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ปรัชญา : ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา

วิสัยทัศน์ : ปฏิบัติการอนุรักษ์ได้มาตรฐาน แผ่ขยายงานวิชาการ

และบริการ บริหารจัดการด้วยธรรมปัญญา

พันธกิจ : 
๑. แสวงหา คดัเลอืก ภาพยนตร์ สือ่โสตทศัน์และสิง่เกีย่วเนือ่ง เพือ่

เกบ็รกัษาเป็นทรพัย์สนิทางปัญญา และ มรดกศลิปวฒันธรรมของชาติ

๒. วจิยัเพือ่สร้างองค์ความรูต่้าง ๆ  ด้านภาพยนตร์ สือ่โสตทศัน์และ

สิ่งเกี่ยวเนื่อง

๓. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริมเผยแพร่ใ

ห้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่ง

เกี่ยวเนื่อง

ปณิธาน : จะสร้างสรรค์และสนบัสนนุให้เกดิการใช้ประโยชน์สงูสดุ

จากภาพยนตร์

หลังจากที่ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการรถโรงหนังมาถึง

สามฉบบัตดิต่อกนั ในจดหมายข่าวฯ ฉบบัต้อนรบัปีใหม่ ๒๕๕๘ นี ้รถโรงหนงั

คันแรกของประเทศไทยก็ได้เดินทางมาถึงและขึ้นปกอวดโฉมจริงให้แฟน ๆ 

หอภาพยนตร์ได้ชมกันเป็นการสิ้นสุดการรอคอย 

ด้วยข้อจ�ากัดเรื่องพื้นที่และท�าเลท่ีต้ัง ท�าให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน

มา หอภาพยนตร์ไม่อาจให้บริการประชาชนได้ทั่วถึงทั้งประเทศจริง ๆ  การ

มาถงึของรถโรงหนงั จงึเป็นการช่วยเตมิเตม็ช่องว่างดงักล่าว ให้หอภาพยนตร์

ได้มีสาขาเคลื่อนที่ออกไปบริการชุมชนต่าง ๆ ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

รถโรงหนังคันน้ี จึงเปรียบเสมือนของขวัญปีใหม่ของหอภาพยนตร์

ที่มอบให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

ห่างไกลโรงหนังทั่วประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสให้ทุกคนได้ชมภาพยนตร์ใน

มาตรฐานโรงภาพยนตร์ชั้นหน่ึง อันเป็นกิจกรรมทางสังคมที่หอภาพยนตร์

เห็นว่าทุกคนควรจะต้องได้รับโดยทั่วถึงกัน 

นอกจากรถโรงหนังของจริง หอภาพยนตร์ยังได้จัดท�าสมุดนัด ’๕๘ 

ปกรถโรงหนงั เป็นอกีหนึง่ของขวญัทีเ่ตรยีมไว้มอบให้แก่ทกุท่านในช่วงปีใหม่ 

ส�าหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถมาขอรับได้ที่หอภาพยนตร์ และห้อง

ภาพยนตร์สถาน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (มีจ�านวน

จ�ากัด)

สุดท้าย ในนามตวัแทนของคณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีห่อภาพยนตร์

ทุกคน ขอร่วมอวยพรให้ผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 

รวมทัง้ถงึพร้อมด้วยสตแิละสมาธ ิในการเผชญิหน้ากบัเรือ่งราวใหม่ ๆ  ในชวีติ

มากมายที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ 

ภาพปก รถโรงหนัง

ในวันออกทดลองฉายครั้งแรก 
ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

หอภาพยนตร์เปดตัว “รถโรงหนัง” 
เพื่อเด็กและเยาวชน
พร้อมสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนทั่วประเทศ
ทีมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ที่ผ่านมา หอภาพยนตร์เปิดตัวโครงการ

รถโรงหนัง เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมการดูหนังและสร้างการเรียนรู้แก่

เยาวชนและชาวบ้านในชุมชนห่างไกลโรงภาพยนตร์ หวังสร้างแรงดลใจ

ให้ชุมชนท้องถิ่นจัดกิจกรรมใช้สื่อภาพยนตร์สร้างปัญญา พร้อมเตรียม

น�าร่องเคล่ือนที่ไปเปิดโลกจินตนาการและการเรียนรู้ในสี่ภูมิภาคทั่ว

ประเทศไทย โดยได้จดังานแถลงข่าวเปิดตวัรถโรงหนงั หรอื Cinemobile 

ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ภายในหอภาพยนตร์ ซ่ึงได้รับเกียรติจาก

รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม นายวรีะ โรจน์พจนรตัน์ เป็นประธาน 

ร่วมด้วยบุคลากรในแวดวงภาพยนตร์ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนให้

ความสนใจร่วมเป็นสกัขพียานการเปิดตวัรถโรงหนงัคนัแรกของเมอืงไทย

และทวีปเอเชียอย่างคบัค่ัง ภายในงานยังมีการเสวนาหวัข้อ “รถโรงหนงั…

ที่มาและทางไป” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย สมบูรณ์สุข 

นิยมศิริ หรือ เปี๊ยก โปสเตอร์ ผู้ก�ากับมือทองและศิลปินวาดภาพป้าย

โฆษณาภาพยนตร์ชื่อดัง จิระนันท์ พิตรปรีชา กรรมการบริหารหอ

ภาพยนตร์ และนักแปลบทภาพยนตร์ และโดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการหอ

ภาพยนตร์ ร่วมถ่ายทอดมุมมอง ที่มา และความส�าคัญของรถโรงหนัง 

โดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ กล่าวถึงที่มาและความ

ส�าคญัของโครงการว่า “โครงการนีไ้ด้รบัแรงบนัดาลใจจากรถโรงหนงัของ

หอภาพยนตร์ในประเทศสก็อตแลนด์ ที่ท�าหน้าที่เป็นโรงหนังเคลื่อนที่ไป

ทัว่ประเทศเพือ่ฉายหนงัให้กบัชาวบ้านด ูจงึเกดิแนวคดิว่าหากประเทศไทย

มีรถโรงหนังจะช่วยแก้ปัญหาส�าหรับชาวบ้านในชุมชนที่อยู ่ห่างไกล

โรงหนงั และยงัเป็นเหมอืนกบัหน่วยบรกิารเคลือ่นทีข่องหอภาพยนตร์ใน

การให้บริการแก่ประชาชนและเยาวชนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสชมภาพ-

ยนตร์ที่ฉายในระบบเหมือนกับโรงหนังจริง ๆ เนื่องจากทุกวันนี้โรงหนัง

ชมุชนทยอยปิดตวัไป ส่วนหนงักลางแปลงในปัจจบุนันีแ้ทบไม่มใีครดแูล้ว 

ในขณะทีโ่รงหนงัส่วนใหญ่กอ็ยูใ่นเมอืงและมค่ีาชมแพง ท�าให้ชาวบ้านไม่มี

โอกาสได้ดู จึงเป็นที่มาของโครงการรถโรงหนังของหอภาพยนตร์ ซึ่งจะ

ช่วยให้คนในชุมชนทุกหนแห่งและเยาวชนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้

ผ่านสื่อภาพยนตร์อย่างเท่าเทียมกัน และเกิดแรงดลใจในการรับผิดชอบ

ชุมชนและจัดหาสถานที่ในการฉายภาพยนตร์ให้กับคนในชุมชนได้รับชม

ร่วมกัน”

โดม เปิดเผยรายละเอียดของโครงการรถโรงหนังเพิ่มเติมว่า 

“ภารกิจของรถโรงหนังคือการไปในที่ที่ไม่มีโรงหนัง ซึ่งบางครั้งอาจจะ

ไม่ใช่ท้องถิ่นที่ทุรกันดาร แต่ไม่มีโรงหนังในชุมชนในละแวกนั้น โดยรถ

โรงหนงัจะท�าหน้าทีเ่ป็นโรงภาพยนตร์ส�าหรบักจิกรรมโรงหนงัโรงเรยีนใน

รอบเช้าและบ่าย พอตกค�่าก็จะเป็นโรงหนังให้แก่คนในชุมชนต่าง ๆ ได้

เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส�าหรับเส้นทางของรถโรงหนัง เบื้องต้นทาง

เจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์ได้ออกไปส�ารวจ และก�าหนดพื้นที่เป้าหมาย

๑

ภาพปก รถโรงหนัง

ในวันออกทดลองฉายครั้งแรก 
ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม



ไว้เป็นกลุม่จงัหวดัต่าง ๆ  กระจายไปในสีภ่มูภิาคทัว่ประเทศ ซึง่ปีแรกอาจ

จะยงัไม่ครบทัง้ ๗๗ จงัหวดั แต่เราจะพยายามขยายเส้นทางให้ครอบคลุม

ทุกพื้นที่ที่ไม่มีโรงหนังต่อไปในอนาคต” 

ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ กล่าวย�้าถึงความส�าคัญของการชม

ภาพยนตร์ในโรงหนงัทีแ่ตกต่างจากสือ่ประเภทอืน่ ๆ  ในปัจจบุนัว่า “สมยั

ก่อนการดูหนังในโรงภาพยนตร์เป็นความจ�าเป็น เพราะนอกจากความ

บันเทิงแล้ว ผู้ชมยังจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากหนังสารคดี ซึ่งหา

จากที่อื่นไม่ได้ ท�าให้โรงหนังกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต แต่ในตอนหลัง

วัฒนธรรมการดูหนังในโรงภาพยนตร์เปลี่ยนไป คนส่วนใหญ่นิยมดูหนัง

ในบ้านผ่านโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต ท�าให้ผู้คนห่างเหินจากการดูหนัง

ในโรงภาพยนตร์ เราจึงต้องการส่งเสริมให้คนมีโอกาสชมภาพยนตร์ใน

โรงหนงั เพือ่ให้ได้รบัประสบการณ์ของการดหูนงัทีแ่ตกต่างจากการดหูนงั

ในบ้าน ซึ่งมีอรรถรสและศักยภาพทางศิลปะที่ถูกออกแบบมาเพื่อเหมาะ

แก่การรับชมในโรงหนังโดยเฉพาะ ขณะเดียวกันก็มีการปฏิสัมพันธ์กับ

คนอื่นในการชมภาพยนตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางสังคมของมนุษย์ และ

เด็ก ๆ ควรได้รับการปลูกฝังให้รู้จักประสบการณ์การดูภาพยนตร์ใน

โรงหนังตั้งแต่เด็ก เพื่อสร้างการเรียนรู้และเกิดจินตนาการ”

ด้าน จิระนันท์ พิตรปรีชา แสดงทัศนะถึงประโยชน์ของการ

ชมภาพยนตร์ที่มีต่อเด็กและเยาวชนว่า “จากประสบการณ์ที่ได้มีโอกาส

รับชมภาพยนตร์ในโรงหนังตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก ท�าให้เห็นว่าภาพยนตร์เป็น

สื่อที่ช่วยสร้างจินตนาการได้เป็นอย่างดี และยังก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ

ในการท�างานต่อมาในอนาคต ทั้งการท�างานเขียนบทกวีและงานแปล

ค�าบรรยายบทภาพยนตร์ ซึ่งหากเด็กและเยาวชนในยุคนี้ ได้มีโอกาส

และมีประสบการณ์ดูหนังในโรงหนังจริง ๆ  ที่ไม่ใช่การดูจากแผ่นดีวีดี น่า

จะท�าให้เกิดจินตนาการและแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญมาก เพราะ

ไม่ว่าจะเป็นการท�างานในด้านวิทยาศาสตร์หรือศิลปะ ต่างก็ต้อง

สร้างสรรค์ผลงานจากแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่น ซึ่งในบรรดาศิลปะ

ร่วมสมัยทั้งหมด ภาพยนตร์นับเป็นสื่อศิลปะที่เป็นที่นิยม สามารถเข้าถึง

เยาวชนได้ง่ายและสร้างแรงบันดาลใจได้กว้างขวางที่สุด”

จิระนันท์ กล่าวต่อไปว่า “อยากให้รถโรงหนังของเมืองไทยคันนี้ 

ท�าหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้กับเยาวชนไทยในด้าน

ต่าง ๆ  อย่างการสอดแทรกภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อ

ให้ความรู้และแรงบันดาลใจในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีท่ีจะ

รถโรงหนังจะช่วยแก้ปญหา
ส�าหรับชาวบ้านในชุมชนที่อยู่ห่างไกลโรงหนัง

และยังเป็นเหมือนกับหน่วยบริการเคลื่อนที่ของหอภาพยนตร์
ในการให้บริการแก่ประชาชนและเยาวชนในทุกพื้นที่

ได้มีโอกาสชมภาพยนตร์ที่ฉายในระบบเหมือนกับโรงหนังจริง ๆ

โรงหนงั เพือ่ให้ได้รบัประสบการณ์ของการดหูนงัทีแ่ตกต่างจากการดหูนงั

ในบ้าน ซึ่งมีอรรถรสและศักยภาพทางศิลปะที่ถูกออกแบบมาเพื่อเหมาะ

แก่การรับชมในโรงหนังโดยเฉพาะ ขณะเดียวกันก็มีการปฏิสัมพันธ์กับ

คนอื่นในการชมภาพยนตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางสังคมของมนุษย์ และ

เด็ก ๆ ควรได้รับการปลูกฝังให้รู้จักประสบการณ์การดูภาพยนตร์ใน

โรงหนังตั้งแต่เด็ก เพื่อสร้างการเรียนรู้และเกิดจินตนาการ”

ชมภาพยนตร์ที่มีต่อเด็กและเยาวชนว่า “จากประสบการณ์ที่ได้มีโอกาส

รับชมภาพยนตร์ในโรงหนังตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก ท�าให้เห็นว่าภาพยนตร์เป็น

สื่อที่ช่วยสร้างจินตนาการได้เป็นอย่างดี และยังก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ

ในการท�างานต่อมาในอนาคต ทั้งการท�างานเขียนบทกวีและงานแปล

โรงหนงั เพือ่ให้ได้รบัประสบการณ์ของการดหูนงัทีแ่ตกต่างจากการดหูนงั

๒



เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต”

ทางด้าน เปี๊ยก โปสเตอร์ ผู้ก�ากับภาพยนตร์ชื่อดังและศิลปิน

ผูบ้กุเบกิการวาดใบปิดภาพยนตร์ของประเทศ ซึง่เป็นผูอ้อกแบบลวดลาย

ของรถโรงหนัง กล่าวว่า “ผมมีความผูกพันกับหอภาพยนตร์ตั้งแต่เริ่มต้น

อยู่แล้ว จึงรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ทีมงานของเปี๊ยก โปสเตอร์ 

ได้มโีอกาสกลบัมาสร้างสรรค์ผลงานการเขยีนใบปิดภาพยนตร์อกีครัง้หนึง่ 

หลงัจากทีห่่างหายกนัไปนานนบัสบิปี เนือ่งจากทกุวนันีโ้ปสเตอร์ภาพยนตร์

ถูกออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์และเป็นระบบดิจิทัลไปหมดแล้ว ส�าหรับ

แนวคิดในการออกแบบลวดลายบนรถโรงหนัง คือ คอนเซ็ปต์ภาพยนตร์

ยังให้เกิดปัญญา โดยเรารวบรวมมาจากผลงานหนังไทยทั้งหมดกว่า ๕๐ 

เรือ่ง ซึง่ในจ�านวนนัน้กม็ผีลงานทีผ่มเองเคยก�ากบัรวมอยูด้่วย และใช้เวลา

การท�างานอยู่ ๑ เดือนจนส�าเร็จ”

คุณเปี๊ยกกล่าวทิ้งท้ายด้วยความภาคภูมิใจ ในฐานะศิลปินผู้วาด

ลวดลายบนรถโรงหนังคันแรกของประเทศไทยว่า “นับจากวันที่ผมรู้ตัว

ว่าอยากเป็นช่างเขียนครั้งแรกเมื่ออายุ ๗ ขวบ จนกระทั่งบัดนี้ผมอายุ

๘๓ ปีแล้ว การที่หอภาพยนตร์น�าผลงานของผมบนรถโรงหนังตระเวนไป

ทั่วประเทศ นับเป็นเกียรติและเกินความคาดหวัง ซึ่งลวดลายบนรถ

โรงหนงัจะเป็นอนสุรณ์ของชวีติส�าหรบัตวัผมและลกูศษิย์ทกุคน ถงึแม้ว่า

วันหนึ่งพวกเราจะไม่อยู่แล้วก็ตาม แต่ผลงานนี้จะเป็นอนุสรณ์ว่า เราเคย

เป็นช่างเขียนใบปิดหนังในช่วงเวลาหน่ึงของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์

ไทย” 

ในช่วงท้ายของการเสวนา ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนวัด

สุวรรณาราม ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนกลุ่มแรกที่ได้มีโอกาสชมภาพยนตร์

ภายในรถโรงหนังคันแรกของประเทศไทย ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่มี

ต่อรถโรงหนัง โดยเด็ก ๆ ทุกคนต่างรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่มีรถโรงหนัง

มาฉายภาพยนตร์ให้พวกเขาชมที่โรงเรียน นอกจากความสนุกที่ได้รับ

จากการชมภาพยนตร์แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในโรงเรียนที่

ตัง้อยูห่่างไกลจากโรงหนงั ได้มปีระสบการณ์ในการดหูนงัร่วมกบัเพือ่น ๆ  

วัยเดียวกัน เกิดความทรงจ�าที่ดี และน�าประสบการณ์นั้นไปถ่ายทอดแก่

ผู้ปกครองของพวกเขาต่อไป

ทั้งนี้ รถโรงหนังจะเริ่มขับเคลื่อนไปมอบความบันเทิงและ

สร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและผู้คนในชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่ว

ประเทศไทย ต้ังแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจ

สามารถติดตามรายละเอียดและเส้นทางของรถโรงหนังได้ทาง

www.fapot.org/cinemobile และ www.facebook.com/

thaicinemobile หรือโทร. ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑

ในบรรดาศิลปะร่วมสมัยทั้งหมด 
ภาพยนตร์นับเป็นสื่อศิลปะที่เป็นที่นิยม 

สามารถเข้าถึงเยาวชนได้ง่าย
และสร้างแรงบันดาลใจได้กว้างขวางที่สุด

๓
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กิจกรรมเดือนตุลาคม

กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 ๒๗ ตุลาคม 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พิพิธภัณฑ์และ 

หอจดหมายเหตุ กรมประชาสมัพนัธ์ และหน่วยงาน 

ที่ท�าหน้าที่อนุรักษ์ส่ือโสตทัศน์อ่ืน ๆ ทั่วประเทศ 

ร่วมจัดกิจกรรม “วันมรดกโสตทัศน์โลก ประเทศ 

ไทย ครั้งที่ ๙ Archives at Risk : Much  

more to do มรดกโสตทัศน์ยังเสี่ยงอยู่ : เรา 

ต้องสู้กันต่อไป” ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอ 

ประชุม กรมประชาสัมพันธ์ โดยกิจกรรมในงานมี 

พิธีการอ่านสารของยูเนสโก เน่ืองในวันมรดก 

โสตทัศน์โลก และสารจากผู้แทนเครือข่ายหน่วย 

งานด้านอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ในประเทศไทย การ 

จัดนิทรรศการ และกิจกรรมการเสวนาด้านการ 

อนรุกัษ์ส่ือโสตทัศน์ โดยม ีโดม สุขวงศ์ ผูอ้�านวยการ 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) นัยนา แย้มสาขา  

ผูอ้�านวยการส�านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาต ิพฤฒพิล  

ประชุมผล นายกสมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่น 

กระบอกเสียงและหีบเสียงไทย กัลยรัตน์ เกษมศรี  

หัวหน้าหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รชักาลที ่๙ และห้องสมุดดนตรทูีลกระหม่อมสรินิธร  

ขจรศักด์ิ สูงมูลนาค ประชา พิศุทธิ์ศุภฤทธิ์ สถานี 

โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ และกรรณิกา ชีวภักดี  

ผู้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กรม 

ประชาสัมพันธ์ ร่วมเสวนา

 ๘ พฤศจิกายน 

หอภาพยนตร์ ได้รับเกียรติจากชุมพรและศรราม 

เทพพทิกัษ์ ดาราพ่อ-ลูกคนส�าคญัแห่งวงการมาร่วม

ประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๕๔ และ 

๑๕๕ ณ ลานดารา เพื่อจารึกไว้เป็นอมตนุสรณ์แก่

วงการภาพยนตร์ไทย เปิดงานโดยการจัดฉาย

ภาพยนตร์ท่ีท้ังสองแสดงร่วมกันในเรื่อง รักสยาม

เท่าฟ้า (๒๕๕๑) ก่อนที่จะมาร่วมสนทนาพูดคุยกับ

แฟน ๆ ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา  

 ๑๐ พฤศจิกายน - ๑๔ ธันวาคม 

หอภาพยนตร์ร ่วมเป็นภาคีในการจัดเทศกาล 

ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๐  

ด้วยการเป็นหนึ่งในสถานที่จัดฉายภาพยนตร์  โดย 

จดัโปรแกรมส�าหรบันกัเรยีนจากโรงเรยีนในจงัหวดั 

นครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมและ 

รับชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่ได้คัดสรรมาโดย 

เฉพาะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และน�าภาพยนตร ์

วิทยาศาสตร์เรื่องยาวซึ่งมีทั้งหมด ๕ เรื่อง มาจัด 

ฉายให้ชมทุกวันเสาร์ ตลอดช่วงเทศกาล 

 ๒๓ พฤศจิกายน

หอภาพยนตร ์ เป ิ ด ตัว

หนังสือ หนังม้วนที่หาย 

ไป The Missing Reel  

ในกิจกรรมดูหนังกับโดม  

โดยมีการจัดฉายภาพ- 

ยนตร์ The Missing Reel  

ของ Christopher Rawlence พร้อมได้รับเกียรติ 

จาก โดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ และ 

พงษ์ศกัดิ ์กาญจนาคพนัธุ ์ผูแ้ปลหนงัสอืหนงัม้วนที ่

หายไป มาร่วมสนทนากับผูเ้ข้าร่วมงานถงึความรูส้กึ 

และที่มาที่ไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในหนังสือและ

ภาพยนตร์ที่ได้รับชมในวันดังกล่าว

 ๓๐ พฤศจิกายน 

หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “เปิด

ต�านานจ�าเริญ-จิมมี่ ศึกก�าปั้นในความทรงจ�า”  

โดยได้รับเกียรติจากสมชาย กรุสวนสมบัติ เจ้าของ 

นามปากกา “ซมู” และ “จ่าแฉ่ง” แห่งหนงัสอืพมิพ์ 

ไทยรฐั และวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญด้านหมดัมวย สร้อย  

มั่งมี หรือ “สอดสร้อย สาวสังเวียน” จากหนังสือ- 

พิมพ์ข่าวสด และทัศนะเทพ รัตนจันทา หรือ “บิ๊ก 

เหนาะ” จากนิตยสารมวยตู้ เจ้าของต�าแหน่งแฟน 

พันธุ ์แท้มวยโลก มาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยถึง

ภาพยนตร์ทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีนมรดกภาพยนตร์ 

ของชาติที่บันทึกภาพเหตุการณ์และบรรยากาศ 

ก่อนการแข่งขันชกมวยสากลชิงแชมเปี ้ยนโลก 

ครั้งแรกของนักมวยชาวไทย ระหว่างจ�าเริญ ทรง- 

กิตรัตน์ กับจิมมี่ คารัทเธอร์ แชมเปี้ยนโลกมวย 

สากลรุ่นแบนตัมเวทของสมาคมมวยนานาชาติ  

(สมาคมมวยโลกปัจจุบัน) โดยมีผู้สนใจเดินทางมา

ร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก

๔



 ๒ ธันวาคม 

หอภาพยนตร์จัดงานแถลงข่าวเปิดตวั “รถโรงหนัง”  

โรงภาพยนตร์เคล่ือนที่ขนาด ๑๐๐ ที่น่ัง คันแรก 

ของเอเชีย ที่จะเดินทางไปตามท้องถิ่นห่างไกล 

ทั่วประเทศ เพื่อท�ากิจกรรมโรงหนังโรงเรียนและ 

เป็นโรงภาพยนตร์ให้คนในชุมชน โดยมี วีระ 

โรจน์พจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม  

เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยการเสวนาในหัวข้อ  

“รถโรงหนัง…ที่มาและทางไป” โดยมีจิระนันท ์

พิตรปรีชา คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์  

สมบรูณ์สขุ นยิมศริ ิหรอืเป็นทีรู่จ้กักนัในนาม เป๊ียก  

โปสเตอร์ อดีตผู้ก�ากับภาพยนตร์และช่างวาดภาพ 

กิจกรรมเดือนธันวาคม
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 

หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพ่ือ 

ผูส้งูอาย ุจัดฉายภาพยนตร์ในช่วงเช้าเรือ่ง เรอืนแพ  

(๒๕๐๔) ช่วงบ่ายเรื่อง จุฬาตรีคูณ (๒๕๑๐) ใน 

วนัที ่๓ พฤศจกิายน แก่ผูส้งูอายใุนชมรมข้าราชการ 

กรุงเทพมหานคร และเรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง (๒๕๑๓)  

