ ๒๖ มิถุนายน  เวลา ๑๗.๓๐ น.

กลิ่นสีและกาวแป้ง 
(โปรแกรมผลงานเปี๊ยก	โปสเตอร์)
๒๕๓๑	/	ก�ากับโดย	เปี๊ยก	โปสเตอร์	/	
สร้างโดย	บริษัท	ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
เร่ืองวุน่	ๆ 	ในร้ัวมหาวทิยาลยัศลิปากรของกลุม่นกัศกึษา 
ศิลปะสุดห้าว	 ทั้งสนุกสนาน	 ปวดหัว	 ชวนเศร้า	 และ 
เมามัน

      พุธที่ ๒๗ มิถุนายน  เวลา ๑๗.๓๐ น.

18 Comidas 	(18	meals)		
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)	
๒๕๕๓	/	ก�ากับโดย	Jorge	Coira	/	สนับสนุนโปรแกรม
โดย	 สถานเอกอัครราชทูตสเปน	 ประจ�าประเทศไทย	
และ	AECID	(ภาษาสเปน	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
ภาพยนตร์แนวแปลกเร่ืองเยี่ยมจากสเปน	 น�าเสนอ 
เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างมื้ออาหาร	๑๘	มื้อ	ผ่านชุดตัว 
ละครท่ีหลากหลาย	 ท่ีมาพร้อมเร่ืองราวที่พาดผ่านกัน	 
ไม่ว่าจะเป็นภรรยาที่ชักชวนอดีตแฟนเก่ามาทานมื้อ 
เที่ยงที่บ้าน	 นักแสดงหนุ ่มที่พยายามตามจีบเพื่อน 
นกัแสดงด้วยการท�าอาหารสุดฝมีอื	หรือ	เพื่อนรว่มห้อง
หนุม่ทีต้่องพยายามปกปิดความในใจทีม่ใีห้แก่เพือ่นร่วม 
ห้องหนุ่มอีกคน

      พฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Knallhart	(Tough	Enough)		
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)		
๒๕๔๓	/	ก�ากบัโดย	Detlev	Buck	/	สนบัสนนุโปรแกรม
โดยสถาบันเกอเธ่	ประจ�าประเทศไทย
(ภาษาเยอรมัน	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
คณุแม่วยัสาวถูกทิง้	จ�าต้องพาลกูชายวยั	๑๕	ปี	ทิง้ความ 
สะดวกสบายในบ้านหลงังาม	ไปหาทีอ่ยูใ่หม่ในเมอืงทีม่ี 
แต่ความเสือ่มทรามของสงัคม	ตัง้แต่ยาเสพตดิ	อนัธพาล	
และอิทธพิลต่าง	ๆ 	เหตกุารณ์มาถึงจดุเปลีย่นเมีอ่	“ความ 
เป็นความตาย”	ก�าลังเข้ามาเยือน

      ศุกร์ที่  ๒๙ มิถุนายน  เวลา ๑๗.๓๐ น.

ดูหนังกับโดม สุขวงศ์ 
ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

      เสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน

กิจกรรมพิเศษ	
เปิดนิทรรศการ	Homeless	ของชูเกียรติ	 ศักดิ์วีระกุล	
ติดตามรายละเอียดได้ที่	http://www.fapot.org	หรือ	
http://facebook.com/thaifilmarchive	เร็ว	ๆ	นี้
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	 ภาพยนตร์ถือเป็นสื่องานศิลปะท่ีสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มคน	 และทุกชนชั้น	 
อย่างแท้จรงิ	หลกัฐานทีย่นืยนัชดัเจนคอื	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทกุพระองค์	ตัง้แต่ 
รัชกาลที่	๕	เป็นต้นมา	จนถึงรัชกาลปัจจุบัน	ล้วนแล้วแต่โปรดทอดพระเนตรภาพยนตร์ 
ทกุพระองค์	และมกัจะมข่ีาวการเสดจ็ราชด�าเนนิทอดพระเนตรในโรงภาพยนตร์ชัน้หนึง่ 
อยูเ่สมอ	และยงัโปรดให้มกีารจดัฉายภาพยนตร์ในพระราชต�าหนกัอกีด้วย	ภาพยนตร์ที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทอดพระเนตรน้ัน	 ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องเดียวกับที่ 
ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสรับชมเช่นกัน
	 หอภาพยนตร์จงึได้จดัโครงการเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว		 
“เมือ่ครัง้เสดจ็พระราชด�าเนนิทอดพระเนตรภาพยนตร์” ขึน้มา	เพ่ือคัดเลอืกภาพยนตร์ 
ไทยและต่างประเทศที่ส�าคัญๆ	มาจัดฉายระหว่างวันที่	๒๒	พฤษภาคม	ถึง	๙	มิถุนายน	 
ศกนี้	ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ	ในจดหมายข่าวฉบับนี้
	 นอกจากความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมทุกชนชั้นแล้ว	 ความพิเศษอีก 
ประการหนึง่ของสือ่ภาพยนตร์	คอื	ความสามารถถ่ายทอดเรือ่งราวต่าง	ๆ 	ของทกุชนชัน้ 
เช่นกัน		นอกจากโครงการเฉลิมพระเกียรติข้างต้นแล้ว	เดือนพฤษภาคม	ซึ่งวันที่	๑	ของ 
ทุกปี	เป็นวันแรงงาน	หอภาพยนตร์จะจัดฉายภาพยนตร์ในโปรแกรม	“ชนชั้น...ต้องสู้”	 
ซึง่รวบรวมภาพยนตร์ทีม่ตีวัละครเอกเป็นชนชัน้แรงงาน	และ	กจิกรรมภาพยนตร์สนทนา 
เรือ่ง	“ชนชัน้แรงงาน ในภาพยนตร์”	ควบคูไ่ปกบัโปรแกรมภาพยนตร์ผลงานของนพพล	 
โกมารชุน	ที่ให้เกียรติมาพิมพ์รอยมือรอยเท้า	ที่ลานดารา	และโปรแกรมภาพยนตร์โลก
	 ส่วนเดือนมิถุนายน	หอภาพยนตร์ฯ	ได้รับเกียรติจากคุณสมบูรณ์สุข	นิยมศิริ	 
หรือท่ีคนไทยรู้จักกันในนามเปี๊ยก	 โปสเตอร์	 มาท�ากิจกรรมชั้นครู	 โปรแกรมฉาย 
ภาพยนตร์ของเดือนมิถุนายน	จึงจัดฉายภาพยนตร์ของเปี๊ยก	โปสเตอร์ที่ยังอยู่ในความ 
ทรงจ�าของคนไทย	
	 ตลอดเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนปีนี้	หอภาพยนตร์ฯ	หวังว่าผู้ที่รักในสื่อ 
ภาพยนตร์จะได้มีความสุขกับกิจกรรมที่ทางเราได้จัดท�าขึ้น
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