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หอภาพยนตร์ขอร่วมถวายอาลยัต่อการสิน้พระชนม์ของสมเดจ็พระสงัฆราช   
อนันบัเป็นการดบัลงซึง่ดวงประทปีทางธรรมดวงส�าคญัของชาต ิ  ในจดหมายข่าวฯ 
ฉบับนี้มีบทความหน่ึงซ่ึงเก่ียวข้องกับพระองค์โดยตรง เป็นเรื่องราวการตามหา
ภาพยนตร์บันทึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช โดยพระอนิลมาน ภิกษุ  
ผู้ได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมกับพระองค์อย่างใกล้ชิด

ในทางโลก สายัณห์ สัญญา ขวัญใจคนเดิมของคอเพลงลูกทุ่งก็ได้จากวงการ 
ไปแล้วอย่างสงบ ครั้งหน่ึง เขาเคยก้าวเข้ามาโลดแล่นบนจอเงินในฐานะพระเอก 
หนังไทยหลายเร่ือง หอภาพยนตร์จึงได้น�าบางส่วนมาจัดฉายในโปรแกรมเดือน 
พฤศจิกายนนี้ เพื่อแสดงความอาลัยและเป็นการร�าลึกถึงช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์ ของ
พระเอกนักร้องผู้จะยังมีชีวิตอยู่ตลอดกาลในผลงานภาพยนตร์ที่เขาแสดง

การจากไปของสรรพสิง่ท�าให้เราได้เรยีนรูถ้งึสจัจะของกาลเวลา ซึง่กาลเวลา 
ก็ได้พัดพาให้จดหมายข่าวเดินทางมาถึงฉบับสุดท้ายของปี ๒๕๕๖ ในช่วงหยุดยาว 
มากมายทีก่�าลงัจะมาถงึ ฌอง กาแบง ดาราผูเ้ยอืกเยน็ทีส่ดุในโลก และสมาชกิใหม่ 
ทีเ่ราเชญิให้เขามาขึน้ปก จะยนืเด่นทอดสายตารอคอยทกุท่าน ทีจ่ะเข้ามาพกัผ่อน 
ชีวิตและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ภายในหอภาพยนตร์ของเรา

 

หมายเหตุ  แก้ไขข้อผิดพลาดจากจดหมายข่าวฯ  ฉบับที่ ๑๗ ดังนี้ 

๑. ในบทความ “อาคารคลังแรกรับฯ”  หน้า ๗  ย่อหน้าแรก  ที่แจ้งว่า เสาเข็มมีความลึก

ต้นละประมาณ ๙ เมตร ต้องเปลี่ยนเป็นมีความลึกต้นละประมาณ ๑๙ เมตร

๒.ในข้อมูลการฉายภาพยนตร์เรื่อง London : The Modern Babylon ต้องเพิ่มชื่อผู้

สนับสนุนโปรแกรมอีกหนึ่งหน่วยงาน  คือ  บริติช เคานซิล ประเทศไทย 

ทางกองบรรณาธิการจดหมายข่าวฯ ขออภัยในความบกพร่องมา ณ ที่นี้

สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย



VISIT OF THE PRINCE OF SIAM (1901) 
หรือ การมาเยือนของมกุฎราชกุมารแห่งสยาม   

พ.ศ. ๒๔๔๔ / ๒.๔๖ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ
อ�านวยการสร้าง Mitchell & Kenyon

 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธ ได้สืบ 
ค้นหาภาพยนตร์บนัทกึเกีย่วกับพระเจ้าอยูห่วัรชักาล 
ที่ ๖ ในต่างประเทศ และพบว่ามีภาพยนตร์บันทึก 
ภาพพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ในสมัยที่ยังทรงเป็น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ประทับศึกษาอยู ่ใน 
ประเทศอังกฤษ จึงได้ติดต่อจัดซื้อส�าเนาภาพดิจิทัล 
จากภาพยนตร์น้ีเข้ามาประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ใน 
โอกาสจัดงานฉลองโรงเรียนวชิราวุธ ๑๐๐ ปี และได้ 
กรณุาบรจิาคภาพยนตร์ดจิทิลันีแ้ก่หอภาพยนตร์ด้วย  
ซ่ึงมีค่าในฐานะตัวอย่างอันหาได้ยากยิ่งของภาพ- 
ยนตร์ที่บันทึกภาพพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ เท่าที่มี 
เหลืออยู่ในโลก

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖   
หอภาพยนตร์ได้จัดพิธีประกาศ 
ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ 
ครั้งที่ ๓ ขึ้น เนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย 
โดยมีภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจ�านวนทั้งสิ้น 
๒๕ เรื่อง จากการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคัดเลือกจากรายชื่อภาพยนตร์ที่ประชาชนทั่วประเทศร่วมเสนอเข้ามา
ประกอบกับรายชื่อจากการเสนอของคณะท�างานหอภาพยนตร์ 
 การประกาศครั้งนี้มีขึ้นเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบว่า ภาพยนตร์เหล่านี้
จะได้รับการเก็บรักษาดูแลอย่างดีจากหอภาพยนตร์ เพื่อให้เป็นมรดกการเรียนรู้แก่
อนุชนรุ่นหลังสืบไป  ซึ่งมรดกภาพยนตร์ทั้ง ๒๕ เรื่อง มีรายชื่อและรายละเอียดดังต่อไปนี้

ช้าง 
(Chang: A Drama of the Wilderness)

พ.ศ. ๒๔๗๐ / ๖๙ นาที 
ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ
อ�านวยการสร้าง Paramount Pictures

พ.ศ. ๒๔๖๙ คณะถ่ายหนังจากฮอลลีวู้ด ในนาม 
บริษัทพาราเมาท์ ได้เดินทางมาถ่ายท�าภาพยนตร์  
“ช้าง” หรอื Chang: A Drama of the Wilderness  
ในสยาม เพื่อแสดงวิถีชีวิตของชาวพ้ืนเมืองสยามใน 
บ้านป่า ซึ่งต้องผจญกับสัตว์ป่าต่าง ๆ เพื่อเอามาฝึก 
จนเชื่อง ให้ท�างานรับใช้คน  เมื่อออกฉายทั่วโลกในปี  
พ.ศ. ๒๔๗๐ ปรากฏว่าประสบความส�าเร็จอย่างยิ่ง  
และได้เข้ามาฉายในสยามในปีถัดมาก็ประสบความ 
ส�าเร็จอย่างสูงเช่นกัน นับเป็นหนังที่บันทึกภาพชีวิต 
ของชาวสยามในแบบของภาพยนตร์บนัเทงิ และภาพ 
นั้นแผ่ไปสร้างความบันเทิงให้คนทั่วโลก 

แหวนวิเศษ 
พ.ศ. ๒๔๗๒ / ๒๕ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ
ก�ากับ นายน้อย ศรศักดิ์ (พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 
เจ้าอยู่หัว)

แหวนวิเศษ เป็นภาพยนตร์ชนิดเดินเรื่อง ฝีพระหัตถ์ 
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัทีห่ลงเหลอือยู่ 
อย่างครบสมบรูณ์เพียงเร่ืองเดยีว และเป็นภาพยนตร์ 
ตามขนบหนังเงียบ คอืมอิีนเตอร์ไตเติล้คัน่บอกความ 
เป็นไปและบทเจรจาแต่ละฉาก เพียงเรื่องเดียวที่ 
เหลือในประเทศไทยซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด

แหวนวิเศษ จึงเป็นหนังวิเศษมหัศจรรย์ เป็น
มรดกหนังเงียบเรื่องเดียวที่สมบูรณ์ของชาติ

๑



เสด็จทอดพระเนตรมอญร�ผี ปากลัด 
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๓

พ.ศ. ๒๔๗๓ / ๑๒ นาที 
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ
ถ่ายภาพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

หนึ่งในผลงานภาพยนตร์ส่วนพระองค์ของพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ยังคงหลงเหลือ และ 
นับเป็นผลงานฝีพระหตัถ์ทรงถ่ายทีโ่ดดเด่นทีส่ดุม้วน 
หนึ่ง ในฐานะภาพยนตร์บันทึกพิธีกรรมและวิถีความ 
เชื่อของชนชาติมอญ ภาพยนตร์ม้วนนี้จึงมิได้ส�าคัญ 
เพยีงเพราะถ่ายโดยพระเจ้าแผ่นดนิเท่านัน้ แต่ยงัเป็น 
หลักฐานทางชาติพันธุ์ ทางมานุษยวิทยา ทางขนบ- 
ประเพณี และนอกจากนี ้ยงัมคีณุค่าทางประวตัศิาสตร์ 
เพราะกาลเวลาผ่านไปถึงแปดสิบปีเศษแล้ว

[ พระราชพิธีโล้ชิงช้า ]
พ.ศ. ๒๔๗๔ / ๕.๔๑ นาที 
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ 
ถ่ายภาพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารังสิต
ประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

ฟิล์มภาพยนตร์นี ้ถ่ายท�าโดยสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์- 
เธอพระองค์เจ้ารงัสติประยูรศกัดิ ์กรมพระยาชยันาท 
นเรนทร บันทึกเหตุการณ์โล้ชิงช้าประจ�าปี พ.ศ.  
๒๔๗๔ นับเป็นภาพยนตร์บันทึกพระราชพิธีโล้ชิงช้า 
หนึ่งในจ�านวนไม่มากนักที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน  
เป็นหลักฐานให้คนไทยปัจจุบันและในอนาคตได้ 
ประจักษ์ว่า พิธีโล้ชิงช้าท่ีเราเห็นแต่เสาชิงช้าใหญ่ 
สแีดงกลางถนนหน้าวดัสทุศัน์ หากมันเคล่ือนไหวแล้ว 
จะเป็นเช่นไร จึงเป็นภาพยนตร์ท่ีท�าให้พิธีโล้ชิงช้า 
อันหยุดนิ่งตาย กลับมามีชีวิตยืนยาวต่อไปทุกครั้งที ่
น�าออกฉาย

การรับเรือตอร์ปิโด
พ.ศ. ๒๔๗๘ / ๗๙.๔๗ นาที 
วีเอชเอส / ขาว-ด�า / เงียบ
อ�านวยการสร้าง กองทัพเรือ
ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต (เภา วสุวัต)

ภาพยนตร์ที่หลวงกลการเจนจิต (เภา วสุวัต) ถ่ายไว้ 
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ เมือ่คร้ังได้รับมอบหมายจากกองทพั 
เรือให้เป็นผู ้ถ ่ายท�าภาพยนตร์บันทึกการรับเรือ 
ตอร์ปิโด ที่กองทัพเรือจ้างต่อท่ีประเทศอิตาลี เป็น 
ประจักษ์พยานถึงภารกิจหนึ่งอันเป็นประวัติการณ์ 
ของราชนาวีไทย และเป็นประจักษ์พยานถึงความ 
สามารถของช่างถ่ายภาพยนตร์ที่ส�าคัญที่สุดคนหน่ึง 
ในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของชาติ

[ รวมไทย ]
พ.ศ. ๒๔๘๔ / ๓๑.๐๔ นาที 
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ
ถ่ายภาพ หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล, ฟื้น เพ็งเจริญ

ภาพยนตร์ท่ีบันทึกกรณีพิพาทไทยกับอินโดจีนของ 
ฝรัง่เศส เม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๓ ซึง่เมือ่ได้ศกึษาเปรยีบเทยีบ 
กับหลักฐานทางเอกสารที่มีอยู่จึงลงความเห็นว่า น่า 
จะเป็นภาพยนตร์เร่ือง “รวมไทย” สร้างโดย กรม 
สาธารณสุขและกรมรถไฟ ถ่ายท�าโดย ม.จ. ศุกร- 
วรรณดศิ ดศิกลุ นายช่างถ่ายหนงัแห่งกรมรถไฟ และ 
นายฟ้ืน เพง็เจริญ นายช่างถ่ายหนังของกรมสาธารณสขุ 
แต่ไม่ว่าท่ีสุดแล้ว จะเป็น “รวมไทย” จริงหรือไม่ 
ก็ตาม ภาพยนตร์นี้ก็มีคุณค่ายิ่งในฐานะภาพยนตร์ 
บันทึกกรณีพิพาทไทยกับอินโดจีนของฝร่ังเศสเพียง 
ชิ้นเดียวที่เหลืออยู่ เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ส�าคัญ 
บทหนึง่ของชาตซิึง่ไม่อาจทดแทนได้จากเอกสารอ่ืน ๆ
 

ทรายมาเป็นแก้ว
[พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๔๙๔] / ๓๓ นาที 
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ
อ�านวยการสร้าง พลเรือตรีชลี สินธุโสภณ
ก�ากับ/ถ่ายภาพ ทัดทรง เสถียรสุต

ภาพยนตร์บันทึกโครงการท�าแก้วขึ้นใช้เองของกอง 
สัญญาณทหารเรือ ในระยะปี พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๔๙๔  
โดย พลเรอืตรี ชล ีสนิธโุสภณ ผูบ้งัคบักองในเวลาน้ัน  

หวังว่าต่อไปจะสามารถผลิตหลอดวิทยุข้ึนใช้เอง 
ในประเทศ แต่ต้องล้มเลิกไปภายหลังเกิดกรณีกบฏ 
แมนฮัตตัน แต่กระนั้น ตัวภาพยนตร์ก็ยังคงมีคุณค่า 
มหาศาล ท้ังในฐานะบันทึกประวัติศาสตร์ของชาติ 
และเป็นเกียรติประวัติของบรรดาบุคลากรในกอง 
สัญญาณทหารเรือ ของนักวิทยาศาสตร์ไทยและนัก 
ปรัชญาอีกท่านหนึ่งซึ่งสร้างคุณูปการด้านปัญญาแก่ 
สังคมไทยมาก คือ พันเอกสมัคร บุราวาส นอกเหนือ 
จากน้ันตัวงานภาพยนตร์เองได้แสดงให้เห็นว่าม ี
คุณค่าทางศิลปะการท�าภาพยนตร์อย่างน่าทึ่ง 

[ อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ]
[พ.ศ. ๒๔๙๔] / ๑.๕๐ นาที 
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เงียบ

ภาพยนตร์ที่บันทึกภาพ อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ชาว 
อิตาเลียนสัญชาติไทยผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการ 
ศิลปะร่วมสมัยของไทย ขณะท�างานปั้นพระบรม- 
ราชานุสาวรีย ์สมเด็จพระเจ ้ากรุงธนบุรี  ที่หอ
ภาพยนตร์ได้ค้นพบโดยบังเอิญในหนังบ้านบันทึก 
พิธีศพบรรพบุรุษตามประเพณีจีนของครอบครัว 
วิญญรัตน์ นอกจากจะเป็นภาพเคลื่อนไหวของ  
อาจารย์ศิลป์ พีระศรีกับงานศิลปะที่ได้รับการค้นพบ 
เป็นคร้ังแรกแล้ว ยังนับเป็นภาพยนตร์ที่ได้บันทึก 
ท่วงท่าแห่งการท�างานศิลปะชิน้ท่ีมอิีทธิพลต่อ “บดิา 
แห่งศลิปะสมยัใหม่ของไทย” มากทีส่ดุชิน้หนึง่อกีด้วย 

กรุงเทพเมืองหลวงของเรา
[พ.ศ. ๒๕๐๐] /  ๒๐.๓๐ นาที 
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เสียง
อ�านวยการสร้าง ส�านักข่าวสารอเมริกัน
ผู้สร้าง พิฆเนศภาพยนตร์

ภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อ สนับสนุนการสร้างโดย 
ส�านักข่าวสารอเมริกัน ออกเผยแพร่ในราวปี พ.ศ.  
๒๕๐๐ เพื่อแสดงให้คนไทยรู้สึกว่า เรามีเมืองหลวงที่ 
ก�าลงัพัฒนาก้าวหน้า เพราะเราอยูใ่นโลกหรอืค่ายเสรี  
มิติหนึ่ง จึงเป็นภาพยนตร์ที่บันทึกสภาพปรากฏของ 
กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งนับว่าเป็นตัวอย่าง 
ที่หาได้ไม่ง่ายนัก อีกมิติหนึ่งกลับเป็นการบอกเล่า 
สภาพของกรุงเทพฯ ผ่านอุดมการณ์และยุทธวิธ ี

๒



ต่อต้านค่ายคอมมิวนิสต์ของสหรัฐอเมริกา จึงมี 
ความหมายระหว่างภาพให้ตคีวามทางประวตัศิาสตร์ 
มากกว่ากรุงเทพฯ ในตัวมันเอง

[ โฆษณาขี้ผึ้งบริบูรณ์บาล์ม 
ชุดหนูหล่อพ่อเขาพาไปดูหมี]

พ.ศ. ๒๕๐๕ / ๐.๒๘ นาที 
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เสียง
อ�านวยการสร้าง ส�านักงานโฆษณาสรรพสิริ

ภาพยนตร์โฆษณาแบบแอนเิมชัน่ สร้างโดยส�านกังาน 
โฆษณาสรรพสิริ ของ สรรพสิริ วิรยศิริ นักสื่อสาร- 
มวลชนคนส�าคัญของไทย ฝีมือการวาดโดย ปยุต 
เงากระจ่าง สร้างตัวการ์ตูนหนูหล่อและพ่อ เนื้อหา 
ล้อแบบเรียนภาษาไทยส�าหรับนักเรียนประถมอย่าง 
แนบเนยีน และแฝงการโฆษณาสรรพคณุขีผ้ึง้บรบิรูณ์ 
บาล์มได้อย่างแยบยล เป็นที่ติดหูของคนที่เกิดทัน 
ภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้  เป็นความทรงจ�าของยุคต้น 
แห่งสังคมออนไลน์ทางโทรทัศน์ และเป็นภาพยนตร์ 
โฆษณาที่สร้างความเพลิดเพลินเจริญใจ ฝากรอยยิ้ม 
มาถึงแม้อนุชนในปัจจุบันและสืบไป

หลุมศพที่ลือไซต์
พ.ศ. ๒๕๐๕ / ๒๙.๓๕ นาที 
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�า / เสียง 
อ�านวยการสร้าง บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ดประเทศไทย 
จ�ากัด
ก�ากับ สมบูรณ์ วิรยศิริ

ตอนหนึ่งในภาพยนตร์สารคดีชุดมรดกของไทย  
รายการสารคดีทางโทรทัศน์รายการแรก ๆ  ที่คนไทย 
เป็นผู้สร้าง พาผู้ชมติดตามคณะนักโบราณคดีไทยที ่
ไปยังแหล่งขดุค้นส�าคญัสองแห่ง คอื “บางไซต์” และ 

“ลือไซต์” ตามชื่อของนายบาง เหลืองแตง และ นาย 
ลือ เหลืองแตง คนเก่าแก่ของต�าบลบ้านเก่า จังหวัด 
กาญจนบรุ ี เสน่ห์ของรายการอยูท่ี่การเกบ็เกีย่วภาพ 
ส่ิงละอันพันละน้อยตลอดการเดินทาง ซึ่งกลายเป็น 
บันทึกทางประวัติศาสตร์ร่วมสมัยด้วยลีลาการเขียน 
บทอันเพลิดเพลินของผู้ก�ากับ คือ สมบูรณ์ วิรยศิริ 

เพชรตัดเพชร 
วันแรกฉาย ๕ เมษายน ๒๕๐๙ / ๑๐๘ นาที 
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
อ�านวยการสร้าง สหการภาพยนตร์ไทย
ก�ากับ วิจิตร คุณาวุฒิ, พร้อมสิน สีบุญเรือง, ประกอบ 
แก้วประเสริฐ

หนึ่งในภาพยนตร์ ๓๕ มม. เพียงไม่กี่เร่ือง ในยุคที่ 
วงการภาพยนตร์ไทยใช้ฟิล์มขนาด ๑๖ มม. ถ่ายท�า 
ภาพยนตร์ จนเป็นทีม่าของค�าว่า “ยคุ ๑๖” สร้างจาก 
อาชญนิยายของ เศก ดุสิต นักประพันธ์ชื่อก้อง และ  
ส. เนาวราช การทุ่มทุนอย่างหน่ึงของภาพยนตร ์
เรื่องนี้คือ การประกบคู่ของสองพระเอกใหญ่ มิตร 
ชัยบัญชา กับ ลือชัย นฤนาท นอกจากนี้ยังมีคุณค่า 
เป็นตัวแทนของยุคสมัยแห่งสงครามเย็น และภาพ- 
ยนตร์สายลับ

ผู้ชนะสิบทิศ 
พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๐ 
ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / พากย์
อ�านวยการสร้าง เจ้าพระยาภาพยนตร์
ก�ากับ เนรมิต (อ�านวย กลัสนิมิ)

ภาพยนตร์ซึ่งสร้างมาจากวรรณกรรมยอดนิยมของ  
“ยาขอบ” นับเป็นตัวอย่างอันหายากของหนังไทย 
ไตรภาค โดยตัวหนังเองก็เป็นตัวอย่างอันดีเลิศของ 
ขนบการท�าหนังอย่างนาฏลักษณ์หนังไทย และการ 
แสดงแบบหนงัไทย การออกแบบฉาก เคร่ืองแต่งกาย  
การถ่ายท�า การตัดต่อ และที่สุดการก�ากับของบรม 
ครู “เนรมิต”

เขาชื่อกานต์ 
วันแรกฉาย ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๖ / ๑๕๘ นาที 
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
อ�านวยการสร้าง ละโว้ภาพยนตร์
ก�ากับ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

ภาพยนตร์ซึ่งสร้างจากนิยายชื่อเดียวกันของ สุวรรณี  
สุคนธา ได้รับรางวัล ส.ป.อ. (องค์การสนธิสัญญา 
ป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เป็นภาพ- 
ยนตร์ไทยที่สามารถพูดถึงเรื่องอุดมการณ์ของหนุ่ม 
สาว ทีก่ล้าเปิดโปงข้าราชการฉ้อฉล เป็นภาพยนตร์ที่ 
ดึงให้นิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ให้กลับมาดูหนังไทย

[ โนราขุนอุปถัมภ์นรากร ]
พ.ศ. ๒๕๑๖ / ๒๕ นาที 
ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เงียบ

ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์ในพิธีไหว้ครู ที่มีขุน 
อปุถมัภ์นรากร ครโูนราคนส�าคญัชาวพทัลุง ผู้เผยแพร่ 
การแสดงพืน้เมอืงทางภาคใต้ เป็นผูค้รอบคร ูโดยพระ 
เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร ซึ่งได ้
เสด็จฯ มาร่วมในพิธี ได้ทรงให้ขุนอุปถัมภ์นรากร 
ครอบครูให้พระองค์ด้วย หลังพิธีเป็นการแสดงร�า 
โนรา  นับเป็นการสื่อที่บันทึกพฤติปฏิบัติในฐานะครู 
ใหญ่ของโนราในพิธีครอบครู อันเป็นการสืบทอด 
ศาสตร์และจติวญิญาณของการแสดงพ้ืนบ้านพืน้เมอืง 
จากรุ่นสู่รุ่น

วัยอลวน 
วันแรกฉาย 
๑๙ กันยายน ๒๕๑๙ 
/ ๑๒๑ นาที 
ฟิล์ม ๓๕ มม. / ส ี/ เสยีง 
อ�านวยการสร้าง 
เอเพ็กซ์โปรดักชั่น
ก�ากับ  
เปี๊ยก โปสเตอร์

ภาพยนตร์ที่ออกฉายในวันเวลาที่สังคมไทยก�าลังตก 
อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งอย่างรุนแรงทางการเมือง  
ระหว่างขวาและซ้าย และจบลงด้วยอุบัติการณ์ ๖  
ตุลา อันหฤโหด แต่ตัวภาพยนตร์กลับประสบความ 
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ส�าเร็จได้รับการต้อนรับจากผู้ชมทั่วประเทศอย่างสูง  
สามารถครองใจคนไทยทกุชัน้ชน โดยเฉพาะคนหนุม่ 
สาวที่มีพื้นเพจากต่างจังหวัดที่เข้ามาร�่าเรียนและหา 
งานท�าในกรุงเทพฯ สามารถสะท้อนภาพของสังคม 
ไทยที่ก�าลังเปลี่ยนถ่าย ทั้งวัยของคนและของสังคม

คนภูเขา
วันแรกฉาย ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๒ / ๑๒๕ นาที 
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
อ�านวยการสร้าง ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
ก�ากับ คุณาวุฒิ (วิจิตร คุณาวุฒิ)

คนภูเขา เป็นภาพยนตร์ไทยหนึ่งในร้อยที่หายาก ซึ่ง 
เจตนาพดูแทนชนเผ่ากลุม่น้อยในรฐัไทย ผูส้ร้างตัง้ใจ 
ถ่ายทอดให้เห็นวิถีชีวิต ความคิด และจิตใจของชน 
เผ่าเหล่านัน้ด้วยความรูส้กึเหน็อกเหน็ใจในความเป็น 
มนุษย์ ที่ถูกกระท�าอย่างไม่เท่าเทียมกัน

น�้าพุ
วันแรกฉาย 
๗ มิถุนายน ๒๕๒๗ / 
๑๓๔ นาที 
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
อ�านวยการสร้าง 
ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
ก�ากับ  
ยุทธนา มุกดาสนิท

สร้างมาจากเรื่องจริงของ วงษ์เมือง นันทขว้าง หรือ  
น�า้พ ุลกูชายคนเดยีวของสวุรรณ ีสคุนธ์เทีย่ง เจ้าของ 
นามปากกา “สุวรรณี สุคนธา” ก่อนจะเป็นหนัง  
“น�้าพุ” เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ท่ีกระทรวงศึกษาฯ 
แนะน�าให้นกัเรยีนอ่านนอกเวลา เพราะความตายจาก 
ยาเสพติดของน�้าพุ สะเทือนใจสังคมไทยในเวลานั้น  
และเมื่อเป็นหนัง แม้ไม่มีหลักสูตรแนะน�าหนังนอก 
โรงเรียน แต่หลายโรงเรียนได้น�านักเรียนไปดู ชีวิต 
และชะตากรรมของเขาจึงฝังอยู่ในความทรงจ�าแห่ง 
ยุคสมัยหนึ่งของสังคมไทย

บุญชูผู้น่ารัก 
วันแรกฉาย 
๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๑ 
/ ๑๑๕ นาที 
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
อ�านวยการสร้าง 
ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
ก�ากับ 
บัณฑิต ฤทธิ์ถกล

ภาพยนตร์วัยรุ่นที่อบอวลกลิ่นอายของเด็กหนุ่มจาก 
ต่างจังหวัดที่พกความฝันบริสุทธิ์เดินทางมาเข้ากรุง 
เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามค่านิยมของสังคม โดย  
สันติสุข พรหมศิริ รับบท เป็น บุญชู บ้านโข้ง เด็ก 
สุพรรณคนซื่อได้อย่างสมจริงด้วยส�าเนียงเหน่ออัน 
เป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับมุกตลกของแก๊งซูโม่ซ่ึง 
ช่วยสร้างสสีนั แต่ในขณะเดยีวกนัหนงักพ็ดูถงึระบอบ 
การศึกษาของไทยไว้ได้อย่างแนบเนียน บุญชูผู้น่ารัก 
จึงเป็นหนังบันเทิงที่มีสาระและอยู่ในใจของผู้ชมชาว 
ไทยเสมอมา

ปุกปุย 
วันแรกฉาย 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๓ 
/ ๙๓ นาที 
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
อ�านวยการสร้าง 
ไท เอ็นเตอร์เทนเม้นต์
ก�ากับการแสดง 
อุดม อุดมโรจน์

ภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเร่ืองการก้าวผ่านพ้นวัยท่ีงดงาม  
ละเมยีดละไมฉาบด้วยรอยยิม้และเจอืความขมข่ืน ใน 
ขณะเดียวกันกว็พิากษ์คนเป็นพ่อ-แม่ได้อย่างเจบ็แสบ  
เพลงประกอบทีช่่วยขบัอารมณ์ในหนงัท�าให้ได้รางวลั 
ดนตรีประกอบยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์บันเทิง  
และจากสมาคมผูส้ือ่ข่าวบนัเทงิ นบัว่าเป็นหนงัเดก็ที ่
ดีที่สุดเรื่องหนึ่งของไทย

2499 
อันธพาลครองเมอืง

วันแรกฉาย 
๑๑ เมษายน ๒๕๔๐ 
/ ๑๐๕ นาที 
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
อ�านวยการสร้าง 
ไท เอ็นเตอร์เทนเม้นต์
ก�ากับ  
นนทรีย์ นิมิบุตร

ภาพยนตร์ซึง่สร้างจากนวนยิายทีว่่าด้วยแก๊งวยัรุ่นชือ่ 
ดัง ยุคจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์   เมื่ออกฉายปรากฏ 
ว่า ได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นประวัติการณ์ ทั้งที่ 
อยู่ในช่วงตลาดหนังไทยตกต�่า  ด้วยเพราะการผลิตที่ 
ประณีตตื่นตาตื่นใจตามขนบของนักท�าหนังโฆษณา  
และประเด็นการถกเถยีงกนัว่าอะไรจรงิอะไรเทจ็ จาก 
ส่ืออนิเตอร์เนต็ ซึง่เพิง่เกดิขึน้ในสงัคมไทยในเวลานัน้ 
พอดี จึงนับเป็นหลักหมายส�าคัญอันหนึ่งในประวัติ- 
ศาสตร์ภาพยนตร์ไทย

ฟ้าทะลายโจร
วันแรกฉาย 
๒๘ กันยายน ๒๕๔๓
/ ๑๑๐ นาที 
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
อ�านวยการสร้าง  
ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น 
ร่วมกับฟิล์มบางกอก
ก�ากับ วิศิษฐ์ ศาสนเที่ยง

ภาพยนตร์รกั โศก บู ๊เคล้าบทเพลงเสนาะห ูตามขนบ 
หนังไทยยุคเก่า ย้อมฟิล์มให้สีวิจิตรตา แม้จะประสบ 
ความส�าเร็จเฉพาะในหมู ่นักดูหนังเฉพาะกลุ ่มใน 
ประเทศไทย แต่ก็มีความโดดเด่นจนได้รับการคัด 
เลือกให้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ นับ 
เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ได้รับเกียรตินี้ 

โหมโรง
วันแรกฉาย 
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 
/ ๑๐๑ นาที 
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
อ�านวยการสร้าง 
สหมงคลฟิล์ม, พร้อมมิตร
โปรดักชั่น, ภาพยนตร์หรรษา 
และกิมมิคฟิล์ม
ก�ากับ อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์

ภาพยนตร์ที่สร้างจากชีวิตของ “หลวงประดิษฐ- 
ไพเราะ” ราชทินนามของ “ศร ศิลปบรรเลง” บรม 
ครูดนตรีไทยในยุครัตนโกสินทร์ ก่อให้เกิดกระแส 
เชิดชูความเป็นไทยที่ห่างหายไปนานจากจอภาพ- 
ยนตร์ ภาพยนตร์ได้รับรางวลัมากมายจากในประเทศ  
และได้รับเลือกให้เข้าชิงรางวัลออสการ์ ในสาขา 
ภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม พ.ศ. ๒๕๔๘

มหา’ลัยเหมืองแร่
วันแรกฉาย ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ / ๑๐๕ นาที 
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
อ�านวยการสร้าง จีเอ็ม เอ็ม ไท หับ
ก�ากับ จิระ มะลิกุล

ภาพยนตร์จากเรื่องสั้นชุด “เหมืองแร่” ผลงานของ 
อาจินต์ ปัญจพรรค์ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้คนหนุ่ม 
สาวมาทกุยคุทกุสมยั เล่าถงึช่วงชวีติหลงัจากถูกรีไทร์ 
จากมหาวิทยาลัยกลางคัน และบ่ายหน้าแบกใบ 
รับรองการเรียนสู่เหมืองแร่ จังหวัดพังงา แม้จะไม ่
ประสบความส�าเร็จในแง่ของรายได้ แต่ก็กวาดหลาย 
รางวัลจากรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์  
ครั้งที่ ๑๕

*หมายเหตุ ชื่อเรื่องที่อยู่ใน [ ... ] หมายถึง ภาพยนตร์เรื่องนั้นไม่มี

ชื่อเรื่องปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ เป็นชื่อที่หอภาพยนตร์ต้ังขึ้นเอง  

ปี พ.ศ. ที่อยู่ใน [ ... ] หมายถึง ปี พ.ศ. ที่หอภาพยนตร์สันนิษฐาน 

ขึ้นเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานชัดเจน



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ 
ได้ส่งเจ้าหน้าที่แผนกสารสนเทศไปศึกษาดูงานที่ 
George Eastman House International 
Museum of Photography and Film (GEH) 
ณ เมืองโรเชสเตอร์ นครนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา ๑ เดือน 
เพื่อไปศึกษาการจัดการเอกสารสนเทศด้านภาพยนตร์
จากหน่วยงานที่ท�าหน้าที่อนุรักษ์ฟิล์มมากกว่าหกสิบปี 
และมีกรุสะสมสารสนเทศขนาดใหญ่ 

 โดย ชลิดา เอื้อบ�ารุงจิต รองผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ ได้ 

ประสานงานกับ Paulo Cherchi Usai ซึ่งเป็น Senior Curator แผนก 

ภาพยนตร์ ของ GEH ในการประชมุใหญ่ประจ�าปีของสมาพนัธ์หอภาพยนตร์ 

ระหว่างชาติ ตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 การเดินทางด้วยเครื่องบินร่วม ๓๐ ชั่วโมง พาเราข้ามซีกโลกไป 

ยังโรเชสเตอร์ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า ศูนย์กลางภาพถ่ายของโลก  

เนื่องจากภายหลังสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกา ในปลายศตวรรษที่ 

๑๙ เกดิการปฏวิตัอิตุสาหกรรมขนานใหญ่ ฐานการผลติเริม่ขยายตวัไปนอก

เมอืงหลวง โรเชสเตอร์ เองกเ็ป็นหนึง่ในเมอืงทีผู่แ้สวงโชคต่างเข้ามาจบัจอง

ที่ดิน รวมถึง จอร์จ อีสต์แมน (ค.ศ. ๑๘๕๔ - ๑๙๓๒) ซึ่งได้มาซื้อที่ดินที่ 

โรเชสเตอร์ ในเวลาต่อมาได้ก่อตัง้ Eastman Dry Plate Co. และเมือ่คดิค้น

การน�าเซลลูโลสไนเตรทมาผลิตเป็นฐานฟิล์มส�าหรับการถ่ายภาพได้ส�าเร็จ  

จึงน�าออกขายในชื่อ Eastman Koday Co. หรือที่คนไทยคุ้นเคยกับในชื่อ  

โกดัก อันเป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญให้เกิดภาพยนตร์ ซึ่งสถานที่ที่ไปฝึกงาน 

ครั้งนี้ก็คือ บ้านที่อีสต์แมนเคยอาศัยนั่นเอง

๕

 ด้านหน้า George Eastman House หรือ GEH ปกคลุมไปด้วย 

ต้นไม้ร่มรื่น มีประตูเหล็กสีเขียวขนาดเล็กด้านหน้าปราสาทเป็นทางเข้า 

ส�าหรบัเจ้าหน้าที ่เมือ่เข้าไปด้านในสิง่ทีเ่ราได้เหน็กค็อื ภาพของอสีต์แมนที ่

มีขนมเค้กขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้า เพราะช่วงที่ไปฝึกงานตรงกับวันเกิด 

ของอีสต์แมนพอดี (๑๒ กรกฎาคม ๑๘๕๔) เจ้าหน้าที่จึงจัดงานฉลองวัน 

เกิดเล็ก ๆ เพื่อเป็นการร�าลึกถึงอีสต์แมน

PHOTOGRAPHY COLLECTION แผนกอนุรักษ์ภาพถ่าย ซึ่งเก็บสะสม  

และซ่อมสงวนรักษาภาพถ่ายตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม ที่ GEH มีกรุสะสมภาพถ่าย 

ดาแกโรไทป์ (การใช้โลหะเงินบนแผ่นทองแดงในการถ่ายภาพ) ที่ใหญ่ที่สุด 

แห่งหนึง่ในโลก นอกจากนี ้ยงัมสีตดูโิอถ่ายภาพเพือ่การท�าส�าเนาในรปูแบบ 

ไฟล์ดิจทิลั และยงัมกีารจดัเวร์ิคชอ็ปการถ่ายภาพด้วยวธิโีบราณแบบต่าง ๆ   

เป็นประจ�าตลอดทั้งปี เช่น ตอนที่ไปมีการจัดเวิร์คช็อปการถ่ายภาพแบบ 



 ขั้นตอนการจัดการเอกสารสนเทศของแผนกภาพยนตร์เริ่มตั้งแต่ 

การจัดหา โดยแบ่งให้แต่ละฝ่ายท�าหน้าที่จัดหาทรัพยากรของตนเอง แต่หาก 

ฝ่ายใดได้รบัของทีไ่ม่เกีย่วข้องกบังานของตน กจ็ะส่งต่อไปยงัฝ่ายทีรั่บผิดชอบ 

นัน้ ๆ  แล้วจงึท�าบญัชเีบือ้งต้น และประเมนิความส�าคญั ทรพัยากรสารสนเทศ 

ที่ได้รับการประเมินให้เข้าระบบจะถูกส่งต่อไปออกเลขทะเบียนจัดหาซึ่งเป็น 

เลข ๑๒ หลกั ทีฝ่่ายท�าเครือ่งมอืช่วยค้น ซึง่ท�าหน้าทีค่วบคมุเลขทะเบยีนจัดหา  

และลงข้อมลูในระบบ The Museum System ฐานข้อมลูหลักของ GEH เพือ่ 

ป้องกันความผิดพลาดในการลงข้อมูล

 จากนั้นจึงจัดการเอกสารสนเทศเหล่านั้นให้พร้อมส�าหรับการจัด 

เก็บ ท�าเครือ่งมอืช่วยค้น แปลงสัญญาณ และจดัเก็บ ในกรณทีีเ่อกสารสนเทศ 

ช�ารดุจะไม่ท�าการอนรุกัษ์แต่ประการใด ยกเว้นเมือ่มกีรณจี�าเป็นต้องใช้เอกสาร 

สนเทศเท่านั้น โดยจะส่งไปอนุรักษ์ที่แผนก  

PHOTOGRAPHY COLLECTION ซึง่จะเกบ็ 

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ด้วย ในการฝึกงาน 

ครั้งนี้ แนนซี่ได้ทดลองให้ปฏิบัติจัดการ 

เอกสารสนเทศ ๕ กลุ่มใหญ่ คือ การจัดการ 

ภาพนิ่งกรุดักลาส แฟร์แบงกส์, การจัดการ 

ฟิล์มภาพนิ่งและท�าส�าเนาฟิล์มภาพนิ่งกรุ 

ดักลาส แฟร์แบงกส์, การจัดการกระจก 

สไลด์กรุเจมส์ การ์ด, การจัดการฟิล์มสไลด์ 

กรุหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน และการจัดเก็บ 

ใบปิดภาพยนตร์กรุ STRAND RELEASING  

ซึ่งเป็นบริษัทจัดจ�าหน่ายภาพยนตร์ โดยใน 

บทความนี้จะขอยกตัวอย่าง ๒ กลุ่มแรก 

  การจัดการภาพถ่ายกรุดักลาส  

แฟร์แบงกส์ (DOUGLAS FAIRBANKS,  

1883 – 1939) โดยขั้นตอนแรกคือ การ 

คัดแยกภาพนิ่งกว่าห้าร้อยภาพที่คละอยู ่

ด้วยกนัในกล่องโดยไม่มชีือ่เรือ่งเขยีนบอกไว้ ในการปฏบิตังิานทกุครัง้ ต้องใส่ 

ถงุมอืผ้าฝ้ายหรอืผ้าไนลอน เพือ่ป้องกนัการเกดิรอยนิว้มอืหรอืรอยขดูขดี และ 

เนือ่งจากไม่มชีือ่เรือ่งของภาพยนตร์ปรากฏไว้ในภาพ การคดัแยกจงึต้องอาศยั 

การอ่านภาพ หรอืดจูาก “รหสั”  ตวัอย่างเช่น ภาพนิง่จากภาพยนตร์ซึง่แสดง 

โดยดักลาส แฟร์แบงกส์ ภาพนี้ จะเห็นว่ามีรหัส BP3LA อยู่มุมขวาด้านล่าง 

ดาแกโรไทป์ ด้วยกล้องถ่ายภาพนิ่งขนาด ๓๕ มม. และการถ่ายภาพด้วย 

กระบวนการ Dry Collodion Negative ซึ่งใช้กระจกเป็นวัสดุรองรับในการ 

ถ่ายภาพ

MOTION PICTURE COLLECTION เป็นแผนกอนุรักษ์ภาพยนตร์ ภายใน 

ยงัมอีกีสองฝ่าย คอื STILL, POSTER, PAPER COLLECTION ท�าหน้าทีจ่ดัการ 

เอกสารสนเทศด้านภาพยนตร์ และ DRYDEN THEATRE มีหน้าที่จัด 

โปรแกรมและฉายภาพยนตร์ในแต่ละเดือน ซึ่งจะกล่าวอย่างละเอียดต่อไป

TECHNOLOGY COLLECTION เป็นแผนกที่อนุรักษ์และจัดเก็บอุปกรณ์ 

เกี่ยวกับการถ่ายภาพและภาพยนตร์นับตั้งแต่แรกมีจนถึงปัจจุบัน ของสะสม 

ที่น่าสนใจอย่างมากคือคิเนโตสโคป ซึ่งท�าจากไม้โอ๊คและยังอยู่ในสภาพที ่

สมบูรณ์มากของโธมัส อัลวา เอดิสัน และ 

กล้องซีเนมาโตกราฟของลูมิแอร์ ซึ่งทั้งสอง 

สิ่งนี้จัดแสดงไว้ที่ห้องนิทรรศการให้ผู้ที่มา 

เยือนได้ดูกันด้วย 

RICHARD AND RONAY MENSCHEL 

LIBRARY เป็นห้องสมุดเฉพาะที่ให้บริการ 

หนังสือ วารสาร และแผ่นพับด้านภาพถ่าย 

และภาพยนตร์ เปิดให้บริการแก่สาธารณะ

ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ และมีระบบสืบค้น 

ออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยโรเชส- 

เตอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการค้นหา 

ทรัพยากรสารสนเทศด้านภาพถ่ายและ

ภาพยนตร์ได้ดียิ่งขึ้น

EASTMAN LEGACY COLLECTION ท�า 

หน้าที่อนุรักษ์มรดกของจอร์จ อีสแมน และ 

ม ีARCHIVES AND STUDY CENTER ส�าหรบั 

ผู้ที่สนใจศึกษาอัตชีวประวัติอีสต์แมนโดย 

เฉพาะ โดยมรดกที่ส�าคัญคือบ้านและสวน

ของอสีต์แมน ซึง่เปิดให้บคุคลทัว่ไปได้เข้าชม 

โดยพยายามคงไว้ให้เหมือนกับเมื่อครั้งที่ 

อีสต์แมนใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้มากที่สุด 

 หลังจากนั้น แนนซี่ผู้ดูแลการฝึก 

งานในคร้ังนี้แนะน�าให้เราได้รู ้จักแผนก 

ต่าง ๆ  ของ GEH แล้ว แนนซี่พาเราไปที่ฝ่าย 

STILL, POSTER, PAPER COLLECTION 

หรือ ภาพนิ่ง ใบปิด และเอกสารสนเทศ 

เกี่ยวกับภาพยนตร์เป็นส�าคัญ ซึ่งแนนซี่เป็น 

ผู้แลอยู่ และพาไปดูห้องเย็นเก็บเอกสาร 

สนเทศซ่ึงมกีารควบคมุอณุหภมูทิี ่๒๐ องศา- 

เซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ ๓๐ - ๕๐%  

เอกสารสนเทศส่วนใหญ่ คือ ภาพนิ่งเกี่ยวกับภาพยนตร์ โดยกรุสะสมที่ใหญ่ 

ที่สุดคือ กรุภาพนิ่งของบริษัทวอร์เนอร์บราเธอร์ส และกรุภาพนิ่งของดักลาส  

แฟร์แบงกส์ นักแสดง ผู้ก�ากับ ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในยุคหนังเงียบ รองลงมา

คือ ฟิล์มภาพนิ่ง ซึ่งมีทั้งเนกาทีฟขาวด�าและเนกาทีฟสี ฟิล์มสไลด์ 

๖

๓.



ของภาพ อักษร BP นี้ย่อมาจาก BLACK PIRATE ซึ่งก็คือชื่อภาพยนตร์ THE 

BLACK PIRATE นัน่เอง แต่กระนัน้กต็าม บางรหสัในภาพกอ็าจไม่ได้สอดคล้อง 

กับชื่อภาพยนตร์เลยก็เป็นได้ เช่นในเรื่องเดียวกันนี้เอง ยังมีรหัส SP2 ปรากฏ 

อีกด้วย รหัสต่าง ๆ นี้ เจ้าหน้าที่ของ GEH ต่างพยายามรวบรวมจากเอกสาร 

ที่ได้รับจากสตูดิโอ และช่วยกันจดบันทึกท�าเป็นบัญชีไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิง 

ต่อไป นอกจากนีย้งัต้องอาศัยการสงัเกตเครือ่งแต่งกายหรอือายขุองนกัแสดง  

และจะดีเป็นอันมากหากเคยดูภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ ก็จะช่วยให้การคัดแยก 

ถูกต้องแม่นย�ายิ่งขึ้น 

 เมื่อคัดแยกตามชื่อ เรื่ อง 

ภาพยนตร์ได้แล้ว จึงถึงขั้นตอนการจัด 

เกบ็ โดยจะจัดเกบ็ตามชือ่เรือ่ง ภาพถ่าย 

เร่ืองเดียวกันจะใส่ไว้ในแฟ้มเดียวกัน  

และใส่กล่องจดัเกบ็เอกสาร โดยทัง้แฟ้ม 

และกล่องท�ามาจากกระดาษไร้กรดเพือ่ 

ไม่ให้เกิดอันตรายต่อภาพถ่าย และใช้ 

ดินสอเขียนชื่อเรื่องของภาพยนตร์ตรง 

ขอบของแฟ้ม ก่อนจะจัดเกบ็ใส่กล่องอกี 

ครั้งหนึ่ง ซึ่งสามารถเปิดจากด้านข้างได้  

ท�าให้เห็นชื่อเรื่องของภาพยนตร์โดยไม ่

ต้องหยิบกล่องออกมาทั้งหมด 

 อีกกรุหนึง่คอืการจดัเกบ็ฟิล์ม 

สัญญาณด้วยเครื่องสแกนเนอร์ได้ เช่น  

ใบปิดภาพยนตร์ หากจ�าเป็นต้องท�า 

ส�าเนา จะส่งให้ฝ่าย PHOTOGRAPHY  

COLLECTION ท�าส�าเนาโดยการถ่าย 

ภาพให้ ซึ่งฝ่ายนี้จะมีสตูดิโอถ่ายภาพ 

และระบบการจดัการไฟล์ดจิทิลั (Digital 

Asset Management: DAM) ในการ

จัดการไฟล์ภาพ

 จากนั้น จึงท�าเครื่องมือช่วยค้น 

ภาพนิ่ง โดยส่วนงานนี้ใช้โปรแกรม  

FileMaker Pro ซึ่งเป็นโปรแกรมที่หอ 

จดหมายเหตุนยิมใช้ในการจดัเกบ็ข้อมลู 

โดย GEH ได้ดัดแปลงและน�ามาใช้จัด

๑. แนนซี่ คอฟฟ์แมน ผู้ดูแลการฝึกงาน ก�าลัง

เปิดให้ดูการจัดเก็บใบปิดภาพยนตร์ ภายใน

ห้องเย็นเก็บเอกสารสนเทศ

๒. ห้องเก็บฟิล์มไนเตรท

๓. ส่วนพิพิธภัณฑ์ของ GEH

๔. แผนกอนุรักษ์ภาพยนตร์

๕. ซีเนมาโตกราฟ 

และอุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ 

ของแผนก Technology Collection

๖. บริเวณด้านหน้า GEH

ไนเตรท (ฟิล์มทีต่ดิไฟได้ง่าย) ภาพนิง่กร ุ

ดักลาส แฟร์แบงกส์ ขนาด ๕ x ๗ นิ้ว  

และท�าส�าเนาเป็นไฟล์ดิจิทัลคุณภาพสูง  

ความละเอียดของภาพขึ้นอยู่กับขนาด 

ภาพต้นฉบับ กรณีนี้ตั้งค่าความละเอียด 

ของภาพที่ ๖๐๐ dpi หากภาพมีขนาด 

เลก็ลงกจ็ะใช้ความละเอยีดมากขึน้ ส่วน 

การจัดเก็บไฟล์ภาพดิจิทัล จะจัดเก็บใน 

เซิร์ฟเวอร์หลักของแผนกภาพยนตร์โดยตรง โดยตั้งชื่อแฟ้มตามชื่อเรื่องของ 

ภาพยนตร์ และตัง้ชือ่ไฟล์ด้วยตวัเลข ๑๒ หลกัตามเลขทะเบยีนจดัหา จากนัน้ 

จึงเขียนชื่อเรื่องที่มุมบนซ้ายมือบนซองไร้กรด ตามด้วยล�าดับของภาพและ 

หมายเลขกล่องทีจ่ดัเกบ็ทีม่มุบนขวา และเลขทะเบยีนจดัหาทีด้่านล่าง ในกรณี 

ของฟิล์มภาพนิ่งไนเตรทจะไม่จัดเก็บในกล่องกระดาษ แต่จะจัดเก็บในกล่อง 

พลาสติกที่แนนซี่ดัดแปลงเองโดยใช้พลาสติกลูกฟูกมาตัดเป็นกล่อง และใช้

กระดาษกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ฟิล์มเคลื่อนไหวเมื่อมีการขนย้าย

 ส่วนเอกสารสนเทศทีม่ขีนาดใหญ่เกนิขนาด A3 ซึง่ไม่สามารถแปลง

เก็บเครื่องมือช่วยค้นเอกสารสนเทศ

ด้านภาพยนตร์ แบ่งเป็นข้อมลูภาพยนตร์  

ข้อมูลจ�าเพาะ และข้อมูลเกี่ยวกับการ 

ท�างาน นอกจากนี้ยังรองรับไฟล์ภาพ 

ดิจิทัลอีกด้วย ในการลงข้อมูลในฐาน 

ข้อมูล FileMaker Pro นั้น จะใช้ตัว 

อักษรใหญ่ทั้งหมด เพื่อให้การลงข้อมูล 

มีความเป็นเอกภาพ ป้องกันการคลาด- 

เคลื่อนของการใส่ข้อมูลหากมีเจ้าหน้าที่หลายคน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง 

จัดเก็บภาพนิ่งใส่กล่องเพื่อน�าไปเก็บในห้องเย็นเป็นขั้นตอนสุดท้าย 

 นอกจากจะสอนขั้นตอนการจัดการเอกสารสนเทศแล้ว แนนซี่ยัง 

สอนวิธีการท�างานต่าง ๆ โดยเฉพาะการชี้ให้เห็นสิ่งส�าคัญที่มักถูกละเลยไป  

อย่างเช่น การอธิบายความเป็นมาของเอกสารสนเทศแต่ละกรุ ซึ่งมีส่วนช่วย 

ในการประเมินการจัดการเอกสารสนเทศ  ซึ่งความรู้เหล่านี้ จะได้น�ามาปรับ 

ใช้ในการจัดการเอกสารสนเทศที่มีอยู่มากมายในหอภาพยนตร์ของเรา

๗



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 ส�าหรับคนไทยทั่วไปแล้ว คงจะคุ้นเคยหนังเงียบ
จากนักแสดงตลกชื่อดัง ชาร์ลี แชปลิน หรือที่คนจ�านวน
หนึ่งเรียกเขาว่า “ไอ้หนวดจิ๋ม” นี่อาจเป็นผลมาจากการที่
ผลงานของแชปลินยังคงเผยแพร่อยู่จนถึงปัจจุบันใน
รูปแบบสื่อต่าง ๆ รวมทั้งลักษณะตัวละครของแชปลินที่
แสดงเป็น “คนจรจัด” ก็ยังถูกลอกเลียนแบบ และน�ามา
เล่นตลกในสื่อกระแสหลักของไทยอยู่เป็นประจ�า 

 ส่วนหนงัเงยีบของไทยแล้ว เป็นทีน่่าเสียดายว่า ในประวตัศิาสตร์ 
การสร้างหนังเล่าเรื่องของไทยนั้น มีการสร้างหนังเงียบเพียงไม่กี่เรื่อง และ 
เริ่มสร้างในช่วงที่ประเทศตะวันตกได้ริเริ่มสร้างหนังเสียงแล้ว ท�าให้ผู้สร้าง 
หนงัไทยหนัไปผลติหนงัเสยีงแทน หน�าซ�า้ในจ�านวนภาพยนตร์ไทยไม่กีเ่รือ่ง 
นี ้มเีพยีงเศษเสีย้วความยาวประมาณหนึง่นาท ีของภาพยนตร์ไทยเร่ือง โชค 
สองชั้น (๒๔๗๐) ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่สร้างโดยทีมงานชาวไทย (สยาม 
ในสมัยนั้น) เท่านั้นที่ยังคงอยู่รอดมาให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสเห็นมาจนถึง 
ปัจจุบัน นอกจากนี้ก็จะมีหนังเงียบที่ถ่ายท�ากันเอง ไม่ได้ออกฉายตาม 
โรงภาพยนตร์อย่างภาพยนตร์ฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 
เจ้าอยู่หัว เรื่อง แหวนวิเศษ (๒๔๗๒) หรือหนังสั้นผลงานของกลุ่มพนักงาน
ธนาคารมณฑล ซึง่ท�าขึน้เพือ่จดัฉายในสโมสรเรือ่ง กะเทยเป็นเหต ุ(๒๔๙๗) 
 แต่ส�าหรบัในระดับนานาชาติแล้ว เทศกาลภาพยนตร์เงยีบทีเ่มอืง 
ปอร์ดิโอเน (Pordenone) ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของประเทศอิตาลี หรือชื่อในภาษาอิตาลีว่า Giornate del Cinema Muto   
ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์เงียบที่ใหญ่ที่สุด และมีความส�าคัญอย่างมาก ใน 
แต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมเทศกาลจากทั่วทุกมุมโลก
 เทศกาลภาพยนตร์เงยีบปอร์ดโิอเน เริม่ขึน้คร้ังแรกเมือ่ปี ๒๕๒๕  
โดยกลุ่มนักศึกษา เพื่อต้องการสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่เหยื่อผู้ประสบภัย 
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นบริเวณนั้น ในปีแรกเทศกาลจัดขึ้นเพียง ๓ วัน  
หลงัจากนัน้ กก็ลายเป็นจดุเริม่ต้นทีท่�าให้เมอืงปอร์ดโิอเนเป็นทีรู้่จักในฐานะ 
เมืองที่จัดงานเทศกาลภาพยนตร์เงียบ เริ่มมีผู้คนสนใจเข้าร่วมมากขึ้น  
เทศกาลจึงต้องขยายระยะเวลาในการจัดงาน และด้วยจ�านวนภาพยนตร์ที่ 
มมีากขึน้ในแต่ละปี เทศกาลมกัจะคดัเลอืกโปรแกรมภาพยนตร์เงยีบทีห่ลาก 
หลาย และไม่จ�ากดัเฉพาะภาพยนตร์เงยีบทีไ่ด้รบัความนยิมเพยีงอย่างเดยีว 
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เทศกาลภาพยนตร์เงียบปอร์ดิโอเน 
เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๕ โดยกลุ่มนักศึกษา 
เพื่อต้องการสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่เหยื่อ
ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นบริเวณนั้น 
ในปีแรกเทศกาลจัดขึ้นเพียง ๓ วัน  
หลังจากนั้น ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้น
ที่ท�าให้เมืองปอร์ดิโอเนเป็นที่รู้จัก
ในฐานะเมืองที่จัดงานเทศกาลภาพยนตร์เงียบ

๘



 เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๖ หอภาพยนตร์แห่งชาติ (ในสมัยนั้น) ได้ส่ง 
ภาพยนตร์เงยีบของไทยไปเข้าร่วมเทศกาลด้วย ซ่ึงนอกจาก แหวนวเิศษ และ 
ภาพที่เหลือจาก โชคสองชั้น ยังมีภาพที่เหลือจากภาพยนตร์ ใครดีใครได้  
(๒๔๗๑) รวมไปถึงภาพบันทึกเหตุการณ์ส�าคัญ ๆ ไม่ว่าจะเป็น พระบาท 
สมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเสดจ็ประพาสกรงุเบร์ินและกรงุสตอกโฮล์ม 
(๒๔๔๐) พระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุ- 
เกล้าเจ้าอยู ่หัว (๒๔๖๙) พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ 
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั (๒๔๖๙) พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัเสดจ็
เยี่ยมมณฑลฝ่ายเหนือ (๒๔๗๐) เป็นต้น  
 ความน่าตื่นเต้นของเทศกาลนี้ ไม่ได้มีเพียงการฉายหนังเงียบ 
เท่านัน้ แต่ยงัมกีารบรรเลงดนตรสีดประกอบด้วย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเปียโน  
จึงเป็นการจ�าลองภาพการจัดฉายภาพยนตร์ในยุคสมัยก่อนมาให้ผู้ชมได้รับ 
ชมกัน
 ส�าหรับในปีนี้ ถือเป็นปีที่ ๓๒ โดยเทศกาลจัดขึ้นในวันที่ ๕–๑๒  
ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งทางเทศกาลมีโปรแกรมที่ส�าคัญ ๆ เช่น 

Sealed Lips: Sweden’s Forgotten Years, 1925 – 1929 ซึ่งเป็น 
โปรแกรมภาพยนตร์เงียบของสวีเดน จากปี ๒๔๖๘–๒๔๗๒ ซึ่งถือเป็นช่วง  
“ขาลง” ของวงการภาพยนตร์ประเทศสวีเดน หลังจากผู้ก�ากับภาพยนตร ์
ฝีมือดี Victor Sjöström และนักแสดงชื่อดังอย่าง Greta Garbo ย้ายไป 
ท�างานที่ฮอลลีวู้ด ท�าให้ภาพยนตร์ที่สร้างในยุคนี้ถูกมองข้ามมาโดยตลอด

Mexico: Records of Revolution เป็นโปรแกรมที่รวบรวมภาพยนตร์ 
ที่บันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนการปฏิวัติจนถึงหลังการปฏิวัติ  ซึ่งถือเป็น 
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์การเมืองท่ีส�าคัญของประเทศเม็กซิโกครั้งใหญ่ ที่ 
กินเวลานานกว่าทศวรรษ 

Gerhard Lamprecht: “Keen Eye, Gentle Heart” ผลงานภาพยนตร์ 
เงียบของผู้ก�ากับชาวเยอรมัน Gerhard Lamprecht ผู้สร้างภาพยนตร์ที่ 
พยายามถ่ายทอดปัญหาความยากจนของเบอร์ลนิ ในช่วงต้นครสิต์ศตวรรษ
ที่ ๒๐ 

Early Cinema เป็นโปรแกรมที่รวบรวมภาพยนตร์ในยุคแรกเริ่มของการ 
ผลิตภาพยนตร์ เช่น The Corrick Collection ซึ่งเป็นภาพยนตร์เงียบจาก 
หลากหลายผู้สร้างที่ครอบครัว Corrick ได้บริจาคให้แก่หอภาพยนตร ์
และโสตทัศน์แห่งชาติออสเตรเลีย (National Film and Sound Archive)   
เป็นผู้เก็บรักษาและอนุรักษ์
 นอกจากนี ้ยงัมกีารฉายภาพยนตร์ทีเ่พิง่ได้รบัการค้นพบใหม่ และ 
ภาพยนตร์ที่เพิ่งได้รับการบูรณะ อย่างผลงานภาพยนตร์ตลกของ Buster  
Keaton เรื่อง The Blacksmith (๒๔๖๔) โดยมีการค้นพบฟิล์มอีกชุดหนึ่ง 
ที่ประเทศอาร์เจนตินา จึงมีการล�าดับภาพและฉากเพิ่มเติมจากฉบับที ่
เผยแพร่อยู่ในปัจจุบัน และไฮไลต์ส�าคัญของเทศกาลปีนี้ คือ การฉายรอบ 
ปฐมทศัน์ฟิล์มภาพยนตร์ Too Much Johnson (๒๔๘๑) ถ่ายท�าโดย Orson  
Welles ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เขาท�าขึ้นเพื่อใช้ประกอบละครเวที Too Much  
Johnson แต่สุดท้ายก็ประสบปัญหาต้องล้มเลิกไปในที่สุด 
 และอีกหนึ่งโปรแกรมพิเศษของปีนี้ คือการฉายภาพยนตร์ 
ประกอบการพากย์สดแบบ “เบนชิ” (Benshi) ซึ่งเป็นการพากย์ภาพยนตร์ 
แบบดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่น โดยทางเทศกาลได้เชิญ Ichiro Kataoka ผู้ 
สืบทอดวัฒนธรรมเบนชิชื่อดังในญี่ปุ่น โดยลักษณะของเบนชิจะคล้าย ๆ  

กับการพากย์สดคนเดยีวของไทย เพียงแต่วา่ นอกจากจะพากย์ตามบทแล้ว  
ยังจะต้องเป็นผู้เล่าบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ด้วย
 ในส่วนของภาพยนตร์เปิดเทศกาลปีนี้ ทางเทศกาลได้เลือก 
ภาพยนตร์สเปนเรื่อง Blancanieves (๒๕๕๕) ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เพิ่ง 
สร้างใหม่ แต่กลับใช้วิธีการด�าเนินเรื่องตามแบบฉบับของภาพยนตร์เงียบ  
โดยดัดแปลงจากเรือ่งสโนไวท์กับคนแคระทัง้เจด็ ภาพยนตร์เรือ่งนีไ้ด้รบัเสียง 
ชืน่ชมจากนกัวจิารณ์ทัว่โลก ส่วนภาพยนตร์ปิดเทศกาลเป็นผลงานภาพยนตร์
ตลกทีใ่ห้ความรูสึ้กดี ๆ  ของ Harold Lloyd เรือ่ง The Freshman (๒๔๖๘) 
ซึ่งเป็นการฉายประกอบการแสดงดนตรีแบบวงออร์เคสตราเต็มรูปแบบ 
 นอกจากการฉายภาพยนตร์เงียบประกอบดนตรีสดแล้ว ภายใน 
เทศกาลยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษอย่างกิจกรรม Masterclass โดยม ี
นักดนตรีที่ได้รับเชิญมาร่วมเทศกาลเป็นผู้สอนและถ่ายทอดเทคนิคต่าง ๆ  
แก่นักเปียโนรุ ่นใหม่ที่ต้องการเรียนรู ้ศาสตร์การเล่นเปียโนประกอบ 
ภาพยนตร์เงียบ และ Collegium ซึ่งเป็นการบรรยายที่เกี่ยวกับโปรแกรม 
ภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่ถูกน�าเสนอในเทศกาลปีนี้ 
 และเป็นประจ�าทุกปีที่เทศกาลจะมอบรางวัล The Jean Mitry  
Award ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้ท�าหน้าที่อนุรักษ์และสนับสนุน 
ภาพยนตร์เงียบอย่างโดดเด่น โดยผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ หอภาพยนตร์ 
และโสตทัศน์แห่งชาติออสเตรเลีย และ Aurelio de los Reyes นัก 
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เม็กซิกัน
 ถึงแม้ว่าเทศกาลภาพยนตร์เงียบปอร์ดิโอเนจะไม่ได้มีความยิ่ง 
ใหญ่เหมอืนเทศกาลภาพยนตร์ส�าคญั ๆ  อย่างเมอืงคานส์ เบอร์ลิน หรอื เวนสิ  
แต่เทศกาลแห่งนี้ได้ท�าหน้าที่อันส�าคัญยิ่ง นั่นคือการสนับสนุนการอนุรักษ ์
ภาพยนตร์เงียบ ซึ่งมักถูกมองข้ามจากภาคธุรกิจเพราะไม่สามารถท�าก�าไร 
ได้ เทศกาลแห่งนี้จึงเป็นเสมือนสวรรค์ส�าหรับนักดูหนัง นักวิจารณ์ นัก 
ประวัติศาสตร์ นักอนุรักษ์ภาพยนตร์ และผู้ที่สนใจภาพยนตร์เงียบจากทั่ว 
ทุกมุมโลก  
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เทศกาลภาพยนตร์เงียบปอร์ดิโอเน ครั้งที่ ๓๒

โดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

๙



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

กิจกรรมเดือนสิงหาคม กิจกรรมเดือนกันยายน

๒๒ สิงหาคม – 
๑ กันยายน  
หอภาพยนตร์ ร่วม
กับมูลนิธิหนังไทย 
จั ด ง า น เ ท ศ ก า ล 
ภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 
๑๗ (17th Thai Short Film and Video Festival) 
ณ ห้องออดทิอเรยีม ชัน้ ๕ และห้องประชมุ ๔๐๑ ชัน้ ๔ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยตลอด 
เทศกาลได้จัดฉายภาพยนตร์สั้นทั้งของไทยและต่าง- 
ประเทศ อาทิ โปรแกรมหนังยอดเยี่ยมจากเทศกาล 
ภาพยนตร์สั้นแคลร์มองเฟอร์ลอง (เทศกาลหนังส้ันที ่
ใหญ่ที่สุดในโลก) โปรแกรม S-Express ท่ีรวบรวม 
หนังสั้นจากประเทศจีนและอาเซียน โปรแกรมหนัง 
สั้น Queer โปรแกรมหนังสั้นที่เกี่ยวกับคนพิการ  
เป็นต้น และการจัดประกวดหนังสั้น โดยติดตาม 
รายละเอียดรางวัลเทศกาลนี้ ได้ที่หน้า ๑๒

๒๗ สิงหาคม บุรินทร์ วงศ์รัตนานุกูล ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท มิยาบิ กริลล์ จ�ากัด น�า
ทีมพนักงาน พร้อมด้วยดีเจคลื่น ๑๐๓.๕ จัดกิจกรรม 
“มิยาบิ สร้างรอยยิ้ม สร้างพลังสู่สังคม” จูงมือเหล่า
น้อง ๆ โรงเรียนวัดสะแก เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการ
โรงหนังโรงเรียน” ซึ่งจัดโดยหอภาพยนตร์ เพื่อร่วม
สร้างประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ให้กับเด็ก ๆ 
และเรยีนรูเ้รือ่งราวของภาพยนตร์ไทยตัง้แต่อดตีจนถงึ
ปัจจุบันภายในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย พร้อมกันนี้ 
บริษัท มิยาบิ กริลล์ จ�ากัด ยังได้มอบเงินสนับสนุน
โครงการโรงหนังโรงเรียน เป็นเงินจ�านวน ๑๐,๐๐๐ 
บาท

๒๘ สิงหาคม สถาบันหนังไทย จัดกิจกรรมชั้นครู 
(Masterclass) ครั้งที่ ๘ โดยเชิญ Umesh Kulkarni 
ผู้ก�ากับภาพยนตร์มือรางวัลจากอินเดีย มาบรรยายถึง
เบื้องหลังความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของเขา ณ 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

๓ กันยายน คณะผู ้สูงอายุจากศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าชมภาพยนตร์ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา เรื่อง Modern Time 

๗ กันยายน เนื่องในวาระก้าวสู่ปีที่ ๓๐ ของการ 
สถาปนาหอภาพยนตร์ จึงได้มีการจัดกิจกรรม ก้าวสู่
สามทศวรรษหอภาพยนตร์ โดยในช่วงเช้า จัดฉาย
ภาพยนตร์ญี่ปุ ่นเรื่อง แม่น�้าโคลน และเชิญ นิวัต ิ
กองเพียร มาเป็นวิทยากรเช่นเดียวกับวันสถาปนา 
หอภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๒๗  และได้ 
เปิดให้มีการบรจิาคเงินเพ่ือร�าลกึถึงการบริจาคเงนิทนุ 
ก่อตั้งหอภาพยนตร์เมื่อคร้ัง ๒๙ ปีที่แล้ว โดยน�าเงิน 
ดังกล่าวมอบให้กับพิพิธภัณฑ์วัดท่าพูด ในวันที่ ๑๙  
กันยายน ซึ่งตรงกับวันพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เพื่อน�าไป 
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ต่อไป

ในช่วงบ่าย ได้จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนาใน
หัวข้อ “การเกิดใหม่ของฟิล์มเก่า” ว่าด้วยการใช้ภาพ

เคลือ่นไหวจากหอ
ภาพยนตร ์ โดย
แลกเปลี่ยนความ
คิ ดและมุ มมอง 
กับ โดม สุขวงศ์ ผู้
อ� า น ว ยก า รหอ
ภาพยนตร์ ชลิดา 

เอือ้บ�ารงุจติ รองผูอ้�านวยการหอภาพยนตร์ และ ประวิทย์ 
แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์ พร้อมฉายภาพยนตร์
เรื่อง London : The Modern Babylon ภาพยนตร์
สารคดีจากอังกฤษซึ่งเป็นตัวอย่างที่น่าศึกษาส�าหรับการ
เลือกใช้ภาพเคลื่อนไหวมาตัดต่อเรียบเรียงให้เป็น
ภาพยนตร์ได้อย่างน่าสนใจและมีชีวิตชีวา ณ โรง
ภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๐ กันยายน ผู้ชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ร่วมวางดอกไม้
เพือ่ร�าลกึถงึนกัแสดงสาว ฉายา “ไข่มกุแห่งเอเชยี” ภาวนา ชนะจติ บนรอย
ประทับมือและเท้า ณ ลานดารา (เสียชีวิต ๙ กันยายน ๒๕๕๕)

๑๘ กันยายน เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์และผู้มาชม
ภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ร่วมวาง
ดอกไม้และจดุเทยีนบนแผ่นจารึกรอยมอืรอยเท้าของ 
โกร่ง กางเกงแดง เนื่องในวาระครบรอบ ๒ ปี การ
จากไปของยอดดาวตลกผูท้ีค่รัง้หนึง่เคยร่วมสร้างสสีนั
ในภาพยนตร์ไทยมามากมายกว่า ๓๐๐ เรื่อง

๒๑ กันยายน หอภาพยนตร์ 
ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก อ�าพล ล�าพูน มาประทับ
รอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๔๕ บนลานดารา 
และร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์ 
โดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงภาพยนตร์ศรี
ศาลายา

๒๗ กันยายน สถาบันหนังไทย จัดงานประชุมวิชาการ
ด้านภาพยนตร์ครัง้ที ่๓  โดยมผีูน้�าเสนองานวจิยัทีเ่กีย่วกบั
ภาพยนตร์ไทยทั้งสิ้น จ�านวน ๙ ชิ้น ณ โรงภาพยนตร์ศรี
ศาลายา (อ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๑๔)

และในวันเดียวกัน หอภาพยนตร์ ร่วมกับ 
ออลแม็กกาซีน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ผู ้ 
พันเรือพ่วง ในโครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
ผ่านสื่อภาพยนตร์ ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ 

๒๙ กันยายน กิจกรรมดูหนังกับโดม โดยใน
ครั้งนี้ โดม สุขวงศ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 
ปีศาจ และได้แลกเปลี่ยนทัศนะกับนายแพทย์
ประจวบ มงคลศิริ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
พิจติร ผูรั้บบทเป็นพระเอก และ ทาดาช ิโอโน- 
ซากิ เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น 
ประจ�าประเทศไทย นักแสดงสมทบในเรื่อง



กิจกรรมเดือนตุลาคม

๑ ตุลาคม คณะผู้สูงอายุจากศูนย์การแพทย์กาญจนา- 
ภิเษก มหาวทิยาลยัมหดิล เข้าชมภาพยนตร์เรือ่ง บนัทกึ
รักพิมพ์ฉวี ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ในวันเดียวกัน  
ชมรมผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัด 
กิจกรรมสันทนาการเที่ยวชมแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัด 
นครปฐม โดยครัง้นีไ้ด้เข้าเยีย่มชมพพิธิภัณฑ์ภาพยนตร์ 
ไทย และชมภาพยนตร์ภายในโรงภาพยนตร์ศรศีาลายา 

๕ ตุลาคม 
หอภาพยนตร์จดักิจกรรม
ร�าลกึ ๔๓ ปี การเสยีชวีติ
ของ มิตร ชัยบัญชา โดย
ในปีน้ีได้รับเกียรติจากวง
ดนตรกีาญจนะผลนิ ร่วมบรรเลง
เพลงประกอบภาพยนตร์ผลงานการแสดงของ มิตร 
ชัยบัญชา และจัดพิธีวางดอกไม้เพื่อร�าลึกถึงนักแสดงผู้
ย่ิงใหญ่ ณ ลานดารา ปิดท้ายด้วยการจดัฉายภาพยนตร์
เรื่อง แม่นาคพระนคร

๔ ตุลาคม หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมวันอนุรักษ ์
ภาพยนตร์ไทย และพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดก 
ภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ ๓ จ�านวน ๒๕ เรื่อง โดยได้ 
รับเกียรติจากที่ปรึกษารัฐมนตรีว ่าการกระทรวง 
วฒันธรรม สรุะ เตชะทตั ตวัแทนรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี โดยมีแขกผู้มีเกียรติและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน 
อาทิ เปี๊ยก โปสเตอร์ ผู้ก�ากับภาพยนตร์เรื่อง วัยอลวน 
สันติสุข พรหมศิริ นักแสดงจากเรื่อง บุญชู ยุทธนา 
มุกดาสนิท ผู้ก�ากับภาพยนตร์เรื่อง น�้าพุ เข้าร่วมงาน 
ดังกล่าวด้วย

๑๓ ตุลาคม หอภาพยนตร์ 
จั ดฉายภาพยนตร ์ สารคดี 
การเมืองในโปรแกรมพิเศษ 
“ตุลาร�าลึก” เนื่องในวาระ 
ครบรอบ ๔๐ ปี เหตุการณ์ ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๑๖ จ�านวน ๓ เรื่อง 
ได้แก่ ประชาธิป’ไทย โดย เป็น
เอก รัตนเรือง และ ภาสกร 
ประมูลวงศ์ ลมตลุาคม โดย พัฒนะ จริวงศ์ และ เงา
ประวัติศาสตร์ โดย ภาณุ อารี ก้อง ฤทธิ์ดี และ 
กวีนิพนธ์ เกตุประสิทธิ์ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๕ ตุลาคม ยามินา เบนกีกี รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงการต่างประเทศฝร่ังเศส ให้เกียรติมาเปิด 
ประติมากรรม ฌอง กาแบง ดาราภาพยนตร์ที ่
เยือกเย็นที่สุดในโลก พร้อมท้ังเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ ์
ภาพยนตร์ไทย และร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์เพ่ือเป็น 
ที่ระลึก

ในวนัดงักล่าว
ได้มีบุคลากรจาก
สถาบันจิต เวช - 
ศ า ส ต ร ์ ส ม เ ด็ จ 
เจ้าพระยา กรม
สุ ขภาพจิ ต  น� า 
ผู้ป่วยสูงอายุ เข้า 
ชมภาพยนตร์เรือ่ง 
สวรรค์มืด ภายใน
โ ร ง ภ า พ ย น ต ร  ์
ศรีศาลายา เพื่อใช้ 
ภาพยนตร์เป็นสื่อ 

ในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านสังคมและจิตใจของ 
ผู้ป่วย 

๑๙ ตุลาคม หอภาพยนตร์จัดงานหนังบ้านครั้งที่ ๖ ณ  
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ 
ประชาชนเห็นถึงความส�าคัญของภาพยนตร์ที่ถ่ายท�า 
กนัเองในครอบครัว หรือ “หนังบ้าน” และได้เปิดคลินกิ 
หนังบ้าน เพื่อตรวจ ซ่อม และรักษาฟิล์มภาพยนตร์อีก 
ด้วย นอกจากนีย้งัมกีารจดัฉายหนงับ้านโปรแกรมพเิศษ  
“ประวัติศาสตร ์ส ่วนตัว” โดยได ้รับเกียรติจาก 
นายแพทย์โอสถ เลขะกุล วงศ์กวี ประภาสะวัต จุมพล 
โสติถิพันธุ์ จริยา ถาวรว่องวงศ์ สงัด แย้มไทย วิษณ ุ
เอือ้ชเูกยีรต ิและ ภาณมุาศ อนิทรโสตถ ิผู้มอบหนงับ้าน 
ให้แก่หอภาพยนตร์มาร่วมบรรยายและพูดคุยเกี่ยวกับ 
หนังบ้านของตนเอง                                                                                                                 

๑๗ ตุลาคม หอภาพยนตร์จัดงานวันสรรพสาตร เพื่อ
เป็นการร�าลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทอง
แถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ “พระบิดา
แห่งภาพยนตร์สยาม” โดยจดัฉายภาพยนตร์เงยีบ และ
บรรเลงดนตรีประกอบโดยวงกอไผ่ พร้อมจ�าลอง
บรรยากาศ “งานประจ�าปีวัดเบญจมบพิตร” ซึ่งจัดขึ้น 
เป็นครั้งที่ ๕ ภายในงานมีการออกร้านและมหรสพ 
ต่าง ๆ  มากมาย โดยม ีนายพลากร สวุรรณรัฐ องคมนตรี 
เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

๑๘ ตุลาคม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ 
ชมรม Art Club โรงเรียนนารีวุฒิ  ทัศนศึกษาที่หอ
ภาพยนตร์ เพ่ือเปิดโลกทรรศน์ทางด้านความคิดและ
เรียนรู้ศิลปะทางวัฒนธรรม โดยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย และภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรี- 
ศาลายา

คณะบุคลากรจากสถาบันต่าง ๆ 
ที่มาศึกษาดูงาน ณ หอภาพยนตร์
๒๖ สิงหาคม สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและการ
สือ่สาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น 

๒๙ สิงหาคม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

๓๐ สิงหาคม ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๒ กันยายน สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๗ กันยายน สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขา
วิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

๗ ตลุาคม สาขาเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

๑๑ ตุลาคม สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชั่น มหา- 
วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร



ผลรางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๑๗
ประจ�าปี ๒๕๕๖

๑. BACC AWARD (หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร)
อาณาจักรใจ (Endless Realm) ก�ากับโดย เอกลักษณ์ มาลีทิพย์วรรณ

๒. รางวัล Kodak Filmschool Competition
พระธุดงค์ (The pilgrim) ก�ากับโดย หรินทร์ แพทรงไทย
ถ่ายภาพโดย มณีรัตน์ ศรีนัครินทร์
สาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

๓. รางวัลพิราบขาว
ชะตากรรม (Fate) ก�ากับโดย บุญส่ง นาคภู่

๔. รางวัลดุ๊ก
รางวัลชนะเลิศ
Nyob Zoo (Hello) ก�ากับโดย ณัฐศักดิ์ วีระนรพานิช
รางวัลรองชนะเลิศ
พันปีผีแมน (Voices of the Spirit Cave) ก�ากับโดย ศุภร ชูทรงเดช
ฝากเลี้ยง ก�ากับโดย ภาณุ แสง-ชูโต

๕. รางวัลรัตน์ เปสตันยี ในสาขา INTERNATIONAL
Best Short Film Award
Childhood has Gone ก�ากับโดย  Zhao Shou Wei (China)
Special Mention
Welcome and our Condolences ก�ากับโดย  Leon Prudovsky (Israel)
Amateur Filmmaker ก�ากับโดย  Volha Dashuk (Belarus)
The Living Also Cry ก�ากับโดย  Basil Da Cunha (Switzerland, Portugal)

ด้วยระยะเวลากว่า ๖ เดือน ตั้งแต่ประกาศรับสมัคร  
คดัเลือก และจดัฉายภาพยนตร์ ในเทศกาลภาพยนตร์ 
สั้นครั้งที่ ๑๗ ประจ�าปี ๒๕๕๖ ท่ีหอภาพยนตร์  
(องค์การมหาชน) และ มลูนธิหินงัไทย ร่วมกนัจดัขึน้  
ท�าให้บรรยากาศในพิธีประกาศรางวัลภาพยนตร์สั้น 
ยอดเยี่ยม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ- 
มหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ จึง 
อบอวลไปด้วยผูเ้ข้าร่วมประกวด กลุม่คนท�าหนงัสัน้ 
ทัง้รุน่เลก็รุน่ใหญ่ รวมทัง้เหล่าคนดหูนงัสัน้ทีม่าร่วม 
ลุ้นผลกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง 

 ผลการตัดสินรางวัลปีนี้ มีเรื่องที่น่าสนใจหลายอย่าง  
อาทิเช่น การคว้ารางวัลช้างเผือก (รางวัลที่มอบให้แก่ผลงาน 
ของนสิตินกัศกึษา) ของจริศัยา วงษ์สทุนิ นสิติคณะนเิทศศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จากภาพยนตร์เรือ่ง เดก็สาวสองคนใน 
สนามแบดมินตัน ท�าให้เธอเป็นผู้ก�ากับไทยคนเดียวท่ีได้รับ 
รางวัลช้างเผือกสองปีซ้อน ในขณะที่รางวัลที่ได้รับความสนใจ 
เป็นพิเศษอย่าง รางวัลรัตน์ เปสตันยี ปีนี้ถือเป็นปีที่กรรมการ 
และผู้ชมบอกเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็น “สายแข็ง” เม่ือ 
ผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายกว่าคร่ึงเป็นผลงานของผู้ก�ากับที่เคย 
ได้รบัรางวลัจากเทศกาลมาแล้วทัง้สิน้ หลายคนกเ็คยก�ากบัหนงั 
ยาวมาแล้วด้วย แต่สุดท้ายกลับเป็น ภาพยนตร์เรื่อง อาณาจักร
ใจ ผลงานของ เอกลกัษณ์ มาลทีพิย์วรรณ ทีเ่ป็นม้ามดืคว้ารางวลั 
ไปครอง ด้วยเนือ้หาทีเ่หมอืนจะคาดเดาได้ มาพร้อมกบับทสรปุ 
ที่สร้างความเหวอแต่ก็กินใจคนดูไปพร้อม ๆ กัน
 ในขณะที่รางวัลรัตน์ เปสตันยี ในสาขา Inter- 
national ซึ่งมอบให้กับหนังสั้นต่างประเทศยอดเยี่ยม ได้แก่ 
ผลงานการก�ากับของผู้ก�ากับจีนรุ่นใหม่ Zhao Shou Wei เรื่อง 
Childhood Has Gone แม้เจ้าตัวจะไม่ได้มารับรางวัลภายใน 
งาน แต่ก็ได้ฝากข้อความขอบคุณส�าหรับรางวัล และเรียกร้อง 
ให้คนท�าหนังเห็นความส�าคัญของหนังในฐานะสื่อที่สามารถ 
ถ่ายทอดความจริงในสังคม โดยข้ามเขตแดนของกฎระเบียบที่ 
จ�ากัดสิทธิเสรีภาพ    
 นอกจากนี ้หลงัจากพธิปีระกาศรางวลัแล้ว มลูนธิหินงั 
ไทยได้มอบภาพยนตร์สัน้ของไทยทัง้หมดทีไ่ด้เคยส่งประกวดใน 
งานเทศกาลภาพยนตร์สัน้ครัง้ที ่๑ เมือ่ปี ๒๕๔๐ จนถงึปีปัจจบุนั  
ให้แก่หอภาพยนตร์ เพื่อให้หอภาพยนตร์น�าไปอนุรักษ์ และน�า 
มาให้บริการส�าหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาได้ต่อไปในอนาคต

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ภาพยนตร์สั้น ยอดเยี่ยม 
๒๕๕๖

๑๒



๗. รางวัลปยุต เงากระจ่าง
รางวัลชนะเลิศ
หนูนุ้ย ก�ากับโดย จรรยา เหตะโยธิน
รางวัลรองชนะเลิศ
視力 / Vision ก�ากับโดย เกวลี วรุตม์โกเมน
Pourquoi Chercher Ailleurs / Why do you search some-
where else ก�ากับโดย ศักดิ์ณรินทร์ ทับเจริญ
ประกาศนียบัตรชมเชย
8 ก�ากับโดย ไกรสิทธิ์ โภคสวัสดิ์
วิถีไฟ / Life of Fire  ก�ากับโดย รัชริล หุตังคบดี 
Breathe ก�ากับโดย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์

๑๐. รางวัลช้างเผือก
รางวัลชนะเลิศ
เดก็สาวสองคนในสนามแบดมนิตนั (She Is My Best Friend) ก�ากบัโดย 
จิรัศยา วงษ์สุทิน สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศ
พระธุดงค์ (The Pilgrim) ก�ากับโดย หรินทร์ แพทรงไทย 
สาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
สี่แยกวังเพลิง ก�ากับโดย ณัฐปคัลภ์ เข็มขาว สาขาภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Vicious Cycle ก�ากับโดย อรุณกร พิค สาขาปรัชญาและศาสนา 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตรชมเชย
Synchronicity ก�ากับโดย พงศธร อุดมทองเกษม ออกแบบนิเทศ
ศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าธนบรีุ

๑๑. รางวัลนักแสดง
ณัฐณิชา พฤกษพานิช จากเรื่อง อวสานโลกสวย

๑๒. รางวัลวิจิตรมาตรา
Deleted ก�ากับโดย นิทรรศ สินวัฒนกุล
หยอย ก�ากับโดย ทศพร เหรียญทอง
The Age of Anxiety ก�ากับโดย ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์
ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง ก�ากับโดย จุฬญาณนนท์ ศิริผล

๑๓. รางวัลขวัญใจมหาชน
ตา (Ta) ก�ากับโดย กุลกานต์ ชนะกาญจน์ แมมเบอร์

๖.รางวัลรัตน์ เปสตันยี
รางวัลชนะเลิศ
อาณาจักรใจ (Endless Realm) ก�ากับโดย เอกลักษณ์ มาลีทิพย์วรรณ
รางวัลรองชนะเลิศ
นกขมิ้น (Oriole) ก�ากับโดย เกณิภา ปัณฑ์กรณ์
The Sweatshop ก�ากับโดย ชิน ตั้งสกุลสถาพร
ประกาศนียบัตรชมเชย
ชะตากรรม (Fate) ก�ากับโดย บุญส่ง นาคภู่

๘. รางวัล JENESYS 2.0
ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2.0 ที่ประเทศญี่ปุ่น
Circle ก�ากับโดย ประทุมทอง วิไลย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา โพธิ์ค�าอนุสรณ์
It’s my turn ก�ากับโดย ปาณัทร จุลเกษม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
Myself ก�ากับโดย สิทธิวัชร์ ทิพย์ธนโอฬาร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
What would you do? ก�ากับโดย เอลิซ่า เปียง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กลับสู่จุดเริ่มต้น ก�ากับโดย กฤษฏิ์ เจริญสวัสด์ โรงเรียนหอวัง
ใครท�า ก�ากับโดย ปณิธาน ใคร่ครวญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ตัวตลก ก�ากับโดย อุษา เทพบุตร โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เมื่อฉันโดนรังแก ก�ากับโดย จุฬาลักษณ์ ปานทอง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
หาเรื่อง ก�ากับโดย สุภาณี ลิ้มโรจน์นุกูล โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์

๙. รางวัลช้างเผือกพิเศษ
รางวัลดีเด่น
ดึกแล้วคุณขา (Do not disturb) ก�ากับโดย ธีรัช หวังวิศาล จบการศึกษาจากโรงเรียน
สวนกุหลาบนนท์
The Cortege ก�ากับโดย ธีรพัฒน์ งาทอง จบการศึกษาจากโรงเรียนสายปัญญารังสิต
The Way I Want วันที่ฝันเป็นจริง ก�ากับโดย สุภาณี ลิ้มโรจน์นุกูล จบการศึกษาจาก
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๓



 โดยก่อนจะเริ่มงาน นายโดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการหอ 
ภาพยนตร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้น�าเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมฟัง โดยใช้ 
โอกาสในการกล่าวเปิดงานน้ี บรรยายถึงประวัติศาสตร์ของการฉาย 
ภาพยนตร์ครั้งแรกในประเทศไทย (หรือสยามในสมัยนั้น) ซึ่งนายโดม 
ได้พยายามหาหลักฐานจากประกาศทางหน้าหนังสือพิมพ์ในอดีต ถึง 
แม้ว่าหลักฐานล่าสุดที่ค้นพบคือ มีการจัดฉายภาพยนตร์ครั้งแรกใน 
สยาม เมือ่วนัที ่๑๐ มถินุายน พ.ศ. ๒๔๔๐ แต่กระนัน้กต็าม ในประกาศ 
มีการใช้ค�าที่แสดงให้เห็นว่า น่าจะมีการจัดฉายมาก่อนหน้านั้นแล้ว  
เพยีงแต่ว่านายโดมยงัไม่มหีลกัฐานทีแ่สดงได้อย่างชดัเจนว่า จรงิ ๆ  แล้ว  
ภาพยนตร์เข้ามาจัดฉายครั้งแรกในสยามเมื่อไรกันแน่ ทั้งนี้ ก็ควรจะ 
เป็นหน้าทีข่องนกัวชิาการและนกัประวตัศิาสตร์ทีจ่ะไปค้นหาหลกัฐาน 
เพิ่มเติมต่อ เพื่อให้ได้พบข้อเท็จจริงที่ชัดเจนมากขึ้น
 ส�าหรับงานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ไทยครั้งที่ ๓ นี้ มี 
ผู้น�าเสนอผลงานทั้งสิ้น ๙ ชิ้น โดยมีสาระสังเขป ดังนี้

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

พัฒนาการของนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ 
สู่ภาพยนตร์ไทยแนวแฟนตาซีในสังคมไทย 
โดย นางสาวน�า้มนต์ อยูอ่นิทร์ ซึง่ได้บรรยายให้เหน็ทีม่า 
ของนิทานพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องใน 
สงัคมไทย ผ่านช่องทางสือ่ต่าง ๆ  ทีร่่วมสมยั เริม่จากการ 
ประมวลนิทานพื้นบ้านไทยจากเรื่องที่เล่าต่อ ๆ  กัน แล้ว 
จดัพมิพ์เป็นหนงัสอืโดยโรงพมิพ์วดัเกาะ จากนัน้ ส�านวน 
ของโรงพิมพ์วัดเกาะก็ได้เป็นส�านวนหลักส�าหรับการ 
ดัดแปลงนิทานเหล่านี้ให้เป็นภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์  
รวมถึงแอนิเมชั่นในยุคปัจจุบัน 

(ผ)ี นางร�า : การประกอบสร้างภาพแทนทางวัฒนธรรม
ในภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย 
โดย นายสหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ ซึ่งวิเคราะห์ภาพ- 
ลกัษณ์ของตวัละครนางร�าในภาพยนตร์ไทย ส่วนมากจะ 
เป็นภาพยนตร์ผี และนางร�าเหล่านี้จะเป็นผี นอกจากนี้  
ตัวละครนางร�ามักถูกน�าเสนอผูกติดกับภาพลักษณ์ของ 

ด้าน ภาพยนตร์ไทย 
ครั้งที่ 

งานประชุมวิชาการ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายนที่ผ่านมา สถาบันหนังไทย 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จดังานประชมุวชิาการ
ด้านภาพยนตร์ไทยขึ้น โดยปีนี้นับเป็นปีที่ ๓ แล้ว 



ผู้หญิงไทยท่ีสวย มีความสามารถ และเป็นที่หลงใหลของชาย 
หนุ่ม

การศึกษาการแปลข้ามวัฒนธรรม
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
ในบทบรรยายใต้ภาพของภาพยนตร์ 
โดย นางสาวศศิ เอาทารยกุล ซึ่งได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรค 
ของการแปลบทสนทนาภาษาไทยให้เป็นค�าบรรยายภาษา 
อังกฤษในภาพยนตร์ไทย เพื่อสื่อความหมายให้แก่ผู้ชมชาว 
ต่างประเทศ ซึ่งความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีผลอย่างยิ่งที่ผู้ 
แปลจะต้องพยายามหาทางแก้ไข เพื่อ 
ให้ยงัคงสามารถส่ือความหมาย
ที่ผู ้ก�ากับภาพยนตร์ยัง 
ต้องการอยู่ 

สิ่งล่องหนมองเห็นได้ 
โดย นายอรรณนพ ชินตะวัน  
เป็นการวิเคราะห์ภาพยนตร์ไทย  
โดยใช้แนวคิดของนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศส Gilles Deleuze ซึ่ง 
ได้เคยวเิคราะห์ภาพยนตร์ ในฐานะของเครือ่งมอืทางอดุมการณ์ 
ในการน�าเสนอภาพแทน (Representation) ผ่านการใช้กลวิธี  
เทคนิคเล่าเรื่องต่าง ๆ ซึ่งในที่น้ี นายอรรณนพได้ยกกรณีของ 
ภาพยนตร์นอกกระแส เรือ่ง 36 เพือ่แสดงให้เหน็ความแตกต่าง 
ของการใช้เทคนคิภาพยนตร์ในการเล่าเรือ่ง เพือ่ปลดอดุมการณ์ 
ที่แฝงมากับเครื่องมือทางภาพยนตร์

ประวัติจากค�าบอกเล่า ผู้ก�ากับภาพของไทย 
โดย นายชาญชนะ หอมทรัพย์ ซึ่งนายชาญชนะได้สัมภาษณ ์
ผูก้�ากับภาพของไทย ๑๐ ท่าน โดยแต่ละท่านมผีลงานทีโ่ดดเด่น 
ในแต่ละยุคของเทคโนโลยี แล้วน�ามาประมวลเพื่อแสดงให้เห็น 
องค์ความรู้ด้านการก�ากับภาพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย  
ตามยุคที่อุปกรณ์และเทคโนโลยีได้เปล่ียนไป จากฟิล์มภาพ- 
ยนตร์ ๓๕ มม. สูย่คุฟิล์มภาพยนตร์ ๑๖ มม. และกลบัสูย่คุฟิล์ม  
๓๕ มม. ก่อนจะเข้าสู่ยุคกล้องดิจิทัลในปัจจุบัน

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนพื้นถิ่นกับการถ่ายท�าภาพยนตร์
ทางชาติพันธุ์ : บทส�ารวจข้อถกเถียงเบื้องต้น 
โดย นายศรายุทธ เอี่ยมเอื้อ ซึ่งได้น�าประสบการณ์ของการลง 
พืน้ทีเ่พือ่ไปท�างานในฐานะนกัมานษุยวทิยา แล้วพบปัญหาของ 
การรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าของวัฒนธรรม ซ่ึงยังคงเป็นข้อ 

ถกเถยีงว่า นกัมานษุยวทิยาจะต้องเว้นระยะ 
ห่างระหว่างตวัเองกบัเจ้าของวฒันธรรมมาก
น้อยเพียงใดเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ที่สุด

ปัตตานีรามา : 
ชีวิต ความทรงจ�าในเมืองตานี
หลังจอภาพยนตร์ โดย นายศุภร ชูทรงเดช ซึ่งได้น�า 
เสนอเรื่องราวของคนในชุมชนเมืองปัตตานี ผ่านการสัมภาษณ์ 
คนในท้องถิ่นที่มาเล่าเรื่องราวในอดีต สมัยที่เมืองปัตตานียังมี 
โรงภาพยนตร์ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางความบันเทิงของคนในพื้นที่  
และการตกต�่าของโรงภาพยนตร์ในยุคหลังจากที่เกิดความ 
ขัดแย้งระหว่างคนมุสลิมกับทหาร รวมไปถึงชีวิตปัจจุบันของ

ผู้คนในเมืองปัตตานี

 นอกจากงานประชุมวิชาการครั้งนี้จะมี 
เรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยแล้ว สถาบันหนังไทย 
ยังเพิ่มหัวข้อที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ในประเทศ 
อาเซียนอีกด้วย เพ่ือสร้างพ้ืนที่ในการเผยแพร่ 
ความรู ้เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน โดยมีงาน 

วิเคราะห์ภาพยนตร์กึ่งวิชาการ ๒ ชิ้น ดังนี้

อิสลามในภาพยนตร์อินโดนีเซีย
กับโลกประชาธิปไตยหลังยุคระเบียบใหม่ 

โดย นายสิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ ซ่ึงได้วิเคราะห์เนื้อหาของ 
ภาพยนตร์อินโดนีเซียหลายเรื่องในยุคปัจจุบัน ที่พยายามจะ 
ปฏเิสธหลกัคดิทางศาสนาอสิลามทีข่ดัแย้งกบัหลกัการปกครอง 
ประชาธิปไตย โดยภาพยนตร์เหล่านี้ต่างได้รับความนิยมใน 
ประเทศเป็นอย่างดี 

เงาแห่งสายลม : 
มองชีวิตคนเวียดนามผ่านภาพยนตร์ของ
Đặng Nhật Minh 
โดย นางฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร ได ้
วเิคราะห์ผลงานภาพยนตร์ของผูก้�ากบัเวยีดนาม  
Đặng Nhật Minh ซึ่งส่วนใหญ่จะน�าเสนอภาพ 
ของสังคมเวียดนามในอดีต ว่ามีบทบาทในด้าน 
วัฒนธรรมของประเทศเวียดนามตามนโยบาย 
รัฐบาลอย่างไร 
 ส�าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่จะถึงนี้ สถาบัน 
หนงัไทย จะเป็นเจ้าภาพจดังานประชมุวชิาการภาพยนตร์ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม และจะจัด 
ประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ไทยครั้งที่ ๔ ในเดือนกันยายน 
ผูท้ีส่นใจสามารถตดิตามข่าวสารได้ทีส่ือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
ของหอภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายข่าว เว็บไซต์ หรือ 
เฟซบุ๊ค ของหอภาพยนตร์ 

๑๕



ในฐานะงานวรรณกรรม นวนิยายเรื่อง ปีศาจ
ของ เสนีย์ เสาวพงศ์ นับเป็นผลงานที่ทรงอิทธิพล

ทางความคิดต่อบรรดานักคิดนักเขียนไทย
มายาวนานหลายทศวรรษ ด้วยประเด็นอันแหลมคม

ว่าด้วยการผลัดใบไปสู่ “สิ่งใหม่ ๆ“
อันเป็นผลมาจากความไม่เท่าเทียมกันในสังคม

 สจัจะนีย้งัผลให้ ปีศาจ เป็นอมตะ และสงิสถติอยูใ่นความคิดอ่าน 
ของหนุ่มสาวผู้ฝักใฝ่วรรณกรรมมาทุกยุค โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ ๑๔  
ตุลาคม ๒๕๑๖ ปีศาจ ซึ่งก่อนหน้านั้นถูกระบอบเผด็จการทหารท�าให้เงียบ 
หายไปนับสิบปี (จัดพิมพ์รวมเล่มครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๐๐) ก็ได้กลับมาเป็นที่ 
เลือ่งลอืของบรรดานกัศกึษาปัญญาชน ส่งผลให้เกดิการพมิพ์ซ�า้อย่างต่อเนือ่ง 
จนถึงปัจจุบัน ทั้งยังได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ และได้รับการจัด 
อันดับให้เป็น “๑ ในหนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน”
 แม้กาลเวลาจะไม่อาจหยดุยัง้การหลอกหลอนของ ปีศาจ แห่งวง 
วรรณกรรมตนนี้ได้ ปีศาจ ในอีกสถานะหนึ่งกลับพ่ายแพ้ให้แก่กาลเวลา 
อย่างเงียบเชียบ เงียบจนน้อยคนนักที่จะรู้ว่า ครั้งหนึ่ง เรื่องราวของ สาย 
สีมา ทนายหนุ่มนักอุดมคติ ผู้ต่อสู้กับความกดขี่ทางชนชั้น ก็เคยได้รับการ 
ถ่ายทอดให้เกิดมีชีวิตขึ้นมาบนแผ่นฟิล์ม โดยบริษัท พิฆเนศภาพยนตร์ ซึ่ง 
ม ีเจน จ�ารัสศลิป์ ผูม้บีทบาทในฐานะนกัหนงัสอืพมิพ์ เป็นผูอ้�านวยการสร้าง  
ก�ากับโดย “หนุ่ม ’22” และมีนักแสดงน�าคือ โปรยชัย ชโลมเวียง กับ 
ศรอนงค์ นวศิลป์ ออกฉายเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๔ อันเป็นช่วงเวลาที่ 
หนังไทยสะท้อนปัญหาสังคมก�าลังเบ่งบาน

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

มาเยือน 
เมื่อ ปีศาจปีศาจ และ สาย สีมาสาย สีมา

 นั่นเป็นเหตุผลให้ในรายการ ดูหนังกับโดม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙  
กนัยายนทีผ่่านมา โดม สขุวงศ์ ผูอ้�านวยการหอภาพยนตร์ จงึได้น�าภาพยนตร์ 
เรือ่ง ปีศาจ ซึง่หอภาพยนตร์ได้อนรุกัษ์ไว้ตัง้แต่ประมาณสบิปีทีแ่ล้ว ออกมา 
จัดฉายให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงการมีอยู่ โดยระหว่างค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่ม 
เติม เราได้พบว่า โปรยชัย ชโลมเวียง ผู้รับบทเป็นสาย สีมา นั้น ชื่อที่แท้จริง 
คือ ประจวบ มงคลศิริ ปัจจุบันเป็นนายแพทย์ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล 
พิจิตร จึงได้เรียนเชิญให้มาชมภาพยนตร์และร่วมสนทนาด้วย ซึ่งคุณหมอ 
ประจวบได้ตอบรับเป็นอย่างดี และยังพาคณะจากโรงพยาบาลพิจิตร 
เดินทางไกลข้ามภูมิภาคมาร่วมชมอีกกว่ายี่สิบชีวิต 
 ก่อนฉายภาพยนตร์ เราได้เชิญให้คุณหมอประจวบ ผู้เป็น “สาย 
สีมา” ตัวจริงเสียงจริงออกมาแนะน�าตัว และกล่าวถึงความเป็นมาของ
ภาพยนตร์เรื่อง ปีศาจ คุณหมอได้เล่าย้อนให้ฟังตั้งแต่ช่วงชีวิตในวัยเยาว์ว่า  
เขาเป็นเด็กต่างจงัหวดั เกิดและเรยีนทีอ่ทุยัธาน ีจนจบ มศ.๓ จึงเข้ากรุงเทพฯ  
มาเรยีนต่อทีโ่รงเรยีนทวธีาภเิษก โดยอาศยักินอยูท่ีว่ดัมหาธาต ุคล้ายกนักบั 
สาย สมีา ในวยัเยาว์ และด้วยความทีว่ดัมหาธาตนุัน้อยูใ่กล้กบัมหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ เขาจงึได้มโีอกาสร่วมท�ากจิกรรมกบันกัศกึษามาตัง้แต่ชัน้มธัยม  
ทั้งยังได้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ กระทั่งเมื่อสอบเข้า 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ได้แล้วก็ยงัคงเป็นนกักจิกรรมตวัยง  
จนวนัหนึง่ ได้มโีอกาสข้ึนเวทอีภปิรายร่วมกับ ขรรค์ชยั บนุปาน เจน จ�ารสั- 
ศิลป์ และ เสนีย์ เสาวพงศ์ ซึ่งได้รับเชิญมาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ภายหลังจบการอภิปราย ขรรค์ชัย บุนปาน เจ้าของโรงพิมพ ์
พิฆเนศและหนังสือพิมพ์มติชน ได้เข้ามาทาบทามให้เขามารับบทเป็น สาย  
สีมา ในภาพยนตร์เรื่องนี้ คุณหมอประจวบในวันที่ยังเป็นนักศึกษาแพทย ์
ผู้เปี่ยมไปด้วยอุดมคติทางการเมืองก็ตกปากรับค�า และเดินทางลงไปร่วม 
ถ่ายท�าที่กรุงเทพฯ ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นหลัก โดยมีนักแสดงน�าอีก ๓  
คน คือนางเอกและคู่รองเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การ 
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ถ่ายท�าใช้เวลาประมาณ ๔-๖ เดอืน ระหว่างนัน้ เขายงัได้รบัการทาบทามให้ 
รับบทพระเอกหนังอีกหนึ่งเรื่อง คือ ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน ภาพยนตร์จาก 
การ์ตูนการเมืองของ ชัย ราชวัตร ซึ่งใช้เวลาถ่ายท�าสั้น ๆ เพียง ๒ อาทิตย์  
ก่อนจะต้องหยุดรับงานแสดงเรื่องอื่นที่มีผู้ทาบทามเข้ามาอีก เนื่องจากต้อง 
ขาดเรียนบ่อยจนถูกทักท้วงจากอาจารย์
 ในส่วนของชื่อนักแสดงน�าเรื่อง ปีศาจ คือ โปรยชัย ชโลมเวียง  
และ ศรอนงค์ นวศิลป์ คุณหมอประจวบกล่าวว่า เป็นความคิดของผู้สร้างที่ 
อยากให้ชื่อนั้นมีความหมายในเชิงอุดมคติอย่างเดียวกับแก่นของนวนิยาย 
แต่เขาก็ไม่ทราบสาเหตวุ่าท�าไมผูก้�ากบัซึง่แท้จรงิคอื สพุรรณ  
บูรณะพิมพ์ ศิลปินหญิงคนส�าคัญของวงการภาพยนตร์ไทย  
กลับต้องใช้นามแฝงว่า “หนุ่ม’22” และนอกจากผู้ก�ากับ 
และนักแสดงน�าจะใช้ชื่อปลอม ชื่อเรื่องก็ยังมีความสับสน  
แรกนั้น คุณหมอประจวบจ�าได้ว่าเปลี่ยนจาก ปีศาจ เป็น
สาย สีมา นกัสูส้ามญัชน อย่างทีข่ึน้ในเครดติต้นเรือ่ง เพราะ
กลัวผู้ชมจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหนังผี แต่โดมได้ให้ข้อมูล 
เสริมว่าสุดท้ายแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็กลับมาใช้ชื่อ ปีศาจ 
เช่นเดิม สังเกตได้จากใบปิดภาพยนตร์ 
 นอกจากพระเอกของเรื่อง การฉายหนัง ปีศาจ 
ในครั้งนี้ ก็ยังมีนักแสดงอีกท่านที่มาร่วมชมด้วยคือ ทาดาชิ โอโนซากิ  
เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย ผู้รับบทเป็น 
ทหารญี่ปุ่นที่บุกเข้ามาในพื้นที่บ้านเกิดของสาย สีมา ซึ่งเขาเพิ่งมีโอกาสได้ 
ชมภาพยนตร์เรื่อง ปีศาจ นี้เป็นครั้งแรก โดยนอกจากโอโนซากิแล้ว ยังม ี
อาจารย์เซอิจิ อุโด้ นักวิจัยวรรณกรรมไทย แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษา 
ต่างประเทศ และ อาจารย์บญัญตั ิสกุารวทิย์ แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มา 
ร่วมแสดงเป็นส่วนหนึ่งของทัพญี่ปุ่น โดยชื่อของทั้งสามคน ได้ปรากฏอยู่ใน 

เครดิตตอนต้นเรื่องในฐานะนักแสดงเกียรติยศ
 ขณะที่โดม สุขวงศ์ เจ้าของรายการ ผู้เคยชมภาพยนตร์เรื่องนี้
คราวที่ออกฉายจริงเมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว และไม่ประทับใจนักในแง่ของความ 
เป็นภาพยนตร์ กล่าวว่า เมื่อได้มาดูอีกครั้งกลับรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิม แม้ทีมงาน 
สร้างซึ่งโดยมากเป็นนักคิดนักหนังสือพิมพ์ อาจจะยังไม่แข็งแรงพอส�าหรับ 
การท�าภาพยนตร์ แต่ก็เห็นถึงความพยายามที่จะถ่ายทอดสารของวรรณ- 
กรรมเรื่องนี้ออกมาให้ได้ถึงคนหมู่มาก โดยเฉพาะการแสดงของคุณหมอ 
ประจวบ มงคลศิริ นั้น ฉายให้เห็นถึงสปิริตแบบเดียวกันกับสาย สีมา ใน 

วรรณกรรม ซึ่งเชื่อว่าปัจจุบันจิตวิญญาณนี้ก็ยังคงอยู่ จาก 
วิธีพูดและความคิดที่คุณหมอประจวบส่ือออกมาให้เห็นใน 
วันนั้น 
 แม้ภาพและเสยีงของภาพยนตร์เรือ่งนีจ้ะไม่ค่อยเตม็ 
คุณภาพนัก แต่ก็นับว่านี่เป็นภาพยนตร์หายากที่ยังคงม ี
เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ ท�าให้ผู้ชมกว่าครึ่งโรงที่ไม่เคยรู้จัก  
ปีศาจ มาก่อน ได้สัมผัสกับความคิดฝันของคนหนุ่มสาว 
ผูต้้องการก้าวพ้นออกไปจากความเชือ่อนัคร�า่ครเึรือ่งชนช้ัน 
วรรณะ ความอยุติธรรมนานา และเสาะแสวงหาถึงสิ่งท่ีดี 
กว่าในสังคม ฉากส�าคัญท้ายเรื่องเมื่อสาย สีมา ลุกขึ้นกล่าว 

ถึงอุดมคติของโลกใหม่ ท่ามกลางบรรดาศักดินาเก่าที่เรียงรายอยู่รอบโต๊ะ 
อาหารชั้นสูงนั้น สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมหลายคนจนถึงขั้นเอ่ยปาก 
ว่า อยากให้หอภาพยนตร์น�าออกไปจัดฉายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็น 
แรงบันดาลใจส�าหรับคนรุ่นหนุ่มสาวในยุคนี้ 
 ซึ่งเชื่อว่าวันหนึ่ง เมื่อผ่านการบูรณะให้กลับมามีคุณภาพที่ 
สมบูรณ์ ปีศาจ ตนนี้คงจะได้ออกมาอาละวาดต่อความคิดอ่านของใครอีก
หลายคนบนโลกภาพยนตร์
  

๑๗

๑. นายแพทย์ประจวบ มงคลศิริ แนะน�าวรณกรรม ปีศาจ
๒. ฉากส�าคัญของเรื่อง สาย สีมา ลุกขึ้นพูดกลางโต๊ะอาหาร
๓. คณะจากโรงพยาบาลพิจิตรและวิทยากรถ่ายรูปร่วมกัน
๔. ทาดาชิ โอโนซากิ ชี้ภาพตนเองเมื่อครั้งร่วมแสดงใน ปีศาจ

๑. 

๒. 

๓. ๔. 