แก่ชมรมผู้สูงอายุลีลาวดีสีขาว ในวันที่ ๕ พฤศจิ- 

กายน ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

ภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 

หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อ 

ผู้สูงอายุ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ๑๖ ปีแห่งความ 

หลัง (๒๕๑๑) ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม แก่ผู้สูงอายุ 

ในชมรมเสียงศิลปินทัศนาจร และเรื่อง พ่อไก่แจ้ 

(๒๕๑๙) แก่ชมรมผู้สูงอายุคลองมหาสวัสดิ์ ใน 

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
 ๓๐ พฤศจิกายน – ๖ ธันวาคม 

หอภาพยนตร์ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา

มงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ 

ธนัวาคม ๒๕๕๗ ณ บรเิวณท้องสนามหลวง โดยจดั

แสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านภาพยนตร์ 

และจดัฉายภาพยนตร์ข่าวชดุส�าคญั น้อมร�าลกึเมือ่

พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรทั่ว

ประเทศครั้งแรก และภาพบันทึกเหตุการณ์ส�าคัญ 

อาทิ กรุงเทพฯ ในอดีต  

สถาบันและหน่วยงานเยี่ยมชม
๒๘ ตลุาคม สถาบนัจติเวชศาสตร์สมเดจ็เจ้าพระยา

๑๙ พฤศจิกายน คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทย- 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๒ พฤศจิกายน โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

๓๐ พฤศจิกายน ชมรมภาพยนตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร

๓ ธนัวาคม สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี  

มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย  

ประเทศออสเตรเลีย 

๔ ธนัวาคม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 

วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา

ป้ายโฆษณาภาพยนตร์ชื่อดัง และโดม สุขวงศ์ 

ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ เป็นผู้ร่วมเสวนา ณ โรง

ภาพยนตร์ศรีศาลายา ก่อนจะเปิดรถโรงหนังให้กบั 

สือ่มวลชนทีเ่ข้าร่วมงานรบัชมตวัอย่างภาพยนตร์เรือ่ง 

The Fantastic Flying Books of Mr. Morris 

Lessmore โดยมี รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน 

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ กล่าวค�า 

ต้อนรับภายในรถโรงหนัง

 ๑๔ ธันวาคม 
หอภาพยนตร์น�าภาพยนตร์เรื่อง ปีศาจ (๒๕๒๔) 

ซึง่สร้างจากนวนยิายชิน้เอกของเสนย์ี เสาวพงศ์ ไป 

จดัฉายและร่วมอภปิรายถงึภาพยนตร์เรือ่งดังกล่าว 

ในงานร�าลกึชวีติและผลงานของ ศกัดชิยั บ�ารงุพงศ์  

(เสนีย์ เสาวพงศ์) ซึ่งจัดโดย สถาบันปรีดี พนมยงค์  

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กองทุนศรีบูรพา  

สมาคมผู ้จัดพิมพ์และผู ้จ�าหน่ายหนังสือแห่ง 

ประเทศไทย มูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น มาลิก) ณ หอ 

ประชมุพนูศขุ พนมยงค์ สถาบนัปรดี ีพนมยงค์ โดย 

ตัวภาพยนตร์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก 

ผูท้ีร่กัในผลงานของเสนย์ี เสาวพงศ์ ศลิปินแห่งชาติ  

ผู้เป็นนักเขียนคนส�าคัญของไทย 

๕



ในการประชุมสามัญประจ�าปีของ AMIA ปีนี้ มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติ

การในช่วงวันที่ ๗ – ๘ ตุลาคม และมีการจัดการสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้นัก

อนุรักษ์ได้น�าเสนอผลงานที่ได้ท�า และเป็นพื้นที่ส�าหรับแลกเปลี่ยนความรู้และ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สื่อภาพเคลื่อนไหว โดยปีนี้มี ๕๐ หัวข้อ ที่บรรจุ

อยู่เต็มช่วงวันที่ ๙ – ๑๑ ตุลาคม ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีสัมมนาเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน

๓ หัวข้อ ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถเลือกฟังในหัวข้อที่ตัวเองต้องการได้

เป็นที่น่าสังเกตว่า หัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม Open Source* 

เพื่อใช้ในการอนุรักษ์สื่อภาพเคลื่อนไหว ทั้งในด้านการจัดท�าฐานข้อมูล การจัดท�า

ไฟล์เพื่อให้บริการ และการบูรณะภาพยนตร์ ต่างได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการ

ประชุมเป็นอย่างมาก โดยตัวอย่างของหน่วยงานที่ประสบความส�าเร็จอย่างสูงใน

การใช้โปรแกรม Open Source เช่น The Museum of Modern Art ที่นิวยอร์ก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เพิ่งจัดท�าฐานข้อมูลภาพเคลื่อนไหวของพิพิธภัณฑ์ส�าเร็จ 

โดยพัฒนาจากโปรแกรม Open Source ชื่อ Atom หรืออย่างกรณีของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการท�าไฟล์ดิจิทัล ท่ีใช้โปรแกรม Open Source ชื่อ FFmpeg

เพื่อแปลงไฟล์ดิจิทัลส�าหรับการให้บริการทางเว็บไซต์หรือเขียนลงแผ่นดีวีดี หรือ 

Hydra ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือของนักอนุรักษ์ นักจัดการสื่อ และผู้พัฒนาโปรแกรม 

จากหลายมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เพื่อจะสร้างโปรแกรม Open Source

ส�าหรับการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ และการจัดให้บริการแก่สาธารณชน เป็นต้น  

อีกหนึ่งหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ คือเรื่องโรคกรดน�้าส้มในฟิล์ม (Vinegar 

Syndrome) ในหัวข้อ What to do with All Those Stinky Films: Practical 

Guidelines for the Identifying, Managing and Freezing Films in

Advanced Stages of Vinegar Syndrome ซึ่งได้ Jean-Louis Bigourdan

นักวิทยาศาสตร์ผู้ศึกษาด้านการอนุรักษ์สื่อภาพ จากสถาบัน Image Permanence 

ที่มาอธิบายสาเหตุการเกิดกรดน�้าส้มและการทดลองการหยุดยั้งการแพร่กระจาย

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

งานประชุมสามัญประจําป
Association of 
Moving Image
Archivists (AMIA) 
ครั้งที่ ๒๔
โดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

*โปรแกรม Open Source คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยไม่แสวงหาก�าไร และเปิดให้ผู้ใช้บริการ

สามารถปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดโปรแกรมดังกล่าวได้

๖

เมื่อวันที่ ๗ - ๑๑ ตุลาคม ที่ผ่านมา สมาคมนักอนุรักษ์สื่อ

ภาพเคลือ่นไหว (Association of Moving Image Archivists - AMIA) 

จัดงานประชุมสามัญประจ�าปีครั้งที่ ๒๔ ณ โรงแรมไฮแอท 

เมืองซาวาน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยมีนักอนุรักษ์สื่อภาพเคลื่อนไหวเข้าร่วมมากกว่า ๕๐๐ คน

จากหลากหลายประเทศ 



ของกรดน�า้ส้มในฟิล์มภาพยนตร์ และม ีAndy Uhrich จากหอภาพยนตร์

ของมหาวิทยาลัย Indianna ที่มาเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่หอ

ภาพยนตร์ของเขาและวธิจีดัการกบักรดน�า้ส้มซึง่สามารถหยดุยัง้การแพร่

กระจายของโรคนี้ได้    

ในปีนี้ ผู้เขียนในฐานะรองผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ ได้เข้าร่วม

เป็นผู้น�าเสนอในสัมมนาหัวข้อ On the Road, and Inside the

Classroom : Advocacy Campaigns in Southeast Asia and 

the Pacific โดยน�าเสนอกิจกรรมของหอภาพยนตร์ของไทยกับการ

รณรงค์เรื่องการอนุรักษ์ภาพยนตร์และการพยายามสร้างทัศนคติที่ดีต่อ

การอนรุกัษ์ฟิล์มภาพยนตร์ในระดบัมาตรฐาน ร่วมกบั Karen Chan จาก 

Asian Film Archive ประเทศสิงคโปร์ และ Rod Butler จาก

National Film and Sound Archive ประเทศออสเตรเลีย ที่น�าเสนอ

กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานตัวเอง โดยการสัมมนาน้ีเป็นส่วนหนึ่งใน

ความพยายามของสมาคมนักอนุรักษ์สื่อภาพเคลื่อนไหว ที่ต้องการสร้าง

พื้นที่การเรียนรู้ซึ่งกันและกันของหอภาพยนตร์จากหลากหลายพื้นที่

ทัว่โลก ดงันัน้ นอกจากจะมสีมัมนาของหอภาพยนตร์ในเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้และหมู่เกาะแปซิฟิกแล้ว ยังมีสัมมนาของหอภาพยนตร์ในทวีป

อเมริกาใต้ และทวีปแอฟริกา โดยของทวีปแอฟริกาจะเน้นที่โครงการ

สนับสนุนต่าง ๆ จากหน่วยงานที่สนับสนุนการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ที่เข้า

ไปจัดกิจกรรม อบรมต่าง ๆ ให้แก่คนในพื้นที่ 

นอกจากการสมัมนาแล้ว ยงัมกีจิกรรมการจดัฉายภาพยนตร์ เช่น 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ช่วงหัวค�่า ณ โรงภาพยนตร์ Lucas ซึ่งเป็น

โรงภาพยนตร์ที่เปิดท�าการตั้งแต่ปี ๒๔๖๘ (ปัจจุบันโรงภาพยนตร์นี้มี

การจัดฉายภาพยนตร์ในวันอาทิตย์ และเปิดให้เช่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ) 

หลังการมอบรางวัล AMIA 2014 ให้แก่ผู้ที่มีคุณูปการต่อสมาคมนัก

อนุรักษ์สื่อภาพเคลื่อนไหวและการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ มี

การจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ที่โดดเด่นสั้น ๆ ผลงานการอนุรักษ์ของ

หอภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่เสนอมา ความยาวที่ละไม่เกิน ๗ นาที ซึ่งมีทั้ง

หนงับ้าน ตวัอย่างภาพยนตร์ทีส่�าคญั บางส่วนของข่าวโทรทศัน์ ภาพยนตร์

ทีบ่นัทกึเหตกุารณ์ส�าคญั ๆ  ส่วนในวนัเสาร์ที ่๑๑ ตลุาคม ทีโ่รงภาพยนตร์

เดียวกัน มีการจัดฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง Peter Pan (๒๔๙๖) ซึ่ง

ได้รับการบูรณะมาอย่างดี โดยในรอบฉายดังกล่าว เปิดโอกาสให้บุคคล

ทั่วไปได้เข้าร่วมชมด้วย โดยก่อนฉายภาพยนตร์ Theo Gluck ตัวแทน

บรษิทั Walt Disney ได้อธบิายขัน้ตอนการบรูณะภาพยนตร์เรือ่งดงักล่าว

โดยสังเขปอีกด้วย ซึ่งการจัดฉายครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน

ทัว่ไปของเมอืงซาวาน่าอย่างด ีซึง่ทางสมาคมนกัอนรุกัษ์สือ่ภาพเคลือ่นไหว 

มองว่ากจิกรรมดงักล่าวเป็นกจิกรรมทีส่�าคญัยิง่ทีจ่ะช่วยท�าให้สาธารณชน

เข้าใจความส�าคัญของบทบาทและหน้าที่ของการอนุรักษ์ภาพยนตร์และ

สื่อโสตทัศน์ให้ดียิ่งขึ้น

ส�าหรบัการประชมุ AMIA ครัง้ต่อไปจะจดัขึน้ในปี ๒๕๕๘ ณ เมอืง

พอร์ตแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑๘–๒๑ พฤศจิกายน 

ศกนี้ 
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เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทีมงานหอภาพยนตร์ได้รับเชิญ 

จากมลูนธิญิีปุ่น่ (The Japan Foundation) ไปร่วมเทศกาลภาพยนตร์ 

นานาชาติโตเกียว ครั้งที่ ๒๗ (27th Tokyo International Film  

Festival) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

การไปร่วมงานครั้งนี้ นอกจากจะเป็นโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูล 

ข่าวสารและสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัเครอืข่ายหน่วยงานส่งเสรมิวฒันธรรม  

รวมทั้งผู้สร้างและผู้ก�ากับภาพยนตร์จากนานาประเทศแล้ว ทีมงานยังถือ 

โอกาสนี้เดินทางไปยังศูนย์ภาพยนตร์แห่งชาติ (National Film Center)  

หน่วยงานอนรุกัษ์ ศกึษาวจิยั และส่งเสรมิภาพยนตร์ของประเทศญีปุ่น่ เพือ่ 

ขอบคุณในความร่วมมือที่ได้ส่งภาพยนตร์มาร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์ 

เงียบ ครั้งที่ ๑ ที่หอภาพยนตร์จัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ศนูย์ภาพยนตร์แห่งชาต ิหรอื NFC เป็นหน่วยงานในสงักดัของ The  

National Museum of Modern Art, Tokyo หรือ MOMAT ให้บริการ 

ศึกษาค้นคว้า จัดฉาย และเผยแพร่องค์ความรู ้ภาพยนตร์ โดยมีท้ัง 

โรงภาพยนตร์ ห้องสมุด พื้นที่จัดนิทรรศการด้านภาพยนตร์ ตั้งอยู่ในย่าน  

Kyobashi กลางกรุงโตเกียว ณ บริเวณซึ่งมีความส�าคัญเกี่ยวเน่ืองกับ 

ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของญี่ปุ่น เพราะในช่วงปลายยุคเมจิ (The Meiji  

Period) หรือราวสมัยรัชกาลที่ ๖  สถานที่นี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงภาพยนตร์  

Dai-ichi Fukuhokan ซึ่งด�าเนินกิจการโดยบริษัท Fukuhodo บริษัท 

ค้าภาพยนตร์เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ในช่วงที่ทีมงานหอภาพยนตร ์

ไปเยี่ยมเยือนนั้น ที่ NFC มีการจัดโปรแกรมภาพยนตร์ Film Treasures  

from The Museum of Modern Art จัดฉายภาพยนตร์ฟิล์ม ๓๕ มม. ที่ 

อนรุกัษ์โดย NFC เราจงึมโีอกาสได้ชมภาพยนตร์เงยีบเรือ่ง Kentucky Pride  

(๒๔๖๘) แม้จะเป็นการฉายแบบไม่มีดนตรีบรรเลงประกอบ แต่แฟนภาพ- 

ยนตร์ก็มาเข้าคิวซื้อตั๋วดูกันเต็มโรง น่าชื่นใจแทนผู้จัด การดูหนังเงียบแบบ 

ไม่มดีนตรบีรรเลงกเ็ป็นบรรยากาศทีน่่าสนใจไม่น้อย เพราะแม้จะต้องนัง่อยู่ 

ในความเงยีบสนทิตลอดความยาว ๗๑ นาท ีแต่พลงัของภาพยนตร์ก็สามารถ 

ยึดโยงผู้ชมไว้อยู่หมัด Mariko Goda เพื่อนชาวญี่ปุ่นเล่าให้ฟังว่า นอกจาก 

จะฉายหนังเงียบทั้งแบบมีดนตรีและไม่มีดนตรีประกอบแล้ว ในบางครั้งยัง 

มีการจัดฉายหนังเงียบตามธรรมเนียมโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นท่ี 

เรียกว่า เบนชิ (Benshi) อีกด้วย คือมีผู้ยืนแปลค�าบรรยายของหนังหรือ  

Intertitle อยู่ข้างจอ ซึ่งวิธีนี้ นายต่วน ยาวะประภาษ เจ้าหน้าที่ของสยาม 

ภาพยนตร์บริษัท ได้น�ามาประยุกต์ใช้กับการฉายหนังเงียบในสยามเมื่อกว่า  

๘๐ ปีมาแล้ว เพือ่ใช้แก้ปัญหาหนงัเงยีบทีค้่างอยูใ่นคลงัของบรษิทัให้สามารถ 

ออกฉายแข่งขันกับหนังเสียงที่เริ่มเข้ามามีบทบาทบนแผ่นดินสยามในช่วง

เวลานั้น   

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

โดย วนิยั สมบญุณา

เยี่ยมศูนย์ภาพยนตร์แห่งชาติญี่ปุ่น

๘



ในปีหน้าเม่ืออาคารคลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่องกับ

ภาพยนตร์ของเราแล้วเสร็จ เม่ืออุปกรณ์การท�างานได้รับการติดตั้งพร้อม

สรรพ และฟิล์มภาพยนตร์ถูกขนย้ายเข้าคลังจัดเก็บเป็นท่ีเรียบร้อย หอ

ภาพยนตร์หวังว่าจะได้จัดกิจกรรมวันเปิดบ้านชมหอภาพยนตร์เพื่อต้อนรับ

การมาเยี่ยมชมของผู้สนใจให้ได้เข้ามาสัมผัสและเห็นถึงขบวนการขั้นตอน

การท�างานอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์อย่างใกล้ชิด

โดย วนิยั สมบญุณา

เยี่ยมศูนย์ภาพยนตร์แห่งชาติญี่ปุ่น

คลังเก็บฟิล์มภาพยนตร์ Sagamihara Annex ๙

 วันเปดบ้านชมคลังเก็บฟล์มภาพยนตร์

วันถัดมา Mariko ซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของ NFC ก็พาเราไปเยี่ยม

ชม Sagamihara Annex เป็นสาขาของ NFC ที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ 

ส�าหรับปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และเป็นคลังเก็บฟิล์มภาพยนตร์ ตั้งอยู่ที่

เมือง Sagamihara ในจังหวัด Kanagawa ห่างจากกรุงโตเกียวประมาณ

๕๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่ง วันที่เราไปถึงน้ันนับว่า

เป็นวันพิเศษจริง ๆ เพราะตรงกับวันจัดกิจกรรม Sagamihara City’s

Cultural Festival ซึ่งทาง NFC สาขา Sagamihara ได้จัดเป็นเทศกาล

วัฒนธรรมส�าหรับเด็ก โดยเปิดหน่วยงานให้คนทั่วไปเข้าเยี่ยมชม ซึ่งใน

หนึง่ปีจะเปิดให้เข้าชมเพยีง ๒ ครัง้ คอืในสปัดาห์สดุท้ายของเดอืนกรกฎาคม

และสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์พาชม

การท�างานอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ ชมห้องเย็นเก็บฟิล์ม รวมทั้งจัดฉาย

ภาพยนตร์โปรแกรมพิเศษ กิจกรรมนี้เริ่มจัดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และจัด

ต่อเนือ่งมาทุกปี ผูเ้ข้าชมส่วนใหญ่เป็นชาวเมืองที่จงูมอืกนัมาเป็นครอบครวั 

แม้ในแต่ละครัง้จะมจี�านวนไม่มากมาย แต่กเ็ป็นกจิกรรมทีน่่าสนใจ เนือ่งจาก

คลังเก็บฟิล์มภาพยนตร์เป็นสถานที่เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน เม่ือมา

ตั้งอยู่ในเมืองที่เงียบสงบแห่งนี้ ผู้คนในเมืองจึงมักสงสัยว่าสถานที่ปิดแห่งนี้

คืออะไร ท�าหน้าที่อะไร มีอะไรอยู่ข้างใน น่ีจึงเป็นโอกาสให้หน่วยงานได้

สือ่สาร สร้างความเข้าใจ และสร้างความสมัพนัธ์กบัประชาชนในพืน้ทีไ่ด้เป็น

อย่างดี 



คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๕ อนุมัติให้วันที ่

๑๓ เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยเริ่มครั้งแรกในปี ๒๕๒๖ 

มีดอกล�าดวนเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ เนื่องจากล�าดวนเป็นไม้

ยืนต้นที่มีอายุยืน ให้ความร่มเย็น ให้ร่มเงาดี มีใบเขียวตลอดปี ดอกมีกลิ่น

หอม กลีบดอกแข็งไม่ร่วงง่ายและยังใช้เป็นสมุนไพรไทย มีสรรพคุณบ�ารุง

หัวใจ ซึ่งทั้งหมดเปรียบเหมือนกับผู้สูงอายุที่คงคุณธรรมความดีงามไว้เป็น

ตัวอย่างต่อบุตรหลานตลอดไป 

หน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนต่างร่วมกนัจดักจิกรรมเนือ่งในวนัผูส้งูอายุ 

แห่งชาติเรื่อยมา ต่อมามีการตราพระราชบัญญัติผู้สูงอายุขึ้นใช้เม่ือวันที่ ๑ มกราคม  

๒๕๔๗ และแก้ไขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่๒ เมือ่วนัที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๕๓ เพือ่ให้สทิธคิุม้ครอง  

ส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่าง ๆ แก่ผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

ผู้สูงอายุจึงเป็นประชากรท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เป็นแหล่งความรู้ ความ 

ช�านาญทีม่คีณุค่า เป็นผูท้รงไว้ซึง่ประเพณวีฒันธรรม เป็นสายใยแห่งครอบครวัเชือ่มต่อ 

ระหว่างบุคคลในช่วงวัยต่าง ๆ ผู้สูงอายุเป็นต้นทุนทางสังคม หากได้ถ่ายทอดความรู้  

ประสบการณ์ตามความถนัดก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานของรัฐ 

จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ มี 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาภาพยนตร์ไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นมรดก 

ทางศลิปวฒันธรรมของชาต ิให้บรกิารสาธารณะเพือ่การศกึษาค้นคว้าและใช้ประโยชน์ 

จากภาพยนตร์ จดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิและเผยแพร่ภาพยนตร์ในฐานะเป็นสือ่การศกึษา 

งานศิลปวัฒนธรรมและการบันเทิง เป็นแหล่งให้การเรียนรู้ศึกษานอกระบบ การศึกษา 

ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งในการเผยแพร่ภาพยนตร์นั้น หอภาพยนตร ์

มีโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ขนาด ๑๒๑ ที่นั่ง สร้างในลักษณะโรงหนังเดี่ยว (STAND  

ALONE) เหมือนกับโรงหนังในอดีตเพื่อฉายภาพยนตร์ทั้งในเรื่องความบันเทิงและการ 

เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจากภาพยนตร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ หอภาพยนตร์จึงจัดกิจกรรมฉาย 

ภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ถนนพุทธมณฑล สาย ๕ ต�าบลศาลายา  

อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได ้

เป็นหมู่คณะ กลุ่มหรือชมรม เลือกชมภาพยนตร์ต่าง ๆ เพื่อร�าลึกถึงอดีต โดยก่อนและหลังชม 

ภาพยนตร์ ผู้สูงอายุจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ โดย 

ใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ วันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ รอบเช้า ๙.๐๐ น. รอบบ่าย ๑๓.๐๐ น.

สอบถาม จองวัน จองรอบกิจกรรมล่วงหน้าได้ที่ นายมนัส กิ่งจันทร์ โทร. ๐๘๔ ๖๕๑ 

๘๖๔๕ หรอืดกูจิกรรมย้อนหลงัได้ที ่www.youtube.com พมิพ์ค�าว่า ‘ภาพยนตร์เพือ่ผูส้งูอาย’ุ

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เพื่อ

ผู้สูงอาย ุเป็นประชากรที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว 

เป็นแหล่งความรู้ ความช�านาญที่มีคุณค่า...

เป็นต้นทุนทางสังคม หากได้ถ่ายทอดความรู้ 

ประสบการณ์ตามความถนัด

ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

๑๐



ตลอดระยะเวลา ๓๐ ปีที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ได้ท�าหน้าที่อนุรักษ์ภาพยนตร์และ 

สื่อโสตทัศน์มาอย่างต่อเนื่อง จากการเริ่มต้นเป็นหน่วยงานเล็ก ๆ ที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญ และ 

องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ จึงต้องอาศัยการเรียนรู้จากต�าราด้านอนุรักษ์ต่าง ๆ รวมทั้ง 

นกัอนรุกัษ์ภาพยนตร์จากต่างประเทศทีม่าแวะเวยีนบอกเล่าเทคนคิ ปัญหา ของการอนรุกัษ์  

ปัจจุบันหอภาพยนตร์มีเจ้าหน้าที่ท�างานด้านการอนุรักษ์ ที่ไม่ใช่แค่เพียงการซ่อมสงวน 

รกัษาภาพยนตร์เท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึการถ่ายทอดสญัญาณเป็นดจิทิลัเพือ่ให้บรกิาร การท�า 

ฐานข้อมลูภาพยนตร์ การจดัการห้องสมดุและสือ่โสตทศัน์ การจดัโปรแกรมฉายภาพยนตร์ 

อย่างต่อเนือ่ง และการด�าเนนิการด้านพพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย องค์ความรูท้ีห่อภาพยนตร์ 

ได้สัง่สมนี ้ถกูถ่ายทอดจากรุน่สูรุ่น่ โดยมเีจ้าหน้าทีรุ่น่ใหม่ทีเ่ข้ามาช่วยงานด้านการอนรุกัษ์ 

มากขึ้นตามปริมาณเนื้องานที่มากขึ้นเรื่อย ๆ 

ปัจจุบัน คนรุ่นใหม่จ�านวนมากยังไม่รู้จัก หรือไม่เข้าใจงานด้านการอนุรักษ ์

ภาพยนตร์และสือ่โสตทศัน์ ซึง่เป็นทีน่่าเสยีดายอย่างยิง่ เพราะในความเป็นจรงิแล้ว ภารกจิ 

ของหอภาพยนตร์ไม่ได้มปีระโยชน์แค่แก่ผูท้ีช่ืน่ชอบภาพยนตร์เก่า หรอืผูท้ีท่�างานด้านการ 

สร้างเนื้อหารายการ ละคร ภาพยนตร์ เท่านั้น  แต่ยังมีการใช้ภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ 

ทีห่อภาพยนตร์อนรุกัษ์ไปใช้ประโยชน์ในเชงิวชิาการและเชงิพาณชิย์มากขึน้ รวมทัง้การใช้ 

ประโยชน์ทั้งจากห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ของหอภาพยนตร์อีกด้วย 

หอภาพยนตร์เล็งเห็นว่าองค์ความรู้ที่หอภาพยนตร์ได้รวบรวมนี้ทรงคุณค่า แต่ยัง 

มีการเผยแพร่เฉพาะภายในหน่วยงานเท่านั้น หอภาพยนตร์จึงได้จัดเตรียมการอบรม 

บรรยาย ในหัวข้อ พื้นฐานการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ ความยาวประมาณ ๓  

ชั่วโมง ส�าหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงหลักแนวคิดและ 

ความส�าคัญของการอนุรักษ์ กระบวนการขั้นตอนการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์  

การบูรณะภาพยนตร์แบบดิจิทัล การค้นคว้าเพื่อจัดท�าฐานข้อมูลด้านภาพยนตร์ วิธีการ 

จดัโปรแกรมฉายภาพยนตร์ และการบรหิารจดัการพพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย โดยมุง่หวงัให้ 

นิสิตนักศึกษาได้รู้จักหอภาพยนตร์ และเข้าใจเนื้องานพื้นฐานด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร ์

และสื่อโสตทัศน์มากยิ่งขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

คณะหรือภาควิชาใดที่สนใจให้วิทยากรจากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ไปบรรยายอบรมดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หมายเลข ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓ – ๑๔ ต่อ ๑๑๑ 

    

คอร์สอบรมพื้นฐานการอนุรักษ์
ภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์
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กางหน้าหนังสือออกได้มากและมองเห็นภาพสีสันสวย ๆ ตลอดทั้งเล่ม

ได้อย่างสบายตา โดยภาพของหนังสือเล่มนี้ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

กราฟิกที่มีความคล้ายคลึงกับงานศิลปะและงานตกแต่งแนว art deco 

อันมีลักษณะเฉพาะ คือการใช้รูปทรงแบบเรียบง่าย ซึ่งศิลปะแนวนี้ได้

รบัความนยิมอย่างมากในสหรฐัอเมรกิาและยโุรปช่วงทศวรรษ ๑๙๒๐ –

๑๙๓๐ ส�าหรบัเนือ้หาภายในประกอบไปด้วยเรือ่งราวเบ็ดเตลด็เกร็ดหนงั

จ�านวน ๑๐๐ หัวข้อ ส่วนใหญ่เน้นหนักข้อมูลแห่งวงการหนังฮอลลีวู้ด 

ซึ่งสามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นประเด็นต่าง ๆ เช่น

ขอมูลเชิงตัวเลข ความถี่ สถิติ รายได้ เป็นประเด็นปรากฏ

มากที่สุดในหนังสือเล่มนี้ ยกตัวอย่างหัวข้อ True Box Office Gold 

สถิติจากหนัง ๑๗ แนว (genre) เช่น ปี ค.ศ. ๑๙๖๔ หนังแนวครอบครัว

เรื่อง Mary Poppins ท�ารายได้สูงถึง ๖๒๙  ล้านเหรียญสหรัฐ, ความถี่

จ�านวนครั้งของนักแสดง ๑๒ คน ที่ร่วมงานกับ Alfred Hitchcock,

รายได้สูงสุดหกอันดับของหนังอเมริกาที่ใช้รถยนต์เป็นส่วนส�าคัญของ

การด�าเนนิเรือ่ง แต่รถยนต์เหล่านัน้ไม่ใช่เป็นรถยนต์สัญชาตอิเมริกนั แต่

เป็นตราสินค้าจากประเทศอื่น ๆ,  รายชื่อหนังที่ว่าด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ

การปลอมตวั โดยวธิกีารแต่งกายข้ามเพศ คอื หญงิแต่งกายเป็นชาย ชาย

แต่งกายเป็นหญิง รวมถึงประสบความส�าเร็จทางรายได้ เช่น Mrs. 

Doubtfire (๑๙๙๓) ที่ Robin Williams แต่งกายเป็นหญิง

ข อมูลการให ความรู ด านกระบวนการผลิต

ภาพยนตร เป็นการแนะน�ากลยุทธ์และขั้นตอนส�าหรับการท�าหนัง 

เช่น การลงทุนเงินสร้างหนังเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ ๒, ค่าตอบแทน

ของเจ้าหน้าที่ต�าแหน่งต่าง ๆ ในวงการหนัง, การจัดจ�าหน่ายหนัง, การ

ใช้สถานทีถ่่ายท�าหนงัในเจด็เมอืงของทวปียโุรป ซึง่หนงัทีถ่่ายท�าในเมอืง

นั้น คือหนังแนวอะไร เรื่องใดบ้าง เช่น เมืองปารีสมักถ่ายท�าหนังแนว

โรแมนติก เรื่อง Amélie (๒๐๐๑) Mood Indigo (๒๐๑๓) 

ขอมลูดานววิฒันาการของนกัแสดง มกีารยกตวัอย่าง

นักแสดงหญิง Drew Barrymore เมื่อครั้งที่เธอยังเป็นนักแสดงเด็ก

ผลงานสร้างชื่อเสียง คือ เรื่อง ET. (๑๙๘๒) หนังได้รับความนิยมจาก

คนทัว่โลก นอกจากนัน้หนงัท�ารายได้อย่างน่าภมูใิจ เนือ่งจากได้เงนิมาก

ถึง ๗๙๓ ล้านเหรียญสหรัฐ จนกระทั่งปัจจุบันนี้เธอยังคงเป็นนักแสดง

อาชีพ ส่วนนักแสดงชายระดับอาชีพอีกคนหน่ึง เช่น Christian Bale 

Infographic หรือ Information graphic 

เป็นเครื่องมือการสื่อสารรูปแบบหนึ่งด้วยวิธีย่นย่อ จัดระเบียบ

ข้อมูลอันซับซ้อนจ�านวนมากให้เปลี่ยนเป็น “ภาพ” และต้องส่ือ

ความหมายได้ครบถ้วนในภาพเดยีว เพือ่ให้ผูอ่้านเข้าใจง่าย รบัรูไ้ด้

ในระยะเวลาอันจ�ากัด เพราะธรรมชาติของมนุษย์เมื่อพบเห็นภาพ

อนัมคีวามงามเชงิสร้างสรรค์พร้อมกบัตวัอกัษรทีอ่ธบิายความหมาย

ได้อย่างชดัเจน จะส่งเสรมิให้ผูอ่้านจดจ�าข้อมลูของภาพนัน้ได้อย่าง

แม่นย�า ดังนั้น Infographic จึงมีบทบาทต่อการเล่าเรื่องแห่ง

สรรพวิชาทุกแขนง เช่น ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ 

รวมถึงหนังสือด้านภาพยนตร์เล่มหนึ่ง คือ Infographic 

guide to the movies เลอืกใช้ Infographic เพือ่เขยีน

ข้อมูลสารพันของภาพยนตร์หรือหนัง เช่นกัน

หนังสือ Infographic guide to the movies 

ผูแ้ต่งคอื Karen Krizanovich ลกัษณะรปูร่างภายนอกเป็นปกแขง็ 

โทนสีแจ่มใสชวนมอง ขนาดกะทัดรัด (๑๗  ซม. X ๒๑ ซม.) เข้า

เล่มด้วยระบบเย็บกี่ ร้อยเส้นด้าย ไสกาว ท�าให้ผู้อ่านสามารถ

โดย วิมลิน มีศิริ

ห้องสมุดแลÐโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

เบ็ดเตล็ดเกร็ดหนัง ใน 

INFOGRAPHIC
GUIDE TO THE MOVIE
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เขาก็เคยเป็นนักแสดงเด็กมาก่อน ซึ่งเมื่ออายุ ๑๓ ปี เขาแสดงหนังเรื่อง 

Empire of The Sun (๑๙๘๗) หนังเรื่องนี้ท�ารายได้ ๖๖ ล้านเหรียญ

สหรัฐ ส�าหรับผลงานท่ีเขาแสดงและสร้างรายได้สูงมากกว่า ๑ พันล้าน

เหรียญสหรัฐ คือ The Dark Knight Rises (๒๐๑๒) 

ขอมูลเชิงคาดคะเน น�าเสนอรายชื่อหนังที่มีโอกาสมากกับ

การคว้ารางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ทว่าผลการตัดสิน

ตรงกันข้าม คือหนังที่เป็นตัวเต็งพลาดรางวัล แต่หนังเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่

นอกสายตากลับกลายเป็นหนังคว้ารางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์

ยอดเยีย่ม เช่น เมือ่ปี ๑๙๕๘ เรือ่ง Vertigo หลดุจากรางวลัออสการ์ สาขา

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม แต่เรื่อง Gigi กลับคว้ารางวัลนี้ไปครอง

ขอมูลการเดินทางของตัวละครในภาพยนตร เช่น 

จากหัวข้อ Road Trip เป็นภาพแผนที่เล่าเรื่องการเดินทางทั่วประเทศ

สหรฐัอเมรกิาของตวัละครจากหนงัเรือ่ง Easy Rider, Smokey and the 

Bandit, Thelma and Louise, On The Road ส�าหรับอีกภาพหนึ่ง

เกี่ยวกับหนังเรื่อง On The Town แสดงการเดินทางของลูกเรือสามคน 

ซึง่มาจากฉากหนึง่ของหนงั ช่วงทีร้่องเพลงท่อน “New York, New York” 

โดยภาพนี้อธิบายให้ทราบว่า พวกเขาทั้งสามคนได้ไปสถานที่ใดบ้างใน

เมืองนิวยอร์ก 

ขอมลูการดดัแปลง การผลติซํา้ เป็นการน�าเสนอเนือ้หา

เกีย่วกบัภาพยนตร์เรือ่งต่าง ๆ  ทีส่ร้างมาจากเกม ซึง่ได้รบัทัง้ชือ่เสยีงและ

รายได้อย่างน่าพอใจ เช่น Resident Evil, Tomb Raider หรือแม้กระทั่ง

เกม Mario อันโด่งดังมียอดขายได้ราว ๔๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐ แต่เมื่อ

น�ามาสร้างเป็นหนัง Super Mario Brothers หนังกลับล้มเหลวเรื่อง

รายได้ อกีตวัอย่างของประเดน็การดดัแปลง การผลติซ�า้ คือ หนงัสญัชาติ

ฝรั่งเศสจ�านวน ๑๕ เรื่อง อันเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ก�ากับภาพยนตร์ชาว

อเมริกันน�าหนังเหล่านั้นมาท�าซ�้าอีกครั้ง เช่น เรื่อง À Bout De Souffle 

หรือ Breathless  (๑๙๖๐) ที่ถูกน�ามาสร้างใหม่ในปี ค.ศ.๑๙๘๓ 

ขอมูลเฉพาะบุคคล เช่น การรวบรวมผลงานของบุคลากร

แห่งวงการหนังอย่าง Francis Ford Coppola ตลอดช่วงเวลา ๕๐ ปี กับ

บทบาทนักแสดง ผู้ก�ากับภาพยนตร์ นักเขียนบทภาพยนตร์  โปรดิวเซอร์ 

รวมถึงการบันทึกรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลออสการ์ และผลงานที่ได้รับ

เพียงการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์เท่านั้นด้วย

ขอมูลอธิบายผลสำรวจและงานวิจัย คือ การใช้ข้อมูล

จากงานวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการกินอาหารขณะชม

ภาพยนตร์ ๑ เรื่องในโรงภาพยนตร์ เช่น ข้าวโพดคั่ว ๑ ถังขนาดกลางให้

พลังงาน ๑,๒๐๐ แคลอรี่ และเครื่องด่ืมรสหวาน ๑ แก้วขนาดกลางให้

พลงังาน ๔๐๐ แคลอรี ่นอกจากนัน้ยงัมกีารเปรยีบเทยีบว่าการกนิข้าวโพด

คั่วกับเครื่องดื่มรสหวานเทียบเท่ากับการกินผลไม้และผักอะไรบ้าง

ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ เช่น การเลือกใช้เพลงประกอบ

ภาพยนตร์ระหว่างเพลงของ The Beatles กับ Rolling Stones ซึ่งวง

ดนตรสีองวงนีม้คีวามโด่งดงัทัง้คู ่แต่เพลงของ Rolling stones ม ี๖๕ เพลง 

ที่ถูกน�าไปใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์จ�านวน ๙๗ เรื่อง ส่วนเพลงของ

วง Beatles ได้ใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์จ�านวน ๓๓ เพลง ใน

ภาพยนตร์จ�านวน ๒๒ เรื่อง อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การน�าเสนอข้อมูล

ช่วงระหว่างปี ๒๐๐๐-๒๐๑๒ โดยเปรียบเทียบรายได้ของภาพยนตร์ที่

สร้างจากบทประพันธ์ของ Charles Dickens, Stephen King, Jane 

Austen ว่ามีบทประพันธ์ชื่อเรื่องใดบ้าง และสรุปรายได้รวมของหนังที่

สร้างจากบทประพันธ์ของนักเขียนแต่ละท่าน ปรากฏว่าผลงานของ 

Charles Dickens ที่น�ามาสร้างหนังนั้น ท�ารายได้มากกว่านักเขียนอีก

สองท่าน 

เรือ่งราวเหล่านี ้คอื ข้อมลูบางส่วนเท่านัน้จากจ�านวน ๑๐๐ หวัข้อ

ทีเ่ล่าเรือ่งด้วย Infographic ส�าหรบัผูช้ืน่ชอบ “หนงั” กบั “ภาพ” หนังสอื 

Infographic guide to the moives ยังมีเบ็ดเตล็ดเกร็ดหนังอันน่าสนใจ

รอให้คุณได้ศึกษาอย่างละเอียดที่ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

๑๓



พิพิธภัณ±์ภาพยนตร์äทย

โต๊ะเขียนใบปิดหนังตัวนี้ หอภาพยนตร์ได้รับมอบมาจากทองดี ภานุมาศ นักเขียนใบปิดหนัง

คนส�าคัญของไทย หลังจากงานแสดงนิทรรศการจิตรกรรมบนใบปิดหนังทองดี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิหนังไทย 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยทองดีเล่าให้ฟังว่า โต๊ะตัวนี้เดิมเคยเป็นสมบัติของเปี๊ยก โปสเตอร์ (สมบูรณ์สุข

นิยมศิริ) อาจารย์ของเขา ผู้ซึ่งบุกเบิกการใช้เทคนิคการเขียนภาพใบปิดหนังด้วยสีโปสเตอร์ 

ด้วยความทีช่อบประดษิฐ์อปุกรณ์ส�าหรบัใช้งานเองอยูเ่สมอ เป๊ียก โปสเตอร์ จงึดดัแปลงโต๊ะเขยีน

ใบปิดหนังตัวนี้ให้มีความพิเศษกว่าโต๊ะเขียนแบบทั่วไปคือ ท�าให้หน้าโต๊ะเป็นไม้กระดาน ๒ แผ่นยึดติดกัน

อยู่ และออกแบบให้แผ่นไม้กระดานสามารถหมุนได้ เพื่อรองรับการเขียนงานทั้งแนวตั้งและแนวนอนตาม

ความต้องการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถปรับระดับความสูงได้ถึง ๓ ระดับ จนเมื่อผันตัวมาเป็นผู้ก�ากับ

ภาพยนตร์ เปี๊ยก โปสเตอร์ ก็ยุติการเขียนใบปิดหนัง  โต๊ะเขียนซึ่งเป็นสมบัติชิ้นส�าคัญนี้จึงตกทอดมายัง

ลูกศิษย์เอกอย่าง ทองดี ภาณุมาศ ผู้มีผลงานเป็นลักษณะเฉพาะตัวคือ การนิยมงานเขียนแบบสากลโดยให้

เห็นถึงฝีแปรงชัดเจน

ภาพยนตร์ไทยเรือ่งแรกทีท่องดเีริม่เขยีนใบปิดด้วยโต๊ะเขยีนตวันี ้คอืเรือ่ง ทอง (๒๕๑๖) จนกระทัง่

ถึงเรือ่งสดุท้ายคอื มอร์แกน 99 1/2 กถ็งึได้ (๒๕๓๕) ซึง่เป็นผลงานการก�ากบัภาพยนตร์ของเขาเองอกีด้วย 

ในส่วนของการท�าอาร์ตเวิร์คบนใบปิดหนังนั้น ยังคงต้องท�าด้วยการตัดแปะและต้องท�างานแข่งกับเวลา

ให้เสร็จในราวหนึ่งสัปดาห์ ที่ส�าคัญ ในยุคสมัยที่สื่อยังไม่ครอบคลุมมากพอ ใบปิดหนังถือเป็นส่วนส�าคัญ

ของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ ภาพภายในปิดหนังเพียงใบเดียวจึงต้องบอกเล่าเรื่องราวความ

เป็นไปในภาพยนตร์ทัง้เรือ่ง  ในขณะที ่ยคุปัจจบุนัการจดัท�าใบปิดหรอืโปสเตอร์หนงันัน้ ไม่ได้ใช้วธิกีารวาด

อีกต่อไปแล้ว เปลี่ยนไปเป็นการสร้างผลงานผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อความรวดเร็วยิ่งขึ้น

เมื่อเลิกเขียนใบปิดหนัง ทองดี ภาณุมาศ จึงได้ห่างหายจากการเขียนภาพตัวละครในหนังไทยไป

นานหลายปี จนกระทัง่เมือ่หอภาพยนตร์ได้ทาบทามให้เป๊ียก โปสเตอร์ มาเป็นผู้ออกแบบและจดัท�าลวดลาย

บนรถโรงหนัง ทองดีและกลุ่มลูกศิษย์จึงได้กลับมารวมตัวกันเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในงานใหญ่ครั้งนี้ เสมือน

เป็นการหวนร�าลึกถึงความหลัง เมื่อครั้งที่เริ่มต้นเรียนรู้การเป็นช่างเขียน

นอกจากโต๊ะเขียนตัวส�าคัญ ทองดี ภาณุมาศ ยังมอบผลงานต้นฉบับใบปิดหนังบางส่วนมาให้

หอภาพยนตร์อีกด้วย โดยหอภาพยนตร์ได้น�ามาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เพื่อเป็นที่ชื่นชม

และเรียนรู้ส�าหรับประชาชนในเรื่องราวของใบปิดหนังไทย ที่กลายเป็นของหายากไปแล้วในปัจจุบัน

 เชิญชมโต๊ะเขียนใบปิดหนังของทองดี ภาณุมาศ และผลงานต้นฉบับบางส่วนของเขา ได้ที่

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ ๓ รอบ

๑๐.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด

โตะเขยีนใบปดหนงัของ

โดย สุชรีา เทวะ

๑๔



แม้ในหน้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก จะบันทึกไว้ว่า

ภาพยนตร์เริ่มนับหนึ่งอย่างเป็นทางการ เมื่อ “ซีเนมาโตกราฟ” 

ประดิษฐกรรมทางภาพยนตร์ของ หลุยส์ และ ออกุสต์ ลูมิแอร์ 

ได้รับการเปดตัว ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๘ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ แต่ในความเป็นจริง สองพี่น้องชาวฝรั่งเศส

คูน่ีห้าใช่คนกลุม่แรกสดุทีค่ดิค้นสิง่ประดิษฐ์ด้านภาพยนตร์ขึน้มา

ได้ หากแต่ได้รบัการยอมรบัให้เป็นผู้ทีส่ามารถน�างานของตนออก

มาฉายขึน้จอและเกบ็ค่าเข้าชมจากสาธารณชนส�าเรจ็เป็นรายแรก

ถ้าเช่นนั้นแล้วใครกันแน่ที่เป็นผู้ให้ก�าเนิดภาพยนตร์ ? ค�าตอบที่

ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุด คงจะหนีไม่พ้น โทมัส อัลวา เอดิสัน 

นักประดิษฐ์ผู้โด่งดังซ่ึงได้จดทะเบียนประดิษฐกรรมทางภาพยนตร์ของ

บรษิทัเขาก่อนหน้ารายอืน่ ๆ  อย่างไรกต็าม ในยคุสมยัแห่งการพฒันาทฤษฎี

และกลไกในการสร้างภาพเคลื่อนไหวกันอย่างเข้มข้นนั้น ยังมีนักประดิษฐ์

ชาวฝรั่งเศสอีกรายหนึ่งคือ หลุยส์ แซม ออกุสแต็ง เลอแปรงซ์ ผู้ซึ่งเชื่อกัน

ว่าสามารถคิดค้นกล้องถ่ายและเครื่องฉายภาพยนตร์ได้ส�าเร็จก่อนการ

ประกาศชยัชนะของเอดสินั แต่เขากลับหายสาบสญูไปอย่างไร้ร่องรอย ใน

ปี พ.ศ. ๒๔๓๓ ระหว่างเตรยีมเดนิทางไปเปิดตวัผลงานของเขา ณ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ดินแดนซึ่งเป็นบ้านเกิดของเอดิสันเอง 

การหายตัวไปอย่างลึกลับของเลอ แปรงซ์ ส่งผลให้ชื่อซึ่งเกือบ

จะได้รับการจารึกไว้ในฐานะบิดาของภาพยนตร์ กลับค่อย ๆ เลือนหาย

ไปจากการรับรู้ของคนส่วนใหญ่ กระทั่งเมื่อ คริสโตเฟอร์ รอว์เลนซ์

นักเขียนและนักสร้างภาพยนตร์โทรทัศน์ชาวอังกฤษ ได้รับรู้เรื่องราวของ 

เลอ แปรงซ์ โดยบงัเอญิ และลงทนุค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตตุ่าง ๆ  รวม

ทัง้สมัภาษณ์บคุคลทีเ่กีย่วข้องโดยเฉพาะคนในครอบครวั ปรศินาอนัด�ามดื

ที่สุดเรื่องหนึ่งของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลกก็ได้รับการขุดขึ้นมาช�าระ

ใหม่อกีครัง้ รอว์เลนซ์เริม่ต้นถ่ายทอดข้อมลูทีเ่ขาได้มาในรปูแบบภาพยนตร์

สารคดีทางโทรทัศน์ ออกฉายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ และเขียนบอกเล่า

เหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดในรูปแบบนวนิยายเชิงสืบสวนสอบสวน

ตั้งชื่อว่า The Missing Reel ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ๒๕๓๓ อันเป็นวาระ

ครบรอบ ๑๐๐ ปีการแห่งการหายตัวไปของเลอ แปรงซ์ 

 ด้วยลักษณะเฉพาะตัวของงานเขียนเชิงวรรณกรรม ท�าให้

The Missing Reel สามารถบอกเล่าประวัติศาสตร์การก�าเนิดภาพยนตร์

โลกได้อย่างมีชีวิตชีวา และมีบรรยากาศชวนให้ติดตามตลอดทั้งเรื่อง

รวมทัง้ยงัเปิดเผยให้เหน็ถงึความฝันของเลอ แปรงซ์ ทีว่่าภาพยนตร์จะเป็น

พลงัในการขบัเคลือ่นให้มนษุย์เรยีนรูแ้ละเข้าใจกนั และยงัให้เกดิสันติภาพ

แก่โลก อันเป็นอุดมคติอย่างเดียวกันกับหอภาพยนตร์ ด้วยเหตุนี้เอง หอ

ภาพยนตร์จงึได้คดิจดัพมิพ์หนงัสือเล่มน้ีขึน้เป็นภาษาไทย โดยทาบทามให้ 

พงษ์ศักด์ิ กาญนาคพันธุ์ หลานปู่ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) 

นักประวัติศาสตร์และผู้ก�ากับภาพยนตร์ไทยยุคบุกเบิก มารับหน้าที่เป็น

ผู้แปล 

The Missing Reel ฉบับแปลไทย มีชื่อว่า “หนังม้วนที่หายไป” 

เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่

ผ่านมา ในกิจกรรมดูหนังกับโดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ ผู้

ค้นพบนวนิยายเรื่องนี้ เมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว โดยการจัดพิมพ์คราวนี้ ผู้เขียน

คริสโตเฟอร์ รอว์เลนซ์ ได้กรุณาเขียนค�าแถลงท้ายเล่มให้โดยเฉพาะ เป็น

เบาะแสข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับไขปริศนาโศกนาฏกรรมของเลอ แปรงซ์ ที่

เขาเพิ่งค้นพบ ซึ่งไม่อาจหาอ่านได้จากในต้นฉบับภาษาอังกฤษ 

นอกเหนือจากการได้เรียนรู้ถึงอุดมคติและชะตาชีวิตอันผกผัน

ของบรรพชนนักประดิษฐ์ภาพยนตร์โลกคนหนึ่ง เกร็ดประวัติศาสตร์การ

ก�าเนดิภาพยนตร์โลกใน “หนงัม้วนทีห่ายไป” ยงัตอกย�า้ให้เหน็ถงึสจัธรรม

ที่ว่า ความส�าเร็จของผู้ใดในโลกนั้น ไม่อาจเกิดขึ้นได้เพียงล�าพัง แต่ล้วน

เป็นผลต่อยอดมาจากการงานหรือแรงบันดาลใจจากใครอื่นอีกมากมาย 

นับเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เล่มส�าคัญ ที่หอภาพยนตร์

ต้ังใจจะให้ได้รับการเผยแพร่เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์

ภาพยนตร์ให้เป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้นในหมู่สาธารณชนชาวไทย

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

หาซื้อหนังสือ “หนังม้วนที่หายไป” ได้ที่ร้านขายของจ�า หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) หรือ 
ภาพยนตร์สถาน ชัน้  ๒ หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร หรอื โทร ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ – ๑๔ ต่อ ๑๓๓

นวนิยายสืบปมปริศนายุคบุกเบิกภาพยนตร์
โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญู

นวนิยายสืบปมปริศนายุคบุกเบิกภาพยนตร์
โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญู

ภาพยนตร์ให้เป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้นในหมู่สาธารณชนชาวไทย

ภาพยนตร์สถาน ชัน้  ๒ หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร หรอื โทร ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ – ๑๔ ต่อ ๑๓๓ภาพยนตร์สถาน ชัน้  ๒ หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร หรอื โทร ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ – ๑๔ ต่อ ๑๓๓

หลุยส์ แซม ออกุสแต็ง
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๑๕



หน่วยกู้หนังกลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

สมยัก่อน บรเิวณด้านหลงัโรงหนงัเฉลมิกรงุ หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม “มิง่เมอืง” เป็นแหล่งรวมหนงั 

กลางแปลง หรือบริษัทให้เช่าฟิล์มจ�านวนมาก รวมถึงผู้อ�านวยการสร้าง  ผู้ก�ากับ ดารา ตัวประกอบ ที่ 

จะมาพบปะพดูคยุกนั แถวนัน้มต้ีนมะขามล้อมรอบ บางครัง้ผูค้นจงึเรยีกกนัว่า “มะขามสแควร์” คอลมัน์ 

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์ฉบับนี้จะพาไปรู้จัก “ร้านแจกันหยก” ร้านที่ให้บริการเช่าฟิล์มที่ยัง 

คงยนืหยดัอยูม่าตัง้แต่อยูท่ีม่ะขามสแควร์นี ้ ก่อนจะย้ายออกมายงัแฟลตบ�าเพญ็บญุเมือ่ปี ๒๕๒๑ บรหิาร 

โดย คุณอังคณา แก้วประทุมรัสมี หรือที่บริการหนังกลางแปลงรู้จักกันดีว่า “เจ๊เกตุ” 

ร้านแจกันหยกตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่

คณุสรรค์ เหล่าแพทย์กจิ น้าชายเป็นเจ้าของแจกันหยกภาพยนตร์ ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๐๕  ตอนนัน้ 

ฉายตั้งแต่เครื่องฉาย ๑๖ มม. เรื่องแรกซื้อกากฟิล์มเรื่อง จงอางผยอง และ กลัวเมีย (จงอางผยอง เพิ่ง 

จะถกูท�าลายไปเมือ่เรว็ ๆ  นี)้ พอกจิการเริม่ไปได้กห็นัมาซ้ือฟิล์ม ๓๕ มม. อย่างงานประจ�าปีพระเจ้าตากสนิ  

น้าชายเป็นคนแรกที่ฉายหนังกลางแปลงเรื่อง จงอางผยอง เป็นฟิล์ม ๓๕ มม.

อยากให้เล่าถึงความคึกคักสมัยก่อนตอนที่อยู่ฝั่งมิ่งเมือง

สมยัก่อนจะมบีริการหนังกลางแปลงและบริการให้เช่าฟิล์มเยอะมาก ประมาณ ๔๐-๕๐ ร้าน  

แต่ละร้านก็จะซื้อหนังคนละเรื่องสองเรื่อง ตอนนั้นหนังกลางแปลงจะได้รับความนิยมมาก เฉพาะหนัง 

กลางแปลงที่มีอยู่โดยเฉลี่ยประมาณ ๓๐๐ หน่วย เพิ่งจะหมดไปเมื่อไม่กี่ปีนี้เอง ยุคนั้นงานประจ�าปี งาน 

วดั งานศาลเจ้า งานปิดวกิ ยงัมอียูเ่ยอะมาก ยกตวัอย่างงานวดัไร่ขงิหรอืงานองค์พระปฐมเจดย์ี จะมกีาร 

ปิดวิกหนังกลางแปลงติดกัน พอตกตอนเย็นก็จะใช้โทรโข่งโฆษณากันอย่างคึกคัก หนังกลางแปลงที่ปิด 

วิกก็จะมี ศรีสวัสดิ์ภาพยนตร์ สามพรานภาพยนตร์ ฯลฯ

เรื่องค่าเช่าฟิล์มตอนนั้นคิดกันอย่างไร

จ�าได้ว่าเรือ่งหนึง่ก็ประมาณห้าหกร้อยบาทจนถึงพันกว่าบาท อย่างแต่ก่อนซื้อหนังเรื่อง บริษัท 

โหด ไปฉายทีแ่ม่กลอง ประมาณสองหม่ืนกว่าบาท หนงัไทยท่ีนีก็่เป็นคนซือ้คนแรกของ ไท เอน็เตอร์เทน- 

เมนต์ เช่น ซึมน้อยหน่อย กะล่อนมากหน่อย และ ปลื้ม รวมถึงบริษัทไฟว์สตาร์ นนทนันท์ แต่ก่อนนี้ท�า 

เป็นอาชพีอยูไ่ด้สบาย เราได้รบัสทิธ์ิฉาย ๘ จังหวดั เพชรบรุ ีราชบุรี ประจวบครีีขันธ์ กาญจนบุร ีสพุรรณบรุี  

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และนครปฐม

งานท้องสนามหลวงสมัยก่อน ทางร้านแจกันหยกให้บริการอะไรบ้าง

สมัยก่อนร้านบริการให้เช่าฟิล์มจะเป็นกรรมการ โดยจะน�าฟิล์มไปให้บริการกับหน่วยหนัง 

กลางแปลงที่ท้องสนามหลวง เป็นหนังกองกลางเพื่องานเทิดพระเกียรติ สมัยก่อนสนุก แต่ละหน่วยก็จะ 

มารับฟิล์มไปฉายจอละ ๒-๓ เรื่อง บางหน่วยก็ฉายถึงสว่าง ตอนนั้นตั้งจอกันเป็นร้อย ๆ จอ เต็มท้อง 

สนามหลวง ล่าสุดที่จ�าได้หนังอินเดียเรื่อง อโศกมหาราช ได้น�าไปฉายที่ท้องสนามหลวง ราคาของเรื่อง 

นี้ประมาณ ๗-๘ พันบาทต่อคืน มีอยู่ ๕ ก็อปปี้ ให้ไปฉายงานท้องสนามหลวงเพื่อถวายงาน ๕ ธันวาคม 

มีอะไรอยากฝากให้ก�าลังใจกลุ่มหนังกลางแปลงที่ยังคงฉายอยู่ไหม

เรายงัชอบอาชพีนีอ้ยู่ “เป็นหนี้ด้วยความชอบ” มันยังเป็นอรรถรส เป็นประเพณี จะต้องช่วย

กันอนุรักษ์สืบสานกันไปให้เด็กรุ่นหลังที่สนใจทางด้านนี้ ตราบใดที่ยังมีฟิล์มอยู่ก็ยังต้องฉายกันต่อไป 

อยากฝากบอกให้ทางหอภาพยนตร์อนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ เพราะว่าหอภาพยนตร์เป็นแห่งเดียวท่ีเก็บ

ข้อมูลและรวบรวมประวัติของฟิล์มภาพยนตร์เอาไว้ตราบนานเท่านาน

๑๖

อังคณา แก้วประทุมรัสมี 



วันหนึ่งของเดือนกันยายน อากาศ
ค่อนข้างร้อนอบอ้าว มันเปนเวลาเดียวกัน
กับที่หน่วยกู้หนังกําลังยืนสนทนากับน้องธนภัทร 
ภัทรถาวงศ์ (บัวเบา) กันอย่างเมามันส์ในหัวข้อ 
“ใครเปนนักร้องลูกทุ่งคนแรกที่เล่นหนังไทย ?” 
น้องธนภัทรบอกว่า “งั้นเดี๋ยวอีกเจ็ดวัน ผมจะมาหา
พี่ใหม่” เมื่อครบ ๗ วัน น้องธนภัทรกลับมาตามคํา
สัญญา “พี่ครับเราต้องมาตั้งหลักกันก่อนนะ”

น้องธนภัทรเล่าว่าในปี ๒๕๐๗ อาจารย์จ�านง รังสิกุล (บิดาแห่ง

วงการโทรทัศน์ไทย) ได้คิดบัญญัติศัพท์ค�าว่า “เพลงลูกทุ่ง” ขึ้นมาเพื่อใช้

เป็นชือ่รายการโทรทศัน์ โดยให้ ประกอบ ไชยพพิฒัน์ เป็นผูด้�าเนนิรายการ 

ค�าว่าเพลงลูกทุ่งจึงถือก�าเนิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกเม่ือวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๐๗ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง ๔ บางขุนพรหม โดยมีนักร้อง

วงดนตรีจุฬารัตน์ประเดิมออกอากาศเป็นวันแรก หลังจากนั้นค�าว่าเพลง

ลูกทุ่งจึงเป็นที่นิยมเรียกติดปากกันมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา ๕๑ ปี 

ส่วนนักร้องที่ภายหลังได้เข้าใจกันเองว่าเป็นนักร้องลูกทุ่ง โดยฟังจาก

เนื้อหาของทางแนวเพลง อาทิ สมยศ ทัศนพันธ์, ค�ารณ สัมบุณณานนท์ 

เบญจมินทร์, ปรีชา บุณยเกียรติ นั้น อาจารย์เจนภพ จบกระบวนวรรณ

(ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจ�าปี ๒๕๔๘) ได้บัญญัติศัพท์นักร้อง

ยุคนี้ว่า “นักร้องคาบลูกคาบดอก” คือเป็นนักร้องที่อยู่ในยุคที่ยังไม่มี

การแบ่งแยกประเภทของเพลงทีแ่น่ชดั ยงัถอืว่าเป็นยคุของเพลงไทยสากล

 ตามรายชื่อภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เท่าที่

น้องธนภัทรได้สืบค้นข้อมูล ปรากฏว่าพบหลักฐานเพียงแค่เรื่องเดียวที่มี

นักร้องเพลงลูกทุ่งแสดง ภาพยนตร์ที่ว่านั่นคือเรื่อง เทพบุตร ๑๒ คม

ของ วรุณ ฉัตรกุล ณ อยุธยา มีหลักฐานเป็นชื่อปรากฏอยู่ในใบปิดและ

ใบโฆษณาแทรกหนังสือพิมพ์ นักร้องเพลงลูกทุ่งคนนี้ต่อมาภายหลังได้รับ

ฉายาว่า “อเลน เดอลอง เมืองไทย” นามของท่านคือ “ชาย เมืองสิงห์” 

นับได้ว่าภาพยนตร์เรื่อง เทพบุตร ๑๒ คม เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก

ทีม่เีพลงลกูทุง่คอืเพลง “หอมหน่อย” และมีนกัร้องเพลงไทยลกูทุ่งปรากฏ

อย่างเต็มตัวหลังจากการบัญญัติศัพท์แล้ว ศักดินา 

ฉัตรกุล ณ อยุธยา ทายาท วรุณ ฉัตรกุล ณ อยุธยา ให้ข้อมูล

เพิม่เตมิว่า “คณุพ่อเปนคณะกรรมการตดัสนิรางวลัเพลงแผ่นเสยีงทองคาํ

พระราชทาน ในฐานที่ชาย เมืองสิงห์ เปนนักร้องนักแต่งเพลงที่ช่วย

สนับสนุนงานนี้ คุณพ่อจึงชวนมาเล่นหนังเรื่องนี้เปนเรื่องแรก” 

เนื่องจากมีนักเขียนท่านอื่น ๆ ได้เขียนประวัติชาย เมืองสิงห์ ใน

ด้านเพลงไว้เป็นจ�านวนมากแล้ว จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฉบับนี้จึงเน้น

ไปที่เรื่องผลงานทางภาพยนตร์เท่าที่จะมีหลักฐานอ้างอิงไว้มากที่สุด

ชาย เมืองสิงห์ เกิดวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ที่ต�าบล

บางมัญ อ�าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เป็นลูกชายคนเดียวของคุณพ่อสี และ

คุณแม่ป่วน พานทอง ที่บ้านประกอบอาชีพท�านา เมื่อแรกเกิดตั้งชื่อให้ว่า 

เสียน  (เสียน แปลว่า ตัด) และด้วยความที่เกิดเวลาเดียวกันกับองคุลีมาล 

คุณพ่อสีจึงอุ้มลูกชายไปให้หลวงปู่โตช่วยเจิมและรดน�้ามนต์ให้ หลวงปู่โต

ทักว่าเด็กคนนี้ปัญญาดีนะ ถ้าเปลี่ยนชื่อให้ใหม่แล้วจะได้ดี ต่อมาภายหลัง

ตอนมัธยม ๑ จึงเปลี่ยนมาเป็น “สมเศียร พานทอง” (ชื่อนี้ยังใช้อยู่จนถึง

ปัจจุบัน เป็นชื่อที่ใช้ในการแต่งเพลง)

ชาย  เมืองสิงห์ เริ่มเรียนหนังสือชั้นมูลและชั้นประถม ๔ ท่ี

โรงเรียนวัดหัวว่าว ต�าบลบางมัญ จากนั้นเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ ๓ ที่โรงเรียนศิริศึกษา แล้วมาต่อที่โรงเรียนสิงหะวัฒนพาหนะ จนจบ

ชั้นมัธยมศึกษา ๖ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙

โดย มานัสศักดิ์ ดอกไม้

เอื้อเฟื้อข้อมูลและภาพประกอบโดย 

ธนภัทร ภัทรถาวงศ์

๕๐ ป
อเลน เดอลอง เมืองไทย

หน่วยกู้หนัง

๑๗

เอื้อเฟื้อข้อมูลและภาพประกอบโดย เอื้อเฟื้อข้อมูลและภาพประกอบโดย 



และพี่เบิ้มสนับสนุนให้ต้ังคณะร�าวงวิศณุน้อยราชา และคณะลิงแดง โดย 

รวบรวมพรรคพวกแถวตลาดพลูมาเล่น และให้ชาย เมืองสิงห์ เป็นคนร้อง 

เพลงเชียร์ร�าวง มีฉายาว่า “ลิงแดง” เดินสายกวาดรางวัลชนะเลิศมาครอง 

ไปทั่วย่านฝั่งธนบุรี

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๐๔ อารมณ์ คงกระพันธ์ หรือพี่เบิ้มได้ท�าการ 

ติดต่อว่าจ้างวงดนตรีจุฬารัตน์ ของครูมงคล  อมาตยกุล ซ่ึงเป็นวงดนตรี 

ลูกทุ่งที่โด่งดังมากในยุคนั้นมาปิดวิกแสดงที่โรงหนังศรีตลาดพลู เป็นโอกาส 

ให้พี่เบิ้มพา ชาย เมืองสิงห์ มาพบครูมงคล อมาตยกุล เพื่อสมัครเป็นนักร้อง  

แต่วนันัน้ชาย เมอืงสิงห์ ร้องช่วงบ่าย ครมูงคลยงัไม่กลับมา อยูแ่ต่รองหวัหน้า 

วงคือ นคร ถนอมทรัพย์ หรือ กุงกาดิน (ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔) ซ่ึง 

ตัดสินใจไม่ได้ เมือ่ครมูงคลมาแต่ยงัไม่เหน็ชาย เมอืงสิงห์ร้องเพลง จงึนัดพบ 

อีกครั้งที่สถานีวิทยุ ปชส.7 เชิงสะพานพุทธฝั่งธนบุรี ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๐  

กันยายน ๒๕๐๔ โดยคราวนี้ให้ร้องเพลงแหล่โต้ออกอากาศสด ๆ กับ พร  

ภิรมย์ นักร้องเพลงแหล่อันดับหนึ่งของประเทศไทยในเวลานั้น (พร ภิรมย์  

เคยแสดงภาพยนตร์เรื่อง เงิน เงิน เงิน (๒๕๐๘), เสน่ห์บางกอก (๒๕๐๙), 

นกยูง (๒๕๐๙), วิวาห์พาฝัน (๒๕๑๔), สะใภ้ยี่เก (๒๕๑๔) ฯลฯ) 

ชาย เมืองสิงห์ ได้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นว่า “ตอนนั้นเขาได้ 

ประกาศนักร้องเด็กหัวกระเซอะกระเซิงฉายาลิงแดง มาท้าโต้แหล่สด ๆ  กับ 

พร ภิรมย์” ชาย เมืองสิงห์ หยุดนึกแล้วเล่าต่อ “ถ้าพูดถึงเรื่องโคลง กลอน  

พร ภิรมย์ จะเขี่ยเราทิ้งเมื่อไรก็ได้แต่เราก็ฉลาดพอ เราก็ไปเอากลอนที่ไม่ใช่ 

กลอนแห้งมาด้นส่งเดชตะบันรากสด ๆ มาสู้ แต่ว่าสัมผัสคล้องจองนะ แต่ 

ลูกคอเราเหนือกว่า” แหล่ประชันออกอากาศไม่ก่ีนาที พ่อค้าแม่ค้า และ 

ชาวบ้านแถวริมแม่น�้าที่ฟังอยู่ต่างวิ่งมาดูกันเต็มสถานี เพื่ออยากมาเห็นว่า 

เด็กคนนี้เป็นใคร ท�าไมมีเสียงร้องลีลาแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใคร และ 

ช่วยส่งเชียร์ให้ครูมงคลรับเด็กคนนี้เข้าวงดนตรีจุฬารัตน์ เพราะตอนนั้น 

นกัร้องในวงจฬุารตัน์ต่างกม็อีายกุนัมากแล้ว และครมูงคลกอ็อกมาประกาศ 

ว่าวงดนตรีจุฬารัตน์ได้ต้อนรับนักร้องคนใหม่เข้าวง โดยตั้งชื่อว่า “ชาย  

เมืองสิงห์” ในวันนั้น เวลานั้น วินาทีนั้น ชาย เมืองสิงห์ ไม่รู้ตัว 

เลยว่าความโด่งดังก�าลังมาเยอืน ตอนนัน้รูแ้ต่ว่าไม่อยากให้ใคร

มาดูถูกตัวเองกับทางบ้าน

หลังจากนัน้ชือ่ของ “ชาย เมอืงสิงห์” ก็เป็นทีรู้่จักของ 

นักฟังเพลงกันอย่างกว้างขวางด้วยบทเพลงที่ได้รับความนิยม 

สูงสุด อาท ิมาลัยดอกรกั, ลูกสาวใครหนอ, บ้านใกล้เรือนเคยีง, 

ในวัยเด็ก ชาย เมืองสิงห์ ชอบไปเที่ยวเล่นงานวัด ในงานจะมีลิเก  

ล�าตดั ร�าวง และหนงัขายยา จะมพีเิศษหน่อยอยูส่องวดั คอื วดัสงัฆราชาวาส 

และวัดโพธิ์แก้วนพคุณ ที่จะมีการเล่นโขนสดของคณะสังวาลเจริญยิ่ง เล่น 

เรื่องรามเกียรติ์ ๑๕ วัน ๑๕ คืน ชาย เมืองสิงห์ ชอบดูโขนสดคณะนี้มาก 

เพราะร้องลเิกกไ็ด้ เล่นตลกกไ็ด้ ดแูล้วเข้าใจจงึชอบ โดยเฉพาะตวัสคุรพีผูซ้ือ่สตัย์

ส่วนหนังที่ดูตอนนั้นจะเป็นหนังอินเดีย หนังฝรั่ง และหนังคาวบอย  

โดยเฉพาะหนังเรื่อง ทาร์ซาน ที่ท�าให้ชาย เมืองสิงห์ ชอบร้องเพลง 

ป่ายปีนตามต้นไม้ จนชาวบ้านให้ฉายาว่า “ลิงแดง” มอียู่ครัง้หนึง่ เรอืบรกิาร 

หนังขายยาตรามือของอารยะโอสถมาล่องเรือขายยาในหน้าน�้า และบริเวณ 

หน้าวัดหัวว่าว น�้าจะเชี่ยวมากจนท�าให้เรือบริการหนังขายยาล่ม ชาวบ้าน 

ต้องไปช่วยกันงมหาเครื่องฉายหนังและฟิล์มภาพยนตร์ข้ึนมาจากน�้า (ภาย 

หลังชาย  เมืองสิงห์ ได้มาร้องเพลงในรายการวิทยุของบริษัทอารยะโอสถ ที่ 

สถานีวิทยุสวนมิสกวัน)

ต่อมาชาย เมืองสิงห์ ได้ฉายแววเรื่องงานศิลปะให้ทางบ้านเห็น 

เพราะชอบไปโรงลิเก ไปวาดฉากในท้องพระโรงและชอบไปช่วยงาน 

หลวงพ่อแกะสลกัหน้าบนัพระอโุบสถ ทางบ้านจึงส่งให้มาเรยีนต่อทีโ่รงเรยีน 

เพาะช่าง กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ มาอาศัยอยู่กับพระมหาวิเชียร ที่วัด 

สระเกศ โดยมีเงื่อนไขให้อยู่ได้เพียงปีเดียวเท่านั้น

ในปี ๒๕๐๑ ได้ย้ายไปอยู่วัดราชคฤห์วรวิหาร (วัดมอญ) เรียนได้ถึง 

ปี ๔ ก็ต้องลาออก เพราะทางบ้านประสบปัญหาทางการเงินจากนาล่มถึง  

๒ ปีติดกัน จึงไม่มีเงินส่ง แต่ที่นั่นก็ท�าให้ชาย เมืองสิงห์ ได้รู้จักกับพี่เบิ้ม  

(อารมณ์ คงกระพันธ์) ซึ่งขายของอยู่ที่โรงหนังศรีตลาดพลู จึงได้ชักชวนให้ 

มาเขียนรูปป้ายคัทเอาท์โรงหนัง ดาราหนังที่วาดมีอยู่หลายท่าน เช่น อมรา  

อัศวนนท์, ส.อาสนจินดา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี จน 

มีคนทักว่าเห็นหน้าชาย เมืองสิงห์ แล้วนึกถึง

ทักษิณ แจ่มผล (ดาราหนังยุคก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐) 

ถ้าพูดถึงเรื่องโคลงกลอน 
พร ภิรมย์ จะเขี่ยเราทิ้งเมื่อไรก็ได้แต่เราก็ฉลาดพอ 

เราก็ไปเอากลอนที่ไม่ใช่กลอนแห้งมาด้นส่งเดช
ตะบันรากสด ๆ มาสู้ แต่ว่าสัมผัสคล้องจองนะ

แต่ลูกคอเราเหนือกว่า

<< (ซ้ายไปขวา) เจนภพ จบกระบวนวรรณ, ชาย เมืองสิงห์

     และกังวาลไพร ลูกเพชร



แม่สื่อแม่ชัก, แม่ขนตางอน, รอหน่อยน้องติ๋ม, พ่อลูกอ่อน ฯลฯ ในปี ๒๕๐๗ 

วรุณ ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักข ่าว นักเขียนคอลัมนิสต ์ชื่อดัง และ

ผู้อ�านวยการสร้างบริษัทฉัตรชัยภาพยนตร์ ได้ชักชวนให้ ชาย เมืองสิงห์ เข้า

มาสวมบทวัยรุ่นจอมยวนเป็นครั้งแรกบนจอเงิน ชาย เมืองสิงห์ เล่าว่า “ใน

ฉากที่บ้านเราอยู่ใกล้กับบ้านของ สมบัติ เมทะนี เรากําลังเห็นสมบัติเลิฟซีน

กับ ปรมิ ประภาพร เราเลยแต่งตวัเปนลเิกบ้า ๆ  บอ ๆ  เจาะรแูอบมอง สมบตัิ

รูต้วักเ็อานิว้ทิม่ตาเรา ในฉากนัน้เราร้องเพลงหอมหน่อยแซวสองคนนัน้อยู”่ 

ชาย เมอืงสงิห์ เป็นนกัร้องชายทีก่�าลงัได้รบัความนยิมทีไ่ม่แพ้ใครในช่วงเวลา

ลําดับ ชือ่ภาพยนตร ชือ่เพลง ผูสรางสรรคเพลง ผูอํานวยการสราง วนั / เดอืน / ป / ทีฉ่าย หมายเหตุ

๑ มือเสือ
(THE BLACK
PANTHEROF)

หวานตา สมเศียร พานทอง ภาพยนตร์ต่างประเทศ ฉายที่ประเทศเยอรมันครั้ง
แรก ค.ศ.1963 (พ.ศ.๒๕๐๖)
ฉายที่ประเทศไทยครั้งแรก
๑๕ กันยายน ๒๕๐๘
โรงภาพยนตร์เมโทร

แสดงฉากร้องเพลง..แท้ 
ประกาศวฒุสิาร (ถ่ายฉาก
เพลง)

๒ เทพบุตร ๑๒ คม หอมหน่อย สมเศียร พานทอง วรุณ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ฉัตรชัยภาพยนตร์

๒๒ ตุลาคม ๒๕๐๗ 
โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์

เรือ่งแรกทีไ่ด้แสดงเตม็ตวั

๓ ปลาบู่ทอง - ทุกข์ร้อยแปด
- สงสาร

สมเศียร พานทอง กิติมา เศรษฐภักดี
เทพกรภาพยนตร์

๒๐ สิงหาคม ๒๕๐๘
โรงภาพยนตร์เฉลิมบุรี

๔ ศึกเสือไทย บ้านใกล้เรือนเคียง วิเชียร ค�าเจริญ
ท�านองเพลงไทย ม้าย่อง

วรุณ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ฉัตรชัยภาพยนตร์

๒๒ ตุลาคม ๒๕๐๘
โรงภาพยนตร์ควีนส์

แสดงคู่กับ 
ผ่องศรี วรนุช

๕ โสนน้อยเรือนงาม - โสนน้อยเรือนงาม
- จ๊ะเอ๋

สมเศียร พานทอง โรม บุนนาค
รามาภาพยนตร์

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙
โรงภาพยนตร์เฉลิมบุรี

๖ วิมานสีทอง นักร้องนักเลง พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา วรุณ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ฉัตรชัยภาพยนตร์

๒ กรกฏาคม ๒๕๑๔
โรงภาพยนตร์เฉลิมเขตร์

๗ กุหลาบไฟ พี่ไปหลายวัน สมเศียร พานทอง สมนึก เหมะบุตร
สมนึกภาพยนตร์

๕ เมษายน ๒๕๑๖
โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์

๘ หนุมานพบ 
๗ ยอดมนุษย์

หนุมานคลุกฝุ่น สมเศียร พานทอง สมโพธิ แสงเดือนฉาย
ไชโยภาพยนตร์

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๗
โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง

ไม่ได้แสดง

๙ ไอ้ฟ้าผ่า บุปผา สายชล
สงกรานต์ภาพยนตร์

๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๒
โรงภาพยนตร์ฮอลีวูด

ไม่ได้ร้องเพลง

๑๐ มนต์เพลงลูกทุ่ง
เอฟเอ็ม

สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์
เนชั่นแนล

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
ทุกโรงภาพยนตร์

ไม่ได้ร้องเพลง

๑๑ ผีเสื้อสมุทร อาร์เอสฟิล์ม ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
ทุกโรงภาพยนตร์

ไม่ได้ร้องเพลง

๑๒ หนุมานคลุกฝุ่น พระนครฟิล์ม ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑
ทุกโรงภาพยนตร์

ไม่ได้ร้องเพลง

นั้น จึงท�าให้มีผลงานทางภาพยนตร์ออกมาอีกหลายเรื่อง

ชาย เมอืงสงิห์ เป็นนกัร้องทีม่ลีลีาการร้องเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง 

และแต่งเพลงได้เหมือนน�้าตกที่ไหลพรั่งพรูจากหน้าผาที่ไม่มีวันเหือดแห้ง 

นอกจากนั้นยังได้ประพันธ์เพลงลูกทุ่งเอาไว้มากกว่า 

๑,๐๐๐ เพลง ซึ่งมีทั้งผลงานเพลงที่ร้องเองและให้

ผู้อื่นร้อง ผลงานของชาย เมืองสิงห์ มีเสน่ห์และ

แสดงความเป็นลูกทุ่งที่ชัดเจนด้วยเอกลักษณ์การ

ผสมผสานเสยีงดนตรไีทยและดนตรพีืน้บ้าน กลาย

เป็นเพลงทีฟั่งสนกุไพเราะและกลมกลนือย่างลงตวั 

จึงได้รับความนิยมจากประชาชนตลอดมา 

ท�าให้ในปี ๒๕๓๘ ชาย เมืองสิงห์ ได้

รับเกียรติยศสูงสุดให้เป็น “ศิลปินแห่งชาติ” 

(สาขาศิลปะการแสดง ประเภทนักร้อง-นัก

ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง ) 

๑๙

ผลงานดานภาพยนตรของ ชาย เมืองสิงห



ภาพยนตร์สนทนา

ในปัจจุบัน “การปฏิรูปการศึกษา” เปนค�าที่ถูกพูดถึงกันอย่าง
แพร่หลาย เนื่องเพราะสังคมเริ่มตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สังคมเริ่มรู้ผลการส�ารวจ
ที่วัดระดับความรู้ของเด็กในประเทศที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพ
การศึกษาที่ยังต้องพัฒนา รวมไปถึงสังคมเริ่มตั้งค�าถามถึง
ระบบการศึกษาที่เน้นการท่องจ�า พ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกตัวเอง
ได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังจะให้
เด็กและเยาวชนเปนทั้งคนเก่งและคนดีก็ถูกผลักให้เปนภาระ
ของระบบการศึกษาเช่นกัน การศึกษาจึงแทบจะเปนความหวัง
ทั้งมวลของสังคมในการที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้เปน
ทรัพยากรอันส�าคัญของประเทศต่อไป

 ส�าหรบั “คร”ู ผูท้ีม่บีทบาทในฐานะผูใ้กล้ชดิเดก็และเยาวชน 

และผู้ที่มักตกเป็นเป้าในการวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอ ๆ ก็ถูกกดดันทั้ง

ในแง่คุณภาพการสอนด้วยการท�าแผนการสอน การประเมินการสอน 

การท�าวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะและความก้าวหน้าในอาชีพ ส่ิงเหล่านี้

กลายเป็นภาระที่หนักหน่วงไม่แพ้หน้าที่การสอนหนังสือนักเรียนและ

นักศึกษา

หากมองไปที่ภาพยนตร์ไทยตั้งแต่อดีต เรามักจะคุ้นเคยกับ

ภาพยนตร์ที่น�าเสนอตัวละครครูในฐานะผู ้เสียสละหรือผู้เป็นแรง

บันดาลใจให้แก่เหล่าลูกศิษย์จอมเฟี้ยวให้กลับตัวกลับใจ ภาพเหล่านี้

สอดคล้องกบัความคาดหวงัของสงัคมทีม่ต่ีออาชพีคร ูเป็นทีน่่าเสียดาย

ว่ายังไม่มีภาพยนตร์ไทยเรื่องไหนที่น�าเสนอเนื้อหาวิพากษ์ระบบ

การศกึษาอย่างจรงิจงั ซึง่อาจจะเกดิจากผูส้ร้างภาพยนตร์ไทยกลวั

ว่าเนื้อหาที่หนักหน่วงของการปฏิรูปการศึกษาจะไม่ถูกใจตลาดก็

เป็นได้ แต่กระนั้นก็มีภาพยนตร์นอกกระแสบางเรื่องที่อาจจะเหน็บ

ระบบการศกึษาอยูบ้่าง อย่าง ตัง้วง หรอื Mary is Happy, Mary is Happy. 

ส่วนภาพยนตร์ต่างประเทศ โดยเฉพาะภาพยนตร์

ฮอลลีวู้ด ภาพตัวละครครูก็ไม่ได้ต่างไปจากภาพยนตร์ไทยนัก

เสาร์ที่ ๒๔ มกราคม กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา

โดยเฉพาะประเด็นที่ตัวละครครูเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน

สุดแสบได้ค้นพบตัวเอง ภาพยนตร์ที่โดดเด่น เช่น To Sir with Love, 

Dead Poets Society และ Dangerous Minds เป็นต้น แต่เมื่อปี 

๒๕๕๑ ภาพยนตร์ฝรั่งเศสเรื่อง The Class (Entre les murs) ซึ่งคว้า

รางวัลสูงสุด Palme d’Or จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ เป็น

ภาพยนตร์ที่ได้รับการกล่าวขวัญเป็นอันมากด้วยเนื้อหาที่ต้องการ

วิพากษ์ระบบการศึกษาปัจจุบันของฝรั่งเศสผ่านห้องเรียนระดับ

มัธยมศึกษาห้องหนึ่ง ที่ครูหนุ่มต้องจัดการกับนักเรียนที่เต็มไปด้วย

ปัญหา ภาพยนตร์เรือ่งนีย้งัพาเราไปส�ารวจความสมัพนัธ์ระหว่างครกูบั

ลกูศษิย์ และบทบาทของแต่ละคนในห้องเรยีนอกีด้วย ภาพยนตร์เรือ่ง

นี้จึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ หากจะมีผู้สร้างภาพยนตร์ลุกขึ้นมาท�า

ภาพยนตร์ที่ต้องการวิพากษ์ระบบการศึกษา

ในเดือนมกราคม ซึ่งมีวันครูด้วยนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การ

มหาชน) จึงจัดภาพยนตร์สนทนา ในหัวข้อ “หนังครูสู่การปฏิรูปการ

ศกึษา” โดยเชญิวทิยากรผู้ทรงคณุวฒุ ิอย่าง ปกป้อง จนัวทิย์ อาจารย์

ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หนึง่ในคณะผูจ้ดั

ท�า “ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิด

ชอบ” ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มาร่วมพูด

คยุแลกเปล่ียนเก่ียวกับตัวละครครจูากภาพยนตร์เรือ่งต่าง ๆ  ระบบการ

ศึกษาที่ดีควรจะเป็นอย่างไร และประเด็นความเป็นไปได้ในการปฏิรูป

การศึกษาในประเทศไทย เป็นต้น

กิจกรรมภาพยนตร์สนทนาครัง้นี ้จะ

จดัขึน้ในวนัเสาร์ที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา 

๑๕.๐๐ น. โดยจะมีการจัดฉายภาพยนตร์

เรื่อง The Class ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรง-

ภาพยนตร์ศรีศาลายา ผู้สนใจสามารถเข้า

ร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แต่อย่างใด
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ในปัจจุบัน “การปฏิรูปการศึกษา” เปนค�าที่ถูกพูดถึงกันอย่างในปัจจุบัน “การปฏิรูปการศึกษา” เปนค�าที่ถูกพูดถึงกันอย่าง

ลานดารา

๒๐



ในด้านภาพยนตร์ แม้งานแสดงของเธอจะน้อยลง แต่เธอยังคงมีผลงาน

ด้านอื่นออกมาอยูเ่สมอ นัน่คอืการพากย์เสียง ซึง่เป็นเสมอืนสัญลกัษณ์

ประจ�าตัวอีกอย่างหนึ่งของเธอ โดยเธอนับเป็นนักพากย์ที่ได้รับการ

ยอมรับในความสามารถมากที่สุดคนหนึ่ง เคยได้รับรางวัลพระราชทาน

พระสุรัสวดี หรือตุ๊กตาทอง สาขาผู้พากย์เสียงฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมสองปี

ติดต่อกัน จากเรื่อง แก้วกลางดง (๒๕๒๙) และ วิวาห์ไฟ (๒๕๓๐) 

 ผลงานภาพยนตร์ในช่วงหลังของดวงดาว จารจุนิดา คอื สมศรี 

422R (๒๕๓๕) ม.6/2 ห้องครูวารี (๒๕๓๗) และ อําแดงเหมือนกับ

นายรดิ (๒๕๓๗) โดยสองเรือ่งแรกนัน้เป็นงานก�ากับของณรงค์ จารุจินดา 

พีช่ายของเธอ แม้จะห่างหายจากจอเงนิไปนาน แต่เธอกย็งัคงมงีานแสดง

และพากย์เสียงทางโทรทัศน์ออกมาอยู่เสมอ นับเป็นปูชนียบุคคลมาก

ความสามารถทีย่นืหยดัอย่างสง่างามอยูบ่น

เส้นทางสายบันเทิงมายาวนานจวบจน

ปัจจุบัน

 วันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคมนี้ หอ

ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชญิทกุท่าน

มาร่วมเป็นเกยีรตใินพธิปีระทบัรอยมอืรอยเท้า 

ณ ลานดารา ของดวงดาว จารุจินดา พร้อม

ชมผลงานการแสดงเรื่อง ตลาดพรหม-

จารย์ี (๒๕๑๖) ซึง่ได้รบัการข้ึนทะเบียน

ให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาต ิประจ�า

ปี ๒๕๕๗ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. 

เป็นต้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วม

งานแต่อย่างใด

  ติดต่อสอบถามเพิม่เติมได้ที่ 

๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑ หรือ 

www.facebook.com/ThaiFilm

ArchivePage

เสาร์ที่ ๓๑ มกราคม กิจกรรมลานดารา

ลานดารา

 ดวงดาว จารุจินดา เกิดเมื่อวัน ๒ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๔๙๔ เป็นลูกสาวของ สักกะ จารุจินดา ซึ่งเป็นผู้ก�ากับ

ภาพยนตร์คนส�าคัญคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทย ก่อน

จะเข้าสู่วงการภาพยนตร์ สักกะ จารุจินดา ท�างานอยู่ที่สถานีโทรทัศน์

ไทยทีวีช่อง ๔ บางขุนพรหม เริ่มจากฝ่ายศิลปกรรมออกแบบฉากละคร

และรายการ มาจนถงึการจดัท�าละครและภาพยนตร์ทางโทรทศัน์ในนาม 

“คณะ 67 การละครและภาพยนตร์” ความรอบรู้ในทุกกระบวนการการ

ถ่ายท�าของสักกะ ตั้งแต่ แสดง พากย์เสียง ออกแบบฉาก เขียนบท ถ่าย

ภาพ ล�าดับภาพ และก�ากับการแสดง ได้ถูกส่งทอดมายังลูก ๆ ของเขา 

ซึ่งต่างเข้ามาเรียนรู้และเติบโตในแวดวงบันเทิงตั้งแต่ยังเล็ก โดย สุพจน์ 

จารุจินดา ลูกชายคนโต ได้กลายเป็นช่างถ่ายภาพยนตร์และผู้ออกแบบ

ฉากภาพยนตร์ระดบัรางวลัตุก๊ตาทอง ณรงค์ จารจุนิดา กลายเป็นผูก้�ากบั

ภาพยนตร์ และเคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทองสาขาล�าดับภาพยอดเยี่ยม ใน

ขณะที่ลูกสาวเพียงคนเดียว คือ ดวงดาว จารุจินดา นั้น ประสบความ

ส�าเรจ็อย่างงดงามในการเป็นทัง้นกัแสดงและนกัพากย์ทีม่ชีือ่เสียงโด่งดัง

 ดวงดาวเริ่มแสดงละครของช่อง ๔ บางขุนพรหม ซึ่งในยุคนั้น

เป็นการออกอากาศสด ตั้งแต่อายุได้เพียง ๗ ปี เรื่องแรกคือ อาชญากร

ผูบ้รสิทุธิ ์โดยมคีณุพ่อของเธอรบับทเป็นพระเอก เธอรบับทเป็นนกัแสดง

เด็กเรื่อยมาจนอายุ ๑๓ ปี ก่อนจะหยุดพักไปเพื่อทุ่มเทกับการเรียน เมื่อ

กลับมาแสดงอีกครั้งในช่วงวัยรุ่น ดวงดาวก็ได้เป็นนางเอกเต็มตัว ความ

สามารถอันโดดเด่นของเธอ ท�าให้เธอมีผลงานทั้งละครโทรทัศน์ ละคร

วิทยุ ภาพยนตร์โทรทัศน์ รวมไปถึงการเป็นผู้ประกาศประจ�าสถานี

โทรทัศน์แห่งแรกของไทยนี้

 เมื่อ สักกะ จารุจินดา เริ่มเบนเข็มมาสร้างหนังใหญ่เรื่องแรก

คือ วิมานสลัม เขาก็ได้น�าดวงดาว จารุจินดา ในฐานะนางเอกจอเงิน

คนใหม่ มาประกบคู่กบัพระเอกยอดนยิมอย่าง สมบัต ิเมทะนี ภาพยนตร์

เรือ่งนีอ้อกฉายใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ทีโ่รงภาพยนตร์สกาลา โรงหนงัชัน้หนึง่

ที่ปรกติแล้วจะฉายแต่หนังต่างประเทศเป็นหลัก ในปีเดียวกันนั้นเอง 

ดวงดาวยังมีผลงานภาพยนตร์อีกเรื่อง มนต์รักชาวไร่ ก�ากับโดย ประทีป 

โกลภิส นับจากนั้นเธอก็เริ่มมีผลงานภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง

เรื่องที่มีคุณพ่อของเธอเป็นผู้ก�ากับ คือ เข็ดจริง ๆ ให้ดิ้นตาย (๒๕๑๕) 

ตลาดพรหมจารีย์ (๒๕๑๖) พยัคฆ์ร้ายไทยถีบ (๒๕๑๗) ขุนศึก (๒๕๑๙) 

และเป็นการร่วมงานกับผู้ก�ากับคนอื่น ๆ เช่น ยอดมวยสยาม (๒๕๑๖) 

ความรัก (อุบัติเหตุ) (๒๕๑๗) ฝ้ายแกมแพร (๒๕๑๘) คู่หู (๒๕๑๘) บ่อ

เพลิงที่โพทะเล (๒๕๑๙) ฝนใต้ (๒๕๒๓) แม่แตงร่มใบ (๒๕๒๕) ฯลฯ

 ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ ๒๕๒๐ เป็นต้นมา เมื่อละครโทรทัศน์เริ่ม

เฟื่องฟู ดวงดาวก็เริ่มกลับไปมีผลงานทางจอแก้วเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม 

และพากย์เสียงทางโทรทัศน์ออกมาอยู่เสมอ นับเป็นปูชนียบุคคลมาก

ความสามารถทีย่นืหยดัอย่างสง่างามอยูบ่น

เส้นทางสายบันเทิงมายาวนานจวบจน

 วันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคมนี้ หอ

ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชญิทกุท่าน

มาร่วมเป็นเกยีรตใินพธิปีระทบัรอยมอืรอยเท้า 

ณ ลานดารา ของดวงดาว จารุจินดา พร้อม

ตลาดพรหม-

(๒๕๑๖) ซึง่ได้รบัการข้ึนทะเบียน

ให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาต ิประจ�า

ปี ๒๕๕๗ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. 

เป็นต้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วม

  ติดต่อสอบถามเพิม่เติมได้ที่ 

๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑ หรือ 

www.facebook.com/ThaiFilm

๒๑



ภาพยนตร์สนทนา

เสารที่ ๒๑ กุมภาพันธ  กิจกรรมภาพยนตรสนทนา

บนเสนทางสายภาพยนตร

แฟนหนังไทยท่ีเติบโตทันยุครุ่งเรืองของบริษัท ไฟว์สตาร์

โปรดักชั่น เมื่อประมาณสักสามสิบปีก่อน ย่อมไม่มีใครที่ไม่รู้จักคุ้น

เคยกบัชือ่ “แจสสยาม” นามแฝงของหนึง่ในผูก้�ากบัระดบัยอดฝีมอื

ของค่ายหนังยักษ์ใหญ่แห่งนี้ ผู้ได้เคยรังสรรค์ผลงานภาพยนตร์และ

ปลุกปั้นดาราคนส�าคัญขึ้นมาประดับวงการอย่างมากมาย

ปัจจุบัน แม้จะว่างเว้นจากการก�ากับภาพยนตร์ไปยาวนาน แต่

ผลงานภาพยนตร์เรื่องส�าคัญของแจ๊สสยามก็ยังคงได้รับการหยิบยกขึ้นมา

พูดถึงอยู่เสมอ โดยเฉพาะ คนทรงเจ้า (๒๕๓๒) และ ...คือฉัน (๒๕๓๓) หนัง

ไทยทีถ่อืว่าท้าทายและสร้างสรรค์อย่างยิง่ในช่วงต้นทศวรรษที ่๒๕๓๐ รวมทัง้

ได้รบัการบรรจอุยูใ่นรายชือ่ ๑๐๐ หนงัไทยทีค่นไทยควรดขูองหอภาพยนตร์ 

โดยทั้งสองเรื่องนั้นต่างสร้างมาจากวรรณกรรมที่มีชื่อเสียง อันถือเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างหนึ่งในการท�างานของเขา

แจ๊สสยาม มชีือ่จรงิว่า กฤษฏ์ บุณประพฤทธิ ์(ชือ่เดมิ ปรชีา เจรญิสุข) 

เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๕ เส้นทางสายภาพยนตร์ของเขา

เร่ิมต้นขึน้ในแวดวงการออกแบบ จากการฝึกงานกบั นพินธ์ โลหติเสถยีร นกั

ออกแบบโฆษณาภาพยนตร์ทางหน้าหนังสือพิมพ์ชื่อดังในยุคนั้น ก่อนจะมา

รับหน้าที่ดังกล่าวเองโดยใช้นามแฝงว่า “แจ๊สสยาม” จากนั้น เขาได้ขยับ

ขยายไปสูก่จิการท�าไตเติล้หนงั จนถงึขัน้ได้ครองตลาดการท�าไตเต้ิลหนงัไทย

เกือบทั้งหมด มีผลงานการออกแบบไตเติ้ลภาพยนตร์ที่เด่น ๆ  ได้แก่ มนต์รัก

ลูกทุ่ง (๒๕๑๓) ฝนเหนือ (๒๕๑๓) เป็นต้น 

หลังจากคลุกคลีอยู่ในแวดวงการออกแบบอยู่จนโชกโชน และได้

รู้จักคุ้นเคยกับผู้ก�ากับภาพยนตร์ไทยมากมาย ปี ๒๕๑๙ แจ๊สสยามก็ได้ก้าว

ขึ้นมาเป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์ด้วยตนเอง เริ่มต้นด้วยเรื่อง สี่อันตราย แม้จะ

ไม่ประสบความส�าเร็จด้านรายได้มากนัก แต่ผลจากความทุ่มเทอย่างเต็มที่

ในหนังเรื่องแรก ส่งผลให้ชื่อของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักในบรรดาผู้สร้างหนังไทย 

จนสุดท้าย จึงได้รับการทาบทามจาก เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร ให้เข้ามาสังกัดอยู่

ในค่ายใหญ่อย่างบริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น ในเวลาต่อมา 

ท่ามกลางผูก้�ากบัชือ่ดงัหลายต่อหลายคนทีค่่อย ๆ  ทยอยเข้ามารวม

ตัวกันอยู่ที่นี่ แจ๊สสยามนับเป็นผู้ก�ากับที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของค่าย ด้วย

ผลงานทีอ่อกมาอย่างต่อเนือ่งและหลากหลาย เช่น ดอกโสนบานเช้า (๒๕๒๑) 

อารีดัง (๒๕๒๒) รักพยาบาท (๒๕๒๓) สายสวาทยังไม่สิ้น (๒๕๒๔) กตัญู

ประกาศิต (๒๕๒๕) กัลปังหา (๒๕๒๖) สองพี่น้อง (๒๕๒๗) แรงหึง (๒๕๒๗) 

คนทรงเจ้า (๒๕๓๒) ...คือฉัน (๒๕๓๓) ฯลฯ นอกจากนี้เขายังมีส่วนส�าคัญ

ในการสนับสนุนนักแสดงหน้าใหม่หลายคน ให้ก้าวขึ้นมาเป็นดารายอดนิยม

ในเวลาต่อมา อาทิ เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, สินจัย เปล่งพานิช, จินตหรา สุขพัฒน์ 

เป็นต้น

ผลงานภาพยนตร์เรือ่งล่าสดุของเขาคอื ขอเกบ็หวัใจเธอไว้คนเดยีว 

(๒๕๓๘) กว่า ๒๐ ปีที่ห่างหายไปจากวงการ แทบไม่มีใครเคยได้ข่าวคราว

ด้านภาพยนตร์จากเขาอีกเลย จนเมื่อ คนทรงเจ้า ได้รับการประกาศขึ้น

ทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา แจ๊ส

สยามได้เดนิทางมาร่วมเป็นสกัขพียานในพธิปีระกาศครัง้นัน้ด้วย พร้อมบอก

ข่าวที่น่าสนใจให้ได้รับรู้ว่า เขาก�าลังมีโครงการกลับมาก�ากับภาพยนตร์อีก

ครั้ง หลังจากห่างหายไปถึง ๒ ทศวรรษ

วันเสาร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ (องค์การ

มหาชน) ขอเชิญแฟนหนังไทยทุกท่านมาร่วมฟังประสบการณ์อัน

ยาวนานในวงการภาพยนตร์จากผู้ก�ากับอาวุโสผู้ยังไม่หมดไฟในการ

ท�างานท่านนี้ ในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “แจสสยาม บนเส้นทาง

สายภาพยนตร์” เปิดงานด้วยการฉาย

มรดกภาพยนตร์ของชาติเรือ่ง คนทรงเจ้า 

ในรูปแบบฟิล์ม ๓๕ มม. ต้ังแต่เวลา 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์

ศรีศาลายา

ไม่เสยีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

กจิกรรมแต่อย่างใด สอบถามข้อมลูเพิม่

เตมิได้ที ่๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑

๒๒



โปรแกรมฉายเดือนมกราคม

โปรแกรมฉายภาพยนตร์

พุธที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๗ - พฤหัสบดท่ีี ๑ มกราคม ๒๕๕๘

กิจกรรมดูหนังข้ามปี

ศุกร์ที่ ๒ มกราคม - อาทิตย์ที่ ๔ มกราคม
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

โปรแกรมพิเศษ ดูหนังบนรถโรงหนัง 
ชม The Fantastic Flying Books of Mr. Morris
Lessmore (๒๕๕๔) ภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมชนะ
เลิศรางวัลออสการ์ ภายในบรรยากาศรถโรงหนังคันแรก
ของประเทศไทย ส�ารองที่นั่ง
ได้ที่ www.fapot.org/
cinemobile

จันทร์ที่ ๕ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

หนองหมาว้อ (โปรแกรมบทบาทครูในภาพยนตร์)
๒๕๒๒ / ก�ากับโดย สุรสีห์ ผาธรรม / สร้างโดย ดวงกมล
มหรสพ / ความยาว ๑๒๕ นาที

ครูดวงดาว หวังสืบทอดเจตนารมณ์ของ ครูปิยะ ที่
พร้อมจะสละชวีติให้แก่ความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ของชาวบ้าน
ซึง่ถกูสารพดัปัญหาคกุคาม ทางสดุท้ายทีเ่ธอจะป้องกนั
หนองหมาว้อจากความเลวทรามต่าง ๆ ได้ก็คือ ความ
สามัคคีของชาวบ้าน ที่จะสร้างความแข็งแกร่งเพื่อ
เอาชนะเหล่านายทุนผูรุ้กรานให้เกดิความขยาดกลวัได้

อังคารที่ ๖ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

พยัคฆ์ร้ายไทยถีบ 
(โปรแกรมผลงานดวงดาว จารุจินดา)
๒๕๑๘ / ก�ากบัโดย สกักะ จารจุนิดา / สร้างโดย บรษิทั ไฟว์
สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๑๕ นาที

สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทหารญี่ปุ่นใช้ประเทศไทย
เป็นเส้นทางล�าเลียงของข้ามไปยังประเทศใกล้เคียง 
ฝ่ายเสรีไทยซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านญี่ปุ่นของไทย จึงเริ่ม
จัดตั้งขบวนการไทยถีบท�าหน้าที่ปล้นสะดมและบุก
โจมตีขบวนรถไฟของญี่ปุ่น ทหารญี่ปุ่นได้จับทุกคนท่ี
ต้องสงสัยรวมทัง้ พจน์ แต่เขาไม่ได้มส่ีวนเกีย่วข้องด้วย 
จนเมื่อ อรุณี สายลับเสรีไทยได้ช่วยให้เขารอดพ้นจาก
ทหารญีปุ่น่ไว้ พจน์จงึเข้าร่วมกบัเสรไีทยแบบตกกระได
พลอยโจน เพ่ือช่วยอรุณีและพรรคพวกระงับแผนขน
ธนบัตร ๑๐๐ ล้านของฝ่ายญี่ปุ่นเพื่อน�าไปใช้ในการ
สงคราม

พุธที่ ๗ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

แด่คุณครูด้วยคมแฝก 
(โปรแกรมบทบาทครูในภาพยนตร์)
๒๕๑๘ / ก�ากับโดย รุจน์ รณภพ / สร้างโดย รณภพฟิล์ม / 
ความยาว ๑๑๑ นาที

ครูชัย ครูหนุ่มไฟแรงที่ถูกส่งมาให้เป็นครูใหญ่แห่ง
โรงเรียนบ้านโคก หลังจากที่ครูคนเก่าถูกสมุนของนาย
กลด เศรษฐีเงินกู้หน้าเลือด ใช้ไม้คมแฝกตีจนถึงแก่
ความตายอย่างทารุณ ที่นั่น ครูชัยได้พบกับ เรือนแก้ว 
ลูกสาวคนสวยของนายกลด วันหนึ่ง เมื่อเรือนแก้วพบ
กับความไม่ชอบมาพากลของผู้เป็นพ่อ เธอจึงตัดสินใจ
เข้าช่วยเหลือพวกครู สร้างความโกรธแค้นให้กับนาย
กลดและพรรคพวกจนเกิดเป็นความรุนแรง

พฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

มอ๘ (โปรแกรมบทบาทครใูนภาพยนตร์)
๒๕๔๙ / ก�ากบัโดย ยงยทุธ พนิจิพงศ์ / สร้างโดย บรษิทั สห-
มงคลฟิล์ม อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด / ความยาว ๑๑๓ นาที   

เมื่อมีการจัดตั้งโรงเรียนสหศึกษาเป็นปีแรกใน พ.ศ. 
๒๕๐๐ โรงเรียนสตรีดีเด่นอย่างโรงเรียนดรุณีศึกษาจึง
ต้องคัดเลือกนักเรียนหญิง ๑๕ คน ที่เด่นทั้งด้านการ
เรยีนและความเป็นกลุสตร ีไปเรยีนรวมกบันกัเรยีนชาย
จากโรงเรียนอักษรศิลป์ ด้วยความแตกต่างกันระหว่าง
ชายหญิง เหตุการณ์วุ่นวายภายในโรงเรียนจึงเกิดขึ้น 
ภายใต้กฎระเบียบอันเคร่งครัด ที่ครูสมบัติ ครูประจ�า
ชั้นจากโรงเรียนดรุณีศึกษาได้วางเอาไว้

ศุกร์ที่ ๙ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Goodbye Mr.Chips 
(โปรแกรมบทบาทครูในภาพยนตร์)
๒๕๑๒ / ก�ากับโดย Herbert Ross / สนับสนุนโดย บริษัท 
แคททาลติส์ อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั / ความยาว 
๑๕๕ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทย)  

อาร์เธอร์ ชิปปิง เป็นครูสอนภาษาละตินนอกกรุง
ลอนดอน ที่มุ ่งมั่นในการสอนนักเรียนให้ดีที่สุด แต่
นักเรียนกลับคิดว่าเขาเป็นครูที่แสนน่าเบ่ือ วันหนึ่ง
ชีวิตของอาร์เธอร์ต้องเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเขาหลงรัก
แคเธอรีน บริดเจส นางโชว์แสนสวยผู้รักชีวิตอิสระ จน
ตัดสินใจแต่งงานกัน ทั้งคู ่จึงต้องร่วมกันเอาชนะ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากความต่างครั้งนี้

เสาร์ที่ ๑๐ มกราคม 

โปรแกรมพิเศษกจิกรรมวนัเดก็แห่งชาติ 
เวลา  ๑๐.๐๐ น. ภาพยนตร์สั้นผลงานของเยาวชน
จากค่ายอบรมหนังสั้นเวียงกุมกาม (๘๐ นาที)

เวลา ๑๓.๐๐ น. ภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลจาก
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณี
ไทย ชุดที่ ๑ ระดับม.ต้น - ม.ปลาย (๑๐๐ นาที)

เวลา ๑๕.๐๐ น. ภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลจาก
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริม
ประเพณีไทย ชุดที่ ๒ ระดับอาชีวศึกษา - 
อุดมศึกษา (๑๒๐ นาที)

ของประเทศไทย ส�ารองที่นั่ง
ได้ที่ www.fapot.org/

ประเพณีไทย ชุดที่ ๒ ระดับอาชีวศึกษา - 
อุดมศึกษา (๑๒๐ นาที)
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เดือนมกราคม โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

จัดโปรแกรมหลักในการฉายภาพยนตร์คือ โปรแกรม 

บทบาทครูในภาพยนตร์ ให้สอดคล้องกับ “วันครู” 

(๑๖ มกราคม) ซ่ึงถือเป็นหนึ่งในวันส�าคัญประจ�า

เดือนนี้ โดยได้คัดสรรภาพยนตร์ทั้งไทยและต่าง-

ประเทศที่มีตัวละครหลักเป็นครู มาให้ได้ศึกษากันว่า

อาชีพครนูัน้มสีถานะและบทบาทอย่างไรในภาพยนตร์

ต่างยุคสมัย ต่างเชื้อชาติ และต่างประเภท นอกจากนี้

ยังมีกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “หนังครูสู่การปฏิรูป

การศึกษา” ที่จะชวนให้ผู้ชมมาร่วมพูดคุยอภิปรายถึง

หนังครูเรื่องต่าง ๆ กับวิทยากรในวันเสาร์ที่ ๒๔ 

มกราคมอีกด้วย

อีกโปรแกรมหนึ่งน้ัน เป็นโปรแกรมต้อนรับ 

ดวงดาว จารุจินดา ดวงดาวค้างฟ้าที่จะมาประทับ

รอยมอืรอยเท้าบนลานดาราในเดอืนนี ้โดยโรงภาพยนตร์

ศรีศาลายาได้น�าผลงานการแสดงเรื่องเด่น ๆ ของเธอ

มาจัดฉายให้ชมควบคู่กันไปตลอดทั้งเดือน เป็นการ

อุ่นเครือ่งก่อนทีแ่ฟน ๆ  จะได้พบเจอตวัจรงิเสยีงจรงิใน

กิจกรรมลานดาราในวันสุดท้ายของเดือน เสาร์ที่ ๓๑ 

มกราคมนี้

๒๓



พุธที่ ๑๔ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ขุนศึก (โปรแกรมผลงานดวงดาว จารุจินดา)
๒๕๑๙ / ก�ากับโดย สักกะ จารุจินดา / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๑๕ นาที

เสมา ลูกนายมัน่ ช่างตดีาบได้เข้ามารับใช้ ขนุรามเดชะ  
นายทหารใหญ่แห่งกองทัพพระนเรศวร ให้เป็นคร ู
ฝึกสอนเพลงดาบให้แก่ทหาร วนัหนึง่ เขาเกดิไปประชนั 
ดาบชนะนายขัน หัวหน้าทหารในบ้านขุนราม สร้าง 
ความอับอายให้แก่นายขัน มิหน�าซ�้าเสมายังไปรักใคร่ 
ชอบพอกับเรไร ลูกสาวขุนราม ที่นายขันหมายปอง  
นายขันจึงพยายามหาเรื่องใส่ร้ายเสมาจนชีวิตต้อง 
พลิกผันไป

พฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ครูเสือ (โปรแกรมบทบาทครูในภาพยนตร์)
๒๕๒๗ / ก�ากับโดย ชรินทร์ ทองสิงห์ / สร้างโดย อัครเศรณี 
โปรดักชั่น / ความยาว ๙๗ นาที

เรือ่งราวของ ครเูพิม่ ครทูีย่ดึถอืระบบการสอนแบบเก่า  
เข้าถึงเด็กนักเรียนทุกคน อย่างเอาจริงเอาจังและ 
ควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในกรอบเป็น 
อย่างดี จนนักเรียนต่างเรียกครูเพิ่มว่า ครูเสือ วันหนึ่ง  
เขาต้องพบกับ ครูบุษบง ครูหัวสมัยใหม่ที่จบมาจาก 
ต่างประเทศ แม้ทัง้คูจ่ะไม่ค่อยถูกชะตากนันกั แต่ลกึ ๆ   
แล้ว ค�าค่อนขอดของครูเพ่ิมกม็ข้ึีนเพ่ือหวงัให้ครูบุษบง 
กลายเป็นครูที่ดี

ศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ครูไหวใจร้าย (โปรแกรมบทบาทครูในภาพยนตร์)
๒๕๓๒/ ก�ากับโดย สักกะ จารุจินดา / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๖๘ นาที

ด้วยความเจ้าระเบียบท�าให้ ครูไหว ได้รับสมญาว่าเป็น 
“ครูไหวใจร้าย” และเป็นต�านานที่คนในอ�าเภอจันทร์ 
แดงเล่าขานกันจากรุ่นสู่รุ่น ถึงความเฮี้ยบเฉียบขาดใน 
การลงโทษเด็ก ๆ ที่เกเรไม่เชื่อฟัง และอยู่โยงสอน 
หนังสือจนอายุ ๗๐ ปี จนวันหนึ่งครูไหวก็ถูกสังคมบีบ 
ให้วางมือ พร้อมต่อต้านวิธีลงโทษดัดนิสัยเด็กที่เธอ 
ท�ามาทั้งชีวิต ไม่ช้าเมื่อครูไหวล้มป่วยลง ทุกคนใน 
อ�าเภอจึงเริ่มเห็นค่าความส�าคัญของครูไหว ในฐานะที่ 
เป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกชีวิตที่นี่ 

เสาร์ที่ ๑๗ มกราคม  

เวลา ๑๓.๐๐ น. Skirt Day 
(โปรแกรมบทบาทครูในภาพยนตร์)
๒๕๕๑ / ก�ากับโดย Jean-Paul Lilienfeld / สนับสนุนโดย 
บริษัท เจ-บิ๊คส์ฟิล์ม จ�ากัด / ความยาว ๘๗ นาที (ภาษา
ฝรั่งเศส ค�าบรรยายภาษาไทย)

อิสซาเบลลา เป็นครูโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ที่ถูก 
นักเรียนเมินเฉยต่อการสอนเป็นประจ�า วันหนึ่ง เธอได้ 
พบปืนซ่อนในกระเป๋าของนักเรียนและเกิดการแย่งปืน 
กัน จนปืนลั่นถูกขานักเรียนจนบาดเจ็บ ความสับสน 
ท�าให้เธอตัดสินใจยึดชั้นเรียนและจับนักเรียนเป็นตัว 
ประกัน ในขณะที่ต�ารวจต่างหาวิธีปฏิบัติการอยู่ด้าน 
นอกโรงเรียน อิสซาเบลลาก็บังคับให้พวกนักเรียนดูวิธี 
การเรียนการสอนที่ควรจะเป็น

เวลา ๑๕.๐๐ น. Khamsa 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๑ / ก�ากับโดย Karim Dridi / สนับสนุนโดย สถาบัน
ฝรั่งเศส ประจ�าประเทศไทย / ความยาว ๑๑๐  นาที (ภาษา
ฝรั่งเศส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)    

เรื่องราวของ มาร์โก เด็กชายวัย ๑๑ ปี ผู้อาศัยอยู่กับ 
ครอบครัวหน่ึงภายใต้ระบบการปกป้องและคุ้มครอง 
เด็ก วันหนึ่ง เขาตัดสินใจหนีกลับไปยังแคมป์เร่ร่อนอัน 
เป็นสถานทีท่ีเ่ขาถอืก�าเนดิ และพบว่าทกุอย่างทีน่ีย่งัคง 
เหมือนเดิมไม่ต่างจากวันที่เขาจากไป ทั้งการกระโดด 
น�า้ทีท่่าต่อเรือ การเล่นไพ่ยามค�า่ หรือการชนไก่ มาร์โก 
กับเพื่อนรักวัยเด็กต่างร่วมกันก่อเรื่องสารพัด โดยคาด 
หวังเพียงแค่การยอมรับจากโลกที่ไม่ต้องการเขา

อาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Quase Nada 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๓ / ก�ากบัโดย Sergio Rezende / สนบัสนนุโดย สถาน
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�าประเทศไทย / ความยาว 
๑๐๐ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสามเหตุการณ์ 
ฆาตกรรมในชนบทของบราซิลที่สื่อไม่เคยกล่าวถึง  
ได้แก่ ชาวไร่ผู ้ตัดสินใจฆ่าเพ่ือนร่วมงานของตน  
คาวบอยที่เป็นบ้าจากการถูกผีของอดีตโจรคู่หูทรมาน  
และชาวสวนขี้หึงที่ฆ่าภรรยาทิ้งเนื่องจากทนไม่ได้ที่ถูก 
เธอตีจาก

เวลา ๑๕.๐๐ น. Atrás das Nuvens 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐ / ก�ากับโดย Jorge Queiroga / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัรราชทูตโปรตเุกส ประจ�าประเทศไทย / ความยาว 
๘๖ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ พอล เด็กชายวัย ๙ ปี ผู้อาศัยอยู่กับแม่ 
ในเมืองลิสบอน วันหนึ่ง เขาได้พบรูปปู่ที่เขาไม่เคยพบ 
และรู้จักมาก่อน ด้วยความสงสัยท�าให้ในช่วงปิดเทอม  
ขณะทีแ่ม่ของเขาก�าลงัจะส่งเขาไปเข้าแคมป์ พอลกลบั 
ตัดสินใจออกเดินทางตามหาปู่  และเมื่อพวกเขาได้พบ 
กัน การผจญภัยเกินกว่าที่จะจินตนาการได้ก็เกิดขึ้น

อาทิตย์ที่ ๑๑ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Cinderella 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ากับโดย Uwe Janson / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�าประเทศไทย / ความยาว ๕๙ นาที (ภาษา
เยอรมัน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ว่าด้วยนิทานเรื่องดังของโลกในฉบับพี่น้อง 
ตระกูลกริมม์ เรื่องราวของซินเดอเรลลา สาวสวยแสน 
อาภัพผู้อาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงและลูกสาวใจร้ายที่คอย 
กลั่นแกล้งเธอสารพัด จนเมื่อวันหนึ่งพระราชาได้ทรง 
จัดงานเลี้ยงเต้นร�าเพื่อให้เจ้าชายเลือกคู่ครอง สอง 
แม่-ลูกยังพยายามขัดขวางไม่ให้ซินเดอเรลลาไปร่วม 
งาน เธอจึงไปอธิษฐานต่อต้นไม้วิเศษบนหลุมฝังศพ 
ของแม่เธอ และแล้วปาฏิหาริย์ก็ได้เกิดขึ้น

เวลา ๑๕.๐๐ น. Blancanieves 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย Pablo Berger / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัรราชทูตสเปน ประจ�าประเทศไทย / ความยาว  
๑๐๔ นาที (ภาพยนตร์เงียบ ค�าบรรยายภาษาสเปนและ
ภาษาไทย)

ภาพยนตร์สเปนที่ดัดแปลงนิทานเรื่อง สโนไวท์ อัน 
โด่งดังให้ออกมาในรูปแบบหนังเงียบ เรื่องราวของเด็ก 
สาวคนหนึง่ผูไ้ม่เคยได้เหน็หน้าแม่แท้ ๆ  ของเธอ เธอได้ 
เรียนรู้ศิลปะการสู้วัวกระทิงจากพ่อผู้เป็นมาธาดอร์ที ่
มีชื่อเสียง แต่แม่เลี้ยงใจร้ายกลับเกลียดชังเธอ วันหนึ่ง 
เธอจึงตัดสินใจหนีไปกับคนแคระกลุ่มหนึ่ง ส่งผลให้ 
เรื่องราวของเธอกลายเป็นต�านาน 

จันทร์ที่ ๑๒ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

มอ 6/5 ปากหมาท้าผี  
(โปรแกรมบทบาทครูในภาพยนตร์)
๒๕๕๖ / ก�ากับโดย พจน์ อานนท์ / สร้างโดย บริษัท 
พระนครฟิลม์ จ�ากัด / ความยาว ๑๐๕ นาที

เรื่องราวของแก๊งนักเรียนประจ�าห้อง ม.๖/๕  ที่ชอบ 
การลองของและท้าทายวิญญาณตามบ้านร้างต่าง ๆ  
โดยเป้าหมายคราวนี้ของพวกเขาคือ ตึกแดง ที่มีเรื่อง 
เล่าว่ามีเด็กนักเรียนกระโดดตึกฆ่าตัวตายจึงถูกปิดทิ้ง 
ร้างเอาไว้ รวมไปถึงวิญญาณของครูสุดเฮี้ยน ความ 
อยากลองดีกับสิ่งที่มองไม่เห็น ท�าให้เขาต้องจ�าไปจน 
วันตาย 

อังคารที่ ๑๓ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ครูขาหนูเหงา (โปรแกรมบทบาทครูในภาพยนตร์)
๒๕๒๑ / ก�ากับโดย พันค�า / สร้างโดย สีบุญเรืองฟิล์ม / 
ความยาว ๑๑๖ นาที

เรื่องราวชีวิตของวรรณี เด็กเรียนดีของโรงเรียนอัมพร 
ไพศาล ที่ไม่เคยมีความประพฤติด่างพร้อย แต่เพราะ 
คู่ควงที่ไม่เคยซ�้าหน้าของมารดา ท�าให้เธออับอายและ 
กลายเป็นคนแปลกแยกต่อสังคม ความขมขื่นของแม่ 
ลูกจึงท�าให้หมอนิพนกับครูสุดา พยายามประสานรอย 
ร้าวของครอบครวัให้ดเีหมอืนเดมิก่อนท่ีทุกอย่างจะสาย 
เกินไป  

๒๔



จันทร์ที่ ๑๙ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ครูจันทร์แรม ประทีปแห่งลุ่มแม่นํ้าแม่สาย
(โปรแกรมบทบาทครูในภาพยนตร์)
๒๕๓๕ / ก�ากับโดย พันค�า / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๑๔ นาที

เรือ่งราวทีด่ดัแปลงจากชวีติจรงิของ จันทร์แรม ศิรคิ�าฟู  
ผูจ้บการศกึษาเพยีงประถมศกึษาปีที ่๔ ได้อทุศิชวีติเพือ่ 
การเป็นครูให้แก่นักเรียนยากจนและชาวเขาที่ไม่รู ้ 
หนังสือ เพื่อสร้างโอกาสแก่ผู้ที่ด้อยกว่า แต่กระนั้นเธอ 
ก็ถูกพวกนายทุนค้ากามและของเถื่อนตามคุกคาม ครู 
จนัทร์แรมจงึต้องต่อสูก้บัเหล่านายทนุเพือ่ป้องกนัไม่ให้ 
ชาวบ้านถูกรังแก 

อังคารที่ ๒๐ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

คู่หู (โปรแกรมผลงานดวงดาว จารุจินดา)
๒๕๑๗ / ก�ากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย เปี๊ยก 
โปสเตอร์ฟิล์ม / ความยาว ๑๐๕ นาที

เรือ่งราวของครพูละหนุม่ท่ีถูกตามไล่ล่าจากกลุ่มนกัเลง 
โดยที่เขาก็ไม่รู้สาเหตุ ระหว่างหนีการตามล่าเขาได้ผูก 
มติรกบัชายหนุม่ตาบอดไม่ธรรมดาทีช่่วยให้เขาสามารถ 
หนีจากกลุ ่มนักเลงได้ จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ 
มติรภาพระหว่างชายหนุม่ทัง้สอง ทีต้่องช่วยกนัจดัการ 
กับกลุ่มนักเลงที่ตามรังควานไม่สิ้นสุด   

พุธที่ ๒๑ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สวัสดีคุณครู (โปรแกรมบทบาทครูในภาพยนตร์)
๒๕๒๐ / ก�ากับโดย พันค�า / สร้างโดย สีบุญเรืองฟิล์ม / 
ความยาว ๑๑๘ นาที

ด้วยความเข้มงวดต่อระเบียบ ท�าให้ ทิม ครูหนุ่มผู้มี 
อุดมการณ์ ถูกบีบให้ออกจากโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง  
เพราะไปตีลูกชายผู้ที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียนเข้า แต่เมื่อ  
ทมิ ย้ายไปประจ�าทีโ่รงเรยีนแห่งใหม่ ซึง่เจ้าของโรงเรยีน 
มนีโยบายให้โอกาสเดก็ทีม่ปัีญหาทุกคนมาเข้าเรยีนท่ีนี่  
เขาก็ยังคงต้องเผชิญกับความวุ่นวายในการจัดการกับ 
เหล่านักเรียนจอมแสบ โดยเฉพาะกับ เทพพนม ผู้ไม่ 
เกรงกลัวใคร เพราะเป็นลูกชายเจ้าของโรงเรียน  

พฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สมศรี 422R  (โปรแกรมผลงานดวงดาว จารุจินดา)
๒๕๓๕ / ก�ากับโดย ณรงค์ จารุจินดา / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๐๗ นาที

เรือ่งราวของ สมศร ี422R หุน่ยนต์สาวทีม่รีปูร่างหน้าตา 
เหมือนคนจริง ๆ และท�างานได้สารพัด ซึ่งถูกประดิษฐ์ 
ขึน้โดย คณุเต๋อ นกัประดษิฐ์ประจ�าหมู่บ้าน  แม้จะไม่มี 
ใครรู้ว่าเธอเป็นหุ่นยนต์ แต่ค�าพูดแปลก ๆ และพฤติ- 
กรรมชอบเลียนแบบมนุษย์ของสมศรีก็ก่อให้เกิดความ 
โกลาหล โดยมี อุดมและอี๊ด เพื่อนบ้านที่ชอบสอดรู ้
สอดเห็นคอยเฝ้าสงสัยในตัวเธอ

ศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

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

อังคารที่ ๒๗ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ครูวิบาก (โปรแกรมบทบาทครูในภาพยนตร์)
๒๕๒๔ / ก�ากับโดย  สุรสีห์ ผาธรรม / สร้างโดย เพชรเกษม
โปรดักชั่น / ความยาว ๑๒๖ นาที

หลงัจากไม่สามารถสอบบรรจเุป็นครตูามโรงเรยีนทัว่ไป 
ได้ ปนัดดา จึงได้ชักชวนเพื่อน ๆ คือ บรรพต ฉลาด  
และสุชาติ ไปสมัครเป็นครูอาสาเบ็ดเสร็จประเภทเดิน 
สอน เพราะอยากหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ในชีวิต ทั้งสี่ 
คนต่างมุง่มัน่สอนชาวบ้านจนพวกเขาเริม่สนใจน�าสิง่ที่ 
เรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจ�าวัน แต่การกระท�าเหล่านั้น 
กลับไปขัดผลประโยชน์กับอาแปะที่ร้านขายของ จน 
ท�าให้อาแปะคิดจะแก้แค้นเหล่าครูอาสา

พุธที่ ๒๘ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

แม่แตงร่มใบ (โปรแกรมผลงานดวงดาว จารุจินดา)
๒๕๒๕ / ก�ากับโดย สมบัติ เมทะนี / สร้างโดย พี.ดี. 
โปรโมชั่น / ความยาว ๑๒๑ นาที

แตงไท น้องสาวของ ใบบุญ เจ้าของไร่แตงร่มใบ มีเรื่อง 
ทะเลาะกับคุณนายเจ้าของไร่ฟาร์มทองอยู่ตลอดเวลา  
แต่ ก�าจร ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณนายกลับ 
หลงรักเธออย่างหัวปักหัวป�า โดยให้ ไมตรี เพื่อนของ 
เขาคอยมาเป็นพ่อสือ่ และคอยช่วยเหลอืเธอจากการม ี
ปัญหากับ ทรงชัย พ่อค้าพืชไร่หน้าเลือดที่ร่วมมือกับ 
เสีย่หล ีพ่อค้าขายสนิค้าเงนิผ่อน ในการเอาเปรยีบชาวบ้าน

เสาร์ที่ ๒๔ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. The Class 
(โปรแกรมบทบาทครูในภาพยนตร์)
๒๕๕๑ / ก�ากับโดย Laurent 
Cantet / สนับสนุนโดย โรงภาพ
ยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / ความยาว 
๑๒๘ นาที (ภาษาฝรั่งเศส ค�า
บรรยายภาษาไทย )

ภาพยนตร์ชนะเลิศรางวัลปาล์ม 
ทองค�า จากการประกวดเทศกาล
ภาพยนตร์เมืองคานส์ เมื่อปี ๒๕๕๑ เล่าเรื่องราวของ  
ฟรองซัวส์ มาแร็ง ครูสอนวิชาวรรณคดีของโรงเรียน 
มัธยมปลายแห่งหนึ่งในเขตเสื่อมโทรมชานเมืองปารีส  
ทุก ๆ ปีที่ต้องรับมือกับเด็ก ๆ ที่พร้อมจะท้าทายและ 
ตั้งค�าถามกับเขาอยู่ตลอดเวลา วิกฤติที่ฟรองซัวส์ต้อง 
เจอนบัเป็นประเดน็ทีแ่หลมคมส�าหรบัสถานะของครทูัว่
โลกในปัจจุบัน

เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 
“หนังครูสู่การปฏิรูประบบการศึกษาไทย”

ร่วมพดูคยุถงึภาพครูทีป่รากฏอยูใ่นหนงัเร่ืองต่าง ๆ  กบั 
ปกป้อง จนัวิทย์ หนึง่ในคณะผูจ้ดัท�า “ยทุธศาสตร์การ 
ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดความรับผิดชอบ”  
ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  

อาทิตย์ที่ ๒๕ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Children of Nagasaki
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๖ / ก�ากับโดย Kinoshita Keisuke / สนับสนุนโดย 
มูลนิธิญี่ปุ่น / ความยาว ๑๒๗ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�าบรรยาย
ภาษาไทย)

เรื่องราวโศกนาฏกรรมจากเหตุระเบิดปรมาณูที่นางา- 
ซากิ ในปี ๒๔๘๘ อันเป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่  
๒ ซึง่ท�าให้เมอืงนางาซากต้ิองย่อยยบัมหาศาล และผู้คน 
กว่า ๘๐,๐๐๐ คนเสยีชวีติในทนัท ีแต่นายแพทย์นางาอิ  
กลบัรอดจากเหตรุะเบดิมาได้อย่างปาฏหิารย์ิ ท�าให้เขา 
ตัดสินใจอุทิศตนเพื่อรักษาผู้รอดชีวิตคนอื่น ๆ จวบจน 
วาระสุดท้าย

เวลา ๑๕.๐๐ น. โปรแกรมพิเศษ 
ดูหนังกับโดม พบกับภาพยนตร์
จากการคัดสรรของ โดม สุขวงศ์ 
ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ และร่วม
สนทนาหลังชมภาพยนตร์

จันทร์ที่ ๒๖ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อนึ่งคิดถึงพอสังเขป รุ่น ๒ 
(โปรแกรมบทบาทครูในภาพยนตร์)
๒๕๓๙ / ก�ากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์โปรดกัชัน่ จ�ากดั และบรษิทั สตาร์พคิเจอร์อนิเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด / ความยาว ๑๐๕ นาที

เรือ่งราวของกลุม่นกัเรยีนชายทีต่่างแบ่งพรรคแบ่งพวก 
และชิงดีชิงเด่นตลอดเวลา จนวันหนึ่ง เรื่องราวลุกลาม 
ถึงขั้นโต้เถียงและเล่นดนตรีข่มกัน จนอาจารย์ต้องเข้า 
มาส่ังห้ามจับเครือ่งดนตรทีีเ่ป็นต้นเหต ุและส่งนกัเรยีน 
อารมณ์ร้อนทั้งหมดไปอยู่ในความดูแลของครูดนตรี  
เพือ่เข้าเป็นสมาชกิในวงโยธวาทติของโรงเรยีน แต่พวก 
เขาต่างพากันรังเกียจเพราะเห็นว่าเครื่องดนตรีเหล่านี ้
เป็นของล้าสมัย 

โปรแกรมฉาย ณ ภาพยนตร์สถาน 
ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
(๑๘.๐๐ น.)

โปรแกรมเดือนมกราคม

อังคาร ๖ Atrás das Nuvens     
พฤหัสบดี ๘ สวัสดีคุณครู
อังคาร ๑๓ Cinderella  
พฤหัสบดี ๑๕ พยัคฆ์ร้ายไทยถีบ
อังคาร ๒๐ Quase Nada    
พฤหัสบดี ๒๒ ม 6/2 ห้องครูวารี
อังคาร ๒๗ Blancanieves   
พฤหัสบดี ๒๙  หนองหมาว้อ

โปรแกรมเดือนกุมภาพันธ์

อังคาร ๓ Assalto ao Santa Maria  
พฤหัสบดี ๕ สองพี่น้อง
อังคาร ๑๐ Der Verdingbub  
พฤหัสบดี ๑๒ เรารักกันนะที่ปักกิ่ง
อังคาร ๑๗ Os Normais 
พฤหัสบดี ๑๙ อารีดัง
อังคาร ๒๔ Cosas Que Nunca te Dije    
พฤหัสบดี ๒๖  ไทยใหญ่ ๒๕



พฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ครูดอย (โปรแกรมบทบาทครูในภาพยนตร์)
๒๕๒๕ / ก�ากับโดย สุรสีห์ ผาธรรม / สร้างโดย บริษัท สห-
มงคลฟิล์ม อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั / ความยาว ๑๑๑ นาที

หนึ่งในหนังชุดครู จากการก�ากับของสุรสีห์ ผาธรรม ที่
สร้างจากบทประพันธ์ของค�าหมาน คนได ซึ่งต่อยอด
มาจากความส�าเร็จของ ครูบ้านนอก เรื่องราวของครู
หนุม่ผูม้อุีดมการณ์แรงกล้าทีต้่องต่อสูก้บัปัญหาสารพดั
ในการสอนหนังสือบนดอยสูง โดยมีแฟนสาวและ
เพื่อนครูผู้มีอุดมการณ์เดียวกันคอยช่วยเหลือและเป็น
ก�าลังใจ

ศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ม.6/2 ห้องครูวารี (โปรแกรมผลงานดวงดาว
จารุจินดาและบทบาทครูในภาพยนตร์)
๒๕๓๗ / ก�ากับโดย ณรงค์ จารุจินดา / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๐๔ นาที

วารี ครูฝึกสอนห้อง ม.๖/๒ ที่มีนักเรียนหัวโจกหลาย
คน โดยเฉพาะ ชวีนิ อ้วน และเอก ท่ีมกัจะน�าแต่ปัญหา
มาให้และไม่สนใจเวลาวารีสอน ขณะที่ชีวินก็มีปัญหา
ทะเลาะกบัพ่อ กลายเป็นเป็นปัญหาทีว่ารต้ีองคอยแก้ไข 
ท่ามกลางความรักที่นักเรียนคนอื่น ๆ มีให้เธอ

โปรแกรมฉายเดือนกุมภาพันธ์

เสาร์ที่ ๓๑ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ตลาดพรหมจารีย์ 
(โปรแกรมผลงานดวงดาว จารุจินดา)
๒๕๑๖ / ก�ากับโดย สักกะ จารุจินดา / สร้างโดย 67 การ
ละครและภาพยนตร์ / ความยาว ๑๒๐ นาที

ภาพยนตร์ทีไ่ด้รับการข้ึนทะเบยีนให้เป็นมรดกของชาติ
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผลงานการแสดงเรือ่งส�าคญัของ 
ดวงดาว จารุจินดา จากการก�ากับของผู้เป็นพ่อคือ 
สกักะ จารุจนิดา  เล่าเร่ืองราวของชาวประมงทีต่ดัสนิใจ
ขายเด็กสาวที่ตนเก็บมาเลี้ยงเหมือนลูก เพื่อน�าเงินไป
ซื้อเครื่องยนต์ติดเรือประมงชายฝั่งของตน ให้สามารถ
ออกไปจบัปลานอกชายฝ่ังได้ เพราะเรืออวนลากกวาด

ปลาเล็กปลาน้อยจนหมดชายฝั่ง  

เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมลานดารา 

       ดาวดวงที่ ๑๕๖ 

อาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. วยัอลวน (โปรแกรมฟิล์มทัศนา)
๒๕๑๙ / ก�ากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย เอเพ็กซ์
โปรดักชั่น / ความยาว ๑๒๑ นาที

ผลงานชิ้นยอดเยี่ยมของเปี๊ยก โปสเตอร์ สามารถสร้าง
ปรากฏการณ์ท�ารายได้อย่างถล่มทลาย แม้จะออกฉาย
ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองในช่วงปี ๒๕๑๙ 
และมีนักแสดงน�าเป็นดาราหน้าใหม่เกือบทั้งหมด  เล่า
เรือ่งราวของ ตัม้ หนุม่จอมกวนทีค่อยตามจบี โอ๋ ลกูสาว
เจ้าของบ้านที่ตนเช่าอยู่ เขาจึงต้องหาสารพัดวิธีมาฝ่า
ด่านอรหันต์ของว่าที่พ่อตาจอมเฮี้ยบให้ได้

เวลา ๑๕.๑๕ น. มันมากับความมืด 
(โปรแกรมฟิล์มทัศนา) 
๒๕๑๔ / ก�ากับโดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย ละโว้
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๔๑ นาที

ภาพยนตร์ไซไฟเรื่องแรก ๆ ของไทย ผลงานการก�ากับ
เรื่องแรกของ ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล และการแสดงเรื่อง
แรกของดาราคู่บุญ สรพงศ์ ชาตรี เรื่องราวของ ธงชัย 
นักวิทยาศาสตร์ และ เสก ลูกศิษย์หนุ่ม ที่เดินทางไป
ตรวจสอบปรากฏการณ์หนิอุกกาบาตตกลงมาทีห่มูบ้่าน
คนน�า้ แต่พวกเขากลบัพบว่าหมูบ้่านคนน�า้ได้กลายเป็น
หมู่บ้านร้างไปภายในชั่วข้ามคืน เหลือเพียงเศษโครง
กระดูกของชาวบ้านเท่านั้นที่เป็นร่องรอยของเบาะแส 

จันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ขอเก็บหัวใจเธอไว้คนเดียว 
(โปรแกรมผลงานแจ๊สสยาม)
๒๕๓๘ / ก�ากับโดย แจ๊สสยาม / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๐๒ นาที
เรื่องราวของ นกนวล และ ทะเล สองพี่น้องผู้เกิดมาใน
ครอบครัวที่มีแม่ซึ่งเข้มงวดกวดขันในทุก ๆ เรื่อง โดย
หารู้ไม่ว่า พ่อของพวกเขาก�าลังมีความสัมพันธ์ลับกับ 
ตะวันวาด น้าสาวของ เพียงขวัญ ซึ่งก�าลังคบหาอยู่กับ
ทะเล  ในขณะทีน่กนวลนัน้กไ็ปแอบคบหากบั ควนั ช่าง
ซ่อมรถผูม้ฐีานะยากจน เมือ่แม่ของพวกเขาทราบความ
จริงทัง้หมด ความสมัพันธ์ในครอบครัวจงึไม่อาจเหมอืน
เดิมอีกต่อไป

อิทธิพลของวันวาเลนไทน์ที่มีต่อคนทั่วโลก

นั้นท�าให้ค�าว่า “เดือนแห่งความรัก” ได้กลายเป็น

สัญลักษณ์ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้ว ซ่ึงโรง

ภาพยนตร์ศรีศาลายาเอง ก็ได้จัดหนังรักในรูปแบบ

ต่าง ๆ  มาจัดฉายเป็นโปรแกรมประจ�าเดอืนนีอ้ยูเ่สมอ 

ส�าหรับปีนี้  เราได้จัดโปรแกรม รักห่างไกล ซึ่งจะพา

ผู้ชมไปส�ารวจตัวละครคู่รักในหนัง ที่มีระยะทางมา

กั้นขวางความรักความสัมพันธ์ ถือเป็นอีกหนึ่งพล็อต

เรื่องยอดนิยมส�าหรับหนังรักทั่วโลก 

นอกจากนี ้ในเดอืนนีโ้รงภาพยนตร์ศรศีาลา-

ยายังมีโอกาสพิเศษที่จะได้ต้อนรับผู้ก�ากับอาวุโสที่

ห่างหายจากวงการภาพยนตร์ไปนาน นัน่คอื คณุกฤษฏ์ 

บุณประพฤทธิ์ หรือที่รู้จักกันในนาม แจสสยาม  โดย

เขาจะมาพบปะพูดคุยเร่ืองภาพยนตร์ในกิจกรรม

ภาพยนตร์สนทนา เสาร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์นี้ โรง

ภาพยนตร์ศรีศาลายาจึงได้คัดสรรผลงานภาพยนตร์

เร่ืองเด่นของเขามาจัดฉายให้ชมและศึกษาเรียนรู้กัน

ตลอดทั้งเดือน

๒๖



อังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

เครือฟ้า (โปรแกรมรักห่างไกล)
๒๕๒๓ / ก�ากับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสร
มงคลการ / สร้างโดย ละโว้ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๐๘ นาที

เมือ่เดินทางกลบัมาจากอังกฤษ ร้อยตรพีร้อม บตุรชาย 
คนเดียวของขุนนางชั้นเจ้าพระยา ถูกบิดามารดา 
วางแผนให้ไปท�างานเมืองเหนือ เพื่อให้ลืมแหม่มต่าง 
ชาตทิีก่�าลงัตดิพนั ทีน่ัน่ พร้อมได้พบรกัและแต่งงานกบั 
เครือฟ้า แม้เธอจะเป็นที่หมายปองของเจ้าสายน�้าผึ้ง  
เจ้าเงี้ยวผู้ทรงอิทธิพลอยู่ก็ตาม แต่อุปสรรคก็เกิดขึ้น  
หลังแต่งงานได้ไม่นานนัก เมื่อพร้อมถูกเรียกตัวให้จาก 
ครอบครัวไปปฏิบัติภารกิจร่วมรบในสงครามกับฝ่าย 
สัมพันธมิตร 

พุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

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

ผลงานการก�ากับของแจ๊สสยาม ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ 
ฉัตรชัย เปล่งพานิช และสินจัย หงส์ไทย คู่รักคนส�าคัญ 
ของวงการบันเทิงได้โคจรมาพบกันเป็นครั้งแรก เกรียง  
บุตรบุญธรรมของมหาเศรษฐี ถูกตามตัวกลับจากเมือง 
นอกให้มาดแูลกจิการของพ่อซึง่ล้มป่วย ก่อให้เกดิความ 
เกลยีดชังแก่ พนิจิ ซึง่เป็นลกูชายแท้ ๆ  ยิง่เมือ่พ่อเสยีชวีติ 
และทิ้งทรัพย์สินทั้งหมดไว้ให้เกรียงดูแล พินิจจึงยิ่ง 
พยายามท�าลายเกรยีงทกุทาง ไม่เว้นกระทัง่เรือ่งความรกั 

พฤหัสบดีที่ ๕  กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

รักชั่วฟ้า (โปรแกรมรักห่างไกล)
๒๕๑๓ / ก�ากับโดย ส.คราประยูร / สร้างโดย นครพิงค์
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๔๓ นาที

รักของ ซูจินน่า สาวไทยเชื้อสายจีนกับ จักรี หนุ่ม 
นักเรียนนอกต้องมีอันพลัดพราก เมื่อมารดาของซูจิน 
ส่งข่าวให้เธอกลบัมาท่ีเมืองไทยเนือ่งจากทางบ้านก�าลัง 
มปัีญหาเดอืดร้อน โดยทัง้คูไ่ด้ให้ค�ามัน่สญัญาว่าจะกลบั 
มาพบกัน ครั้นถึงเมืองไทย ซูจินกลับต้องแต่งงานกับ  
เรอือากาศเอก วรีะ นายทหารหนุม่ เพือ่ช่วยเหลือเรือ่ง 
ธุรกิจของครอบครัวเธอไว้ สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายมาก 
ขึ้น เมื่อซูจินพบว่าเธอเองนั้นก�าลังตั้งท้อง 

ศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

รักพยาบาท (โปรแกรมผลงานแจ๊สสยาม)
๒๕๒๔ / ก�ากับโดย แจ๊สสยาม / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๑๖  นาที

เรื่องราวของความรัก มิตรภาพ และความแค้นของ  
พิมพ์และเพ็ญ เพื่อนรัก เมื่อเติบโตขึ้นทั้งคู่ได้แยกย้าย 
ไปมีชีวิตแบบคนละข้ัว เพ็ญได้ท�างานเป็นเลขาฯ  
ก้าวหน้าในอาชีพ ส่วนพิมพ์นั้นจับพลัดจับผลูมาเป็น 
ดาราดัง แต่ลึก ๆ ในใจของเธอกลับเปี่ยมไปด้วยความ 
แค้นในตัว สันต์ อดีตคนรักที่เคยทิ้งเธอไปอย่างไร ้
เยื่อใย กระทั่งวันหน่ึงเธอได้พบกับเขาอีกครั้งโดยหารู ้
ไม่ว่าเขาได้แต่งงานกับเพ็ญเพื่อนรักของเธอไปแล้ว

เสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. One day 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / ก�ากับโดย Chi-jan Hou / สนับสนุนโดย โรง- 
ภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซเีอ / ความยาว ๙๓ นาที (ภาษาจนี 
ค�าบรรยายภาษาไทย )

เรื่องราวของ ชิงอ๋ิง หญิงสาวผู้อาศัยอยู่กับแม่บนหมู ่
เกาะจินเหมนิและท�างานเป็นบรกิรบนเรอืข้ามฟาก แต่ 
ชีวิตอันราบเรียบของเธอก�าลังจะเปลี่ยนแปลงไป เม่ือ 
เธอฝันถึงทหารหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเธอไม่เคยรู้จักมาก่อน  
แต่กลับรู้สึกผูกพันกับเขาอย่างประหลาด การปรากฏ 
ตัวของเขาในความฝันท�าให้เธอรู้ว่า เขาคือคนที่จะมา 
เป็นคนรักของเธอในอนาคต

เวลา ๑๕.๐๐ น. คิดถึงวิทยา 
(โปรแกรมรักห่างไกล)
๒๕๕๗ / ก�ากับโดย นิธิวัฒน์ ธราธร / สร้างโดย บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ากัด / ความยาว ๑๐๙ นาที

สอง อดีตนักกีฬามวยปล�้าตกอับต้องผันตัวเองมาเป็น 
ครยูงัโรงเรยีนแห่งหนึง่ซึง่ตัง้อยูก่ลางเขือ่นและห่างไกล 
จากความสะดวกสบาย โรงเรียนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อ 
ให้เด็ก ๆ ลูกชาวประมงที่ไม่มีโอกาสออกไปนอกเขื่อน 
ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ ส่ิงเดียวที่พอจะช่วยให้สอง 
คลายเหงาได้คือไดอารี่เล่มหนึ่งที่ถูกลืมทิ้งไว้ของ แอน  
ครูคนเก่าที่เพิ่งย้ายออกไป จนกลายเป็นความผูกพัน 
ผ่านตวัหนงัสอืทีย่ิง่อ่านเขากย็ิง่เฝ้าคดิถงึตวัจรงิของเธอ 

อาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์

เวลา ๑๓.๐๐ น. Der Verdingbub 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ากับโดย  Markus Imboden / สนับสนุนโดย 
สถาบันเกอเธ่ ประจ�าประเทศไทย / ความยาว ๑๐๓ นาที 
(ภาษาเยอรมัน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ แม็ค ลูกนอกกฎหมาย ผู้ถูกขายให้แก ่
ครอบครัวเจ้าของฟาร์ม ในตอนแรก เขาหวังว่าจะพบ 
ความรักความอบอุ่นจากครอบครัวอุปถัมป์นี้ แต่ความ 
เป็นจรงิ เขากลบัถูกกระท�าอย่างโหดเหีย้มทารุณไม่ต่าง 
อะไรจากสัตว์ มเีพยีงครชูนบทคนหนึง่ทีเ่หน็ความทกุข์ 
ทรมานของเขา กระทั่งเมื่อ แม็ค ได้พบกับ เบอร์เตลี่  
สาวน้อยคนใหม่ทีเ่ข้ามาอยูใ่นฟาร์ม ความสัมพนัธ์ทีเ่กดิ 
ขึ้นกลับน�าทั้งคู่ไปสู่หายนะ

เวลา ๑๕.๐๐ น. Cosas Que Nunca te Dije 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๙ / ก�ากับโดย Isabel Coixet / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัรราชทูตสเปน ประจ�าประเทศไทย / ความยาว 
๙๓ นาที (ภาษาอังกฤษ ไม่มีค�าบรรยาย)

เมื่อ แอน หญิงสาวที่ท�างานอยู่ที่ร้านขายกล้องถ่ายรูป  
ได้รบัโทรศัพท์บอกเลกิจากแฟนหนุม่ทีอ่ยูท่ีเ่มอืงปราก  
เธอจงึตดัสนิใจกนิน�า้ยาล้างเลบ็เพือ่ทีจ่ะฆ่าตวัตาย หลงั 
จากออกจากโรงพยาบาล จติแพทย์ได้แนะน�าให้เธอโทร 
ไปยังสายด่วนช่วยคลายทุกข์ ซึ่งท�าให้เธอได้พูดคุยกับ 
อาสาสมัครที่ชื่อ ดอน พร้อมทั้งได้ระบายปัญหาต่าง ๆ  
กลายเป็นจุดเร่ิมต้นของทัง้คูใ่นการพสิจูน์ว่าจริง ๆ  แล้ว
ความรักคืออะไร

จันทร์ที่  ๙ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ด้วยรักและผูกพัน (โปรแกรมรักห่างไกล)
๒๕๒๙ / ก�ากับโดย ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย / สร้างโดย 
พลสยามภาพยนตร์ / ความยาว ๙๓ นาที

ภาพยนตร์ทีเ่ดนิทางไปถ่ายท�าถงึประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
เร่ืองราวของคณะนักท่องเที่ยวที่มี นฤนาท ช่างภาพ 
สมัครเล่น และ พัชรี ดาราละครทีวีเป็นไกด์น�าทัวร์ แม้ 
ทั้งคู่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักแต่สุดท้าย 
ความรักกก่็อตวัข้ึนท่ามกลางบรรยากาศทีแ่สนโรแมน- 
ติก จนเมื่อทั้งคู่กลับมาเมืองไทย นฤนาทก็ต้องพบข่าว 
ร้ายว่าลงุของเขามเีป้าหมายทีจ่ะให้เขาแต่งงานกับหญิง 
สาวที่ลุงเลือกเอาไว้ให้แล้ว 

อังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

แรงหึง (โปรแกรมผลงานแจ๊สสยาม)
๒๕๒๙ / ก�ากับโดย แจ๊สสยาม / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๑๔ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากบทประพันธ์ยอดนิยมเร่ือง  
“แรงเงา” เรื่องราวของ วีกิจ ชายหนุ่มจิตใจดีงามท่ี 
หลงรักเพื่อนร่วมงานแสนบอบบางอย่าง มุตตา แต่เธอ 
กลับไปมีสัมพันธ์สวาทลับ ๆ กับ เจนภพ อาจอมเจ้าชู้ 
ของเขาเอง เมื่อ นพนภา ภรรยาของเจนภพรู้เรื่องเข้า 
จึงตามมาอาละวาด จนมุตตาต้องหนีเตลิดไป แต่เรื่อง 
สงบได้ไม่นาน จู ่ๆ  มตุตากก็ลบัมาพร้อมแรงอาฆาตและ 
นิสัยที่ผิดไปจากมุตตาคนเดิม 

พุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ม.3 ปี 4 เรารักนาย (โปรแกรมรักห่างไกล)
๒๕๕๒ / ก�ากับโดย เหมันต์ เชตมี / สร้างโดย อาวอง / 
ความยาว ๙๙ นาที

เรื่องราวของวัยรุ่นพี่น้อง ๒ คู่ คือ ธีร์กับนัท สองหนุ่ม 
พี่น้องที่ใช้ชีวิตอยู่บนคอนโดหรูใจกลางเมืองกรุงเทพฯ  
และ จนูกบัแจน พ่ีน้องสองสาวทีใ่ช้ชวีติอย่างอบอุน่อยู่ 
กับแม่ในตึกแถวท่ีเปิดเป็นร้านขายติ่มซ�าในภูเก็ต แม้ 
ระยะทางจะห่างไกล แต่ทั้งหมดต่างถูกน�าพาให้มา 
เกี่ยวข้องผูกพันกันด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน ์
ในยุคสมัยใหม่ ซึ่งท�าให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงความรัก

พฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

อารีดัง (โปรแกรมผลงานแจ๊สสยาม)
๒๕๒๓ / ก�ากับโดย แจ๊สสยาม / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๑๔ นาที

ร้อยเอกคงพันธ์ ถูกส่งไปร่วมรบในสงครามเกาหลีจน 
บาดเจ็บสาหัส ที่นั่น เขาได้รับการรักษาและช่วยเหลือ 
จาก โอบูนริ หญิงสาวชาวเกาหลี จนก่อเกิดเป็นความ 
รักและได้แต่งงานกนัตามประเพณท้ีองถิน่ เมือ่สงคราม 
เริ่มสงบลง คงพันธ์จ�าต้องเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
ในขณะที่โอบูนริก�าลังตั้งท้อง เขาให้สัญญาว่าจะกลับ 
มารับเธอ แต่เมื่อถึงเมืองไทย คงพันธ์กลับต้องพบว่า 
ครอบครัวได้หมั้นหมายให้เขาแต่งงานกับหญิงอื่นโดย 
มิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

๒๗



ศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ไทยใหญ ่(โปรแกรมรักห่างไกล)
๒๕๑๓ / ก�ากบัโดย ดอกดนิ กญัญามาลย์ / สร้างโดย กัญญา
มาลย์ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๗๕ นาที

ราชวงศ์เหมรัฐแห่งไทยใหญ่ต้องระเหเร่ร่อนกระจัด 
กระจายไปอยู่ตามที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย เนื่องจาก 
การก่อกบฏของพนัเอกแสงฟ้า ผู้กุมอ�านาจทหารสูงสุด 
ในไทยใหญ่ โดยเจ้าชายก้องกังวานผู้เป็นรัชทายาทนั้น 
ได้พเนจรมายังไร่อันห่างไกลที่มีชื่อว่า จามรี ที่นั่น  
พระองค์ได้พบรกักบั ก้อย สาวน้อยผูด้แูลไร่ แต่ทว่าการ 
ตามล่าราชวงศ์ท่ีไม่หยุดยั้งท�าให้พระองค์จ�าต้องหนี 
ไปอีกครั้ง โดยทิ้งไว้เพียงแหวนแทนใจให้แก่สาวคนรัก

เสาร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. The Lake House 
(โปรแกรมรักห่างไกล)
๒๕๔๙ / ก�ากับโดย Alejandro Agresti / สนับสนุนโดย 
บริษัท แคททาลิตส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด / 
ความยาว ๑๐๕ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทย)

เรือ่งราวของตูจ้ดหมายหน้าบ้านรมิทะเลสาบทีส่ามารถ 
ส่งจดหมายข้ามกาลเวลาได้ ท�าให้ ดร.เคส ฟอเรสเตอร์  
แพทย์สาวประจ�าโรงพยาบาลในชิคาโก ที่มีชีวิตอยู่ใน 
ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ และ อเล็กซ์ ไวเลอร์ สถาปนิกหนุ่ม ผู้ 
อยู่ในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ ได้มารู้จักและตกหลุมรักกัน จน 
เมื่อ เคส ได้ค้นพบว่าอเล็กซ์คือคนไข้ที่ถูกรถชนในวัน 
วาเลนไทน์ ปี ๒๐๐๖ ซึง่ตายลงในอ้อมกอดของเธอ เธอ 
จึงพยายามเปลี่ยนแปลงอดีตโดยการเขียนจดหมายถึง 
เขาเพื่อเตือนเขาไม่ให้เดินข้ามถนนสายนั้น 

เวลา ๑๕.๐๐ น. เดอะเลตเตอร์ จดหมายรัก
(โปรแกรมรักห่างไกล)
๒๕๔๗ / ก�ากับโดย ผอูน จันทรศิริ / สร้างโดย บริษัท สห- 
มงคลฟิล์ม อนิเตอร์เนชนัแนล จ�ากดั / ความยาว ๑๐๙ นาที

การเดินทางไปงานศพยายเล็กที่เชียงใหม่ ท�าให้ ดิว ได้ 
พบกับ ต้น นักวิจัยในดอยอ่างขาง แม้เธอจะกลับ 
กรุงเทพฯ แล้ว แต่ก็ยังคุยโทรศัพท์กับต้นทุกวัน จน 
กระทั่ง เกด เพื่อนรักของดิวเสียชีวิตไปอีกคน ท�าให้ดิว 
ตดัสนิใจไปอยู่บ้านยายเลก็ท่ีเชยีงใหม่และคบหากบัต้น 
จนแต่งงานกนั วนัหนึง่ต้นได้พบจดหมายรกัจากชายคน 
หน่ึงที่ส่งถึงยายเล็ก จนเกิดเป็นความประทับใจและ 
อยากจะเขียนจดหมายเช่นนี้ถึงดิวบ้าง โดยไม่รู้เลยว่า 
จดหมายรักที่เขาเขียนขึ้นนั้น จะแทนทุกความรู้สึกที่มี
ต่อดิวในวันที่เขาจ�าต้องจากเธอไป

อาทิตย์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Assalto ao Santa Maria 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๓ / ก�ากับโดย Francisco Manso / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจ�าประเทศไทย / 
ความยาว ๑๐๔ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�าบรรยายภาษา
อังกฤษ)

เรื่องราวที่สร้างมาจากเหตุการณ์จริงประมาณปี พ.ศ.  
๒๕๐๓ เรือ่งราวของ เซ ชายหนุม่ชาวโปรตเุกสทีอ่พยพ 
มาอยู่เวเนซุเอลา และตัดสินใจเข้าร่วมกับกลุ่มลี้ภัย 
ทางการเมืองในการวางแผนยึดเรือซานตามาเรีย โดย 
พวกเขาต้องรับมือกับความตึงเครียดภายใน เพื่อแสดง 
ให้ชาวโลกเห็นถึงการต่อต้านเผด็จการ

เวลา ๑๕.๐๐ น. Os Normais 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๖ / ก�ากับโดย José Alvarenga Jr. / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัรราชทตูบราซลิ ประจ�าประเทศไทย / ความยาว 
๙๐ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่สร้างจากซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่องดังของ 
บราซิล เล่าเรื่องราวในวันแรกที่ รุยและวานิ สองตัว 
ละครหลักได้พบกันเป็นครั้งแรกในงานแต่งงานของ 
พวกเขาเอง เมือ่ วานิ น้ันก�าลงัจะเข้าพิธวีวิาห์กบั เซอร์- 
จโิอ ในโบสถ์เดยีวกบัทีรุ่ยก�าลงัจะแต่งงานกบั มาตา แต่ 
เหตกุารณ์กลบัพลกิผนัจนกลายเป็นจดุเริม่ต้นของววิาห์ 
อลเวง

จันทร์ที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

กัลปังหา (โปรแกรมผลงานแจ๊สสยาม)
๒๕๒๖ / ก�ากับโดย แจ๊สสยาม / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จ�ากัด/ ความยาว ๑๑๑ นาที

ภาพยนตร์ซึ่งสร้างจากนวนิยายเร่ืองดังของพนมเทียน  
เรื่องราวของ ชลลดา สาวสวยที่เพิ่งกลับบ้านเกิดริม 
ทะเลหลังใช้ชวีติตามตดิคณุอาผูเ้ป็นทตูชาวไทยในต่าง 
ประเทศนานนบัสบิปี ทีบ้่านเกดิ เธอได้พบ นายใหม่ รัก 
หมู ่คนงานชาวประมงของพ่อเธอทีแ่สนยยีวน  ถึงอย่าง 
นัน้ชลลดากลบัแอบชมชอบนายใหม่อยูล่กึ ๆ  จนก่อเกดิ 
เป็นความรักขึ้นอย่างไม่รู้ตัวระหว่างนายหญิงน้อยกับ 
ลูกจ้างหนุ่ม

อังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

รักข้ามโลก (โปรแกรมรักห่างไกล)
๒๕๒๑ / ก�ากับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอก
การภาพยนตร์ / ความยาว ๙๑ นาที

จากทูตทางวัฒนธรรมกลับต้องกลายเป็นผู้ร้ายค้ายา 
เสพติด  นิทราและกนก สองแม่ลูกผู้ต้องข้อหา จึงต้อง 
หลบหนีทางการสหรัฐอเมริกาอย่างสุดชีวิต โดยได้ 
ชานนท์กับนุ่น สองพ่ีน้องศิลปินมาร่วมทางด้วยความ 
บังเอิญ อย่างไรก็ตาม โทน นายต�ารวจสากลไทย กลับ 
ปักใจเชื่อว่า ทั้งคู่อาจถูกแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ใน 
อเมรกิาป้ายความผดิมา เขาจงึตดัสนิใจพาทัง้หมดหลบ 
หนีโดยเอาหน้าที่การงานเป็นเดิมพัน 

พุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

รักจ๋า..มาแล้วจ้ะ (โปรแกรมผลงานแจ๊สสยาม)
๒๕๓๐ / ก�ากับโดย แจ๊สสยาม / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๑๗ นาที

ภาพยนตร์เพลงสนุกสนานผลงานการก�ากับของแจ๊ส 
สยาม และประพนัธ์เพลงโดยครเูพลงชือ่ดงั ชาล ีอนิทร- 
วิจิตร เรื่องราวของ จิน ชายหนุ่มที่ต้องการท�าเทปของ 
ตนเอง เขาจึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ จนได้พบกับมณีที่ 
ชวนเขาไปท�าเทป แต่ทว่า จินกลับถูกบริษัทนิวเวฟ 
กล่าวหาว่าลอกเลยีนแบบเพลงของบรษิทั จนิและพวก 
จึงหาทางลบล้างข้อกล่าวหาครั้งนี้

พฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

สะบายดี หลวงพะบาง (โปรแกรมรักห่างไกล)
๒๕๕๑ / ก�ากับโดย ศักดิ์ชาย ดีนาน, อนุสอน สิริสักดา / 
สร้างโดย บรษิทั สปาต้า ครเีอทีฟ, บรษิทั ลาวอาร์ต มีเดีย / 
ความยาว ๙๔ นาที

สอน ช่างภาพหนุ่มเช้ือสายลาว ถูกส่งตัวไปถ่ายรูปที่ 
ประเทศลาวแบบไม่เตม็ใจนกั เมือ่มาถึงเมอืงปากเซ เขา 
ได้จ้างให้ น้อย ไกด์สาวสวยพาเดินทางถ่ายรูปในแถบ 
ลาวใต้ แต่เนื่องจากเธอเพิ่งเคยท�างานคร้ังแรกจึงพา 
หลงไปตลอดทาง สอนจึงจ�าใจต้องไปบ้านเก่าของพ่อ 
ตามทีเ่คยถกูสัง่ไว้ เมือ่ถงึทีน่ัน่ เขากไ็ด้พบกับญาติทีห่่าง 
ไปหลายสิบปีแต่ต่างจ�าเขาได้และได้รับการต้อนรับ 
อย่างดี 

ศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

Big Joys, Small Sorrows 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๙ / ก�ากับโดย Kinoshita Keisuke / สนับสนุนโดย 
มูลนิธิญี่ปุ่น / ความยาว ๑๓๕ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�าบรรยาย
ภาษาไทย)

เรือ่งราวของ ฟจูติะ ผูซ้ึง่ท�างานเป็นคนดแูลประภาคาร 
มานานถึง ๑๓ ปี โดยเขาและครอบครัวต้องประสบ 
ความยากล�าบากในหน้าท่ีความรับผดิชอบทัง้การผจญ 
กบัพายใุหญ่ ๆ  และการต้องโยกย้ายไปประจ�าประภาคาร 
ในที่ต่าง ๆ อย่างเช่นในคราวนี้ที่เขาก�าลังถูกย้ายไปที่ 
เกาะอซิ ุก่อนไป จงึได้มกีารเลีย้งส่งให้แก่ครอบครัวของ 
เขา

เสาร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. คนทรงเจ้า 
(โปรแกรมผลงานแจ๊สสยาม)
๒๕๓๒ / ก�ากับโดย แจ๊สสยาม / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๑๗ นาที

ผลงานเรือ่งส�าคญัของแจ๊สสยาม ดดัแปลงจากนวนยิาย 
ชื่อเดียวกันของวิมล ไทรนิ่มนวล เล่าเรื่องราวของ ขาม  
ชายหนุม่ผูก้ลายมาเป็นเจ้าพ่อคนทรงและได้ผลประโยชน์ 
จากไสยศาสตร์อันงมงายที่ตนเคยต่อต้าน นับเป็นหนึ่ง 
ในภาพยนตร์เพียงไม่กี่เรื่องที่ตั้งใจจะวิพากษ์ความเชื่อ 
ที่ครอบง�าสังคมไทยมายาวนานอย่างจริงจัง โดยได้รับ 
การขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ 
ประจ�าปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา  

เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 

ร่วมพดูคยุกบั “แจ๊สสยาม” หรอื กฤษฎ์ บณุประพฤทธ์ิ 
ผู้ก�ากับอาวุโส ผู้ผ่านประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์
ไทยมาอย่างโชกโชน

๒๘



เสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  

โปรแกรมพิเศษ Memory! International Film 
Heritage Festival  - 2nd edition – REPRISE in 
Thailand โดยความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศส ประจ�าประเทศไทย

เวลา ๑๓.๐๐ น. 
Happy Anniversary 
๒๕๐๕ / ก�ากับโดย Pierre Étaix / ความยาว ๑๕ นาที 
(ภาษาฝรั่งเศส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)    

เรือ่งราวของคูร่กัคูห่นึง่ เมือ่ฝ่ายภรรยาก�าลังตระเตรยีม 
อาหารค�่าสุดโรแมนติกในวันครบรอบแต่งงาน แต่ทว่า 
สามีของเธอกลับต้องพบเจออุปสรรคนานัปการต้ังแต ่
ออกจากที่ท�างาน เขาจึงต้องพยายามทุกวิถีทางเพ่ือท่ี 
ให้กลับไปบ้านได้ทันเวลา 

The Great Love
๒๕๑๒ / ก�ากับโดย Pierre Étaix / ความยาว ๘๕ นาที 
(ภาษาฝรั่งเศส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)    

เรื่องราวของ ปิแอร์ ชายหนุ่มผู้แต่งงานกับ ฟลอเรนซ์  
ลูกสาวคนเดียวของเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมขนาด 
เลก็ ๑๕ ปีต่อมา เขาได้ข้ึนเป็นเจ้านาย แต่วถิชีวีติชนชัน้ 
กลางกลับสร้างความกังวลให้แก่เขา กระทั่งเมื่อมีเลขา 
สาวสวยคนใหม่เข้ามาท�างานที่นี่  เขาจึงเริ่มมีความฝัน 
ขึ้นอีกครั้ง

เวลา ๑๕.๐๐ น. Before Rising Up the Rank
๒๕๐๘ / ก�ากับโดย Lodongiin Tudev / ความยาว ๖๖ 
นาที (ภาษามองโกเลียน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์มองโกล ขาว-ด�า เล่าเรื่องราวที่ดัดแปลงมา
จากนิทานพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของแคว้นมองโกเลีย ว่า
ด้วยเรื่องราวของเจ้าชายกับบ่าวรับใช้สองคนซึ่งมี
อุปนิสัยแตกต่างกัน ที่ต้องเดินทางข้ามถิ่นทุรกันดาร
เพ่ือไปหาพระราชาท่ีพระราชวงัฤดหูนาวในเมอืงหลวง 

อาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ...คือฉัน 
(โปรแกรมผลงานแจ๊สสยาม)
๒๕๓๓ / ก�ากบัโดย แจ๊ส สยาม / สร้างโดย บรษิทั ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๑๘ นาที

ภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงมาจากนวนยิายเรือ่ง “ล�าเนาป่า”  
ของศริเิอมอร อณุหธปู เล่าเรือ่งของ ล�าเนา ครสูาวผู้ใช้ 
ชีวิตบนดอยด้วยหวัใจรกัธรรมชาต ิและมสีมัพนัธ์รกักบั  
ชด หนุม่ชาวกรงุ โดยทัง้คูต่ดัสนิใจอยูด้่วยกนั ท่ามกลาง 
การกดดันจากครอบครัวของชด ที่ต้องการให้แต่งงาน 
กันอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจารีตสังคม

เวลา ๑๕.๐๐ น. โปรแกรมพิเศษ 
ดูหนังกับโดม พบกับภาพยนตร์
จากการคัดสรรของ โดม สุขวงศ์ 
ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ และร่วม
สนทนาหลังชมภาพยนตร์

จันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

เรารักกันนะ (ที่ปักกิ่ง) (โปรแกรมรักห่างไกล)
๒๕๓๐ / ก�ากับโดย ศุภักษร / สร้างโดย บริษัท พี.ดี. 
โปรโมชัน่ จ�ากัด, คอมอาร์ต โปรดกัชัน่ / ความยาว ๙๕ นาที

พลอย นักศึกษาสาวที่เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนกับทัวร์ 
เมืองปักกิ่ง ณ ประเทศจีน ท�าให้เธอได้พบรักกับ เต๋า  
นักศึกษาหนุ่มมาดกวนที่อยู่ในทัวร์คณะเดียวกัน ขณะ 
ที่ เสี่ยหวัง ผู้เป็นไกด์น�าทางก็กลับหลงรักเธอเช่นกัน 
แม้จะเกิดเป็นรักสามเส้า แต่มิตรภาพอันอบอุ่นของ 
คนหนุม่สาวกไ็ด้ก่อตวัขึน้ในระหว่างการเดินทางอนัเป็น 
ที่น่าจดจ�า

อังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

วงศาคณาญาติ (โปรแกรมผลงานแจ๊สสยาม)
๒๕๓๐ / ก�ากับโดย แจ๊สสยาม / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๗๐ นาที

พริม เป็นหญิงสาวท่ีเกิดมาพร้อมกับความภาคภูมิใจ 
ของคนในครอบครวั ว่าตระกลูของตวัเองนัน้เหนอืกว่า 
ใคร ๆ แต่เธอกลับตัดสินใจพาตัวเองออกมาจากความ 
สูงส่งเหล่านั้น เพราะเห็นว่าพ่อแม่ของเธอให้ความ 
ส�าคัญกับหน้าตาทางสังคมมากกว่าความรักและการ 
เอาใจใส่กัน เมื่อต้องเผชิญชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรน ท�าให้ 
พรมิได้พบกบั อารณัย์ ชายหนุม่ท่ีมฐีานะต�่าชัน้กว่า จน 
ตกหลุมรักในความดีของเขา

พุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ดอกโสนบานเช้า (โปรแกรมผลงานแจ๊สสยาม)
๒๕๒๓ / ก�ากับโดย แจ๊สสยาม / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๙๙ นาที 

เรื่องราวของ นวลโสน สาวไฮโซสุดเปร้ียวที่พบรักกับ 
ปินะ นายหวัชาวตรังผูแ้สนซือ่ และตดัสนิใจแต่งงานกบั 
เขาแบบสายฟ้าแลบ จนเมื่อหมดช่วงเวลาหวานชื่น  
นวลโสนก็ต้องเผชิญชีวิตชาวไร่อันยากล�าบาก ซ�้า 
บาดแผลในใจจากการเคยถูกชายผู้หนึ่งทิ้งท�าให้เธอ 
ลังเลว่าความรู้สึกต่อปินะนั้นเป็นรักแท้หรือแค่ประชด  
กระทั่ง ปัจจัย หนุ่มหล่อผู้สมบูรณ์พร้อมก้าวเข้ามาใน 
ชีวิตเธอ บททดสอบครั้งส�าคัญของหัวใจจึงเกิดขึ้น

พฤหัสบดีที่ ๒๖  กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

สองพ่ีน้อง (โปรแกรมผลงานแจ๊สสยาม)
๒๕๒๘ / ก�ากับโดย แจ๊สสยาม / สร้างโดยบริษัท ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๒๖ นาที

ภาพยนตร์ทีแ่จ๊สสยาม ดดัแปลงมาจากนยิายเรือ่ง East  
of Eden ของจอห์น สไตน์เบ็ค นักเขียนรางวัลโนเบล 
ชาวอเมริกัน เล่าเรื่องราวของ เคน และ อั้น สองพี่น้อง 
ต่างมารดา ลูกชายของ คฑา หนุ่มใหญ่เจ้าของฟาร์ม 
เลี้ยงวัว โดยอั้นน้ันเป็นคนก้าวร้าวอิจฉาพ่ีชายในทุก 
เรื่อง จนวันหนึ่งเขาได้ท�าร้ายเคนและหนีออกจากบ้าน 
ไปในคืนฝนตก ส่งผลให้คฑาต้องออกไปตามหาและ 
ประสบอุบัติเหตุจนพิการ
 

ศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

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

เปิดสอนทุกวันเสาร์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ - วันเสาร์ที่ 

๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) สอนโดย โดม สุขวงศ์, ศักดินา 

ฉัตรกุล ณ อยุธยา, ประวิทย์ แต่งอักษร และ ก้อง ฤทธิ์ดี

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.fapot.org หรือ กรอก 

ใบสมัครออนไลน์ได้ที่  http://bit.ly/thaifilmhistory3 ค่าลงทะเบียนท่านละ ๕,๐๐๐ บาท  

ส�าหรับผู้ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินปริญญาตรี ท่านละ ๒,๕๐๐ บาท (รวมค่าเอกสาร 

ประกอบการเรียน อาหารกลางวัน และอาหารว่าง) รับจ�านวนจ�ากัด 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓ – ๑๔ ต่อ ๑๑๐ หรือ faschoolcinema@yahoo.com 

หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเบื้องต้น รุ่นที่ ๓ 
สถาบันหนังไทย เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร






