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สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

วิสัยทัศน์
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรแห่งชาติในการ

อนรุกัษ์ภาพยนตร์ สือ่โสตทศัน์และสิง่เกีย่วเนือ่งทีไ่ด้มาตรฐาน

นานาชาติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และบริการให้

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์สูงสุด 

พันธกิจ
๑. แสวงหา คัดเลือกภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

เพือ่เกบ็รกัษาเป็นทรพัย์สนิทางปัญญา และมรดกศลิปวฒันธรรม

ของชาติ

๒. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และ

สิ่งเกี่ยวเนื่อง

๓. บริการสาธารณะเพ่ือการศกึษา ค้นคว้า และส่งเสริม เผยแพร่

ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์

ภาพตัวละครสีสันสดใสจากหนังไทยหลากหลายเรื่องบนปก 

จดหมายข่าวฉบับน้ี อาจพาให้ท่านหวนนึกย้อนไปถึงบรรยากาศในวัน 

วาน  เมื่อครั้งที่ใบปิดหนังไทยแบบวาดมือกำาลังเฟื่องฟู  ทั้งหมดนั้นเป็น 

บางส่วนจากผลงานของเปี๊ยก โปสเตอร์ และลูกศิษย์ช่างเขียนใบปิดชั้น 

ครขูองเขา  เพยีงแต่นีไ่ม่ใช่โปสเตอร์หนงัอย่างทีห่ลายคนคุน้เคย  แต่เป็น 

งานศลิปะทีจ่ะไปปรากฏอยูบ่นรถโรงหนงั ประดษิฐกรรมทางภาพยนตร์ 

ช้ินใหม่ที่เรารอคอยด้วยความตื่นเต้นมาแสนนาน ซึ่งท่านสามารถอ่าน 

เรื่องราวลายเส้นรถโรงหนังของเปี๊ยก โปสเตอร์ ได้ภายในเล่ม

นอกจากเรื่องจากปก จดหมายข่าวฯ ฉบับนี้ยังคงรวบรวมคอลัมน์ 

ประจำา ข่าวคราวความเคล่ือนไหว และส่ิงที่กำาลังจะเกิดขึ้นส่งท้ายปี  

๒๕๕๗ นีใ้ห้ได้อย่างครบถ้วนสมบรูณ์ทีส่ดุ  ซึง่ตลอดระยะเวลาสีปี่ทีผ่่าน 

มา นับตั้งแต่เร่ิมมีจดหมายข่าวฯ ฉบับแรก หอภาพยนตร์ได้พยายาม 

ปรับปรุงคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธ์หลักของเราฉบับนี้ให้ดีและ 

น่าอ่านยิ่งขึ้นอย่างสมำ่าเสมอ โดยกองบรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณ 

เป็นอย่างยิง่สำาหรบัคำาตชิมของผูอ่้านทีส่่งมาทัง้ทางอเีมลและทางจดหมาย  

ซึ่งทั้งหมดถือเป็นกำาลังใจและเป็นกระจกสะท้อนให้เราได้เห็นข้อดี 

และเรียนรู้ข้อผิดพลาดที่ผ่านมา เพ่ือนำาไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นใน 

ฉบับต่อ ๆ ไป 



ร. ๕ เสด็จประพาสกรุงสต็อกโฮล์ม 

๒๔๔๐ / ๑ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาว-ดำา / เงียบ
ผู้ถ่ายภาพ Ernest Florman

ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์พระพุทธเจ้าหลวง 
เสด็จฯ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในคราว 
เสด็จฯ ประพาสยุโรป ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓  
กรกฎาคม ๒๔๔๐ ถ่ายโดย Ernest Florman ช่าง 
ถ่ายหนังคนแรกของสวีเดน นับเป็นหนึ่งในสอง 
ภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับชนชาติไทย การค้น 
พบภาพยนตร์เรือ่งน้ีในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ถอืเป็นจดุเริม่ 
ต้นที่ทำาให้ราชการและรัฐบาลยอมรับการเรียกร้อง 
ให้มกีารจดัตัง้หอภาพยนตร์แห่งชาติเพือ่อนรุกัษ์และ 
เก็บรักษาภาพยนตร์

[Siamese Society]

[๒๔๖๓] / ๑๐ นาที 
ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาว-ดำา / เงียบ
ผู้สร้าง Richard Burton Holmes

ภาพยนตร์บันทึกภาพเมืองสยามของ ริชาร์ด  
เบอร์ตัน โฮล์ม นักถ่ายภาพยนตร์ชาวอเมริกัน ผู้มี 
หลกัฐานว่าเคยส่งคณะเข้ามาถ่ายทำาในสยาม ๒ ครัง้  
จากข้อเขียนของ ต. ประทีปเสน ครูโรงเรียนสตรี 
วังหลัง พบว่าครั้งหนึ่ง เบอร์ตัน โฮล์ม ได้เคยขอใช้ 
สถานที่และครูนักเรียนเป็นตัวแสดงภาพยนตร์ เพื่อ 
สาธิตวัฒนธรรม ขนบประเพณีของชาวสยาม ซึ่งหอ 
ภาพยนตร์ได้เคยพบฟิล์มภาพยนตร์ลักษณะนี้เพียง 
บางส่วน ก่อนจะมีการเผยแพร่ฉบับเต็มบนเว็บไซต ์
ยทููบ สันนษิฐานว่าเป็นภาพยนตร์ทีเ่ขาและคณะเข้า 
มาถ่ายในครั้งที่ ๒ ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ซึ่ง 
สอดคล้องกับเรื่องราวที่ ต. ประทีปเสน เขียนเล่าไว้ 

เสด็จอินโดจีน พ.ศ. ๒๔๗๓

๒๔๗๓ / ๘๐ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ดำา / เงียบ 
ผู้สร้าง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระ 
ปกเกล้าเจ้าอยูห่วั บนัทึกเร่ืองราวระหว่างเสดจ็ฯ ไป 
ยังอินโดจีน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๓  
รวมระยะเวลาการเดนิทางกว่าหน่ึงเดอืน ปรากฏให้ 
เห็นเหตุการณ์และสถานที่สำาคัญต่าง ๆ มากมาย  
อาทิ การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง 
ทีมฟุตบอลสยาม กับทีมไซ่ง่อน (ทีมผสมญวน- 
ฝรั่งเศส) ซึ่งนับเป็นการออกไปแข่งขันยังสนามต่าง 
แดนอย่างเป็นทางการครัง้แรกของทมีฟตุบอลสยาม 

Sound Patch Work

๒๔๗๓ / ๕.๔๘ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ดำา / เสียง
ผู้สร้าง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตร
ไชยากร กรมพระกำาแพงเพชรอัครโยธิน

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำาแพงเพชร 
อคัรโยธนิ เจ้านายนกัถ่ายภาพยนตร์สมคัรเล่น ผูท้รง 
เป็นบิดาแห่งการใช้เทคโนโลยีของประเทศ บันทึก 
ภาพการแนะนำาส่วนงานต่าง ๆ ของสถานีวิทยุ 
กระจายเสยีง วงัพญาไท สถานวีทิยกุระจายเสียงแห่ง 
แรกของไทย โดยให้ ร้อยโทเขียน ธีมากร โฆษกของ 
สถานีฯ เป็นผู้นำาชม  บางส่วนนั้นทรงถ่ายทำาอย่าง 
ภาพยนตร์ทดลอง โดยฟิล์มต้นฉบับภาพยนตร์เรื่อง 
นี้ได้รับการอนุรักษ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจากบริษัท  
อัลฟ่า-โอเมก้า เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี เมื่อปี  
๒๕๔๖ จากการประสานของคุณกรรณิกา ชีวภักดี  
แห่งหอจดหมายเหตแุละพพิธิภณัฑ์การกระจายเสียง  
ใช้เวลาราว ๒ ปี จึงสามารถนำาสภาพของฟิล์มกลับ 
คืนมาดังเดิม

เสาร์ที ่๔ ตลุาคม ทีผ่่านมา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จดัพธิปีระกาศ 

รายช่ือภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ ๔ 

ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนต่อเนื่องมาทุกปี เนื่องจากวันนี้ถือเป็นวัน 

อนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย โดยรายชื่อมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำาปีนี้ทั้ง ๒๕ เรื่อง มีรายชื่อ 

และข้อมูลฉบับย่อดังต่อไปนี้ 

๑



๒

[ปัตตานีในอดีต]

[๒๔๗๙] / ๒๑.๐๓ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาว-ดำา / เงียบ  

ภาพยนตร์นิรนามที่มีลักษณะเป็นภาพยนตร์
แนะนำาจงัหวดัปัตตาน ีเม่ือประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๙ โดย
ปรากฏให้เห็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
หลายประการ ทั้งบุคคลสำาคัญทางการเมือง ประเพณี
และวัฒนธรรมของชาวปัตตานี ตลอดจนบรรยากาศ
งานวนัรฐัธรรมนญูทีมี่ทัง้การประกวดนางงาม และการ
ชกมวยไทยของ “สมานและสมพงษ์”  

ข้าวก�มือเดียว 

๒๔๘๓ / ๖๙.๒๐ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาว-ดำา / เสียง

ภาพยนตร์สวเีดนทีไ่ด้รบัคำาเชญิชวนจากชาวสยาม
ชั้นสูงทางภาคเหนือ ให้มาถ่ายทำาท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยใช้ผู้แสดงเป็นคนท้องถิ่น  ผูกเรื่องให้เห็นถึงความ
สำาคัญของข้าวไทย  และนำาเสนอวิถีชีวิต ภูมิปัญญา 
ความเชื่อของชาวนาไทย ตลอดจนวิธีการทำานาข้าว มี
คุณค่าเป็นเอกสารประวัติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา เชิง
ชาติพันธุ์   เชิงมานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ และเป็น
บันทึกความทรงจำาของยุคสมัย

พรายตะเคียน

๒๔๘๓ / ๘ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาว-ดำา / เงียบ 
บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์

ภาพยนตร์ผีของไทยที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งยังคงหลง
เหลืออยู่ในปัจจุบัน และเป็นตัวอย่างที่ทำาให้ได้เห็นถึง
ลกัษณะของภาพยนตร์สัน้ท่ีใช้ฉายประกอบภาพยนตร์
ขนาดยาวในอดีต สร้างโดยบริษัท ศรีบูรพาภาพยนตร์ 
ของผู้สร้างหนังยุคบุกเบิก สดศรี ภักดีจิตต์ หรือชื่อจริง

ว่า สดศรี ภักดีวิจิตร เล่าเรื่องราวผีนางพรายตะเคียน
ทีม่าหลอกชาวบ้าน ฉากตวัละครวิง่หนผีกีระเจดิกระเจงิ 
ในเรื่องน้ันถือเป็นต้นแบบสำาคัญของหนังผีไทยในยุค 
ต่อ ๆ มา

งานวันชาตะ นายพลตรี หลวงพิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี ณ ทำ�เนียบ วังสวนกุหลาบ

๒๔๘๔ / ๖ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาว-ดำา / เสียง
อำานวยการสร้าง [กรมโฆษณาการ]

ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์งานวันคล้ายวันเกิด
ของพลตร ีหลวงพบิลูสงคราม ซึง่เป็นตำาแหน่ง ณ ขณะ
นั้น ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปีที่ท่านก้าวขึ้น
เป็นผู้นำาสงูสดุของประเทศ เป็นตวัอย่างของภาพยนตร์
ข่าวสารของทางการ แม้ไม่มหีลกัฐานแน่ชดัว่าผลติโดย
หน่วยงานใด อาจจะเป็นของกรมโฆษณาการ ในงานมี
พระเจ้าคุณพหลซึ่งบวชอยู่ ได้มารับบาตรในงาน เห็น
สุภาพสตรีล้วนสวมหมวก และภาพของขวัญต่าง ๆ ที่
ราษฎรมอบให้แด่ท่านผูน้ำา ได้แก่ เครือ่งบนิรบ ปืนใหญ่ 
รถถัง เป็นต้น 

พี่ชาย

วันแรกฉาย ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔ / ? นาที 
ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / พากย์ 
ผู้กำากับ เนรมิต (อำานวย กลัสนิมิ) 
บริษัทสร้าง ลูกไทยภาพยนตร์

ภาพยนตร์ที่สร้างโดยการร่วมมือกันของนักแสดง
ละครเวที เพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวของจอก 
ดอกจนั หวัหน้าคณะลกูไทยทีเ่สยีชวีติขณะแสดงละคร
เวทีที่ศาลาเฉลิมไทย   นับเป็นภาพยนตร์ที่รวมศิลปิน
แห่งชาติสาขาการแสดงในเวลาต่อมาเอาไว้มากมาย 
โดยถ่ายทำาทีโ่รงละครศาลาเฉลมิไทยเพือ่แสดงฉากการ

แสดงละคร จงึเป็นบนัทกึของคนละครทีก่ำาลงัผนัตนเอง
ไปสู่โลกภาพยนตร์ในชีวิตจริง

[จ�เริญ – จิมมี่]

๒๔๙๗ / (เหลืออยู่ ๒๖ นาที)
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ดำา / เงียบ

ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์และบรรยากาศก่อน
การแข่งขันชกมวยสากลระหว่าง จำาเริญ ทรงกิตรัตน์ 
นกัมวยไทยคนแรกทีไ่ด้ขึน้ชกชงิตำาแหน่งแชมเป้ียนโลก 
กบั จมิมี ่คารทัเธอร์ แชมเป้ียนโลกชาวออสเตรเลีย มวย 
สากลรุน่แบนตมัเวธของสมาคมมวยนานาชาติ (สมาคม 
มวยโลกปัจจุบัน) มีคุณค่าเป็นบันทึกวันสำาคัญวันหนึ่ง 
ในประวัติศาสตร์ชาติไทย สามารถย้อนให้เราเห็น 
อารมณ์ความรู้สกึของคนไทยเมือ่ ๖๐ ปีทีแ่ล้ว และเป็น 
อนุสรณ์ของ จำาเริญ ทรงกิตรัตน์ ขวัญใจชาวไทยและ 
ตำารวจไทย
-------------------
อาทิตย์ที่  ๓๐ พฤศจิกายน เชิญมาร่วมกิจกรรม

ภาพยนตร์สนทนา “เปิดต�านาน จ�าเริญ-จิมมี่ ศึกก�าปั้น

ในความทรงจ�า” รับชมภาพยนตร์เรื่อง [จ�าเริญ-จิมมี่]  

พร้อมพดูคยุกบัวทิยากร สมชาย กรสุวนสมบตั ิ(ซมู ไทยรฐั)  

และผูเ้ชีย่วชาญแห่งวงการหมดัมวยในเมอืงไทย ตัง้แต่เวลา 

๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

สันติ-วีณา

วันแรกฉาย ๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๗ / ? นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
ผู้กำากับ มารุต (ทวี ณ บางช้าง) 
บริษัทสร้าง หนุมานภาพยนตร์

ภาพยนตร์ ๓๕ มม. เรื่องแรกของ รัตน์ เปสตันยี 
ผู้สร้างและผู้กำากับภาพยนตร์ที่สำาคัญที่สุดคนหนึ่งของ
วงการภาพยนตร์ไทย และเป็นภาพยนตร์ไทยเรือ่งยาว
เร่ืองแรกที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จากงาน



ประกวดภาพยนตร์นานาชาติแห่งเอเชียอาคเนย์ ที่
ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ หลังจากอยู่ในสถานะ
หายสาบสญูมาเน่ินนาน ปัจจบัุน พบว่าฟิล์มภาพยนตร์
เรื่องนี้อยู่ที่คลังฟิล์มภาพยนตร์ของ Gosfilmofond 
ของประเทศรัสเซีย และหอภาพยนตร์แห่งชาติของจีน 
ซึ่งหอภาพยนตร์กำาลังประสานงานเพื่อบูรณะให้นำา
กลับมาฉายได้ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ชั่วฟ้าดินสลาย

วันแรกฉาย ๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๘ /๑๐๗ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
ผู้กำากับ มารุต (ทวี ณ บางช้าง)
บริษัทสร้าง หนุมานภาพยนตร์

ภาพยนตร์ทีส่ร้างโดยบรษิทัหนมุานภาพยนตร์ของ 
รัตน์ เปสตันยี ดัดแปลงจากบทประพันธ์ของเรียมเอง  
(มาลัย ชูพินิจ)  เล่าเรื่องราวโศกนาฏกรรมรักระหว่าง  
ส่างหม่อง หลานชายของ พะโป้ ราชาป่าไม้ท่ากระดาน 
แห่งกำาแพงเพชร  กับ ยุพดี สาวสังคมวัย ๒๐ ปี ผู้เป็น 
ภรรยาใหม่ของพะโป้ ได้รับ ๓ รางวัลจากการประกวด 
ภาพยนตร์รางวลัตุก๊ตาทอง ครัง้แรก เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๐๐ 

เศรษฐีอนาถา 

วันแรกฉาย ๒๒ ธันวาคม ๒๔๙๙ / ๑๑๗ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / พากย์
ผู้กำากับ วสันต์ สุนทรปักษิน
บริษัทสร้าง เอส. อาร์. ฟิล์ม

ภาพยนตร์ทีไ่ด้รบัรางวลัภาพยนตร์ยอดเยีย่ม จาก
การประกวดภาพยนตร์รางวัลตุ๊กตาทอง เมื่อ พ.ศ. 
๒๕๐๐ ซึง่ถอืเป็นการประกวดภาพยนตร์ระดับชาติครัง้
แรกของประเทศไทย สร้างจากนยิายเรือ่งเดยีวกนั ของ 
สันต์ เทวรักษ์ เล่าเรื่องราวของพนักงานบำารุงรักษา
รถไฟขี้เมาที่ได้รับเงินสิบล้านบาทจากเศรษฐีผู ้ไม่
สมหวังในความรัก โดยมีข้อแม้ว่าต้องใช้เงินให้หมด
ภายในหนึ่งปี  

รักริษยา 

วันแรกฉาย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๐ / ๙๖ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
ผู้กำากับ มารุต (ทวี ณ บางช้าง) 
บริษัทสร้าง กรรณสูตภาพยนตร์

ภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของปัทมา หญิงสาว
ที่ถูกเลี้ยงมาอยา่งตามใจ และพยายามโหยหาความรัก
จนก่อให้เกิดโศกนาฏกรรม นับเป็นบทบาทการแสดง
อันเข ้มข ้นของอมรา อัศวนนท ์ นักแสดงหญิง
ปชูนยีบคุคลของไทย ซึง่ส่งผลใหเ้ธอได้รบัรางวลัตุ๊กตา
ทอง ในฐานะนักแสดงนำาหญิงยอดเยี่ยม จากการ
ประกาศรางวัลตุ๊กตาทองในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ในขณะที่
ตัวภาพยนตร์ยังมีความโดดเด่นในด้านสุนทรียศาสตร์
และแฟชั่นต่าง ๆ ในยุคที่แสดงให้เห็นอิทธิพลทาง
แฟชั่นจากตะวันตก 

[หาบข้าว นวดข้าว สีข้าว แต่งงานภาคใต้]

[พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๒] / ๑๘ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ดำา / เงียบ 

ภาพยนตร์บนัทกึกรรมวธิเีกบ็ข้าวทางภาคใต้อย่าง
ละเอียด บางอย่างนั้นเป็นวิธีการที่เห็นได้เฉพาะทาง
ภาคใต้ ต่อด้วยการแข่งชนววั ซึง่เป็นกฬีาพ้ืนบ้าน  และ
พิธีแต่งงานของชาวภาคใต้ เป็นตัวอย่างของการตั้งใจ
ใช้สื่อภาพยนตร์บันทึกวิถีของข้าวและชาวนาภาคใต้

ตลาดพรหมจารีย์

วันแรกฉาย ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๖  / ๑๒๐ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
ผู้กำากับ สักกะ จารุจินดา
บริษัทสร้าง 67 การละครและภาพยนตร์

ผลงานการกำากับของ สักกะ จารุจินดา หนึ่งในผู้-
กำากับคลื่นลูกใหม่ของวงการหนังไทยที่ตั้งใจสร้างหนัง
สะท้อนปัญหาสังคม เล่าเร่ืองราวของครอบครัวชาว
ประมงทีผู่เ้ป็นพ่อตดัสนิใจขายเดก็สาวทีต่นเกบ็มาเลีย้ง
เหมือนลูก เพ่ือเอาเงินไปซื้อเคร่ืองยนต์ติดเรือประมง
ชายฝั่งของตน ให้ออกไปจับปลานอกชายฝั่งได้ เพราะ
เรืออวนลากกวาดปลาเลก็ปลาน้อยจนหมดชายฝ่ัง  ได้
รบัคำาชมว่าเป็นหนงัทีส่ามารถตแีผ่ค่านยิมชายเป็นใหญ่
ในสังคมไทย และทำาให้หนังไทยไม่ใช่เป็นเพียงความ
บันเทิงราคาถูกอีกต่อไป 

ส�เพ็ง

๒๕๒๕ / ๖๐ นาที 
ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เสียง
ผู้กำากับ สุรพงษ์ พินิจค้า

ผลงานของ สุรพงษ์ พินิจค้า นักสร้างภาพยนตร์
อสิระ ทีใ่ช้วธิกีารถอืกล้องถ่ายภาพยนตร์ ๑๖ มม. ออก
ไปบนัทกึความเป็นไปทัว่ทกุมมุของย่านสำาเพ็ง เยาวราช 
เพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวใน ๑ วนั ใช้เทคนคิตดัต่อเพือ่เดนิ
เรือ่ง และประกอบเพลงบรรเลง โดยไม่มคีำาพดูบรรยาย
ใด ๆ  ได้เสียงตอบรับท้ังในแง่ท่ีว่าเป็นภาพยนตร์
ทดลองที่ดีที่สุดของไทย ไปจนถึงถูกวิจารณ์ว่าเป็น
ภาพยนตร์สารคดีที่ดูไม่รู้เรื่องที่สุด 

๓



คนทำรงเจ้า 

วันแรกฉาย ๒๘ เมษายน ๒๕๓๒ / ๑๑๗ นาที 
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
ผู้กำากับ แจ๊สสยาม
บริษัทสร้าง ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น 

ผลงานของ “แจ๊สสยาม” ช่างเขยีนป้ายโฆษณา 
หนัง ผู้ผันตัวมาเป็นผู้กำากับ ดัดแปลงจากนวนิยาย 
ของ วิมล ไทรนิ่มนวล เล่าเรื่องราวความเชื่อเรื่อง 
ไสยศาสตร์ทีค่รอบงำาสงัคมไทยมายาวนาน  นบัเป็น 
ภาพยนตร์ไทยเพยีงไม่กีเ่รือ่งท่ีมีความต้ังใจจะฉายไฟ 
ไปยงัอวชิชาอนัดำามดื ให้เกดิเป็นแสงสว่างทางปัญญา 
แก่ผู้ชม และสามารถสื่อสารออกมาได้เป็นอย่างดี 

คนเลี้ยงช้าง 

วันแรกฉาย ๕ เมษายน ๒๕๓๓ / ๑๓๖ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
ผู้กำากับ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
บริษัทสร้าง พร้อมมิตรภาพยนตร์

ภาพยนตร์ที่หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล จับเอา
เรื่องราวการตัดไม้ทำาลายป่าออกมาตีแผ่ผ่านตัว
ละครหลักที่เป็นควาญช้างกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ผู ้
เคร่งครัด นับเป็นการบันทึกสภาพธรรมชาติและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นได้อย่างชัดเจน ทั้งยัง
เป ิดเผยให ้ เห็นถึงรายละเอียดปลีกย ่อยของ
กระบวนการนี้ที่ผูกพันเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับชาว
บ้านไปจนถึงนักการเมืองใหญ่  

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้

วันแรกฉาย ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๔ / ๑๐๒ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
ผู้กำากับ สมจริง ศรีสุภาพ
บริษัทสร้าง ไท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

ภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของกลุ่มเด็กนักเรียน
ชายทีก่ำาลังเปลีย่นผ่านวยัรุ่นไปสูว่ยัหนุม่สาว รวมตวั 
กันทำาแต่เรื่องเกเรก่อกวนคนอื่น ถือเป็นหนังไทย 
เรือ่งแรก ๆ  ทีน่ำาเสนอภาพชวีติของนักเรียนวยัมธัยม 
อย่างเข้าถึงหัวจิตหัวใจของวัยรุ่น จนเป็นต้นแบบให้ 
เกิดเป็นยุคทองของหนังวัยรุ่นไทยในช่วงเวลาต่อมา

กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ 

วันแรกฉาย ๒๘ มกราคม ๒๕๓๗ / ๑๑๔ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
ผู้กำากับ บัณฑิต ฤทธิ์ถกล
บริษัทสร้าง ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น

ภาพยนตร์ทีพ่ดูถึงปัญหาของเดก็ ๆ  ทัง้เดก็ชนชัน้ 
กลางที่ครอบครัวแตกแยก และเด็กเร่ร่อนที่เข้าไป 
พัวพันกับการทำาผิดกฎหมาย ความตั้งใจและความ 
ประณีตในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ของผู้กำากับ  
บัณฑิต  ฤทธิ์ถกล ส่งผลให้ตัวภาพยนตร์ได้รับการ 
ยกย่องอย่างมากในด้านคณุภาพ และถอืเป็นภาพยนตร์ 
ที่ดีที่สุดของตัวเขาเอง

นางนาก

วันแรกฉาย ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ / ๑๐๐ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
ผู้กำากับ นนทรีย์ นิมิบุตร
บริษัทสร้าง ไท เอ็นเตอร์เทนเมนท์

ภาพยนตร์ที่นำาตำานานเรื่องเล่าของนางนาค
พระโขนงมาสร้างใหม่ในแบบทฤษฎีสมจริง กำากับ
โดย นนทรีย์ นิมิบุตร ผู้กำากับที่ผันตัวมาจากงาน
โฆษณา ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนังผีแม่นาคฉบับ
ที่สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจ คาดไม่ถึงและน่าเชื่อ
มากกว่าภาพยนตร์แม่นาคที่เคยสร้างกันมา

ดอกฟ้าในมือมาร

วันแรกฉาย ๒ ตุลาคม ๒๕๔๓ / ๘๓ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาว-ดำา / เสียง 
ผู้กำากับ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

ผลงานภาพยนตร์เรือ่งยาวเรือ่งแรกของอภชิาติ- 
พงศ์ วีระเศรษฐกุล เป็นสารคดีแนวทดลองที่ใช ้
แนวคิดของศิลปะฝรั่งเศสที่เรียกว่า Exquisite  
corpse คือการวาดรูปแล้วพับไว้แล้วส่งให้คนต่อไป 
วาดต่อไปเรื่อย ๆ โดยภาพยนตร์ได้พาผู้ชมเดินทาง 
ไปพร้อมกบัเรือ่งเล่าทีค่าดไม่ถงึจากผูค้นตัง้แต่เหนอื 
จรดใต้ของประเทศไทย 

มนต์รักทำรานซิสเตอร์ 

วันแรกฉาย ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ / ๑๒๐ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
ผู้กำากับ เป็นเอก รัตนเรือง 
บริษัทสร้าง ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น 

ภาพยนตร์ท่ีเป็นเอก รัตนเรือง ดัดแปลงจาก
นยิายชือ่เดยีวกนัของวฒัน์ วรรลยางกรู เล่าเรือ่งราว
ที่ดูเหมือนเป็นตำานานของหนุ่มสาวลูกทุ่งในท้องนา
ผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องในวงดนตรีลูกทุ่ง เป็นภาพ
ฝันแทนอารมณ์ให้หวนหาอดตี และได้รับรางวัลจาก
การประกวดอย่างมากมายทั้งในประเทศและระดับ
นานาชาติ

แฟนฉัน 

วันแรกฉาย ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ / ๑๐๐ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง 
ผูก้ำากบั คมกฤษ ตรวีมิล, ทรงยศ สขุมากอนนัต์, นธิวิฒัน์ 

ธราธร, วชิชา โกจิว๋, วทิยา ทองอยูย่ง, อดสิรณ์ ตรสีริเิกษม

บรษิทัสร้าง จเีอ็มเอ็ม พิคเจอร์ส,  ไท เอ็นเตอร์เทน-
เม้นท์, หับ โห้ หิ้น ฟิล์ม

ภาพยนตร์ทีส่ร้างโดยกลุ่ม 365 ฟิล์ม กลุ่มของ
ผู้กำากับหนุ่ม ๖ คน ที่เรียนจบด้านภาพยนตร์จาก
คณะนเิทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เล่าเรือ่ง
วัยเด็กในยุคทศวรรษ ๒๕๒๐  เสมือนบันทึกความ
ทรงจำาของผูท้ำาหนงัทีเ่คยผ่านวยัวานนัน้มา ทำาให้คน
หนุ่มสาววัยเดียวกัน ตลอดจนวัยกลางคนเกิดความ 
รู้สึกหวนหาวันเวลาที่ไม่อาจหวนคืน และสามารถ 
ทลายกำาแพงความเชือ่ทีว่่าทำาหนงัเดก็มกัจะไม่ได้เงิน 
ลงได้อย่างราบคาบ 

๔



๑. รางวัล bacc award
The Bird And The Fish โดย กนษิฐรนิทร์ ไทย

แหลมทอง

อีสานมาร์ โดย ป.แสงศร

๒. รางวัลพิเศษจาก 
บริษัท Cinetoys & Services จ�ากัด 

ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายพระเอกตายตอนจบ 

(Rest in Peace) โดย นนทกร ผัดโพธิ์ 

๓. รางวัลพิเศษจาก 
VS Service Company Limited 

Endslate โดย ชินวร นงค์เยาว์ 

๔. รางวัลพิราบขาว
วิถีชีวิต โดย ต้า ควา

๕. รางวัลดุ๊ก  
รางวัลชนะเลิศ 

เราชาวนาอยู่กับควาย โดย วชร กัณหา

รางวัลรองชนะเลิศ

ในหนึ่งปีมีหนึ่งวัน โดย ธีรพันธ์ เงาจีนานันต์

เพลี้ย โดย บุญฤทธิ์ เวียงนนท์  

ประกาศนียบัตรชมเชย

คน ใต้ ตอ โดย กิตติพัฒน์ กนกนาค 

พ่อจ๋า โดย ทิพย์วรรณ นรินทร

๖. รางวัล International Competition
Best International Short Film 

Cabezón (Big Head) by Jairo Boisier,  Chile 

Special Mention

Mama by Lidia Sheinin, Russia 

๗. รางวัลรตัน์ เปสตันยี
รางวัลชนะเลิศ 

Endless, Nameless โดย ปฐมพล เทศประทปี

รางวัลรองชนะเลิศ

ตลอดไป โดย ศิวโรจณ์ คงสกุล

วนัเวลาท่ีผ่านเลยไป โดย วชิชานนท์ สมอุม่จารย์ 

Myth of Modernity โดย จุฬญาณนนท์ ศิริผล

ประกาศนียบัตรชมเชย

วิถีชีวิต โดย ต้า ควา

ดาวอินดี้ โดย สรยศ ประภาพันธ์ 

ยานศรนารายณ์: ระหว่างวงโคจรดาวอังคาร

และดาวพฤหัสฯ โดย Paranoid Team

๘. รางวัลปยุต เงากระจ่าง
รางวัลชนะเลิศ 

โพล้เพล้ โดย ชานนท์ ตรีเนตร

รางวัลรองชนะเลิศ

แม้เป็นนกได้ โดย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ 

The Blanket โดย ภัสราภรณ์ ตามภานนท์ 

ประกาศนียบัตรชมเชย

The Bird And The Fish โดย กนษิฐรินทร์ ไทย

แหลมทอง

จุดหมาย โดย ปฐมพงศ์ ฐิติธัญ 

Aelio โดย พงศ์ปรีชา กิตติพรนิวัฒน์ 

๙. รางวัลช้างเผือกพิเศษ
รางวัลชนะเลิศ 

The Misplaced Flower โดย ซอ ช่ามูเลอ 

โรงเรียนช่าทูเหล่  

ประกาศนียบัตรชมเชย

รองเท้าคู่เก่า โดย เวธกา จรัมพรสกุล และ 

สิรยา เลิศสมิทวงศ์ โรงเรียนศึกษานารี

เฟรนชิพเล่ม 2 โดย ภัคชยศ จรัญชล โรงเรียน

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

๑๐. รางวัลช้างเผือก
รางวัลชนะเลิศ 

วันน้ันของเดือน โดย จิรัศยา วงษ์สุทิน คณะ

นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศ

329 โดย ตณิห์นวชั จนัทร์คล้อย คณะสถาปัตย- 

กรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุ 

ทหารลาดกระบัง 

คนธรรพ์ โดย ธรีพฒัน์ งาทอง คณะวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ประกาศนียบัตรชมเชย

ช่อง เคลื่อน ลอด โดย ณิชาภา ตรงศิริ 

ฮูลาฮูป โดย เรวดี งามลุน คณะวิจิตรศิลป์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ของเขมร โดย พิศมยั ดวงน้อย คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

/’Spel,baund โดย ณฏัฐ์ เอีย่มขนัทองสขุ คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยา- 

ลัยศิลปากร

๑๑. JENESYS 2.0
ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน

ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มเอเชียตะวันออก 2.0 

A-ANT โดย ณัฐพงศ์ ประศรี โรงเรียนเสนา 

“เสนาประสิทธิ์”

Inspiration โดย ปัญญา ช ูโรงเรยีนเทพศรินิทร์

Red Shoes โดย วรรณิสา ปิ่นใจ โรงเรียน

เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำาอนุสรณ์”

ความฝัน...กับวันที่เลือนลาง โดย ภควดี พงษ์- 

อิศรพันธ์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

บ้าน โดย อภญิญา มหาธรรม โรงเรยีนเทศบาล3 

บ้านเหล่า 

พู่กัน โดย ณัฐี วัฒนกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะ-

มหาราช 

ภาพยนตร์ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดงาน

เทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชีย 

Do you? / ฝันไหม โดย ภัทราภรณ์ รัชตะกิตติ-

สุนทร โรงเรียนราชินีบน 

illusive dream โดย ภัทริน เชาว์พานชิ โรงเรยีน 

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

Window job โดย ภรัณยู ไชยศรี โรงเรียน 

ฤทธิยะวรรณาลัย 2 

๑๒. รางวัลนักแสดง
อรอนงค์ ไทยศรีวงศ์ จากเรื่อง แหม่มแอนนา 

หัวนม มาคารอง โพนยางค�า และการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน

๑๓. รางวัลวิจิตรมาตรา
แดดเช้า โดย ม่อนคำา ขุขันธนิ, หรนิทร์ แพทรงไทย

เด็ก แก่ แดด โดย นคร ไชยศรี 

แม้เป็นนกได้ โดย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ 

ตลอดไป โดย ศิวโรจณ์ คงสกุล

๑๔. รางวัลขวัญใจมหาชน 
วันน้ันของเดือน โดย จิรัศยา วงษ์สุทิน คณะ

นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เฟรนชิพเล่ม 2 โดย ภัคชยศ จรัญชล โรงเรียน

เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 

เทศกาลภาพยนตรส์ั้นครัง้ที่ ๑๘ ประจ�าปี ๒๕๕๗
ผลรางวัล 

(เรียงตามล�าดับการประกาศรางวัล)

๕



กิจกรรม

กิจกรรม
เดือนกันยายน
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

๖

๑๖ กันยายน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒๒ กันยายน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๒๓ กันยายน มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง 

๒๕ กนัยายน สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี มหาวทิยาลยัมหดิล 

๒๙ กันยายน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชม 

๒๘ สิงหาคม – ๗ กันยายน 

หอภาพยนตร์และมูลนิธิหนังไทย จัดงาน 

เทศกาลภาพยนตร์ส้ัน คร้ังที่ ๑๘ โดยมีการจัด 

ฉายหนังสั้นไทยและต่างประเทศกว่า ๑๐๐ เรื่อง  

ที่เข้ารอบสุดท้ายจากการประกวดภาพยนตร์สั้น 

ยอดเย่ียม และได้จัดฉายโปรแกรมพิเศษต่าง ๆ  

ให้กับผู ้ที่ชื่นชอบหนังได้รับชม พร้อมมีการ 

ประกาศผลรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นใน 

วันที่ ๗ กันยายน ที่ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง 

กรุงเทพมหานคร

๗ กันยายน 

หอภาพยนตร์จัดงานครบรอบ ๓๐ ปี การ 

สถาปนาหอภาพยนตร์ ซึง่ตรงกบัวนัที ่๗ กนัยายน  

โดยได้เชิญบุคลากรของหอภาพยนตร์ตั้งแต่ยุค 

ก่อนก่อตัง้หอภาพยนตร์แห่งชาตจินถงึรุน่ปัจจบุนั  

มาร่วมพดูคยุกนัถงึเรือ่งราวประวตัศิาสตร์ของหอ 

ภาพยนตร์ พร้อมร่วมกันบริจาคเงินที่กล่องเจน  

ซ่ึงเป็นกจิกรรมทีท่ำาเป็นประจำาทกุปี ซึง่เงนิบรจิาค 

ดังกล่าวหอภาพยนตร์จะนำาไปมอบให้กับพิพิธ- 

ภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์

๑๑ กันยายน 

สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การ

มหาชน) จัดงานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์

ไทย ครั้งที่ ๔ ซึ่งมีการนำาเสนองานวิจัย ๖ หัวข้อ 

และมีงานเสวนาเรื่องปัญหาการศึกษาประวัติ- 

ศาสตร์ภาพยนตร์ไทย เพือ่สนบัสนนุการสร้างองค์

ความรู้ด้านภาพยนตร์ไทย และการใช้ภาพยนตร์

เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าวิจัย พร้อมทั้ง

ได้มีการเปิดตัวหนังสือภาพยนตรานุกรม เล่ม ๑ 

ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมรายละเอียดของภาพ- 

ยนตร์ไทยที่ออกฉาย

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๐–

๒๔๙๙ ไว้อย่างสมบรูณ์

๑๐ กันยายน 

ผู้ชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา  

ร่วมวางดอกไม้เพือ่รำาลกึถงึนกัแสดงสาว ฉายา  

“ไข่มุกแห่งเอเชีย” ภาวนา ชนะจิต บนรอย 

ประทับมือและเท้า ณ ลานดารา (เสียชีวิต ๙  

กันยายน ๒๕๕๕)

๑๘ กันยายน 

เจ ้าหน้าที่หอภาพยนตร์และผู ้มาชม 

ภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ร่วม 

วางดอกไม้และจุดเทียนบนแผ่นจารึกรอย 

ประทบัมอืและเท้าของโกร่ง กางเกงแดง เนือ่ง 

ในวาระครบรอบ ๓ ปี การจากไปของยอด 

ดาวตลกผู ้ที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมสร้างสีสันใน 

ภาพยนตร์ไทยมากกว่า ๓๐๐ เรื่อง

๑๙ กันยายน 

หอภาพยนตร์จัดงานฉลองครบรอบ ๑๐ ปี  

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย โดยมีการจัดกิจกรรม 

ภาพเก่าเล่าเรื่องจากเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนร่วม 

กับพิพิธภัณฑ์ ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา พร้อม 

เปิดพิพิธภัณฑ์รอบพิเศษให้ผู้ร่วมงานได้เข้าชม 



กิจกรรม
เดือนตุลาคม
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

๗

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าเยี่ยมชม 

๒๘ กันยายน 

หอภาพยนตร์ร่วมกบับางแสนรามา สาขา 

ภาพยนตร์และโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

จัดฉายภาพยนตร์อาเซียน ๖ เรื่อง ในเทศกาล 

ภาพยนตร์อาเซียน ณ ห้องฉายภาพยนตร ์

ชั้น ๖ หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

๑ ตุลาคม 

  เจ้าหน้าที่

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยนำาเงินที่เจ้าหน้าที ่

และอดีตเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ได้ร่วมกัน 

บริจาคเน่ืองในวันครบรอบ ๓๐ ปีสถาปนา 

หอภาพยนตร์ ไปมอบให้พพิธิภณัฑ์วดัปรุณา- 

วาส เพื่อนำาไปพัฒนาพิพิธภัณฑ์ต่อไป

๒๐ กันยายน 

หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 

“พันนา ฤทธิไกร ยอดนักสู้ผู้เกิดมาลุย” เพื่อ 

เป็นการรำาลึกที่สิ่งที่พันนา ฤทธิไกร ได้ฝากไว้ให้ 

แก่วงการภาพยนตร์ไทย ทัง้บทบาทนกัแสดงและ 

เป็นผูท้ีม่ส่ีวนสำาคญัในการสร้างภาพยนตร์บูเ๊รือ่ง 

สำาคญัของไทยหลายต่อหลายเรือ่ง ตัง้แต่ยคุทีเ่ขา 

ทำาหนังเพื่อขายสายหนังในต่างจังหวัด จนมาถึง 

ยุคที่ทำาร่วมกับสตูดิโอใหญ่ อาทิ ปีนเกลียว 

องค์บาก ต้มย�ากุ้ง ก่อนที่เขาจะล่วงลับ โดยได้รับ 

เกียรติจาก ปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำากับ กฤษณะ 

ลาดพันนา ทายาท และ บรรพต กิหมื่นไวย์ หนึ่ง 

ในทีมงานสตั๊นท์ของพันนา มาพูดคุยถึงช่วงเวลา 

ในการทำางานร่วมกับพันนา ฤทธิไกร ในแต่ละยุค  

ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๙ ตุลาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ โครงการ Temasak Foundation 

Specialists’ Community Action and 

Leadership Exchange Programme

๑๖ ตุลาคม ค่ายบุตร ธปท. การร่วมมือระหว่าง

ธนาคารแห่งประเทศไทยและโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๒๐ ตุลาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ (ศาลายา)

๔ ตุลาคม 

หอภาพยนตร์จดักจิกรรมวนัอนรุกัษ์ภาพยนตร์ 

ไทย และพธิปีระกาศขึน้ทะเบยีนมรดกภาพยนตร์ 

ของชาติ ครั้งที่ ๔ จำานวน ๒๕ เรื่อง โดยได้รับ 

เกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี  

รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

ภาพยนตร์ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมเป็น 

สักขีพยานในงานวันดังกล่าวด้วย

๕ ตุลาคม 

หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมรำาลึก ๔๔ ปี การ 

เสยีชวีติของมติร ชยับญัชา โดยในปีนีไ้ด้รบัเกยีรติ 

จากวงดนตรีกาญจนะผลิน ร่วมบรรเลงเพลง 

ประกอบภาพยนตร์ผลงานการแสดงของมิตร 

ชัยบัญชา และจัดพิธีวางดอกไม้เพื่อรำาลึกถึงนัก 

แสดงผู้ยิ่งใหญ่ ณ ลานดารา ปิดท้ายด้วยการจัด 

ฉายภาพยนตร์เรื่อง ชุมทางหาดใหญ่ (๒๕๐๙)

๑๗ ตุลาคม 

ผู ้อำานวยการหอภาพยนตร์และผู ้มีเกียรติ 

ร่วมวางพานพุม่ดอกไม้ สกัการะพระรปูประตมิา- 

กรรมพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถม 

ถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ ในงานวัน 

สรรพสาตร ครั้งที่ ๘ ณ ลานสรรพสาตร พร้อม 

รบัชมภาพยนตร์สัน้สารคดชีนะเลศิรางวลัดุก๊ จาก 

เทศกาลภาพยนตร์สัน้ ครัง้ที ่๑๘ ในโรงภาพยนตร์ 

ศรีศาลายา  

๑๘ ตุลาคม 

หอภาพยนตร์จดักจิกรรมวนัหนงับ้าน ครัง้ที ่๗  

ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา เปิดงานโดย โดม 

สุขวงศ์ ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ ก่อนจะมีการ 

แสดงเดี่ยวเปียโนประกอบการฉายหนังบ้าน 

คัดสรรชุดพิเศษ ซึ่งในปีนี้โปรแกรม หนังบ้าน :  

จดหมายเหตุชีวิตและความทรงจำา เป็นการนำา 

หนงับ้านของแต่ละครอบครวัมาจดัฉายโดยได้รบั 

เกียรติจากเจ้าของหนังบ้านหลายท่านมาเป็น 

ผู้บรรยาย พร้อมกันนี้หอภาพยนตร์ได้เปิดคลินิก 

หนังบ้าน ตรวจซ่อมฟิล์มภาพยนตร์ และรับมอบ 

หนังบ้านเพื่อเก็บรักษาโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ 

ของหอภาพยนตร์

Tk park เดือนกันยายน – ตุลาคม

หอภาพยนตร์ร่วมกบัอทุยานการเรยีนรู ้TK 

Park จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง บุญชู จะอยู่ในใจ

เสมอ (บญุช ู10) ในวนัที ่๗ กนัยายน เรือ่ง หนหูิน่ 

เดอะมฟูวี ่ในวนัที ่๑๙ ตลุาคม และเรือ่ง Season 

Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ในวนั 

ที่ ๒๖ ตุลาคม ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ๑ อุทยาน 

การเรียนรู้ TK park 



ช่วงสองปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยได้ปรับเปลี่ยนระบบการถ่ายทำา (Production) และกระบวนการหลังการถ่ายทำา 

(Post Production) ตลอดจนการฉายภาพยนตร์ เข้าสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ

จนวนันีแ้ทบไม่เหลอืโรงภาพยนตร์ทีฉ่ายหนงัด้วยฟิล์ม ทำาให้แลบ็ฟิล์มภาพยนตร์ในไทยหลายแห่งปิดสายการผลติฟิล์มภาพยนตร์

ลง สิ้นยุคแห่งศาสตร์และศิลป์ของการผสมผสานกันระหว่างฟิสิกส์ (แสงและการถ่ายภาพ) และเคมี (กระบวนการล้างฟิล์มภาพยนตร์

ทำาให้ภาพปรากฏขึ้นบนแผ่นฟิล์มหรือเซลลูลอยด์)
 

ก่อนบทสุดท้าย
... 

    สืบทอดความรู้งานพิมพ์-ล้างฟิล์มภาพยนตร์สี

หอภาพยนตร์ได้ส่งเจ้าหน้าที่กลุ ่มงานภาพยนตร์ ไปศึกษา 

กระบวนการพมิพ์ฟิล์ม จนถงึกระบวนการล้างฟิล์ม ทีบ่รษิทัจทีดู ี (G2D - 

Gateway To Digital) จำากัด* พร้อมกับงานพิมพ์ Release Print (ฟิล์ม 

โพสิทีฟสำาหรับฉายในโรงภาพยนตร์) ๓ เรื่อง ได้แก่ ไอ้แกละเพื่อนรัก 

มันมากับความมืด และเพชรตาแมว โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้

กระบวนการทำางานทั้งหมด การใช้งานเครื่องพิมพ์ฟิล์มและเครื่องล้าง

ฟิล์ม ตลอดเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

“การท�าหนังแบ่งออกเป็นสองขา ขาแรกท�าเรื่องของมาสเตอร์

ภาพให้เสร็จก่อน ขาที่สองท�ามาสเตอร์เสียง แยกกันท�าแต่ใช้ภาพ

เดยีวกนั” (สัมภาษณ์คณุชลลวชิช์ ศริขินัธ์ ผูอ้ำานวยการฝ่ายเทคนคิ บรษิทั

จีทูดี จำากัด)

เริ่มจากการทำาเรื่อง ไอ้แกละเพื่อนรัก โดยตรวจเช็คฟิล์มเนกา- 

ทฟีภาพและเนกาทฟีเสยีงทีจ่ะพมิพ์ก่อน เชค็รอยต่อและตดิเทปใสทีข่อบ 

ฟิล์มทั้ง ๒ ข้าง ทุกรอยต่อ ป้องกันการเกิดความเสียหายเวลาเข้าเครื่อง 

พิมพ์ 

อวสานยุคเซลลูลอยด์

กว่าจะได้ดูหนังหนึ่งเรื่องนั้นล�าบากยากเย็น เริ่มตั้งแต่...

การถ่ายท�า พิมพ์ฟิล์มภาพ ให้สี เกรดสีให้สม�่าเสมอล้างฟิล์มภาพตัดต่อ ท�าเสียง

พิมพ์ฟิล์มเสียง

ล้างฟิล์มเสียงพิมพ์-ล้างฟิล์มภาพและเสียงรวมกันพิมพ์-ล้างฟิล์มภาพยนตร์ต้นฉบับสุดท้ายพิมพ์-ล้างฟิล์ม
ภาพยนตร์
ส�าหรับส่งตาม
โรงภาพยนตร์ต่างๆ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นมนต์เสน่ห์ของภาพยนตร์ในยุคเซลลูลอยด์อย่างแท้จริงฉายขึ้นจอหนัง

จากนั้นก็ทำามาร์ค (เครื่องหมายที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงในการพิมพ ์

ฟิล์ม) ที่ฟิล์มเนกาทีฟภาพและฟิล์มเนกาทีฟเสียง เวลาท่ีนำาฟิล์มเข้า 

เครื่องพิมพ์ฟิล์ม ภาพและเสียงจะได้ตรงกัน

ใส่ LAD (Laboratory Aim Density – ค่าความเข้มแสง 

มาตรฐานของแล็บ) หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า ไชน่า เกิร์ล สำาหรับวัดค่า 

ความเข้มแสงของฟิล์ม เพ่ือต้ังค่าการให้แสงของเคร่ืองพิมพ์ให้ได ้

มาตรฐาน

วัดฟุต – วัดความยาวฟิล์มแต่ละม้วนให้เรียบร้อย 

เมื่อตรวจฟิล์มครบทุกม้วนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการให้สี เริ่ม 

จากการตรวจสีของภาพทุกคัท (การถ่ายทำาภาพยนตร์ถ่ายเป็นคัทและ 

ตัดต่อในลักษณะเป็นคัท) เพราะสีในภาพแต่ละคัทไม่เหมือนกันเกิดจาก 

การทำาเอฟเฟ็กต์ (Effect–ภาพที่ใช้เทคนิคพิเศษ) หรือการใช้ฟิล์ม 

เนกาทีฟคนละเบอร์ซ่ึงทำาให้สีในภาพไม่เหมือนกัน (เบอร์ของฟิล์ม 

เนกาทีฟจะบอกชนิดของเยื่อภาพ ที่มีความสามารถในการรับแสง 

แตกต่างกัน แล้วแต่การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการถ่ายทำา) เราจะต้อง 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 โดย ประดิษฐ์ ทาระเวทย์ วรรณภา พ่วงพร้อม และหัทยา ฟักภู่



ปรับสีของแต่ละคัทให้ใกล้เคียงกันและมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด  

ไม่มีกฎตายตัวแต่จะอ้างอิงจากความเป็นจริงของหนังเรื่องนั้น เช่น  

ใบหน้าของนักแสดง บรรยากาศ กลางวันหรือกลางคืน โดยใช้หลักทฤษฎี 

สีเบื้องต้นในการให้สีในภาพ เมื่อให้สีเสร็จเรียบร้อย บันทึกข้อมูลลง 

แผ่นดิสก์ แล้วนำาไปตีเทปกระดาษสีฟ้า (Punch Tape) เพ่ือให้เครื่อง 

พิมพ์ฟิล์มอ่านข้อมูลของสีและจำานวนฟุตของฟิล์มม้วนน้ัน ๆ แล้วจึงนำา 

ฟิล์มไปทำาความสะอาดด้วยเครื่องทำาความสะอาดอัลตราโซนิกก่อนส่งไป 

พิมพ์เป็นโพสิทีฟ

“การให้สี ข้ึนอยู่กับหนัง โดยทั่วไปถ้าคนถ่ายหนังไม่ต้องการส ี

เอฟเฟ็กต์อะไรมาก ก็ให้สีตามธรรมชาติ โดยคนให้สีจะมีแนวทางการ 

ท�างาน จะคุยกับผู้ก�ากับภาพก่อนว่าต้องการสีลักษณะอย่างไร ส�าหรับ 

ฟิล์มเวลาแก้สี จะไปทั้งภาพ ไม่สามารถแก้บางส่วนได้ โดยหลักการคนที่ 

ให้สีจะต้องรู้ว่าสีที่มีผลต่อภาพมีอะไรบ้างที่จะท�าให้ภาพไปทางโทนร้อน 

โทนเย็น ใช้ทฤษฎีสีเบื้องต้น สีแดงตรงข้ามกับสีอะไร สีเขียวตรงข้ามกับสี 

อะไร สีฟ้าตรงข้ามกับสีอะไร การแก้สีของเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ แก้ได้ ๕๐  

ระดับ (point) ถ้ายิ่งค่าแสงสูงขึ้นภาพก็จะยิ่งด�า” (สัมภาษณ์คุณชลลวิชช์  

ศิริขันธ์ ผู้อำานวยการฝ่ายเทคนิค บริษัทจีทูดี จำากัด)

ขั้นตอนการพิมพ์ฟิล์ม เริ่มจากการพิมพ์ทดสอบแต่ละม้วนออก 

มาก่อนประมาณ ๑๐๐ ฟุต เพื่อตรวจเช็คสีของภาพก่อนที่จะส่งพิมพ์จริง 

ทั้งม้วน นำาฟิล์มทดสอบมาล้าง แล้วนำาไปวัดค่าความเข้มของแสง เพื่อตั้ง 

ค่ามาตรฐานของเครื่องพิมพ์ฟิล์ม

ก่อนทีจ่ะล้างฟิล์มในแต่ละวนัเราต้องทดสอบค่านำา้ยาด้วยการวดั  

Control Strip เพื่อควบคุมคุณภาพนำ้ายาล้างฟิล์ม 

“เรื่องเคมี เราปั่นน�้ายาในถังใหญ่ แล้วจะปล่อยน�้ายามาสู่ถังเล็ก 

เพื่อใช้งาน น�้ายาจะวนถังใหญ่ไปถังเล็ก ถังเล็กกลับมาถังใหญ่ สิ่งที่ต้องดู 

คือ น�า้ยามาแทนทีพ่อหรอืไม่ จงึต้องเชค็ค่าน�า้ยาทกุ ๆ  ชัว่โมง ในสมยัก่อน 

ที่ล้างฟิล์มจ�านวนมาก น�้ายาก็จะมีประมาณ 4-5 ตัว Developer, Fixer,  

Bleach, Stop พวกนี้จะมีค่ามาตรฐานอยู่ แต่ละตัวจะประกอบไปด้วย 

สารเคมีหลายตัว ยกเว้นบางตัวที่ใส่แค่กรด Sulfuric ไปตัวเดียวก็จบ  

เทคนิคคัลเลอร์จะมีสูตรของเขา แต่ละแล็บจะมีสูตรของตัวเอง พอดูหนัง 

จะรูเ้ลยว่า หนงัเรือ่งนีพ้มิพ์-ล้างมาจากแลบ็ไหน” (สมัภาษณ์คณุชลลวชิช์  

ศิริขันธ์ ผู้อำานวยการฝ่ายเทคนิค บริษัทจีทูดี จำากัด)

เมื่อล้างฟิล์มทั้งเรื่องออกมาแล้ว หากสีในภาพไม่เป็นธรรมชาติ  

ยังไม่สมำ่าเสมอในแต่ละฉาก ก็ต้องกลับไปขั้นตอนการให้สีใหม่ จนกระทั่ง 

ได้สีที่ต้องการหรือที่ดีที่สุดสำาหรับการพิมพ์-ล้างฟิล์มภาพยนตร์เก่า เมื่อ 

เสรจ็จากกระบวนการล้างฟิล์ม กจ็ะนำาฟิล์มไปฉายเพือ่ตรวจสอบคณุภาพ 

ของภาพยนตร์ก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้า ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ 

ทำางาน 

สุดท้ายนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานภาพยนตร์ขอขอบคุณบริษัทจีทูด ี

และพ่ีทีมงานที่ให้โอกาสพวกเราได้เข้าไปเรียนรู้กระบวนการทำางาน 

ทัง้หมด ซึง่ถอืว่าเป็นการอนรุกัษ์กระบวนการทางอตุสาหกรรมภาพยนตร์ 

อีกด้านหนึ่ง ก่อนจะสิ้นยุคเซลลูลอยด์ในกาลข้างหน้า

* ก่อนจะมาเป็นบริษัท จีทูดี จ�ากัด แล็บฟิล์มภาพยนตร์
ในระบบอุตสาหกรรมสุดท้ายของประเทศไทย

การให้สี ขึ้นอยู่กับหนัง 
โดยทั่วไปถ้าคนถ่ายหนังไม่ต้องการสีเอฟเฟ็กต์อะไรมาก

ก็ให้สีตามธรรมชาติ
โดยคนให้สีจะมีแนวทางการท�างาน  

จะคุยกับผู้ก�ากับภาพก่อนว่าต้องการสีลักษณะอย่างไร

บริษทัซีเนคลัเลอร์แลบ็เป็นของคนไทย เดมิตัง้อยูแ่ถวพฒัน์พงษ์แล้ว

ย้ายมาเปิดทำาการทีถ่นนวภิาวดรีงัสติจนถึงปัจจบัุน เป็นแลบ็ฟิล์มภาพยนตร์

ระดับต้น ๆ ของประเทศไทย ทำาในส่วนพิมพ์ฟิล์ม ล้างฟิล์ม รวมถึงการตัด

ต่อภาพยนตร์ และเริ่มขยายบริการทำาเสียงด้วย 

ในขณะนัน้บรษิทัซีเนคัลเลอร์แลบ็ได้รบัการยอมรบัในเรือ่งคณุภาพ

ด้านแล็บฟิล์มภาพยนตร์ จนทำาให้สตูดิโอ วอลท์ดีสนีย์ วอร์เนอร์บราเธอร์ส 

ทเวนตี้เซนจูรี่ฟอกซ์ ในต่างประเทศเข้าใช้บริการล้างฟิล์มภาพยนตร์ บริษัท

เทคนิคคัลเลอร์ในต่างประเทศจึงมองเห็นตลาดในเมืองไทย เข้ามาลงทุนซื้อ

บริษัทซีเนคัลเลอร์แล็บเปลี่ยนมาเป็นบริษัทเทคนิคคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) 

จำากัด เป็นแล็บฟิล์มภาพยนตร์ในภูมิภาคเอเชีย ผลิต Release Prints ให้แก่

ประเทศออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย อินเดีย ปากีสถาน ญี่ปุ่น เกาหลี 

มาเลเซีย ตะวันออกกลาง ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อัฟริกาใต้ ไต้หวัน และไทย

ยุคฉายภาพยนตร์ด้วยฟิล์มเริ่มหมดไปเมื่อปี ๒๕๕๖ เปลี่ยนมาฉาย

ในระบบดิจทิลั แล็บของเทคนคิคัลเลอร์จงึต้องปิดกิจการไป บรษัิทจทีดู ีจำากดั  

มาซื้อต่อในส่วนของที่ดิน อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่บางส่วน  

และยังคงเป็นแล็บฟิล์มภาพยนตร์เหมือนเดิม ขยายบริการเพิ่มในการนำา 

รายการ สารคดี ซรีย์ีของต่างประเทศมาแปลเป็นภาษาไทย ใส่เสียงพากย์ ให้ 

กับช่องทีวีต่าง ๆ เช่น ช่องทรูวิชั่น โมโน ยูไนเต็ด เป็นต้น

๙



เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การ 

มหาชน) ได้จดังานประชุมวชิาการด้านภาพยนตร์ครัง้ที ่๔ ขึน้ ณ โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา  

หอภาพยนตร์ โดยในปีนี้มีงานวิจัยที่มานำาเสนอ ๖ เรื่อง และปิดท้ายงานประชุมวิชาการ 

วนันัน้ด้วยการเสวนา ปัญหาการศกึษาประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์ไทย พร้อมเปิดตวัหนงัสอื 

ภาพยนตรานกุรมแห่งชาต ิเล่ม ๑ ซ่ึงได้รบัความสนใจจากผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมอย่างมาก การ 

จัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างพื้นท่ีให้แก่งานด้านวิชาการภาพยนตร์และสนับสนุนให ้

มีการศึกษาภาพยนตร์ในแขนงต่าง ๆ 

ครั้งที่ 

งานประชุมวิชาการ
ด้านภาพยนตร์ไทย

จดหมายข่าวฉบับน้ีขอนำาเสนอบทสรุปสั้น ๆ ของงานวิจัยที่ 

นำาเสนอ รวมทั้งเสวนาในวันนั้น ดังนี้

งานชิ้นแรกที่นำาเสนอเป็นของ ดร.อิสระ ชูศรี อาจาย์ประจำา

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การ

เซนเซอร์แบบ ‘พรางเสียง’ ในภาพยนตร์สารคดี ประชาธิป’ไทย 

โดย ดร.อสิระได้ใช้กรณกีารเซนเซอร์ในภาพยนตร์เรือ่ง ประชาธปิ’ไทย  

(๒๕๕๖) ผลงานภาพยนตร์สารคดีของเป็นเอก รัตนเรือง และภาสกร  

ประมูลวงศ์ ซึ่งเซนเซอร์ด้วยการดูดเสียงผู้ให้สัมภาษณ์ พร้อมทั้งคาด 

ดำาตรงคำาบรรยายภาษาอังกฤษ ดร.อิสระวิเคราะห์ว่า การเซนเซอร ์

ดังกล่าวทำาให้เกิดความหมายใหม่เกิดขึ้นมา ก่อให้เกิดการตีความและ 

สร้างจดุยำา้เน้น กระตุน้ความสงสยัทีม่ต่ีอเนือ้หาทีถ่กูเซนเซอร์ดงักล่าว

งานชิน้ต่อมา เรือ่ง บทบาทของสมบตั ิเมทะน ีเป็นผลงานของ

นายนวธร ฤทธิเ์รอืงนาม ซึง่เป็นวทิยานพินธ์ระดบัปรญิญาโท ภาควชิา

ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายนวธรได้

ศึกษาผลงานการแสดงของสมบัติ เมทะนี จำานวน ๑๗ เรื่อง เพื่อ

วิเคราะห์ถึงบทบาทของสมบัติ เมทะนี ในภาพยนตร์ และพิจารณา 

บริบทของสังคมไทยที่มีผลต่อความโดดเด่นของภาพลักษณ์พระเอก 

ของสมบตั ิรวมทัง้ศกึษาถงึการวางตวัในสงัคมและหลกัการดำาเนนิชวีติ 

ที่ทำาให้สมบัติเป็นดาราที่ได้รับความนิยมในสังคม

งานชิน้ทีส่าม เรือ่ง ความหลงั เดก็ผูช้าย และดาบปลายปืน : 

ยุวชนทหาร เปิดเทอมไปรบ ในฐานะภาพยนตร์ความทรงจำาของไทย   

ผลงานของผูช่้วยศาสตราจารย์นทัธนยั ประสานนาม ซึง่เป็นการศกึษา 

สำาหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ด้านภาพยนตร์ศึกษา ณ มหา- 

วิทยาลัย St.Andrew สก๊อตแลนด์ สหราชอาณาจักร โดย ผศ.นัทธนัย 

ใช้กรอบการศกึษาภาพยนตร์ความทรงจำา (Memory Film) เพือ่ศกึษา 

ประวัติศาสตร์แบบทางการและประวัติศาสตร์จากคำาบอกเล่าของ 

ยุวชนทหาร จังหวัดชุมพร แล้วนำามาวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่อง ยุวชน

ทหาร เปิดเทอมไปรบ (๒๕๔๓) รวมทัง้การศกึษาอทิธพิลของภาพยนตร์ 

เรื่องนี้ ที่มีผลต่อการสร้างประวัติศาสตร์จากคำาบอกเล่าของคนใน 

ท้องถิ่นขึ้นมาใหม่อีกด้วย 

งานชิ้นที่สี่ เรื่อง การเติบโตของภาพยนตร์นอกกระแสของ

ไทย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๖* เป็นผลงานของนางสาว 

วมิลรตัน์ อรณุโรจน์สรุยิะ นกัวจิยัอสิระ ทีเ่ข้าไปศกึษาวงการภาพยนตร์ 

นอกกระแสของไทยในมิติต่าง ๆ ผ่านการสัมภาษณ์ผู้กำากับภาพยนตร์ 

นอกกระแสสำาคัญ ๆ ซึ่งงานชิ้นนี้ทำาให้เราเห็นภาพการเกิดขึ้นของ 

วงการภาพยนตร์นอกกระแสในสงัคมไทย ก่อนทีจ่ะเริม่อยูต่วัและมกีาร 

พัฒนาด้วยผู้กำากับนอกกระแสรุ่นใหม่ ที่พยายามจะสร้างสรรค์ผลงาน  

พร้อมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแบบเฉพาะอีกด้วย 

งานชิ้นต่อมาเรื่อง ศิลปะการออกแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์

ไทย พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๓๕ บทพลกิผนัจากแนวประเพณนียิมสูค่วาม

เป็นสากล* เป็นงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ภาควิชาจิตรกรรม  

มหาวิทยาลัยศิลปากร ของนายสกลชนก เผื่อนพงษ์ ซึ่งนายสกลชนก 

ได้ศึกษาใบปิดภาพยนตร์ไทยที่ยังเป็นลักษณะการวาด โดยสัมภาษณ ์

* งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ 

ประจ�าปี ๒๕๕๗

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

โดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

๑๐



นักวาดใบปิดคนสำาคัญ ๆ และวิเคราะห์องค์ประกอบทางศิลปะ รวม 

ทัง้บรบิทด้านเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลยกีารพมิพ์ 

และอทิธพิลจากใบปิดภาพยนตร์ต่างประเทศทีม่ต่ีอการออกแบบใบปิด 

ของไทย และใบปิดภาพยนตร์ไทยที่มีต่อใบปิดภาพยนตร์ต่างประเทศ 

อีกด้วย

งานชิ้นสุดท้ายเร่ือง ‘ชาวไทยภูเขา’ บนแผ่นฟิล์ม : ภาพ

ตัวแทนความเป็นชาติพันธุ ์ในสื่อภาพยนตร์ไทย* ของนางสาว 

สิริมาภรณ์ คุ ้มทุกข์ ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท คณะ 

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย 

นางสาวสิริมาภรณ์ได้วิเคราะห์การนำาเสนอภาพตัวละครไทภูเขาใน 

ภาพยนตร์ไทย รกัจงั, ก่อนบ่ายเดอะมฟูวี ่ตอน รกันะ...พ่อต๊ะติง๊โหน่ง, 

อตีิม๋ตายแน่, อาข่าผูน่้ารกั และ ม้ง สงครามวรีบรุษุ และลงไปเกบ็ข้อมลู 

กับกลุ่มผู้ชมท่ีเป็นชาวไทภูเขาที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาใน 

จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการตอบรับของกลุ่มผู้ชม 

ชาวไทภูเขาที่มีต่อภาพตัวละครของกลุ่มชนตัวเองในภาพยนตร์ไทย

ในส่วนของงานเสวนา ปัญหาการศึกษาประวัติศาสตร ์

ภาพยนตร์ไทย สถาบนัหนงัไทยได้เชญิผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการจดัทำา  

ภาพยนตรานกุรมแห่งชาต ิเล่ม ๑ ได้แก่ โดม สุขวงศ์ ผู้อำานวยการหอ 

ภาพยนตร์ ผูร้เิริม่โครงการจดัทำา และผูท้ีท่ำาหน้าทีร่วบรวมข้อมลูภาพ- 

ยนตร์เพือ่ทำาภาพยนตรานกุรมตัง้แต่ในยคุเริม่ต้นอย่าง บปุผา สารมาศ  

ภาณุ อารี ชลิดา เอื้อบำารุงจิต และจนถึงปัจจุบัน ทิพย์วัลย์ ประยูรสุข  

นักวิชาการภาพยนตร์ โดยในงานเสวนาได้พูดถึงความสำาคัญของการ 

ศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยและปัญหาที่เกิดขึ้น อันเกิดจาก 

การขาดแหล่งข้อมูลที่มากพอ การตรวจสอบข้อมูลจากคำาบอกเล่า  

ประโยชน์ของการจัดทำาภาพยนตรานุกรม และภาพรวมของวงการ

ภาพยนตร์ไทยในยุคเริ่มต้นจนถึงก่อนปี ๒๔๙๙ 

สำาหรับหนังสือภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ เล่ม ๑ นี้ เป็น 

หนังสือที่รวบรวมข้อมูลภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายตั้งแต่ปี ๒๔๗๐ –  

๒๔๙๙ โดยรวบรวมข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ใบปิด แผ่น 

พับ สื่อประชาสัมพันธ์ มากเท่าที่จะสามารถรวบรวมได้ ซึ่งเริ่มต้นจัด 

ทำาขึน้ตัง้แต่ก่อนการก่อตัง้หอภาพยนตร์อย่างเป็นทางการ โดยเริม่แรก 

เป็นโครงการรเิริม่โดยโดม สขุวงศ์ ทีใ่ห้นกัศกึษาของสถาบนัเทคโนโลยี 

ราชมงคล วทิยาเขตเทคนคิกรงุเทพ (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

กรุงเทพ ในปัจจุบัน) เป็นอาสาสมัครเริ่มเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับภาพยนตร์ไทย 

ผูท้ีส่นใจต้องการรบัชมเนือ้หาของการนำาเสนองานและเสวนา 

ในวันนั้นแบบสมบูรณ์ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่หอภาพยนตร์ได้จัดขึ้น 

ในวาระต่าง ๆ  สามารถเข้าชมได้ที่ห้องสมุดและสื่อโสตทัศนสถาน เชิด  

ทรงศรี ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา  

๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โดยไม่มค่ีาใช้จ่ายแต่อย่างไร สอบถามรายละเอยีด

เพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓ - ๑๔ ต่อ ๑๒๑

 

ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
พ.ศ. ๒๔๗๐-๒๔๙๙

สามารถสั่งซื้อได้ที่
๑. ร้านของจ�า หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
๒. ภาพยนตร์สถาน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
๓. www.fapot.org
๔. โทร. ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๔ ต่อ ๑๓๓ ๑๑



กล้อง ๑๖ มม. และรางวัลของ 

ผลงานเปิดตัว อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

๑๒

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล เป็นหน่ึงในผู้กำากับชาวไทย 

เพียงไม่กี่คนที่นิยมทำาหนังนอกระบบสตูดิโอ ด้วยการหาทุนสร้าง 

ภาพยนตร์เองทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และแม้จะใช ้

นักแสดงที่ไม่มีประสบการณ์ในการเล่นหนังมาก่อนเป็นส่วนใหญ่ 

แต่ผลงานภาพยนตร์แทบทุกเรื่องของอภิชาติพงศ์กลับได้รับการ 

ยอมรับอย่างมากจากนักทำาหนังและนักวิจารณ์ทั่วโลก

ก่อนจะกลายมาเป็นผู้กำากับไทยคนสำาคัญระดับโลก ในปี  

พ.ศ. ๒๕๔๓ อภิชาติพงศ์ได้เริ่มต้นเส้นทางสายนี้ ด้วยการทำา 

ภาพยนตร์สารคดเีรือ่งยาวเรือ่งแรก คอื ดอกฟ้าในมอืมาร (Myster- 

ious Object at Noon) โดยตระเวนถ่ายทำาตั้งแต่ภาคเหนือ ภาค 

อสีาน จนถงึภาคใต้ เพือ่เล่าเรือ่งราวของ “ครดูอกฟ้า” ผ่านการบอก 

ต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหน่ึง ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถี

ชีวิตและความคิดของคนไทยในภูมิภาคต่าง ๆ  โดยถ่ายทำา

ด้วยฟิล์มขาว-ดำา ๑๖ มม. แบบไม่มีบทภาพยนตร์ จากนั้น 

จึงขยายเป็นฟิล์ม ๓๕ มม. เพือ่ออกฉายและส่งเข้าประกวด

ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติหลากหลายเทศกาล 

และสามารถคว้ามาได้ถึง ๔ รางวัล รวมทั้งยังได้รับการขึ้น

ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ ๔ ประจำาปี พ.ศ. 

๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

โดย แพรวชมพู ชุณหอุไร

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยได้เก็บรักษาวัตถุชิ้นสำาคัญท่ี 

เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ ๒ ชิ้น นั่นคือ กล้องถ่ายภาพยนตร์  

ยี่ห้อ Éclair รุ่น ACL ที่ใช้ในการถ่ายทำา ซึ่งเริ่มผลิตที่ประเทศ 

ฝรั่งเศส ในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๗๑ ถึงช่วงกลางปี ค.ศ. ๑๙๘๐ และได้ 

รับความนิยมอย่างมากจากนักทำาหนังมืออาชีพที่ต้องการกล้อง 

ถ่ายภาพยนตร์ที่มีความครบเครื่องแต่ราคาไม่แพง เนื่องจากกล้อง 

ตัวนี้สามารถถ่ายได้ทั้งฟิล์ม ๑๖ มม. และซูเปอร์ ๑๖ มม. ซึ่ง 

สามารถนำาไปแปลงเป็นฟิล์มขนาด ๓๕ มม. ได้ อีกชิ้นคือรางวัล  

Runner-up Prize หรือรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมอันดับ 

ที่ ๒ ที่ได้จากงานเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ ยามางาตะ  

ประเทศญี่ปุ่น (Yamagata International Documentary Film  

Festival 2001) ซึ่งถือเป็นรางวัลแรก ๆ ในชีวิตการเป็น 

ผู้กำากับมือรางวัลของอภิชาติพงศ์

เชญิชมกล้องถ่ายภาพยนตร์และถ้วยรางวลัทีเ่ป็น 

จดุเริม่ต้นของการเป็นนกัทำาหนงัมอือาชพีของอภชิาตพิงศ์  

วรีะเศรษฐกลุ ได้ทีพ่พิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย เปิดให้บรกิาร 

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ ๓ รอบ  

๑๐.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้

จ่ายในการเข้าชม

 



ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

 เมื่อ ๒ ปีก่อน ข้าพเจ้าได้รับข้อความสั้นข้างต้นขณะอยู่บนรถประจำาทางระหว่าง

กลับบ้าน และรู้สึกงงพร้อมรำาพึงรำาพันว่า “เจ้าของเบอร์โทรศัพท์คงส่งข้อความผิดเบอร์ 

เพราะข้าพเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ใคร” 

เช้าวันถัดมา มีซองเอกสารสีนำ้าตาลแปลกปลอมอยู่ใต้โต๊ะ 

ทำางานของข้าพเจ้า ภายในซองมดีวีดีเีรือ่ง Coraline และหนงัสอืเรือ่ง  

นิยายข้างจอ สิ่งของสองอย่างที่ได้รับน่าจะเป็น  

“ของขวัญนอกเทศกาล” ซึ่งวันหยุด 

สุดสัปดาห์คร้ังน้ันข้าพเจ้าเลือกอ่าน  

นิยายข้างจอ 

สำาหรบัคนชอบดหูนงัและ 

รักการอ่านวรรณกรรมประเภท 

นิยายน่าจะร่ืนเริงในบทความทั้ง  

๑๖ บท ของนยิายข้างจอ ผลงาน 

เขียนโดย วินทร์ เลียววาริณ ซึ่งเขา 

ขูดความทรงจำาจากประสบการณ์ตรงที่ 

ตนเองได้อ่านนิยายหลากแนวจากห้องสมุด 

ต่าง ๆ และหนังที่เคยดูในโรงภาพยนตร์ตั้งแต่วัยเด็ก วิธีการเขียนใน 

หนงัสอืเล่มนี ้อ่านง่าย เข้าใจไม่ยาก มากความรู ้และไม่น่าเบือ่ เพราะ 

มภีาพประกอบจากปกนยิาย ภาพบางตอนจากหนงั เพือ่ให้พกัสายตา 

จากตวัหนงัสอืบ้าง เพิม่เกรด็น่าสนใจด้วยการแทรกประวตัโิดยสงัเขป 

ของนกัเขยีนทีก่ล่าวถงึในแต่ละบท และระหว่างบทคัน่ด้วยวลเีด่นจาก 

บคุคลสำาคญั เพือ่ช่วยปรบัอารมณ์ของผูอ่้านก่อนจะเปิดอ่านเรือ่งราว 

ในบทต่อไป ส่วนเนื้อหาหลักของแต่ละบทความนั้น ผู้เขียนนำาเสนอ 

ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่าง หนังกับนิยาย หนังกับ 

หนัง นิยายกับนิยาย ซึ่งสิ่งที่จับประเด็นมาวิเคราะห์ คือ ลักษณะตัว 

ละคร เคล็ดลับการตั้งชื่อตัวละคร แก่นความคิดหลัก การลำาดับ 

เหตุการณ์ของโครงเรื่อง รวมถึงชำาแหละความคิด พฤติกรรม บุคลิก 

ลกัษณะเฉพาะตนของผูก้ำากบัภาพยนตร์ นกัเขยีน ทีถ่่ายทอดสิง่เหล่า 

นีม้ายงัหนงัและนยิาย นอกจากนัน้ผูเ้ขยีนยงัดงึจดุร่วมกบัจดุเด่นของ 

ของขวัญนอกเทศกาล

โดย วิมลิน มีศิริ

หนังและนิยายทั้งไทย จีน ตะวันตก มาแยกแยะให้ผู้อ่านเข้าใจได้ 

กระจ่างระหว่างหนงักบันยิาย ทีแ่ม้จะต่างชาต ิต่างภาษากนั แต่ความ 

จริงแล้วมีความสัมพันธ์ มีอิทธิพลทางความคิดซึ่งกันและกัน โดย 

ผูเ้ขยีนอธบิายเชือ่มโยงได้อย่างแยบยล ตวัอย่างหนึง่ ผูเ้ขยีนวเิคราะห์ 

นยิายตะวนัตกชดุ เจมส์ บอนด์ (เอยีน เฟลมมงิ) ไว้อย่างละเอยีด และ 

วิเคราะห์คาบเกี่ยวไปยังนิยายไทย คือ เล็บครุฑ (พนมเทียน) ผม 

ไม่อยากเป็นพันโท (พ.ต.ต.ประชา พูนวิวัฒน์) รวมถึงนิยายจีน คือ 

มังกรทลายฟ้า (กิมย้ง) เซียวฮื้อยี้ (โกวเล้ง) ว่านิยายเหล่านี้ได้รับ 

ต้นแบบและแรงบันดาลใจจากสูตรโครงเรื่องสายลับของนิยายชุด  

เจมส์ บอนด์ เป็นต้น นอกจากนั้นนิยายเรื่องมังกรทลายฟ้าและ 

เซยีวฮือ้ยีก้เ็คยสร้างเป็นหนงัชดุทีอ่อกอากาศทางสถานโีทรทศัน์ และ 

นิยายอย่าง เจมส์ บอนด์ เล็บครุฑ ผมไม่อยากเป็นพันโท ได้สร้างเป็น 

หนังที่ฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งได้รับความชื่นชอบจากผู้ชม

นิยายข ้างจอคือของขวัญนอกเทศกาลที่สร ้างความ 

ประหลาดใจและช่วยขจัดความเขลาในบางสิ่งให้ข้าพเจ้าได้ แต ่

เทศกาลปีใหม่ในอีก ๒ เดือนข้างหน้า อันเป็นเทศกาลหนึ่งซึ่งชาวโลก 

นิยมมอบความปรารถนาดีให้แก่กันเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษมากกว่าทุกวัน  

อาจเป็นถ้อยคำาดงีามส่งให้ผูร้บัด้วยความจรงิใจ หรอืการมอบของขวญั 

เล็กน้อยตามกำาลังทรัพย์และตามความเหมาะสม ซึ่งหนังสือเป็นสิ่ง 

หนึ่งที่น่าสนใจ รวมถึงหากใครกำาลังค้นหาหนังสือที่เกี่ยวเนื่องกับ 

ภาพยนตร์เพื่อเป็นของขวัญสำาหรับเทศกาลปีใหม่นี้ ลองแวะอ่าน 

หนังสือเกี่ยวกับหนังได้ที่ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี 

คุณอาจได้แนวทางสำาหรับการเลือกซื้อหนังสือหนังให้ผู้รับสุขใจกับ 

ของขวัญในเทศกาล

ผมมีของ (มาใช้หนี้) ให้คุณ พรุ่งนี้คุณไปเปิดที่ใต้โต๊ะคุณเองได้...
(๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

๑๓



การเดินทางของลวดลายรถโรงหนัง
กับ เปี๊ยก โปสเตอร์

หลงัจากทีเ่ราได้นำาเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบั “รถโรงหนงั” มา 

เป็นระยะ ในจดหมายข่าวฉบับนี้ จึงขอนำาเสนอเรื่องราวของ 

“ลวดลายบนรถโรงหนัง” ที่หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติจาก

สมบูรณ์สุข นิยมศิริ หรือที่รู้จักในนาม เปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินผู้มี 

ช่ือเสยีงด้านการวาดใบปิดหนงั มาเป็นผูอ้อกแบบลายบนรถโรงหนงั 

ซ่ึงรูปแบบที่เปี ๊ยก โปสเตอร์ ได้มีความคิดที่จะพิมพ์ลายบนรถ 

โรงหนังนั้น เป็นเหมือนการรวบรวมเอาโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ มา 

รวมกันกว่า ๕๐ เรื่อง ซึ่งการจัดทำาดังกล่าวได้ใช้เวลากว่า ๑ เดือน ในการ 

เขียนแบบด้วยสีนำ้ามัน ขนาดกว้าง ๖ เมตร สูง ๑.๔ เมตร ซึ่งย่อจากลายบน 

รถโรงหนังจริงลงมาเพียงแค่ ๑ เท่า เพื่อความครบถ้วนของรายละเอียด 

ต่าง ๆ  ทีจ่ะนำามาพมิพ์ลายบนรถโรงหนงั โดยได้ลกูศษิย์อกี ๕ คน คอื บรรหาร  

ไทธนบูรณ์ ทองดี ภาณุมาศ สุจิน ปานสมุทร นพดล พรหมบัณฑิตกุล สมเดช  

สันติประชา มาช่วยกันจัดทำา 

เปี๊ยก โปสเตอร์ ได้เล่าถึงขั้นตอนการจัดทำาลวดลายรถโรงหนังไว้ว่า 

“การสเก็ตช์ภาพจะเอาหนังที่คนรู้จักส่วนใหญ่มาใส่ เราต้องสเก็ตช์รูปแบบ 

ฟอร์มมาใส่ก่อน ทีนี้ผมก็ไม่มีใบปิดเก็บไว้เลย แต่ทองดีกับบรรหารนั้นเก็บไว้ 

เยอะมากทัง้ของตวัเองและของคนอืน่ ผมจะสนทิกบับรรหารมาก กเ็ลยเรยีก 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 โดย ภาคภูมิ ธรรมศรี

๑๔



บรรหารเค้ามาช่วยกันสเก็ตช์ เป็นคนหาข้อมูลทั้งหมด มาช่วยกันออกความ 

เห็นว่ารูปนั้นใส่ตรงนี้ดีไหม ส่วนทองดีจะมาตอนที่ลงสีแล้ว จะเห็นได้ว่าจาก 

ภาพนิ่งที่ผมส่งมาให้นั้น ผมจะสเก็ตช์ลงกระดาษเล็ก ๆ  ก่อน เพื่อที่จะได้เห็น 

ฟอร์มของมันก่อนที่จะเป็นชิ้นใหญ่ จากนั้นเราก็ได้แบบร่างออกมา”

หลังจากได้แบบร่างมา เปี๊ยก โปสเตอร์ ได้นำาภาพดังกล่าวมาขยาย 

ใหญ่ลงผืนผ้าและโครงเหล็กขนาดใหญ่ที่ได้สร้างขึ้นมาเอง เพื่อลงในราย- 

ละเอียดของภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่ได้สเก็ตช์ไว้โดยการวาดด้วยสีนำ้ามัน โดย 

ในการขยายภาพร่างนัน้ เป๊ียก โปสเตอร์ ได้ใช้เทคโนโลยมีาช่วยในส่วนนีด้้วย 

“เราบอกตรง ๆ  ว่าตอนนีเ้ราต้องใช้เทคโนโลยมีาช่วย เราไม่สามารถมาตสีเกล 

ทุกอันเพื่อวาดรูปให้ได้สัดส่วนตามนั้นแล้ว ฉะนั้น เราสเก็ตช์ภาพเสร็จ 

เรียบร้อยแล้ว เราก็ไปจ้างเค้าท�าโฟโต้ชอป (Photoshop) เอารูปที่อยู่ในนั้น 

ใส่เข้าไปแล้วขยายลงไปในผ้า ท�ามาเป็นภาพร่างให้เรา ซึ่งหากเราท�าเองมัน 

จะไม่ได้สัดส่วนตามที่เราต้องการ มันยากและเสียเวลา เราก็เลยใช้ตัวนี้เป็น 

ภาพร่าง โดยปกติโปสเตอร์ธรรมดามีอยู่แค่ 3-4 รูป สเกลของภาพมันอยู่ใน 

ตาเราหมด แต่อนันีม้นัยาวมาก เราไม่สามารถเอาตาเราคมุต�าแหน่งของภาพ 

ทั้งหมดได้ แล้วการที่เราจะลบแล้วร่างใหม่มันยากมาก เพราะเราวาดด้วยสี”

พร้อมกันน้ี เปี๊ยก โปสเตอร์ ได้เล่าปิดท้ายถึงความภูมิใจที่ได้เป็น 

ผูว้าดลวดลายลงบนรถโรงหนงัว่า “คณุโดมบอกให้ผมเซน็ชือ่ เป๊ียก โปสเตอร์  

ผมก็จะท�าให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ใบปิดหนัง เซ็นชื่อ ผมก็เลยคิดว่า 

ดมีากเลยเนีย่ มนัเป็นสิง่หนึง่ทีบ่นัทกึช่วงเวลาหนึง่ของภาพยนตร์ ถ้าคดิทัว่ไป 

นะ คือ ใบปิดหนังมันมีอยู่ช่วงเดียวเท่านั้นแหละ มันจบเมื่อไม่นานนี้แล้ว มัน 

กเ็ป็นภาพทีเ่ป็นดจิทิลั เป็นภาพทีส่ร้างด้วยคอมพวิเตอร์หมดแล้ว เพราะฉะนัน้ 

มช่ีวงเดยีวเท่านัน้เองทีม่นัเป็นลกัษณะอย่างนี ้ในกระบวนใบปิดทัง้หมดถอืว่า 

ของผมเยอะมากหน่อย แล้วการที่พิมพ์ เปี๊ยก โปสเตอร์ หมายถึงทีมงาน 

ก็ดีสิ เราจะได้เอาลูกศิษย์ของเราทั้งหมดมาเขียน หลังจากหายกันไปเป็น 

๑๐ ปี เหมือนบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเรานะ แล้วไปอยู่ในที่ที่เป็น 

สาธารณะที่ให้เกียรติกับเราสูงมาก เราตายไปแล้วมันก็ยังมีค่า” 

ระหว่างการเฝ้ารอรถโรงหนังที่จะเคลื่อนที่ไปสู่ชุมชนต่าง ๆ ทั่ว 

ประเทศ หอภาพยนตร์ได้นำาลวดลายรถโรงหนังซึ่งวาดโดยฝีมือของเปี๊ยก  

โปสเตอร์ มาจัดแสดงให้แก่ผู้ที่สนใจมาชมที่ภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา  

หากใครแวะเวียนมาหอภาพยนตร์ก็อย่าลืมเข้ามาชมกัน

ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมชิงรางวัล และติดตามความคืบหน้าของรถโรงหนังได้ที่ 
www.facebook.com/thaicinemobile

๑๕



ผู้วางผังเมือง : พวัสส์ สวัสดิ์ชัยเมธ 

“หนังแต่ละเรื่องมันก็มีโลกของมัน หน้าที่ของผู้ออกแบบก็
คือ เป็นผู้สร้างมายานั้นให้เข้ากับเรื่องราวที่เขาต้องการ”

 ข้างต้นนี้คือคำาพูดของ พวัสส์ สวัสด์ิชัยเมธ ผู้ออกแบบ 
งานสร้างภาพยนตร์ไทยที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดคนหน่ึงในปัจจุบัน  
จากการมส่ีวนสร้าง “มายา” ให้แก่หนงัไทยร่วมสมยัชือ่ดงัหลายเรือ่ง 
อาทิ ทวิภพ, แฝด, October Sonata รักที่รอคอย, อินทรีแดง และ
เกือบทุกเรื่องของเป็นเอก รัตนเรือง 

 ประสบการณ์อันยาวนานของพวัสส์ ทำาให้หอภาพยนตร์ 
ทาบทามให้เขาเขา้มาเป็นผู้ดูแลนิทรรศการฉากภาพยนตร์นี ้ซึ่งเมือ่ 
ได้รับโจทย์ว่าจะต้องออกแบบฉากจำาลองสถานที่สำาคัญในประวัติ- 
ศาสตร์ภาพยนตร์ ให้มาอยู่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย 
พวสัส์กล่าวว่าอย่างแรกทีเ่ขาคำานงึถงึคอืเรือ่งของ “มมุมอง” อนัเป็น 
วิธีคิดเดียวกันกับการทำางานโปรดักชั่นดีไซน์ ในวงการภาพยนตร์ 

“คอืคนท�าหนงัมกัจะสนใจเรือ่งมมุมอง เพราะการถ่ายหนงั 
กค็อืการหามมุมอง ถ่ายหนงัให้สวยยงัไง มมุมองเป็นยงัไง โดยหน้าที่ 
แลว้ก่อนที่เขาจะถ่ายหนงั เราต้องเป็นคนสร้างสิ่งทีเ่ขามาถา่ยใหถ้กู 
ต้องตามมุมมองนั้นก่อน

“เราวางเป็น Master Plan ง่าย ๆ  ว่าตกึไหนควรจะอยูต่รง 
ไหน โดยการเปิดพื้นที่ท�าให้มองได้ ๓๖๐ องศา โดยที่โซนด้านหนึ่ง 
กเ็ป็นเรือ่งราวทางยโุรป โซนด้านหนึง่กเ็ป็นประเทศไทย มตีรงกลาง 
เชื่อมกันด้วยประตูสามยอด ซึ่งเป็นประติมากรรมท่ีมีความเป็น 
เอกลกัษณ์ของตวัเอง แล้วต�าแหน่งของประตทูีเ่ราเหน็ว่าเป็นมมุมอง 
ที่ถูกต้อง คือวางให้ตรงกับด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ เพราะมันเป็นเรื่อง 
ราวเดียวกัน มองจากประตูมาต้องเห็นตัวพิพิธภัณฑ์ที่ท�าไว้ วิธีการ 
ของเราคือเราต้องไม่ไปปิดมุมมองของที่มันดีอยู่แล้ว”

นอกจากต้องเปิดมมุมองให้เหน็ได้โดยรอบ อกีอย่างทีจ่ำาเป็น 
ต้องใช้เทคนิคจากการออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ น่ันคือการ 
ดัดแปลงสัดส่วนอันใหญ่โตจากสถาปัตยกรรมของจริง ให้ย่อส่วนลง 
มาติดตั้งอยู่ได้บนเมืองมายา ซำ้ายังสามารถดูออกมาสวยงามและ  
“เสมือนจริง” 

“วิธีการดัดแปลงมันก็ต้องมีองค์ความรู้ทางด้านภาพยนตร์  
เช่น เราก็ต้องทดสเกล หมายถึงว่าเราไม่ได้สร้างในสเกลจริงของตึก 
เป๊ะ ๆ เราจะต้องย่อขนาด ทีนี้การย่อขนาด มันก็จะมีลักษณะการ 
ย่อแบบเป็นชั้นเป็นเชิง อย่างเช่น ตัวอาคารชั้นบนเราจะย่อสเกล 
มากกว่าชั้นล่าง เพราะว่าชั้นบน ยิ่งเราย่อมันในเปอร์เซ็นต์ที่เยอะ 
เท่าไหร่ คนดูจะไม่รู้สึก แต่ขณะเดียวกัน มันจะท�าให้ดูหลอกเสมือน 
ว่า ตึกนี้มันมีความสูงกว่าความเป็นจริง 

“อันนี้ก็เป็นเทคนิคทางด้านภาพยนตร์เขาเรียกว่า false  
perspective หรือ force ก็ได้ สองค�านี้จะเจอในต�ารา ก็คือหลัก 
การการโกงสดัส่วนความเป็นจรงิ เมือ่ไปอยูใ่นองค์ประกอบเวลาถ่าย 

โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

 หลายท่านที่แวะเวียนเข้ามายังหอภาพยนตร์ คงจะสังเกตเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงมากมายบริเวณ

หน้าพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยที่เกิดขึ้นมาตลอดทั้งปี ๒๕๕๗ ที่กำาลังจะผ่านไป 

พืน้ทีต่รงนีก้ำาลงัเปลีย่นโฉมกลายเป็น “เมอืงมายา” นทิรรศการฉากภาพยนตร์แห่งแรกและแห่งเดยีวใน

ประเทศไทย  ทีจ่ำาลองสถานทีส่ำาคญัในประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์โลกเอาไว้ด้วยกนั เป็นโครงการ

เพื่อการท่องเท่ียวเชิงเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สำาหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวโลก  เพราะประวัติศาสตร์

ภาพยนตร์นัน้ถอืเป็นสากล และก่อนจะได้พบกบัการเปิดตวัอย่างเป็นทางการในอกีไม่นานเกนิรอ จดหมายข่าวฯ 

ฉบับนี้จะพาท่านไปทำาความรู้จักกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเนรมิตเมืองใหม่เมืองนี้ให้หอภาพยนตร์

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ก่อนจะมาเป็น “เมืองมายา”

พวัสส์ สวัสดิ์ชัยเมธ



ภาพแล้ว มันจะเอื้อประโยชน์มากกว่า ถ้าเราสร้างสเกลจริง ถ่ายรูป 
มาบางทีมันจะไม่ค่อยเห็นอะไร เพราะทุกอย่างมันดูใหญ่ไปหมด”

ปรกติแล้ว ฉากภาพยนตร์โดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งานอยู่ 
ได้เพยีง ๒-๓ เดอืนเท่านัน้ แต่สำาหรบัเมอืงมายานี ้เป็นการผสมผสาน 
เทคนิคระหว่างการก่อสร้างจริงกับการก่อสร้างฉาก ดังนั้น วัสดุที่ใช้
จึงต้องคงทนมากกว่า ซึ่งพวัสส์คิดว่าโครงสร้างของเมืองมายาน่าจะ
คงทนอยู่ได้ถึง ๕-๖ ปี ซำ้ายังทิ้งท้ายไว้ด้วยว่า อนาคตเมืองมายานี้
อาจเปลี่ยนเนื้อหาเรื่องราวใหม่ ๆ ได้บนโครงสร้างเดิม

“ฉากหนังก็เป็นอย่างนี้ครับ ฉากหนังบางอย่างเราสามารถ 
เก็บโครงสร้างไว้ได้ เพราะจริง ๆ เรื่องราวที่ถ่าย เราถ่ายเฉพาะด้าน
หน้า ด้านที่กล้องเห็น เปลี่ยนเรื่องเป็นจีน จีนเป็นญี่ปุ่น ก็แค่เปลี่ยน
ลาย โครงสร้างมันก็อยู่ในสัดส่วนการใช้สอยคล้าย ๆ เดิม”

ผู้ปลูกสร้าง : 
ประวิตร พงศ์รัตนเดชาชัย และวันชัย แจ่มนิล

กล่าวถึงการออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ หลายคนอาจจะ 
ไม่เคยรู้ว่า ในปัจจุบันมีทีมงานชาวไทยจำานวนหนึ่งได้เข้าไปเป็นทีม 
สร้างฉากให้แก่กองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศทีแ่วะเวยีนเข้ามาถ่าย 
ทำากันท่ีนี่อยู่ไม่เคยขาด หน่ึงในน้ันคือ ประวิตร พงศ์รัตนเดชาชัย  
และวันชัย แจ่มนิล ผู้ซึ่งมีส่วนสำาคัญในการสร้างฉากหลัก ๆ ของ 
เมืองมายาแห่งนี้ 

ทั้งคู่เริ่มต้นรู้จักกันในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อประวิตรและ 
ทมีงานสร้างฉากภาพยนตร์ต่างประเทศชาวไทย ได้รบัการตดิต่อจาก 
โครงการเมืองหนัง Universal Studios Singapore ให้ไปตกแต่ง 
สร้างฉากในโซน Ancient Egypt และ Jeep Ride ทีป่ระเทศสงิคโปร์  
ด้วยสเกลของงานท่ีใหญ่กว่างานภาพยนตร์ พวกเขาจึงต้องติดต่อ 
หาคนมาช่วยงานเพิ่ม ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ได้ วันชัย ที่ขณะนั้นผันตัวมา 
ปั้นงานเซรามิกส่งต่างประเทศ หลังผ่านประสบการณ์ในด้านการ 
ออกแบบมาทั้ง งานคอนเสิร์ต ปกเทป มิวสิควิดีโอ ไปจนถึงตกแต่ง 
สถานที่ร้านอาหารตามโรงแรมชื่อดัง 

โปรเจ็กต์ยักษ์ที่สิงคโปร์ทำาให้ทั้งคู่ร่วมงานกันยาวนานถึง 
๙ เดือน โดยประวิตรบอกเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า “เราเข้าไปท�า 
ส่วนตกแต่ง คืองานวิศวกรรมขึ้นไปแล้ว แล้วเราก็เข้าไปท�างาน  
decorate เขาให้ master plan มาแล้ว เราต้องไปท�าเอง คิดเอง  

หา reference คุยงาน ประชุมกันเองทีมงานที่นั่นมีกันเป็นสิบทีม โซน
หนึ่งก็ทีมหนึ่ง มีกันหลายชาติ แต่ก็มีคนไทยอยู่ที่ทีมอื่นด้วย เพราะ 
ตอนไป ตอนแรกผมก็ดูแต่ Egypt และ Jeep Ride ที่ว่า แต่พอไปถึง 
ก็ต้องไปคุมดูแลพวกน้องอีกทีมหนึ่งที่ท�า Jurassic Park ด้วย ก็คือไป 
รู้จักกันที่โน่น แล้วก็มีงานที่เขาเรียกว่าพวก Rock Work ครับ งานท�า 
หินเทียม หน้าผาจ�าลอง” 

เมื่อกลับมาเมืองไทย วันชัยก็ได้เข้าไปอยู่ในทีมงานสร้างฉาก 
ภาพยนตร์เดียวกันกับประวิตรอย่างเต็มตัว โดยได้ร่วมกันเนรมิตฉาก 
ให้หนังต่างประเทศมาหลากหลายเชื้อชาติทั้ง ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า 2 
(ฮ่องกง, ๒๕๕๒) The Impossible (สเปน, ๒๕๕๔) Das Missen 
Massaker (สวิตเซอร์แลนด์, ๒๕๕๔) เป็นต้น ซึ่งข้อจำากัดเรื่องคิวถ่าย 
ทีต้่องให้ตรงตามเวลาแน่นอน ทำาให้ความผดิพลาดนัน้ไม่อาจเกดิขึน้ได้ 
เลย โดยวันชัยบอกว่า งานสร้างฉากหนังช่วงแรก ๆ  เขาและประวิตร 
ต้องลงทำาด้วยตนเอง เช่นเดยีวกบังานทีน่ีท่ีบ่างครัง้เขากต้็องทำาให้ช่าง
ดูก่อน

“ช่างส่วนใหญ่กไ็ม่ได้เรยีนจบมาทางด้านนี ้กเ็ป็นช่างทัว่ไป พอ 
จบัมาให้ท�างานด้านนีโ้ดยเฉพาะ มนักเ็ลยยาก เพราะถ้าจะให้คนทีเ่รยีน 
จบด้านนี้มาท�า เขาก็มองว่ามันเป็นงานก่อสร้าง แต่จริง ๆ แล้วมันก ็
เป็นงานศิลปะทั้งหมด ก่อสร้างก็เป็นศิลปะ คนฉาบปูนถ้าไม่มีฝีมือ 
เฉพาะทาง อย่างเรา เรากท็�าอย่างเขาไม่ได้ กท็างใครทางมนั ถอืว่าเป็น 
ฝีมือเฉพาะตัว”

ที่เมืองมายา ประวิตรและวันชัยได้ร่วมกันออกแบบลงราย- 
ละเอียดฉากหลัก ๆ  คือ ประตูสามยอด อาคารฝรั่งเศสโบราณ และตึก 
เก่าอเมริกัน แม้นี่จะไม่ใช่โปรเจ็กต์เมืองหนังระดับพันล้านอย่างที่ทั้งคู่ 
เคยผ่านมาด้วยกนัทีส่งิคโปร์ แต่ทัง้หมดล้วนแล้วแต่มเีรือ่งราวบอกเล่า 
ในฐานะหมุดหมายสำาคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ อันเป็นสิ่งท่ี 
หอภาพยนตร์พยายามตอบโจทย์เรื่องงบประมาณและพื้นที่ที่มีจำากัด 
ออกมาให้คุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนมากที่สุด 

วนักำาเนดิภาพยนตร์โลก อาทติย์ที ่๒๘ ธนัวาคม  ส่วนจำาลอง 
ห้อง Salon Indien ใต้ถุนร้านกาแฟ Grand Café ในกรุงปารีส  
ฝรัง่เศส ซึง่ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นสถานทีฉ่ายหนงัครัง้แรกของโลก  
จะเตรียมเปิดรอบปฐมทัศน์เป็นส่วนแรกของเมืองมายา ก่อนจะที่ 
ทกุส่วนจะพร้อมให้บรกิารอย่างสมบรูณ์ ภายในต้นปี ๒๕๕๘ ทีก่ำาลงั
จะมาถึงนี้ 

โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

 

“เมืองมายา”

๑๗
วันชัย แจ่มนิล และประวิตร พงศ์รัตนเดชาชัย



ต้นเดือนสิงหาคม น้องเจเจ หรือ ธนภัทร ภัทรถาวงศ์ 

(บัวเบา) ได้โทรศัพท์มาหากลางดึก ด้วยนำ้าเสียงอันน่าตื่นเต้นว่า 

“พีค่รบัพี ่เจอแล้วนะครับอาจารย์เสกสรร” หน่วยกู้หนงันกึครุน่คดิ

ในใจว่าใครกนัไม่เคยได้ยนิชือ่ “พ่ีครับ พรุ่งน้ีผมจะเข้าไปหาพีต่อน

เช้าเลยนะ!” 

วันรุ่งข้ึนน้องเจเจได้ยื่นบัญชีรายชื่อซึ่งเป็นผลงานเพลงประกอบ 

ภาพยนตร์ของอาจารย์เสกสรรมาให้หน่วยกู้หนังอ่าน ทำาให้หน่วยกู้หนังได้ 

ประจักษ์ว่า ทุก ๆ เพลงที่อาจารย์แต่งนั้น ล้วนบ่งบอกถึงความสามารถและ 

ความพิเศษ เช่น แต่งดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่อง เมืองในหมอก (๒๕๒๑)  

ทีน่กัวจิารณ์ภาพยนตร์ชือ่ดงัอย่าง มโนธรรม เทยีมเทยีบรตัน์ กล่าวว่า “ดนตร ี

ประกอบท�าให้บรรยากาศในหนังน่าสะพรึงกลัวมาก” หรือแต่งเพลงโฆษณา 

แฟลตปลาทองทีย่งัอยูใ่นความทรงจำามาถึงทกุวนันี ้บุคคลทีส่ามารถแต่งเพลง 

ได้หลากหลายแนว แถมยังได้อารมณ์สุด ๆ ไม่เหมือนใคร หน่วยกู้หนังพร้อม 

น้องเจเจจึงรีบรดุเดนิทางไปขอเข้าพบอาจารย์เสกสรร เมือ่วนัที ่๕ สงิหาคม ที่ 

ผ่านมา เมื่อได้พบและพูดคุยกับอาจารย์เสกสรร เราต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน 

ว่า “อาจารย์เสกสรร สอนอิ่มสาตร์  

เป็นยอดศิลปินคนจริง” 

อาจารย์เสกสรร สอนอิ่ม- 

สาตร์ เกดิเมือ่วนัที ่๒๗ กมุภาพนัธ์  

๒๔๘๑ ที่บ้านวงเวียนเล็ก เชิง 

สะพานพุทธ คุณพ่อชื่อนายชื้น  

คุณแม่ชื่อนางแจ่มจันทร์ สอน- 

อิ่มสาตร์ มีพี่น้องทั้งหมด ๓ คน  

อัจฉริยะผู้ถ่อมตน
          มานัสศักดิ์ ดอกไม้ 

เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย ธนภัทร ภัทรถาวงศ์ (บัวเบา)

อาจารย์เสกสรร สอนอิ่มสาตร์

คนโตชือ่นายอำานาจ สอนอิม่สาตร์ (นกัพากย์หนงันามว่า “ขนุแผน”  

หรือ “ดุ่ย ณ บางน้อย” นักเล่าข่าวชื่อดัง) คนรองชื่อนายชูศักดิ์ 

สอนอิ่มสาตร์ และอาจารย์เสกสรรเป็นคนสุดท้อง อาจารย์เสกสรร 

จบการศึกษาชั้นประถมจากโรงเรียนบำารุงวิชาและอำานวยศิลป์ ต่อ 

ชั้น ม. ๖ ที่วัดราชบพิธ แล้วต่อ ม. ๗-๘ ที่โรงเรียนทวีธาภิเศกแต่ 

ไม่จบ เพราะเอาชั่วโมงเรียนตรีโกณฟิสิกส์ไปซ้อมดนตรี อาจารย์ 

เสกสรรเล่าว่าตอนอายุได้ ๘ ขวบ ที่บ้านวงเวียนเล็กตรงหน้าบ้านจะ 

เป็นลานบาทวิถี ซึ่งในตอนเย็นมักจะมีแผงหนังสือแบกับดินมาวาง 

ขาย มีอยู่วันหนึ่งที่ร้านได้วางขายหนังสือตำาราดนตรีของพระเจน- 

ดุรยิางค์สภาพหน้าปกทีเ่ริม่ชำารดุ ด้วยความทีอ่าจารย์มคีวามชืน่ชอบ 

ในเรือ่งของดนตรเีป็นทนุเดิมอยูแ่ล้วจงึตัดสินใจซือ้มาอ่าน แม้รู้ว่าซือ้

มาอ่านยังไงก็อ่านไม่รู้เรื่อง อาจารย์ใช้เวลาศึกษาหนังสือเล่มนี้เกือบ

สามปีก็ยังไม่รู้เรื่อง แต่นั่นก็คือความทรงจำาแรกในเรื่องดนตรีของ

อาจารย์เสกสรร ต่อจากนั้นจึงเริ่มหัดเขียนโน้ตเพลงด้วยตนเอง ซึ่งมี

ต้นแบบมาจากโน้ตในหนังสือเพลงสุนทราภรณ์ ซึ่งเขียนโดยครู ส.  

จิตมั่นคง และครูสุดใจ ศรีเบ็ญจา เป็นต้น

หน่วยกู้หนัง

๑๘



จนเมื่ออายุ ๑๙ ปี ได้มีโอกาสพากย์หนังเป็นครั้งแรก โดยพี่ชาย 

คือคุณอำานาจให้มาช่วยพากย์ภาพยนตร์เรื่อง เหนือเมฆ ฉายที่โรงหนัง 

เฉลิมเกียรติ วงเวียนใหญ่ เมื่อปี ๒๕๐๑ จากนั้นก็ไม่ได้ทำาอะไรเป็นชิ้นเป็น 

อันอีก วัน ๆ ก็ได้แต่ขอยืมไวโอลินของรุ่นพี่มาสีเล่น จนมีเหตุทำาให้ชีวิตต้อง 

พลิกผัน เมื่อวันหนึ่งพี่สะใภ้ของอาจารย์เสกสรรที่เป็นนักพากย์นามว่า  

“ดารณี ณ วังอินทร์” มีเหตุไม่สามารถไปพากย์หนังได้เนื่องจากประสบ 

อบุตัเิหต ุอาจารย์เสกสรรจงึได้มโีอกาสพากย์หนงัแทน เป็นหนงัอนิเดยีเรือ่ง  

เผาหัวใจ ทีโ่รงหนงัคาเธ่ย์ หลงัจากเหตกุารณ์นัน้ อาจารย์เสกสรรได้รบัโอกาส 

พากย์หนงัแทนพีช่ายตามโรงหนงัชัน้หนึง่และชัน้สอง และได้เดนิสายตระเวน 

พากย์หนังทั่วประเทศไทย อาจารย์เสกสรรได้สะสมประสบการณ์ กลเม็ด 

เคล็ดลับและไหวพริบในการพากย์หนัง จนได้มาพากย์หนังประจำาในเครือ 

นิวโอเดียน พากย์ทั้งหนังจีน หนังญี่ปุ่น หนังฝรั่ง จนได้พากย์หนังอินเดีย 

ประจำาโรงหนงัชัน้หนึง่สมยันัน้คอื บางกอกรามาและเฉลมิบรุ ีอาจารย์มกัจะ 

พากย์หนังคู่กับภรรยาของท่าน ซึ่งใช้นามแฝงว่า “ดวงดาว” 

ในยุคที่ระบบการฉายภาพยนตร์เปลี่ยนผ่านจากหนัง ๑๖ มม.  

พากย์สด มาสู่หนังระบบ ๓๕ มม. บันทึกเสียงลงบนแผ่นฟิล์มภาพยนตร์  

อาจารย์เสกสรรได้พากย์เสียง ไพรวัลย์ ลูกเพชร ในหนังดังเรื่อง มนต์รัก 

ลูกทุ่ง (๒๕๑๓) และอีกหลายเรื่อง เช่น มนต์รักจากใจ (๒๕๑๔) ลูกหลง 

(๒๕๑๙) ฯลฯ ตลอดระยะเวลาของการพากย์หนัง อาจารย์เสกสรรได้

สร้างสรรค์ผลงานเพลงควบคู่กันไปด้วย เริ่มที่ปี ๒๕๐๑ ได้รับการชักชวน

จาก ทกัษณิ แจ่มผล ดาราหนงัชือ่ดงัในยคุนัน้ ให้มาช่วยแต่งเพลงโฆษณาใน

หนังเรื่อง เมืองเถื่อน ทำาให้อาจารย์เสกสรรได้รับโอกาสจากผู้สร้างหนังไทย

หลายท่านให้แต่งเพลงโฆษณาอยู่เรื่อย ๆ เช่น เพลิงทรนง (๒๕๐๖) เจ็ด 

ประจัญบาน (๒๕๐๖) แผ่นดินสวรรค์ (๒๕๐๘) ฯลฯ 

ปี ๒๕๑๕ อาจารย์เสกสรรได้ร่วมกบัเพือ่นคือ ประสทิธิ ์ชำานาญไพร  

และศกัดิ ์พลววิฒัน์ ก่อตัง้วงดนตรเีสกศักดิส์ทิธิ ์ทำาเพลงไทยแนวชาโดว์หรอื 

สตริงคอมโบ ประมาณปี ๒๕๑๗ จึงได้ไปเรียนวิชาเรียบเรียงเสียงประสานที่ 

สยามกลการจนจบหลักสูตร ๒ ปี และได้เป็นคณะกรรมการสมาคมดนตรี

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี ๒๕๑๘-๒๕๒๓ ในช่วงนั้น 

อาจารย์เสกสรรยงัรบัแต่งเพลงโฆษณาสนิค้าและทำาอลับัม้เพลงให้กบัศลิปิน 

นักร้องต่าง ๆ จนทำาให้อาจารย์เสกสรร 

ต้องชะลอการพากย์หนังและได้มารู้จัก  

เพิ่มพล เชยอรุณ ผู้กำากับคลื่นลูกใหม่ 

ในยุค ๗๐ และได้แต่งเพลงประกอบ 

ภาพยนตร ์ เกือบทุกเรื่องของคุณ 

เพิม่พล เช่น ชวีติบดัซบ (๒๕๒๐) เมอืง

ในหมอก (๒๕๒๑) หลวงตา (ได้รับ

ตุ ๊กตาทองปี ๒๕๒๓ สาขาดนตรี

ประกอบภาพยนตร์) และได้แต่ง

ดนตรีประกอบหนังไทยอีกหลาย 

ร้อยเรื่อง เช่น จินตะหรา (๒๕๑๖) 

สันติ-วีณา (๒๕๑๙) เพลงรักบ้านนา (๒๕๒๐) 

ข้างหลังภาพ (๒๕๒๘) ฯลฯ 

ช่วงปี ๒๕๑๕-๒๕๒๓ ถือว่าเป็นยุค 

ทองของอาจารย์เสกสรร ที่มีผลงานทางดนตรี 

แนวสตรงิคอมโบครองวงการภาพยนตร์ไทยมาก 

ที่สุด อาจารย์เสกสรรได้ตรากตรำากับการทำางาน 

ตลอดระยะเวลามากกว่า ๓๐ ปี มีผลงานเพลง 

ประกอบภาพยนตร์ไม่ตำ่ากว่า ๑๗๕ เรื่อง อาจารย์ 

จึงได้ขอหยุดพัก โดยภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่ทำา 

เพลงและดนตรีประกอบคือ ผู้ชายชื่อต้น ผู้หญิงชื่อนุช (๒๕๓๕) แต่เมื่อปี 

๒๕๔๓ บริษัทการ์ตูนมีเดียมาขอร้องให้แต่งเพลงอีก จึงต้องกลับเข้าห้อง 

บันทึกเสียงอีกครั้งเพื่อแต่งเพลงการ์ตูนโมเดิร์นไนน์ ทางช่อง ๙ ภาคภาษา 

ไทย เช่น โดเรมอน โปเกมอน อาราเล่ ดราก้อนบอล โคนนั ฯลฯ จนปี ๒๕๔๗  

ก็ต้องบอกลาเพราะสุขภาพไม่แข็งแรง ปัจจุบันได้วางมือจากงานทุกอย่าง 

แล้ว 

ถึงแม้สังขารจะร่วงโรยไปตามกาลเวลา แต่คำาว่า “ศิลปิน” ของ

อาจารย์เสกสรรนั้นไม่เคยถดถอยไปตามสังขารเลยแม้แต่น้อย

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ

๑. รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี (ตุ ๊กตาทอง) จาก

ภาพยนตร์เรื่อง หลวงตา สาขาดนตรีประกอบภาพยนตร์

ยอดเยี่ยม ประจำาปี ๒๕๒๓

๒. รางวลัเพลงอาเซยีน ครัง้ที ่๑ ณ ประเทศฟิลปิปินส์ จาก

เพลง “ไม่มกีรงขงัสำาหรับรัก” ขบัร้องโดย วาสนา สิทธิเวช 

เมื่อปี ๒๕๒๓

๓. รางวัลแผ่นเสียงทองคำาพระราชทาน ประจำาปี ๒๕๒๔ 

จำานวน ๓ รางวัล คือ เรียบเรียงเสียงประสานดีเด่น วง-

๑๙

ดนตรีดเีด่น และดนตรียอดเยีย่ม จากเพลง “นำา้ตาดารา” 

ขับร้องโดย ดาวใจ ไพจิตร

๔. เข้ารอบ ๑ ใน ๑๒๐ เพลง รางวัลเพลงอาเซียน ครั้ง

ที่ ๒ ณ ประเทศไทย เพลง “ตามรัก” และเพลง “รักครั้ง

สุดท้าย” เมื่อปี ๒๕๒๕

๕. รางวัลแทร็คอวอร์ด ประเภทโฆษณายอดเยี่ยมแห่งปี 

จากเพลงโฆษณา “แฟลตปลาทอง” ประจำาปี ๒๕๓๒



หลังจากเปิดศกัราช ด้วยคูน่างเอกแม่-ลกู จารวุรรณและลลติา ปัญโญภาส กจิกรรม

ลานดาราประจำาปีนี้ก็มีโอกาสได้ต้อนรับคู่ดาราที่ผูกพันกันโดยสายเลือดอีกครั้ง  เป็นคู่พ่อ

ลูกคนสำาคัญแห่งวงการภาพยนตร์ที่จะมาประทับรอยมือรอยเท้าและพบปะพูดคุยให ้

แฟน ๆ ได้ชื่นใจ ส่งท้ายปี ๒๕๕๗ ชุมพรและศรราม เทพพิทักษ์ 

ชุมพร เทพพิทักษ์ มีชื่อจริงว่า คมสัน เทพพิทักษ์ เกิดเมื่อ 
วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ที่ จังหวัดชุมพร หลังเรียนจบระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เขาได้ขึ้นมาใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ตามความใฝ่ฝัน 
ในวยัเดก็ โดยได้ศกึษาต่อทีโ่รงเรยีนช่างก่อสร้างอเุทนถวายในขณะนัน้   
แต่โชคชะตากลับพลิกผัน เมื่อเขาเกิดมีเรื่องทะเลาะวิวาท ถึงกับต้อง 
โทษจำาคุก และปิดฉากชีวิตวัยเรียนไปโดยปริยาย

ในเรือนจำา เขาได้มีโอกาสรู้จักคุ้นเคยกับ ลือชัย นฤนาท  
พระเอกตุ๊กตาทองคนแรกของไทย ที่ต้องโทษในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน 
เมื่อทั้งคู่พ้นโทษ เขาจึงได้รับการชักชวนจากลือชัยให้เข้ามาสู่วงการ 
ภาพยนตร์ กับค่ายสหการภาพยนตร์ไทยของปริญญา ทัศนียกุล หรือ  
“เส่ียปิง” ผู้สร้างหนังชื่อดังในยุคน้ัน และเป็นผู้ตั้งชื่อในการแสดงให ้
เขาใหม่ว่า “ชุมพร เทพพิทักษ์” 

ด้วยใบหน้าที่ละม้ายกับประจวบ ฤกษ์ยามดี นักแสดงเจ้าของ 
ฉายา “ดาวร้ายผูน่้ารกั” ชมุพรจงึได้แสดงภาพยนตร์เรือ่งแรกด้วยการ 
รบับทเป็นผู้ร้ายแทนประจวบ ซึง่ไม่สามารถมาเข้าฉาก ในเรือ่ง คมแสน- 
คม ได้ ภาพยนตร์เรื่องน้ีออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ นับจากนั้น ชื่อ  
ชุมพร เทพพิทักษ์ ก็กลายเป็นชื่อที่คุ้นตาบนใบปิดหนังไทย โดยได้รับ 
บทสมทบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบทเพื่อนพระเอก บทร้าย หรือบทตลก   
จนกลายเป็นดาราคิวชุกอีกคนหน่ึงของวงการ นอกจากนี้ยังมีผลงาน 
เป็นพระเอกในละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่อง 

ลานดารา

เสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ลานดารา
 ชุมพร-ศรราม เทพพิทักษ์

ประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์ ทำาให้ชุมพรเริ่มสนใจงาน 
ด้านการกำากบั โดยค่อย ๆ  เริม่ฝึกฝนเรยีนรูแ้บบครพูกัลกัจำาจากผูก้ำากบั 
ยอดฝีมือที่ได้ร่วมงาน เช่น ครูเนรมิต (อำานวย กลัสนิมิ), รังสี ทัศน- 
พยัคฆ์, ส.อาสนจินดา, วิจิตร คุณาวุฒิ ฯลฯ ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ชุมพรได้ 
ทดลองฝีมอืการกำากบัภาพยนตร์เรือ่งแรก คอื แม่นาคคะนองรกั ซึง่นบั 
เป็นภาพยนตร์เรื่องเดียวที่เขารับบทเป็นพระเอกอย่างเต็มตัวอีกด้วย   
แต่เมื่อออกฉาย กลับใช้ชื่อผู้กำากับเป็น เสน่ห์ โกมารชุน โดยเขาเคยให้ 
สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่า หากใช้ชื่อเขาเป็นผู้กำากับอาจจะไม่มีคนมาดู 

ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ หลังได้รับการสนับสนุนจาก สมบัติ เมทะนี  
พระเอกชื่อดังผู้ที่เคยเป็นเพ่ือนกันมาต้ังแต่สมัยเรียนท่ีอุเทนถวาย  
ชุมพรก็เริ่มตั้งหลักในเส้นทางการเป็นผู้กำากับอย่างเต็มตัว โดยเริ่มจาก 
ผลงานเรื่อง สามหัวใจ และ ปูลม ต่อมา เขาได้รับโอกาสให้กำากับ 
ภาพยนตร์ฟอร์มยกัษ์ ลงทนุกว่า ๕ ล้านบาท เรือ่ง แหกค่ายนรกเดยีน- 
เบยีนฟ ูออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึง่ประสบความสำาเรจ็เป็นอย่างมาก 
ในเวทกีารประกวด โดยสามารถคว้ารางวลัพระราชทานพระสรุสัวดไีด้  
ถึง ๔ รางวัล คือ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, ออกแบบและสร้างฉากยอด 
เยี่ยม, ถ่ายภาพยอดเยี่ยม และกำากับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม อันถือเป็น 
เกียรติยศชิ้นสำาคัญที่ประกาศให้เห็นถึงฝีมือด้านการกำากับของเขา
ได้เป็นอย่างดี

๒๐



หลังผ่านประสบการณ์บนเส้นทางสายภาพยนตร์มาอย่าง 
โชกโชนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ตลอดระยะเวลากว่าสี่สิบปี ชุมพร  
เทพพิทักษ์ก็มีผลงานภาพยนตร์รวมกันร่วม ๒๐๐ เรื่อง เรื่องที่โดดเด่น  
อาทิ เพชรตัดเพชร (๒๕๐๙) คนเหนือคน (๒๕๑๐) ตาลเดี่ยว (๒๕๑๒) 
7 สิงห์คืนถิ่น (๒๕๑๓) กระสือสาว (๒๕๑๖) นักเลงป่าสัก (๒๕๑๘) 
แหม่มจ๋า (๒๕๑๘) ทางเสือผ่าน (๒๕๒๐) สิงห์สั่งป่า (๒๕๒๑) ปลากริม
ไข่เต่า (๒๕๒๕) มนต์เพลงรัก (๒๕๓๓) บางระจัน (๒๕๔๓) ฯลฯ    
นอกจากนี้ เขายังได้สร้างทายาทที่มีความสามารถด้านการแสดง และ 
ก้าวข้ึนมาเป็นถึงระดับพระเอกแถวหน้าคนหนึ่งของวงการ นั่นคือ 
ศรราม เทพพิทักษ์ 

ศรราม เทพพิทักษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖   
โดยชื่อของเขานั้นตั้งมาจากชื่อพระเอกในภาพยนตร์เรื่อง หนึ่งนุช 
(๒๕๑๔) ท่ีชุมพรร่วมแสดง ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ศรรามเร่ิมเข้าสู่วงการ 
บันเทิงด้วยการรับบทเป็นพระเอกละครโทรทัศน์ ด้วยอายุเพียง ๑๘ ปี   
ปีถัดมา เขาได้แสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรก โดยมีภาพยนตร์ออกฉาย 
ในปีเดียวกัน ถึง ๓ เรื่อง คือ แดดร้อนลมแรง ความรักก�าลังจะมา, 
ฉันหรือเธอที่เผลอใจ และ ฮัลโหล ขอรบกวนหน่อยนะ โดยเรื่องหลัง 
สุดนั้น เป็นผลงานการกำากับของคุณพ่อชุมพร โดยที่ตัวเขาเองมี 
ส่วนร่วมในการสร้างด้วย

ท่ามกลางกระแสความนิยมในตัวนักแสดงวัยรุ่นที่เพิ่งเริ่มมี 
ข้ึนในช่วงกลางทศวรรษที่ ๒๕๓๐ ศรรามนับเป็นดาราวัยรุ่นที่ได้รับ 
ความนิยมและโด่งดังมากที่สุดคนหน่ึง มีผลงานมากมายทั้งการเป็น 
นักร้องและนักแสดง กล่าวเฉพาะงานด้านภาพยนตร์ที่โดดเด่นในช่วง 
นี้ได้แก่ แบบว่าโลกนี้ มีแต่น�้าเต้าหู้และครูระเบียบ (๒๕๓๗), ฝันติดไฟ 
หัวใจติดดิน (๒๕๔๐) และ แตก 4 รัก โลภ โกรธ เลว (๒๕๔๓) ซึ่งเขา 
สามารถคว้ารางวัลนักแสดงนำาชายยอดเยี่ยม จากการประกวด 
ภาพยนตร์ รางวัลชมรมวิจารณ์มาครองได้

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ศรราม เทพพทิกัษ์ มผีลงานการแสดงภาพยนตร์ 
ร่วมกันกับพ่อของเขาออกมาถึง ๒ เร่ือง คือ รักสยามเท่าฟ้า และ 
หนุมานคลุกฝุ่น ปัจจุบัน ทั้งคู่ก็ยังมีผลงานในวงการบันเทิงออกมาให ้
เห็นอยู่เสมอ 

และในวนัเสาร์ที ่๘ พฤศจกิายน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
กไ็ด้รบัเกยีรตจิากดาราพ่อ-ลกูคนสำาคญัแห่งวงการคูน่ี ้มาประทบัรอยมอื
รอยเท้าร่วมกัน ณ ลานดารา หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา เพื่อจารึกไว้ 
เป็นอมตะนุสรณ์แก่วงการภาพยนตร์ไทย  

เปิดงานตัง้แต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ไม่เสยีค่าใช้จ่ายในการ
ร่วมงานแต่อย่างใด

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑ 
หรือwww.facebook.com/ThaiFilmArchivePage



กลุ่ม - อาชีพ - คนรักฟิล์มภาพยนตร์

คนฉายหนัง โรงภาพยนตร์

เทคนิคการวิ่งหนังในสมัย
ก่อนของโรงภาพยนตร์
สกาลากับลิโดเป็นอย่างไร
สมัยก่อนถ้าเป็นฟิล์ม ๗๐ มม. 

คงจะวิ่งลำาบาก จะมาวิ่งหนังตอน 

ฟิล์ม ๓๕ มม. ยกตัวอย่างหนังถ้ามี 

ก๊อปปี้เดียว พอหมดม้วน เราก็จะ 

ต้องกะเวลาว่าให้เดก็วิง่หนงัไปลโิดใช้ 

เวลาเท่าไหร่ และเมือ่ฉายเสรจ็ก็ต้อง

วิง่กลับมาทีส่กาลา ก็วิง่กันอยูอ่ย่างนี้ 

มี ๖ ม้วน ก็วิ่ง ๖ เที่ยว มี ๘ ม้วน ก็

วิ่ง ๘ เที่ยว ถ้าหนังมาไม่ทัน เราจะมีภาพสไลด์ขึ้นโชว์บอกว่า ขออภัยโปรด

รอสักครู่ แต่ก็น้อยครั้ง

ทราบมาว่าคุณสมานได้ท�าลายฟิล์ม ๓๕ มม. เป็นร้อย ๆ เรื่อง
ฟิล์มนั้นเราได้เก็บมาตั้งแต่เริ่มต้นฉาย ฟิล์มมันเริ่มมีกลิ่น อุณหภูมิที่ 

เราเก็บมันไม่เย็นพอ ก็ต้องทำาลายทิ้ง ส่วนใหญ่จะใช้วิธีสับฟิล์มแล้วทิ้งเลย  

อนัทีจ่รงิกน่็าเสยีดายมาก ตอนนัน้เรากไ็ม่รูน้ะว่าทางหอภาพยนตร์มภีารกจิ 

เก็บฟิล์ม

ณ ขณะนี้ฟิล์มหนัง ๓๕ มม. ก�าลังหมดไป จะมีแต่ระบบดิจิทัล มีความ
รู้สึกอย่างไร
ที่จริงนะครับ ผมเสียดายเรื่องฟิล์มนะ ถ้าดูหนังนะ ในใจจริง ๆ ผม 

ชอบภาพที่มาจากฟิล์มมากกว่า แต่ถ้าเป็นหนังพวกการ์ตูน ต้องยอมรับว่า 

ภาพที่มาจากดิจิทัลมันคมชัดมาก แต่ถ้าจะดูให้ได้อารมณ์ ผมว่าฟิล์มดีที่สุด 

ผมชอบ มันค่อนข้างจะธรรมชาติ สีสันดูสบายตา

อยากให้ยกตัวอย่างภาพยนตร์ที่เคยฉายแล้วประทับใจ
เรื่อง ขุมทองแมคเคนนา และเรื่อง บ๊องส์ เป็นหนังตลกมากสมัยนั้น  

เวลาเราอยู่บนห้องฉายคนขำาในโรง เราจะได้ยินเสียงคนขำาดังมากรวมถึงมี 

การกระทืบเท้าผสมด้วย แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีหนังแบบนี้เลย คนดูสมัยนี้จะไม่ม ี

อารมณ์ร่วมเหมือนคนดูยุคก่อน

อยากจะฝากอะไรถึงหอภาพยนตร์บ้าง
ผมก็อยากให้ทางหอภาพยนตร์เก็บส่ิงที่เก่า ๆ ไม่ว่าจะเป็นฟิล์มหนัง 

เก่า เครื่องฉายหนังเก่า ผมอยากให้เก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูได้ศึกษาค้นคว้า  

ผมเสยีดายเหมอืนนะครบั เครือ่งฉายทีเ่ราได้ฉายหนงักนัมาจะต้องเป็นเพียง

ตำานาน เด็กรุ่นใหม่คงจะไม่รู้แล้วนะครับ ว่าเครื่องฉายหนังได้ทำาหน้าที่ให้

ความสุขกับคนดูมาแสนนาน

ในย่านสยามสแควร์ทกุวนันี ้เหลอืโรงหนงั Stand Alone แค่เพยีงแห่ง

เดียวคือ “โรงภาพยนตร์สกาลา” คอลัมน์ กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์ม

ภาพยนตร์ ฉบับนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คนฉายหนังที่อยู่มาตั้งแต่โรง

ภาพยนตร์สกาลาเปิดจนถึงทุกวันนี้คือ สมาน วัชรศิริโรจน์

อยากให้พูดถึงบรรยากาศโรงภาพยนตร์สกาลาตอนที่เริ่มเข้า
มาฉาย
ผมเข้ามาฉายตั้งแต่เริ่มเปิดโรงภาพยนตร์ตอนปี พ.ศ. ๒๕๑๓  

บรรยากาศสมัยก่อน หนังจะมีความสนุกและคนดูหนังเยอะมาก แต่ 

พอมาช่วงนี้แล้วมันก็เปลี่ยนไปคนละแบบ สมัยก่อนหนังที่เข้ามาฉาย 

ที่สกาลา อย่างดีจะฉายอยู่ สามอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือน ฉายฟิล์มส่วน 

ใหญ่จะเป็นฟิล์ม ๗๐ มม. เยอะ และก็ต่อมาเป็นฟิล์ม ๓๕ มม. พอ 

มายุคนี้เปลี่ยนไปเป็นคนละแบบเลย

หนัง ๗๐ มม. ที่พอจ�าได้มีเรื่องอะไรบ้าง
ที่ จำ า ได ้และดั งมากสำาหรับที่นี่ คือ  ขุมทองแมคเคนน ่า 

(MacKenna’s Gold) เรื่องนี้รู้สึกว่าจะฉายอยู่ ๗-๘ เดือน มีการฉาย 

ที่โรงภาพยนตร์ลิโดด้วย (โรงภาพยนตร์ในเครือเดียวกันกับสกาลา  

ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน – ผู้เขียน)

สมัยนั้นคนดูเต็มโรงไหม
ส่วนใหญ่จะเต็มจนต้องมีการเสริมเก้าอี้ ทางข้าง ๆ โรงเต็มหมด  

ที่นั่งตอนนั้นที่สกาลาประมาณหนึ่งพันเศษ ๆ หนังที่เข้าใหม่จะเต็ม 

เกือบทุกรอบ บางเร่ืองใกล้จะถอดออกจากโปรแกรมวันสุดท้ายยังม ี

เสริมอีก สมัยก่อนคนดูเยอะมากจริง ๆ

เครื่องฉายฟิล์มภาพยนตร์สมัยนั้นมีกี่เครื่อง
เราจะมีเครื่องฉายฟิล์ม ๓ เครื่อง เครื่องฉายภาพสไลด์ ๑  

เคร่ือง เคร่ืองฉายฟิล์มเครื่องแรกจะฉายภาพยนตร์โฆษณาและ 

ภาพยนตร์ตัวอย่าง ส่วนอีก ๒ เครื่องจะฉายภาพยนตร์ที่เป็นเรื่อง 

ยาว โดยฉายแต่ละม้วนประมาณ ๑๕-๒๐ นาที สลับกันฉายทีละม้วน  

สมัยก่อนเราใช้เตาถ่านคาร์บอนอาร์ค ก็ต้องคอยขยับถ่านให้แสงคงที่ 

หรือเปลี่ยนถ่านใหม่เลย

 โดย ประสงค์ สว่างสุข

๒๒



 โดย ประสงค์ สว่างสุข

โปรแกรมฉายเดือนพฤศจิกายน

โปรแกรมฉายภาพยนตร์

เสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ตลาดพรหมจารีย์ 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
อ่านรายละเอียดได้ที่หน้า ๓

เวลา ๑๕.๑๕ น. มนต์รักทรานซิสเตอร์ 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
อ่านรายละเอียดได้ที่หน้า ๔

อาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน 

เวลา ๑๕.๐๐ น. กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ 
(โปรแกรมฟิล์มทัศนาและมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
อ่านรายละเอียดได้ที่หน้า ๔

เวลา ๑๓.๐๐ น. แฟนฉัน 
(โปรแกรมฟิล์มทัศนาและมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
อ่านรายละเอียดได้ที่หน้า ๔

พฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

กุ้งนาง (โปรแกรมผลงานชมุพร เทพพทิกัษ์) 
๒๕๑๙ / กำากับโดย ดอกดนิ กัญญามาลย์ / 
สร้างโดย กัญญามาลย์ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๔๒ นาที

กุ้งนาง ถูกตากาดพาออกมาอาศัยยังเกาะอันห่างไกล 
ผู้คนและปลูกฝังให้เธอเข้าใจผิดว่าตนเป็นผู้ชาย ด้วย 
เพราะไม่อยากให้หลานสาวแสนสวยอย่างเธอต้องตก 
เป็นเหยื่อของผู้ชายหลอกลวง กระทั่งวันหนึ่ง คุณหมอ 
นิรันดร์กับเพื่อน ๆ  เดินทางผ่านมาที่เกาะเพื่อขออาศัย 
นำา้มนัเรือเดนิทางกลบั ความสงสยัในเพศทีแ่ท้จรงิของ 
เธอจึงเกิดขึ้น 

ศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

หนุมานคลุกฝุ่น 
(โปรแกรมผลงานชมุพรและศรราม เทพพทิกัษ์)
๒๕๕๑ / กำากับโดย ศกัดิช์ยั ศรบุีญนาค / สร้างโดย บรษิทั 
พระนครฟิลม์ จำากัด / ความยาว ๙๘ นาที

อีกหนึ่งภาพยนตร์ที่คู่ดาราพ่อ-ลูก ชุมพรและศรราม  
เทพพทิกัษ์ ได้แสดงร่วมกนั เรือ่งราวของ ยอด ชายหนุม่ 
ผู้ต้องสูญเสียทุกอย่างจากการแย่งชิงสิ่งลำ้าค่าที่ตนต้อง 
เป็นผูร้บัหน้าทีด่แูลรกัษา และได้รบัสบืทอดศาสตร์วิชา 
ไสยะแห่งวานร เมือ่ถกูคกุคามจากเหล่าคนชัว่ผนวกกบั 
ความกดดันในหน้าที่ทำาให้เขากลายพันธุ์สู่มหาวานร  
เป็นที่มาของฉายา หนุมานคลุกฝุ่น

เสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. รักสยามเท่าฟ้า 
(โปรแกรมผลงานชมุพรและศรราม เทพพทิกัษ์)
๒๕๕๑ / กำากับโดย ธนติย์ จตินกูุล / สร้างโดย บรษิทั อาร์ 
เอส ฟิล์ม แอนด์ ดสิทรบิิวชัน่ จำากัด / ความยาว ๙๕ นาที

ผลงานการแสดงภาพยนตร์ร่วมกันระหว่างชุมพรและ 
ศรราม เทพพิทักษ์ เล่าเรื่องราวในปี พ.ศ. ๒๔๔๗ เมื่อ  
พันโทหลวงกาจยุทธการ ผู้กลับมาจากฝึกเรียนการบิน 
จากฝร่ังเศส ได้รับมอบหมายให้จดัตัง้กองบนิแห่งสยาม  
และต้องฝึกนกับนิชาวสยามขึน้มาให้ได้ ท่ามกลางความ 
เห็นของผู้ทรงอำานาจท่ีมองว่าเร่ืองเครื่องบินเป็นเรื่อง 
ไร้สาระ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมลานดารา

จันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เพชรตัดเพชร 
(โปรแกรมผลงานชุมพร เทพพิทักษ์) 
๒๕๐๙ / กำากับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ, พร้อมสิน สีบุญเรือง, 
ประกอบ แก้วประเสรฐิ / สร้างโดย สหการภาพยนตร์ไทย / 
ความยาว ๑๐๘ นาที

ภาพยนตร์แนวสายลบัเรือ่งยิง่ใหญ่ของไทย ทีไ่ด้รบัการ 
ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ เมื่อปี  
๒๕๕๖ ที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในผลงานการแสดงยุคเริ่ม 
ต้นเข้าวงการของ ชมุพร เทพพิทกัษ์ ในบทสมนุวายร้าย 
ของกลุ่มอาชญากรท่ีหวังยึดครองประเทศ ท่ีถูกนาย 
ตำารวจฝีมือดีแทรกซมึเข้ามาเพือ่ทำาลายแผนชัว่ ประกบ 
คู่ดารานำาด้วยมิตร ชัยบัญชา และลือชัย นฤนาท สอง 
พระเอกแถวหน้าแห่งยุค 

อังคารที่ ๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ฮัลโหล ขอรบกวนหน่อยนะ 
(โปรแกรมผลงานชมุพรและศรราม เทพพทัิกษ์)
๒๕๓๖ / กำากบัโดย ชมุพร เทพพทิกัษ์ / สร้างโดย บรษิทั พ.ีด.ี 
โปรโมชัน่ จำากดั / ความยาว ๑๐๗ นาที

หนังวัยรุ่นที่เกิดจากทำางานร่วมกันระหว่างสองดารา 
พ่อ-ลูก ชมุพร เทพพิทกัษ์ ในฐานะผูก้ำากบั และ ศรราม  
เทพพทิกัษ์ ในบทบาทพระเอกและผูร่้วมสร้าง เร่ืองราว 
ของ หนุ่ม ผู้มีปัญหากับพ่อเลี้ยงจนต้องออกจากบ้าน 
มาทำางานหาเงินเรียนหนังสือด้วยตัวเอง และถูกโชค 
ชะตาพัดพาให้ต้องไปข้องเกี่ยวกับลูกสาวเจ้าของผับที่ 
เขาทำางานอยู่ 

พุธที่ ๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

แหกค่ายนรกเดียนเบียนฟู 
(โปรแกรมผลงานชมุพร เทพพทัิกษ์) 
๒๕๒๐ / กำากบัโดย ชมุพร เทพพทัิกษ์ / สร้างโดย ฮอลลีวูด้ 
ฟิล์ม โปรดัค๊ชัน่ / ความยาว ๙๓ นาที

ผลงานการกำากับภาพยนตร์ชิ้นเอกของ ชุมพร เทพ- 
พิทักษ์ ที่คว้ารางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ประจำาปี  
พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ทั้งสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและ 
ผู้กำากับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม โดยเขาร่วมแสดงในบท 
ประกอบช่วงต้นเรื่อง ถ่ายทอดเรื่องราวของทหารไทย 
ท่ีถกูทหารเวียดนามจบัตวัไปคมุขงัยงัค่ายเดยีนเบยีนฟู  
ค่ายนรกที่เต็มไปด้วยความทารุณโหดร้ายอย่างไร ้
มนุษยธรรม

เดือนพฤศจิกายน โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาจัด 
โปรแกรมหลกั เป็นผลงานภาพยนตร์คดัสรรของชมุพร 
และศรราม เทพพทิกัษ์  ทีน่ำามาจัดฉายให้ชมกันตลอด 
ทั้งเดือน เพื่อต้อนรับการเดินทางมาประทับรอยมือ 
รอยเท้า ณ ลานดารา ในวันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายนนี้  

อีกโปรแกรมสำาคัญที่นักดูหนังไม่ควรพลาดเป็น 
อย่างยิ่ง นั่นคือโปรแกรมภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้น 
ทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาต ิครัง้ที ่๔ โดย 
เราได้นำาบางส่วนซึง่เป็นภาพยนตร์เรือ่งและภาพยนตร์ 
สารคดีขนาดยาว มาจัดฉายให้ชมทุกวันเสาร์ตลอดทั้ง 
เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม รวมทั้งวันอาทิตย์แรก 
ของทัง้สองเดอืนทีจ่ะจดัฉายในรปูแบบฟิล์มภาพยนตร์  
๓๕ มม. ในโปรแกรมพิเศษฟิล์มทัศนา

 นอกจากนีใ้นวนัที ่๑๐ พฤศจกิายน- ๑๔ ธนัวาคม   
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายายังได้ร่วมเป็นสถานท่ีจัดฉาย 
เทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์เพือ่การเรยีนรู ้ครัง้ที่ 
๑๐ ซึ่งจัดข้ึนโดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมกับ  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(สสวท.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
(อพวช.) และบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)  
จำากัด โดยเราได้เลือกเอาภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 
เรื่องยาวซึ่งมีท้ังหมด ๕ เรื่อง มาจัดฉายให้ชมในรอบ  
๑๓.๐๐ น. ของทุกวันเสาร์ ในช่วงเทศกาล ฯ  นับเป็น 
โอกาสอันดีที่แฟน ๆ  โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาจะได้มา 
เปิดโลกความรู้ผ่านภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นเยี่ยม 
จากทั่วโลก



อาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Mother Hulda 
 (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๑ / กำากับโดย Bodo Fürneisen / สนบัสนนุโดย สถาบนั
เกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๕๘ นาที (ภาษา
เยอรมนั คำาบรรยายภาษาองักฤษ)

ภาพยนตร์ที่สร้างจากเทพนิยายของพี่น้องตระกูล 
กรมิม์ เรือ่งราวของ มาร ีและ หลุยส์ สองพีน้่องท่ีมนีสัิย 
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยมารีผู้พี่มีนิสัยเรียบร้อย 
ขยันทำางานบ้าน ส่วนหลุยส์นั้นขี้เกียจและเห็นแก่ตัว  
วันหนึ่งขณะที่มารีเอื้อมมือลงไปเก็บหลอดด้ายท่ีหล่น 
ไปในบ่อนำ้า ทำาให้เธอได้พลัดตกไปยังดินแดนที่แสน 
วิเศษ

Puss in Boots (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / กำากบัโดย Christian Theede / สนบัสนนุโดย 
สถาบนัเกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๕๘ นาท ี(ภาษา
เยอรมนั คำาบรรยายภาษาองักฤษ)

เรื่องราวของ ฮันส์ ลูกชายคนเล็กของเจ้าของโรงสีที ่
ได้รับแมวหนึ่งตัวเป็นมรดกจากพ่อ วันหนึ่งฮันส์พบว่า 
แมวของเขาไม่ได้เป็นเพยีงแมวธรรมดา เมือ่มนัได้ขอให้ 
เขาซื้อรองเท้าบูทสีแดงให้ และได้กลายร่างเป็นอัศวิน 
สวมรองเท้าบูทสีแดงผู ้ที่จะมาคอยช่วยฮันส์ให้ได ้
สมหวังในความรักกับเจ้าหญิง 

เวลา ๑๕.๐๐ น. Los condenados 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / กำากบัโดย Isaki Lacuesta  / สนบัสนนุโดย สถาน-
เอกอคัรราชทตูสเปน ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๑๐๔ 
นาท ี(ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาองักฤษ)

เรื่องราวของ มาร์ติน ชายชาวอาร์เจนตินา ผู้เดินทาง 
กลับมายังบ้านเกิด หลังถูกเนรเทศมาใช้ชีวิตในสเปน 
กว่า ๓๐ ปี ที่นี่ เขาได้ร่วมมือกับ ราอูล เพื่อนเก่าผู้เคย 
เคียงบ่าเคียงไหล่กันมา เพื่อช่วยกันตามหาร่องรอยท่ี 
เหลืออยู ่ของสมาชิกซึ่งหายสาบสูญไประหว่างเหตุ 
การณ์ความไม่สงบทางการเมอืง ด้วยการขดุเจาะลงไป 
ในพื้นที่ป่าทูคูแมน

จันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ฉันหรือเธอที่เผลอใจ 
(โปรแกรมผลงานศรราม เทพพทิกัษ์)
๒๕๓๖ / กำากับโดย ชารียา รุ่งเรือง / สร้างโดย รุ่งเรือง 
โปรดกัชัน่ / ความยาว ๑๐๒ นาที

ชลิตา หนีออกจากบ้านพร้อมกับขโมยเครื่องเพชรของ 
แม่เลี้ยง เพราะน้อยใจที่พ่อของตนรักและเอาใจใส่แม ่
เลี้ยงมากเกินไป ระหว่างทางเธอได้บังเอิญพบกับ บิ๊ก  
และ ต้น ซึ่งต้องพลอยถูกตามล่าจากกลุ่มคนที่แม่เลี้ยง 
ของชลิตาส่งมาแก้แค้นไปด้วย จนเกิดเป็นเรื่องวุ่นวาย
ที่มาพร้อมกับความรักที่ค่อย ๆ ก่อตัว

อังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

แหม่มจ๋า (โปรแกรมผลงานชมุพร เทพพทิกัษ์)
๒๕๑๘ / กำากบัโดย ดอกดนิ กญัญามาลย์ / 
สร้างโดย กญัญามาลย์ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๒๐ นาที

หลังเรียนจบจากคอนแวนต์ แหม่มก็กลับมาอยู่กับ 
พ่อเลีย้งซึง่เป็นมาเฟียใหญ่ในพทัยา ระหว่างนัน้พ่อเลีย้ง 
ได้พยายามนำาเธอเข้าสู่วงการโจรเต็มตัว ทำาให้เธอได ้
พบกับศรายุทธ หนุ่มหล่อในชุมโจรของพ่อ ที่แท้จริง 
เป็นตำารวจปลอมตัวมาเพื่อทลายแก๊งนี้ และพยายาม 
พิชิตใจเธอ แม้ว่าเธอจะเป็นลูกสาววายร้ายที่เขาหมาย 
หัวไว้ก็ตาม 

พุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ฝันติดไฟ หัวใจติดดิน 
(โปรแกรมผลงานศรราม เทพพิทักษ์)
๒๕๔๐  / กำากับโดย องอาจ สิงห์ลำาพอง / สร้างโดย บริษัท 
อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดสิทรบิิวชัน่ จำากัด / ความยาว ๑๑๘ นาที

ด้วยความรกัต่อพ่ีชายผูพิ้การ ทำาให้ชายหนุม่ต้องตดัใจ 
จากความฝันส่วนตัว รวมทั้งความรักที่มีต่อหญิงสาวผู้
มฝัีนจะเป็นนกัร้อง ยิง่เมือ่เขาเหน็ว่าหญงิสาวได้พบกบั 
คนท่ีพร้อมทั้งฐานะและบารมีที่จะสานฝันให้หญิงสาว  
เขาจงึตดัใจก้าวออกมาจากชวีติเธอ กระทัง่เหตเุลวร้าย 
เกิดขึน้กับพีช่ายผูพิ้การ จงึทำาให้เขาได้พบกบัเธออีกคร้ัง

พฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เมืองอลเวง (โปรแกรมผลงานชุมพร เทพพิทักษ์)
๒๕๒๐ / กำากับโดย ชุมพร เทพพิทักษ์ / สร้างโดย สันติสุชา
ภาพยนตร์ / ความยาว ๘๘ นาที

ผลงานการกำากับและร่วมแสดงของชุมพร เทพพิทักษ์  
เรื่องราวของ จักรา มหาชัย ชายหนุ่มที่ว่ายนำ้ามาที่ 
กระท่อมหลังหนึ่งและได้พบกับ ทอง ขอทานผู้ต้อนรับ 
เขาอย่างดี จักราเห็นว่าการเป็นขอทานคงจะดีไม่น้อย 
กว่าการเป็นเศรษฐ ีจงึได้มอบเงินสองแสนบาททีต่ดิตวั 
มาด้วยให้กับทอง ในขณะที่ทางบ้านกำาลังออกตามหา 
จักราเพราะหวังสมบัติจากเขา

ศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Salmon Fishing in the Yemen 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / กำากับโดย Lasse Hallström / สนับสนุนโดย 
โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / ความยาว ๑๐๗ นาท ี
(ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)

ดร.อัลเฟรด โจนส์ นักวิทยาศาสตร์การประมง ได้รับ 
ภารกิจสร้างสมัพนัธไมตรกีบัชคีผูร้ำา่รวยของเยเมน ด้วย 
การนำาปลาแซลมอนหน่ึงหมื่นตัวไปเลี้ยงท่ีน่ัน ตาม 
โครงการตกปลาในเยเมนของท่านชีค โดยมี แฮเรียต ผู้ 
ช่วยของท่านชีคเป็นผู้รับหน้าที่ประสานงานและคอย 
เติมเต็มกำาลังใจให้กับเขาในปฏิบัติการครั้งนี้

เสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ น. Wildlife: Sophisticated 
Farmers – Leafcutter Ants 
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
๒๕๕๖ / กำากับโดย Ichiro Yamamoto / ประเทศญี่ปุ่น / 
ความยาว ๕๐ นาที / พากย์ไทย

ภาพยนตร์สารคดถ่ีายทอดชวีติของ มดตดัใบไม้ ทีอ่าศยั 
อยู่ในพื้นที่ป่าเขตร้อนของทวีปอเมริกากลางมากว่าห้า 
สิบล้านปี พวกมันหากินและสร้างเขาวงกตที่เป็นที่อยู ่
อาศัยเอาไว้ใต้ดนิต่างจากมดชนิดอ่ืน ๆ  และมเีสียงทีใ่ช้ 
สื่อสารหลากหลายแบบ โดยสังคมของพวกมันจัดเป็น 
หน่ึงในสังคมท่ีซับซ้อนท่ีสุดสังคมหน่ึงของบรรดาสัตว์ 
โลก 

เวลา ๑๕.๐๐ น. คนเลี้ยงช้าง 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
อ่านรายละเอียดได้ที่หน้า ๔

อาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  Antes Que O Mundo Acabe  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / กำากับโดย Ana Luiza Azevedo / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัรราชทูตบราซลิ ประจำาประเทศไทย / ความยาว 
๑๐๔ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

แดเนียล เดก็ชายวยัรุ่นผูเ้ตบิโตมาในรัฐรโิอกรนัดโีดซลู  
ใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งเขาจะย้ายออกไปจากเมืองเล็ก ๆ แห่ง 
น้ี และก้าวแรกแห่งการเตบิโตของเขาได้เกดิขึน้ เมือ่เขา 
ได้รับจดหมายจากพ่อแท้ ๆ ซึ่งไม่เคยเจอกันมาก่อน 
นำาแดเนียลไปสู ่การค้นพบโลกใบใหญ่ที่ไม่อาจจะ
จินตนาการได้

เวลา ๑๕.๐๐ น. A Corte do Norte 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๑ / กำากับโดย João Botelho  / สนบัสนนุโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำาประเทศไทย / ความยาว 
๑๒๒ นาที (ภาษาโปรตเุกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ทีด่ดัแปลงมาจากบทประพนัธ์ของ อกสุตน่ิา  
เบซซ่า ลูอิส นักเขียนหญิงแห่งโปรตุเกส เล่าเรื่องราว 
หลายยคุสมยัทีก่นิเวลาเกอืบหนึง่ร้อยปี ผ่านชะตากรรม 
อันพลิกผันของ เอมีเลีย นักแสดงละครเวทีผู้ยิ่งใหญ่ใน 
โปรตุเกสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ และเจ้าหญิง 
เซสซี่ผู้โชคร้าย 

จันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

กระสือสาว (โปรแกรมผลงานชุมพร เทพพิทักษ์)
๒๕๑๖ / กำากับโดย ส.เนาวราช / สร้างโดย บริษัท ศรีสยาม 
โปรดัคชั่น จำากัด / ความยาว ๑๑๕ นาที

เมือ่ รำาพึง ต้องกลบัไปดแูลยายสาย เศรษฐนิทีีก่ำาลงัล้ม 
ป่วย เธอจงึได้พบรักกบัคณุหมอวทิยา นายแพทย์ผูด้แูล 
ไข้ให้กบัยายสาย และพบกบัความจรงิอนัน่าสะพรึงกลัว 
ว่า คณุยายของเธอคอืผกีระสอืทีก่ำาลงัต้องการผู้สืบทอด  
ไม่นาน ข่าวเรื่องผีกระสือยายสายก็เร่ิมรู้ไปถึงหูชาว
บ้าน ขณะที่ความรักของวิทยาและรำาพึงกลับเบ่งบาน
จนทั้งสองมีลูกด้วยกัน 



อังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

แตก 4 รักโลภ โกรธ เลว 
(โปรแกรมผลงานศรราม เทพพิทักษ์)
๒๕๔๒  /  กำากบัโดย องอาจ สงิห์ลำาพอง  / สร้างโดย บรษิทั 
อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดสิทรบิวิชัน่ จำากดั / ความยาว ๙๐ นาที

ผลงานการแสดงชิ้นยอดเยี่ยมของศรราม เทพพิทักษ์  
เรื่องราวของกลุ่มเพื่อนรัก เดียว นำ้า น้อยและอิฐ วัน 
หนึง่ อฐิผูห้ายเงยีบไปนาน ได้กลบัมาพร้อมกบัการตาม 
ล่าของ บิ๊ก อดีตเพื่อนร่วมแก๊งปล้นเงิน ส่งผลให้น้อย 
ถูกจับตัวไป เดียว นำ้าและอิฐ จึงร่วมมือกันเพื่อไปช่วย 
ในคืนหฤโหดที่เปลี่ยนชีวิตหนุ่มสาวทั้งสี่ไปตลอดกาล

พุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

สิงห์สั่งป่า (โปรแกรมผลงานชุมพร เทพพิทักษ์)
๒๕๒๑ / กำากับโดย ชุมพร เทพพิทักษ์ / สร้างโดย  วีรกรณ์
โปรดัคชั่น / ความยาว ๑๐๗ นาที

สิงห์ หนุ่มฝีมือดีได้หวนกลับคืนบ้านเกิด และพบว่า 
พ่อแม่ของตนถูกไฟคลอกตายอย่างเป็นปริศนา บ้านที่ 
ตนเติบโตมาเหลือเพียงซากปรักหักพัง เขาจึงออกตาม 
หาคนบงการเพื่อล้างแค้นให้สาสม โดยมี แชน มี เชิง  
นักเลงหนุ่มฝีมือดีที่บังเอิญผ่านทางมาพบกัน คอยช่วย 
ต่อกรกับเหล่าร้ายแห่งบ้านทุ่งคลา

พฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ปักษาวาย ุ(โปรแกรมผลงานศรราม เทพพิทักษ์)
๒๕๔๗ / กำากับโดย มณฑล อารยางค์กูร / สร้างโดย บริษัท 
อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดสิทรบิวิชัน่ จำากดั / ความยาว ๑๑๐ นาที

เมือ่โครงการขุดเจาะรถไฟฟ้าใต้ดนิของไทยขดุเจอโครง 
กระดูกของสัตว์โบราณโดยบังเอิญ ลีน่า จึงได้รับการ 
ติดต่อให้ไปวิจัยโครงกระดูกนี้ เพราะมีลักษณะคล้าย 
คลึงกับที่พ่อเธอเคยค้นพบ ที่นั่น เธอได้พบกับ แทน  
นายทหารหนุ่มที่ดูแลกองทหารซึ่งได้รับคำาสั่งให้มา
ควบคมุดแูลการขดุค้น ก่อนทีท่ัง้คูจ่ะค้นพบว่า หลมุขดุ
เจาะน้ันเชื่อมไปยังถำ้าของสัตว์โบราณซึ่งจำาศีลอยู่มา
เป็นเวลานานนับหมื่นปี 

ศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

A Scene at the Sea (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๔ / กำากบัโดย Takeshi Kitano / สนบัสนนุโดย มลูนธิิ
ญี่ปุ่น / ความยาว ๑๐๑ นาที (ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษา
ไทย)

ผลงานอมตะของนักแสดงและผู้กำากับชื่อดังชาวญี่ปุ่น  
ทาเคชิ คิตาโน่ เรื่องราวของ ชิเกรุ เด็กหนุ่มพนักงาน 
เก็บขยะผู้หูหนวกเป็นใบ้และหมดหวังในชีวิต วันหนึ่ง  
เขาได้เกบ็กระดานโต้คลืน่มาจากกองขยะ และเกิดเป็น 
ความหลงใหลในการเล่นอย่างถอนตัวไม่ขึ้น จนใฝ่ฝัน 
อยากเข้าร่วมการแข่งขัน แม้จะถูกหัวเราะเยาะจาก 
ผู้คนรอบข้างก็ตาม

อังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ปลากริมไข่เต่า (โปรแกรมผลงานชุมพร  เทพพิทักษ์)
๒๕๒๕ / กำากับโดย ชุมพร เทพพิทักษ์ / สร้างโดย อังคาร 
พัชรี / ความยาว ๑๑๗ นาที

เทียนทอง หนุ่มชาวไร่ ถูกตามตัวให้ไปเป็นทายาท 
เศรษฐทีีเ่สยีชวีติในกรุงเทพฯ ทีน่ัน่ เขาได้รูจ้กักบั รจนา  
สาวโรงงานทำาธปูหอม ซึง่แท้ทีจ่ริงแล้วเป็นลกูของฝ่าย 
ภรรยาหลวง ด้วยความรักในตัวเธอ เขาจึงแอบซื้อ 
กิจการโรงงานเอาไว้ และมีคำาสั่งให้รจนาเป็นผู้จัดการ  
โดยไม่บอกให้เธอรู้ว่าเขาเป็นใคร ซำ้ายังมาขอหมั้นเธอ 
ในฐานะทายาทเศรษฐีผู้รำ่ารวย

พุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

แบบว่าโลกน้ีมีแต่น�้าเต้าหู้กับครูระเบียบ 
(โปรแกรมผลงานศรราม  เทพพิทักษ์)
๒๕๓๗ / กำากับโดย ปัญญา นิม่เจรญิพงศ์ / สร้างโดย บรษิทั 
สหมงคลฟิล์ม จำากัด / ความยาว ๙๖ นาที

สาลี่ เด็กสาวชั้นมัธยมปลายกับกลุ่มเพื่อนผู้คลั่งไคล้ 
นำา้เต้าหู ้ได้เข้าร่วมทมีวอลเล่ย์บอลหญงิประจำาโรงเรียน  
โดยมี กานต์ ประธานนักเรียนเป็นโค้ชของทีม แต่คร ู
ใหญ่ต้องการยุบชมรมนี้ มีเพียง ครูระเบียบ จอมโหดที่ 
ออกหน้าแทนจนเป็นเหตใุห้เธอต้องลาออกจากโรงเรยีน 
กานต์ สาลี่และเพ่ือน ๆ จึงต้องคว้าชัยชนะในการ
แข่งขันนี้ให้ได้ เพื่อช่วยให้ครูระเบียบได้กลับมาสอน 
ดังเดิม

โปรแกรมฉาย ณ ภาพยนตร์สถาน 
ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
(๑๘.๐๐ น.)

โปรแกรมเดือนพฤศจิกายน

อังคารที ่ ๔ A Corte do Norte
พฤหสัที ่ ๖ สงิห์สัง่ป่า
อังคารที ่ ๑๑ Mother Hulda, Puss in boots
พฤหสัที ่ ๑๓ แหกค่ายนรกเดยีนเปียนฟู
อังคารที ่ ๑๘ Los condenados  
พฤหสัที ่ ๒๐  รักสยามเท่าฟ้า
อังคารที ่ ๒๕ Antes Que O Mundo Acabe  
พฤหสัที ่ ๒๗ ฝันตดิไฟหวัใจตดิกนั

โปรแกรมเดือนธันวาคม
อังคารที ่๒ This side of resurrection  
พฤหสับดทีี ่ ๔ คำามัน่สญัญา
อังคารที ่๙ Home for the Weekend  
พฤหสับดทีี ่ ๑๑ ดอกแก้ว
อังคารที ่๑๖ Las 13 rosas   
พฤหสับดทีี ่๑๘ คูแ่ท้ปาฏหิาริย์
อังคารที ่๒๓ A Dona da História  
พฤหสับดทีี ่๒๕ เร่ืองรักน้อยนดิมหาศาล

๒๕

เสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ น. The Joy of Logic 
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
๒๕๕๖ / กำากับโดย Catherine Gale / ประเทศอังกฤษ / 
พากย์ไทย / ความยาว ๖๐ นาที / พากย์ไทย

ภาพยนตร์ผลงานการผลติของสถานโีทรทศัน์บบีซีทีีพ่า 
ผู้ชมไปยังโลกอันมีชีวิตชีวาของการใช้ตรรกะ ที่จะพา 
ไปพบกับทั้งอริสโตเติล อลิซในดินแดนมหัศจรรย์ ไป 
จนถงึซปุเปอร์คอมพวิเตอร์ เพือ่จะบอกเล่าเรือ่งราวอนั 
น่าหลงใหลในการตามหาหลักการหน่ึงเดียวของความ 
เป็นเหตุเป็นผล

เวลา ๑๕.๐๐ น. คนทรงเจ้า 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
อ่านรายละเอียดได้ที่หน้า ๔

อาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. On conna t la chanson 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๐ / กำากับโดย Alain Resnais / สนับสนุนโดย สถาบัน
ฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๑๒๐ นาที (ภาษา
ฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)    

เรือ่งราวซบัซ้อนของตวัละครอนัหลากหลาย ทัง้ ซมิอน  
ชายวัยกลางคนผู้ตกหลุมรัก คามิลล์ นักวิจัยประวัติ- 
ศาสตร์ซึ่งรักอยู่กับ มาร์ก ตัวแทนอสงัหารมิทรพัย์ ผูซ้ึง่ 
กำาลังขายอพาร์ตเม้นต์ใหม่ให้โอดนี พ่ีสาวของคามิลล์  
แต่ นิโคลัส แฟนเก่าของเธอ กลับเพ่ิงปรากฏตัว 
หลังจากหายไปกว่าแปดปีและกำาลงัต้องการอพาร์ตเม้นต์ 
ใหม่เช่นกัน

เวลา ๑๕.๐๐ น. โปรแกรมพิเศษ 
ดูหนังกับโดม พบกับภาพยนตร์
จากการคัดสรรของ โดม สุขวงศ์ 
ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ และร่วม
สนทนาหลังชมภาพยนตร์

จันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

จินตะหรา (โปรแกรมผลงานชุมพร  เทพพิทักษ์)
๒๕๑๖ / กำากับโดย พันคำา / สร้างโดย พันคำาภาพยนตร์/ 
ความยาว ๑๑๓ นาที

ความสัมพันธ์ของเพื่อนรัก จินตะหรา และ บุษบา ต้อง 
แปรเปล่ียนเมื่อพ่อแม่ของทั้งคู่ซึ่งต่างเป็นม่ายปลงใจ 
แต่งงานกัน จินตะหราจงึกลายเป็นพีน้่องกบับษุบา ทว่า 
ยิง่ใกล้ชดิ จนิตะหรากย็ิง่เผยธาตแุท้ให้เหน็ เมือ่เธอแย่ง 
ชงิทกุส่ิงอย่างจากบษุบาไม่เว้นกระทัง่ชายคนรัก จนวนั 
หนึ่งเธอสำานึกผิดและคิดอยากเปลี่ยนใจ ก่อนจะสาย 
เกินไป  

โปรแกรมฉาย
เดือนพฤศจิกายน



เสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Mysteries of the
Human Voice 
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
๒๕๕๖ / กำากบัโดย Stefan Moore / ประเทศออสเตรเลีย / 
ความยาว ๕๐ นาที / พากย์ไทย

ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนใน 
เสียงของมนุษย์ ท่ีใช้เวลากว่า ๒๐๐,๐๐๐ ปีในการ 
พัฒนา ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์พยายามบันทึกเสียง 
มนษุย์เพือ่ส่งและผลติเสยีงขึน้เลยีนแบบด้วยเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมา แต่อย่างไร 
กต็ามพวกเขายงัไม่ประสบความสำาเรจ็ในการสงัเคราะห์ 
เสียงขึน้มาให้มมีติซิบัซ้อนและแสดงออกทางอารมณ์ให้
เหมือนเสียงของมนุษย์ได้ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. 
รักริษยา 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์
ของชาติ)
อ่านรายละเอียดได้ที่หน้า ๓

พฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

นักเลงป่าสัก (โปรแกรมผลงานชุมพร  เทพพิทักษ์)
๒๕๑๘ / กำากับโดย พร ไพโรจน์ / สร้างโดย ฐานิสสร
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๐๙ นาที

เพราะความเป็นศัตรูกันระหว่างสองตระกูลเจ้าพ่อ ทำา 
ให้ โฉมศรีและคำาปัน ลูกสาวและลูกชายของตระกูล 
มอิาจรกักนัได้ แม้บดิาของทัง้คูจ่ะลาโลกไปแล้ว วนัหนึง่ 
คำาปันคดิจะแต่งงานกบัสาวทีท่ำามาหากนิสจุรติเยีย่งคน 
ทัว่ไป โฉมศรจีงึคิดว่าตนถูกหกัหลังและวางแผนสังหาร 
ว่าที่เจ้าสาวของคำาปัน กลายเป็นรอยร้าวให้ทั้งสอง
ตระกูลต่างหำ้าหั่นเพื่อหวังทำาลายชื่อของอีกฝ่ายให้
พินาศ 

ศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

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

โปรแกรมฉายเดือนธันวาคม

จันทร์ที่ ๑ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

คน-โลก-จิต (โปรแกรมจิตป่วย)
๒๕๕๕ / กำากับโดย นนทรีย์ นิมิบุตร / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อนิเตอร์เนชัน่แนล จำากดั / ความยาว ๑๑๑ นาที

เขือ่น นกัจติวิทยาผูเ้ชีย่วชาญการอ่านจติอาชญากร ได้ 
เข้ามาช่วยสืบค้นเบาะแสคดีฆาตกรรมปริศนา ร่วมกับ  
เทียน นักนิติวิทยาศาสตร์สาว เป็นเหตุให้ทั้งคู่ต้องก้าว 
ล่วงเข้าไปในปมเบื้องลึกของกันและกันอย่างไม่อาจ 
หลีกเลี่ยง และยิ่งนานวัน คดีนี้ยิ่งซับซ้อนพัวพันไปถึง 
ผู้คนในชีวิตของเขื่อน จนปลุกอดีตอันเลวร้ายให้ย้อน 
กลับมาตามหลอกหลอนเขาอีกครั้ง

อังคารที่ ๒ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

คู่แท้ปาฏิหาริย์ (โปรแกรมสัญญาต้องเป็นสัญญา)
๒๕๔๖ / กำากับโดย อลงกต เอื้อไพบูลย์ / สร้างโดย บริษัท 
ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำากัด / ความยาว ๙๒ นาที

ธารนำา้ แอบหลงรัก เอก รุ่นพ่ีท่ีเรียนด้วยกนัมานาน แต่ 
ทุกอย่างในชีวิตเธอกลับผิดพลาดไปหมด จนวันหนึ่ง มี 
ชายหนุม่รปูหล่อปรากฏตวัมาช่วยเธอถึงสามคร้ังในวนั 
เดียวกัน เขาคือ หมูตอน เพื่อนสมัยเรียนที่หน้าตาและ 
รูปร่างเปลี่ยนไปจนนำ้าจำาไม่ได้ หมูตอนมาช่วยธารนำ้า 
จากคำามั่นสัญญาท่ีเขาเคยให้ไว้ในวัยเด็ก ทำาให้ความ 
ผูกพันที่ทั้งสองเคยมีได้กลับมาอีกครั้ง 

พุธที่ ๓ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สัญชาตญาณโหด (โปรแกรมจิตป่วย)
๒๕๒๑ / กำากับโดย เพิ่มพล เชยอรุณ / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / ความยาว ๙๐ นาที

ทศ เป็นโรคประสาทหลอนจากผลพวงที่เขาไปเป็น 
ทหารรับจ้างรบในช่วงสงคราม จนต้องรักษาตัวใน 
โรงพยาบาลเป็นเวลานาน เมื่ออาการเริ่มดีขึ้น เขาได้ 
กลบัมาอยูบ้่านกบั ชาดา ภรรยาทีท่ำางานให้กบันกัธรุกจิ 
หนุม่ทีล่กัลอบค้าผงขาว นำาไปสูเ่หตกุารณ์อนัเลวร้ายที ่
ทำาให้ภาพอดีตผุดขึ้นมาหลอกหลอนเขาอีกครั้ง

พฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อยุธยาที่ข้ารัก (โปรแกรมสัญญาต้องเป็นสัญญา)
๒๕๒๒ / กำากับโดย ไถง สุวรรณทัต / สร้างโดย สุริยะเทพ
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๓๗ นาที

หลังกรุงศรีอยุธยาแตก ความรักของ พันเรือง และ  
ลำาดวน มอัีนต้องถูกความตายพรากจากกัน เหลือเพยีง 
คำาสัญญาว่าจะขอเป็นคนรักกันทุกชาติไป กระทั่งเวลา 
ผ่านไป ๒๐๐ ปี เรืองได้กลบัชาตมิาเกดิเป็นจติรกรหนุม่  
ที่มีอาชีพพิเศษด้วยการเป็นนักสืบ วันหนึ่ง เขาบังเอิญ 
ได้พบกับ มู หญิงสาวซึ่งหนีการตามล่าจากแก๊งโจร จึง 
พาเธอหลบหนีเข้าไปในถำา้แห่งหนึง่ และต่างระลกึชาติ 
ได้ว่าเขาและเธอคือ พันเรืองกับลำาดวน 

พล็อตเรื่องที่เป็นที่นิยมพล็อตหนึ่งของการสร้าง 
ภาพยนตร์ นั่นคือการผูกเรื่องให้ตัวละครต้องทำาตาม 
สัญญาที่เคยให้ไว้กับใคร หรือสิ่งใดสักสิ่งหนึ่ง  ไม่ว่าจะ 
เป็นสัญญารัก สัญญาลูกผู้ชาย หรือแม้กระทั่งสัญญา 
กับสิ่งศักด์ิสิทธิ์  ในเดือนธันวาคมนี้  โรงภาพยนตร ์
ศรีศาลายาได้คัดสรรนำาภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหา 
ทำานองนี้มาจัดฉายในชื่อโปรแกรม สัญญาต้องเป็น 
สัญญา  ให้ได้ลองศึกษาวิธีการดำาเนินเรื่องที่มีลักษณะ 
ร่วมและความแตกต่างกันออกไป ทั้งยังอาจเป็น 
บรรยากาศอันเหมาะสมสำาหรับคนที่กำาลังรอ “สัญญา 
หน้าหนาว” จากใครบางคนในช่วงส่งท้ายปี

อีกโปรแกรมหนึ่งนั้นคือ โปรแกรม จิตป่วย  
เป็นการนำาเอาภาพยนตร์ท่ีแสดงถึงอาการป่วยทางจิต 
ของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็น อาการบ้า หรือเข้าใจว่าตน 
เป็นอื่น  ไปจนถึงภาวะซึมเศร้า  มาจัดฉายให้ได้เรียนรู้ 
กนั ท่ามกลางสภาพสงัคมโลกทีเ่ตม็ไปด้วยข่าวผูค้นป่วย 
ทางจิต ไม่เว้นแม้แต่ดาราที่ดูภายนอกสดใสอารมณ์ดี  
อย่าง โรบิน วิลเลียมส์ ซ่ึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลง 
เนื่องมาจากโรคซึมเศร้า อันเป็นข่าวช็อกวงการ 
ภาพยนตร์ในรอบปีที่ผ่านมา

อาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Raging Bull 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๓ / กำากับโดย Martin Scorsese / สนับสนุนโดย 
บริษัท แคททาลิตส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด / 
ความยาว ๑๒๙ นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ว่าด้วยนักมวยทีด่ทีีส่ดุเร่ืองหนึง่ เล่าเรือ่งราว
ของ เจค ลามอ็ตต้า นักมวยผูผ่้านช่วงชวีติทีเ่ตม็ไปด้วย
วิกฤติทางอารมณ์ พร้อมจะระเบิดออกมาเป็นความ
รุนแรงทั้งในและนอกสังเวียน 

เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 
“เปิดต�านาน จ�าเรญิ-จมิมี ่ศกึก�าป้ันในความทรงจ�า” 
ชมภาพยนตร์บนัทกึเหตกุารณ์และบรรยากาศก่อนการ
แข่งขันชกมวยสากลคร้ังประวตัศิาสตร์ของไทย ระหว่าง 
จำาเริญ ทรงกิตรัตน์ นักมวยไทยคนแรกที่ได้ขึ้นชกชิง
ตำาแหน่งแชมเป้ียนโลก กบั จมิมี ่คารทัเธอร์ แชมเป้ียน
โลกชาวออสเตรเลีย พร้อมพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้
ความทรงจำากับสมชาย กรุสวนสมบัติ (ซูม ไทยรัฐ) 
และผู้เชี่ยวชาญในแวดวงหมัดมวยของไทย



โปรแกรมฉายเดือนธันวาคม

ศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

Like father like son 
(โปรแกรมพิเศษวันพ่อแห่งชาติ)
๒๕๕๖ / กำากับโดย Hirokazu Koreeda / สนับสนุนโดย 
โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / ความยาว ๑๒๑ นาที (ภาษา
ญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวของ เรียวตะ หัวหน้าครอบครัวโนโนมิยะผู ้
เพียบพร้อมและเพียรพยายามหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้ครอบ- 
ครัว โดยเฉพาะกับ เคตะ ลูกชายวัย ๖ ขวบ ที่เขาและ 
ภรรยาเฝ้าทะนุถนอม แต่วันหนึ่ง เขากลับต้องพบข่าว 
ร้ายว่า ความผดิพลาดของโรงพยาบาลท่ีทำาคลอด ทำาให้ 
ลกูทีแ่ท้จรงิของทัง้คูส่ลบัตวัไปอยูกั่บครอบครวัตระกูล 
ไซกิในชนบท ซึ่งมีวิธีเลี้ยงลูกที่แตกต่างจากเขาอย่าง 
สิ้นเชิง 

เสาร์ที่ ๖ ธันวาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Robot Revolution: Will 
Machines Surpass Humans? 
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
๒๕๕๖ / กำากบัโดย Yoshikazu Ikawa, Tatsushi Tachiba-
na / ประเทศญี่ปุ่น / ความยาว ๕๐ นาที / พากย์ไทย

ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่จะพาคุณไปพบกับโลกแห่ง 
การพัฒนาหุ่นยนต์ในปัจจุบัน ทั้งในสหรัฐอเมริกาที่ได้ 
เริ่มโครงการพัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถช่วยเหลือแก้ 
ปัญหาในภาวะฉุกเฉินจากเหตุภัยพบิตัสิำาคญั ๆ  ได้ และ 
ในประเทศญี่ปุ ่นท่ีบริษัทฮอนด้า ผู้อยู ่เบื้องหลังหุ่น 
ยนต์ อซิโม่ หนึ่งในหุ่นยนต์ชั้นแนวหน้าของโลก กำาลัง 
เร่งพฒันาขีดความสามารถของหุน่ยนต์ในการทำางานที่ 
โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ในเมืองฟูกุชิมา 

เวลา ๑๕.๐๐ น. กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
อ่านรายละเอียดได้ที่หน้า ๔

อาทิตย์ที่ ๗ ธันวาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. นางนาก 
(โปรแกรมฟิล์มทัศนาและมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
อ่านรายละเอียดได้ที่หน้า ๔

เวลา ๑๕.๐๐ น. ชั่วฟ้าดินสลาย 
(โปรแกรมฟิล์มทัศนาและมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
อ่านรายละเอียดได้ที่หน้า ๓

จันทร์ที่ ๘ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เรือนมยุรา (โปรแกรมสัญญาต้องเป็นสัญญา)
๒๕๓๙ / กำากับโดย เชิด ทรงศรี / สร้างโดย เชิดไชย
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๒๔ นาที

ช่วงกรุงศรีอยุธยากำาลังจะแตก บิดาของนกยูงได้ร่าย 
มนต์บดบังเรือนเอาไว้ก่อนไปออกรบ เพื่อไม่ให้คนเห็น  
ทำาให้เธออยู่ดูแลบ้านเพียงลำาพัง โดยไม่รู้ว่าเวลาล่วง 
เลยมายังปัจจุบันแล้ว วันหนึ่ง นกยูงจำาเป็นต้องออก 
จากบรเิวณบ้านเพือ่หาเสบยีง และได้มาพบกบั พระนาย 
จนเกิดเป็นความรักความผูกพันระหว่างคนทั้งสองซึ่ง 
อยู่คนละยุคสมัย

อังคารที่ ๙ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

กาม (โปรแกรมจิตป่วย)
๒๕๒๑ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย 
พร้อมมิตรโปรดักชั่น, บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์- 
เนชั่นแนล จำากัด / ความยาว ๑๒๔ นาที

ด้วยความอับอายที่เป็นลูกสาวของ มาณวิกา นักแสดง 
สาวดาวยั่วชื่อดัง วีณาจึงกลายเป็นเด็กเก็บตัวและไม ่
ค่อยสุงสิงกับเพื่อน กระทั่งเธอได้พบและสนิทสนมกับ  
มารุต จิตรกรหนุ่มใหญ่ที่มีแต่ผลงานเกี่ยวกับเรื่องเพศ 
และศลีธรรมจนถกูคนประณาม ความสมัพนัธ์ครัง้นีเ้ป็น 
เหตุให้ สุรศักดิ ์นักหนงัสอืพิมพ์จอมเจ้าเล่ห์ นำาเร่ืองมา 
ป้ันแต่งเขยีนข่าวเพือ่หวงัให้ชวีติครอบครวัของมานวกิา 
ต้องล่มจม

พุธที่ ๑๐ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เกาะสวาทหาดสวรรค์
(โปรแกรมสัญญาต้องเป็นสัญญา)
๒๕๑๒ / กำากับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสร
มงคลการ / สร้างโดย ละโว้ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๕๓ นาที

อมตะภาพยนตร์เพลงท่ีสร้างคู่ขวญั สมบตั-ิอรัญญา ให้ 
โด่งดัง เรื่องราวของ เผดิมพงศ์ หนุ่มนักเรียนนอกที่ถูก 
พ่อตะเพดิให้มาดแูลธรุกจิครอบครัวยงัเกาะสวาท ทีน่ั่น  
เขาได้ตกหลุมรัก นภาพร ครูสาวแสนสวยบนเกาะ โดย 
หารู้ไม่ว่า แท้จริงแล้วเธอคือทายาทตระกูลคู่แค้นและ 
คู่แข่งขันทางธุรกิจที่มีสวนมะพร้าวบนเกาะแห่งนี้เป็น 
เดิมพัน 

พฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

กล่อง (โปรแกรมจิตป่วย)
๒๕๔๑ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย 
บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / ความยาว 
๑๐๑ นาที

ด้วยความทีถ่กูตอกยำา้อยูท่กุวนัในเรือ่งความไม่เอาไหน 
จาก น้อย เมยีสาวปากจดั ทำาให้ จดื รู้สกึสิน้หวงัในชวีติ  
จนตัดสินใจออกไปฆ่าตัวตาย แต่ระหว่างที่รอรถเมล ์
เพือ่ไปกระโดดนำา้ เขากลบัได้บงัเอิญพบกบักล่องลกึลบั 
เรืองแสงใบหนึ่ง ซึ่งเมื่อนำากลับมาที่บ้าน กลับไม่มีใคร 
สามารถเปิดมนัออกได้ ขณะทีผู่ค้นต่างคาดเดากนัไปว่า 
จะมีอะไรอยู่ในกล่อง จืดก็เริ่มประสบความสำาเร็จใน 
การเป็นนักแต่งเพลงอย่างที่เคยใฝ่ฝัน

ศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

บุญชู 8 เพ่ือเธอ 
(โปรแกรมสัญญาต้องเป็นสัญญา)
๒๕๓๘ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / ความยาว ๑๐๑ นาที

หลงัจากบญุชกูบัโมลีแต่งงานกนัได้ ๒ ปี กเ็กดิข่าวดเีมือ่ 
ทัง้สองกำาลงัจะมลีกูด้วยกนั เพ่ือน ๆ  ของบญุชจูงึได้นัด 
กันบุกเมืองสุพรรณเพ่ือแสดงความยินดี แต่ในวันท่ี 
ทุกคนพร้อมหน้า กลับเกิดเหตุไม่คาดฝัน เมื่อโมลีถูก 
กระสุนลูกหลง จนทุกคนต้องบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ 
ช่วยโมลี ซึ่งนำาไปสู่การเดินสายแก้บนกันอย่างอลเวง 

เสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. In Vitro Meat Soon To 
Be Served? (โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์)
๒๕๕๖ / กำากบัโดย Véronique Préault / ประเทศฝรัง่เศส / 
ความยาว ๕๒ นาที / พากย์ไทย

ภาพยนตร์ที่อธิบายถึงแนวคิดการสร้างเนื้อสัตว์โดยไม่ 
ต้องฆ่าสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งอาหารใหม่ให้เพียงพอกับ 
ความต้องการของคนทั้งโลก ผ่านการทดลองของทีม 
งานวิทยาศาสตร์จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่สามารถ 
ผลิตแฮมเบอเกอร์ชิ้นแรกที่ทำาจากเนื้อสัตว์ที่เกิด 
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ 
กำาลังมุ่งพัฒนาเนื้อสัตว์เทียมโดยอาศัยเทคนิค “bio-
printing” แบบเดียวกับที่ใช้ในทางการแพทย์ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. ดอกฟ้าในมือมาร 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
อ่านรายละเอียดได้ที่หน้า ๔

อาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Home for the Weekend 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๕ / กำากับโดย Hans-Christian Schmid / สนับสนุน
โดย สถาบนัเกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๘๔ นาที 
(ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ มาร์โก ชายหนุ่มผู้ต้องห่างไกลจากพ่อแม่ 
มาอาศัยอยู่ในกรุงเบอร์ลินตั้งแต่เรียนจบ วันหนึ่ง เขา 
ตัดสินใจพา โซวี ลูกชายวัย ๕ ขวบ เดินทางกลับไป 
เยี่ยมครอบครัวและแม่ของเขาซ่ึงป่วยมาตั้งแต่มาร์โก 
ยงัเลก็ ระหว่างทางเขาได้เจอกบั เอลลา ทีก่ำาลังเดินทาง 
มาหา จาคอบ พ่ีชายของเขาเช่นเดยีวกนั เมือ่ครอบครวั 
ได้มาพร้อมหน้า จึงเกิดเป็นเรื่องราวอันอบอุ่นที่เต็มไป 
ด้วยรอยยิ้มและคราบนำ้าตา

เวลา ๑๕.๐๐ น. Las 13 rosas  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐ / กำากับโดย Emilio Martínez Lázaro / สนับสนุน
โดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / 
ความยาว ๑๓๒ นาท ี(ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาองักฤษ)

ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงในปี ค.ศ. ๑๙๓๙ เรื่อง
ราวของหญิงสาว ๑๓ คน ที่ถูกจับกุมหลังจากสงคราม 
กลางเมืองของสเปนสิ้นสุดลง โดยพวกเธอถูกกล่าวหา 
ว่าให้ความช่วยเหลือกบฏฝ่ายตรงข้ามนายพลฟรังโก  
จนต้องทนรับความทุกข์ทรมานและถูกตัดสินประหาร 
ชีวิตโดยปราศจากการไต่สวนใด ๆ



จันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เรื่องรัก น้อยนิด มหาศาล 
(โปรแกรมจิตป่วย)
๒๕๔๖ / กำากับโดย เป็นเอก รัตนเรือง / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / ความยาว ๑๐๘ นาที

เคนจิ เป็นพนักงานห้องสมุดชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ใน 
ประเทศไทย และครุ่นคิดเรื่องฆ่าตัวตายอยู่ตลอดเวลา  
วันหนึ่ง ขณะที่เขากำาลังจะฆ่าตัวตาย เคนจิได้บังเอิญ 
ไปเห็น นิด สาวไทยในชุดนักเรียนญี่ปุ่นกำาลังประสบ 
อุบัติเหตุรถชน เหตุการณ์นี้ทำาให้เคนจิพบกับ น้อย พี่ 
สาวปากจัดของนิด ผู้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญให้เขา 
อยากจะกลับมามีชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกครั้ง

อังคารที่ ๑๖ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ยังไงก็รัก (โปรแกรมสัญญาต้องเป็นสัญญา)
๒๕๕๐ / กำากับโดย ต่อพงศ์ ตันกำาแหง / สร้างโดย บริษัท 
เอ.จี. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ / ความยาว ๑๐๖ นาที

ย้ง เซลล์แมนหนุม่แต่งงานอยูก่นิกบั เงก็ ซึง่เป็นลกูสาว 
เพือ่นสนิทของเตีย่มานานถงึ ๗ ปี แม้จะเริม่เบือ่ภรรยา 
ของตนและแอบไปมีความสัมพันธ์กับ พิมพ์ เพื่อนร่วม 
งาน แต่เขาก็จำาต้องรกัษาสญัญาทีใ่ห้ไว้กบัเตีย่ก่อนตาย  
ว่าจะไม่มวีนัเลกิกบัเงก็เป็นอนัขาด กระท่ังวันหนึง่ พมิพ์ 
ได้ยื่นคำาขาดให้ย้งต้องเลือกระหว่างตนกับเง็ก โดยให้ 
เวลาตัดสินใจเพียงแค่ ๗ วัน 

พุธที่ ๑๗ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ทรายสะท้อนแสง (โปรแกรมจิตป่วย)
๒๕๒๘ / กำากบัโดย ชลวนชิ / สร้างโดย บวัหลวงภาพยนตร์ / 
ความยาว ๑๐๒ นาที

เรื่องราวของ ทองเพียร และ แพน สองพี่น้องที่มีนิสัย 
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยทองเพียรเป็นหญิงใฝ่สูงที่ 
พร้อมจะทำาได้ทุกอย่างเพื่อให้มีหน้ามีตาในสังคม ใน 
ขณะที่แพนน้องสาวที่มีนิสัยรักครอบครัว และขยันทำา 
มาหากินอย่างสุจริตอยู่ที่บ้านนอก กระทั่งวันหนึ่ง เมื่อ 
ทองเพียรรู้ข่าวว่า ทัด อดีตแฟนเก่าของเธอได้ตัดสินใจ 
แต่งงานอยู่กินกับแพน เธอจึงเกิดความอิจฉาและหา 
ทางใกล้ชิดกับเขาอีกครั้ง

พฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

พ่ีเลี้ยง (โปรแกรมสัญญาต้องเป็นสัญญา)
๒๕๓๑ / กำากับโดย คมสัน พงษ์สุธรรม / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / ความยาว ๑๐๙ นาที

สัตยา เรไร และโชติวัน มีความผูกพันกันมาตั้งแต่เด็ก  
เมื่อทั้งสามเติบโตข้ึน เรไรกลับเกิดมีความรักกับสัตยา  
แต่เพราะฐานะท่ีตำา่ต้อยของสตัยา เธอจึงต้องไปแต่งงาน 
กับโชติวันซึ่งรับราชการเป็นทหาร กระท่ังเม่ือโชติวัน 
ต้องไปออกรบและเสียชีวิตในสงคราม สัตยาจึงขอเป็น 
คนเข้ามาแทนที ่เพือ่ให้ความฝันท่ีคนสองคนเคยมีร่วม 
กันได้เป็นจริง 

จันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ถ้าเธอยังมีรัก (โปรแกรมสัญญาต้องเป็นสัญญา)
๒๕๒๔ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย 
พร้อมมิตรภาพยนตร์ / ความยาว ๑๓๓ นาที

เรื่องราวของ จืด ชายหนุ่มที่ผิดหวังในรัก และนำาเงิน 
ทั้งหมดที่มีไปซื้อรถด้วยความตั้งใจที่จะขับไปตายเอา 
ดาบหน้า ระหว่างการเดินทาง จืดบังเอิญได้พบเพื่อน 
ร่วมทางอีกสองคนคือ นุช หญิงสาวที่ถูกลวงมาขายตัว  
และ เริง ชายหนุ่มพเนจรที่เพิ่งออกจากคุกและหวังจะ 
กลับไปหาคนรักที่ภูเก็ต ทั้งสามคนจึงตัดสินออกเดิน- 
ทางร่วมกันจนผ่านประสบการณ์ระหว่างทางมากมาย 

อังคารที่ ๒๓ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ดอกแก้ว (โปรแกรมจิตป่วย)
๒๕๒๓ / กำากับโดย เผด็จ ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอก
การภาพยนตร์ / ความยาว ๑๒๑ นาที

เจ้าพระยาวงษา เจ้าเมอืงพจิติร ออกมาล่าสัตว์กับพราน 
วาดทีป่่าแดง และได้ช่วยรักษาแม่ของกิง่ ทีป่่วยเป็นโรค 
มาลาเรีย ด้วยเพราะหนี้บุญคุณ กิ่งจึงยอมเป็นเมีย 
เจ้าพระยา แต่ต่อมา เมื่อเจ้าพระยากลับไปกรุงเทพฯ  
กลับถูกหลวงมนูฆ่าตาย โดยก่อนตายได้ฝากปืนด้าม 
ทองให้พรานวาดนำาไปให้กิ่งซึ่งกำาลังท้องแก่ และสั่งให้ 
เธอหนไีป กระทัง่เมือ่ แก้ว ลกูสาวของกิง่กบัเจ้าพระยา 
โตขึ้น และทราบความจริงเกี่ยวกับปืนด้ามทอง เธอจึง 
คิดหาทางแก้แค้นให้พ่อของเธอ 

พุธที่ ๒๔ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ค�ามั่นสัญญา (โปรแกรมสัญญาต้องเป็นสัญญา)
๒๕๓๐ / กำากับโดย คมสัน พงษ์สุธรรม / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / ความยาว ๑๑๒ นาที

เร่ืองราวความสัมพันธ์ของ ชลันดา กับ สาริน ที่เป็น 
เพื่อนเล่นในวยัเดก็ ก่อนพัฒนาจนเกิดเป็นความรัก ทั้ง 
ที่สองฝ่ายต่างรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ เมื่อพ่อของสารินมียศ 
เพยีงจ่า ขณะทีพ่่อของชลนัดารัง้ยศผูก้ารใหญ่โต ฐานะ 
อันต่างศักดิ์ ทำาให้สารินถีบตัวเองด้วยการสอบเป็น 
นักเรียนนายร้อย และเมื่อชลันดาจำาต้องแต่งงานกับ 
ชายอื่น เขาก็ยังเลือกที่จะไม่รักใคร และยังคงยึดมั่นใน 
คำามั่นสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะดูแลเธอตราบชั่วชีวิต

พฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Mary is happy, Mary is happy 
(โปรแกรมจิตป่วย)
๒๕๕๖ / กำากับโดย นวพล ธำารงรตันฤทธิ ์/ สร้างโดย บรษิทั 
ป๊อป พิคเจอร์ จำากัด / ความยาว ๑๒๗ นาที

ผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ นวพล ธำารงรัตนฤทธิ์  
ผูก้ำากบัภาพยนตร์อสิระทีไ่ด้ความนยิมมากทีส่ดุคนหนึง่ 
ในปัจจบุนั สร้างขึน้จากข้อความทวติเตอร์จำานวน ๔๑๐  
ข้อความของชื่อผู ้ใช้ (username) @marylony  
ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวของ แมรี่ เด็กสาวที่ต้อง 
เผชญิเหตกุารณ์ประหลาดในชวีติช่วงสดุท้ายของมธัยม  
จนบางครั้งทำาให้เธอถึงกับเกิดอาการซึมเศร้า

ศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

รักฉันอย่าคิดถึงฉัน (โปรแกรมจิตป่วย)
๒๕๕๕ / กำากับโดย มณฑล อารยางกูร / สร้างโดย บริษัท 
เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ จำากัด / ความยาว ๑๑๘ นาที

บ ีแพทย์สาวซึง่เพ่ิงเข้ามาทำางานในแผนกศลัยกรรมของ 
โรงพยาบาล โดยมี หมอธนา เป็นที่ปรึกษา นั่นทำาให้
เธอได้รับรู้ว่าเรื่องราวความรักความผูกพันอันลึกซึ้ง 
ระหว่างหมอธนากับหมอนก แฟนสาวของเขาซึ่งเสีย- 
ชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในช่วงที่ทั้งคู่เตรียมจะ 
แต่งงานกัน การจมปลักอยู่แต่อดีตของหมอธนา ทำาให้ 
บีอยากจะช่วยดึงเขาออกมาให้พ้นจากความเจ็บปวด

เสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ส�าเพ็ง 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
อ่านรายละเอียดได้ที่หน้า ๓

เวลา ๑๕.๐๐ น. ภาพยนตร์สนทนา 

บทเรียนจาก
บาดแผลความทรงจ�า 

ชมภาพยนตร์สารคดีสัมภาษณ์ครอบครัวผู้สูญเสียจาก
เหตกุารณ์ทางการเมอืง ๖ ตลุาคม ๒๕๑๙ เรือ่ง “ความ 
ทรงจำา-ไร้เสียง” (Silence-Memories) ของโครงการ  
Hearing Historical Voices: Oral Histories of 
Political Violence in Southeast Asia, Connecting  
Past Violence, the Present Situation and Future  
Justice พร้อมพูดคุยกับ ภัทรภร ภู่ทอง หัวหน้า
โครงการ

อาทิตย์ที่ ๒๑ ธันวาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. A Dona da Historia 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๗ / กำากับโดย Daniel Filho / สนับสนุนโดย สถาน-
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจำาประเทศไทย / ความยาว 
๘๗ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของสาวใหญ่วัย ๕๐ ที่ต้องการสร้างเรื่องราว 
ในชีวิตของเธอข้ึนมาใหม่ จนทำาให้เธอหลงติดอยู่กับ 
ความน่าหลงใหลของความทรงจำาและความปรารถนา 
ในจิตใจ

เวลา ๑๕.๐๐ น. This Side of Resurrection 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / กำากับโดย Joaquim Sapinho / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำาประเทศไทย / 
ความยาว ๑๑๖ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ทุก ๆ วัน ราฟาเอล แชมป์นักกระดานโต้คลื่นจะพา 
ตัวเองไปเผชิญคลื่นที่อันตรายที่สุด เพ่ือทดสอบขีด 
ความสามารถของตวัเอง กระทัง่เมือ่พ่อและแม่ของเขา 
แยกทางกัน คนในครอบครัวก็ไม่มีใครได้เห็นหน้า 
ราฟาเอลอีกเลย อิเนส น้องสาวจึงตัดสินใจออกจาก 
บ้านตามหาพี่ชายผู้หายสาบสูญ 



อังคารที่ ๓๐ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Les Miserable (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๕ / กำากับโดย Tom Hooper / สนับสนุนโดย บริษัท 
แคททาลติส์ อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากดั / ความยาว 
๑๕๘ นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์เพลงเรือ่งยิง่ใหญ่ทีส่ร้างจากวรรณกรรมเอก 
ของวิคเตอร์ อูโก นักเขียนคนสำาคัญของฝรั่งเศส เรื่อง 
ราวการไล่ล่ากนัระหว่าง ฌาแวร์ นายตำารวจผูย้ดึมัน่ใน 
อำานาจของกฎหมาย กับฌอง วัลฌอง ชายหนุ่มผู้ต้อง 
ถูกจำาคุกยาวนานถึง ๑๙ ปี เพียงเพราะข้อหาขโมย 
ขนมปัง ผ่านฉากหลงัทีเ่ตม็ไปด้วยสภาพความอยตุธิรรม 
ต่าง ๆ นานา และเหตุการณ์การปฏิวัติครั้งสำาคัญของ 
ฝรั่งเศสในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ 

พุธที่ ๓๑ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
ด้วยโปรแกรมชมภาพยนตร์ข้ามศักราช

ศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

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

เสาร์ที่ ๒๗ ธันวาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. All about Our House 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๔ / กำากับโดย Kôki Mitani / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น / ความยาว ๑๑๖ นาที (ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยาย 
ภาษาไทย)

เรือ่งราวของ นาโอสเุกะและทามิโกะ คู่แต่งงานข้าวใหม่ 
ปลามัน ที่ตัดสินใจซื้อที่ในชนบทเพื่อสร้างบ้านของ 
ตนเอง โดยพวกเขาได้ขอให้ ยานะกิซาวา สถาปนิกรุ่น 
ใหม่ที่ไดร้บัอทิธพิลจากอเมรกิามาเป็นผูอ้อกแบบ ทว่า  
พ่อของทามิโกะกลับต้องการให้บ้านของพวกเขายังคง 
กลิ่นอายแบบดั้งเดิม 

เวลา ๑๕.๐๐ น. Coeurs 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๙ / กำากับโดย Alain Resnais / สนับสนุนโดย สถาบัน
ฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๑๒๐ นาที (ภาษา
ฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)  

ผลงานภาพยนตร์ของผู ้กำากับชั้นครูคนสำาคัญแห่ง 
ฝรั่งเศส อแลง เรอเน่ส์ ถ่ายทอดเรื่องราวของคน ๖ คน  
ทีใ่ช้ชวีติอย่างโดดเดีย่วและไขว่คว้าหาแต่ความรกั ขณะ 
เดียวกัน พวกเขาต่างมีชีวิตส่วนตัวที่ซ่อนเร้น โดยมีวิธี 
การที่จะปกปิดและเปิดเผยในรูปแบบที่แตกต่างกัน 

อาทิตย์ที่ ๒๘ ธันวาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. 
กิจกรรมวันก�าเนิดภาพยนตร์โลก 
พบกบับรรยากาศการฉายหนังคร้ังแรกของโลก ณ ส่วน
จำาลองห้อง Salon Indien สถานท่ีให้กำาเนิดภาพยนตร์โลก 
ภายในเมอืงมายา หอภาพยนตร์

เวลา ๑๕.๐๐ น. โปรแกรมพิเศษ 
ดูหนังกับโดม พบกับภาพยนตร์
จากการคัดสรรของ โดม สุขวงศ์ 
ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ และร่วม
สนทนาหลังชมภาพยนตร์

จันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

หลุดสี่หลุด (โปรแกรมจิตป่วย)
๒๕๕๔ / กำากับโดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, ภวัต พนังคศิริ, 
เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์, ก้องเกียรติ โขมศิริ / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อนิเตอร์เนชัน่แนล จำากดั / ความยาว ๑๒๘ นาที

ภาพยนตร์ท่ีมีจุดกำาเนิดจากงานเขียนของ เอกสิทธิ์ 
ไทยรตัน์ นกัเขยีนบทภาพยนตร์และผูเ้ขยีนการ์ตนู รวม 
เรื่องส้ันจิตหลุด โดยแบ่งออกเป็นหนังสั้นสี่เร่ืองในชื่อ  
เกรียนล้างโลก, ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด, คืน 
จิตหลุด และฮู อา กง 

ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา