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เริ่มเข้าร่วม 
เป็นภาคใีนการจดังานเทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์ ซึง่จดัโดยสถาบนัเกอเธ่  
ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ  
องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิด้วยการเป็นสถานทีจ่ดัฉายภาพยนตร์ 
วทิยาศาสตร์ให้แก่เดก็นกัเรยีนทีอ่ยูใ่นจงัหวดันครปฐมและพืน้ทีใ่กล้เคยีง หอ- 
ภาพยนตร์ได้เลง็เหน็ว่าเทศกาลวทิยาศาสตร์มแีนวคดิทีส่อดคล้องกบันโยบาย 
ของหอภาพยนตร์ ที่เชื่อว่า สื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียงจะเป็นสื่อส�าหรับการ 
เรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นี ้เทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์ได้เลอืกธมีเรือ่ง 
“พลงังานทีย่ัง่ยนื” (Sustainable Energy) ซึง่ถอืเป็นประเดน็ทีท่ัว่โลกก�าลงั 
ให้ความสนใจ โดยภาพยนตร์ทีจ่ดัฉายจะไม่ได้มแีค่เรือ่งพลงังานทีย่ัง่ยนืเท่านัน้  
แต่ยงัรวมถงึปัญหาและสาเหต ุโดยเฉพาะเรือ่งปัญหามลภาวะทางสิง่แวดล้อม  
ที่ท�าให้เกิดปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งมีผลต่อสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตในโลก  
โดยภาพยนตร์ที่จัดฉายได้ถูกคัดเลือกให้เหมาะส�าหรับระดับการศึกษา ตั้งแต่ 
ระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงระดับอุดมศึกษา
 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ป ีนี้  จะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 
๑๖ พฤศจกิายน – ๑๕ ธนัวาคม ส�าหรบัโรงเรยีนทีส่นใจน�านกัเรยีนมาเข้าร่วม  
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓ – ๑๔  
ต่อ ๑๑๐ หรือ Filmarchivethailand@gmail.com
 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้น นอกจากจะมีการจัดฉาย 
ส�าหรับนักเรียนแล้ว ในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางหอ 
ภาพยนตร์ ก็จะคัดเลือกภาพยนตร์วิทยาศาสตร์สนุก ๆ ที่เหมาะกับทุกเพศ 
ทุกวัยมาจัดฉายในเวลา ๑๓.๐๐ น. 

7 Wonders 
* เหมาะส�าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

รายการ “๗ สิ่งมหัศจรรย์” หรือ “7 Wonders” เป็นรายการจาก 

เยอรมนี ที่น�าเสนอเรื่องราวที่น่าทึ่งทั้งขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และยัง 

แฝงด้วยความสนุกสนาน ในรายการวิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็กท่ีมี 

ชื่อเสียงนี้ โธมัส เบรสินา และผู้ช่วยของเขาได้เดินทางเสาะหาเรื่อง 

ราวที่น่าอัศจรรย์และการทดลองที่คุณหนู ๆ สามารถท�าได้ด้วย 

ตนเอง ที่จะท�าให้เห็นว่าเด็ก ๆ สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นได้ 

อย่างน่าประหลาดใจ โดยในตอนนี ้โธมสัและกปัตนัเนลสัน ได้ค้นหา 

สิง่มหศัจรรย์โดยรอบทีเ่กีย่วข้องกับพลังงานในยานอวกาศสุดพเิศษ 

ของพวกเขา “ไวลด์ โลล่า”  ครั้งนี้ พวกเขาจะเดินทางไปที่ประเทศ 

ไอซ์แลนด์ ที่ซึ่งมีการใช้น�้าพุร้อนเพื่อกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ พวกเขา 

ยังไปดูการทดลองเรื่องพลังงานและสาธิตว่าบอลลูนมีการท�างาน 

อย่างไร ปิดท้ายด้วยการทดลองเรือ่งรถยนต์ขบัเคล่ือนได้โดยไม่ต้อง 

ใช้พลังงานและกระแสไฟฟ้า



ตัวอย่างภาพยนตร์ที่น่าสนใจ ในแต่ละระดับ

Let’s Get Inventin’: Skim Board 
*เหมาะส�าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

รายการ “Let’s Get Inventin’” เป็นรายการทีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี ซึ่งผสมผสานความบันเทิงด้วยการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมรายการ 

ได้น�าเสนอจินตนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ท�าให้พวกเขา 

ตื่นเต้น และกระตุ้นให้เกิดความฉงนสนเท่ห์ขึ้นในจิตใจ ในตอนนี้ ผู้ชมจะ 

ได้รู้จัก แคม แฮนด์คินส์ วัย ๑๑ ปี จากเมืองไวฮิ เขาไม่ค่อยพอใจใน 

ความเร็วของสกิมบอร์ด ซึ่งเป็นกีฬาทางน�้าชนิดหนึ่ง แคมต้องการให้มัน 

แล่นได้เร็วกว่านี้ เขาได้พบกับ แซม ไพรส์ ซึ่งเป็นแชมป์กีฬาสกิมบอร์ด 

ของประเทศนวิซแีลนด์ทีจ่ะมาช่วยเหลือเขาในการประดษิฐ์สกิมบอร์ดให้

ตรงตามจุดประสงค์ที่เขาต้องการ

Solar Kitchen 
*เหมาะส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้จะพาผู้ชมไปประเทศอินเดีย ผู้คนเขาท�าอย่างไรใน 

การแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชากรจ�านวนมากโดยปราศจากการใช้

เทคโนโลยีหรือแม้กระทั้งไม่ใช้เงินตรา เราจะสร้างโลกแห่งความพอเพียง 

ได้อย่างไรในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ ลองนึกดูว่าโรงอาหารของระบบ 

นเิวศทีส่ามารถให้อาหารแก่ผูค้นจ�านวนถงึ ๕๐,๐๐๐ คน ในทกุวนัโดยไม่มี 

การใช้ไฟฟ้า สิง่นีเ้ป็นไปได้กเ็พราะพลงังานแสงอาทติย์และความฉลาดใน 

การประดษิฐ์ นอกจากนีภ้าพยนตร์ยงัพาไปยงัชนบทอันไกลโพ้นของอนิเดยี  

ที่ที่ผู้คนใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการปรุงอาหารแทนแก๊สหุงต้ม

Cosmology 
*เหมาะส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

ท�าไมจึงมีการเปรียบเทียบจักรวาลว่าเป็นดั่งบอลลูน เบื้องหลังของ 

ทฤษฏีบิ๊กแบงคืออะไร เกิดอะไรขึ้นกับความมืดอันลี้ลับของจักรวาล  

จักรวาลนั้นมีอายุ ๑๓.๕ ล้านล้านปี แต่ส�าหรับภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ใช้ 

เวลาไม่ถงึ ๑๐ นาท ีในการน�าเสนอเรือ่งราวทางวทิยาศาสตร์เรือ่งหน่ึง 

ทีน่่าต่ืนเต้นทีส่ดุอน่ันคือ จกัรวาลวทิยา ผ่านการบรรยายของนกัฟิสกิส์ 

รางวัลโนเบล และภาพประกอบท่ีช่วยท�าให้ผู้ชมเข้าใจความล้ีลับอัน 

ซับซ้อนของจักรวาลได้

The Funny Side of Science 
*ตวัอย่างภาพยนตร์ทีจ่ะฉายให้บคุคลทัว่ไปในวนัเสาร์ -อาทติย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์

“The Funny Side of Science” เป็นรายการที่จัดท�าขึ้นเพื่อน�าผู้ชมไป 

พบความสนุกสนานของวิทยาศาสตร์ผ่านการมอบรางวัลอิกโนเบล ใน 

ภาพยนตร์เร่ืองนี้ผู้ชมจะได้พบคณะกรรมการการประกวดรางวัลอิกโน- 

เบลและหาค�าตอบกันว่าพวกเขาน�าเสนองานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือเสนอชือ่เข้าชงิรางวลัต่อไปอย่างไร แล้วมาตามตดิการโต้วาทแีละการ 

ถกประเด็นทางวิทยาศาสตร์อย่างเมามัน ผู้ที่ได้รับรางวัลจ�านวนมากจะ

ทดลองงานวจิยัทีส่ามารถเรยีกเสยีงหวัเราะได้จากผูช้ม อกีทัง้ยงัสามารถ

เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความอยากรู้เพิ่มมากขึ้น



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ภ า ษ า กั บ ห นั ง

ภาพยนตร์ หรือ หนัง เป็นศาสตร์และศิลป์
ที่อาศัยรากเหง้าดั้งเดิมมาจากวัฒนธรรมหนังสือ 

ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม เนื่องจาก “ภาษาภาพ” 
ซึ่งเคลื่อนไหวบนจอหนังนั้นถูกก�าหนดขึ้น

โดยอาศัย “ภาษาค�า” เป็นตัวเรื่อง 
อีกทั้งการสนทนาหรือภาษาของหนังแต่ละสัญชาติ

มักจะเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน
ของประเทศนั้น ๆ 

 ส�าหรับคอหนังคนไทยเข้าใจภาษาไทยโดยธรรมชาติ แต ่
ปรารถนาดูหนังภาษาต่างประเทศด้วยเสียงดั้งเดิม (Soundtrack) ให้ 
รู้เรื่อง คงมิอาจปฏิเสธว่า การอ่านค�าบรรยายไทยจากการแปลบทภาพ- 
ยนตร์ที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเข้าใจง่ายเป็นกลไกหน่ึงอันมีบทบาทส�าคัญ  
ควบรวมไปถึงผู้แปลทีพ่ยายามรกัษาสาระเดมิของภาษาต้นฉบบัและเลอืก 
ใช้วาทศลิป์อย่างเหมาะสม อกีทัง้ไม่ขยายความภาษาจนหลดุความหมาย  
สิ่งนี้คงจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู ้ชมรู ้สึกเต็มอิ่ม พร้อมทั้งเก็บกัก 
บรรยากาศหลากหลายทั้งความสนุก เศร้า จริงจัง ตลก เบื่อหน่าย ที ่
ปรากฏของทุกช่วงจังหวะหนังเอาไว้ได้

 There you are, dumpling.

 มาแล้วเหรอ ตุ้ยนุ้ย

  (Bridget Jones’s Diary : บันทึกรักคนตัวกลม)

  บทบรรยายไทย โดย ธนัชชา ศักดิ์สยามกุล

 ธนัชชา ศักดิ์สยามกุล คือ นักแปลซับไตเติ้ล หรือ นักแปลบท
ภาพยนตร์ เสมือนเป็นคนเล่าเรื่องหนังทั้งเรื่องให้คนดูฟัง โดยธนัชชาเริ่ม

ต้นอาชีพนักแปลบทภาพยนตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และได้เคย
เขียนหนังสือ “ซับ แสง สแลง หนัง” ซึ่งความคิดรวบยอดของ
หนงัสอืเล่มนี ้คอื การถ่ายทอดประสบการณ์ความรูด้้านภาษากบั
การแปลบทภาพยนตร์ทีม่ผีลต่อการสือ่สารความหมายกบัคน
ดูหนัง รวมถึงการเสริมเรื่องราวให้หนังสือเล่มนี้มีชีวิตชีวา
เพิ่มขึ้นด้วยประสบการณ์แสนสนุกอันเกี่ยวเนื่องกับเคล็ด
ลับ กลวิธี การเลือกใช้ถ้อยค�าภาษาไทยให้เทียบเท่าความ
หมายในค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ แต่คงอรรถรสเดิมของหนัง ซึ่ง
กลวิธีหนึ่ง คือ การแปลบทภาพยนตร์ต้องมิใช่การแปลแบบนัก
ภาษาศาสตร์ อีกทั้งผู้แปลมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษแบบกระจ่างก็ไม่ได้
หมายถงึจะแปลบทภาพยนตร์ออกมาได้อย่างยอดเยีย่ม และหากถอดรือ้
เลาะโครงสร้างของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนมีการล�าดับความคิดน�าเสนอต่อ
ผูอ่้าน โดยคดัเลอืกหนงัจ�านวน ๑๖ เรือ่ง จากพืน้ฐาน ๒ ประเดน็ ประเดน็
ทีห่นึง่ คอื หนงัเรือ่งนัน้มคีวามโดดเด่นในแง่ของภาษา มคี�าศพัท์ ค�าสแลง 
ส�านวนอนัน่าจดจ�า ประเดน็ทีส่อง คอื พจิารณาในแง่ของตวัหนงัว่า หนงั
เรื่องนั้นมีเนื้อหาเรื่องราวน่าสนใจ 
 ส�าหรบัรปูแบบการเขยีนในแต่ละบท ผูเ้ขยีนกล่าวถงึหนงัเพยีง 
๑ เรื่อง และยกตัวอย่างภาษาน่าเรียนรู้ที่คัดสรรแล้วจากหนังเรื่องนั้น ๆ 
พร้อมกล่าวถงึภมูหิลงัเรือ่งราวในหนงั เชือ่มโยงสูก่ารอธบิายถงึรากศพัท์ 
บริบททางวัฒนธรรมของค�า ส�านวน วลี ค�าสแลง เป็นต้น ครอบคลุมไป
ถึงค�าหนึ่งค�าสามารถแปลได้หลายความหมาย เช่น

You know I can write some articles for you, 
but it’s not my department.

คุณรู้ว่าฉันเขียนบทความให้คุณได้ 
แต่มันก็ไม่ใช่งานถนัดของฉัน

    ธนัชชา ศักดิ์สยามกุล (๒๕๔๗, น.๗๐)

โดย วิมลิิน มีศิริ

๒๐



 ค�าว่า department ในประโยคข้างต้น จากหนังเรื่อง Panic  
Room ในบทสนทนาและสถานการณ์ของเรื่องนี้ใช้ ประธาน + be  
somebody’s department จะหมายถึง ความถนัดหรือลักษณะนิสัย  
แต่ไม่ได้หมายถึง แผนกงานหรือแผนกสินค้า
 ดังนั้น ผู้แปลต้องเลือกใช้ค�าแปลใดให้กลมกลืนกับเหตุการณ์  
การแสดงออกทางภาษาร่างกาย น�้าเสียงของตัวละคร และเรื่องราวให ้
มากที่สุด เพราะการแปลบทภาพยนตร์แต่ละเร่ืองต้องพบภาษาหลาก 
รูปแบบ เช่น ภาษาเล่นค�าพลิกแพลง ความหมายแฝง ส�านวนพูด ภาษา 
เฉพาะกลุ่ม ศัพท์ลักษณะสะท้อนอารมณ์สนุก และศัพท์ปรัชญาที่พบได้ 
ในหนังของ Christopher Nolan เป็นต้น ซึ่งหนังของเขา ตัวละครมักมี 
ความคิดหลักในการพูดและค�าพูดต้องมีการตีความ แม้กระทั่งหนัง 

บางเรือ่งอาจใช้ค�าศพัท์บางค�าทีม่คีวามหมายเดยีวกนัแต่เขยีนต่างกนั เช่น

And asks me the question dreaded 
by all singletons.

และค�าถามที่คนโสดทุกคนเอือมเป็นที่สุด

   ธนัชชา ศักดิ์สยามกุล (๒๕๔๗, น.๒๗)

 ค�าว่า singles = singletons แปลว่า สาวโสด ซึ่งประโยค 
ข้างต้นมาจากหนังเรื่อง Bridget Jones’s Diary เป็นหนังที่สร้างจาก 
นวนยิายของนกัเขียนชาวองักฤษ Helen Fielding จงึใช้ค�าว่า singletons  
เพราะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English) แต่มีความหมาย 
เหมอืนกบั Singles ท่ีเป็นภาษาองักฤษแบบอเมรกินั (American English) 
 ในกรณีการแปลภาษาต้นฉบับมีค�าหยาบโลน ค�ารุนแรง เมื่อ 
ถอดความเป็นภาษาไทยต้องแปลให้เข้าถึงแก่นแท้ของความหมาย แต่ 
หลีกเลี่ยงค�าไม่สุภาพเหล่านั้นที่ใช้ในภาษาไทย เพราะค�าบางค�าอาจไม่ 
ผ่านการตรวจพิจารณา ฉะนั้นผู ้แปลบทภาพยนตร์จึงเลือกใช้ศัพท ์
ประดิษฐ์ หมายถึง ค�าที่ผู้แปลสรรสร้างขึ้นมาอย่างมีชั้นเชิง แต่ผู้ชมยัง 

สามารถเข้าใจได้ว่าเหตุการณ์ในหนังนั้นหมายถึงสิ่งใด
 นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ช่วยสะท้อนให้เห็นว่าภาษามี 
พัฒนาการทุกวันและมีความเลื่อนไหลทางความหมาย ดั่งนิยามที่ว่า  
“ความนิยมมักมาเป็นฤดูกาล” เนื่องจากบางค�าศัพท์ดัดแปลงมาจาก 
ภาษาเขียนหรือภาษาทางการ จนกระทั่งผันแปรเกิดเป็นศัพท์ใหม่ ซึ่ง 
น�ามาใช้อย่างแพร่หลายเพียงระยะหนึ่งและในที่สุดก็หลุดความนิยมไป 
ตามกาลเวลา อีกทั้งค�าสแลง ค�าใหม่ ๆ  อาจค้นหาไม่พบในพจนานุกรม  
ฉะนั้นนักแปลบทภาพยนตร์ต้องตามให้เท่าทัน ต้องค้นหาค�าใหม่ใน 
ภาษาไทยที่ไม่ผิดเพี้ยนความหมาย แต่รักษาความรู้สึกและอารมณ์ของ 
หนังไว้ เพราะความสนุกของผู้ชม คือ การสร้างอารมณ์ร่วม สร้างความ 
คุน้เคยจากลกูเล่นทีผู่แ้ปลโยนมขุตลกแล้วคนข�าขนัเฮฮา แม้ว่าการดหูนงั 
ของแต่ละคน คงมีวัตถุประสงค์ในใจแตกต่างกัน บางคนดูเพื่อความ 
เพลิดเพลิน ปลาบปลื้มผู้ก�ากับภาพยนตร์ หลงใหลนักแสดง หนังสร้าง 
มาจากหนังสือชื่อดัง หรือแม้กระทั่งกระแสสังคม คะแนนนิยมจากคน 
จ�านวนมาก การบอกกล่าวต่อ ๆ กันมา หรือดูเพราะฉันอยากดูไม่ม ี
เหตผุลหรอืความซบัซ้อนอืน่ใด แต่หากพลกิมมุมองค้นหาแง่งามของการ 
ดูหนังสักเรื่อง “ภาษา” ที่เป็นบทบรรยายไทยในหนังต่างประเทศนั้น  
อาจมีหลายประโยคที่ผู้ดูโดนใจจากการแปลถ้อยค�าอย่างคมคาย เช่น
 

With great power comes great responsibility. 

พลังอันยิ่งใหญ่ มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง  

    (Spider Man, 2002) 

   ธนัชชา ศักดิ์สยามกุล (๒๕๔๗, น.๑๙)

 ธนัชชามีผลงานการแปลบทภาพยนตร์อีกจ�านวนมาก แม้ 
เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานแล้ว หนังเหล่านั้นยังคงตราตรึงอยู่ในความ 
ทรงจ�าของหลายคน แต่คุณอาจไม่เคยล่วงรู้ว่าเป็นผลงานบทบรรยาย 
ไทยโดย ธนัชชา เช่น The Sixth Sense (1999) A Beautiful Mind  
(2001) Love Actually (2003) Black Swan (2010) รวมถึงผลงาน 
ต่าง ๆ ภายในปี 2013 นี้ เช่น World War Z / Man of Steel /  
Monster University เป็นต้น 
 ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี มีหนังสือชื่อเรื่อง 
อื่น ๆ อีกเกี่ยวกับเนื้อหาในประเด็นภาษากับหนัง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
เชิญชวนทุกท่านอ่านหนังสือเหล่านี้ได้ที่หมวด 
FT6 632.7 คุณอาจค้นพบและเข้าใจภาษาของ 
หนงัต่างประเทศในดวงใจซึง่คณุเคยได้ชมแล้ว 
มากยิ่งขึ้น เพราะภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสาร 
อันมหัศจรรย์อย่างหนึ่ง และภาษากับหนัง 
ยังคงมีความโยงใยสัมพันธ์กันที่ท�าให้คนด ู
หนัง “สนุกกับการดูหนัง”

๒๑



พระพุทธศาสนาของเมืองไทยในรอบ ๑๐๐ ปี
มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย หนึ่งในเหตุการณ์นั้นคือ

พิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ในปี ๒๕๓๒ และเมื่อปี ๒๕๕๖ มีพระภิกษุรูปหนึ่ง
จะจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี พระสังฆราช 
โดยหวังให้งานออกมาสมบรูณ์แบบทุก ๆ ด้าน

และขณะที่ทุกอย่างก�าลังจะลงตัวอยู่แล้ว กลับเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ท�าให้ 
พระภิกษุรูปนั้นเกิดความสับสนบนความสงสัย นั่นคือ การหาภาพ 
เหตุการณ์พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชไม่พบ ทั้งที่เป็นพิธี 
ส�าคญัทางประวตัศิาสตร์ของประเทศไทย ใครจะเชือ่ว่าระยะเวลาผ่านมา 
เพียง ๒๔ ปีเท่านั้นเอง ท�าไมถึงไม่มีใครเก็บ จึงคิดออกตามหา ยิ่งออก 
ตามหา ก็ท�าให้พบเรื่องราวมากมาย จนเกิดความคาดหวัง ยิ้มกับความ 
ล้มเหลว ซึ้งในความปีติ ยิ่งกว่าหนังชีวิตเรื่องไหน ๆ พระภิกษุรูปนั้นที ่
ก�าลังกล่าวถึง ชื่อ อนิล อนิล ที่แปลว่า ลม หน่วยกู้หนังฉบับนี้ จึงถอด 
หัวใจ ถวายชีวิต หมายคารวะ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมมสา- 
กิโย) หรือ พระอาจารย์อนิลมาน สายลมแห่งการแสวงหา

พระอนิลมานกบัศาสนา

	 คิดว่า	ชีวิตพระ	บวชแล้วจะสบาย	แต่จริง	ๆ	แล้วไม่ใช่
 พระอนิลมาน เกิดเม่ือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๐๓ เมือง 
กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล มีพี่น้อง ๖ คน เป็นผู้ชาย ๕ คน ผู้หญิง ๑ คน  
พระอาจารย์เป็นคนที่ ๒ ประเทศเนปาล ในเวลานั้น เมื่อวัดมหาวิหาร มี 
งานบญุหรอืงานพธิ ีคณุพ่อของพระอาจารย์ จะไปร้องเพลงธรรมะเป็นการ 
โหมโรงก่อนพิธีจะเริ่ม ทุกพิธีที่เนปาลจะท�าอย่างนั้น โดยพระอาจารย์จะ 
ตามไปช่วยร้องเพลงและยกอุปกรณ์เครื่องดนตรี ก็เลยคุ้นเคยกับพระ 
ที่วัด พระที่วัดจึงถามคุณพ่อของพระอาจารย์ว่า คุณมีลูกชายตั้ง ๕ คน  
ขอสักคนมาบวชได้ไหม เมื่อถูกทาบทามอย่างนั้น คุณพ่อจึงจะให้พี่ชาย 
คนโตบวช แต่ในตอนนั้น พี่ชายของพระอาจารย์สอบเอ็นทรานซ์ได้เป็นที่ 
หนึ่งของประเทศ ได้ทุนไปศึกษาที่อินเดีย คุณพ่อก็เลยมองมาที่ลูกคนที ่
สอง ซึง่กค็อืพระอาจารย์นัน่เอง ด้วยความคุน้เคยกบัวดัและนสิยัทีย่งัเป็น 
เดก็ จงึไม่อยากดแูลน้อง ๆ   และต้องมานัง่เฝ้าร้านขายของช�าทีบ้่าน ท�าให้ 
อดไปเล่นกับเพื่อน ๆ รู้สึกไม่เป็นอิสระ และเห็นว่าชีวิตพระ วันหนึ่ง ๆ ก็ 
ไม่เห็นจะท�าอะไรเลย คิดว่าไม่น่ายาก  ตกดึกจึงกราบเท้าแม่เพื่อขอบวช  
แต่ด้วยความรกัของแม่ จงึไม่อยากให้บวช แต่ใจตอนนัน้ต้องการชวีติอสิระ  
เลยขอลองบวชเป็นสามเณร เมื่ออายุได้ ๑๔ ปี

	 นอนร้องไห้อยู่ทั้งคืน		จนหมอนเปียกแฉะไปด้วยน�้าตา
 เหตุผลที่พระอาจารย์ มาเมืองไทยต้องย้อนกลับไป ในปี พ.ศ.  
๒๕๑๓ ที่ประเทศเนปาล  สมเด็จพระสังฆราช ได้เห็นสภาพพระพุทธ 
ศาสนาสายเถรวาทแล้วเกิดความเศร้าพระทัย เนื่องจากประเทศเนปาล  
มีทั้งมหายาน วัชรยาน แต่เถรวาทกลับไม่เจริญ พระองค์จึงได้รับสั่งกับ 
คณะสงฆ์เนปาลว่า ประเทศไทยเป็นหนี้บุญคุณพระพุทธเจ้า เพราะ 
ประเทศไทยที่เจริญมาได้ขนาดนี้ ก็ด้วยค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และ 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

แห่งการแสวงหา
โดย มานัสศักดิ์ ดอกไม้

๒๒



พระพุทธเจ้าก็เป็นคนเนปาล ดังน้ัน จึงอยากจะช่วยเผยแผ่พุทธศาสนา  
ประธานของคณะสงฆ์เนปาลที่ให้การต้อนรับ จึงตอบว่า ขอให้รับพรสัก  
๒ ข้อ
 พรข้อที่ ๑. ขอให้ส่งพระธรรมทูตไทยไปเผยแผ่ที่ประเทศ
เนปาล ซึง่ในประเดน็ทีห่นึง่ สมเดจ็พระสงัฆราช กร็บัสัง่ว่า จะน�ามาเสนอ 
มหาเถรสมาคม ว่ามีพระสงฆ์รูปไหน สนใจมา
 พรข้อที่ ๒. ขอให้ประเทศไทยรับภิกษุสามเณรเนปาลมา
ศึกษาพุทธศาสนาที่แท้จริงที่ประเทศไทย จะได้กลับไปฟื้นฟูพระพุทธ
ศาสนาในประเทศเนปาล ซึง่ในประเดน็ทีส่อง สมเดจ็พระสงัฆราช กร็บัสัง่
ว่า “อ้าว มีไหมล่ะ ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ สามารถรับไว้เองได้
ไม่ต้องเสนอใคร” ก็เลยเป็นการตกลงในหลักการตรงนั้น 
 พอหลงัจากนัน้มา ทางคณะสงฆ์เนปาลกไ็ด้ส่งสามเณรรปูหนึง่
มาประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ จนมาถึงวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ทางคณะสงฆ์เนปาล ได้ส่งสามเณรมาอกี ๓ รปู และพระอาจารย์อนลิมาน 
ก็คือหนึ่งในนั้น 
 จากเมอืงหนาวมาสูเ่มอืงร้อน ท�าให้วนัแรกทีม่า เกดิผืน่ขึน้เตม็
ตัว พูดภาษาไทยก็ไม่ได้ ต้องนอนร้องไห้อยู่ทั้งคืน จนหมอนเปียกแฉะไป
ด้วยน�้าตา
 หลังจากนัน้ สมเดจ็พระสงัฆราช รบัสัง่ให้พระอาจารย์อนลิมาน  
มานั่งข้าง ๆ ทุก ๆ เช้า เวลาที่มีญาติโยมสุภาพสตรีมาคนเดียว และคอย 
หยิบโน่นหยิบนี่ถวาย ด้วยความเป็นเณรต้องมานั่งส�ารวม ท�าให้อึดอัดก ็
ต้องหลบ เมื่อหลบไปซักพัก สมเด็จพระสังฆราชก็มาตามให้ไปนั่งอีก  
สมเด็จพระสังฆราชให้ฝึกอ่านหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ จึงต้องไปหา 
พจนานกุรมของ สอ เสถบตุร มานัง่แปล พระอาจารย์เลยรูค้วามหมายทัง้ 
ภาษาไทยและอังกฤษ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เมื่อพระอาจารย์เรียนจบ 
ปริญญาตรี สมเด็จพระสังฆราชก็เลยให้เรียนรู้งานเลขาฯ และบอกให้มา 
นั่งที่ส�านักเลขานุการฯ จึงได้เรียนรู้งานทั้งหมด เช่น การร่างหนังสือ การ 
รับ-ส่งหนังสือ รับนัด-ติดต่อญาติโยม สมเด็จพระสังฆราชจึงได้แต่งตั้ง 
พระอาจารย์อนิลมานเป็นผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวร- 
นิเวศวิหาร นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  

 พระอาจารย์บอกว่าไม่รูท้�าไมต้องเป็นพระอาจารย์มานัง่ทกุเช้า  
ทั้งที่ตอนนั้นพระ-เณรในวัดก็มีเยอะ เป็นสิ่งเดียวที่ไม่เคยรู้เลย แต่เวลา 
ญาติโยมมาหา สมเด็จพระสังฆราชจะชี้มาที่พระอาจารย์แล้วบอกว่า นั่น 
สามเณร เป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าในตระกูลศากยะ (สายของพระ 
อานนท์)

พระอนิลมานกบัภาพยนตร์

 - สมยันัน้ ประเทศเนปาล เมอืงกาฐมาณฑ ุแทบไม่มเีรือ่งบนัเทงิ 
อะไรเลย มีแต่วิทยุของรัฐบาลเพียงแค่ช่องเดียว หนังจึงเป็นที่นิยมมาก 
โดยเฉพาะหนงัอนิเดยี ส่วนหนงัของเนปาลเองเท่าทีพ่ระอาจารย์จ�าได้ ไม่ 
เคยดู โรงหนังที่นั่นมี ๓ โรง คือ ๑. โรงหนังรัญชนา  ๒. โรงหนังวิศวโชติ  
และอกีโรงจ�าชือ่ไม่ได้ พระอาจารย์กบัเพือ่นหนเีรยีนไปดหูนงักนัเป็นประจ�า
 - เคยมีพระญ่ีปุ ่นรูปหนึ่งเดินทางมาประเทศเนปาลพร้อม 
กับฟิล์มภาพยนตร์ ๑๖ มม. เนื้อหาเป็นเรื่องพระพุทธศาสนาและหนังนั้น 
มเีมอืงไทยด้วย พระอาจารย์ยงัจ�าได้ว่า เหน็วดัพระแก้วสวยงามมาก ส่วน 
สถานที่ฉายหนังคือ ลานวัดมหาวิหาร เวลาฉายหนังพระอาจารย์ต้องไป 
ช่วยตัง้เครือ่งฉายและคอยสงัเกตดกูารท�างานของเครือ่งฉายหนงั ฟังเสยีง 
เครือ่งฉายหนงัท�างาน ดงัแครก็ ๆ  และนัน่คอืครัง้แรกทีไ่ด้เหน็ประเทศไทย 
บนแผ่นฟิล์มภาพยนตร์
 - สมัยที่ยังเป็นสามเณร จ�าความได้ว่า ในหลวงเคยถวายหนัง 
สมเด็จพระสังฆราช ๒ ม้วน แต่ไม่ทราบว่าเป็นหนังเรื่องอะไร ส่วนฟิล์ม  
๒ เรื่องนั้น ปัจจุบันไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแล้ว
 - สารคดีรายการแผ่นดินธรรม จะท�าเรื่อง ทิเบต เนปาล โดย 
มีพระอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้ แต่จนแล้วจนรอด ทีมงานยังเขียนบท 
ไม่ได้ และจะต้องถ่ายท�าแล้ว ทางทีมงานจึงต้องมาขอให้พระอาจารย์ 
เขียนบทให้ ด้วยระยะเวลาที่กระช้ัน พระอาจารย์ต้องนั่งเขียนบท 
ภาพยนตร์ตั้งแต่ ๒ ทุ่ม จนถึงสว่าง เมื่อออกฉาย ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล  
ที่ก�าลังโด่งดังกับรายการสารคดีในขณะนั้น ถึงกับถามหาว่า ใครเป็นคน 
เขียนบท เพราะเขียนได้แหวกแนวมาก ซึ่งพระอาจารย์ในตอนนั้น เขียน 
บทสารคดีที่ให้ความส�าคัญกับข้อมูลในเชิงลึกมาก จึงไม่เหมือนใคร 
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เดียว เป็นพิธีพิเศษที่ในหลวงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในวัด 
พระแก้ว ไม่นึกว่ามันจะหายากเย็นขนาดนั้น มันผิดความคาดหวัง ไม่ 
นึกว่าจะเป็นแบบนั้น
 พอมาถงึปีนี ้พระอาจารย์จะจดังานครบรอบ ๑๐๐ ปี สมเดจ็ 
พระสังฆราช และอยากที่จะเห็นภาพเหตุการณ์งานพระราชพิธี 
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช จึงจ้างทีมจัดงานออกตระเวนหาอีกครั้ง  
แต่กย็งัไม่พบ เจอใครมาทีว่ดักถ็ามไปทัว่เผือ่ว่าใครจะมบ้ีาง ในทีส่ดุ ได้ 
มาเจอลูกศิษย์วัดบวรฯ คนหนึ่ง ซึ่งได้ถ่ายสมเด็จพระสังฆราชช่วงปี  
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเทปมินิดีวีถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทาง พระอาจารย์ 
เลยขอมาดูทั้งหมด ก็พบว่ามีเทปมินิดีวีอยู่ตลับหนึ่ง มีชื่อเรื่อง พิธี 
สถาปนา สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จ 
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระ 
อาจารย์ตอนนั้นดีใจมาก อุตส่าห์ตามหามาทั่วประเทศ ตกลงมันอยู่ 
ตรงนี้เอง แต่พระอาจารย์ก็พบปัญหาใหม่อีก คือ มีเทปมินิดีวีแล้วแต่ 
หาที่แปลงสัญญาณไม่ได้ อยากจะเห็นภาพแต่ก็ยังไม่ได้เห็นอีก  พอดี 
มลีกูศษิย์คนหนึง่รูจ้กัหอภาพยนตร์ เหน็ว่าน่าจะท�าได้ เลยท�าการตดิต่อ 
มาหอภาพยนตร์ เมื่อหอภาพยนตร์ทราบเรื่องนี้ จึงได้ส่งหน่วยกู้หนัง 
ไปรับ และเห็นว่าท�าได้จึงรีบน�ากลับมาแปลงสัญญาณ เมื่อเสร็จแล้ว  
จึงรีบน�ามาให้พระอาจารย์ดู ปรากฏว่าพระราชพิธีนั้นเกือบสมบูรณ ์
ขาดช่วงท้ายหายไป แต่แค่นั้นพระอาจารย์ถือว่าก็ยังดีกว่าไม่มีอะไร   
หลังจากนั้นไม่นานมากนัก มีลูกศิษย์โทรศัพท์มารายงานว่าเจอภาพ 
เหตกุารณ์พระราชพธิสีถาปนาสมเดจ็พระสงัฆราชแล้วทีห่อภาพยนตร์  
พระอาจารย์บอกว่าลองเช็คดูซิว่า เป็นอันเดียวกับที่ส่งให้ไปท�ารึเปล่า  
ปรากฏว่าเป็นคนละม้วนกัน ม้วนนี้ได้มาจากหน่วยโสตทัศน์ มหา- 
วทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ อดัมาจากช่อง ๑๑  
อีกที ท�าให้ในตอนนี้ ท้ายเรื่องของเทปมินิดีวีที่ยังมีไม่ครบในตอนแรก  
เม่ือมารวมกับฉบับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ท�าให้งานพระราชพิธี 
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ที่ขาดไปอีกนิดหนึ่ง ก็จะสมบรูณ์

สมเด็จพระสงัฆราช
ในมุมมองพระอาจารย์อนิลมาน 

 ท่านเป็นต้นแบบทุก ๆ ด้านของพระ สิ่งเหล่านี้เห็นได้จริง
จาก ท่านสอนเช่นไร ท่านก็ปฏิบัติเช่นนั้น และท่านปฏิบัติเช่นไร ท่าน
ก็สอนเช่นนั้น ซึ่งเห็นได้ว่าในโลกทุกวันนี้ มันหาได้ยากเหลือเกิน
 เมื่อเวลา ๒๓.๓๕ น. ของวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖  ขณะ
ที่หน่วยกู้หนังก�าลังส่งต้นฉบับให้กองบก.อยู่นั้น น้องในกองบก.ได้เดิน
มาบอกว่า สมเดจ็พระสงัฆราชสิน้แล้ว หน่วยกูห้นงันัง่อึง้ไปสกัพกั และ
นึกถึงข้อความหนึ่งในหนังสือ ๑๐๐ ปีพระผู้เจริญพร้อมว่า “ดูก่อน 
อชติะ กระแส(ตณัหา)เหล่าใดในโลกมอียู ่สตย่ิอมเป็นเครือ่งห้ามกระแส 
เหล่านัน้ เราตถาคตกล่าวสตว่ิาเป็นเครือ่งระวงักระแสทัง้หลาย กระแส 
เหล่านั้นอันบุคคลย่อมละด้วยปัญญานี้เรียกว่าญาณสังวร”

หนงัในมุมมองของพระอาจารย์อนิลมาน

 คือให้ภาพยนตร์เป็นคนเล่าเรื่องเอง ไม่ต้องมาอธิบาย ถ้า
ต้องอธิบาย ก็ออกไปถ่ายความเป็นจริงนั้นมา ไม่ต้องมีค�าบรรยาย ให้
ตัวหนังมันสื่อออกมาเอง

พระอนิลมานกบัการตามหาหนงั

 เมื่อปี ๒๕๕๕ พระอาจารย์ได้จัดนิทรรศการสมเด็จพระ 
สงัฆราช จงึต้องหาภาพนิง่พระราชพธิสีถาปนาสมเดจ็พระสงัฆราช ซึง่ 
ยังพอค้นได้จากภาพข่าว แต่เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหานิทรรศการ 
จึงอยากได้วิดีโอมาประกอบด้วย เพราะพระอาจารย์จ�าได้ว่านั่งดู 
โทรทัศน์ถ่ายทอดสดนานถึงชั่วโมงกว่า คิดว่าน่าจะหาได้ไม่ยาก ก็เลย 
ออกตามหา โดยเริ่มต้นที่อินเทอร์เน็ตก่อน เมื่อไม่มี ก็อาศัยญาติโยมที่ 
ท�างานช่อง ๓ ช่วยสืบค้นในระบบว่ามีหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงไปคลังเก็บ 
ที่หนองแขมก็ไม่พบ โยมที่ท�างานช่อง ๓ จึงได้สอบถามเพื่อนที่ช่อง ๙ 
กไ็ม่พบอกี และสอบถามเพือ่นทีช่่อง ๗ ปรากฏว่ามอียู ่๒ นาท ีเป็นข่าว 
ส้ันลงในยูทูป จึงใช้ตัวนี้ไปอ้างอิงขอท�าส�าเนาเพื่อที่จะได้ตัวฉบับ 
สมบรูณ์ แต่กไ็ม่ม ี พระอาจารย์ยงัไม่หมดความพยายาม เมือ่มคีนบอก 
ว่าในวังน่าจะยังมีเก็บ จึงท�าหนังสือไปส�านักพระราชวัง นอกจากจะ 
ขอท�าส�าเนาแล้วยังกระตุ้นคนข้างในวังให้ช่วยหาอีกแรง ปรากฏว่าได้ 
เพิ่มมาอีก ๓ นาที เป็นข่าวสั้น แต่ภาพเป็นคนละชุดกับช่อง ๗ ตอนนี้ 
รวมได้ ๕ นาท ีพระอาจารย์จ�าได้ว่าเคยเหน็สารคดสีมเดจ็พระสงัฆราช  
ที่มูลนิธิแผ่นดินธรรมบันทึกไว้เป็นเทปยูเมติก เมื่อสอบถามไป เจ้า 
หน้าท่ีบอกว่าหาไม่เจอเพราะได้หั่นซอยไปใช้งานอื่น ๆ จนหมดแล้ว  
จะมเีหลือแค่เหตุการณบ์างช่วงในพระราชประวัต ิและตอนนี้ทางชอ่ง  
๓ ได้รายงานเพิ่มเติมมาว่า เจอเรื่องสมเด็จพระสังฆราช (วาสน ์
วาสโน) แห่งวัดราชบพิตร แต่องค์ปัจจุบันยังหาไม่พบ ท�าให้เกิดความ 
สงสัยและไม่เคยนึกว่า พิธีส�าคัญทางประวัติศาสตร์ขนาดนี้  ท�าไมไม่มี 
ใครเกบ็ ทัง้ทีม่กีารถ่ายทอดสด มนัน่าแปลกใจในรอบ ๒๔ ปี เพิง่มคีรัง้ 
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จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 ที่มาของภาพยนตร์ชุดน้ี เกิดขึ้นเมื่อหอภาพยนตร์ได้รับ 
มอบฟิล์มหนังบ้านของครอบครัววิญญรัตน์  ในปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ขณะ 
ที่เจ้าหน้าที่ก�าลังน�ามาแปลงสัญญาณให้เป็นดิจิทัล ตามขั้นตอนการ 
อนรุกัษ์ กบ็งัเอญิพบภาพเคลือ่นไหวของ อ.ศลิป์ พรีะศร ีแทรกอยูร่ะหว่าง 
ภาพบนัทกึพธิศีพบรรพบรุษุตามประเพณจีนีของตระกลูวญิญรตัน์นีอ้ย่าง 
น่าประหลาด  และเมื่อได้รับการเผยแพร่ออกไปในงานเฉลิมฉลอง ๑๒๐  
ปี ศิลป์ พีระศรี ของชาวศิลปากรในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ภาพยนตร์นี้ก็ได้ 
รบัความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะจากบรรดาลกูศษิย์ผูท้ีไ่ม่ทนัได้พบเจอ 
ตัวจริง 
 แม้จะมคีวามยาวเพยีงไม่ถงึ ๒ นาท ีแต่นีน่บัเป็นภาพเคลือ่นไหว 
ที่หาได้ยากยิ่งของ อ.ศิลป์ พีระศรี ชาวอิตาเลียนสัญชาติไทยผู้มีคุณูปการ 
และบทบาทส�าคัญต่อแวดวงศลิปะของไทย ทีส่�าคญัยงัเป็นภาพขณะทีท่่าน 
ก�าลังท�างานป้ันพระบรมราชานสุาวรย์ี สมเดจ็พระเจ้ากรงุธนบรุ ีงานศลิปะ 
ชิน้ทีถ่กูวพิากษ์วจิารณ์อย่างมากจนถงึขัน้สบประมาท ในเรือ่งการชีช้นัขึน้ 

ของหางม้าทรง อย่างที่ท่านได้กล่าวไว้ในบทความที่ต้องเขียนขึ้นเพื่อ 
อธิบายกรณีนี้โดยเฉพาะว่า “ข้าพเจ้าคิดว่าคงไม่เคยมีงานศิลปะชิ้นใดที่
สร้างขึ้นในประเทศไทยจะประสบการวิพากษ์วิจารณ์มากมาย เหมือน
อนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากสิน” ซึ่งให้บังเอิญว่าแบบปั้นทั้ง ๓  แบบของ 
งานศิลปะชิ้นปัญหานี้ ก็ได้ปรากฏให้เห็นอยู่ในความยาวอันน้อยนิดของ 
ภาพยนตร์ ซึ่งเรายังพบชายอีกสองคนที่ร่วมอยู่ คือ สิทธิเดช แสงหิรัญ  
ลูกศิษย์ผู้ล่วงลับก่อนวัยอันควร ซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยปั้นอนุสาวรีย์ส�าคัญอีก 
หลายแห่ง  กบัชายนรินามทีอ่าจเป็นบคุคลส�าคญัส�าหรบัการเริม่ต้นสบืหา 
ที่มาที่ไปของภาพยนตร์ชุดนี้
 นี่จึงไม่ใช่แค่เพียงภาพเคลื่อนไหวของศาสตราจารย์ศิลป์ 
พีระศรี กับงานศิลปะที่ได้รับการค้นพบเป็นครั้งแรก แต่ยังเป็นภาพยนตร์ 
ที่บันทึกท่วงท่าแห่งการท�างานศิลปะชิ้นที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของท่านมาก 
ทีส่ดุชิน้หนึง่ ทัง้ยงัเป็นมรดกภาพยนตร์นรินามทีเ่ตม็ไปด้วยรหสัลบัต่าง ๆ   
อนัชีช้วนให้แกะรอย วนัเสาร์ที ่๓๐ พฤศจกิายน หอภาพยนตร์จงึขอเชญิ
ชวนทุกท่านมาร่วมกันสืบค้นปริศนาและพูดคุยเพื่อร�าลึกถึง “บิดาแห่ง
ศิลปะสมัยใหม่ของไทย” ผู้นี้ ในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “ศิลป ์
พีระศรี ในภาพยนตร์” กับวิทยากร อ.นิพนธ์ ข�าวิไล และ อ.วิจิตร 
อภิชาติเกรยีงไกร จากส�านกัวจิยั ศลิป์ พรีะศร ีพร้อมทัง้ โดม สขุวงศ์ ผู ้
อ�านวยการหอภาพยนตร์
 เปิดวงสนทนาตัง้แต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด 

๓๐ พฤศจิกายน ภาพยนตร์สนทนา 

ในบรรดาภาพยนตร์ทั้ง ๒๕ เรื่อง ที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ ๓ 

ประจ�าปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคมที่ผ่านมา  
ภาพยนตร์เรื่อง [อ.ศิลป์ พีระศรี] นับเป็นภาพยนตร์
ที่ลึกลับเป็นปริศนามากที่สุด เพราะปัจจุบันยังไม่มีผู้ใด

ทราบว่าเป็นผลงานของใคร และถ่ายท�าขึ้นมา
ด้วยจุดประสงค์อะไร

๒๕



ในบรรดาภาพยนตร์ไทยวัยรุ่นยอดนิยมจ�านวนมาก
ฉลุย นับเป็นภาพยนตร์ที่ยังคงอยู่ในความทรงจ�า

ของแฟนหนังไทยมากที่สุดเรื่องหนึ่ง ด้วยเรื่องราว
ความฝันและเพลงประกอบที่ชวนให้หลงรัก บวกกับลีลา

การแสดงอันแสนจะมีเสน่ห์ของคู่หูนักแสดงน�า
 บิลลี่ โอแกน และ สุรศักดิ์ วงษ์ไทย

 บลิลี ่ โอแกน เกดิเมือ่วนัที ่๒๙ สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๐๙  ทีป่ระเทศฟิลิปปินส์  

ก่อนจะย้ายมาเมืองไทยเมื่ออายุได้ประมาณ ๔ ปี และเริ่มเข้าวงการบันเทิงด้วยการ 

เป็นนายแบบถ่ายโฆษณา ในขณะที่ สุรศักดิ์ วงษ์ไทย หรือ เอ็ม เกิดเมื่อวันที่ ๑๐  

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการรับบทเป็นตัวประกอบใน 

ภาพยนตร์เรื่อง น�้าพุ (๒๕๒๗) 

 ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ คู่หูคู่นี้โคจรมาพบกันจากความฝันของคู่หูอีกคู่หนึ่ง คือ  

ป๊ืด -ธนติย์ จตินุกลู และ อังเคิล - อดเิรก วัฏลีลา สองช่างเขยีนใบปิดผู้ฝันอยาก 

เป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์ ซึ่งได้มีโอกาสสานฝันเป็นครั้งแรกจาก ซึมน้อยหน่อย  

กะล่อนมากหน่อย ภาพยนตร์เรื่องแรกของบริษัท ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 

จ�ากดั เล่าเรือ่งราวความสนกุสนานเฮฮาของกลุม่เพือ่นรกัหนุม่โสดซึง่เช่า 

บ้านอยู่ด้วยกัน คู่หูผู้ก�ากับได้เลือกบิลลี่ โอแกน และสุรศักดิ์ วงษ์ไทย  

สองหนุ่มผู้ยังไม่มีชื่อเสียงมากนัก มารับบทเป็นส่วนหนึ่งในก๊วน 

ชายโสดนี้  โดยบิลลี่ ซึ่งตอนนั้นใช้ชื่อในการแสดงว่า จิตต์ 

จิตนุกูล ได้รับบทให้เป็นตัวเอกของเรื่อง

 เมื่อออกฉายในปลายปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ปรากฏว่า  

ซึมน้อยหน่อยฯ ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก นับเป็น 

ภาพยนตร์แห่งปรากฏการณ์เรือ่งหนึง่ของไทย แจ้งเกดิให้กบั 

ทัง้ผูส้ร้าง ผูก้�ากบั และกลุม่นกัแสดงน�า ปีถดัมา ทมีงานชดุเดิม 

จึงได้สร้างภาคต่อคือ ปลื้ม  โดยให้เอ็ม สุรศักดิ์ ก้าวขึ้นมารับบท

เด่น ซึ่งตัวภาพยนตร์ยังคงประสบความส�าเร็จอย่างงดงาม ท�า 

รายได้กว่า ๑๐ ล้านบาท มากกว่าภาคแรกเป็นเท่าตัว ทั้งยังสามารถ 

คว้ารางวัลพระสุรัสวดี สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รวมทั้งรางวัลสุพรรณหงส์ทองค�า  

สาขาก�ากับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาครองได้อีกด้วย

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

บิลลี่ โอแกนลานดารา

๙
 พฤศจิกายน
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SURASAK

 ความส�าเร็จของ ฉลุย เป็นแรงผลักดันอันส�าคัญให้บิลลี่ โอแกน 

และเอ็ม สุรศักดิ์ วงษ์ไทย ยิ่งเติบโตขึ้นในวงการบันเทิง  โดยบิลลี่นั้น แม้ยัง 

คงมีผลงานเพลงอย่างต่อเนื่อง แต่ก็เริ่มมีงานภาพยนตร์ออกมาอย่าง 

สม�่าเสมอ เช่น  สองอันตราย (๒๕๓๓) อยากบอกให้รู้ว่ารัก (๒๕๓๔) ครั้งนี้

โลกฉุดไม่อยู่ (๒๕๓๕) ยุ่งดะมะด๊อง (๒๕๓๕ - ได้รับรางวัลพระสุรัสวดี สาขา

ผู้แสดงน�าฝ่ายชาย) วิ่งหน้าต้ังก็ยังรักเธอ (๒๕๓๕) ความรักของคุณฉุย 

ภาค 2 (๒๕๓๖) คนป่วนสายฟ้า (๒๕๔๐ - ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ 

สาขาผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม) ฯลฯ ในขณะที่มาดนักร้องนักดนตรีใน 

ฉลยุ ของเอม็ ส่งผลส�าคญัให้เขาได้กลายเป็นนกัร้องจรงิ ๆ  โดยออกเป็นอลับัม้ 

อยูตั่วอยูแ่ล้ว กับค่ายคีตาฯ กระนัน้เขาก็ยงัคงยนือยูใ่นเส้นทางสายภาพยนตร์

เป็นหลักเช่นเดิม โดยมีผลงาน อาทิ ฉลุย โครงการ 2 (๒๕๓๓) กะโหลกบาง

ตายช้า กะโหลกหนาตายก่อน (๒๕๓๔ - ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ 

สาขาผู้แสดงน�าชายยอดเยี่ยม)  แจ๊คพ็อตคนจะรวยช่วยไม่ได้  (๒๕๓๕) 

ฉลยุหนิ คนไข่สดุขอบโลก (๒๕๓๗)  โลกทัง้ใบให้นายคนเดยีว (๒๕๓๘) ฯลฯ  

นอกจากนั้น ในช่วงระหว่างนี้ทั้งคู ่ต่างก็ยังมีผลงานในฐานะพิธีกรและ 

นักแสดงละครโทรทัศน์ออกมาอีกเป็นจ�านวนมาก

 หลังปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ผลงานการแสดงภาพยนตร์ของบลิล่ีและเอม็  

ได้ลดน้อยถอยลงไปตามล�าดับ ก่อนจะกลับมาบนจอเงินอีกครั้งในทศวรรษ 

นี้ โดยบิลลี่ โอแกน มีผลงานออกมา ๒ เรื่อง คือ รัก (๒๕๕๔) และ เมนูของ 

พ่อ (๒๕๕๖)  ในขณะที่เอ็ม สุรศักดิ์ ซึ่งหายเงียบไปนานจนแฟน ๆ  หลายคน 

ถามหา ก็ได้หวนคืนจอเงินครั้งแรกในรอบเกือบยี่สิบปี จากเรื่อง แก๊งค์ตบผี  

(๒๕๕๕) ซึ่งคล้ายเป็นภาคต่อของ สยึมกึ๋ย (๒๕๓๔) หนังแนวปราบผีชื่อดัง 

ที่เขาเคยรับบทน�าและประสบความส�าเร็จอย่างมากในอดีต ด้วยฝีมือการ 

ก�ากับของ ป๊ืด ธนติย์ จตินกูุล ผู้ก�ากับอกีหนึง่คนทีป่ลุกป้ันเขาข้ึนมาในวงการ

ภาพยนตร์

 เสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายนนี้ หอภาพยนตร์ได้เชิญให้สองหนุ่มใหญ่ 

ขวัญใจวัยรุ่นในวันวานคู่นี้ โคจรกลับมาพบกันอีกครั้ง ในพิธีประทับรอย 

มือรอยเท้า ณ ลานดารา หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา และร่วมกัน 

ถ่ายทอดประสบการณ์มากมายในวงการภาพยนตร์ให้แฟน ๆ  ได้หายคิดถึง  

เปิดงานด้วยการฉาย	ฉลุย ผลงานสร้างชื่อที่ยังคงเป็นอมตะในใจผู้ชม

 เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศรี- 

ศาลายา ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมงานแต่อย่างใด

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓- ๑๔ ต่อ ๑๑๑

 

BILLY
 หลังแจ้งเกิดกันอย่างเต็มตัว บิลลี่และเอ็มก็เริ่มมีเส้นทาง 

ทีช่ดัเจนในวงการบนัเทงิ โดยบลิลีไ่ด้รบัการชกัชวนจากแกรมมีเ่อน็เตอร์- 

เทนเมนต์  ค่ายเพลงซึ่งเริ่มมีชื่อเสียงในเวลานั้น ให้มาเป็นพิธีกรรายการ 

โทรทัศน์ และได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นนักร้องออกอัลบั้มชุดแรกชื่อ 

บิลลี่! บิลลี่!  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ท�าให้เขามีผลงานภาพยนตร์ในช่วงนี้ออก 

มาไม่มากนัก โดยมีเพียงเรื่องเดียวคือ รักซึมลึก ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ 

ประกบคู่กับ สิเรียม ภักดีด�ารงฤทธิ์ ดาราคู่ขวัญของเขาในเวลาต่อมา ใน 

ขณะที่ เอ็ม สุรศักดิ์ ยังคงโลดแล่นอยู่บนจอเงิน มีผลงานภาพยนตร์ออก 

มาอย่างต่อเนื่อง เช่น โปรดทราบ...คิดถึงมาก (๒๕๒๙)  เฮงได้ เฮงด ี

รักนี้ (๒๕๓๐) ฉันผู้ชายนะยะ (๒๕๓๐) เหยื่อ (๒๕๓๐) เป็นต้น

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ “อังเคิล” ผู้มีส่วนแจ้งเกิดให้กับทั้งบิลลี่และ 

เอ็ม ได้น�าพาทัง้คูก่ลบัมาร่วมงานกนัอกีครัง้ใน ฉลยุ ภาพยนตร์ซึง่ถ่ายทอด 

ความฝันของสองหนุ่มต่างจังหวัดผู้ดิ้นรนไขว่คว้าหาโอกาสในการเป็น 

นักร้องนักดนตรี ซ่ึงทั้งสองคนก็ไม่ท�าให้ผิดหวัง เพราะต่างถ่ายทอด 

บทบาทของ ป๋อง และ โต้ง ออกมาได้อย่างประทับใจผู้ชม จนส่งผลให้ 

ฉลุย กวาดรายได้ทุบสถิติของ ปลื้ม และกลายเป็นต�านานหนังแห่งแรง

บันดาลใจส�าหรับวัยรุ่นมากมายในยุคนั้น ทั้งยังได้รับการพูดถึงตราบจน

ทุกวันนี้

๒๗



โปรแกรมฉายภาพยนตร์
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

  ศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ฉันผู้ชายนะยะ  (โปรแกรมผลงานสุรศักดิ์ วงษ์ไทย)
๒๕๓๐ / ก�ากับโดย ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล / 
สร้างโดย พูนทรัพย์โปรดักชั่น / ความยาว ๑๑๐ นาที

ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก ๆ ที่น�าเสนอภาพชีวิตอันหลาก
หลายของกลุม่เพศทีส่าม หนึง่ในนัน้คอื มด ผูปิ้ดบงัความ 
เป็นหญิงของตนด้วยภาพลักษณ์นักบินมาดเท่ และเกิด 
หลงรัก อั้น เพื่อนชายคนสนิท วันหนึ่งอั้นมีปากเสียงกับ 
คนรัก จึงแวะไปหามดเพื่อบรรเทาความกลุ้มใจ แต่เมื่อ
ไปถงึกลบัพบว่ามดและเพือ่นเป็นกะเทย เรือ่งราวจึงบาน
ปลายจนน�าไปสู่การเปิดเผยตัวตนระหว่างกันและกัน

  เสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

วิ่งหน้าตั้งก็ยังรักเธอ  (โปรแกรมผลงานบิลลี่ โอแกน)
๒๕๓๕ / ก�ากับโดย พรพจน์ กนิฐเสน / 
สร้างโดย พรพจน์ฟิล์ม / ความยาว ๑๐๘ นาที

ระหว่างเดินทางไปหาดใหญ่เพื่อพบกับแก้ว คู่รักที่เจอ 
กันทางหน้านิตยสาร ลายทองกลับบังเอิญปลดปล่อย 
วิญญาณของหญิงสาวชื่อ แสงโสม ออกจากหม้อโบราณ  
ท�าให้เธอขอติดตามเขาไปด้วย เมื่อเวลาผ่านไปลายทอง 
เริม่รกักับแก้ว พวกของเบิร์ด ลกูชายก�านนัทีต่ามจบีแก้ว
อยูท่นไม่ได้จงึคดิจะเล่นงาน เขาจึงต้องพาแก้วว่ิงหน้าตัง้ 
โดยมีแสงโสมคอยช่วยอยู่ไม่ห่าง 

  อาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

นักร้องนักเลง  (โปรแกรมผลงานสายัณห์ สัญญา)
๒๕๒๗ / ก�ากับการแสดงโดย ชุมพร เทพพิทักษ์ / 
สร้างโดย พี.เอส.โปรโมชั่น / ความยาว ๑๒๒ นาที

ภาพยนตร์ที่น�าแสดงโดยขวัญใจคนเดิมของคอเพลง 
ลูกทุ ่ง สายัณห์ สัญญา และราชินีลูกทุ ่ง พุ ่มพวง 
ดวงจันทร์ ท้ังยังประกอบไปด้วยบทเพลงลูกทุ ่งอัน 
ไพเราะกว่าสิบเพลง สายัณห์รับบทเป็นนักร้องผู้ก�าลัง 
มชีือ่เสยีงและต้องผจญกบัการรงัควานจากเหล่าศตัร ูท้ัง 
คู่หมั้นของสาวคนรัก และเจ้าของค่ายเพลงผู้ต้องการ
ท�าลายชื่อเสียงอันโด่งดังของเขา

โปรแกรมภาพยนตร์เดือนพฤศจิกายนนี้ ถือ 
เป็นเดือนที่เอาใจแฟน ๆ ของคุณเอ็ม สุรศักดิ ์
วงษ์ไทย และ คุณบิลลี่ โอแกน เป็นอย่างมาก โดย 
นักแสดงท้ังสองท่านได้ให้เกียรติมาประทับรอยมือ 
รอยเท้า ณ ลานดารา เป็นดาวดวงที่ ๑๔๖ และ  
๑๔๗ ซึ่งในช่วงปี ๒๕๓๐ ท้ังคู่ถือเป็นนักแสดง 
วัยรุ่นที่มีชื่อเสียง และเป็นเสมือน “ป๊อบไอดอล”  
ของยุคสมัยนั้นเลยทีเดียว

นอกจากนี้  หอภาพยนตร ์  ยั งจัดฉาย 
ผลงานการแสดงของนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง สายัณห์  
สญัญา ท่ีเพิง่เสยีชวีติไปเม่ือเดอืนกนัยายนทีผ่่านมา   
เพื่อไว้อาลัยนักร้องลูกทุ่งเจ้าของวาทะอมตะ “รัก 
น้อย ๆ  แต่ขอรักให้นาน ๆ” 

  จันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ครั้งนี้โลกฉุดไม่อยู่  (โปรแกรมผลงานบิลลี่ โอแกน)
๒๕๓๕ / ก�ากับโดย รุจน์ รณภพ / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น / ความยาว ๑๑๖ นาที 

ภาพยนตร์สะท้อนชีวิตวัยรุ ่นจากสามครอบครัวท่ีม ี
ปัญหาแตกต่างกัน อันเกิดจากช่องว่างระหว่างวัยและ 
ความไม่เข้าใจกันของคนในครอบครัว บิลลี่ โอแกน รับ 
บทเป็นวัยรุ่นที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางหมู่เพื่อนซึ่งเลือกหา 
ทางออกจากปัญหาด้วยการหาความสนุกใส่ตัว และ 
หลงใหลในความเร็วไปจนถึงความรุนแรง ส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุชีวิตที่ไม่มีใครคาดคิด 

  อังคารที่ ๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Intouchables (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๔ / ก�ากับโดย Olivier Nakache, Eric Toledano / 
สนับสนุนโดย โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ (ภาษาฝรั่งเศส 
ค�าบรรยายภาษาไทย) / ความยาว ๑๑๒ นาที

ภาพยนตร์ทีส่ร้างมาจากเร่ืองจริงของ ฟิลปิป์ มหาเศรษฐี 
วยักลางคนทีป่ระสบอบุตัเิหตจุากกฬีากระโดดร่ม จงึเป็น 
เหตุให้เขากลายเป็นคนพิการไม่สามารถขยับตัวและ 
เคลื่อนไหวไปไหนเองได้ จนกระทั่งเขาได้จ้าง ดริสส์ เด็ก 
หนุม่ผิวสีอารมณ์ร้อน มาท�างานเป็นผูด้แูล ความแตกต่าง
ของเขาท�าให้ฟิลปิป์ได้มองโลกในมมุทีไ่ม่เคยเหน็มาก่อน 
และกลับกลายเป็นส่วนเติมเต็มให้กันและกันอย่าง 
น่าประหลาด

  พุธที่ ๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

นักร้องปืนโหด  (โปรแกรมผลงานสายัณห์ สัญญา)
๒๕๒๘ / ก�ากับโดย ลักษณ์ อภิชาติ / 
สร้างโดย พี.เอส.โปรโมชัน่ / ความยาว  ๙๒ นาที

สายัณห์ สัญญา นักร้องชื่อดัง ต้องกลับไปเลี้ยงวัวอยู่ใน
ไร่ เพราะถกูกดดนัจากพวกนายทนุ วนัหนึง่เขาได้พบกบั  
ตู่ และเริ่มก่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แต่ต่อมาเขากลับ 
ต้องสญูเสยีทัง้ไร่ แม่ และน้องสาว จนตัง้ปณธิานทีจ่ะล้าง
แค้นทุกคนทีเ่กีย่วข้อง สายณัห์เลอืกกลบัมาร้องเพลงอกี
ครั้งเพื่อสืบหาคนบงการ โดยท่ีตู่ต้องคอยหาทางยับยั้ง 
ความบ้าเลือดในครั้งนี้

  พฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Brava Gente Brasileira  (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๓ / ก�ากับโดย Lúcia Murat / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�าประเทศไทย (ภาษาโปรตุเกส 
ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ) / ความยาว ๑๐๔ นาที

ดโิอโก้ ศิลปินหนุม่และนกัเขียนแผนที ่เดนิทางมากบัพวก 
พ้องเพือ่ก�าหนดเขตแดนใหม่ของอาณานคิมโปรตเุกสใน 
ทวีปอเมริกาใต้ เมื่อพวกเขาได้เดินทางมาถึงศูนย์กลาง 
ของทวีป ก็ได้พบกับกลุ่มหญิงสาวชาวเผ่าดั้งเดิมที่ยังคง
ด�ารงชวิีตอยูอ่ย่างไร้อารยธรรม กปัตนัเปโดร และลกูน้อง 
จึงทารุณและฆ่าพวกเธออย่างเหี้ยมโหด เหลือเพียง 
อโนเต้ ที่รอดชีวิตมาได้จากการช่วยเหลือของดิโอโก้ ก่อ
เกิดเรื่องราวความรักและสงครามที่ยากจะคาดเดา

  ศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ซึมน้อยหน่อย กะล่อนมากหน่อย  
(โปรแกรมผลงานบิลลี่ โอแกน และ สุรศักดิ์ วงษ์ไทย)
๒๕๒๘ / ก�ากับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล, อดิเรก วัฏลีลา / สร้าง
โดย บรษิทั ไท เอน็เตอร์เทนเมนต์ จ�ากดั / ความยาว ๑๑๕ นาที

ภาพยนตร์วัยรุ่นแสนอบอุ่น ซึ่งแจ้งเกิดให้กับผู้สร้าง ผู ้
ก�ากับ และบรรดานักแสดง เรื่องราวของ เม้ง ด้วง ชาย  
แว่น กลุ่มเพื่อนรักที่เช่าบ้านอยู่ด้วยกันอย่างสนุกสนาน 
เฮฮาตามประสาหนุ่มโสด โดยมี มนัส เพื่อนเก่าตามมา 
สมทบ วนัหน่ึงมนัสเกดิชอบพอกบัป่าน สาวข้างบ้าน แต่ 
กลับถูกขัดขวางจากพ่อของเธอ เขาจึงต้องพิสูจน์ตัวเอง
เพื่อฝ่าด่านพ่อตามหาโหด

  เสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ลานดารา

เวลา ๑๓.๐๐ น. ฉลุย
๒๕๓๑ / ก�ากับโดย อดิเรก วัฏลีลา / สร้างโดย บริษัท ไท 
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ�ากัด / ความยาว ๑๐๐ นาที

ต�านานหนังไทยขวัญใจเด็กหนุ่มผู้หลงรักในเสียงดนตร ี
เรือ่งราวของป๋อง และ โต้ง เดก็หนุม่บ้านนอกผู้ฝันจะเป็น 
นักร้องนักดนตรีที่โด่งดัง แต่หนทางกลับไม่ราบรื่นอย่าง 
ที่คิด พวกเขาจึงต้องสู้ดิ้นรนพลิกแพงชีวิตทุกอย่างเพื่อ
ด�ารงความหวัง 
เวลา ๑๕.๐๐ น. ลานดารา 
บิลลี่ โอแกน และ สุรศักดิ์ วงษ์ไทย

  อาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ปลื้ม (โปรแกรมผลงานบิลลี่ โอแกน และ สุรศักดิ์ วงษ์ไทย)
๒๕๒๙ / ก�ากับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล, อดิเรก วัฏลีลา / สร้าง
โดย บรษิทั ไท เอน็เตอร์เทนเมนต์ จ�ากดั / ความยาว ๑๐๐ นาที

ภาคต่อของ ซึมน้อยหน่อย กะล่อนมากหน่อย ในขณะที่
กลุ่มเพ่ือนรักต่างมีคู่ควงที่ราบร่ืนจนน่าอิจฉา ชายกลับ
เป็นเพียงคนเดยีวทีย่งัไม่มใีคร วนัหน่ึงชายมาขอให้เพือ่น ๆ  
ช่วยจีบน�้าฝน แต่การช่วยเหลือกลับเป็นเหตุให้ทุกคน
ผดิใจกนั เขาจงึตดัสนิใจว่าต้องพดูกบัน�า้ฝนให้รูเ้รือ่ง เพือ่
ประสานรอยร้าวของทุกคนให้ได้ก่อนที่จะสายเกินไป

  จันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Cuchillos en el cielo (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / ก�ากับโดย Chicho Durant / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตเปรู ประจ�าประเทศไทย และ รุ่งอรุณ สมาคม
ไทย-เปรู (ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ) / ความยาว 
๘๖ นาที

มิลากอซ ถูกตัดสินให้จ�าคุกนานถึงสิบปี ระหว่างนั้นเธอ 
กลับถูกข่มขืนจนตั้งท้อง เมื่อคลอดลูกสาวออกมา จึงส่ง 
ไปให้ผู้เป็นยายเลี้ยงดู ต่อมาเมื่อได้รับอิสรภาพ เธอจ�า 
ต้องเลือกระหว่างฟื้นฟูความสัมพันธ์กับลูกสาวที่เธอไม่ 
ได้เป็นผูเ้ลีย้งดกูบัการยืน่ฟ้องผูท้ีข่่มขนืเธอ ซึง่หนึง่ในนัน้
คือพ่อของลูกสาวสุดที่รัก

๒๘



  อังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

สยึ๋มกึ๋ย (โปรแกรมผลงานสุรศักดิ์ วงษ์ไทย)
๒๕๓๔ / ก�ากับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล / สร้างโดย บริษัท ไท 
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ�ากัด / ความยาว ๑๐๑  นาที

หนังแนวปราบผีเรื่องดังแห่งยุคซึ่งประสบความส�าเร็จ
เป็นอย่างมาก เรื่องราวของเกี้ย อ๋า และ ต๋อง ผู้ถูกชะตา
ดัดหลังท�าให้เดินทางไปเจอกับเรื่องที่คาดไม่ถึงสารพัด
หลากหลายรูปแบบ เมื่อต้องท�าหน้าท่ีอารักขาเจ้านาย
สาวขึน้ไปเชยีงใหม่เพือ่ท�าภารกจิบางอย่าง โดยมีบรรดา
ภูตผีที่คอยขัดขวางการท�างาน

  พุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ยุ่งดะมะด๊อง (โปรแกรมผลงานบิลลี่ โอแกน)
๒๕๓๕ / ก�ากับโดย มนู วรรณายก / 
สร้างโดย บริษัท โคลีเซียม จ�ากัด / ความยาว ๑๐๓ นาที

ฉก และ กี้ คู่ซี้นักท�ากุญแจ ผู้มีเบื้องหลังเป็นมิจฉาชีพ  
และเอาตัวรอดจากหมวดสามารถ นายต�ารวจหนุ่มไป 
ได้ทุกครั้ง วันหนึ่งหลังจากพบรักกับแน๊ต ฉกจึงคิดจะ 
กลับตัว แต่กี้กลับไปขโมยเงินธนาคารมา เหล่ารปภ.จึง 
จับตัวแน๊ตไป เพื่อบังคับให้ฉกและกี้น�าเงินมาคืน เกิด 
เป็นโอกาสให้หมวดสามารถหมายจะรวบหวัรวบหางสอง 
ตัวแสบนี้เข้าคุกให้จงได้

  พฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

[Rec] (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐ / ก�ากับโดย Jaume Balagueró, Paco Plaza / 
สนบัสนนุโดย สถานเอกอคัรราชทตูสเปน ประจ�าประเทศไทย 
(ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ) / ความยาว ๗๘ นาที

แองเจลา พธีิกรสาวรายการโทรทศัน์ทีถ่่ายทอดเรือ่งราว 
ภาพชีวิตยามค�่าคืนนครหลวงของสเปน ระหว่างที่เธอ 
ตามติดชีวติของพนกังานดบัเพลงิ ทางศนูย์ได้รบัแจ้งจาก 
ผู้เช่าพักในตึกอพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งว่า ได้ยินเสียงกรีด 
ร้องดังมาจากห้องของหญงิชราทีอ่าศยัอยูต่ามล�าพงั เธอ 
และพาโบล ตากล้องจึงได้ขอตามไปด้วย โดยทั้งคู่ไม่รู้ว่า 
หญิงชราคนนั้นคือพาหะน�าเชื้อโรคที่ไม่มีทางรักษาได้ 

  ศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

แพแตก  (โปรแกรมผลงานสายัณห์ สัญญา)
๒๕๒๗ / ก�ากับโดย เชาว์ มีคุณสุต / 
สร้างโดย ชัย แอนด์ ชา โปรดักชั่น / ความยาว  ๑๐๘ นาที

ผลงานการแสดงภาพยนตร์ชีวิตของสายัณห์ สัญญา ที่ 
ต้องรบับทชายหนุม่ทีม่าจากครอบครวัยากจนแต่เตม็ไป 
ด้วยความรักที่อาศัยอยู่ในแพ แต่แล้วชีวิตต้องพลิกผัน 
เมื่อเขาจ�าเป็นต้องหาเงินเพื่อมารักษาน้องสาวที่เป็น 
มะเร็งในเม็ดเลือด เขาจ�าต้องกลายเป็นโจร และถูกตาม 
ล่าโดยเพื่อนรักที่เป็นต�ารวจ 

  เสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Living with Robots  
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย Elodie Fertil / ประเทศฝรั่งเศส  
ความยาว ๕๒ นาที

เรื่องราวการพัฒนาของหุ่นยนต์ที่จะพาเราไปยังโลก
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ก้าวหน้าที่สุด พวกเขา
สามารถมองหน้าและพูดคยุกบัเราได้  ในอนาคตหุน่ยนต์ 
ไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะการท�างานบ้านแต่ยังเข้าใจในความ 
รู้สึกของเรา การพลิกโฉมหน้าวงการหุ่นยนต์นั้นอยู่ใน
ช่วงปฏิบัติการ และเรื่องราวของมนุษยชาติจะถูก
เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

เวลา ๑๔.๐๐ น. ฉลุย โครงการ 2 
(โปรแกรมผลงานสุรศักดิ์ วงษ์ไทย)
๒๕๓๓ / ก�ากับโดย อดิเรก วัฏลีลา / สร้างโดย บริษัท ไท 
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ�ากัด / ความยาว ๙๙ นาที

หลังจากที่เพื่อนรักแยกย้ายกันไปเดินตามทางของตน  
โต้งได้เป็นนักเขียนบทภาพยนตร์ ส่วนป๋องไปเป็นนัก 
ธุรกิจบริหารกิจการโรงแรมที่ภูเก็ตจนร�่ารวยเป็นเศรษฐี   
วันหนึ่งโต้งกลับได้ข่าวว่าป๋องเกิดเป็นโรคปัญญาอ่อน  
เขาจึงรวบรวมพรรคพวกเดินทางไปภูเก็ตเพ่ือดูแลป๋อง  
แต่อาการกลับไม่ดีขึ้น จนโต้งต้องพาเพื่อนรักกลับไปยัง 
บ้านสีรุ้งของพวกเขาอีกครั้ง

  อาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. The Funny Side of Science 
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย Roland Portiche / ประเทศฝรั่งเศส  / 
ความยาว ๕๒ นาที

ร่วมสังเกตการณ์การประเมินงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
เพื่อคัดเลือกเสนอชื่อเข้าชิงของคณะกรรมการการ
ประกวดรางวัลอิกโนเบล ที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับ
ทกุคนและยงัเสรมิสร้างแรงบนัดาลใจให้เกดิความอยาก
รูม้ากขึน้ นอกจากน้ี เราจะได้ร่วมเดนิทางรอบโลกไปกบั
พวกเขาเพื่อตามดูนักวิจัยผู้มีความคิดไม่ธรรมดาในการ
สร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ที่แปลกประหลาดโดยมีรากฐาน
มาจากวิทยาศาสตร์

เวลา ๑๔.๐๐ น. คนป่วนสายฟ้า 
(โปรแกรมผลงานบิลลี่ โอแกน)
๒๕๔๐ / ก�ากับโดย อุดม อุดมโรจน์ / 
สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น จ�ากัด 

อิทธิพลถูกเลี้ยงดูให้เติบโตด้วยเงิน แต่ชีวิตของเขาก็ไป
ได้สวย จนกระทั่งวันที่แทนคุณก้าวเข้ามาท�าให้เขาตก
เป็นรองในทุก ๆ เรื่อง ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อจิ๊กคนรักของ
อทิธพิล เริม่ตตีวัออกห่างและหนัไปหาแทนคณุ ดเูหมอืน
ว่าโชคชะตาจะน�าพาให้ชายหนุม่ทัง้สองคนต้องห�า้หัน่กนั
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

  จันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Never Let Me Go (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๓ / ก�ากับโดย Mark Romanek / สนับสนุนโดย 
บรษิทั แคททาลติส์ อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั  (ภาษา
อังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทย) / ความยาว ๑๐๓ นาที

เรื่องราวชีวิตและรักสามเส้าของทอมมี่ แคธี่ และรูธ 
เพื่อนสนิทที่เติบโตมาในโรงเรียนประจ�าแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่
ห่างไกลและถูกตัดขาดจากโลกภายนอกในประเทศ
องักฤษ จนกระทัง่วนัหนึง่ทัง้สามได้รูค้วามจริงว่าพวกเขา
เกิดมาจากการโคลนน่ิงเพ่ือน�าอวัยวะไปบริจาค ท�าให้
พวกเขาตัดสินใจออกเดินทางเพ่ือคว้าโอกาสที่จะมีชีวิต
และมีความรักเป็นของตัวเองสักครั้ง

  อังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ความรกัเหมอืนยาขม  (โปรแกรมผลงานสายณัห์ สญัญา)
๒๕๓๐ / ก�ากับการแสดงโดย สุวิทย์ ชุติพงษ์  / 
สร้างโดย พงษ์สุรีย์ โปรดักชั่น / ความยาว ๙๒ นาที

ภาพยนตร์ภาคต่อของนักร้องปืนโหด ที่ส่งให้เพลง 
ความรักเหมือนยาขม กลายเป็นเพลงเอกเพลงหนึ่งของ 
สายัณห์ สัญญา เหตุการณ์มาถึงช่วงที่สายัณห์ได้รับ 
อิสรภาพ หลังจากต้องเข้าไปรับโทษจากการแก้แค้น แต่ 
เมื่อออกมาจากคุก กลับพบว่าความรักที่หมายมั่นได้พัง
ทลายลง เมือ่พ่อของสาวคนรักพยายามยกลกูสาวให้หนุม่
คนอื่นไปครอบครอง 

  พุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Tora-San My uncle (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๓ / ก�ากับโดย Yoji Yamada / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญีปุ่น่ (ภาษาญีปุ่น่ ค�าบรรยายภาษาไทย) / ความยาว ๑๐๘ นาที

เมือ่ โทร่าซงั กลบัมาเยีย่มบ้านทีโ่ตเกยีว เขาได้พบว่า มติ
ซึโอะ หลานชายของตนก�าลังไม่สบายใจเพราะเกิดไป 
ตกหลุมรัก อิซึมิ เพ่ือนสาว ซึ่งบัดนี้ได้ย้ายไปเรียนที่
จังหวัดซางะแล้ว กระทั่งวันหนึ่งทั้งโทร่าและหลานชาย
ต่างได้เดนิทางไปทีน่ัน่ด้วยเหตผุลคนละอย่างกนั และยงั
บังเอิญได้มาเช่าห้องอยู่ด้วยกัน โทร่าจึงตัดสินใจไป
ท�าความรู้จักกับญาติผู้ใหญ่ของอิซึมิ แต่มิตซึโอะจ�าต้อง
กลับโตเกียว เพราะถูกผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงสาวขัดขวาง  

  พฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

แก๊งค์ตบผี (โปรแกรมผลงานสุรศักดิ์ วงษ์ไทย)
๒๕๕๔ / ก�ากับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล / 
สร้างโดย บริษัท พระนครฟิลม์ จ�ากัด / ความยาว ๙๘ นาที

ภาพยนตร์เรือ่งล่าสดุของ สรุศกัดิ ์วงษ์ไทย หลงัจากห่าง
หายจากจอเงินไปนานกว่า ๒๐ ปี เรื่องราวต่อเนื่องจาก
สยึ๋มกึ๋ยที่เคยโด่งดังในอดีต โดยเอ็ม สุรศักดิ์ ก้าวขึ้นมา
รับบทเป็นอาจารย์สอนปราบผี ท่ีมาพร้อมกับกลุ่มลูก
ศิษย์ผู้หวังจะแจ้งเกิดจากการออกรายการโทรทัศน์ ที ่
บรรดาทีมงานเข้าใจผิดคิดว่าพวกเขาแค่เล่นกลปาหี่  
เรื่องราววุ่นวายจึงตามมาเมื่อรายการต้องถ่ายต่อให้จบ  
แม้จะพบแล้วว่านี่คือการปราบผีของจริง

๒๙



  ศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ความรักของคุณฉุย ภาค 2  
(โปรแกรมผลงานบิลลี่ โอแกน)
๒๕๓๖ / ก�ากับโดย วรพจน์ โพธิเนตร / สร้างโดย กวีวัฒน์ 
สัตโกวิท ความยาว ๑๑๔ นาที

หลังจากเรียนจบ คุณฉุยกลับมาอยู่ที่บ้านและฝึกให้ลิง
เก็บมะพร้าว หวังให้ลืมความหลังระหว่างเขากับดาริกา 
โดยมีวิภาพร เพื่อนสมัยเด็กเป็นคนปลอบประโลม 
กระทั่งคุณฉุยเปิดโรงเรียนฝึกลิงท่ีเกาะสมุยจนเป็นข่าว
ดังไปทั่วประเทศ แต่แล้ววันหนึ่งเขากลับได้ทราบข่าว
ความสัมพันธ์ระหว่างดาริกากับโกมล คนรักเก่า

  เสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. You, Planet 
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย Martin Mészáros, Alfred Vendl 
ประเทศออสเตรีย / ความยาว ๕๐ นาที

เรือ่งราวระบบนเิวศในตวัมนษุย์อนัน่าพศิวงและสวยงาม 
มนษุย์แต่ละคนบนโลกใบนีเ้ป็นเจ้าของร่างกายตนเองดจุ
จักรวาลย่อย ๆ  ถิ่นอาศัยของมนุษย์มีภูมิประเทศและ 
สิ่งแวดล้อมอันน่าท่ึง และตัวคุณเองก็เป็นเสมือน 
ดาวเคราะห์ทีมี่สิง่มีชวีติอาศัยอยูภ่ายในร่างกายมากมาย 
กว่า ๑๐๐ ล้านล้านชนิด

เวลา ๑๔.๐๐ น. ฉลุยหิน คนไข่สุดขอบโลก 
(โปรแกรมผลงานสุรศักดิ์ วงษ์ไทย)
๒๕๓๗ / ก�ากับโดย อดิเรก วัฏลีลา / สร้างโดย บริษัท ไท 
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ�ากัด / ความยาว ๑๐๘ นาที

ต๋องต๋อง มนษุย์หนิผูอ้อกค้นหาแหล่งน�า้ใหม่ โดยมเีพือ่น
ร่วมทางคือ แฟรงค์ กับ จ๋อมจ๋อม แต่เมื่อต๋องต๋องได้พบ
สิ่งที่ค้นหาสมความตั้งใจ เขากลับรู้สึกเป็นสุขกับบางสิ่ง
ทีค้่นพบระหว่างทางมากกว่า ต๋องต๋องกลายเป็นราชาน�า้ 
แต่เมื่อเขามองลงไปในหนองน�้า จึงได้รู้ความจริงอันเจ็บ
ปวดว่าเขาได้สูญเสียตัวตนความเป็นคนช่างฝันไปเสีย
แล้ว

  อาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Mekong  
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
๒๕๕๖ / ก�ากับ Douglas Varchol / ประเทศลาว ไทย 
กัมพูชา และเวียดนาม / ความยาว ๕๒ นาที

ภมูภิาคลุม่น�า้โขงเป็นระบบนเิวศขนาดใหญ่ซึง่หล่อเลีย้ง
ชีวิตประชากรมากกว่า ๖๐ ล้านคนในหกประเทศ ได้แก่  
กัมพูชา จีน ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ในปัจจุบันมี 
แผนการสร้างเขื่อนมากกว่า ๑๔๐  แห่ง ตามแม่น�้าสาย 
ต่าง ๆ ของลุ่มน�้าแห่งนี้ หากการก่อสร้างนี้เกิดขึ้นจริง  
นั่นก็จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงต่อ 
อทุกวทิยาและระบบนิเวศ รวมทัง้ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้
กับผู้ที่อาศัยอยู่ในลุ่มน�้าโขงอีกนับล้านคน

เวลา ๑๕.๐๐ น. ดูหนังกับโดม สุขวงศ์ 
ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

  จันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เมนูของพ่อ (โปรแกรมผลงานบิลลี่ โอแกน)
๒๕๕๖ / ก�ากับโดย ภาม รังสี / สร้างโดย วันโอวันโฟร์ 
พิคเจอร์ / ความยาว ๘๐ นาที

ผลงานการแสดงเร่ืองล่าสดุของบลิลี ่โอแกน ผูรั้บบทเป็น 
หนึง่ในสามคณุพ่อทีเ่ข้ารอบการประกวดท�าอาหาร “เมนู
ของพ่อ” ของรายการ “ครัวเชฟเอียน” ซึ่งเป็นรายการ
ท�าอาหารทางโทรทศัน์อนัโด่งดงั ทัง้สามคนต่างมวีถิชีวีติ
ที่แตกต่าง  รวมทั้งมีเทคนิคการท�าอาหารที่ออกมาจาก
หัวใจ แต่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะเลิศใน
รายการนี้

  อังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

À tout de suite (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๗ / ก�ากับโดย Benoît Jacquot / สนับสนุนโปรแกรม
โดย สถาบันฝรั่งเศส ประจ�าประเทศไทย (ภาษาฝรั่งเศส
ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ) / ความยาว ๙๕ นาที

เมื่อ ลิลลี่ สาวนักศึกษาศิลปะ ณ กรุงปารีส วัย ๑๙ ปี  
จับพลัดจับผลูไปมีความสัมพันธ์กับ บาดา นักเลงหนุ่ม 
ชาวโมร็อกกัน-ฝร่ังเศส หลังจากที่เขาหนีรอดมาได้จาก 
การปล้นธนาคาร ลิลลี่ก็ตัดสินใจยอมทิ้งทุกอย่าง และ
ออกไปผจญภัยในโลกกว้าง

  พุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น. 

กะโหลกบางตายช้า กะโหลกหนาตายก่อน  
(โปรแกรมผลงานสุรศักดิ์ วงษ์ไทย)
๒๕๓๔ / ก�ากับโดย มานพ อุดมเดช / สร้างโดย ทีเคอาร์ กรุ๊ป 
/ ความยาว  ๑๑๘ นาที 

สลัก กับ ตวง เป็นสองโจรทีห่ลบหนกีารจบักมุของต�ารวจ 
เมือ่ สลกั ได้ท�างานท่ีป๊ัมน�า้มนั เขากลบัถูก ชนาง ภรรยา
สาวของเจ้าของปั๊มขู่ให้เปิดเซฟเก็บเงินของสามี แต่เขา
ไม่ยอมให้ความร่วมมือ เธอจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ตวง 

  พฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Go for Zucker (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๗ / ก�ากับโดย  Dani Levy / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�าประเทศไทย (ภาษาเยอรมัน ค�าบรรยายภาษา
อังกฤษ) / ความยาว ๙๕ นาที

แย็คกี้ ซุคเกอร์ ผู้เคยอาศัยในเยอรมนีตะวันออก หลัง
การทบุท�าลายก�าแพงเบอร์ลนิชวีติของเขากพ็บแต่ปัญหา
ทั้งการเงินและเร่ืองส่วนตัว วันหน่ึงเขาทราบว่าแม่ของ
เขาท่ีหนีข้ามไปอยู่ฝั่งตะวันตกพร้อมกับน้องชายได้เสีย
ชวีติลงและท้ิงมรดกไว้ให้ แต่มข้ีอแม้ว่าซคุเกอร์จะต้องมี
ความสัมพนัธ์อนัดกีบัน้องชายทีข่าดการตดิต่อกนัมานาน

  ศุกร์ที่ ๒๙  พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพิเศษ 
ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี 
ท่ีจะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังชม
ภาพยนตร์คลาสสิกของโลก

  เสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Big Bugs 
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย Steve Nicholls, Martin Mészáros / 
ประเทศออสเตรีย / ความยาว ๕๑ นาที

โลกของแมงมุมยักษ์นั้นน่าทึ่งพอ ๆ  กบัสัตว์นักล่าที่เลี้ยง
ลกูด้วยนมทีม่รีปูร่างขนาดใหญ่ แต่มันกลับมคีวามแปลก
ประหลาดมากกว่า การส�ารวจโลกของแมงมมุยกัษ์อย่าง
ใกล้ชิดนั้นท�าให้เราพบกับความตื่นตาต่ืนใจและน่าทึ่ง 
เสียจนคุณไม่อาจที่จะจินตนาการได้

เวลา ๑๕.๐๐ น. 
ภาพยนตร์สนทนา “ศิลป์ พีระศรี ในภาพยนตร์” 
ชมภาพยนตร์นิรนามท่ีบันทึกภาพการท�างานของบิดา
แห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทย และได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาต ิ พร้อมสนทนากับ นพินธ์  
ข�าวิไล และวิจิตร อภิชาติเกรียงไกร จากส�านักวิจัยศิลป์  
พีระศรี และโดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์

เดือนพฤศจิกายน

อังคารที่ ๕  สยึมกึ๋ย
พฤหัสบดีที่ ๗  [Rec]
อังคารที่ ๑๒ Go For Zucker
พฤหัสบดีที่ ๑๔  ฉลุย
อังคารที่ ๑๙  Braca Gente Brasilera
พฤหัสบดีที่ ๒๑  ครั้งนี้โลกฉุดไม่อยู่

* เสาร์ที่ ๒๓ (๑๓.๐๐ น.) ภาพยนตร์สนทนา 
“OurMarriages”  ชม
สารคดีจีนว่าด้วยคู่แต่งงาน
เกย์-เลสเบี้ยน พร้อมพูดคุย
กับผู ้ก�ากับ Xioape และ 
คณุอญัชนา สวุรรณานนท์ ผู้
ก่อตั้งกลุ่มอัญจารี 

อังคารที่ ๒๖  ซมึน้อยหน่อยกะล่อนมากหน่อย
พฤหัสบดีที่ ๒๘  ปลื้ม

เดือนธันวาคม

อังคารที่ ๓  ปุกปุย
พฤหัสบดีที่ ๕  La Verguenza 
อังคารที่ ๑๐ The System 
พฤหัสบดีที่ ๑๒  ผู้ชนะสิบทิศ ตอน ยอดขุนพล
อังคารที่ ๑๗  โหมโรง
พฤหัสบดีที่ ๑๙  ผู้ชนะสิบทิศ 
  ตอน บุเรงนองลั่นกลองรบ
อังคารที่ ๒๔  O Casamento de Louise
พฤหัสบดีที่ ๒๖  ผู้ชนะสิบทิศ ตอน ถล่มหงสาวดี
อังคารที่ ๓๑  งดฉาย 

ณ ภาพยนตร์สถาน 
ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร 
(๑๘.๐๐ น.)

๓๐



โปรแกรมฉายภาพยนตร์
เดือนธันวาคม ๒๕๕๖
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมภาพยนตร์เดือนธันวาคมนี้  จะ 
ประกอบด้วยโปรแกรมหลัก ๒ โปรแกรม คือ  
ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ 
ของชาติปีล่าสุด ซึ่งหอภาพยนตร์ประกาศไปเมื่อ 
วันที่ ๔ ตุลาคมที่ผ่านมา โดยได้เลือกฉายเฉพาะ 
ภาพยนตร์เล่าเรื่อง ที่ไม่ค่อยได้ฉายบ่อยนัก 

อีกโปรแกรมหนึ่งคือ โปรแกรมคนตัวเล็กนอก 
รฐัธรรมนญู ซึง่ได้คดัเลอืกภาพยนตร์ท่ีน�าเสนอเรือ่ง 
ราวชีวิตของคนในสังคมไทย ที่ยังถูกรังแกข่มเหง  
หรือไม่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญ อันเป็น 
กฎหมายหลักของประเทศ ซึ่งภาพยนตร์เหล่านี้ได้ 
สะท้อนให้เห็นถึงช่องโหว่ของกฎหมายไทย

นอกจากนี ้เดอืนธนัวาคมยงัเป็นเดอืนท่ีม ี“วัน
พิเศษ” มากมาย ทั้งวันเฉลิมพระชนมพรรษา วัน
รฐัธรรมนญู วนัก�าเนดิภาพยนตร์โลก และวนัส่งท้าย
ปีเก่า ซึ่งเราได้จัด “โปรแกรมพิเศษ” รอต้อนรับไว้
ทุกวัน

  อาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Resurrection Science  
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
๒๕๕๔ / ก�ากับโดย Thibaut Martin / ประเทศฝรั่งเศส  
ความยาว ๕๒ นาที

เรื่องราวของการค้นคว้าสืบสวนด้านวิทยาศาสตร์ระดับ 
โลก การสืบค้นล�าดับของดีเอ็นเอและการโคลนนิ่ง 
โมเลกุลชีวภาพหรือชีวโมเลกุล ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจถึง 
สาเหตทุีน่กัวทิยาศาสตร์ท่ัวโลกก�าลงัแข่งขนักนัเพือ่ทีจ่ะ 
เป็นมนุษย์คนแรกผู้บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ 
โลกโดยการคืนชีพสิ่งมีชีวิตที่เคยมีในอดีตให้หวนคืนสู ่
โลกอีกครั้ง 

เวลา ๑๔.๐๐ น. วัยอลวน (โปรแกรมมรดกภาพยนตร์
ของชาติ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๓

  จันทร์ที่ ๒ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น  
(โปรแกรมคนตัวเล็กนอกรัฐธรรมนูญ)
๒๕๒๐ / ก�ากับโดย  ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว  ๑๒๔  นาที

ทองพูนพาลูกชายวัย ๕ ขวบ เดินทางจากอุดรฯ เข้า 
กรุงเทพฯ และน�าเงินที่ได้จากการขายที่นามาซื้อแท็กซี ่
เป็นของตนเอง ต่อมาเขาถูกหลอกเอารถไปขาย แม้จะ 
ตามไปที่อู่รับซื้อรถหลายครั้งแต่ก็ท�าอะไรไม่ได้ เพราะ  
สาครเจ้าของอู่รถเป็นผู้มีอิทธิพล ในที่สุดเขาก็พ่ายแพ ้
ให้กับระบบของสังคมที่ไม่ให้โอกาสคนจนต่อสู้เพื่อสิทธ ิ
ของตนเอง

  อังคารที่ ๓ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

โหมโรง (โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๔

  พุธที่ ๔ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

To Kill a Mockingbird (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๐๕ / ก�ากบัโดย Robert  Mulligan / สนบัสนนุโดย บรษิทั 
แคททาลติส์ อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (ภาษาองักฤษ 
ค�าบรรยายภาษาไทย) / ความยาว ๑๒๙ นาที

ช่วงปิดเทอม สองพี่น้องสเกาต์กับเจมส์และเพื่อนได ้
สร้างจินตนาการ ตามสืบเรื่องของ “บู” แรดลีย์  เพื่อน 
บ้านที่ชอบเก็บตัวเงียบ ระหว่างนั้น แอตติคัส พ่อผู้เป็น 
ทนาย ได้รบัมอบหมายให้ว่าความให้ ทอม โรบนิสนั ชาย 
ผิวด�าซึ่งถูกกล่าวหาว่าข่มขืนหญิงสาวผิวขาว แต่เขา 
กลับไม่คิดเช่นนัน้ ทัง้หมดเป็นจดุเร่ิมต้นทีท่�าให้ชวีติของ 
ครอบครัวและผู้คนในเมืองเมย์โคมเปลี่ยนไปตลอดกาล

  พฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Mekong  
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
อ่านรายละเอียดได้ในข้อมูลวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน

เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์รวมแห่งดวงใจ 
(โปรแกรมพิเศษวันเฉลิม
พระชนมพรรษา)
๒๕๓๐ / ก�ากับโดย ม.จ. 
ชาตรีเฉลิม ยุคล และ บรรจง 
โกศัลวัฒน์ / สร้างโดย คณะ
กรรมการอ�านวยการจัดงาน 
เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ /
ความยาว  ๙๒  นาที

ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ 
บันทึกพระราชประวัติและ
พระราชกรณยีกจิต่าง ๆ  ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู-่ 
หัว ภูมิพลอดุลยเดช ผ่านฟิล์มภาพยนตร์ ๓๕ มม. สร้าง 
ขึ้นเพื่อออกฉายตามโรงภาพยนตร์ เนื่องในโอกาสมหา 
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ.  
๒๕๓๐ 

  ศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

องค์บาก (โปรแกรมคนตัวเล็กนอกรัฐธรรมนูญ)
๒๕๔๖ / ก�ากับโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว / สร้างโดย บริษัท สห-
มงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด, บริษัท บาแรมยู จ�ากัด 
/ ความยาว  ๑๐๔  นาที

เมื่อ องค์บาก พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านหนอง 
ประดู่ถูกขโมยตัดเศียรไป บุญทิ้งจึงออกตามหาจนมา 
ถึงกรุงเทพฯ และถูกดึงเข้าสู่การต่อสู้กับเจ้าพ่ออิทธิพล 
มืด เขาตัดสินใจขอต่อสู้ด้วยศิลปะมวยไทยโบราณเพื่อ 
น�าองค์บากกลบัสูห่มูบ้่านให้ทนัพธิอีปุสมบทหมูซ่ึง่จะจดั 
ขึ้นในอีก ๗ วันให้ได้

  เสาร์ที่ ๗ ธันวาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. Big Bugs 
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
อ่านรายละเอียดได้ในข้อมูลวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน

เวลา ๑๔.๐๐ น. เพชรตัดเพชร 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๓

  อาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Living with Robots  
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
อ่านรายละเอียดได้ในข้อมูลวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน

เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ชนะสิบทิศ ตอน ยอดขุนพล 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ)  
ความยาว ๑๔๕  นาที
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๓

  จันทร์ที่ ๙ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

O Casamento de Louise 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๔ / ก�ากับโดย Betse De Paula / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�าประเทศไทย  (ภาษาโปรตุเกส 
ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ) / ความยาว ๘๐ นาที

เรื่องราวของหลุยส์และลูเซีย สาวใช้ของเธอ ที่มีชีวิต 
แตกต่างกันอย่างสุดข้ัว แต่กลับหลงใหลในจังหวะของ 
ดนตรีและรู้สึกไม่พอใจในชีวิตคู่ของตนเหมือน ๆ กัน   
พวกเธอเอาแต่ใฝ่ฝันถงึเจ้าชายทีส่มบรูณ์แบบ กระทัง่วัน 
หนึ่งความฝันของพวกเธอก�าลังจะเป็นจริง เมื่อมีชาย 
หนุ่มสุดแสนเพอร์เฟ็กต์จะมารับประทานอาหารมื้อ 
กลางวันที่บ้านของเธอ งานนี้ทั้งคู่ต่างทุ่มสุดตัวเพื่อจะ 
เอาชนะใจเขาให้ได้

  อังคารที่ ๑๐ ธันวาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Resurrection Science  
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
อ่านรายละเอียดได้ในข้อมูลวันที่ ๑ ธันวาคม

เวลา ๑๔.๐๐ น. เซ็นเซอร์ต้องตาย (โปรแกรมพิเศษ)
๒๕๕๖ / สร้างโดย สมานรัชฎ์ 
กาญจนะวณิชย์ และ มานิต ศรี
วานชิภมู ิ/ ความยาว ๑๕๐ นาที

ภาพยนตร์สารคดีที่ถ่ายทอด
ประสบการณ์ตรงของผู้สร้าง  
จากการต่อสู้เรียกร้องสิทธิให้
กับ “เชคสเปียร์ต้องตาย”  
ภาพยนตร์ซึ่งถูกห้ามฉายใน
ราชอาณาจักรไทย บอกเล่า 
ให้เห็นถึงกระบวนการตรวจ
พจิารณาภาพยนตร์ในประเทศไทย และช่องทางการต่อสู้
ซึ่งยังไม่เปิดกว้างมากนักในปัจจุบัน  

๓๑



  พุธที่ ๑๑ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เขาชื่อกานต์ (โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า...

  พฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

La Vergüenza   (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / ก�ากับโดย David Planell / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตสเปน ประจ�าประเทศไทย (ภาษาสเปน 
ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ) / ความยาว ๑๐๗  นาที

ลูเซียและเปเป้ คู่รักข้าวใหม่ปลามัน รับมานูเด็กชาย 
ชาวเปรวูยั ๘  ขวบ ผูมี้อารมณ์แปรปรวนจากอดตีอนัเลว 
ร้าย มาเป็นบุตรบุญธรรม แต่แล้วทั้งคู่กลับทนไม่ไหวใน 
พฤติกรรมร้ายกาจของมานู เปเป้อยากส่งเขากลับไปยัง 
สถานสงเคราะห์ แต่ลเูซยีไม่คดิเช่นนัน้ เมือ่เธอเริม่สงัเกต 
เหน็ความผดิปกตบิางอย่างระหว่างมานแูละโรซ่า แม่บ้าน
ชาวเปรูของพวกเขา

  ศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพิเศษ 
ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี 
ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นหลังชม
ภาพยนตร์คลาสสิกของโลก

  เสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. The Funny Side of Science 
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
อ่านรายละเอียดได้ในข้อมูลวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน

เวลา ๑๔.๐๐ น. ปุกปุย 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๔

  อาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. You, Planet 
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
อ่านรายละเอียดได้ในข้อมูลวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน

เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ชนะสิบทิศ ตอน บุเรงนองลั่นกลองรบ 

(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ) 
ความยาว ๑๓๑  นาที
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๓

  จันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

บุญชูผู้น่ารัก (โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๔

  อังคารที่ ๑๗ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เมืองขอทาน (ขี้กลากคอนกรีต)  
(โปรแกรมคนตัวเล็กนอกรัฐธรรมนูญ)
๒๕๒๑ / ก�ากับโดย เพิม่พล เชยอรณุ / สร้างโดย บรษิทั สห-
มงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด / ความยาว ๑๓๕ นาที 

วันหนึ่งกิจการขอทานของเจ้าพ่อเงาะต้องสะดุดลง เมื่อ 
แก๊งขอทานไทกอคิดจะโค่นล้มกจิการของเขา และได้ฆ่า 
ขอทานคนหนึ่งตาย ชั่ง ขอทานมือดีของเจ้าพ่อเงาะ จึง 
ปลกุระดมเหล่าบรรดาขอทานไปโจมตพีวกไทกอให้รูแ้ล้ว 
รู้รอด แม้ทั้งสองฝ่ายจะต้องเข่นฆ่ากันถึงตายก็ตาม 

  พุธที่ ๑๘ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Tora-san Takes a Vacation  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๓ / ก�ากับโดย Yoji Yamada / สนับสนุนโดย 
มูลนิธิญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น ค�าบรรยายภาษาไทย) 
ความยาว ๑๐๖ นาที 

มิตซึโอะ หลานชายของ โทร่าซัง ได้เดินทางไปคิวชู กับ 
อิซึมิ แฟนเก่า เพื่อตามพ่อของเธอกลับบ้าน โทร่าและ 
แม่ของอิซึมิได้ตามติดไปในการเดินทางคร้ังน้ีด้วย เมื่อ 
อิซึมิพบว่าพ่อของเธอก�าลังมีความสุขกับหญิงคนใหม่  
เธอจึงไม่กล้ารบเร้าให้เขากลับบ้าน ทว่าคืนนั้น พวกเขา 
กลับนั่งล้อมวงพูดคุยกันอย่างมีความสุขเฉกเช่นครอบ- 
ครัวเดียวกัน

  พฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สุดเสน่หา (โปรแกรมคนตัวเล็กนอกรัฐธรรมนูญ)
๒๕๔๖ / ก�ากับโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล / 
สร้างโดย ละอองดาว, คิก เดอะ แมชชีน ประเทศไทย, 
แอนนา แซนเดอร์ ฟิล์ม / ความยาว ๑๒๕ นาที

รุ่ง และ ป้าอร ได้พา มิน หนุ่มพม่าซึ่งหลบเข้าเมืองอย่าง 
ผดิกฎหมาย ไปหาหมอเพือ่ตรวจดอูาการของโรคผวิหนงั  
แต่ป้าอรไม่พอใจกบัผลการรกัษา จงึแวะซือ้ส่วนผสมเพือ่ 
ท�าครมีรกัษาผวิให้กบัมนิ บ่ายวนันัน้ มนิพารุง่ไปเทีย่วใน 
ป่า สถานที่ที่พวกเขารู้สึกมีอิสระในการแสดงออกซึ่ง 
ความรกัอย่างเตม็ที ่โดยทีป้่าอรกเ็ดนิทางเข้าป่าไปพร้อม 
กับ ทอมมี่ ลูกน้องของสามีเช่นกัน 

  ศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Always 3  (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย Takashi Yamazaki / สนับสนุนโดย 
โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ (ภาษาญี่ปุ่น ค�าบรรยายภาษา 
ไทย) / ความยาว ๑๔๒ นาที

ในปี ค.ศ. ๑๙๖๔  กรงุโตเกยีวได้รบัเกยีรตใิห้เป็นเจ้าภาพ 
ในการจัดกีฬาโอลิมปิก อาคารบ้านเรือนและระบบ 
คมนาคมถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็ว บรรยากาศความ 
ตื่นเต้นอบอวลไปทั่วทั้งเมือง ช่วงเวลาของการเปลี่ยน- 
แปลงและการดิ้นรนของชุมชนในถนนสายสามก็ด�าเนิน 
ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งก็มีสีสันและเข้มข้นไม่เสื่อม 
คลาย 

  เสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

มหา’ลยั เหมอืงแร่ (โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาต)ิ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๔

  อาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้ชนะสิบทิศ ตอน ถล่มหงสาวดี 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ) 
ความยาว ๑๔๓ นาที
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๓

  จันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

หนองหมาว้อ (โปรแกรมคนตัวเล็กนอกรัฐธรรมนูญ)
๒๕๒๒ / ก�ากับโดย สุรสีห์ ผาธรรม / 
สร้างโดย ดวงกมล มหรสพ / ความยาว ๑๒๖ นาที

ครูดวงดาว หวงัสบืทอดเจตนารมณ์ของครปิูยะ และพร้อม 
จะสละชีวิตให้แก่ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของชาวบ้านซึ่งถูก 
สารพัดปัญหาคุกคาม ทางสุดท้ายที่เธอจะป้องกันหนอง 
หมาว้อจากความเลวทรามต่าง ๆ ได้ก็คือ ความสามัคคี 
ของชาวบ้าน ทีจ่ะสร้างความแขง็แกร่งเพือ่เอาชนะเหล่า 
นายทุนผู้รุกรานให้เกิดความขยาดกลัวได้

  อังคารที่ ๒๔ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Ma vie en l’air  (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๘ / ก�ากบัโดย Rémi Bezançon / สนบัสนนุโดย สถาบนั
ฝรัง่เศส ประจ�าประเทศไทย  (ภาษาฝรัง่เศส ค�าบรรยายภาษา
อังกฤษ) / ความยาว ๑๐๓  นาที

ยานน์ แกร์เบก ครูสอนขับเครื่องบินของบริษัทการบิน 
แห่งหนึ่ง ผู้ท�าการประเมินปฏิกิริยาของนักบินภายใต ้
สภาวะขัดแย้งสุดขั้ว ที่น่าแปลกคือ เขาเป็นโรคกลัว 
เคร่ืองบนิโดยไม่มสีาเหตมุาแต่ก�าเนดิ ส่งผลให้เขาไม่อาจ 
ตามหญิงที่เขารักปานชีวิตไปยังอีกซีกโลกหนึ่งได้

  พุธที่ ๒๕ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เทพธิดาโรงแรม (โปรแกรมคนตัวเล็กนอกรัฐธรรมนูญ)
๒๕๑๗ / ก�ากับโดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย 
พร้อมมิตรภาพยนตร์ / ความยาว ๑๐๓ นาที

มาลีถูกล่อลวงมาขายให้แก่โทน นายหน้าค้าประเวณี  
ด้วยความเป็นคนจิตใจดี โทนจึงให้ฉายาเธอว่า เทพธิดา 
โรงแรม เมื่อโทนถูกยิงเสียชีวิต เธอต้องมาอยู่ซ่องแห่ง 
ใหม่และได้พบกับไพศาล แต่นานวันเข้าเธอจึงรู้ว่าเขา 
กแ็ค่แมงดาท่ีหลอกเธอ การตดัสนิใจครัง้สุดท้ายของเธอ 
คือการเดินจากไปโดยไม่หันกลับมาหาอดีตอีกเลย

๓๒



  เสาร์ที่ ๒๘  ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

Hugo  (โปรแกรมพิเศษวันก�าเนิดภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ากับโดย Martin Scorsese / สนับสนุนโดย 
บริษัท ยูไนเต็ดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ากัด
(ภาษาองักฤษ  ค�าบรรยายภาษาไทย) / ความยาว ๑๒๖  นาที

เรื่องราวในเมืองปารีสช่วงทศวรรษ ๑๙๓๐ ฮิวโก้ เด็ก 
ชายวัย ๑๒ ปี อาศัยอยู่อย่างลับ ๆ หลังก�าแพงในสถานี 
รถไฟผู้เฝ้าค้นหาความลับจากหุ่นยนต์ที่พ่อได้ทิ้งไว้ให้ 
ก่อนที่จะจากไป วันหนึ่งฮิวโก้ได้พบกับอิซาเบล เด็กสาว 
ซึ่งมีกุญแจไขกลไกหุ่นยนต์ที่เขาต้องการ และชักน�าให ้
เขาพบเจอกับเรือ่งราวอันน่าประทบัใจในช่วงยคุบกุเบกิ 
ภาพยนตร์โลก

  อาทิตย์ที่ ๒๙  ธันวาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

  พฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Das System  (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ากับโดย Marc Bauder / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�าประเทศไทย (ภาษาเยอรมัน ค�าบรรยายภาษา
อังกฤษ) / ความยาว ๘๗  นาที

ไมค์ ฮลิเลอร์ ถูกจบัได้คาหนงัคาเขาขณะก�าลังงดับ้านหร ู
หลังหนึ่ง แต่เจ้าของบ้านกลับไม่แจ้งต�ารวจ และยังเลี้ยง 
ดเูขาอย่างด ีไมค์ได้รบัการเกลีย้กล่อมให้ตัง้ตนอาชพีใหม่ 
ด้วยการเป็นนักต้มตุ๋นหลอกลวงเอาเงินและเป็นสายลับ 
เยอรมันตะวันออก เส้นทางชีวิตใหม่น�าไมค์ย้อนสู่ภูมิ 
หลังครอบครัวอันด�ามืดของตนเอง

  ศุกร์ที่ ๒๗  ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

ผู้แทนนอกสภา (โปรแกรมคนตัวเล็กนอกรัฐธรรมนูญ)
๒๕๒๖ / ก�ากับโดย สุรสีห์ ผาธรรม / สร้างโดย บริษัท สห-
มงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด / ความยาว   ๑๓๑ นาที

จังหวัดสนธยาธานีก�าลังจะมีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร 
โดยมีผู้สมัครที่เด่น ๆ  คือ รมช.อ�านาจ และ บุญไชย ผู้ได้
รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนิสัยที่ซื่อตรง รมช.
อ�านาจจงึให้ลูกน้องออกท�าลายคะแนนเสยีงของบญุไชย
ด้วยวิธีการสกปรก จนต้องบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้
บุญไชยเกิดความท้อแท้

  จันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เทพธิดาบาร์ 21 
(โปรแกรมคนตัวเล็กนอกรัฐธรรมนูญ)
๒๕๒๑ / ก�ากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๒๐ นาที

ระหว่างเดนิทางจากเชยีงใหม่มาสูบ่าร์ ๒๑ ลนิดา บงัเอญิ 
เห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมจากน�้ามือของอาคม ต่อมาเธอ 
ได้มีความสัมพันธ์กับทะนง เขาขอให้เธอให้การต่อศาล 
ว่าอาคมน้องชายของเขาไม่ใช่ฆาตกร เธอจึงหนีไป แต่  
ส.ส.เกยีรตยิศ กม็าเกลีย้กล่อมจนเธอยอมให้การเทจ็ เพ่ือ 
จับแพะเข้าตะรางและปล่อยให้ฆาตกรลอยนวล  

   อังคารที่ ๓๑ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ดูหนังขา้มปี  ร่วมเฉลมิฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ 
ด้วยโปรแกรมชมภาพยนตร์ข้ามศกัราช  ณ โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา




