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จดหมายข่าวฉบับนี้ยังคงเต็มไปด้วยเรื่องราวอันหลากหลายของ

หอภาพยนตร์  เพื่อหวังสื่อสารให้สาธารณชนได้รับทราบข่าวคราวความ

เคลื่อนไหว การให้บริการรวมไปถึงโครงการต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมานั้น วารสาร

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ราย ๒ เดอืน นบัว่าได้รบัความนยิมในระดบัทีน่่าพอใจ 

พิสูจน์ได้จากฉบับที่แล้ว ที่ต้องตีพิมพ์ซ�้าอีกครั้งหลังจากหมดไปอย่างรวดเร็ว

แต่วารสารจดหมายข่าวเพยีงอย่างเดยีวกอ็าจไม่เพยีงพอต่อการรบัสาร

ของผู้คนในสังคมออนไลน์อีกต่อไป หอภาพยนตร์จึงได้เพิ่มช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์และให้บริการให้ทันโลกทันสมัยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์

เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และที่ส�าคัญ เรายังได้มีช่อง 

Film Archive Thailand (หอภาพยนตร์) ในเว็บไซต์ YouTube ซึ่งปัจจุบัน

นอกจาก “ภาพยนตร์ข่าว ๓๖๖ วัน วันนี้ในอดีต” ที่มีการอัพโหลดอย่าง

ต่อเนื่องทุกวัน ภาพยนตร์ในการอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์เรื่องอื่น ๆ ที่หาชม

ได้ยาก โดยเฉพาะเรื่องที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ

และไม่มข้ีอจ�ากดัด้านลขิสทิธิ ์อาท ินิว้เพชร (๒๕๐๑) ของรตัน์ เปสตันย,ี ! อศัเจรยี 

(๒๕๑๙) ของสรุพงษ์ พนิิจค้า ฯลฯ กไ็ด้ทยอยเผยแพร่ออกมาให้ชมเป็นระยะ 

นี่จึงนับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราภูมิใจน�าเสนอ เพื่อให้ท่านได้ค้นพบ

และเรียนรู้ภาพยนตร์ทรงคุณค่าของชาติในอดีตได้อย่างสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น  

อันเป็นผลพวงมาจากแรงอุตสาหะในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ ภารกิจที่ส�าคัญยิ่ง

ของเรา

วิสัยทัศน์

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรแห่งชาติใน

การอนรุกัษ์ภาพยนตร์ สือ่โสตทศัน์และสิง่เกีย่วเนือ่งทีไ่ด้

มาตรฐานนานาชาต ิรวมทัง้เป็นศนูย์กลางองค์ความรูแ้ละ

บริการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์สูงสุด 

พันธกิจ

๑. แสวงหา คัดเลือกภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่ง

เกี่ยวเนื่องเพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา และ

มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

๒. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์

และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

๓. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริม 

เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ปยตุ เงากระจ่าง เกดิเมือ่วนัที ่๑ เมษายน ๒๔๗๒ ทีจ่งัหวดั

ประจวบครีขีนัธ์ ในวยัเดก็ ปยตุมคีวามชืน่ชอบวชิาวาดเขยีนเป็นชวีติ

จิตใจ ฝึกฝนการวาดลวดลายเส้นสายด้วยปากกาก้ามปูบนผืนหาด

ทรายรมิทะเลบ้านเกดิ วนัหนึง่โชคชะตาพาให้เดก็ชายปยตุได้พบกับ 

เสน่ห์ คล้ายเคลื่อน ช่างเขียนรูปจากพระนครซึ่งใฝ่ฝันจะท�า

ภาพยนตร์การ์ตูน และเอ่ยปากชวนเด็กชายว่า ถ้าไปกรุงเทพฯ อย่า

ลืมไปช่วยเขาท�าหนังการ์ตูน 

ปยุต เข้ากรุงเทพฯ มาเรียนเพาะช่าง และพยายามตามหา

เสน่ห์ซึง่คลาดเคลือ่นกนัตลอด แต่วนัทีต่ามหาพบคอืวนัทีเ่สน่ห์นอน

อยู่บนเชิงตะกอน และปยุตทราบว่าเสน่ห์จากโลกไปโดยที่ฝันของ

เขายังไม่ส�าเร็จ ท�าให้ปยุตตัดสินใจสานฝันของเสน่ห์ คิดท�าหนัง

การ์ตูนไทยให้ส�าเร็จ ด้วยการฝึกฝนอย่างมุ่งมั่น ในท่ีสุดเขาก็สร้าง

ความฝันให้เป็นจริงขึ้นได้ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ กับผลงานการ์ตูนขนาด

สั้น เหตุมหัศจรรย เป็นภาพยนตร์การ์ตูนไทยเรื่องแรก 

หลังจากที่สร้างผลงานการ์ตูนเรื่องแรกได้ส�าเร็จ ส�านัก

ข่าวสารอเมริกัน (USIS) ซึ่งปยุตได้ท�าหน้าที่เป็นช่างเขียนอยู่ จึงส่ง

เขาไปศึกษาดูงานการท�าการ์ตูนแอนิเมชั่นที่ประเทศญี่ปุ่น ที่นั่นท�า

ให้ปยุตได้เรียนรู้กระบวนการผลิตงานการ์ตูนตามมาตรฐานสากล 

และได้รู ้จักกับเครื่องมือส�าคัญชิ้นหนึ่งในการสร้างสรรค์งาน

แอนิเมชั่น นั่นก็คือ แท่นถ่ายทําภาพยนตร์การ์ตูน ซึ่งใช้ในการถ่าย

ท�าภาพวาดการ์ตนูทลีะภาพ และเมือ่ถ่ายท�าจนครบทกุภาพแล้ว จาก

การ์ตูนภาพนิ่งธรรมดาก็จะกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีชีวิตได้

อย่างมหัศจรรย์

ต่อมา ปยตุ ได้ลาออกจากงานประจ�ามาก่อตัง้บริษทัรบัผลติ

ภาพยนตร์โฆษณา คอื บรษิทั ทรปิเปิลฟิล์ม เขาได้จดัหาอปุกรณ์การ

ถ่ายท�าภาพยนตร์ การพมิพ์-ล้างฟิล์มภาพยนตร์ เพือ่สามารถท�างาน

ได้ครบกระบวนการ ด้วยความที่มีหัวทางช่างและใฝ่รู ้ ปยุตได้

ออกแบบและสร้างอุปกรณ์บางอย่างขึ้นใช้เอง โดยเฉพาะแท่นถ่าย

ท�าภาพยนตร์การ์ตูน ซึ่งหากสั่งซื้อจากต่างประเทศจะมีราคาแพง

เกินกว่าทีเ่ขาจะจ่ายได้ ปยตุจงึออกแบบเองและจ้างช่างเหล็กในเมือง

ไทยสร้างให้ สามารถใช้งานได้แม้ไม่ดีวิเศษเท่าของต่างประเทศ แต่

กด็พีอทีเ่ขาจะใช้สร้างภาพยนตร์การ์ตนูไทย โดยเฉพาะใช้ในการถ่าย

ท�าภาพยนตร์การ์ตูนขนาดยาวเรื่องแรกของประเทศไทย คือ 

สุดสาคร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ 

แท่นถ่ายท�าภาพยนตร์การ์ตูนของปยุต นับว่าเป็นเครื่อง

ขนาดเลก็กะทดัรดั แต่กส็ามารถท�าลกูเล่นการถ่ายภาพยนตร์การ์ตนู

ได้ครบครันเช่นเดียวกับเครื่องใหญ่ ๆ ลักษณะของเครื่องจะมีฐาน

ส�าหรับวางรูปภาพที่เป็นฉากหลังของเรื่อง สามารถปรับเลื่อนภาพ

ฉากในแนวนอนได้ ถดัขึน้มาจะเป็นพืน้ทีส่�าหรบัรองรบัแผ่นเซล (Cel 

คือ แผ่นใสที่ใช้ส�าหรับวาดตัวการ์ตูนที่มีอิริยาบถต่อเนื่องกัน โดย 

๒๔ ภาพ เท่ากับ ๑ วินาที) ในส่วนนี้จะมีหมุดเป็นตัวก�าหนดจุดที่

วางแผ่นเซล ซึ่งแผ่นเซลทุกแผ่นจะต้องเจาะรูในต�าแหน่งเดียวกัน 

เมือ่น�าแผ่นเซลมาวางตรงหมดุกจ็ะได้ภาพทีต่รงต�าแหน่งเดยีวกนัทกุ

ภาพ ฐานส�าหรับวางรูปฉากหลังนี้ สามารถปรับลดระดับลงไป เพื่อ

ถ่ายแบบมฉีากหน้าให้รูส้กึเป็นสามมติไิด้อกีด้วย ส่วนด้านบนสดุของ

แท่นจะตดิตัง้กล้องถ่ายภาพยนตร์ขนาด ๓๕ มม. โดยปยตุออกแบบ

ให้ใช้กับกล้อง เบลแอนด์โฮเวลล์ รุ่น อัยโม ไขลาน ซึ่งถ่ายทีละเฟรม

ได้เพื่อถ่ายท�าแผ่นเซลไปทีละเฟรมตามล�าดับของเนื้อเรื่องจนจบ 

เมือ่ครัง้ปยตุถ่ายท�าสดุสาครนัน้ เขาประสบปัญหาอปุสรรค

มากมายและหนักหน่วงแสนสาหัส ทั้งเรื่องเงินทุนที่ต้องกู้ยืม เรื่อง

แทนมหัศจรรย 
ของ ปยุต เงากระจาง 
หนึ่งในวัตถุชิ้นเอกในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

โดย โดม สุขวงศ์

๑



เวลาทีเ่นิน่นานออกไปเรือ่ย ๆ  ถงึสองปีกย็งัไม่แล้วเสรจ็ การคร�า่เคร่ง

กับงานที่มีปัญหาหนักหน่วงนี้ท�าให้สุขภาพโดยเฉพาะประสาท

สายตาเสื่อม จนถึงกับแพทย์สั่งให้เขาหยุดท�างานหากไม่อยาก

ตาบอด สุดสาครจึงจ�าต้องจบเรื่องลงก่อนที่จะถึงฉากสุดท้ายจริง ๆ 

แต่นัน่กไ็ม่ช่วยให้ปยตุพ้นจากความทกุข์ทรมานเกีย่วกบัสายตาเส่ือม

ในบั้นปลายชีวิต

เมื่อเลิกกิจการท�าภาพยนตร์แล้ว ปยุตเก็บรักษาแท่นถ่าย

ท�าภาพยนตร์การ์ตูนของเขาไว้ในสภาพอย่างดีที่บ้านพัก ยามแขก

ไปใครมาเยี่ยม โดยเฉพาะพวกนักเรียนนักศึกษาที่ชอบมาขอวิชา

ความรู้ เขาจะพาไปชมแท่นมหัศจรรย์นี้ ปยุตเคยเล่าว่าเวลาพวก

แขกต่างเมอืงในแวดวงวชิาการท�าภาพยนตร์การ์ตนูมาเยีย่ม ได้เหน็

แท่นนี้เข้า ก็ทึ่งและอึ้ง ออกปากว่า ปยุตเป็นวันแมนโชว์ คนเดียว

เป็นทั้งเอ็นจิเนียร์และอาร์ติสต์

ปยุตจึงภูมิใจและหวงแหนแท่นมหัศจรรย์ของท่านยิ่งนัก 

หอภาพยนตร์ซึง่ชอบแวะเวยีนไปขอความรูแ้ละขอให้ท่านช่วยเหลือ

ท�าการบางอย่าง ได้พยายามจบีขอบรจิาคแท่นวเิศษนีเ้ข้าพพิธิภณัฑ์

ภาพยนตร์ไทย กว่าท่านจะใจอ่อนยอมยกให้ก็ใช้เวลาเป็นแรมปี คือ

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งวันนั้นชาวหอภาพยนตร์เป็นฝ่าย

ต้องท�าใจแข็งขนแท่นมหัศจรรย์มาจากเจ้าของที่นั่งมองน�้าตาคลอ

แท่นถ่ายท�าภาพยนตร์การ์ตูนของ ปยุต เงากระจ่าง ที่ตั้ง

แสดงคูม่ากบัพพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทยตัง้แต่วนัแรกเปิด จงึเป็นวตัถุ

จัดแสดงชิ้นเอกที่สุดชิ้นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์และในประวัติศาสตร์

ภาพยนตร์ไทย เป็นแท่นมหศัจรรย์แห่งความรกั ความรู ้ความมานะ

บากบั่น พอ ๆ กับความทุกข์ทรมาน 

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยเป็นวิหารแห่งปัญญา แท่น

มหัศจรรย์ของ ปยุต เงากระจ่าง เป็นวัตถุที่ให้แรงดลบันดาลใจโดย

เฉพาะแก่เยาวชน และให้อนสุตแิก่ผูไ้ปเยอืนให้เหน็สจัธรรมแห่งชวีติ

ปยุต เงากระจ่าง เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

ด้วยวัย ๘๑ ปี

เฉพาะแก่เยาวชน และให้อนสุตแิก่ผูไ้ปเยอืนให้เหน็สจัธรรมแห่งชวีติ

ปยุต เงากระจ่าง เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

ด้วยวัย ๘๑ ปี



กว่า ๓ ปแล้วที่โครงการโรงหนังโรงเรียนเปดโรงหนังศรีศาลายา ภายในหอ

ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ให้น้อง ๆ  นักเรียนทั่วประเทศได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ  

ด้วยความเพลิดเพลินผ่านการชมภาพยนตร์คุณภาพที่คัดสรรโดยหอภาพยนตร์ 

จัดเป็นโปรแกรมภาพยนตร์ที่เหมาะส�าหรับการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละช่วงวัย ได้แก่ นักเรียน

ชัน้ปฐมวยั ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทีผ่่านมาคุณครแูละนกัเรยีนให้ความ

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก  

ภายใต้กิจกรรมโครงการโรงหนังโรงเรียน นักเรียนจะได้รับประสบการณ์การดูหนังใน

โรงภาพยนตร์ซึ่งถือเป็นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่ง ได้รู้จักการดูหนังในฐานะงานศิลปะ ได้เรียนรู้

สิ่งต่าง ๆ ผ่านเรื่องราวของหนัง ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยหลักเหตุผล รวมไปถึงการยอมรับความคิดเห็น

ของผู้อื่นอีกด้วย เช่น ภาพยนตร์เรื่อง โทโทโรเพื่อนรัก (ภาพยนตร์ส�าหรับชั้นประถมศึกษาตอนต้น) 

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีเนื้อหากล่าวถึงความรักและความผูกพันในครอบครัว รวมถึง

ปลูกฝังให้เด็กรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านเรื่องราวมิตรภาพระหว่างเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ ๒ คนและ

ผู้พิทักษ์ป่าที่น่ารักนามว่า โทโทโร่ 

นอกจากภาพยนตร์ต่างประเทศ โครงการโรงหนังโรงเรียนยังได้คัดสรรภาพยนตร์ไทยไว้ใน

โปรแกรม เช่น กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ (ภาพยนตร์ส�าหรับชั้นมัธยมศึกษาต้น) ภาพยนตร์ไทยคุณภาพ

ที่กล่าวถึงปัญหาครอบครัวและปัญหาสังคมต่าง ๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การเห็นอกเห็นใจ

กัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างพี่น้องและคนในครอบครัว รวมไปถึงได้เรียนรู้โลกภายนอกที่อาจ

เต็มไปด้วยปัญหานานาประการ ไม่ว่าจะเป็นขบวนการค้ามนุษย์ และยาเสพติด เป็นต้น ท�าให้รู้ถึง

ความรักและความปรารถนาดีของพ่อและแม่ รวมทั้งได้รู้จักโลกแห่งความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นในสังคมผ่าน

การชมภาพยนตร์เรื่องนี้ 

และในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทางหอภาพยนตร์ยังคงมีกิจกรรมโครงการโรงหนังโรงเรียนตลอด

ทั้งปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันหนังไทย ๐๒ 

๔๘๒ ๒๐๑๓-๔ ต่อ ๑๑๐ หรือผ่านทาง faschoolcinema@yahoo.com ส�าหรับข้อมูลท้ังหมด

เกี่ยวกับโครงการฯ โปรแกรมภาพยนตร์ หรือแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม สามารถตรวจสอบ

และดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

www.fapot.org

โดย อัจฉรา รัศมีโชติ

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๔๘๒ ๒๐๑๓-๔ ต่อ ๑๑๐ หรือผ่านทาง faschoolcinema@yahoo.com ส�าหรับข้อมูลท้ังหมด

เกี่ยวกับโครงการฯ โปรแกรมภาพยนตร์ หรือแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม สามารถตรวจสอบ

และดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

๓



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

หอภาพยนตร์ได้คัดสรรภาพยนตร์สารคดี

คุณภาพจากทั่วโลกมาให้ผู้ชมชาวไทยได้รับชมภายในงานเทศกาล

ภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา คร้ังที่ ๔ และการประกวด

ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมจากประเทศอาเซียน ที่โรงภาพยนตร ์

ศรีศาลายา และห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๖

หอภาพยนตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต

เม็กซิโก ประจ�าประเทศไทย จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ Luis  

Buñuel ในเม็กซิโก โดยคัดเลือกผลงานภาพยนตร์ ๕ เรื่อง ของ 

ผูก้�ากบัภาพยนตร์แนวเหนอืจรงิชือ่ดงัท่านนี ้ในช่วงทีเ่ขาใช้ชวีติ 

อยูใ่นประเทศเมก็ซโิก พร้อมจดัภาพยนตร์สนทนาในหวัข้อ Luis  

Buñuel กับวิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา (นักวิจารณ์ภาพยนตร์  

เจ้าของนามปากกา Filmsick) ให้แฟนภาพยนตร์ได้พูดคุย 

แลกเปลี่ยนความคิดต่อภาพยนตร์ของ Luis Buñuel เมื่อวันที่  

๕ เมษายน ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

หอภาพยนตร์ ร่วมกับ สตูดิโอ 

ค�าม่วน จัด Workshop อบรมท�า 

หนังสั้นหัวข้อ “เวียงกุมกาม” ให้ 

กับนักเรียนในพื้นท่ีเชียงใหม่ ได้พัฒนาเรียนรู้กระบวนการผลิต 

ภาพยนตร์ พร้อมกันนี้ หอภาพยนตร์ยังได้น�าภาพยนตร์คุณภาพจาก 

ประเทศเพื่อนบ้านจ�านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ปายทาง (At the Horizon)  

Invisible City และ Golden Slumber มาจัดฉายให้ประชาชนชาว 

เชียงใหม่ได้รับชม ในระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ณ ร้าน Café Com-

muan ถนนสิงหราช จังหวัดเชียงใหม่ 

John Libbey ได้มอบหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ

ภาพยนตร์ของส�านกัพมิพ์ John Libbey & Company Pty Ltd. 

จ�านวน ๑๑ เล่ม ให้กับห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี 

เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยมี โดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการหอ

ภาพยนตร์ เป็นผู้รับมอบ

๖
มีนาคม

๒๒-๓๐
มีนาคม

กิจกรรม >>>

๓๑
มีนาคม

๔
เมษายน

๕-๖
เมษายน

๔



หอภาพยนตร์ได้น�าภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

รถไฟไทยเรื่อง ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ รัชกาล

ที่ ๕ เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๑ ภาพยนตร์รัชกาลที่ ๗ เสด็จ 

เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ ปี ๒๔๖๙ ภาพยนตร์ของวังบ้านดอกไม้  

และมรดกภาพยนตร์จากรายการสารคด ี“สองข้างทางรถไฟ” ไป 

จัดฉายที่สถานีรถไฟหัวล�าโพง ในงานสัปดาห์รถไฟ ๑๑๗ ปี ซึ่ง 

จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนากิจการรถไฟไทยครบรอบ  

๑๑๗ ปี โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย

สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ ได้จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สารคดี ปีที่ ๔ โดยได้เชิญผู้ก�ากับ 

ภาพยนตร์สารคดีชาวญี่ปุ่น - อเมริกัน Kazuhiro Soda มาเป็น 

วิทยากร ซึ่งเคยสร้างผลงานภาพยนตร์สารคดีชื่อดังอย่าง Cam-

paign (Senkyo) ภาค ๑ และ ภาค ๒, The Mental (Seishin)  

และ Peace มาพดูคยุแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในเรือ่งเทคนคิการ 

ถ่ายท�า การน�าเสนอประเด็น 

การจัดการกับเจ้าของเรื่อง 

(Subject) และประเด็นอื่น ๆ 

ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๘ กมุภาพนัธ์ ส�านกัวชิาเทคโนโลยสีงัคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

สุรนารี

๓ มนีาคม คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

๑๐ มีนาคม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๒๐ มีนาคม คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี

๒๑ มีนาคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๒๕ มีนาคม บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

๑ เมษายน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๖
มีนาคม

๗-๙
เมษายน

คณะบุคลากรจากสถาบันต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน

๕



รดูม่านปิดฉากไปเรยีบร้อยส�าหรบั

เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ 

ศาลายาครั้งที่ ๔ หรือ Salaya Doc 4 

ท่ามกลางความประทับใจของทั้งผู้จัดงานและผู้ชม

มากหน้าหลายตาที่สนใจมาร่วมเทศกาลกันอย่าง

คับคั่งกว่าครั้งที่ผ่าน ๆ มา

 โปรแกรมฉายในปีนี้ยังคงแบ่งออกเป็น ๒ โปรแกรม

หลัก ๆ เช่นเดิม คือ โปรแกรม Competition ซึ่งเป็นโปรแกรม

ประกวดภาพยนตร์สารคดีอาเซียนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ๗ เรื่อง 

และโปรแกรมภาพยนตร์สารคดีคัดสรรจากทั่วโลกอีก ๙ เรื่อง ซึ่ง

หลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์ออกไปทางโลกออนไลน์ บางท่าน

ถึงกับกล่าวว่าหนังสารคดีในเทศกาล Salaya Doc ปีนี้ ถือเป็น 

“โปรแกรมเพชรหนังพันล้าน” ส�าหรับนักดูหนังอย่างแท้จริง

 ประเดิมเปิดเทศกาลในวันเสาร์ที่ ๒๒ มีนาคม ที่โรง

ภาพยนตร์ศรีศาลายา เวลา ๑๓.๐๐ น. ด้วย At Berkeley ผลงาน

ของ Frederick Wiseman ผู้ก�ากับหนังสารคดีชั้นครูอายุ ๘๔ ปี 

ผู้ยังคงมีพลังล้นเหลือส�าหรับการพาผู้ชมไปส�ารวจความคิดและ

ความเคล่ือนไหวภายในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขต

เบิร์กลีย์ แบบเจาะลึกยาวเหยียดกว่า ๔ ชั่วโมง เรียกได้ว่าท้าทาย

ความอึดของแฟน ๆ กันทันทีตั้งแต่เรื่องแรก

 จบจาก At Berkeley กม็าถงึช่วงเวลาเปิดเทศกาลตาม

ธรรมเนียมเช่นทุกปี ด้วยการแข่งกีฬาโครเคต์ (Croquet) ซึ่งปีนี้

ได้รับเกียรติจาก นาวาเอกเชษฐา ใจเปยม รองเจ้ากรมกิจการ

พลเรือนทหารเรือ และ นาวาเอกสุวิทย์ จันทร์เพ็ญศรี ผู้ควบคุม

การผลิตสารคดี คณะกรรมการผลิตสารคดีและสื่อโทรทัศน์ 

กองทัพเรือ มาสวมบทผู้แข่งขันเป็นประธานเปิดงาน

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ
ศาลายา ครั้งที่ ๔

ป�ดเพื่อเป�ดสู่ป‚ต่อไป

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ 

โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญู

๖



จากนั้นก็ถึงโปรแกรมส�าคัญส่งท้ายวันแรกของเทศกาล 

นั่นคือการฉายภาพยนตร์สารคดีในการอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ 

เรื่อง การรับเรือตอรปโด ที่พาผู้ชมย้อนอดีตร่วมเดินทางไปรับเรือ

ตอร์ปิโดที่อิตาลีกับทหารเรือไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๘ จาก

ผลงานการถ่ายท�าของ หลวงกลการเจนจิต หรือ เภา วสุวัต ช่าง

ถ่ายภาพยนตร์อนัดบัหนึง่ของไทยในช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ที ่๒  

โดยก่อนเริ่มฉาย โดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ และ

นาวาเอกสุวิทย์ จันทร์เพ็ญศรี ได้มาบรรยายความรู้เกี่ยวกับหลวง

กลฯ และเหตกุารณ์ประวตัศิาสตร์ของกองทพัเรอืในครัง้นี ้รวมทัง้

ยงัได้รบัเกยีรตจิาก นาวาเอกหญงิอารยา อมัระปาล คอยบรรยาย

ภาษาอังกฤษให้ผู้ชมต่างชาติฟังระหว่างการฉายอีกด้วย

วนัทีส่องของเทศกาลฯ อาทติย์ที ่๒๓ มนีาคม เป็นวนัแห่ง

โปรแกรมประกวดภาพยนตร์สารคดีอาเซียนทั้ง ๗ เรื่อง อันได้แก่ 

เรื่องเลาสาวพริตตี้ (ไทย) หนังบ้าน (ไทย) Behind the Screen 

(พม่า) Red Wedding (กัมพูชา) Jazz in Love (ฟิลิปปินส์) Mrs. 

Bua’s Carpet (เวียดนาม) และ To Singapore, With Love 

(สิงคโปร์) ซ่ึงปรากฏว่านอกเหนือจากผู้ชมชาวไทยที่มาเปิดโลก

อาเซียนผ่านหนังสารคดีแล้ว โปรแกรมนี้ยังได้รับความสนใจจาก

ผูช้มต่างชาตมิากเป็นพิเศษ หลายท่านอยูร่่วมชมกนัแบบมาราธอน

ตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึงหนึ่งทุ่มเลยทีเดียว

วนัจันทร์ที ่๒๔ มนีาคม ถึงคิวของ Campaign ภาพยนตร์

สารคดีว่าด้วยการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งในญ่ีปุ่นผลงาน

ของ Kazuhiro Soda ผู้ก�ากับในโปรแกรม Director in Focus 

ประจ�าปีนี้ และฉาย Campaign 2 ของเขาต่อเนื่องทันทีในวัน

อังคารที่ ๒๕ มีนาคม และวันนี้ยังเป็นวันแรกที่มีการฉายที่ห้อง

ออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดฉายอีกแห่งหนึ่งของเทศกาล โดยจะสลับโปรแกรมกัน

ฉายควบคูก่บัทีศ่รศีาลายา ไปจนถงึวนัศกุร์ เพือ่ให้ผู้ชมทีไ่ม่สะดวก

เดินทางมาที่หอภาพยนตร์ได้มีโอกาสชมอย่างทั่วถึง

บรรยากาศการฉายภาพยนตร์ที่ห้องออดิทอเรียมเป็นไป

อย่างคึกคัก มีผู้ชมแวะเวียนเข้ามาชมอย่างต่อเนื่อง นอกจาก

โปรแกรม Competition อกีโปรแกรมทีไ่ด้รบัความสนใจไม่แพ้กนั

คือ โปรแกรมภาพยนตร์สารคดีจากสหราชอาณาจักร (UK Docu-

mentaries) โดยการสนับสนุนของ British Council ประจ�า

ประเทศไทย ประกอบไปด้วย Moving to Mars, Rough Aunties, 

Requiem for Detroit และ Soundtrack for a Revolution 

นอกจากนี้ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ที่ห้อง ๕๐๑ หอศิลปฯ  ยังได้

มีการเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ The Future of ASEAN Docu-

mentary ซึง่ได้เชญิผูส้ร้างผูก้�ากบัหนงัสารคดใีนอาเซียน ตวัแทน

จากหน่วยงานทางวฒันธรรมจากหลายประเทศ และหน่วยงานของ

ภาครฐั มาร่วมแสดงความคดิเหน็ถึงอนาคตของภาพยนตร์สารคดี

ในภูมิภาคอาเซียน 

 วันปิดเทศกาลจัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ในวัน

เสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม ซึ่งเป็นอีกครั้งที่ได้ต้อนรับผู้ชมมากเป็นพิเศษ 

โดยเฉพาะสองโปรแกรมสุดท้ายที่ทุกคนรอคอย เริ่มต้นจากรอบ 

๑๕.๐๐ น. กับ The Missing Picture ภาพยนตร์สารคดีจาก

กมัพูชาทีน่�าเสนอเหตกุารณ์ในช่วงเขมรแดงปกครองประเทศ ผ่าน

รปูป้ันดนิน�า้มนั ได้รบัรางวลั Un Certain Regard จากเทศกาลภาพยนตร์เมอืงคานส์

ปีที่ผ่านมา และเข้าชิงรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม จบจาก

นั้นเป็นพิธีประกาศรางวัลภาพยนตร์สารคดีอาเซียนยอดเย่ียม จากการตัดสินของ

กรรมการ ๓ ท่าน คือ MieskeTaurisia ผู ้สร้างภาพยนตร์ชาวอินโดนีเซีย

Iv Charbonneau – Ching ผู้ก�ากับภาพยนตร์สารคดีชาวกัมพูชา และ โสรยา

นาคะสุวรรณ ผู้ก�ากับภาพยนตร์สารคดีชาวไทย ผลปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศ Best 

ASEAN film ตกเป็นของ Behind the Screen ภาพยนตร์สารคดีพม่าผลงานของ 

Aung Nwai Htway ที่เอาชนะใจกรรมการด้วยการน�าฟุตเทจจากหนังเก่าที่พ่อแม่

ของเขาเป็นผู้แสดง มาร้อยเรียงเพื่ออธิบายเรื่องเล่าในชีวิตจริงได้อย่างกลมกลืนและ

น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ Special Mention อีก ๒ รางวัล มอบให้แก่

To Singapore, With Love (สิงคโปร์) ก�ากับโดย Tan Pin Pin และ Red Wedding 

(กัมพูชา) ก�ากับโดย Lida Chan และ Guillaume Suon 

เสร็จสิ้นจากพิธีมอบรางวัล ก็ถึงช่วงเวลาของโปรแกรมเอกปิดท้ายเทศกาล

กับการฉายรอบปฐมทัศน์ในเมืองไทยของ The Song of Rice หรือ เพลงของข้าว 

ภาพยนตร์เรือ่งสุดท้ายในไตรภาคเรือ่งข้าวของ อรุพุงศ์ รกัษาสตัย์ ทีเ่พิง่ไปคว้ารางวลั

FIPRESCI จากเทศกาลภาพยนตร์ร็อตเตอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ชมที่มากัน

จนล้นโรงในวนันัน้ต่างก็ถูกสะกดด้วยภาษาภาพทีง่ดงาม เป่ียมไปด้วยอารมณ์และความ

มชีวีติชวีาของหนงัเรือ่งนี ้จนเกดิเป็นเสยีงปรบมอืก้องโรงหลงัจบภาพยนตร์ และหลาย

คนกเ็กบ็เอาความประทบัใจไปแสดงออกในเฟซบุก๊ กลายเป็นปรากฏการณ์ The Song 

of Rice เล็ก ๆ ในโลกออนไลน์ ให้คอหนังที่พลาดมาชมต้องเสียดายไปตาม ๆ กัน

แม้พิธีปิดเทศกาลจะเกิดขึ้นไปแล้วในค�่าวันเสาร์ แต่วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม 

เรายงัได้จดัวนั Documentary Day ขึน้ทีห้่องออดทิอเรยีม หอศลิปฯ เพือ่น�าโปรแกรม

ทีย่งัไม่ได้ฉายทีน่ัน่ไปจดัฉายต้ังแต่เช้าจรดค�า่ ซึง่ก็ได้รบัการต้อนรบัอย่างอุน่หนาฝาคัง่

ไม่แพ้ทีศ่รศีาลายา โดยเฉพาะเรือ่งสุดท้าย The Missing Picture ทีส่ามารถเรยีกผูช้ม

เข้ามากันจนเต็มพืน้ทีข่องห้องออดิทอเรยีม นบัเป็นการปิดเทศกาลอย่างสมบรูณ์แบบ 

และเป็นข้อพสูิจน์ให้เหน็ถึงพลังแห่งความจรงิของหนงัสารคดีทีส่่งอทิธพิลถึงผู้ชมได้ไม่

แพ้หนงัเรือ่ง เป็นอกีทางเลือกภาคบังคับทีน่กัดูหนงัเพือ่ยงัให้เกิดปัญญาทกุท่านไม่ควร

พลาด

แล้วพบกันใหม่ปีหน้ากับ Salaya Doc ครั้งที่ ๕ ดังค�ากล่าวที่ โดม สุขวงศ์ ได้

กล่าวไว้ในวันปิดเทศกาลอยู่เสมอว่า “ปดคราวนี้เพื่อเปดสู่ปต่อไป”

*หลังจบเทศกาล วันที่ ๗-๙ เมษายน Kazuhiro Soda 

ได้เดินทางมาเปนวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก

นักสร้างภาพยนตรสารคดีชาวไทย ที่หอภาพยนตร 

(องคการมหาชน)

 

๗



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

หอภาพยนตร์และเสียงแห่งชาติ 
ประเทศออสเตรเลีย

National Film and Sound Archive : NFSA
โดย เกศสุดา จินา

แคนเบอร์ร่า (Canberra) เมืองหลวงของประเทศ 

ออสเตรเลีย เป็นสถานที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย  

โดยเฉพาะในด้านประวตัศิาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นพพิธิภณัฑสถาน 

แห่งชาติ (National Museum of Australia) หอศิลป์แห่ง 

ชาต ิ(National Gallery of Australia) หรอือาคารรฐัสภาเก่า  

(Old Parliament House) ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมา 

ของระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่เก็บรักษา 

และถ่ายทอดเรือ่งราวในอดตีได้อย่างชดัเจนกค็อื หอภาพยนตร์ 

และเสยีงแห่งชาต ิ(National Film and Sound Archive 

: NFSA) ซึ่งมีหน้าที่ในการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์และเผยแพร ่

ข้อมูลโดยการให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด โรง 

ภาพยนตร์ นิทรรศการ และการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกับหอ 

ภาพยนตร์ของไทย 

พิมพ์เพื่อท�าส�าเนา ก็จะส่งฟิล์มมายังฝ่าย Film Preservation เพื่อให้เจ้าหน้าที่ 

ตรวจเช็คสภาพของฟิล์มโดยละเอียด รวมทั้งซ่อมแซมฟิล์มให้เรียบร้อย ก่อนส่ง 

ฟิล์มไปพิมพ์ที่ฝ่าย Motion PictureLaboratory (MPL)

เมื่อฝ่าย MPLได้รับฟิล์ม เจ้าหน้าท่ีจะน�าฟิล์มไปยังห้อง Grading ซึ่งมี 

เครื่องมือส�าหรับปรับค่าสีของฟิล์ม โดยเจ้าหน้าที่จะเช็คสีของฟิล์มทั้งม้วนว่าตรง 

ไหนมืดหรือสว่างไปเพื่อปรับให้พอดี แล้วบันทึกข้อมูลการปรับค่าสีลงในแผ่น  

Floppy disc จากนั้นจะส่งฟิล์มไปท�าความสะอาดด้วยเครื่อง Ultrasonic และส่ง 

พิมพ์ ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่จะใส่แผ่น Floppy disc ที่มีข้อมูลการปรับค่าสีเข้าไป 

ในเครื่องพิมพ์ฟิล์ม เมื่อเครื่องเริ่มท�างานและฟิล์มมาถึงจุดที่ต้องการปรับค่าสี  

เครื่องพิมพ์ก็จะปรับค่าให้โดยอัตโนมัติ หลังจากพิมพ์ฟิล์มเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะ 

น�าฟิล์มที่เพิ่งพิมพ์เสร็จมาเข้าเครื่องล้างฟิล์ม และน�าฟิล์มที่ได้ไปตรวจเช็คก่อนลง 

ทะเบียนใน Mediaflex แล้วส่งไปที่คลังเก็บ

คลังเก็บสื่อโสตทัศน์ของ NFSA ตั้งอยู่ในเขตชานเมือง ห่างจากอาคาร 

ท�างานออกไปประมาณ ๒๐ นาที ถือเป็นส่วนส�าคัญทีส่ดุอกีส่วนหนึง่ เพราะการ 

เก็บส่ือโสตทัศน์ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมจะเป็นการช่วยคงสภาพและ 

ด้วยลักษณะงานที่ใกล้เคียงกัน และเพื่อรองรับอาคารคลัง 

แรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์หลังใหม่ที่จะ 

ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปีนี้ ผู้เขียนในฐานะเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

ภาพยนตร์จึงได้รับมอบหมายจากหอภาพยนตร์ให้ไปฝึกงานเพื่อ 

ศึกษาระบบการจัดการฟิล์มภาพยนตร์ที่ NFSA เป็นเวลา ๑ เดือน  

ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ระบบการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ของ NFSA เริ่มต้นที่งาน 

Curatorial เจ้าหน้าที่ Curator จะติดต่อสื่อสารกับผู้มอบโดยตรง 

เพื่อเก็บข้อมูลของสื่อน้ัน ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะท�าให้เจ้าหน้าที่ 

ตัดสินใจเลือกวิธีการอนุรักษ์สื่อได้อย่างเหมาะสม สิ่งของที่เข้ามา 

แบ่งออกเป็น ๔ หมวด ได้แก่ ฟิล์มและวิดีโอเทป เอกสาร เสียง และ 

สิ่งของอื่น ๆ ภายในห้องท�างานจะมีโต๊ะตรวจฟิล์ม เครื่องเล่นวิดีโอ 

เทปและเครื่องเล่นสื่อบันทึกเสียงประเภทต่าง ๆ ส�าหรับตรวจเช็ค 

สิ่งของที่ได้รับมาในขั้นต้นจากนั้นจะท�าการคัดแยกแล้วลงทะเบียน 

แรกรับลงในระบบฐานข้อมูลที่เรียกว่า Mediaflex และพิจารณา 

ต่อว่าสิ่งของเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปที่ใด

งานส่วนใหญ่จะถูกส่งมายังฝ่าย Collection Informa-

tion (CI) ซึง่ท�าหน้าทีล่งทะเบยีนเพือ่ออกเลขประจ�าตวัให้แก่ส่ิงของ 

ต่าง ๆ จากนั้น Curator จะพิจารณาต่อว่าควรจะท�าอะไรกับสื่อ 

นั้น ๆ ต่อไป เช่น ฟิล์มภาพยนตร์ขาว-ด�าเรื่อง THE RESCH – 

LAUZANNE BREACH OF PROMISE CASE ซ่ึงมีอายุประมาณ 

๙๐ ปี และอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดี ทั้งยังถ่ายทอดเรื่องราวของ

ออสเตรเลียในอดีตได้อย่างแจ่มชัด Curator จึงตัดสินใจส่งฟิล์มไป

ËŒÍ§àÂç¹¢Í§½†ÒÂ MPL คลงัเก็บสือ่โสตทศัน์

๘



ฝ่าย Audio มีห้องส�าหรับท�าความสะอาดสื่อบันทึกเสียงทุกชนิด และห้อง 

แปลงสัญญาณเทปรลีเสียงขนาดต่าง ๆ  และมเีครือ่งสแกนฟิล์ม Soundtrack ทีส่ามารถ 

สแกนฟิล์มเสียงได้ทุกชนิด 

ฝ่าย Paper and Still Group ดูแลรักษาสื่อที่เป็นกระดาษทั้งหมด รวมไป 

ถึงฟิล์มภาพนิ่ง ภาพนิ่ง สไลด์กระจก และสิ่งของอื่น ๆ และท�าการสแกนเก็บเป็นไฟล์ 

ดิจิทัลส�าหรับอนุรักษ์ หรือถ่ายภาพสิ่งของเก็บไว้

ที่ NFSA ไม่เพียงแต่อนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เพื่อเก็บรักษาอย่างเดียวเท่านั้น ยังมี 

ส่วนในการให้บริการของห้องสมุด ซึ่งเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์ 

ค้นหาข้อมูลทั้งหนังสือและเอกสาร ภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว นอกจากนี้ในช่วงที ่

ฝึกงานยังมีนิทรรศการ 100 years of Australian film and sound ที่จัดแสดง 

เรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ และเสียงของออสเตรเลียในช่วง ๑๐๐ ปี 

ที่ผ่านมา ซึ่งท�าให้เราค้นพบเรื่องราวของผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ได้อย่าง 

เพลิดเพลินจากการน�าเสนอผ่านวิดีโอและหน้าจอระบบสัมผัส ภายในนิทรรศการยัง 

มีวัตถุจัดแสดงเก่าแก่อีกหลายชิ้นที่รอให้ผู้ชมเข้าไปสัมผัสอย่างสนุกสนานทั้งยังมีการ 

จัดฉายภาพยนตร์อย่างสม�่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นหนังเก่า หนังใหม่ หนังคลาสสิก หรือ 

หนงันอกกระแส และกจิกรรมอืน่ ๆ  ทีน่่าสนใจอกีมากมาย จงึไม่น่าแปลกใจเลยทีผู้่คน 

ทีน่ีจ่ะมาเยีย่มเยอืน NFSA อย่างไม่ขาดสาย เพราะนอกจากจะได้เรยีนรูอ้ดีตของตนเอง 

แล้ว ยังได้รับความสนุกสนานกลับไปอีกด้วยซึ่งส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ที่ได้เรียนรู้มาทั้งใน 

ด้านการอนุรักษ์และบริการจาก NFSA ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ในการน�ามาปรับใช้

กับหอภาพยนตร์เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

ยืดอายุของส่ือแต่ละชนิดไปได้อีกยาวนาน ท่ีนี่จะเป็นโกดังเก็บ 

สือ่โสตทศัน์ทกุชนดิ โดยแบ่งการเกบ็ออกเป็นประเภทของสือ่ดงันี้  

ฟิล์มภาพยนตร์สี เก็บในห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิที่ ๖ องศา- 

เซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ์ ๓๕% ฟิล์มภาพยนตร์ขาวด�า วดิโีอเทป 

ทุกรูปแบบ และสื่อเสียงท้ังหมด จะเก็บอยู่ในห้องเย็นควบคุม

อุณหภูมิที่ ๑๖ องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ ๓๕ % เอกสาร 

กระดาษ และสิง่ของอืน่ ๆ  จะเกบ็อยูใ่นห้องเยน็ ๑๘ องศาเซลเซยีส 

ความชื้นสัมพัทธ์ ๕๐% และฟิล์มไนเตรทจะเก็บในห้องเย็นโดย

ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเท่ากันกับการเก็บฟิล์มภาพยนตร์สี  

แต่ห้องเกบ็ฟิล์มไนเตรทจะอยูห่่างจากคลงัเกบ็สือ่ประเภทอืน่ออก 

ไปอีก ๒ ช่วงถนน เพราะฟิล์มไนเตรทเป็นฟิล์มที่มีความไวไฟสูง  

หากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น ความเสียหายก็จะไม่ลุกลามไปยังส่วน 

อื่น โดยภายในห้องเก็บจะถูกแบ่งออกเป็นห้องเล็ก ๆ  อีก ๑๒ ห้อง  

มปีล่องขนาดใหญ่เชือ่มออกมาเหนอืตวัอาคารเพือ่ระบายแก๊ส และ

ป้องกันการลุกลามของอัคคีภัย 

นอกจากตวัอย่างในการอนรุกัษ์ฟิล์มภาพยนตร์ทีไ่ด้กล่าว 

ไปแล้ว ในการฝึกงานครั้งนี้ ผู้เขียนยังได้มีโอกาสศึกษาการท�างาน 

ในอีกหลายแผนก ดังนี้

ฝ่าย Video Tape ท�าหน้าที่แปลงสัญญาณจากฟิล์ม

ภาพยนตร์และวิดีโอเทปทุกรูปแบบให้เป็นไฟล์ดิจิทัลในฝ่ายนี้จะมี 

เคร่ืองท�าความสะอาดวิดีโอเทปทุกชนิดและตู้อบให้ความร้อน 

ส�าหรับเทปที่ไม่สามารถเข้าเครื่องเล่นได้ เพื่อให้เทปคลายตัว

นิทรรศการ 
100 years of Australian film and sound

คลงัเก็บสือ่โสตทัศน์ คลงัเก็บสือ่โสตทศัน์

ฟิล์มภาพยนตร์
เรือ่ง The Resch

คลังเก็บสื่อโสตทัศน์ของ NFSA ตั้งอยู่ในเขตชานเมือง 
ห่างจากอาคารท�างานออกไปประมาณ ๒๐ นาที 
ถือเป็นส่วนส�าคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่ง 
เพราะการเก็บสื่อโสตทัศน์
ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
จะเป็นการช่วยคงสภาพและยืดอายุ
ของสื่อแต่ละชนิดไปได้อีกยาวนาน

๙



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

โดย วิมลิน มีศิริ

FT9: 92 คือ...?

FT9 92 คือ ตัวอักษรกับตัวเลขส�าหรับการจัดหมวดหมู่

ทรัพยากรประเภทหนังสือเด็กของห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด 

ทรงศรี โดยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากรของห้องสมุดฯ ใช้ก�าหนด

หนังสือที่มีลักษณะทางกายภาพอันบ่งชี้ว่าเป็นหนังสือส�าหรับเด็ก 

ผนวกกับภายในเล่มมีศูนย์กลางความส�าคัญของเร่ืองกล่าวถึงความรู้

นานาและสารพนับนัเทงิอนัอยู่ในวงโคจรโยงใยแห่งค�าว่า “ภาพยนตร์

หรือหนัง” เมื่อประเด็นทั้งหนังและเด็กดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นกับ

หนังสือเล่มใด นั่นแหละ...ถึงเวลาของ FT9 92 ที่จะได้แสดงอยู่บนชุด

เลขเรียกของหนังสือเด็กเล่มนั้น 

หนงัสอืส�าหรบัเดก็สามารถจ�าแนกแยกได้อีกหลายชนิด โดย

หนงัสือภาพส�าหรบัเดก็ (picture books for children) จดัเป็นหนงัสอื

เด็กชนิดหนึ่ง อีกทั้งในศาสตร์วิชาวรรณกรรมเดก็ หนงัสอืภาพส�าหรบั

เดก็ยงัแบ่งประเภทตามคณุลกัษณะของการสร้างสรรค์หนังสือภาพได้

อีกมากกว่าสิบประเภทเลยทีเดียว ธรรมชาติของหนังสือภาพส�าหรับ

เดก็เป็นหนงัสือท่ีมีการผสมผสานระหว่างค�ากับภาพประกอบใช้แสดง

เหตกุารณ์ร้อยเรยีงเป็นเรือ่งเล่า ส่วนเนือ้เรือ่งเป็นภาษาแบบร้อยแก้ว

หรือร้อยกรองก็ได้ สิ่งส�าคัญเหนืออื่นใด คือวัตถุประสงค์แก่นแท้ของ

การผลิตหนังสือภาพส�าหรับเด็ก เพื่อผู้ใหญ่อ่านให้เด็กตั้งแต่แรกเกิด

ถึง ๖ ปี ฟังเรื่องราวพร้อมกับดูภาพประกอบ หรือเด็กที่ยังไม่สามารถ

อ่านหนงัสือด้วยตนเองได้อย่างแตกฉานต้องมีผู้ใหญ่เล่าเรือ่งให้ฟัง รวม

ถึงเนือ้หาทกุแนว สามารถปรากฏอยูใ่นหนงัสือภาพส�าหรับเดก็ได้ เช่น 

เรื่องจริง จินตนาการเสมือนจริง ประวัติศาสตร์ชีวประวัติ เป็นต้น

ªีวปรÐวัµิ ªาร์Åี áªปÅิน ©ºัºเด็ก

ต้นฉบับ “ชาร์ลี แชปลิน ราชาตลกผู้ยิ่งใหญ่” เป็นภาษา

เกาหลี เขียนเรื่องโดย Hee Ryong Bu และเด็ก ๆ รู้จักชายนาม

“ชาร์ลี แชปลิน” ว่าเขาคือใคร ในฉบับภาษาไทย จากการแปลของ 

อัมพร มิ่งเมืองไทย ส่วนผู้วาดภาพประกอบ คือ Jung Suk Baek โดย

หนังสือภาพส�าหรับเด็กเล่มนี้จัดอยู่ในหมวด FT9 92 เพราะเม่ือ

แกะรอยหนังสือภาพ “ชาร์ลี แชปลิน ราชาตลกผู้ยิ่งใหญ่” จะปรากฏ

หลายประเด็นอย่างชัดแจ้งว่ามีองค์ประกอบการเล่าเรื่องหนังในร่าง

เดก็ เริม่ตัง้แต่ท่วงท�านองของภาษา เขยีน โดยใช้ต้นทนุจากชวีประวตัิ

ของชาร์ลี แชปลิน (ค.ศ. ๑๘๘๙ – ๑๙๗๗) ตั้งแต่วัยเด็กจวบจนวัน

สิน้ชวีติของเขา แต่คดัสรรเฉพาะจดุเด่นแห่งห้วงชวีติท่ีเขาโลดแล่นใน

วงการภาพยนตร์ และแปรรูปข้อมูลดิบเหล่านั้นสู่เรื่องเล่าตามรูป

แบบสารคดชีวีประวตัสิ�าหรับ

เดก็ ด้วยการใช้ภาษาบรรยาย

เรือ่งแบบง่าย การใช้ค�าซ�า้ ค�า

คล้องจอง ค�าสัมผัส รวมถึง

การใช้ “ค�า” “วล”ี  “ประโยค” 

อันจดจ�าได้ง่าย มีความเป็น

ธรรมชาติคล้ายภาษาพูดใน

ชีวิตประจ�าวัน อีกท้ังมีค�า

อุทานสร ้างบรรยากาศให้

เด็กมีความรู ้สึกร่วมไปตาม

จังหวะอารมณ์ของสถาน-

การณ์นั้น ๆ และเสริมอรรถรสของเรื่องให้มีความครื้นเครง การเลือก

ใช้ตัวหนังสือมีลักษณะตัวโต หัวกลม น�้าหนักเส้นอักษรเท่ากันตลอด

ตัวอักษร ท�าให้สามารถอ่านออกได้ง่าย เนื่องจากตัวอักษรเป็นปัจจัย

ข้อหนึ่งส�าหรับการสร้างสรรค์หนังสือเด็ก ด้วยเหตุท่ีว่าเด็กยังไม่มี

ประสบการณ์ทางด้านภาษามากนัก แม้ความเป็นจริงเด็กบางคนอาจ

อ่านเนื้อเรื่องเป็นประโยคเข้าใจได้ แต่เด็กมองเห็นหรือรู้จักตัวอักษร

ไปพร้อมกับการมองภาพและการฟังเสียง การมองเห็นตัวอักษรที่

อ่านง่ายชัดเจนก็เป็นการปลูกฝังการเขียนภาษาไทยที่ถูกต้อง อีกทั้ง

เรียนรู้ว่าตัวอักษรแบบใดอ่านอย่างไร 

ส�าหรับภาพประกอบนั้นเป็นหัวใจส�าคัญสิ่งหน่ึงของการ

สื่อสารความหมายส�าหรับเด็ก เพราะศิลปะความงามแห่งภาพ

ประกอบต้องช่วยส่งเสริมให้ภาษาเขียนมีชีวิตชีวาและมีพลัง

ยิ่งขึ้น เนื่องจากหนังสือไม่มีเสียง ไม่มีความเคลื่อนไหว 

ดังนั้นภาพประกอบ คือ เครื่องมือเพิ่มแรงดึงดูดใจจาก

เดก็ และปรากฏอยูท่กุหน้าเคยีงคูเ่นือ้เร่ือง ในแง่รูปร่าง

ภายนอกของหนงัสอืเล่มนีอ้อกแบบเป็นรปูร่างแบบสีเ่หลีย่ม

แนวตั้ง แต่สัดส่วนของภาพประกอบภายในตัวเล่มนั้นใช้พ้ืนที่การ

จัดวางภาพประกอบแบบหน้าคู่ (double – page spread) เพิ่ม

มุมมองของภาพให้สอดคล้องต่อเน่ืองกับเน้ือเร่ืองยิ่งข้ึน อีกทั้งภาพ

ประกอบถ่ายทอดบุคลิกลักษณะลีลาท่าทางของ ชาร์ลี แชปลิน ออก

มาในแบบตัวการ์ตูนได้อย่างน่าเอ็นดู นอกจากน้ัน เทคนิคเชิงศิลปะ

แห่งการสร้างสรรค์ภาพประกอบหนังสือภาพส�าหรับเด็กไร้ขีดจ�ากัด 

สามารถผสมผสานได้ทกุเทคนคิ ซึง่ภาพประกอบเล่มนี ้ผูว้าดภาพ

ประกอบเลือกใช้เทคนิคน�าภาพจริงจากหนังที่ชาร์ลี แชปลิน 

แสดงมาจัดวางให้กลมกลืนร่วมกับภาพวาด 

อ่านเรื่องหนังในร่าง

๑๐



โดย วิมลิน มีศิริ

 ส่วนการด�าเนินเรื่องเป็นไปตามล�าดับเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ 

ชีวิตของชาร์ลี แชปลิน เปิดเรื่องด้วยจุดเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก มีความแร้นแค้น 

ทางการเงนิและความซบัซ้อนจากปัญหาครอบครวัส่งผลให้เขาต้องด�าเนนิชวีติ 

วัยเยาว์อยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กอนาถา ความยากล�าบากเหล่านี้สร้างความ 

บอบช�า้ทางความรูส้กึและเกดิรอยแผลเป็นของชวีติ แต่เป็นแรงขบัให้เขายิง่สู้  

อีกทั้งมิอาจท�าลายความเป็นตัวตนอันเปี่ยมความสุขภายในเบื้องลึกจิตใจที่ 

บรรจคุวามรกัจากแม่และพีช่าย เขาจึงเป็นคนมีสุขภาพจิตดี ชืน่ชอบการแสดง 

ชอบร้องเพลง ชอบเต้นร�า ท�าให้คนรอบข้างข�าขัน ร�่ารวยความร่าเริง รวม 

ถงึเขามเีจตนาหารายได้เพือ่จนุเจอืครอบครวั ด้วยการท�างานเป็นนกัแสดงเดก็ 

ตั้งแต่อายุ ๙ ขวบ สั่งสมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการแสดงในคณะแสดง 

เด็ก The Eight Lancashire Lads หลังจากนั้นมา เขาเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะ 

นักแสดงตลก เมื่อตระเวนแสดงทั่วอเมริกากับคณะละครตลกของคาร์โน สิ่ง 

มค่ีาเหล่าน้ีฉายแววของการก้าวสูร่าชาตลกระดบัโลกแห่งวงการภาพยนตร์ใน 

เวลาต่อมา 

ครั้นเขาเข้าสู่วัยหนุ่มอายุ ๒๔ ปี ชีวิตเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงจาก 

นักแสดงละครสู ่นักแสดงหนังเงียบอันสุดแสนตลกกับบริษัทภาพยนตร ์

คย์ีสโตน ส�าหรบัภาพจ�าท่ีทุกคนต้องระลึกถงึเขาในฐานะนกัแสดงตลกนัน้คอื  

ชาร์ลี แชปลิน ในร่างตัวละคร ชาร์ลี ชายพเนจร ซึ่งเขาเป็นผู้ปั ้นแต่ง

บคุลกิลกัษณะเฉพาะตวัละครให้มีพฤตกิรรมการแสดงออกมุ่งส่ือสารกบัผูช้ม 

ได้ทุกกลุ่มด้วยการหัวเราะและท่าทางจากภาษากายท่ีทุกคนเข้าใจได้โดย 

ปราศจากค�าพูดใด ๆ ท่าเดินแบบแบะขาออกทั้งสองข้าง เดินโซเซ ด้านการ 

แต่งกายเขาออกแบบให้ชาร์ลี ชายพเนจร สวมเส้ือโค้ตแบบคบัตวั กางเกงต้อง 

หลวมโพรก บนศีรษะสวมหมวก ติดหนวด ควงไม้เท้า รองเท้าทั้งเก่าทั้งใหญ่ 

เทอะทะ ส่วนอุปนิสัยเป็นสุภาพบุรุษ รักความเท่าเทียม เห็นอกเห็นใจผู้อื่น  

ชาร์ลี ชายพเนจร เป็นตัวละครที่ผู ้ชมคล่ังไคล้และได้รับความรักอย่าง 

ล้นเหลอื แต่ทีส่ดุแล้ว...ชวีติกค็อืชวีติ...ย่อมมจีดุพลกิผนัเปลีย่นผ่าน  

จากนกัแสดงตลกมอือาชพีแห่งบรษิทัภาพยนตร์ ก้าวสูก่าร

เขียนบท ลงมือสร้าง พร้อมท้ังก�ากับภาพยนตร์ด้วย

ตนเอง เนื้อหาหนังที่เขาสร้างเกี่ยวกับความยาก 

ล�าบากและความเป็นจริงของชีวิต ในหนังสือเล่มนี้

เล่าถึงการสร้างสรรค์ผลงานหนังอันโดดเด่นของ 

เขาอย่างย่นย่อ ได้แก่ The Kid (ค.ศ. ๑๙๒๑) The Gold Rush (ค.ศ. ๑๙๒๕) 

City Lights (ค.ศ. ๑๙๓๑) Modern Times (ค.ศ. ๑๙๓๖) The Great 

Dictator  (ค.ศ. ๑๙๔๐) รวมถึงการบรรยายแนวคิด จนิตนาการ มมุมอง ทัศนคติ 

ของเขาว่าเหตุใดเขาถึงสร้างหนังดังกล่าวข้างต้นสู่สาธารณชน เขาสร้างหนัง 

เรื่องสุดท้ายคือ A Countess from Hong Kong (ค.ศ. ๑๙๖๖) อย่างไรก็ตาม  

ถึงวนัน้ีผลงานหลายเร่ืองของเขายงัคงเป็นต้นแบบแห่งการสร้างหนังตลกแฝง 

อารมณ์เศร้า แต่สร้างเสยีงหวัเราะเพ่ือช่วยเยยีวยาและผ่อนปรนความหม่นหมอง

ในใจผู้ชมอันมีอิทธิพลจากประสบการณ์ชีวิตจริงได้อย่างน่าประทับใจ

   ปิดท้าย : อ่านเรื่องหนังในร่างเด็ก

การให้เด็กได้เรียนรู้เร่ืองภาพยนตร์หรือหนัง ผ่านสื่อหนังสือภาพ 

อาจเป็นเร่ืองยาก อีกท้ังต้องใช้ชัน้เชงิในการจดัการกบัเน้ือหา ภาษา และภาพ  

เพือ่ส่งผลให้ประเดน็ของหนงัมีความน่าสนใจแบบไม่ธรรมดา การเลอืกหนงัสอื 

ภาพส�าหรับเด็กที่มีเร่ืองของหนังและเป็นหนังสือ “ดี” “สนุก” “ความคิด

สร้างสรรค์” หมายความว่า

“ดี” นั้นเกิดจากการประเมินคุณค่า 

“สนุก” นั้นเกิดจากวิธีการน�าเสนอ 

“ความคิดสร้างสรรค์” คือ มุมมองที่ต่อยอดเพิ่มเติมจากสิ่งเดิม เพื่อ

น�าไปสู่สิ่งใหม่หรือความคิดใหม่ 

ฉะนั้นการเล่าเรื่องของหนังผ่านหนังสือ ชาร์ลี แชปลิน ราชาตลกผู้

ยิ่งใหญ่ น่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ติดตั้งโลกทัศน์ด้าน “ภาพยนตร์หรือหนัง” ให้

กับเด็กได้ ด้วยเหตุที่ว่า

ชาร์ลี แชปลิน ราชาตลกผู้ยิ่งใหญ่ อาจเป็นหนังสือ “ดี” เพราะเด็ก

ได้เรียนรู้ประวัติชีวิตการต่อสู้ของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในฐานะอัจฉริยะแห่งการ

สร้างสรรค์ศิลปะการแสดง 

ชาร์ลี แชปลิน ราชาตลกผู้ยิ่งใหญ่ อาจเป็นหนังสือ “สนุก” เพราะ

เมื่อเด็กได้ฟังหรืออ่านแล้ว เพลิดเพลิน มีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะ

ชาร์ล ีแชปลนิ ราชาตลกผูย้ิง่ใหญ่ อาจเป็นหนังสอืจดุประกาย “ความ
คดิสร้างสรรค์ ” เพราะเมือ่เดก็ได้อ่านหรอืฟังเรือ่งราวแล้วต่อยอดไปสูค่วาม

ต้องการดูหนังที่สร้างโดยชาร์ลี แชปลิน อีกทั้งคงเป็นเรื่องน่ายินดีหากเด็กดู 

หนงัของชาร์ล ีแชปลนิแล้วรบัรูว่้าหนงั

ของเขาเพิ่มพูนก�าลังใจให้ผู ้

ประสบความทุกข์ยากได้

อย่างไร

๑๑



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เมื่อวันพุธที่ ๒ เมษายน หอภาพยนตร์มีโอกาสได้ต้อนรับ 

สมโพธิ แสงเดือนฉาย อดีตผู้สร้างผู้ก�ากับภาพยนตร์ ผู้ที่ครั้งหนึ่ง

เคยได้รับฉายาว่า “เจ้าพ่อแห่งสเปเชียลเอฟเฟกต์เมืองไทย”

เด็กไทยรุ่นเก่าก่อนอาจคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับสเปเชียลเอฟเฟ็กต์อันน่า

ตืน่ตาตืน่ใจ ในหนงัของบรษิทัไชโยภาพยนตร์ทีส่มโพธเิคยสร้างสรรค์เอาไว้เมือ่หลาย

สิบปีก่อน เรื่องท่ีโดดเด่นท่ีสุดเรื่องหนึ่งคงจะหนีไม่พ้น หนุมานพบ 7 ยอดมนุษย* 

(๒๕๑๗) ซ่ึงน�าเอาฮีโร่ในวรรณคดีไทยอย่างหนุมานมาร่วมมือกับอุลตร้าแมน ยอด

มนุษย์ขวัญใจเด็ก ๆ จากญี่ปุ่น ปราบปรามสัตว์ประหลาดที่ออกมาอาละวาด  

เวลาผ่านไป ๔๐ ปี นอกจากจะมาเยือนหอภาพยนตร์เพื่อน�าวีดิทัศน์

ภาพยนตร์และใบปิดภาพยนตร์ของเขาในอดีตมามอบให้แล้ว สมโพธิในวัย ๗๒ ป ี

ยังได้บอกเล่าโปรเจ็กต์ใหม่อันน่าตื่นเต้นส�าหรับเด็ก ๆ อีกครั้ง เมื่อเขาได้น�าเอา

หนมุาน และ ๗ ยอดมนษุย์อลุตร้าแมน ออกนอกเมอืงไทยบินไปสูอ่เมรกิา เพือ่เตรยีม

สร้างเป็นหนังฟอร์มยักษ์แบบเดียวกับหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องอื่น ๆ ของฮอลลีวู้ด

ผู้สร้างหนังชาวไทยไปเกี่ยวพันกับยอดมนุษย์แห่งดินแดนอาทิตย์อุทัยได้

อย่างไร? ค�าตอบอาจต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เมื่อสมโพธิ ในวัย ๒๐ ปี 

ซึง่ก�าลังท�างานอยูใ่นฝ่ายภาพยนตร์โฆษณาของธนาคารออมสนิ ได้

รับทุนจากต้นสังกัดให้ไปฝึกงานที่โรงถ่ายโตโฮ โรงถ่ายภาพยนตร์

ชื่อดังของญี่ปุ่น อันป็นความใฝ่ฝันของเขามาตั้งแต่วัยเด็ก

ที่โตโฮ สมโพธิมีโอกาสได้ท�างานร่วมกับบุคคลส�าคัญใน

วงการภาพยนตร์ญี่ปุ่น อย่าง อากิระ คุโรซาว่า ฮิโรชิ อินางากิ

โตชิโร่ มิฟูเน่ และที่ส�าคัญคือ เอจิ ซึบูราญ่า หัวหน้าแผนกเทคนิค

พเิศษของโรงถ่าย ปรมาจารย์ผู้ให้ก�าเนดิก๊อดซลิล่า สัตว์ประหลาด

ชื่อดัง ซึ่งในช่วงที่สมโพธิอยู่ที่นั่น ซึบูราญ่าก�าลังสร้างภาพยนตร์

เรื่อง King Kong vs. Godzilla โดยมี อิชิโร่ ฮอนดะ เป็นผู้ก�ากับ 

นั่นท�าให้สมโพธิได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคพิเศษต่าง ๆ มากมาย

อย่างที่เขาหลงใหลใฝ่ฝัน จนเกิดความเคารพนับถือเอจิ ซึบูราญ่า 

เป็นอาจารย์คนส�าคัญของชีวิต

ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เอจิ ซึบูราญ่า ได้ก่อตั้งบริษัทของตนเอง 

และต่อมาก็ได้เริ่มโครงการสร้าง อุลตร้าแมน ยอดมนุษย์ผู้จะมา

ปราบสัตว์ประหลาด โดยทีมงานได้ส่งแบบร่างลักษณะของ

อุลตร้าแมนมาให้เลือกมากมาย หน่ึงในนั้นเป็นแบบที่พัฒนามา

จากรูปพระอัฏฐารส พระพุทธรูปปางเปิดโลก

แห่งวัดมหาธาตุ ที่สมโพธิน�ามาให้ดู ซึ่งสุดท้าย

แล้วได ้กลายมาเป็นต้นแบบจริง ๆ ของ

อุลตร้าแมน ออกแบบโดย โทรุ นาริตะ ผู้ก�ากับ

ศิลป์ของโรงถ่ายโตโฮ นอกจากนี้ท่าทางการ

ปล่อยแสงของอุลตร้าแมน ก็ได้ดัดแปลงมา

จากลกัษณะปางต่าง ๆ  ของพระพทุธรปูในเมอืง

ไทย ที่สมโพธิอธิบายความหมายให้เอจิฟัง

เมื่อกลับมาจากญ่ีปุ่นภายหลังที่ได้มี

ส่วนร่วมในการให้ก�าเนิดอุลตร้าแมน สมโพธิ

ยงัคงมคีวามสัมพนัธ์อนัดีกับเอจ ิซบึรูาญ่า รวม

ทั้งลูกชายคือ โนโบรุ ซึบูราญ่า ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ 

โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญู

สมโพธิ แสงเดือนฉาย
คนไทย¼ู้พาอุลตร้าแมนไปอเมริกา

โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญู

สมโพธิ แสงเดือนฉายสมโพธิ แสงเดือนฉาย
คนไทย¼ู้พาอุลตร้าแมนไปอเมริกาคนไทย¼ู้พาอุลตร้าแมนไปอเมริกา

๑๒



เอจิ ซึบูราญ่า เสียชีวิต หลังเสร็จสิ้นพิธีศพ โนโบรุได้เดินทางมาเมืองไทย

เพื่อให้สมโพธิช่วยเหลือด้านการเงินของบริษัทที่ก�าลังย�่าแย่ สมโพธิจึง

ตดิต่อหาผูซ้ือ้ภาพยนตร์อลุตร้าแมนส�าหรบัจดัฉายในเมอืงไทยให้ เพือ่ไม่ให้

โนโบรุขาย ซึบูราญ่า โปรดักชั่นส์ บริษัทซึ่งเปรียบเสมือนความฝันของ

อาจารย์ของเขา

ความสัมพันธ์ของสมโพธิกับโนโบรุ ซึบูราญ่าจึงด�าเนินไปด้วยดี

โดยสมโพธิเองได้ก่อตั้งบริษัท ไชโยภาพยนตร์ และเริ่มสร้างภาพยนตร์ใน

แนวทางที่เขาได้เรียนรู้มาจากญี่ปุ่น เรื่องแรกคือ ทาเตียน ในพ.ศ. ๒๕๑๕ 

จากนัน้เขาได้ลงทนุให้ซบึรูาญ่า โปรดกัชัน่ส์ ผลติภาพยนตร์ ๒ เรือ่งคอื ยกัษ

วัดแจ้งพบจัมโบ้เอ (๒๕๑๖) และ หนุมานพบ 7 ยอดมนุษย (๒๕๑๗) ซึ่ง

ภายหลังที่ประสบความส�าเร็จด้านรายได้อย่างมากจาก หนุมานพบ 7

ยอดมนุษย โนโบรุได้ขอยืมเงินจ�านวน ๑๖.๒ ล้านเยนจากสมโพธิ เพื่อน�า

ไปสร้างภาพยนตร์เรื่อง Jumbo A ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ และเมื่อครบก�าหนด

ช�าระในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ โนโบรไุด้เสนอลขิสทิธิภ์าพยนตร์ชดุอลุตร้าแมนของ

ซึบูราญ่า โปรดักชั่นส์ และอีกสองเรื่องที่ร่วมสร้างกับไชโยภาพยนตร์ รวม

ทั้งสิ้นจ�านวน ๙ เรื่อง ให้สมโพธิแทนการใช้หนี้

นั่นจึงเป็นสาเหตุให้ลิขสิทธิ์ของอุลตร้าแมนตกเป็นของ สมโพธิ

แสงเดือนฉาย แห่งไชโยภาพยนตร์อย่างเงียบ ๆ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 

กรณีพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์อุลตร้าแมนก็ได้อุบัติข้ึนอย่าง

เป็นทางการ เมื่อซึบูราญ่า โปรดักชั่นส์ ซึ่งขณะนั้นมี คาสุโอะ ซึบูราญ่า 

ลูกชายของโนโบรุ เป็นประธานบริษัทแทนพ่อซึ่งเสียชีวิตเมื่อ ๒ ปีก่อน  ได้

ยื่นฟ้องต่อศาลทั้งที่ญี่ปุ่นและไทยว่าสัญญาลิขสิทธิ์อุลตร้าแมนในปี พ.ศ. 

๒๕๑๙ ที่สมโพธิ แสงเดือนฉายใช้กล่าวอ้างในการคัดค้านไม่ให้ซึบูราญ่า

โปรดักชั่นส์จัดจ�าหน่ายภาพยนตร์อุลตร้าแมนนอกประเทศญี่ปุ่นน้ันเป็น

เอกสารปลอม จนเกิดการฟ้องร้องกันไปมาระหว่างซึบูราญ่า โปรดักชั่นส์ 

กับไชโยภาพยนตร์ ในศาลของทั้งสองประเทศ กลายเป็นคดีความอัน

ซับซ้อนและกินเวลายาวนานกว่า ๑๖ ปี ต้องต่อสู้กันถึง ๙ ศาล ท้ายที่สุด

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ศาลสูงของญี่ปุ่นก็ได้มีค�าตัดสินให้สมโพธิ แสงเดือนฉาย 

ถือครองลิขสิทธิ์อุลตร้าแมนตามที่เคยได้รับมอบจากโนโบรุ  ซึบูราญ่า โดย

ลิขสิทธิ์นี้ครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลก ยกเว้นที่ญี่ปุ่นประเทศเดียว

เมื่อได้รับชัยชนะ สมโพธิจึงได้ด�าเนินการท�าตามความฝันอีกขั้น

หนึง่ของเขา นัน่คอืการท�าอลุตร้าแมนให้กลายเป็นหนงัฮอลลวีูด้ฟอร์มยกัษ์ 

เพื่อครองใจเด็ก ๆ  ทั่วโลก ซึ่งล่าสุด บริษัท Koo Media Inc. ได้เซ็นสัญญา

น�าหนุมานและอุลตร้าแมนทั้ง ๗ ตัว มาเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา โดย

ก่อนหน้าที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ ตัวละครเหล่านี้จะได้รับการพัฒนา

เป็นเกมเพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่เด็ก ๆ ก่อนภายในปีนี้ รวมทั้งจะมีการจัดท�า

หนังสือและภาพยนตร์สารคดีแนะน�าตัวสมโพธิ แสงเดือนฉาย เพื่ออธิบาย

ให้เหน็ถึงการมส่ีวนร่วมในตัวอลุตร้าแมนและการต่อสู้อนัยาวนานเพือ่ให้ได้

มาซึ่งลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องของเขา

การเปิดตัวอุลตร้าแมนในอเมริกาอย่างเป็นทางการ มีขึ้นเมื่อวันที่ 

๑๖-๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ในงาน Frank & Sons

Collectable show ทีเ่มอืงอนิดสัตร ีโดยสมโพธไิด้เดนิทางไปแจกลายเซน็

บนแผ่นพับแนะน�าประวัติของเขากับอุลตร้าแมน ให้แก่แฟน ๆ ที่มารอต่อ

คิวกันยาวเหยียด แผ่นพับนี้เป็นเสมือนบทคัดย่อจากหนังสือ 50th Anni-

versary Ultraman Forever Sompote’s Battle for a Superhero โดย 

เลน เชอร์แมน นกัเขียนสารคดชีือ่ดังในอเมรกิา ซึง่ขณะนีก้�าลังอยูใ่นระหว่าง

การตีพิมพ์ และจะมีการแปลเป็นภาษาไทย ญี่ปุ่น และจีนในอนาคต

เรามีโอกาสได้ชมฉบับตัวอย่างของหนังสือเล่มนี้ ที่สมโพธิได้น�า

มาให้ดูในวันที่มาเยือน ข้างในนั้นเต็มไปด้วยภาพถ่ายหาดูยากจ�านวนมาก

ของเขาตั้งแต่สมัยที่ไปฝึกงานอยู่ที่โตโฮ สมโพธิกล่าวว่า เขาเป็นคนเก็บทุก

อย่างทั้งภาพถ่าย และของที่เก่ียวข้องกับอุลตร้าแมน ต้ังแต่ต้นแบบหน้า

อุลตร้าแมนใน พ.ศ. ๒๕๐๗ ไปจนถึงรูปวาดลายเส้นต่าง ๆ  ของโทรุ นาริตะ 

ทั้งหมดนี้ เขาเชื่อว่าจะเป็นหลักฐานชั้นดีให้หลายคนที่สงสัยในลิขสิทธิ์

อุลตร้าแมนของเขาหายคลางแคลงใจ

ปลายทางความฝันของชายผู้ที่เติบโตข้ึนมาด้วยมนต์วิเศษแห่ง

ภาพยนตร์ผู ้นี้จะเป็นเช่นไร นับเป็นอีกก้าวที่น่าจับตามองของวงการ

ภาพยนตร์ไทยและวงการภาพยนตร์โลก

*หนุมานพบ 7 ยอดมนุษย ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหอภาพยนตร (องคการ

มหาชน) ให้เปนมรดกภาพยนตรของชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕

แบบร่างลักÉณะของอุลตร้าแมน... 
พั²นามาจากรูปพระอั¯°ารส 

พระพุท¸รูปปางเป�ดโลก แห่งวัดมหา¸าตุ 
ที่สมโพ¸ิน�ามาให้ดู 

«ึ่งสุดท้ายแล้วได้กลายมาเป็นต้นแบบจริง æ 
ของอุลตร้าแมน ออกแบบโดย โทรุ นาริตะ 

¼ู้ก�ากับศิลปŠของโรงถ่ายโตโÎ 

๑๓





“คลังสิ่งพิมพ์” ถือเป็นส่วนงานหนึ่งของส�านักหอสมุด

แห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ที่มีความส�าคัญต่อการ

เก็บรักษาสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของประเทศไทย และจากปริมาณสื่อ

สิง่พมิพ์ทีม่จี�านวนมาก ท�าให้หอสมดุแห่งชาตซ่ึิงตัง้อยู่ทีถ่นนสามเสน 

กรงุเทพฯ นัน้ ได้รบังบประมาณในการขยายพืน้ทีจ่ดัเก็บคลังส่ิงพมิพ์

ของชาติมาตั้งอยู่ที่ศาลายา ซึ่งถือเป็นเพื่อนบ้านท่ีมีความเอื้อเฟ้อ

ต่อหอภาพยนตร์ อย่างการที่ได้อนุเคราะห์พื้นที่บางส่วนให้หอ

ภาพยนตร์ใช้เป็นส�านกังานชัว่คราว ในขณะทีร่ออาคารหลงัใหม่ของ

หอภาพยนตร์ที่จะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้  

เมื่อพูดถึงคลังสิ่งพิมพ์หลายคนอาจยังสงสัยว่า มีหน้าท่ี

ท�าอะไรบ้าง คุณวาสนา งามดวงใจ บรรณารักษ์ช�านาญการพิเศษ 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด ส�านักหอสมุดแห่งชาติ ได้ไขข้อสงสัย

ดังกล่าว โดยให้สัมภาษณ์กับกองบรรณาธิการจดหมายข่าวหอ

ภาพยนตร์ เกี่ยวกับภารกิจงานของคลังสิ่งพิมพ์ว่า “ในสวนของ

คลังสิ่งพิมพ มีหน้าที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับตาม

พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อจัดเก็บเปนคลัง

สิง่พมิพของชาต ิสิง่พมิพดงักลาวได้แก หนงัสอื หนงัสอืพมิพ วารสาร 

นิตยสาร เปนต้น ตามพ.ร.บ.นี้กําหนดไว้วา ผู้ผลิตส่ิงพิมพต้องสง

หนงัสอืทีจ่ดัพมิพขึน้ให้กบัหอสมดุแหงชาตจิาํนวน ๒ ฉบับ หนึง่ฉบับ 

จะเกบ็ไว้เปนหลกัฐานของชาตทิีค่ลงัสิง่พมิพ อกีหนึง่ฉบบัจะนาํออก

ให้บริการประชาชน 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

และอีกหน้าที่หนึ่งที่คลังสิ่งพิมพต้องดําเนินการคือ การให้

บรกิารทาํสาํเนาเอกสารอ้างอิงทางตลุาการคอื การขอสาํเนาเอกสาร

ในคลังสิ่งพิมพเพื่อประกอบการพิจารณาคดีความตาง ๆ ของศาล

สื่อสิ่งพิมพเหลานี้จะมีหลักฐานยืนยันอยู ในตัวเลมอยางชัดเจน

ดังนั้นเมื่อมีหมายศาลมาขอให้หอสมุดแหงชาติทําสําเนาคําพูดหรือ

เนื้อหาที่ปรากฏเปนคดีความของโจทกทั้ง ๒ ฝ่าย เพื่อนําไปเปน

พยานศาล โดยตรวจค้นหาตามหัวเรื่อง วันเดือนปีที่กําหนดใน

หมายศาล พร้อมลงนามรับรองเอกสารโดยสํานักหอสมุดแหงชาติ

หลังจากนั้นก็เปนหน้าที่ของศาลที่จะดําเนินการสืบเสาะตอไป”

 คลังสิ่งพิมพ์ที่ศาลายานั้น ไม่ได้เปิดให้บริการแก่บุคคล

ทั่วไป แต่สามารถไปใช้บริการค้นคว้าสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้ที่หอสมุด-

แห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ซึ่งเปิดบริการทุกวัน วันจันทร์ถึง

วันศุกร์ เวลา ๙.๐๐–๑๘.๓๐ น. และวันเสาร์–อาทิตย์ เวลา

๙.๐๐–๑๗.๐๐ น. โดยมีบริการพื้นฐานต่าง ๆ ได้แก่ บริการสืบค้น

ข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ่าน

ระบบออนไลน์ และอนิเทอร์เนต็ บริการหนังสือทกุสาขาวชิา บริการ

วารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลา บริการสื่อ

โสตทศัน์ บรกิารค้นคว้าหนงัสือตัวเขยีนจารกึ บรกิารหนงัสือหายาก 

บริการสิ่งพิมพ์ ภาษาจีน และบริการพิเศษ (e-service) คือ บริการ

เลขมาตรฐานสากลประจ�าหนังสือ (ISBN) บริการเลขมาตรฐาน

สากลประจ�าวารสาร (ISSN) บริการข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ 

(CIP) และบริการจดแจ้งการพิมพ์ ตามพระราชบัญญัติจดแจ้ง

การพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.nlt.go.th หรือสอบถามได้ที่ ๐๒ ๒๘๑-๕๒๑๒, ๐๒ ๒๘๐- 

๙๘๒๘ – ๓๒

คลังสิ่งพิมพของชาติ

๑๕

โดย กองบรรณาธิการ



เมือ่ประมาณ ๔-๕ ปีก่อน หน่วยกูห้นงัมโีอกาสได้ชมภาพยนตร์

เรื่อง เสด็จประพาสอินโดจีน พ.ศ. ๒๔๗๓ ของรัชกาลที่ ๗ เป็นฟิล์ม

ขนาด ๑๖ มม. ขาว-ด�า เงียบ เป็นการบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่

พระเจ้าอยูห่วัและพระราชินีเสดจ็จากกรงุเทพฯ ไปเมอืงไซ่ง่อน และ

เมืองตุรัน แล้วเสด็จกลับมาไซ่ง่อน ไปกัมพูชา จากนั้นเสด็จกลับ

สยามโดยรถไฟพระที่นั่งเข้าทางอรัญประเทศ

เมือ่ชมภาพยนตร์จบ หน่วยกูห้นงัรูส้กึ “เอ๊ะ” (อาการโรคสงสัยอะไรบางอย่าง

ของหน่วยกูห้นงั) กบัภาพเหตกุารณ์ทีไ่ซ่ง่อน เพราะเป็นภาพการแข่งขันฟตุบอลระหว่าง 

ไทย กับ ไซ่ง่อน เลยท�าให้รู้สึกคาใจ มันคุ้นมาก ๆ แต่จ�าไม่ได้ว่าเคยเห็นที่ไหน

จนวันหนึ่ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้จัดงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้น หน่วย

กู้หนังมีโอกาสได้เข้าชมงานและเห็นพิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลสยาม ในใจคิดว่าต้องไป

เยีย่มเยอืนซะแล้ว เพราะชอบประวตัศิาสตร์แถมเป็นเรือ่งฟตุบอลด้วย จงึไม่ควรพลาด

ด้วยประการทั้งปวง

เมื่อหน่วยกู ้หนังไปพิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลสยาม

เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ก็ให้การต้อนรับและน�าชมพิพิธภัณฑ์ จน

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

¼ู้สละเลือดเนื้อและวิญญาณ
หมดแล้วให้กับ¿ุตบอลทีมชาติสยาม

จิรัฏฐ์ จันทะเสน

ได้เห็นภาพหนึ่งมีค�าบรรยายใต้ภาพว่า “พระบาทสมเด็จพระ-

ปกเกล้าเจ้าอยูหวั เสดจ็เยอืนอนิโดจนีฝรัง่เศส พ.ศ. ๒๔๗๓” ภาพ

ถัดไปบรรยายว่า “รัชกาลที่ ๗ เสด็จทอดพระเนตรการแขงขัน

ฟุตบอลระหวางชาติ ณ อินโดจีนฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๔๗๓” และภาพ

สุดท้ายบรรยายว่า “ทีมชาติสยามชุดชนะอินโดจีนฝร่ังเศส เมื่อ 

พ.ศ. ๒๔๗๓” 

 เมือ่น�าภาพทัง้สามเหตกุารณ์มาประกอบกนั ท�าให้ความ

ทรงจ�าที่ก�าลังจะถูกปิดตายได้เปิดข้ึนอีกครั้ง และเจ้าหน้าท่ี

พิพิธภัณฑ์ได้น�าสมุดบันทึกของขุนประสิทธิ์วิทยกรมาสองเล่ม

เล่มแรกเป็นภาพวาดเสือ้สามารถทมีต่าง ๆ  และเล่มทีส่องเป็นสมดุ

บันทึกเหตุการณ์การเดินทางไปอินโดจีน-ฝรั่งเศสเพ่ือลงแข่งขัน

ฟุตบอล เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์กล่าวเสริมว่า “ขุนประสิทธิ์วิทยกร

คือหัวหน้าทีมฟุตบอลสยามไปเตะที่เวียดนาม และที่สําคัญมัน

เปนการแขงขันนอกประเทศครั้งแรกของทีมชาติสยาม”

สิ่งของเหล่านี้จะดูไม่มีคุณค่าเลย ถ้าไม่รู้จักความหมาย

ข้างในทีซ่่อนอยู ่และผู้ทีจ่ะถอดรหสัลับในใจนัน้ได้ก็คอื พีเ่จ้าหน้าที่

พิพิธภัณฑ์ผู ้นั้น ผู ้ที่ท�าให้โลกของฟุตบอลมาเจอกับโลกของ

ภาพยนตร์ได้ ผู้นั้นมีนามว่า จิรัฏฐ์  จันทะเสน

ทีมชาติสยามชุดชนะอินโดจีนฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓

โดย มานัสศักดิ์ ดอกไม้

๑๖



ทุก ๆ วันเกิด พ่อจะซื�อหนังสือประวัติ
นักฟุตบอลที่ดัง ๆ มาให้อ่าน

จิรัฏฐ์ จันทะเสน (ชื่อเดิม ปิยะวัฒน์) เกิดเมื่อวันที่ ๙ 

มกราคม ๒๕๐๖ หดัเล่นฟุตบอลกบัเพือ่น ๆ  ตัง้แต่เดก็ จนเมือ่อายุ 

๙ ขวบ ป่วยเป็นฝีและผลของการรักษาท�าให้ขาขวาลีบ แต่คุณพ่อ

ก็พาไปดูฟุตบอลทีมชาติไทยลงเตะที่สนามศุภชลาศัยเป็นประจ�า 

และทุก ๆ วันเกิด พ่อจะซื้อหนังสือประวัตินักฟุตบอลที่ดัง ๆ มา

ให้อ่าน เช่น เปเล่ และ จอร์จ เบสต์ 

ปี ๒๕๐๙ ประเทศองักฤษได้เป็นเจ้าภาพฟตุบอลโลกและ

ได้ต�าแหน่งชนะเลิศมาครอง ช่อง ๔ บางขุนพรม จึงได้ซื้อเทปการ

แข่งขันฟุตบอลสโมสรจากประเทศอังกฤษเข้ามาฉายในเมืองไทย

เป็นครัง้แรก ยิง่ท�าให้เดก็ชายปิยะวฒัน์รกัและเข้าใจในเกมฟตุบอล

มากขึ้น 

ตอน ม.ศ. ๑-๓ เริ่มตัดเก็บประวัติฟุตบอลและข้อมูล

นกัเตะ กท็�ามาเรือ่ยจนเริม่ห่างฟุตบอลตอนเป็นข้าราชการทีร่ฐัสภา

ปี ๒๕๓๕ ช่วงนั้นชีวิตตกต�่ามาก เลยต้องมาดูตัวเอง ด้วย

การเปิดหนังสือพรหมชาติ ใครเกิดวันพุธที่ ๙ ตอนเที่ยงคืน ใน

หนังสือบอกว่าชื่อต้อง จ.จาน เท่านั้น จะยิ่งใหญ่ จะยืนขึ้นได้ นาย

ปิยะวัฒน์จึงเปลี่ยนชื่อด้วยตัวเองเสียใหม่ว่า จิรัฏฐ์ 

วันนั้น เป็นวันแดงเดือด แมน ฯ ยู เตะกับ ลิเวอร์พูล ตอน

นัน้พี ่ย. โย่ง เอกชยั นพจินดา เป็นคนพากย์ ได้บรรยายสถิตข้ิอมลู

อย่างละเอยีด ท�าให้พีจ่ริฏัฐ์เกดิความสงสยัว่า แล้วของทมีชาตไิทย

ล่ะ มใีครเกบ็บ้างไหม จากตรงนีเ้ป็นแรงบันดาลใจให้กลบัมาสนใจ

ฟุตบอลอกีครัง้ เพยีงแต่คราวนีไ้ม่ใช่บอลองักฤษแต่เป็นทมีชาตไิทย

เร่ิมต้นเขี่ยลูกบอลที่หอสมุดแห่งชาติ ฝังตัวอยู่ที่นั่นจาก

เช้ายันค�่า จากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี จนเจ้าหน้าที่หอสมุด

จ�าหน้าได้ ถ่ายเอกสารเกบ็ข้อมลูจนเงนิหมด แต่พีจ่ริฏัฐ์บอกว่ามนั

เป็นช่วงชวีติทีม่คีวามสขุมาก และเริม่เขียนบทความลงหนงัสอืเป็น

คร้ังแรกกบัฟตุบอลสยาม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ในคอลมัน์ พงศาวดาร

ลูกหนังสยาม จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ และยังจดจ�าถึงวันแรกบนแผง

หนังสือได้ดี ดีใจมาก ซื้อมา ๕ เล่ม ยืนกอดหนังสือแน่นเลย และ

ลาออกจากราชการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อมาจัดท�าพิพิธภัณฑ์

คณะฟุตบอลสยาม

นอกจากเป�นการลงสนามนอกประเทศครั�งแรก
ของทีมชาติสยามแล้ว 

ยังเป�นกุศโลบายของฝรั่งเศส
เพื่อแสดงศักยภาพเหนือดินแดนอินโดจีน

ประวัติ ขุนประสิทธิ์วิทยกร (ศักดิ์ คุปตะวานิช) จากค�า

บอกเล่าของจิรัฏฐ์ จันทะเสน 

เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๒ ชื่อเดิม “ฮก” 

เป็นคนไทยเชื้อสายจีน เล่นฟุตบอลอยู่หลายสโมสรในรัชกาลที่ ๖ 

จนฝีเท้าไปเตะตาทีมในวังคือ ทีมเสือป่า และต่อมาเล่นให้สโมสร

กระทรวงธรรมการ จนรัชกาลที่ ๖ พระราชทานนามสกุลใหม่ว่า

คุปตะวานิช และฮกได้ให้ชื่อของตัวเองใหม่ว่า ศักดิ์ คุปตะวานิช

พี่จิรัฏฐ์เล่าต่อว่า ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ เมื่อขุนประสิทธิ์-

วิทยกรย้ายมาอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ ในสมัยรัชกาลที่ ๗ ประเทศ

เวยีดนาม โดย เมอซเิออร์ ปากสี แยร์ 

เป็นผู้ส�าเร็จราชการแคว้นอินโดจีน 

ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว และสมเด็จ

พระบรมราชินี เสด็จประพาสอินโดจีน พร้อมทั้งจัดให้มี

การแข่งขันฟุตบอลระหว่างชาติ ชิงถ้วยผู้ส�าเร็จราชการ

แคว้นอนิโดจนี ระหว่างทมีผสม ญวน-ฝรัง่เศส กบั ทมีชาติ

สยาม ณ เมืองไซ่ง่อน 

พี่จิรัฏฐ์ได้แสดงความคิดเห็นว่าการแข่งขันนัดนี้ส�าคัญมาก นอกจากเป็นการ

ลงสนามนอกประเทศครัง้แรกของทมีชาตสิยามแล้ว ยงัเป็นกศุโลบายของฝรัง่เศสเพือ่

แสดงศักยภาพเหนือดินแดนอินโดจีน

ทางสยามจึงจัดให้มีการคัดเลือกตัวนักฟุตบอลและฝึกซ้อมที่สนามโรงเรยีน

สวนกหุลาบวทิยาลยั มหีลวงกายวภิาคบรรยาย (แถม ประภาสะวตั) เป็นผู้ฝึกสอน และ

ขุนประสิทธิ์วิทยกร เป็นหัวหน้าทีม

๑ บันทึกเหตุการณ์การเดินทางไปอินโดจีน-ฝรั่งเศส
เพื่อลงแข่งขันฟุตบอล
๒ สมุดภาพวาดเสื้อสามารถทีมต่าง ๆ
๓ ขุนประสิทธิ์วิทยกรคือหัวหน้าทีมฟุตบอลสยามไปเตะที่เวียดนาม

๑

๒

๓

๑

ข้าพเจ้าเล่นเป็น FULL BACK คู่กับ เÎงหย่วน
แข่งขันกับ SELECTED FRAN – ANNAMITE... 

เราชนะ ô-๐ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
พระราชวโรกาส ให้ข้าพเจ้า«ึ่งเป็นหัวหน้าส�ารับ

สัม¼ัสพระราชหัตถ์เป็นเกียรติยศแก่นัก¿ุตบอลไทย
พร้อมทั้งมีพระราชด�ารัสว่า

“ขอแสดงความยินดีด้วย พวกเราเล่นได้ดีมาก” 

๑๗



จากข้อมูลข้างต้นแสดงว่า จดหมายเหตุพระราชกิจ

รายวนั พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาประชาธปิกพระปกเกล้า-

เจ้าอยู ่หัว และสมุดบันทึกของขุนประสิทธิ์วิทยกร มีเน้ือหา

สอดคล้องกับภาพเหตุการณ์การแข่งขันฟุตบอล ที่ “เอ๊ะ” ในหนัง

ของรัชกาลที่ ๗ เรื่องเสด็จประพาสอินโดจีน พ.ศ. ๒๔๗๓ ท�าให้

น่าเชื่อว่ามันเป็นเหตุการณ์เดียวกัน 

หน่วยกู้หนังได้ฟังพี่จิรัฏฐ์เล่าเรื่องฟุตบอลทีมชาติสยาม

จนเพลนิ ในเรือ่งราวนัน้มทีัง้ความสขุสมหวงั  ความเศร้าโศกเสยีใจ 

ความหวัง และความท้อแท้ มันมีครบทุกรสชาติเหมือนหนังไทย

เลย

“ทุกวันนี้ประเทศไทยยังไมมีหลักสูตรประวัติศาสตร

ฟตุบอลไทยเลย เราไปเรยีนแตประวติัศาสตรฟตุบอลตางประเทศ” 

มันสะกิดต่อมดวงใจมากเลย ค�าพูดที่ธรรมดา ๆ แต่เมื่อเป็นวาจา

ของพี่จิรัฏฐ์ มันจึงเข้าเส้นจริง ๆ  

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ โดย นายจิรัฏฐ  จันทะเสน จาก

สมาคมประวัติศาสตรฟุตบอลแหงประเทศไทย

ภาพยนตรานุกรม ของหลวงกลการเจนจิต ที่เกี่ยวกับฟุตบอล
จากหนังสือ สยามภาพยนตร์ โดม สุขวงศ์

เรื่อง เสด็จทอดพระเนตรการแขงขันฟุตบอล ระหวางสโมสรศรีกรุง กับ กรมรถไฟหลวง 

ของกรมรถไฟหลวง ถ่ายโดย หลวงกลการเจนจิต ฉายเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๔๖๙  

เรื่อง ฟุตบอลระหวางมหาวิทยาลัยจีนาน กับ กรมรถไฟหลวง FOOTBAL CHINE – RAIL-

WAY ๑ ม้วน ของกรมรถไฟหลวง  ถ่ายโดย หลวงกลการเจนจติ ฉายเมือ่วนัที ่๑๑ พฤษภาคม ๒๔๗๑

เรื่อง ขาวศรีกรุงภาค ๑ กิจกรรมภายในโรงพิมพศรีกรุง ภาค ๒ การแขงขันฟุตบอลของ

สโมสรศรกีรงุและได้รบัพระราชทานรางวลั ภาค ๓ การฉลองศรกีรงุ ๑๐ ปี ของโรงพมิพศรกีรงุ ถ่าย

โดย ? ฉายเมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๔๗๒

พี่จิรัฏฐ์ได้เปิดภาพการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติสยามกับทีมผสมญวน-ฝรั่งเศส 

พร้อมได้บรรยายภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ และเปิดแฟ้มข้อมูลเพื่อให้เห็นหลักฐาน เช่น 

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระ

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ วันพุธที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๓ และสมุดบันทึกของ

ขุนประสิทธิ์วิทยกร หัวหน้าทีมชาติสยาม ได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ดังนี้

“๑๖ เมษายน วันนี้เปนวันแขงขันชิงถ้วยหน้าพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระ

ปกเกล้าเจ้าอยูหัวและสมเสด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี และมีทาน

มองสิเออร ปากีส แยร ผู้สําเร็จราชการแคว้นอินโดจีนรวมเฝาทูลละอองธุลีพระบาท

อยูด้วย ข้าพเจ้าเลนเปน FULL BACK คูกับ เฮงหยวน แขงขันกับ SELECTED FRAN 

– ANNAMITE กัปตันของเขาเปนชาวฝรั่งเศส ชื่อ “ซิกาเลน” เราชนะ ๔-๐ พระบาท

สมเด็จเจ้าอยูหัวพระราชทานพระราชวโรกาส ให้ข้าพเจ้าซึ่งเปนหัวหน้าสํารับสัมผัส

พระราชหัตถเปนเกียรติยศแกนักฟุตบอลไทย พร้อมท้ังมีพระราชดํารัสวา ‘ขอแสดง

ความยินดีด้วย พวกเราเลนได้ดีมาก’ ทั้งนี้ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ และ

ทานมองสิเออร ปากีส แยร ได้รับเกียรติยศเปนผู้แทนยื่นถ้วยรางวัลให้แกข้าพเจ้าใน

พระบรมนามาภิไธยแหงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวกรุงสยาม ทานมองสิเออร

ปากีส แยร ได้กลาวเปนภาษาอังกฤษกอนที่จะยื่นถ้วยนั้นให้ ซึ่งแปลเปนภาษาไทยได้

วา ‘ถ้วยรางวัลนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวกรุงสยาม ได้ทรงพระมหากรุณา

พระราชทานเกียรติยศแกข้าพเจ้าเปนผู้มอบถ้วยนี้ให้แกทาน’

แล้วจับมือเขยา...”

๑๘





ฉัตรชัย เปลงพานิช

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 ความผกูพนักบัโลกภาพยนตร์ ส่งผลให้เมือ่โตข้ึนเขาเริม่สนใจ

งานด้านวงการบันเทิง และเริ่มมีผลงานถ่ายโฆษณา ขณะเรียนอยู่ที่

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง นอกจากนี้ยังเคยสมัครเรียนการแสดงที่อัศวิน

ศิลปะการแสดงอีกด้วย กระทั่งเมื่อ เพิ่มพล เชยอรุณ ผู้ก�ากับภาพยนตร์

ชือ่ดงัแห่งค่ายไฟว์สตาร์ ได้บงัเอญิมาพบและถกูชะตาในตวัเขา จงึชกัชวน

ให้ฉัตรชัยมารับบทพระเอกในภาพยนตร์เรื่อง ระย้า ที่ก�าลังเตรียมสร้าง 

เป็นการเปิดทางให้เขามีโอกาสก้าวเข้าสู่ถนนสายมายาเป็นครั้งแรก

ระย้า ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และปีถัดมาฉัตรชัยมีผลงาน

ภาพยนตร์ล�าดบัที ่๒ เรือ่ง สายสวาทยงัไมสิน้ ประกบคูก่บั สนิจยั หงษ์ไทย 

นางเอกสาวหน้าใหม่ ผูท้ีก่ลายเป็นคูช่วีติของเขาในเวลาต่อมา จากนัน้เขา

กเ็ริม่มผีลงานภาพยนตร์ออกมาเป็นระยะ อาท ิกตญัปูระกาศติ (๒๕๒๖) 

ซ่ึงได้ประกบกบัดาราฮ่องกงชือ่ดงัอย่าง โจวเหวนิฟะ วนันัน้คงมาถงึ (๒๕๒๗) 

ลูกสาวคนใหม (๒๕๒๗) เป็นต้น แต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

มากนัก

 จุดเปลี่ยนที่ท�าให้ฉัตรชัย เปล่งพานิช เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังคือ

การรับบทเป็น ตี๋ใหญ่ อาชญากรที่มีตัวตนจริง ๆ ในละครโทรทัศน์ที่ออก

ฉายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ นั่นท�าให้เขาเริ่มมีภาพลักษณ์เป็นพระเอกมาดบู๊ 

และมีผลงานภาพยนตร์แนวนี้ออกมาหลายเรื่อง อาทิ สองคนสองคม 

(๒๕๒๘) โอวตี่ มือปนหน้าหยก (๒๕๒๙) นักฆาหน้าหยก (๒๕๓๐)

เกาม้าเก็ง (๒๕๓๑) ฯลฯ ขณะเดียวกัน เขาก็ค่อย ๆ พัฒนาฝีมือด้านการ

แสดง จนได้รับการยอมรับในฐานะดาราคุณภาพคนหนึ่งของวงการ โดย

มีรางวัลทางการแสดงจากหลายสถาบันเป็นเครื่องการันตี กล่าวเฉพาะ

ภาพยนตร์ ได้แก่ รางวลัพระราชทานพระสรุสัวด ีและรางวลัชมรมวจิารณ์

บันเทิง จากเรื่อง น้องเมีย (๒๕๓๔ – นักแสดงน�าชายยอดเยี่ยม) รางวัล

ชมรมวิจารณ์บันเทิง จากเรื่อง น้องเมีย (๒๕๓๔ – นักแสดงน�าชาย

ยอดเยี่ยม)   และมือปน 2 สาละวิน (๒๕๓๖ – นักแสดงประกอบชาย

เสารที่ ๒๑ มิถุนายน ลานดารา 

ฉัตรชัย เปลงพานิช

ยอดเยี่ยม) และรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ จากเรื่อง จอม-

ขมังเวทย (๒๕๔๘ – นักแสดงน�าชายยอดเยี่ยม) 

ปัจจุบัน  ฉัตรชัย เปล่งพานิช มีผลงานภาพยนตร์ออกมาไม่น้อย

กว่า ๖๐ เรื่อง นับเป็นพระเอกที่มีบทบาทส�าคัญคนหนึ่งของวงการ

ผลงานที่โดดเด่นของเขาในช่วงหลังมีมากมาย อาทิ สุริโยทัย (๒๕๔๔) 

ตะลมุพกุ มหาวาตภยัล้างแผนดนิ (๒๕๔๕) 102 ปดกรงุเทพปล้น (๒๕๔๗) 

จอมขมังเวทย (๒๕๔๘) ผีไม้จิ้มฟน (๒๕๕๐) เฉือน (๒๕๕๒) เป็นต้น 

นอกจากงานเบ้ืองหน้า ทุกวันนี้เขายังได้พลิกบทบาทไปอยู่เบ้ืองหลังใน

ฐานะผู้จัดและผู้ก�ากับละครโทรทัศน์ที่ประสบความส�าเร็จไม่แพ้การเป็น

นักแสดง

วันเสาร์ท่ี ๒๑ มิถุนายน พระเอก

ยอดนิยมผู ้นี้จะเดินทางมาที่หอภาพยนตร์ 

(องค์การมหาชน) เพื่อประทับรอยมือรอยเท้า 

ณ ลานดารา เป็นอมตนุสรณ์แห่งเกียรติยศบน

เส้นทางสายมายา พร้อมบอกเล่าประสบการณ์

ในวงการภาพยนตร์ให้แฟน ๆ ได้รับฟังอย่าง

เจาะลกึ เปดงานด้วยการฉาย ระยา ผลงาน

การแสดงภาพยนตร์เรื่องแรก ตั้งแต่เวลา 

๑๓.๐๐ น. เปนต้นไป ณ โรงภาพยนตร์

ศรีศาลายา

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมงานแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียด

เพิม่เตมิได้ที ่๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔ ต่อ ๑๑๑ หรอื www.facebook.com/

ThaiFilmArchivePage 

 

 

ฉัตรชัย เปล่งพานิช เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓

ทีจ่งัหวดักาญจนบรุ ีเขาผกูพนักับภาพยนตร์มาต้ังแต่วยัเดก็ เริม่จากการ

ทีม่คีณุพ่อเป็นต�ารวจ ซึง่ท�าให้มโีอกาสได้รบับัตรชมภาพยนตร์ฟรอียูเ่ป็น

ประจ�า จึงได้เข้าชมภาพยนตร์แทบทุกเรื่องที่เข้าฉายใน

ตัวจังหวัด และเมื่อต้องย้ายตามคุณพ่อไปอยู่ที่จังหวัด

ราชบุรี ด้วยความสนิทสนมกับเพื่อนซึ่งเป็นลูกชายเจ้าของ

โรงภาพยนตร์ ท�าให้เขาได้เข้าไปคลกุคลอียูท่ีน่ัน่ ถงึขัน้เคย

ได้ท�าหน้าที่ฉายหนังยามที่ขาดพนักงานฉาย

๒๐
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จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๒๑

เหตุการณ์ที่อาจถือเป ็นหมุดหมายแรกใน

ประวัติศาสตร์การต่อสู ้ระหว่างมวลชนกับอ�านาจรัฐ

ในประเทศไทย  คือ  การเคลื่อนไหวของนิสิต นักศึกษา 

และประชาชนเรือนแสน เพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญจาก

รัฐบาลเผด็จการทหารของ จอมพลถนอม กิตติขจร ใน

เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖  ซึ่งลงเอยด้วยการที่เจ้าหน้าที่

รัฐใช้อาวุธและก�าลังปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างรุนแรง ท่ี

คนไทยรูจ้กักนัในฐานะ “เหตกุารณ์ ๑๔ ตลุาคม ๒๕๑๖” 

การปะทะกนัระหว่างรฐักบัประชาชนในครัง้นัน้ ก่อให้เกดิ

การบาดเจ็บล้มตายเป็นจ�านวนมาก แต่ในขณะเดียวกัน 

เหล่าเผด็จการทหารก็จ�าต้องก้าวลงจากอ�านาจและ

เดินทางออกนอกประเทศ 

“๑๔ ตุลา” จึงเป็นทั้ง “วันมหาวิปโยค” และ 

“วนัมหาปีต”ิ ในหน้าประวตัศิาสตร์การเมอืงไทย  ผลพวง

ที่ตามมา คือ มวลชนผู้เสียชีวิตได้รับการยกย่องขึ้นเป็น

วีรชนของชาติ  ค�า ๆ นี้ถูกท�าให้มีความหมายอย่างเป็น

รูปธรรมยิ่งขึ้นในปีถัดมา เมื่อรัฐได้จัดพิธีพระราชทาน

เพลงิศพวรีชน ข้ึน ณ ท้องสนามหลวง ในวนัที ่๑๔ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งนับเป็นครั้งที่สองต่อจากคราวกบฏ

บวรเดช ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ที่มีการสร้างเมรุขึ้นเพื่อ

ฌาปนกจิศพสามญัชนในพืน้ทีท่ีต่ามธรรมเนยีมใช้ส�าหรบั

งานพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และเจ้านายระดับ

สูงเท่านั้น

   อกีหนึง่เหตกุารณ์การปะทะกนัระหว่างรฐับาล

และกองทัพกับประชาชน คือ เช้าวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙  

เมื่อนักศึกษาจ�านวนมากถูกล้อมปราบในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ หลังรวมตัวกันคัดค้านการกลับมาของ

จอมพลถนอม กิตติขจร แต่ครั้งนี้  ผู้เสียชีวิตไม่ได้รับการ

เชิดชูจากรัฐให้เป็นวีรชนอย่างเช่นคราวก่อน ซ�้ายังถูก

สร้างภาพลักษณ์ให้เป็นดั่งจ�าเลยของสังคม

บรบิทต่าง ๆ  ของเหตกุารณ์ส�าคญัสองเหตกุารณ์

นี้ ได้รับการบันทึกไว้ในสื่อภาพยนตร์จ�านวนหนึ่ง ซึ่ง

หอภาพยนตร์มีโอกาสเก็บรักษาไว้ได้เพียงบางส่วน

ยกตวัอย่างเช่น ภาพยนตร์ ๑๖ มม. บนัทกึพธิพีระราชทาน

เพลิงศพวีรชน ๑๔ ตุลา ของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้

ถ่ายทอดให้เหน็ถึงบรรยากาศและความยิง่ใหญ่พธิศีพของ

ผู้เสียชวีติจากเหตุการณ์ทางการเมอืง ทีม่ผู้ีคนในประเทศ

ทุกระดับตั้งแต่สูงสุดจนถึงสามัญชนมาร่วมพิธีอย่าง

แน่นขนัด หรือภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ ๖ ตุลาคม 

๒๕๑๙ ซึง่ถ่ายโดยช่างภาพนรินาม และได้รบัคดัเลอืกจาก

หอภาพยนตร์ให้เป็นหนึ่งใน  ๑๐๐ หนังไทยที่คนไทย

ควรดู

เราสามารถศึกษาอะไรได้บ้างจากภาพยนตร์

เหล่านี ้โดยเฉพาะในแง่ของการแสดงออกของรฐัภายหลัง

จากการเสยีชวีติของประชาชน  หอภาพยนตร์ (องค์การ-

มหาชน) ขอเชิญทุกท่านมาร่วมหาค�าตอบกันในกิจกรรม

ภาพยนตร์สนทนา บทบาทของรัฐหลังเหตุการณ์ ๑๔ 

ตุลาคม ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ผ่านสื่อ โดยจะ

มกีารจดัฉายภาพยนตร์ทีเ่ก่ียวข้องกับทัง้สองเหตุการณ์นี้ 

ก ่อนจะเข้าช่วงสนทนากับกับวิทยากรรับเชิญ ดร. 

ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ อ.สุดารัตน์ มุสิกวงศ์  

อาจารย์ประจ�าคณะสงคมวทิยา วทิยาลัย Siena ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา  ในวนัเสาร์ที ่๒๘ มถินุายน นี ้ ตัง้แต่เวลา 

๑๓.๐๐ น เปนต้นไป

ผูส้นใจสามารถเข้าร่วมงาน โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย

แต่อย่างใด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ 

๒๐๑๓ – ๑๔ ต่อ ๑๑๑



โปรแกรมฉายเดือนพฤษภาคม

พฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สถานี ๔ ภาค (โปรแกรมพิเศษวันแรงงาน)
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย บุญส่ง นาคภู่ / 
สร้างโดย กลุ่มปลาเป็นว่ายทวนน�้า / ความยาว ๑๒๐ นาที

ภาพยนตร์อสิระล�าดบัที ่๒ ของบญุส่ง นาคภู่ ดดัแปลง
จาก ๔ เรื่องสั้นของนักเขียนชั้นครู กลายมาเป็นหนัง-
สั้น ๔ เรื่องที่บอกเล่าชีวิตกลุ่มคนธรรมดาสามัญใน
แต่ละภูมิภาคของประเทศจาก เหนือ กลาง อีสาน ใต้ 
ตามล�าดับ ท่ามกลางปัญหาสารพัน พวกเขาทั้งหมด
ล้วนอาศัยอยู่ริมทางรถไฟ รางแห่งชีวิตที่เชื่อมคนสี่
ภาคไว้ด้วยกัน

ศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ไอ้ขุนทอง (โปรแกรมรังแกและบ้านไร่นาเรา)
๒๕๒๑ / ก�ากับโดย ชรินทร์ นันทนาคร / 
สร้างโดย นันทนาครภาพยนตร์ / ความยาว ๑๑๙ นาที

ขนุทอง ใช้ชวีติเป็นชาวนาช่วยงานแม่ โดยมพิีกลุคอย
เป็นก�าลังใจ วันหนึ่งเขาไปเจอตาลก�าลังถูกข่มขืน จึง
รบัมาอยูด้่วยหวงัให้ช่วยดแูลแม่ แต่ความดกีไ็ม่เข้าข้าง 
เมื่อเขาถูก แสน ลูกก�านันมาคุกคามล้างแค้นที่ไปยุ่ง
กับพกุิล จนท�าให้แม่ของเขาตาบอด ขนุทองจงึต้องไป
ขโมยยามาช่วยแม่เพราะไม่มีเงิน แต่กลับเผลอฆ่าคน
ตายจนต้องหนีไปเป็นโจรในที่สุด 

เสาร์ที่ ๓ พฤษภาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. อย่าลืมฉัน (โปรแกรมรังแก)
๒๕๒๐ / ก�ากับโดย รุจน์ รณภพ / 
สร้างโดย อัญชลีโปรดักชั่น / ความยาว ๑๒๔ นาที

ความรกัอนัหวานชืน่สมยัเป็นนกัศกึษาของเขมชาตกิบั
สรุยิาวดต้ีองจบลง เพราะฐานะทีย่ากจนของฝ่ายหญงิ 
ท�าให้เธอตัดสินใจแต่งงานกับเศรษฐีหนีไปอยู่เมือง
นอก ปล่อยให้เขมชาติต้องเจ็บช�้ากับความเคียดแค้น
ที่ไม่มีวันลืม เวลาผ่านไป เมื่อเขมชาติเรียนจบและมี
บรษิทัเป็นของตวัเอง สรุยิาวดกีลบัมาสมคัรเป็นเลขาฯ 
ในบริษัทของเขาเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูก ๆ ศึกรัก
ระหว่างทั้งสองจึงเริ่มต้นขึ้น 

       >>>

เวลา ๑๕.๑๕ น. สาวบา้นแต้ (โปรแกรมบ้านไร่นาเรา)
๒๕๑๑ / ก�ากับโดย หวน รัตนงาม / 
สร้างโดย ศศิธรภาพยนตร์ / ความยาว ๑๔๔ นาที

นาวิน เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาถูกส่งตัวมาเพื่อพัฒนา
ต�าบลบ้านแต้ในภาคเหนือ เขาได้พบกับค�าภูและเกิด
สมัพันธ์รักกนั จนกระทัง่วนัหนึง่ นาวนิได้รบัจดหมาย
จากทางราชการให้เดินทางกลับไปยังกรุงเทพฯ และ
ถูกบังคับให้แต่งงานกับอรพิน ผู้หญิงที่แม่เลือกให้ 
เวลาผ่านไปค�าภูและสหายชาวบ้านแต้ตัดสินใจออก
เดินทางไปตามหานาวินที่เมืองกรุง

อาทิตย์ที่ ๔ พฤษภาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อน-แพง 
(โปรแกรมฟิล์มทัศนาและบ้านไร่นาเรา)
๒๕๒๖ / ก�ากับโดย เชิด ทรงศรี / 
สร้างโดย เชิดไชยภาพยนตร์ / ความยาว ๑๓๐ นาที

เร่ืองราวรักสามเส้าของ เพ่ือนและแพง  สองสาวพีน้่อง 
กับ ลอ หนุ่มชาวนาซึ่งผูกพันกันมาตั้งแต่เด็ก เมื่อโต
ขึ้น ลอเกิดมีใจรักต่อเพื่อน ปล่อยให้แพงแอบหลงรัก
และคอยเป็นห่วงเป็นใยเขาอยูข้่างเดยีว แต่วนัหนึง่เขา
ก็เริ่มส�านึกได้ว่า ความรักที่เพื่อนมีให้ตนนั้นเป็นแค่
ความรกัทีเ่ลือ่นลอย ต่างกบัแพงทีร่กัตนอย่างแท้จริง  

เวลา ๑๕.๑๕ น. ไอ้ทุย 
(โปรแกรมฟิล์มทัศนาและบ้านไร่นาเรา)
๒๕๑๔ / ก�ากับโดย ดอกดิน กัญญามาลย์ / 
สร้างโดย กัญญามาลย์ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๓๖ นาที

เรื่องราวของทุย ลูกชายก�านันบ้านนา กับ คุณเพรียว 
เศรษฐีสาวผู้ให้ชาวบ้านอาศัยท่ีดินท�ากินโดยไม่เก็บ
ค่าเช่า วนัหนึง่ชาวบ้านได้ข่าวว่าคณุเพรยีวจะมาเยีย่ม
หมู่บ้านจึงจัดงานต้อนรับ แต่ระหว่างงานเลี้ยงกลับมี
คนร้ายบกุเข้ามาในหมูบ้่าน ทยุจงึเป็นผูน้�าชาวบ้านใน
การคุม้ครองคณุเพรยีว ความรกัของทัง้คูจึ่งได้ก่อตัวขึน้

จันทร์ที่ ๕ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

สาระแน โอเซกไก (โปรแกรมรังแก)
๒๕๕๕ / ก�ากบัโดย เกยีรตศิกัดิ ์อดุมนาค / สร้างโดย บรษิทั 
เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ จ�ากัด / ความยาว ๘๓ นาที

วิลลี่และหอย แห่งสาระแนโชว์ รายการอ�าคนดังหรือ
ที่เรียกว่า “แคนดิด” ของเมืองไทย ได้เดินทางไป
ประเทศญี่ปุ ่น และได้พบกับส�านักโยชิโมโต้ ที่มี
ผลงานการการแคนดดิมานบั ๑๐๐ ปี และยงัคงความ
โหด มัน ฮา ไว้ได้เสมอ ด้วยความประทับใจ ทั้งคู่จึง
ขอฝากตัวเป็นศิษย์ และได้รับบททดสอบสุดหินให้ท�า
ภารกิจแคนดิด ๕ ซุปเปอร์สตาร์ชื่อดัง 

หนึ่งในวันส�าคัญประจ�าเดือนพฤษภาคม 

คือวันพืชมงคล วันแห่งการประกอบพระราชพิธี

พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็น

สัญญาณบ่งบอกให้รู ้ว่าฤดูกาลแห่งการไถหว่าน

ได้เริ่มต้นขึ้น นอกจากนี้วันนี้ยังได้รับการก�าหนด

ให้เป็น “วันเกษตรกร” เพื่อระลึกถึงความส�าคัญ

ของเกษตรกรรมในเมอืงไทยอกีด้วย โรงภาพยนตร์

ศรีศาลายาจึงได้จัดโปรแกรม บ้านไร่นาเรา* น�า

ภาพยนตร์ทีม่ฉีากหลงัเป็นชมุชนเกษตรกรรม และ

กสิกรรม หรือเสนอภาพชีวิตของเกษตรกรไทยมา

จัดฉาย ให้ได้ศึกษาถึงแง่มุมต่าง ๆ ของผู้คนใน

อาชีพที่ถือเป็นรากฐานส�าคัญของชาติ

อีกโปรแกรมหนึ่งซ่ึงจัดฉายควบคู่กันไป

ตลอดทั้งเดือนคือโปรแกรม รังแก ซึ่งคัดสรรเอา

ภาพยนตร์ที่มีเรื่องราวของการรังแกกันที่เกิดขึ้น

ระหว่างเพื่อนกับเพื่อน วัยรุ่นต่อวัยรุ่น ผู้ใหญ่ที่

กระท�ากัน จนไปถึงการกระท�าระหว่างคนต่างเพศ 

ต่างวัย ในปัจจุบัน ปัญหาเรื่องการรังแก กลายเป็น

ประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมาก โดยเฉพาะใน

โรงเรียน ซ่ึงบางครั้ง การรังแกอาจจะน�าไปสู ่

เหตุการณ์ที่เลวร้ายกว่าที่ใครจะคาดคิด ทั้งก่อ

ให้เกิดผลกระทบทั้งทางร่างกายและที่ส�าคัญทาง

จิตใจต่อผู้ที่ถูกกระท�า จนยากจะเยียวยา

*บานไรนาเรา เปนชื่อภาพยนตรไทยของกอง

ภาพยนตรทหารอากาศ ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ 

สร้างขึ้นโดยจุดประสงคของจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

ที่หวังยกฐานะของชาวนาให้สูงขึ้นอยางตะวันตก 

ปจจุบันยังไมพบฟลมภาพยนตรเรื่องนี้

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์



โปรแกรมฉายเดือนพฤษภาคม อังคารที่ ๖ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เพลงรกัสวรรคบ์า้นนา (โปรแกรมบ้านไร่นาเรา)
๒๕๓๗ / ก�ากับโดย ศักดิ์มรกต / สร้างโดย เจริญการช่าง
ภาพยนตร์ / ความยาว ๘๗ นาที

ภาพยนตร์เพลงท่ามกลางบรรยากาศบ้านนา เรือ่งราว 
ของยอด หนุ่มขายปลาผู้ยากจน ที่ตกหลุมรักแก้ว  
ลกูสาวผูใ้หญ่บ้าน ด้วยฐานะท่ีแตกต่างกันราวดอกฟ้า 
กับหมาวัด พ่อของแก้วจึงท�าทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ยอด 
สมหวัง ทั้งยังมี เปีย น้องชายสุดแสบของแก้วคอย 
ขดัขวางอกีทาง แต่ด้วยความรกัท่ีมีต่อแก้ว ท�าให้ยอด 
ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่าย ๆ 

พุธที่ ๗ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ก่องข้าวน้อยฆา่แม ่(โปรแกรมบ้านไร่นาเรา)
๒๕๒๒ / ก�ากบัโดย พงษ์ศกัดิ ์จนัทรกุขา / สร้างโดย เพือ่น
โปรดักชั่น / ความยาว ๑๐๒ นาที

ทอง อาศัยอยู่กับแม่และน้องสาว รวมทั้งสายบัว สาว 
สวยประจ�าหมู่บ้านซ่ึงเป็นเมียรัก ความแห้งแล้งของ 
ท้องถิน่ ท�าให้เขากลายเป็นคนโมโหร้าย เพราะต้องหา 
เลี้ยงครอบครัวแต่เพียงล�าพัง วันหนึ่งทองออกไปท�า 
นาท่ามกลางแดดจัดและหิวจนตาลาย เมื่อเห็นแม่มา 
ส่งข้าวช้า เขาจงึขาดสตแิละท�าในสิง่ทีไ่ม่มใีครคาดคดิ 

พฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

The Bandage Club (โปรแกรมรังแก)
๒๕๕๑ / ก�ากับโดย Yukihiko Tsutsumi / สนับสนุนโดย 
โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซเีอ / ความยาว ๑๑๘ นาท ี(ภาษา
ญี่ปุ่น ค�าบรรยายภาษาไทย)

ยางิระ และ ซาโตมิ เป็นเด็กมีปัญหาที่มาพบกันโดย 
บังเอิญ ทั้งคู่มีบาดแผลในจิตใจที่รักษาไม่หาย จึง 
อปุโลกน์การเยยีวยาแบบปลอม ๆ  เพือ่ปลอบใจตวัเอง  
ด้วยการน�าผ้าพนัแผลไปผกูไว้ตามสถานท่ีท่ีพวกเขามี 
ความหลังหรือท�าให้รู้สึกเจ็บปวด ไม่นานนัก วิธีการ 
ของพวกเขาก็แพร่หลายจนมีวัยรุ่นอีกหลายรายส่ง 
อีเมลมาขอเข้ารับการรักษา

ศุกร์ที่ ๙ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ด้วยเกล้า (โปรแกรมบ้านไร่นาเรา)
๒๕๓๐ / ก�ากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๐๗ นาที

เสาค�า ชาวนาจากภาคเหนือ ได้เมล็ดข้าวเปลือก 
จ�านวนหนึง่จากพระราชพธิจีรดพระนงัคัลแรกนาขวัญ  
ด้วยความเทิดทูนและศรัทธาในข้าวของพ่อ เขาจึง 
หว่านข้าวเหล่านั้นลงในผืนดินที่แห้งแล้ง ท่ามกลาง 
การดูหม่ินจากคนในครอบครัว ความไร้น�้าใจของ 
นายทุน และธรรมชาติที่โหดร้าย จนเมื่อฝนหลวงมา 
ถึง เสาค�าจึงกลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง 

เสาร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. Summer Holiday Everyday 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๗ / ก�ากับโดย Shusuke Kaneko / สนับสนุนโดย 
มลูนธิญิีปุ่น่ / ความยาว ๙๔  นาที (ภาษาญ่ีปุ่น ค�าบรรยาย
ภาษาไทย)

เรื่องราวของครอบครัวริไคจินซึ่งมีฐานะดี แต่วันหนึ่ง  
นารยิกิู หวัหน้าครอบครวักลบัท�าให้โลกของภรรยาคอื  
โยชิโกะ เกือบพังทลายลง เพราะการตัดสินใจลาออก 
จากงาน แถม ซงึนิะ ลกูสาวก็แอบลาออกจากโรงเรยีน 
อีกคน พ่อและลูกสาวจึงตัดสินใจเปิดบริษัทร่วมกัน 
และส่งผลให้ ซึงินะ กลายเป็นนักธุรกิจไฟแรง

เวลา ๑๕.๐๐ น. Blind Pig Wants to Fly 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๑ / ก�ากบัโดย  Edwin / สนบัสนนุโดย Babibutafilm  
ความยาว ๗๗ นาที (ภาษาอนิโดนเีซยี ค�าบรรยายภาษาองักฤษ)

ภาพยนตร์อินโดนีเซียเร่ืองเย่ียม ผลงานของ Edwin  
ผู้ก�ากับชาวอินโดฯ ขวัญใจนักวิจารณ์ทั่วโลก การันตี 
ด้วยรางวัล FIPRESCI จากเทศกาลภาพยนตร์ร็อต- 
เตอร์ดาม ถ่ายทอดเร่ืองราวตลกร้ายเสยีดสคีวามเป็น 
คนจีนในอินโดนีเซีย ผ่านแปดชีวิตที่ต่างหมกมุ่นกับ 
ความต้องการของตัวเอง 

อาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษภาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Halt auf freier Strecke
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ากับโดย  Andreas Dresen / สนับสนุนโดย 
สถาบนัเกอเธ่ ประจ�าประเทศไทย / ความยาว ๑๐๖ นาท ี 
(ภาษาเยอรมัน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

แฟรงค์ และ ซิโมเน่ สองสามีภรรยาที่ครองคู่กันอย่าง 
มคีวามสขุพร้อมกบัลกู ๆ  อกีสองคน พวกเขาอาศยัอยู่ 
ในย่านชานเมืองและด�าเนินชีวิตอย่างราบร่ืนมาโดย 
ตลอด จนถึงวันที่แฟรงค์ถูกตรวจพบว่ามีเนื้องอกใน 
สมอง ทกุคนต่างพยายามประคบัประคองสถานการณ์ 
ให้เป็นปกติ แม้ความหวังจะริบหรี่ลงเรื่อย ๆ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. Naufragio (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๓ / ก�ากับโดย Pedro Aguilera / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัรราชทตูสเปน ประจ�าประเทศไทย / ความยาว  
๙๕ นาท ี(ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษาองักฤษ)

โรบินสัน เป็นชายผิวด�าท่ีประสบเหตุเรืออับปาง 
บริเวณทางใต้ของสเปน เขาพยายามช่วยเหลือตัวเอง 
จนมาถึงชายฝั่งแห่งหนึ่งอย่างปลอดภัย ที่นั่นเขาต้อง 
อยู่ในฐานะผู้อพยพผิดกฎหมายและเสี่ยงที่จะถูกจับ  
จึงอยากจะหนีจากไป แต่ภายในกลับถูกควบคุมด้วย 
เสียงที่ท�าให้สับสน ซึ่งมีเพียงการฆ่าคนเท่าน้ัน ที่จะ 
ปลดปล่อยให้เขาหลุดพ้นจากภาวะนี้ไปได้ 

จันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

999-9999 ต่อตดิตาย (โปรแกรมรังแก)
๒๕๔๕ / ก�ากับโดย ปีเตอร์ มนัส / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั / ความยาว ๑๐๓ นาที

การปรากฏตัวที่โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งของ 
เรนโบว์ หญิงสาวผู้ก�าความลับบางอย่างจากโรงเรียน 
เก่า สร้างความสนใจให้กับกลุ่ม Dare Devil Club  
นักเรียนเกรดสิบสองสุดเฮี้ยวทั้ง ๕ คน พวกเขาจึง 
พยายามทุกวถีิทางเพ่ือให้เข้าถึงตวัเรนโบว์ แต่ไม่นาน 
นักความจริงที่น่ากลัวก็ถูกเปิดเผย เรื่องลี้ลับที่เกี่ยว- 
พันกับหมายเลขโทรศัพท์มรณะ 999-9999

อังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ลกูทุ่งเพลงสวรรค ์(โปรแกรมบ้านไร่นาเรา)
๒๕๒๑ / ก�ากับโดย พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา / 
สร้างโดย ดวงกมลมหรสพ / ความยาว ๘๙ นาที

คณะสวรรค์เพลงแคน เป็นวงหมอล�าของชาวบ้านที ่
รวมตวักนัขึน้ระหว่างว่างเว้นจากการท�านา โดยมแีกน 
หลักคือ โทนและธม หมอแคนหมอพิณผู้มีปัญหาใน 
ความรัก ฝ่ายโทนน้ันมีคนรักคือ จ�าปา ลูกสาวของ 
หัวหน้าวง ขณะเดียวกัน ดอกอ้อ น้องสาวของจ�าปาก็ 
แอบชอบโทนอยู่ ส่วนธมนั้นชอบพอกับ ดอกเตย  
ลูกสาวของผู้ใหญ่บ้าน แต่ทั้งคู่กลับถูกกีดกันจากพ่อ 
แม่ของฝ่ายหญิง ด้วยเพราะรังเกียจในความยากจน

พุธที่ ๑๔ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

คนืบาปพรหมพิราม (โปรแกรมรงัแก) 
๒๕๔๖ / ก�ากบัโดย มานพ อดุมเดช / สร้างโดย พร้อมมิตร
ภาพยนตร์, บรษิทั สหมงคลฟิล์ม อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั / 
ความยาว ๑๑๗ นาที

สารวัตรกับผู้หมวดหนุ่มที่เพิ่งย้ายมาใหม่ในอ�าเภอ 
ได้รับมอบหมายให้จดัการคดกีารเสยีชวีติของหญิงสาว 
นิรนาม เมื่อเข้าไปสืบหาความจริง พวกเขาก็ต้องพบ 
ว่าคดทีีด่เูหมอืนเป็นการเสยีชวีติด้วยอุบติัเหตนุัน้ กลับ 
มีเง่ือนง�าบางอย่างที่บ่งบอกว่า น่ีคือคดีฆาตกรรม 
ข่มขนืทีอ่ือ้ฉาวทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ ซึง่ดงึเอาผูค้นใน 
อ�าเภอดังกล่าวมากถึง ๓๐ ชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้อง 

พฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

มนตร์กัลูกทุ่ง (โปรแกรมบ้านไร่นาเรา)
๒๕๒๕ / ก�ากบัโดย รงัส ีทศันพยคัฆ์ /
สร้างโดย พนูทรพัย์โปรดกัชัน่ / ความยาว ๑๒๘ นาที

หนังเพลงเรื่องดังที่ได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์และ 
ละครโทรทัศน์มาแล้วหลายฉบับ เร่ืองราวของคล้าว  
หนุ่มชาวนาผูย้ากจน กบัทองกวาว ลกูสาวคนสวยของ 
นายทองก้อนเศรษฐใีนหมูบ้่าน ทีถ่กูกดีกนัมใิห้สมหวงั 
ในความรกั เพราะนายทองก้อนตัง้ค่าสนิสอดทองกวาว
ไว้ถึงสิบหมื่น ทั้งยังเตรียมส่งทองกวาวไปอยู่กับป้า 
ทองค�า เศรษฐีนีผู้เป็นญาติผู้ใหญ่ที่กรุงเทพฯ 

๒๓



ศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

9-9-81 บอกเลา่ 9 ศพ (โปรแกรมรงัแก)
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย รพพีมิล ไชยเสนะ, ดษิพงษ์ สมัป์ตตะวนชิ, 
พทิกัษ์ เรอืงโรจน์สนิ, พริณุ อนสุรุยิา, เสรย์ี หล้าชนบท, สทุศัน์ 
ภาวไิลรตัน์, อดเิรก โพธิท์อง, ศริพิล ปราสาททอง, ณฎัฐ์ธร 
กังวานไกล, ธญัญวรรณ เหมพนม, เกยีรตศิกัดิ ์ วบิลูย์ชาต,ิ 
โอลเิวอร์ วลูฟ์สนั / สร้างโดย บรษิทั แพลน ซ ีพานชิ จ�ากดั, 
บรษิทั กานจาบ ฟิล์ม จ�ากดั / ความยาว ๘๑ นาที

ภาพยนตร์สั้นสยองขวัญ ๙ เรื่อง จากผู้ก�ากับ ๑๒ คน  
ทีน่�ามาร้อยเรยีงผ่านเรือ่งราวของ วิภาวี วิญญาณสาว 
ผูย้งัคงอาฆาตแค้นจากการถกูหลอกลวงโดยเพือ่นและ 
คนรกัทีเ่ธอไว้ใจมากทีส่ดุ น�าไปสูบ่ทสรปุอนัด�ามดืและ 
ปรศินาการตายของคนทีเ่กีย่วข้องกับเธออกีหลายต่อ 
หลายคน 

เสาร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Postcards from the Zoo  
(โปรแกรมภาพยนตร์สนทนา)
๒๕๕๕ / ก�ากบัโดย Edwin / 
สนบัสนุนโดย Babibutafilm
ความยาว ๙๕ นาที (ภาษา
อินโดนีเซีย ค�าบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ผลงานภาพยนตร์เรื่องยาว
ขอ ง  Edw i n  ผู ้ ก� า กั บ 
ภาพยนตร์อินโดนีเซียที่น่า
จับตามองที่สุดคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์อาเซียน 
เรื่องราวของลาน่า สาวน้อยวัย ๓ ขวบ ที่ถูกทิ้งไว้ใน 
สวนสตัว์ เธอเตบิโตมากบัคนฝึกยรีาฟ โดยคดิว่าสวน- 
สัตว์เป็นโลกทั้งใบของเธอ กระทั่งวันหนึ่งนักมายากล 
ผู้เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์เข้ามาในชีวิตเธอ เขาท�าให้เธอได้ 
รู้จักความรักและได้ออกไปเรียนรู้โลกภายนอก

เวลา ๑๕.๐๐ น. ภาพยนตร์สั้นคัดสรรของ Edwin 
(โปรแกรมภาพยนตร์สนทนา)

เวลา ๑๗.๐๐ น.
กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 
“เรยีนรูอ้าเซียนผา่นภาพยนตร ์: อนิโดนเีซีย”  
พดูคยุกบั Edwin ผูก้�ากบัชาวอนิโดนเีซยี และ Meiske 
Taurisia โปรดิวเซอร์คู่ใจ

อาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Linha de Passe 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๑ / ก�ากับโดย Walter Salles, Daniela Thomas 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�า
ประเทศไทย / ความยาว ๑๑๓ นาที (ภาษาโปรตุเกส 
ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรือ่งราวความแตกต่างของครอบครวัยากจนแห่งหนึง่   
เริ่มจากแม่ซ่ึงเป็นแฟนฟุตบอลสโมสรโครินเธียนส์ที ่
ก�าลังลุ้นไม่ให้ทีมรักตกชั้น ขณะท่ีลูกชายคนหนึ่งหัน 
หน้าเข้าหาศาสนา คนหนึ่งก่ออาชญากรรม อีกคน 
พยายามจะเป็นนกัฟตุบอลอาชพีแต่ต้องโกงอาย ุส่วน 
ลกูชายคนเลก็ต่างพ่อนัน้แปลกแยกจากคนอืน่ เพราะ 
เป็นเด็กผวิส ีท�าให้เขาพยายามหาคนอืน่นอกครอบครวั
มายึดถือเป็นแบบอย่างในชีวิต

       >>>

ภาพยนตร์
สนทนา

เวลา ๑๕.๐๐ น. A Costa dos Murmúrios 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๗ / ก�ากบัโดย Margarida Cardoso / สนบัสนนุโดย 
สถานเอกอคัรราชทตูโปรตเุกส ประจ�าประเทศไทย / ความยาว 
๑๒๐ นาท ี(ภาษาโปรตเุกส ค�าบรรยายภาษาองักฤษ)

ภาพยนตร์โปรตเุกสท่ีมฉีากหลงัเป็นประเทศโมซมับกิ  
อดตีอาณานคิมของโปรตเุกสในทวปีแอฟริกา เหตกุารณ์ 
เกิดขึน้ในปลายทศวรรษที ่๖๐ สมยัสงครามปลดแอก 
อาณานคิม เมือ่เอวต้ิา ภรรยาผวิขาวของนายทหารได้ 
ถูกทิ้งไว้ตามล�าพัง เนื่องจากสามีของเธอต้องไปร่วม 
รบ เป็นเหตุให้เธอไปมีสัมพันธ์ยุ่งเกี่ยวกับใครบางคน

อังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อกธรณ ี(โปรแกรมรงัแก)
๒๕๑๑ / ก�ากับโดย เชิด ทรงศรี / สร้างโดย เชิดไชย
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๔๒ นาที

เรื่องราวชีวิตสุดรันทดของก�าไล หญิงสาวผู้แอบรัก 
ลอย ชายหนุ่มที่เติบโตและเล่นด้วยกันมาแต่เด็ก แต่ 
ลอยกลับก�าลังจะแต่งงานกับสารภี พี่สาวของเธอ คืน 
หนึ่ง ด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าก�าไลคือสารภี ท�าให้ 
ลอยเผลอได้เสยีกบัเธอ เหตกุารณ์นีถ้งึกบัท�าให้แม่ของ 
ก�าไลซึ่งเป็นโรคหัวใจเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ชีวิตรัก 
ของสารภแีละลอยจงึขาดสะบัน้ ซ�า้ก�าไลยงัตัง้ท้องลกู 
ของลอย 

พุธที่ ๒๑ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ววิาหลู์กทุ่ง (โปรแกรมบ้านไร่นาเรา)
๒๕๑๕ / ก�ากบัโดย อนมุาศ บนุนาค / สร้างโดย รามา
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๔๖ นาที

เพราะหนี้สินที่สร้างไว้ตั้งแต่รุ ่นพ่อ ท�าให้เสกและ 
สกุณา สองพี่น้องต้องถูกจับแต่งงานกับชบา ลูกสาว 
เถ้าแก่ติด๊ และส�าล ีลกูชายก�านันเด่น ท้ังคูจ่งึตดัสินใจ 
แอบหนไีปสบืหาตวัว่าทีค่นรกัว่าเป็นใคร จนได้พบกบั 
ชะอม ลูกชายผู้ใหญ่มั่นซึ่งมีรักอยู่กับชบา แต่ติดตรง 
ที่เขาถูกจับหมั้นกับดาว ลูกสาวก�านันเด่นด้วยเหตุผล 
เดยีวกนั และเสกกเ็กดิไปหลงรักดาวเข้า เรือ่งจงึกลาย 
เป็นวิวาห์ว้าวุ่นชุลมุนผิดฝาผิดตัว  

พฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Carrie (โปรแกรมรังแก)
๒๕๑๙ / ก�ากับโดย Brian De Palma / สนับสนุนโดย 
บริษัท แคททาลิตส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด / 
ความยาว ๙๘ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทย)

แครี ่ไวท์ เป็นสาวน้อยอ่อนแอและขีอ้าย ทีโ่ตมาพร้อม 
แม่ที่คลั่งลัทธิ เธอมักถูกเพื่อน ๆ ในโรงเรียนรุมแกล้ง 
เสมอ โดยที่ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าเธอมีพลังจิตที่ส�าแดง 
ฤทธิต์อนเธอโกรธ กระทัง่ในคนืงานเลีย้งฉลองจบการ 
ศึกษา เพื่อน ๆ ได้รวมหัวกันแกล้งเธอครั้งใหญ่ จน
ท�าให้พลังจิตที่แอบซ่อนมานานได้ระเบิดออกมา

ศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

รอยไถ (โปรแกรมบ้านไร่นาเรา)
๒๕๓๒ / ก�ากบัโดย ไพโรจน์  ใจสงิห์ / 
สร้างโดย ไพโรจน์ ใจสงิห์ - จติรลดา สวุรรณภมิู /
ความยาว ๙๙ นาที

ภาพยนตร์ซึง่ดดัแปลงจากบทประพนัธ์ของ ไม้ เมอืงเดมิ  
เล่าเรื่องราวของลือ ชาวนาหนุ่มผู้ไม่เคยก้มหัวให้ใคร 
ในทุง่บางเขน ลอืรกัชอบพอกบับวัเผือ่น สาวสวยประจ�า 
ท้องทุ่ง ซึ่งเป็นที่หมายปองของอ่อน นักเลงใหญ่ผู้ 
ร�่ารวย แม้บัวเผื่อนจะอาศัยอยู่กินกับลือจนมีลูกด้วย 
กัน แต่อ่อนก็ยังหวังได้ตัวเธอมาครองอยู่เสมอ ด้วย 
ความสนบัสนนุจากแม่ของบวัเผือ่น มเีพยีงบวัผัน น้อง 
สาวของบัวเผื่อนเท่านั้นที่คอยเป็นก�าลังใจให้ลือ

จันทร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สวสัดบ้ีานนอก (โปรแกรมบ้านไร่นาเรา)
๒๕๔๒ / ก�ากบัโดย ธนติย์ จตินกุลู / สร้างโดย บรษิทั ไฟว์
สตาร์ โปรดกัชัน่ จ�ากดั / ความยาว ๑๑๒ นาที

ความวุ่นวายในบ้านนาเกิดข้ึน เมื่อการท้องของสาว 
รุ่นใหม่เกิดขึ้นก่อนแต่งครั้งแล้วครั้งเล่า รายล่าสุดคือ  
ลูกสาวคนโตของก�านนัสดุเฮีย้บ ทีฝ่่ายพ่อน้ันปักใจเชือ่ 
ว่าเจ้าหน้าทีเ่กษตรหนุม่จะต้องเป็นพ่อของเดก็ในท้อง 
ของลูกสาวคนโต แต่เรื่องราวไม่อาจจบลงง่าย ๆ เมื่อ 
เขามีทีท่าจะจีบลูกสาวคนเล็กเข้าอีกคน๒๔



â»รá¡รม©ายภาพยนตร์ ³ หŒอ§ภาพยนตรÊ¶าน 
ªÑน้ ò หอÈÔÅ»วÑ²น¸รรมáห่§¡รØ§à·พมหาน¤ร 
(ñø.ðð น.)

เสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. คนใจบอด (โปรแกรมรงัแก)
๒๕๑๔ / ก�ากบัโดย เชดิ ทรงศร ี/ สร้างโดย มลูนธิศูินย์ส่งเสริม
พระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ / ความยาว ๘๑ นาที

ผกา ต้องทนทกุข์กบัเรือ่งร้ายทีผ่่านเข้ามาในครอบครวั 
เมื่อลูก ๆ ของเธอ มีท้ังติดคุก ฆ่าตัวตาย และเมา
หัวราน�้า แม้กระทั่งน้อย ลูกสาวคนสุดท้องที่เป็นเด็ก
กตญั ูกก็ลบัสขุภาพไม่สูด้ ีเรือ่งเหล่านีเ้ป็นสาเหตใุห้
เธอต้องเข้ารบัการรกัษาอาการทางประสาท จนกระทัง่
ได้พบทางสงบจากเวก สามีผู้ปฏิบัติตนอยู่ในธรรมะ 
เธอจึงได้กลับไปทบทวนว่าเหตุทั้งหลายนั้นล้วนมิได้
เกิดจากโชคชะตาแต่เพียงอย่างเดียว

เวลา ๑๕.๐๐ น. รกัรษิยา (โปรแกรมรงัแก)
๒๕๐๐ / ก�ากบัโดย มารตุ / สร้างโดย กรรณสตูภาพยนตร์ / 
ความยาว ๙๖ นาท ี(ช่วงท้ายของภาพยนตร์ขาดหายไป)

ปัทมาและเชษฐ์ ชัชวาลย์ เป็นบุตรก�าพร้าของคุณ
ประจักษ์ เศรษฐีหม้ายผู้ซึ่งให้การเลี้ยงดูแก่ทั้งสองจน
เติบใหญ่ เม่ือท้ังคู่กลายเป็นหนุ่มสาว ความรู้สึกของ
ปัทมาที่มีต่อเชษฐ์แบบพี่ชายได้กลับกลายเป็นความ
รัก หากแต่เธอเก็บซ่อนรักครั้งนี้ไว้ไม่ให้ใครได้รู ้
จนเมื่อคุณประจักษ์รับเอา สมร ภรรยาใหม่ และ
มนต์จันทร์ ลูกสาวของสมรมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน 
เรื่องราวรักริษยาจึงอุบัติขึ้นอย่างไม่อาจคาดเดา

อาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Mon oncle d’Amérique
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๓ / ก�ากบัโดย Alain Resnais / สนบัสนนุโดย สถาบนั
ฝรัง่เศส ประจ�าประเทศไทย / ความยาว ๑๒๕  นาท ี(ภาษา
ฝรัง่เศส ค�าบรรยายภาษาองักฤษ)  

ผลงานของ อแล็ง เรอเนส์ ผู้ก�ากับชั้นครูแห่งฝรั่งเศส 
เรือ่งราวชวีติชาวฝรัง่เศสสามคนทีเ่กีย่วพนักนั ระหว่าง
ผูจ้ดัการโรงงานทีม่พีฤตกิรรมซึง่ได้แรงบันดาลใจจาก
หนังแนวลูกผู ้ชาย แต่ขณะเดียวกันก็ต้องพบกับ
ความเครียดจากเศรษฐกิจ กับนักแสดงสาวผู้ต้องการ
ก้าวไปสู่ฝัน แต่กลับไปคบชู้กับนักเขียน และนักการ
เมืองที่ก�าลังไต่เต้าในหน้าที่การงาน 
ซึ่งก�าลังเจอมรสุมของชีวิตเช่นกัน 

เวลา ๑๕.๑๕ น. โปรแกรมพิเศษ 
ดูหนงักบัโดม พบกับภาพยนตร์จาก
การคัดสรรของ โดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการ
หอภาพยนตร์ และร่วมสนทนาหลังชมภาพยนตร์

จันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

คน ผ ีปีศาจ (โปรแกรมรงัแก)
๒๕๔๗ / ก�ากบัโดย ชเูกยีรต ิศกัดิว์รีะกลุ / สร้างโดย บรษิทั 
บาแรมย ูจ�ากัด, บรษัิท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากดั 
ความยาว ๑๐๕ นาที

หลังจากสูญเสียพ่อและแม่อย่างโหดเหี้ยมต่อหน้า
ต่อตา อุ้ยได้ถูกส่งให้มาอาศัยอยู่กับป้าบัว เจ้าของโรง
พิมพ์ ผู้มีอีกอาชีพหนึ่งคือการเป็นร่างทรงของเจ้าพ่อ 
และต้องเลีย้งดอูาร์ม หลานชายวัย ๑๒ ขวบ ท่ีดูหวาด-
กลัวต่อการเข้าห้องน�้า ซ�้ายังพูดถึงใครบางคนที่อยู่ใน
บ้านตลอดเวลา ความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นท�าให้
อุ้ยต้องอาศัยยาระงับประสาทเพื่อลดความเครียดที่
ก�าลังรุกเร้าเธออยู่

อังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สตัวม์นุษย ์(โปรแกรมรงัแกและบ้านไร่นาเรา)
๒๕๑๙ / ก�ากับโดย วินิจ ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอก
การภาพยนตร์ / ความยาว ๙๒ นาที

แสง ลูกชายก�านนัสดุ และพงษ์ทอง ลกูชายเจ้าสัว เป็น
สองนกัเลงทีเ่ทีย่วใช้อทิธพิลของพ่อตนรงัแกคนอืน่อยู่
เสมอ วันหนึง่แสงส่งลกูน้องมาฆ่าข่มขนืบวั หลานสาว
ของตาเชย จน ชด ลูกชายตาเชยต้องกลายเป็นพวก
นอกกฎหมาย เพ่ือคอยเอาคืนพวกสัตว์มนุษย์ แต่
กระนั้นมรสุมก็ยังโหมกระหน�่าใส่ครอบครัวตาเชยไม่
จบสิ้น เมื่อเกิดอุกทกภัยครั้งใหญ่พาน�้ามาท่วมทุ่งนา 

พุธที่ ๒๘ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อนบุาลเด็กโข่ง (โปรแกรมรงัแก)
๒๕๕๒ / ก�ากับโดย ทวีวัฒน์ วันทา / สร้างโดย บริษัท
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด, บริษัท อุปถัมภ์
ภาพยนตร์ จ�ากัด / ความยาว ๙๘ นาที

แก๊งคิงคอง ได้รับความเคารพย�าเกรงจากเด็กอนุบาล 
เพราะมโีอม ผูม้ร่ีางกายสงูใหญ่ผดิปกตจิากเดก็อนุบาล
ทัว่ไปเป็นหวัหน้าแก๊ง วนัหนึง่โอม เกดิตกหลมุรกัออม 
สาวม.ปลายแสนสวย จนต้องปลอมตัวเป็นเด็กมัธยม
ปลายเพื่อหวังพิชิตใจเธอ เมื่อหัวหน้าแก๊งหัวใจว้าวุ่น 
ความมั่นคงของแก๊งคิงคองจึงเริ่มสั่นคลอน 

พฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

มนตร์กัชาวไร ่(โปรแกรมบ้านไร่นาเรา)
๒๕๑๔ / ก�ากบัโดย ประทีป โกมลภสิ / สร้างโดย พตัราดโิอ
พคิเจอร์ / ความยาว ๑๑๑ นาที

ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านวังกะพี้กับบรรดา
เจ้าหน้าทีป่่าไม้ ท�าให้ทัง้สองฝ่ายจ้องจะเขม่นใส่กนัอยู่
เสมอ แต่หนุ่ม ๆ เจ้าหน้าที่กลับมาชอบพอกับสาว ๆ 
ในหมูบ้่าน น�าโดยเสก วศิวกรจากกรงุเทพฯ ทีต่กหลมุ
รกันชุ ลกูสาวนายนพ นกัเลงใหญ่ พวกเขาจงึต้องคอย
หลบให้พ้นสายตาของผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน ขณะที่ฝ่าย
พวกผู้ใหญ่ก็คอยหาเรือ่งระรานให้บรรดาหนุม่ ๆ  ออก
ไปให้พ้นเสียที 

ศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิก
กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี 
ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์
คลาสสิกของโลก

เสาร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เรื่องเลา่จากเมืองเหนอื 
(โปรแกรมบ้านไร่นาเรา)
๒๕๔๘ / ก�ากบัโดย อรุพุงศ์ รกัษาสตัย์ / 
สร้างโดย เอก็ซ์ตร้า เวอร์จิน้ / ความยาว ๙๐ นาที

ภาพยนตร์เร่ืองแรกในไตรภาคชาวนาของ อุรุพงศ์ 
รักษาสัตย์ ที่ทุ่มเทสร้างนานหลายปี โดยเขาได้น�า
ภาพยนตร์สั้นหลายเรื่องของตนมาตัดต่อใหม่ให้เป็น
ภาพยนตร์ขนาดยาว ท่ีจับภาพบรรยากาศตามปกติ
ของเพือ่นบ้านในหมูบ้่านทางภาคเหนอืท่ีเขาเตบิโตขึน้ 
ถ่ายทอดเป็นเรื่องเล่าถึงวิถีชีวิตของชาวนา ตลอดจน
การขาดส�านึกรักบ้านเกิดของคนรุ่นหลัง 

เวลา ๑๕.๐๐ น. สวรรคบ์า้นนา 
(โปรแกรมบ้านไร่นาเรา)
๒๕๕๒ / ก�ากบัโดย อรุพุงศ์ รกัษาสตัย์ / 
สร้างโดย เอก็ซ์ตร้า เวอร์จิน้ / ความยาว ๑๒๒ นาที

ภาพยนตร์สารคดทีีไ่ด้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลงาน
ล�าดบัสองในไตรภาคชดุชาวนาของ อุรพุงศ์ รกัษาสัตย์ 
ที่ถ่ายทอดนาฏกรรมชีวิตของชาวนาด้วยภาพท้องนา
อันงดงามราวกับเป็นสวรรค์ แต่เรื่องเล่านั้นกลับเต็ม
ไปด้วยความทกุข์ยากของชาวนาผูไ้ม่มทีีน่าของตนเอง 
เรื่องของหนี้สินนอกระบบท่ีรัดตรึงดุจโซ่ตรวน และ
การอับจนหนทางจนต้องบากหน้าเข้ามาท�างานใน
เมืองกรุง 

เดือน พฤษภาคม 
พฤหัสบดีที่ ๑ (วันแรงงาน) คนใจบอด
อังคารที่ ๖  A Costa dos Murmúrios 
พฤหัสบดีที่ ๘  รอยไถ
อังคารที่ ๑๓ (วันวิสาขบูชา)  Halt auf freier Strecke 
พฤหัสบดีที่ ๑๕  อนุบาลเด็กโข่ง
อังคารที่ ๒๐  Naufragio  
พฤหัสบดีที่ ๒๒  สาวบ้านแต้
อังคารที่ ๒๗  Linha de Passe  
พฤหัสบดีที่ ๒๙  เพลงรักสวรรค์บ้านนา

เดือน มิถุนายน 
อังคารที่ ๓ Journey to Portugal   
พฤหัสบดีที่ ๕  ข่าวหน้าหนึ่ง
อังคารที่ ๑๐  Lessons of a Dream 
พฤหัสบดีที่ ๑๒  ระย้า
อังคารที่ ๑๗   Días de fútbol 
พฤหัสบดีที่ ๑๙  หมากเตะ
อังคารที่ ๒๔  The Year My Parents 

Went on Vacation 
พฤหัสบดีที่ ๒๖ ซาไก ยูไนเต็ด



โปรแกรมฉายเดือนมิถุนายน

อาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ปักธงไชย (โปรแกรมฟิล์มทัศนา)
๒๕๐๑ / ก�ากับโดย หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา / 
สร้างโดย ละโว้ภาพยนตร์ / ความยาว ๙๓ นาที

ภาพยนตร์ไทยองิประวตัศิาสตร์จากเหตกุารณ์สงคราม
ปราบฮ่อ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เรื่องราวของร้อยตรีเต็ม
และทหารในบังคับบัญชาที่ต้องเดินทางไปส่งเสบียง 
กระสุนปน และเวชภัณฑ์ ให้แก่ค่ายทหารไทยที่ก�าลัง
ขาดแคลนอยู่ที่เมืองได ปฏิบัติการนี้ต้องรักษาเป็น
ความลับมิให้ฝ่ายจีนฮ่อล่วงรู้ เพื่อไม่ให้ค่ายทหารไทย
ที่เมืองไดถูกบุกโจมตี

เวลา ๑๕.๐๐ น. ทวิภพ (โปรแกรมฟิล์มทัศนาและ
ผลงานฉัตรชัย เปล่งพานิช)
๒๕๓๓ / ก�ากับโดย เชิด ทรงศรี / 
สร้างโดย เชิดไชยภาพยนตร์ / ความยาว ๑๒๙ นาที

เรื่องราวของ มณีจันทร์ ลูกสาวของท่านทูตที่เพ่ิง
เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ วันหนึ่งเธอซื้อ
กระจกเงาโบราณบานใหญ่มาไว้ที่บ้าน แล้วพบว่า
กระจกบานน้ีสามารถพาเธอย้อนอดีตไปสู่แผ่นดิน
สยามสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้ ที่นั่นมณีจันทร์ได้พบกับ 
หลวงอคัรเทพวรากร จนเกดิเป็นความรกัความผกูพนั
ของคนต่างภพ  ท่ามกลางวิกฤตการณ์ของสยามใน
ช่วงที่ชาติตะวันตกก�าลังออกล่าอาณานิคม

จันทร์ที่ ๒ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เฮโรอีน (โปรแกรมผลงานฉัตรชัย เปล่งพานิช)
๒๕๓๗ / ก�ากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / 
สร้างโดย พร้อมมิตรภาพยนตร์ / ความยาว ๑๐๖ นาที

โตเกียว หนุ่มชาวญี่ปุ ่นรอดชีวิตจากการบุกเข้าไป
แหล่งผลิตเฮโรอนีได้ด้วยการช่วยเหลอืของนายต�ารวจ
หนุ่มผู้มุ ่งม่ันปราบปรามยาเสพติด ต่อมา เขาได้
เดนิทางไปพทัยาและพบกบัสาวบาร์เบยีร์ซึง่คอยดแูล
ช่วยเหลือ แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเข้าไปพัวพันกับ
การค้ายาเสพติดอีกครั้ง ขณะเดียวกัน นายต�ารวจ
หนุ่มก็ยังคงตามล่าผู้ผลิตเฮโรอีนรายใหญ่อย่างไม่
ลดละ ซึ่งเขาเชื่อว่ามีแหล่งกบดานอยู่ที่พัทยานี่เอง

อังคารที่ ๓ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ซาไกยูไนเต็ด (โปรแกรมฟุตบอลในหนัง)
๒๕๔๗ / ก�ากับโดย สมจริง ศรีสุภาพ / 
สร้างโดย บรษิทั อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดสิทรบิิวชัน่ จ�ากัด  /
ความยาว ๑๐๕ นาที

เปาตุ๊ อดีตกรรมการฟุตบอลซึ่งต้องออกจากอาชีพ
เพราะพิษพนัน ได้บังเอิญไปพบกับเผ่าเงาะซึ่งมี
พรสวรรค์ด้านฟตุบอล จงึมุง่หวงัจะป้ันทมีขึน้เพือ่คว้า
เงนิรางวลัจากการแข่งขนัชงิถ้วยพระราชทาน ในขณะ
เดยีวกนัหวัหน้าเผ่าเงาะกเ็ชือ่ว่าถ้วยพระราชทานนีจ้ะ
สามารถรกัษาโรคระบาดทีเ่กดิขึน้ในหมูบ้่านได้ ทัง้หมด
จึงรวมพลังกันในชื่อ “ซาไกยูไนเต็ด” ลงแข่งขัน
ท่ามกลางความประหลาดใจของผู้คนทั่วประเทศ

พุธที่ ๔ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

สองคนสองคม (โปรแกรมผลงานฉัตรชัย เปล่งพานิช)
๒๕๒๘ / ก�ากับโดย จินตกานนท์ / สร้างโดย ส. นาวี
ภาพยนตร์ / ความยาว ๙๓ นาที

อภิชาต และ อภิชิต เป็นสองพี่น้องที่เกิดในครอบครัว
ทีม่แีต่ความโชคร้ายโหมกระหน�า่เข้ามาในชวีติ เมือ่พ่อ
ของเขาต้องพาลกูเมยีหลบหนเีมือ่คร้ังประท้วงเจ้านาย
เร่ืองค่าแรง ท้ังคู่จงึเตบิโตข้ึนมาด้วยความยากล�าบาก 
ส่งผลให้อภชิาตหนัเหชวีติไปเป็นคนค้าเฮโรอนี ส่งเสีย
ให้อภิชิตได้เรียนจนจบ แต่ความขัดแย้งก็เกิดขึ้น เมื่อ
อภิชิตได้กลายมาเป็นนายต�ารวจ และต้องมาตามจับ
พี่ชายของตนเอง 

พฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

โอวตี่ มือปืนหน้าหยก 
(โปรแกรมผลงานฉัตรชัย เปล่งพานิช)
๒๕๒๙ / ก�ากับโดย ศุภสิทธิ์ / สร้างโดย บุญทรัพย์
ภาพยนตร์ / ความยาว ๙๘ นาที

หลงัจากพ้นโทษออกจากคกุ โอวตี ่ได้ตัง้ปณธิานว่าจะ
เป็นพลเมืองดี ช่วยแม่ท�างานเก็บเงินเพื่อแต่งงานกับ
คนทีต่นรัก แต่วนัหน่ึง เขากลบัพลัง้มอืสงัหารน้องของ
เจ้าพ่อตาย จึงจ�าต้องเผชิญหน้าต่อสู้จนสามารถดับ
ชีวิตเจ้าพ่อชื่อดังได้ ชื่อเสียงของเขาจึงเริ่มโด่งดังขึ้น 
และเร่ิมเดนิสายไล่ปราบพวกนักเลงต่าง ๆ  จนวันหนึง่ 
เขาก็ตั้งตนเป็นเจ้าพ่อเสียเอง 

การแข่งขันฟุตบอลโลก ครั้งที่ ๒๐ หรือ 

World Cup 2014 ที่ประเทศบราซิล ซึ่งก�าลังจะ

มาถึงในเดือนมิถุนายนปีนี้ นับเป็นวาระส�าคัญที่

แฟนลูกหนังทั่วทั้งโลกเฝ้ารอคอย เป็นเทศกาลที่

ความคลั่งไคล้ในกีฬายอดนิยมชนิดนี้จะปรากฏให้

เห็นกันอย่างคึกคัก โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาจึง

ขอเอาใจแฟนบอลด้วยโปรแกรม ฟุตบอลในหนัง 

น�าภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์โลกที่มีประเด็น

เกีย่วกบัฟุตบอลในบริบทต่าง ๆ  มาจดัฉายให้ชมกนั

อย่างจุใจ

นอกจากนี ้ในเดอืนมถินุายน โรงภาพยนตร์

ศรีศาลายาจะมีโอกาสได้ต้อนรับ ฉัตรชัย เปล่ง-

พานิช พระเอกคนส�าคัญของวงการ ที่ได้ให้เกียรติ

มาประทับรอยมือรอยเท้า ณ ลานดารา ตลอดทั้ง

เดอืน เราจงึได้น�าผลงานภาพยนตร์เรือ่งส�าคัญของ

นกัแสดงยอดฝีมอืผูน้ีม้าจัดฉายให้แฟน ๆ  ได้ชืน่ชม

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์



โปรแกรมฉายเดือนมิถุนายน
ศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Victory (โปรแกรมฟุตบอลในหนัง)
๒๕๒๔ / ก�ากับโดย John Huston / สนับสนุนโดย บริษัท 
แคททาลติส์ อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทยจ�ากัด) / ความยาว 
๑๑๖ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ฟุตบอลเรื่องคลาสสิก ท่ีรวมเอาดาราดัง 
จากฮอลลีวู้ดมาแสดงร่วมกับนักฟุตบอลเอกของโลก 
อย่าง เปเล่ เรื่องราวในดินแดนที่ถูกยึดครองโดยนาซี 
เยอรมัน เมื่อทีมเยอรมันลงเตะนัดกระชับมิตรกับทีม 
รวมนักฟุตบอลชาติยุโรปที่ตกเป็นเชลยอยู่ในค่าย 
กักกัน โดยฝ่ายเยอรมันได้เปรียบฝ่ายพันธมิตรเพราะ 
ความช่วยเหลือของกรรมการ แต่พวกเขาหารู้ไม่ว่า  
ระหว่างการแข่งขนันัน้ แผนการหลบหนอีอกจากค่าย 
เชลยก�าลังด�าเนินการขึ้นอย่างเงียบ ๆ 

เสาร์ที่ ๗ มิถุนายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. หมากเตะรีเทิร์นส
 (โปรแกรมฟุตบอลในหนัง)
๒๕๔๙ / ก�ากับโดย อดิสรณ์ ตรสีริเิกษม / สร้างโดย บรษิทั 
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ากัด / ความยาว ๑๑๒ นาที

เรื่องราวของ พงศ์นรินทร์ โค้ชฟุตบอลผู้มีความฝัน 
อยากให้ทีมชาติไทยได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปเล่น 
ฟุตบอลโลก โชคเริ่มเข้าข้าง เมื่อเจ๊มิ่ง น้าสาวของเขา  
ถูกสลากกินแบ่งฯ รางวัลท่ี ๑ จึงได้ติดต่อมอบเงิน 
สนับสนุนให้แก่สมาพันธ์ฟุตบอลไทย โดยมีข้อแลก- 
เปลีย่นคอื ต้องให้พงศ์นรนิทร์เป็นโค้ชทมีชาต ิแต่ทาง 
สมาพันธ์ไม่เห็นด้วย เจ๊มิ่งจึงเปล่ียนใจเดินทางไปยัง 
ราชรฐัอาวพีร้อมกบัพงศ์นรนิทร์ เพือ่สนบัสนนุทีมชาติ 
อาวี ประเทศเพื่อนบ้าน ให้ได้ไปแข่งฟุตบอลโลกแทน

เวลา ๑๕.๐๐ น. จอมขมังเวทย์ 
(โปรแกรมผลงานฉัตรชัย เปล่งพานิช)
๒๕๔๘ / ก�ากับโดย ปิยะพันธ์ ชูเพ็ชร์ / บริษัท อาร์ เอส  
ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๐๕ นาที

เมื่อ อิทธิ อดีตนายต�ารวจหน่วยพิเศษ ผู้ต้องโทษคดี 
วสิามญัคนร้าย ได้อนัตรธานหายไปจากห้องขงัราวกบั 
ล่องหน พ.ต.ท.ทศพล อดีตเพื่อนนายต�ารวจได้ออก 
ค�าสั่งให้จับตาย ร้อยตรีสันติ นายต�ารวจเจ้าของพื้นที่ 
จึงออกติดตามหาตัวอิทธิ นั่นท�าให้เขาต้องเผชิญหน้า 
กบัเส้นทางแห่งอาคมอนัน่าสะพรงึกลวัทีอ่ทิธ ิผูก้ลาย 
เป็นจอมขมังเวทย์ได้ก�าหนดขึ้น

อาทิตย์ที่ ๘ มิถุนายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Lessons of a Dream 
(โปรแกรมฟุตบอลในหนัง)
๒๕๕๔ / ก�ากับโดย Sebastian Grobler / สนับสนุนโดย 
สถาบันเกอเธ่ ประจ�าประเทศไทย / ความยาว ๑๑๓ นาที 
(ภาษาเยอรมัน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่สร้างจากชีวิตจริงของ คอนราด ค็อค ครู 
พละผู้บุกเบิกกีฬาฟุตบอลในเยอรมนี ในยุคที่สื่อยัง 
ขนานนามกีฬาที่ก�าลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนี้ว่า  
“ไข้อังกฤษ” โดยคอ็คเริม่ต้นจากการจูงใจเดก็นกัเรยีน 
ให้สนุกกับการเล่นฟุตบอล จนพัฒนากลายเป็นทีม 
ฟุตบอลที่แข็งแกร่งและเข้าใจถึงแก่นแท้ของกีฬา 
ฟุตบอล ซึ่งก็คือความมีน�้าใจเป็นนักกีฬา 

       >>>

เวลา ๑๕.๐๐ น. Días de fútbol 
(โปรแกรมฟุตบอลในหนัง)
๒๕๔๖ / ก�ากับโดย  David Serrano / สนับสนุน
โดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�าประเทศไทย /
ความยาว ๑๑๓ นาที (ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษาองักฤษ)

เรือ่งราวของจอร์จและผองเพือ่นทัง้หกคนทีไ่ม่เอาไหน  
ชวิีตของจอร์จแสนเศร้าและน่าเวทนา เขาเบือ่งานและ 
หน�าซ�้ายังถูกแฟนทิ้ง ขณะที่อันโตนิโอเพ่ือนแสนดีที่ 
เพิ่งออกจากคุกและฝันใฝ่จะเป็นนักจิตวิทยา ในชีวิต 
จริงกลับท�าได้แค่ขับรถแท็กซี่เลี้ยงชีพ เขาและพรรค- 
พวกจงึอยากท่ีจะเปลีย่นแปลงชวีติท่ีตกต�า่น้ี ด้วยการ 
ต้ังทีมลงแข่งขนัฟตุบอลและคาดหวงัว่าต้องคว้าแชมป์ 
ให้จงได้

จันทร์ที่ ๙ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

แต๋วเตะตีนระเบิด (โปรแกรมฟุตบอลในหนัง)
๒๕๕๒ / ก�ากับโดย พจน์ อานนท์ / สร้างโดย บริษัท 
พระนครฟิลม์ จ�ากัด / ความยาว ๑๐๒ นาที

เรือ่งราวของโรงเรียนสตรีแห่งหน่ึงทีเ่ร่ิมเปิดรับนักเรียน 
ชายเป็นปีแรก ด้วยความมุ่งหวังจะสร้างทีมฟุตบอล 
เข้าแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ประเทศไทยระดับมัธยม  
แต่ปรากฏว่ามีนักเรียนชายแท้ ๆ  มาสมัครเข้าร่วมทีม 
เพียง ๑๖ คนเท่านั้น อีก ๗ คนเป็นชายเทียม เมื่อ 
หนุม่ ๆ  ขาอ่อนต้องมาฝึกซ้อมเพือ่ลงแข่งกบันกัฟตุบอล
มาดแมน ภารกิจนี้จึงเป็นไปอย่างสนุกสนาน วุ่นวาย  
และทุลักทุเล

อังคารที่ ๑๐ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ฟ้า (โปรแกรมผลงานฉัตรชัย เปล่งพานิช)
๒๕๔๑ / ก�ากับโดย วิชช์ เกาไศยนันท์ / สร้างโดย บีอีซี 
ฟิล์ม / ความยาว ๑๑๐ นาที

ริค นายต�ารวจหนุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้  
และเพิง่จบหลกัสตูรเอฟบไีอ จากสหรฐัอเมรกิา จ�าต้อง 
ตามไล่ล่ากลุ่มโจรมาดหรู ๘ คน ที่ก่อการอุกอาจปล้น 
เพชรล�้าค่า และยังจับ ฟ้า คู่หมั้นสาวของเขาที่ก�าลัง 
ตั้งครรภ์อ่อน ๆ ไปเป็นตัวประกัน โดยงานนี้เขาต้อง 
จับคู่กับนายต�ารวจวยักลางคน ผูย้งัคงใช้วธิกีารท�างาน 
แบบเดิม ๆ 

พุธที่ ๑๑ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

102 ปิดกรุงเทพปล้น 
(โปรแกรมผลงานฉัตรชัย เปล่งพานิช)
๒๕๔๗ / ก�ากับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั / ความยาว ๘๙ นาที

เมื่อองค์กรลึกลับ ภายใต้การน�าของผู้มีอ�านาจและ 
อทิธพิลทางเศรษฐกจิ ได้วางแผนปฏบิตักิารขโมยทอง 
หรอืเงนิทนุส�ารองของคนทัง้ประเทศ หลงัรฐับาลออก 
มาประกาศช�าระหนีค้นืให้กบั IMF ทัง้หมด นาวนิ อดตี 
นายทหารฝีมือดี จึงถูกองค์กรเรียกตัวให้เข้ามารับ- 
ผิดชอบปฏิบัติการนี้ โดยเขาต้องขับเค่ียวกับ พ.ต.ต. 
ปกรณ์ นายต�ารวจฝีมือดี ท่ีมีหน้าท่ียับยั้งไม่ให้แผน 
ปล้นแบงค์ชาติลุล่วงไปได้

พฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

The Damned United (โปรแกรมฟุตบอลในหนัง)
๒๕๕๒ / ก�ากับโดย Tom Hooper / สนับสนุนโดย บริษัท 
ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด / ความยาว ๙๘ 
นาที (ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวของ ไบรอัน คลัฟ ผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 
คนหน่ึงของวงการฟุตบอลอังกฤษ เหตุการณ์เกิดขึ้น 
ในปี ค.ศ. ๑๙๗๔ เมื่อคลัฟในวัยหนุ่ม ซึ่งเพิ่งประสบ 
ความส�าเร็จกับการคุมทีม ดาร์บี้ เคาน์ตี้ ได้รับเลือก 
ให้มาคุมทีมใหญ่อย่างลีดส์ ยูไนเต็ด หลังจากที่ ดอน  
เรวี่ กุนซือคนเก่าลาออกไปรับต�าแหน่งผู้จัดการทีม 
ชาติอังกฤษ แต่การคุมทีมครั้งนี้กลับเป็นไปอย่าง 
วุ่นวายและยากล�าบากกว่าที่คิด มีผลท�าให้เขาได้อยู่ 
ในต�าแหน่งเพียงแค่ ๔๔ วัน เท่านั้น

ศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เก๊าม้าเก็ง (โปรแกรมผลงานฉัตรชัย เปล่งพานิช)
๒๕๓๑ / ก�ากับโดย ศุภฤกษ์ / สร้างโดย ปิยะภาพยนตร์ / 
ความยาว ๘๓ นาที

เก๊า และ ลกั สองนักเลงเพื่อนซี้ เกิดไปฆ่าลูกน้องของ 
นายไกร มาเฟียใหญ่เข้า พวกเขาจึงต้องระหกระเหิน 
ไปพึ่งบารมีของคุณหงส์ ที่นั่นท�าให้พวกเขาเริ่มตั้งตน 
เป็นมาเฟียท้าทายกฎหมาย รวมถึงฆ่าล้างแก๊งของ 
นายไกรเสียสิ้น จนมีชื่อเสียงเป็นที่ร�่าลือ แต่เส้นทาง 
สายมาเฟียก็ท�าให้เพื่อนรักเกิดผิดใจกัน และจ�าต้อง 
หันหน้ามาห�้าหั่นกันเองอย่างไม่มีใครยอมใคร 

เสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. น้องเมีย 
(โปรแกรมผลงานฉัตรชัย เปล่งพานิช)
๒๕๓๓ / ก�ากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย 
พร้อมมิตรภาพยนตร์ / ความยาว ๑๐๗ นาที

แสง ล่องเรือมากรุงเทพฯ เพื่อขายทราย ขณะที่จอด 
เรืออยู่นั้น ปราง เมียสาวของเขาซึ่งเบื่อหน่ายชีวิต 
ชาวเรอืได้หนขีึน้ฝ่ังไป ทิง้ลกูแบเบาะไว้ให้ทบัทมิ น้อง 
สาวอายุ ๑๕ คอยดูแล แสงจึงออกตระเวนตามหา 
ปรางแทบพลิกแผ่นดินกรุงเทพฯ ขณะเดียวกัน เขาก็ 
พยายามปลกุปล�า้ทบัทมิอยูเ่ป็นประจ�า เพราะเมามาย 
จนหลงคดิว่าเป็นเมยีของตน แต่ทบัทมิกเ็อาตวัรอดได้ 
เสมอ และไม่เคยทิ้งเขากับลูกไว้เพียงล�าพัง

เวลา ๑๕.๐๐ น. มือปืน 2 สาละวิน 
(โปรแกรมผลงานฉัตรชัย เปล่งพานิช)
๒๕๓๖ / ก�ากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย 
พร้อมมติร อนิเตอร์เนชัน่แนลโปรดกัชัน่ / ความยาว ๑๒๙ 
นาที

ร.ต.ท. ดนัย ดุลยพินิจ นายต�ารวจหนุ่มไฟแรงถูกย้าย 
ไปประจ�าการที่ต�าบลฟ้าสูงป่าสัก ติดชายแดนพม่า  
โดยมีแม่น�้าสาละวินขวางกั้น ที่น่ันเขาต้องเผชิญกับ 
พวกนายทุนฉ้อฉล กองก�าลังปลดปล่อยกะเหรี่ยง ซึ่ง 
น�าโดยทูเล่ และทหารจากพม่า นอกจากนี้ยังต้องพบ 
เจอกบัความไร้ระเบยีบวนิยัของผูใ้ต้บงัคบับญัชา รวม 
ไปถึง จ่าแร่ม เรืองนาม นายต�ารวจมากประสบการณ์ 
ที่ตั้งตนเป็นกฎหมายคอยพิพากษาผู ้อื่นอยู ่เป ็น 
ประจ�า 

๒๗



อาทิตย์ที่ ๑๕ มิถุนายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. 
The Year My Parents Went on Vacation 
(โปรแกรมฟุตบอลในหนัง)
๒๕๔๙ / ก�ากับโดย Cao Hamburger / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�าประเทศไทย / 
ความยาว ๑๑๐ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�าบรรยายภาษา
อังกฤษ)

เรื่องราวของ เมาโร เด็กชายชาวบราซิล ผู้คลั่งไคล้ใน
กีฬาฟุตบอล และก�าลังเฝ้าคอยการแข่งขันฟุตบอล
โลกปี ๑๙๗๐ ที่เม็กซิโก เช่นเดียวกับชาวบราซิลทั้ง
ประเทศ แต่เขากลับถูกพ่อแม่พาไปส่งให้อาศัยอยู่กับ
ปู่เพียงล�าพัง แต่จู ่ ๆ ปู ่ก็เสียชีวิตอย่างกะทันหัน
เมาโรจึงจ�าต้องอยู่กับชายชราผู้เป็นเพื่อนบ้านของปู่ 
พร้อมทัง้รอคอยการกลบัมาของพ่อและแม่ เพือ่จะได้
ร่วมชมการแข่งขันของทีมชาติบราซิลด้วยกัน 

เวลา ๑๕.๐๐ น. Journey to Portugal 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ากับโดย Sergio Treffaut  / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจ�าประเทศไทย / 
ความยาว ๗๕ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�าบรรยายภาษา
อังกฤษ)

มาเรีย แพทย์หญิงชาวยูเครนถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว
และสอบปากค�า ขณะเดินทางมายังโปรตุเกส สถาน-
การณ์ยิ่งเลวร้ายลงเมื่อเจ้าหน้าท่ีรู้ว่าสามีที่รอเธออยู่
ที่นี่เป็นชาวเซเนกัล เธอถูกตั้งข้อสงสัยถึงการเดินทาง
ครัง้น้ีว่าน่าจะมีลบัลมคมในบางอย่าง ซึง่อาจเกีย่วข้อง
กับการค้ามนุษย์อย่างผิดกฎหมาย หรืออะไรก็ตามที่
เธอปิดบังเอาไว้

จันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เฉือน (โปรแกรมผลงานฉัตรชัย เปล่งพานิช)
๒๕๕๒ / ก�ากับโดย ก้องเกียรติ โขมศิริ / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๙๕ นาที

เรื่องราวของคดีฆาตกรรมต่อเนื่องสะเทือนขวัญ เมื่อ
ฆาตกรหั่นศพเหยื่อทุกราย และน�าชิ้นส่วนแยกไปทิ้ง
คนละแห่ง จนต�ารวจมืดแปดด้าน แต่  ไท  นักโทษชั้น
หนึง่ผูเ้ป็นอดตีมอืปน กลบัล่วงรูว่้าใครคือฆาตกร และ
พยายามบอกให้ต�ารวจรู ้เมือ่เหตุการณ์เริม่ยดืเยือ้ การ
ต่อรองจึงเกิดข้ึน โดยไทเสนอให้ ชิน นายต�ารวจรุ่น
ใหญ่ให้อิสระเขาน�าฆาตกรมาให้ได้ภายใน ๑๕ วัน 
แลกกับการจับภรรยาของเขาไว้เป็นตัวประกัน 

อังคารที่ ๑๗ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ฉีกป่าล่าคน (โปรแกรมผลงานฉัตรชัย เปล่งพานิช)
๒๕๓๘ / ก�ากับโดย สุขุม เมธาวนิช / สร้างโดย บริษัท ไฟว์
สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๘๙ นาที

ด้วยความเบื่อหน่ายสังคมเมืองกรุง ท�าให้หมึกไป
เริม่ต้นชวีติใหม่กับสาวชาวเขา แต่วนัหนึง่ เขากลบัพบ
ภรรยาสุดท่ีรักกลายเป็นศพอยู่ที่ริมล�าธาร ชาวเขาที่
เห็นเหตุการณ์บอกว่าเป็นฝีมือของพวกคนเมืองที่เข้า
มาล่าสัตว์ หมึกจึงออกตามล่าเอาชีวิตพวกคนเมือง
ด้วยความแค้น เม่ือถูกฆ่าตายทีละคน เหล่าคนเมือง
จงึรวมตัวกนัออกตามหาหมึกซึง่แฝงกายอยูภ่ายในป่า 
เขาจึงกลายเป็นผู้ล่าและผู้ถูกล่าในเวลาเดียวกัน 

พุธที่ ๑๘ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Will (โปรแกรมฟุตบอลในหนัง)
๒๕๕๔ / ก�ากับโดย Ellen Perry / สนับสนุนโดย บริษัท 
ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด / ความยาว ๑๐๒ 
นาที (ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวของ วิลล์ หนุ่มน้อยผู้อาศัยอยู่ในโรงเรียน
ประจ�าภายหลังที่แม่เสียชีวิต วันหนึ่ง กาเร็ธ พ่อซึ่ง
หายหน้าไปนานถึง ๓ ปี ได้กลบัมาหาเขาพร้อมตัว๋เข้า
ชมการแข่งขันของทีมลิเวอร์พูล ทีมฟุตบอลในดวงใจ 
ในการแข่งขนัฟุตบอลยฟู่าแชมเปียนส์ลกี นัดชงิชนะ-
เลิศ ที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี แต่จู่ ๆ  พ่อของเขา
กลับจากไปอย่างกะทันหัน อย่างไรก็ตาม วิลล์ก็ยังคง
มุ่งมั่นเดินทางไปเชียร์ทีมรักที่อิสตันบูล เพ่ือเติมเต็ม
ความฝันและเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจ�า

ศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

นักฆ่าหน้าหยก (โปรแกรมผลงานฉัตรชัย เปล่งพานิช)
๒๕๓๐ / ก�ากับโดย ประพนธ์ เพชรอินทร์ / 
สร้างโดย เพชรพันนาโปรดักชั่น / ความยาว ๙๓ นาที

คทา เป็นลกูชายของ บญัชา บรริกัษ์ นายต�ารวจตงฉนิ
ผู ้รับผิดชอบคดีค้ายาเสพติด วันหนึ่ง บัญชาได้
ถูกคนร้ายขับรถพุ่งชนจนเสียชีวิต ด้วยความแค้นที่
เห็นพ่อถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตา คทาตัดสินใจออก
ตามฆ่าเหล่าแก๊งมาเฟียค้ายาด้วยตนเองโดยไม่หวัง
พ่ึงกฎหมาย เร่ืองราวเริม่ซบัซ้อนเมือ่เขาเกดิมสีมัพนัธ์
รักกับ วี น้องสาวคนสวยของสารวัตรชาตรี ผู้ก�าลัง
ไล่ล่าคทาในฐานะผู้ร้ายฆ่าคน

เสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ระย้า 
(โปรแกรมผลงานฉัตรชัย เปล่งพานิช)
๒๕๒๔ / ก�ากับโดย เพิ่มพล เชยอรุณ / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๒๐ นาที

ผลงานการแสดงภาพยนตร์เร่ืองแรกของฉัตรชัย
เปล่งพานิช สร้างจากวรรณกรรมเร่ืองดังของ สด
กูรมะโรหิต เรื่องราวของ ระย้า ชายหนุ่มในแถบเขา
ทะโมน ผูแ้อบท�างานร่วมมอืกบัหมวดโรมรันและกลุ่ม
เสรีไทย ในการต่อต้านทหารญี่ปุ ่นที่เข้ามาในช่วง
สงครามโลกครัง้ที ่๒  เขาพยายามขดัขวาง
การท�างานของญี่ปุ่นทุกทางจนถูกหมาย
หวั ซ�า้ยงัมศีตัรคููอ่าฆาตเป็น ขนุรอน เจ้าพ่อ
ที่คอยเอาเปรียบชาวบ้าน 

เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมลานดารา 
ฉัตรชัย เปล่งพานิช

อาทิตย์ที่ ๒๒ มิถุนายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Sabu (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๐๗ / ก�ากับโดย Nomura Takashi / 
สนับสนุนโดย มูลนิธิญี่ปุ่น / ความยาว ๑๐๒  นาที 
(ภาษาญี่ปุ่น ค�าบรรยายภาษาไทย)

ซาบุ เด็กหนุ่มใสซื่อ ตกหลุมรัก ซูเอะ แม่บ้านสาวใน
ร้านขายประตทูีเ่ขาท�างานอยู ่แต่เธอกลบัไปชอบ เอจิ
เพือ่นของเขา วนัหนึง่ลกูสาวของลกูค้ารายหนึง่ได้เกิด
สนใจในเอจ ิซเูอะจงึมอีาการหงึหวง แต่แล้วเหตุการณ์
ไม่คาดคดิกเ็กดิขึน้ เมือ่เสือ้โบราณตวัหนึง่ถูกขโมยจาก
ลกูค้า และพบอยูใ่นกล่องเคร่ืองมอืของเอจ ิท�าให้เอจิ
ต้องถกูจองจ�าในข้อหาลกัทรพัย์ แต่ภายหลังซาบกุลับ
มาแสดงตัวว่า เขาเองที่เป็นคนท�า  

เวลา ๑๕.๐๐ น. Offside (โปรแกรมฟุตบอลในหนัง)
๒๕๔๙ / ก�ากับโดย Jafar Panahi / สนับสนุนโดย
โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / ความยาว ๙๓ นาที (ภาษา
อังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทย )

ภาพยนตร์อิหร่านท่ีเชื่อมโยงฟุตบอลกับปัญหาสิทธิ
สตรใีนประเทศได้อย่างน่าสนใจ ถ่ายทอดเรือ่งราวของ
กลุ่มเด็กสาวที่คลั่งไคล้ฟุตบอล และพยายามหาทาง
ไปชมการแข่งขันระหว่างทีมชาติอิหร่านกับทีมชาติ
บาห์เรน ที่กรุงเตหะราน ในแมตช์ชิงด�าเพื่อคว้าตั๋วไป
แข่งฟุตบอลโลก ปัญหาคือผู้หญิงในอิหร่านนั้นไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าไปในสนามกีฬา พวกเธอจึงจ�าต้อง
หลบสายตาต�ารวจด้วยการปลอมตัวเป็นผู้ชาย 

พฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

สายสวาทยังไม่สิ้น 
(โปรแกรมผลงานฉัตรชัย เปล่งพานิช)
๒๕๒๕ / ก�ากับโดย แจ๊สสยาม / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๑๙ นาที

ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ฉัตรชัย เปล่งพานิช และสินจัย 
หงส์ไทย คู่รักคนส�าคัญของวงการบันเทิงโคจรมาพบ
กนั เรือ่งราวของ เกรยีง บุตรบญุธรรมของมหาเศรษฐี 
ผู้ถูกตามตัวกลับจากเมืองนอก ให้มาดูแลกิจการของ
พ่อซึ่งล้มป่วย นั่นท�าให้พินิจลูกชายแท้ ๆ จงเกลียด-
จงชังเกรียงอย่างหนัก จุดแตกหักเมื่อพ่อเสียชีวิตและ
ทิ้งทรัพย์สินทั้งหมดไว้ให้เกรียงดูแล พินิจจึงพยายาม
ท�าลายเกรียงทุกทาง ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องความรัก 

๒๘



จันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ข่าวหน้า 1 (โปรแกรมผลงานฉัตรชัย เปล่งพานิช)
๒๕๒๙ / ก�ากับโดย ไผ่สีทอง / สร้างโดย เอเคเค กรุ๊ป / 
ความยาว ๙๘ นาที

เรืองเกล้า ทนายความสาวผู้เกลียดยาเสพติดเข้าไส้ 
เพราะมนัเป็นสาเหตใุห้ครอบครวัของเธอต้องประสบ
อุบัติเหตุจนเสียชีวิต ได้ว่าความให้นักร้องสาวชาว
ฮ่องกง ผู้ถูกยัดเยียดข้อหาค้ายาเสพติด นั่นท�าให้เธอ
ถกูคนร้ายตามไล่ล่า เรอืงเกล้าจึงได้ร่วมมือกับนกัข่าว
คอื ทะนงและวรีะ พร้อมด้วยโสธดิา เลขาสาวของเธอ 
สบืหาตวัคนร้ายกลุม่นี ้กระทัง่สืบทราบว่าเหล่าคนชัว่
ก�าลังเตรียมส่งยาเสพติดจ�านวนมากออกทางทะเล

อังคารที่ ๒๔ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผีตุ๋มติ๋ม (โปรแกรมฟุตบอลในหนัง)
๒๕๕๒ / ก�ากับโดย สุกิจ นรินทร์ / สร้างโดย ไลอ้อนกรุ๊ป 
ความยาว ๙๗ นาที

ถนอม ผู้รกัษาประตูทมีชาตไิทยเกดิเสยีชวีติกะทันหนั 
ระหว่างแมตช์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก แต่ทางนรก
ภูมิได้พยายามยื้อร่างของเขาเอาไว้ จนเมื่อ เสงี่ยม
กะเทยไฮโซฆ่าตัวตายก่อนถึงฆาต และถูกเผาร่างไป
แล้ว ทางนรกภมูจิงึต้องให้วญิญาณของเสงีย่มไปอาศยั
ร่างของถนอมแทน โดยมีภารกิจส�าคัญคือการมุ่ง
ท�าความด ี๕ อย่างเพือ่มใิห้ร่างกายของถนอมเน่าเปอ่ย 
และต้องพาทมีชาติไทยเข้ารอบสดุท้ายฟตุบอลโลกให้
จงได้ 

พุธที่ ๒๕ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผีไม้จิ้มฟัน (โปรแกรมผลงานฉัตรชัย เปล่งพานิช)
๒๕๕๐ / ก�ากับโดย ปิยะพันธุ์ ชูเพ็ชร์ / บริษัท อาร์ เอส 
ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๐๒ นาที

เจ้าพ่อต้นไทร เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�าซอยที่ทั้งเฮี้ยน
และศกัดิส์ทิธิ ์จนผูค้นมากราบไหว้บนบานจ�านวนมาก 
ไม่เว้นแม้แต่เอกและเพื่อน ๆ ผู้ท�าตัวเหลวไหล ที่มา
บนบานขอให้สมหวงัในสิง่ทีป่รารถนา แต่ความวุ่นวาย
กลับเกิดขึ้น เมื่อต้นไทรถูกตัดไป ทั้ง ๆ ที่พวกเขายัง
ไม่ทันได้แก้บน ปฏิบัติการตามล่าหาชิ้นส่วนของต้น
ไทรจงึเริม่ขึน้ เพือ่ให้รอดพ้นจากสายตาน่ากลัวคู่หนึง่
ที่คอยจ้องมองอยู่ตลอดเวลา 

พฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ไฟซ่อนเช้ือ (โปรแกรมผลงานฉัตรชัย เปล่งพานิช)
๒๕๓๐ / ก�ากบัโดย ศภุสิทธิ ์/ สร้างโดย มานพภาพยนตร์ / 
ความยาว ๑๐๐ นาที

พรรณ  สาวสังคมผู้ถูกโกงจนสิ้นเนื้อประดาตัว ได้มา
อาศัยอยู่กับพร น้องสาวที่อยู่กินกับกวิน แฟนหนุ่มซึ่ง
ไม่ชอบหน้าพรรณเท่าไหร่นัก แต่ด้วยความอยากรู้
ตื้นลึกหนาบางของพรรณ กวินจึงไปตามสืบเรื่องของ
พรรณถึงกรุงเทพฯ และพบว่าแท้จริงแล้วพรรณมี
อาการทางประสาทจนเป็นอันตรายแก่คนรอบข้าง 
เขาจึงต้องตัดสินใจท�าอะไรสักอย่าง ระหว่างที่เธอ
ก�าลงัมรีกัครัง้ใหม่กบัเกรกิเกยีรต ิหนุม่หล่อหน้าทีก่าร
งานดี

ศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพิเศษ 
ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี 
ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นหลังชม
ภาพยนตร์คลาสสิกของโลก

เสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ภาพยนตร์สนทนา 
“บทบาทของรัฐหลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ผ่านสื่อ” 
กับวิทยากรรับเชิญ ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์
ประจ�าคณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ 
อ.สุดารัตน์ มุสิกวงศ์ อาจารย์ประจ�าคณะสังคมวิทยา 
วิทยาลัย Siena ประเทศสหรัฐอเมริกา

อาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Mélo (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๙ / ก�ากบัโดย Alain Resnais / สนบัสนนุโดย สถาบนั
ฝรัง่เศส ประจ�าประเทศไทย / ความยาว ๑๑๒  นาที (ภาษา
ฝรั่งเศส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)  

ภาพยนตร์เร่ืองเด่นของ อแลง เรอเนส์ ผู้ก�ากับชาว
ฝรัง่เศสยคุอาวอง การ์ด ผูล่้วงลบั ว่าด้วยเรือ่งราวของ
กลุ่มไฮโซผู้เบื่อหน่ายชีวิตท่ีมาพบกัน ณ โรงแรมบน
ยอดเขาแห่งหนึ่ง ความวุ ่นวายเริ่มต้นขึ้นเมื่อนัก
ไวโอลนิหนุม่เกดิไปตกหลมุรกักบัภรรยาสาวของเพือ่น
ตัวเอง จนเหตุการณ์บานปลายและลงท้าย
ด้วยการตัดสินใจที่ไม่มีใครคาดคิด 

เวลา ๑๕.๐๐ น. โปรแกรมพิเศษ 
ดูหนังกับโดม พบกับภาพยนตร์จาก
การคัดสรรของ โดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการ
หอภาพยนตร์ และร่วมสนทนาหลังชมภาพยนตร์

จันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Goal Club เกมล้มโต๊ะ (โปรแกรมฟุตบอลในหนัง)
๒๕๔๔ / ก�ากับโดย กิตติกร เลียวศิริกุล / สนับสนุนโดย
บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, ฟิล์มบางกอก / ความยาว 
๙๙ นาที

ง้วน เน เปเล่ แบงก์ และออ็ตโต้เป็นกลุม่เพือ่นนกักฬีา
ฟุตบอลของโรงเรียนที่ชื่นชอบการดูบอลเป็นชีวิต

จติใจ แม้จะเรียนจบไปแล้ว พวกเขากย็งักลบัมา
รวมตัวกันเพ่ือดูบอลแมตช์ส�าคัญด้วยกันเสมอ 
ในชือ่กลุม่ว่า “โกลคลบั” กระทัง่วนัหนึง่ออ็ตโต้
ได้รับการชักชวนให้มาเป็นเด็กเดินโพยของโต๊ะ
พนันบอลรายใหญ่ หายนะเร่ิมมาเยือนเมื่อ

รายได้อันงดงามท�าให้อ็อตโต้คิดชักชวนเพื่อน ๆ  มา
ร่วมกันโกงโต๊ะบอลด้วยการตั้งตนเป็นโต๊ะเสียเอง

ภาพยนตร์
สนทนา

7-10 กรกฎาคม 2557 
สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร (องคการมหาชน) จะเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
ดานภาพยนตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 8 โดยหัวของานปนี้คือ 

“Codes, Kitsch, Camp: Genre in/and Southeast Asian Cinemas” 

ณ โรงภาพยนตรศรีศาลายา หอภาพยนตร (องคการมหาชน)
ผูที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และดาวนโหลดใบลงทะเบียนไดที่  
seaconference.wordpress.com/
และสงใบลงทะเบียนมาที่ aseacc.thailand@gmail.com 
การประชุมจะใชภาษาอังกฤษ ไมมีลามแปลภาษา

ครั้งที่

งานประชุมวิชาการ
นานาชาติ
ภาพยนตร
อาเซียน






