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สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

ปรัชญา : ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา

วิสัยทัศน์ : ปฏิบัติการอนุรักษ์ได้มาตรฐาน แผ่ขยายงานวิชาการ

และบริการ บริหารจัดการด้วยธรรมปัญญา

พันธกิจ : 
๑. แสวงหา คดัเลอืก ภาพยนตร์ สือ่โสตทศัน์และสิง่เกีย่วเนือ่ง เพือ่

เกบ็รกัษาเป็นทรัพย์สนิทางปัญญา และ มรดกศลิปวฒันธรรมของชาติ

๒. วจิยัเพือ่สร้างองค์ความรูต่้าง ๆ  ด้านภาพยนตร์ สือ่โสตทัศน์และ

สิ่งเกี่ยวเนื่อง

๓. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริมเผยแพร ่

ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และส่ิง 

เกี่ยวเนื่อง

ปณิธาน : จะสร้างสรรค์และสนบัสนนุให้เกดิการใช้ประโยชน์สงูสดุ 

จากภาพยนตร์

ศักราชใหม่มาเยือนอีกครั้ง พร้อมกับภูมิทัศน์ใหม่ ๆ  ในหอภาพยนตร์ ทั้ง 

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและรถไฟสายภาพยนตร์ที่ได้รับการซ่อมแซม ทาสี 

ให้ดูเหมือนใหม่อีกคร้ัง รวมทั้งโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาที่เปลี่ยนโฉมใหม่ให้ดู 

ทันสมัยยิ่งขึ้น หลังจากปิดปรับปรุงไปร่วมครึ่งเดือน นอกจากนี้ยังมีประติมา- 

กรรมด้านภาพยนตร์เพิ่มขึ้นมาใหม่บริเวณเมืองมายาถึง ๓ ชิ้น คือ หลุยส์ แซม  

ออกุสแตง เลอ แปรงซ์ นักประดิษฐ์ภาพยนตร์ยุคบุกเบิกผู้หายสาบสูญ และ 

มัท หมานักแสดงในหนังของ ชาร์ลี แชปลิน เรื่อง A Dog’s Life ซึ่งรวมกันอยู่ 

ในชุดประติมากรรม “ผู้เห็นอนาคตของภาพยนตร์” และที่สำาคัญคือ พระรูป 

ประติมากรรม พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน  

เจ้าชายนักถ่ายหนังแห่งสยาม ซึ่งเราได้อัญเชิญพระรูปของพระองค์ขณะกำาลัง 

ทรงถ่ายภาพยนตร์มาขึ้นเป็นปกจดหมายข่าวฉบับต้อนรับปีใหม่นี้ 

สำาหรับสมาชิกจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ทุกท่าน วาระพิเศษนี ้

หอภาพยนตร์ยังได้จัดส่งของขวัญปีใหม่ คือ สมุดนัด ’๕๙ มาให้ท่านพร้อม 

จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นสมุดปฏิทินขนาดกะทัดรัดที่หอภาพยนตร์จัดทำามา 

ตลอดในช่วงหลายปีหลัง สำาหรับให้แฟน ๆ หอภาพยนตร์ได้ใช้จดบันทึก 

โปรแกรมหนัง กิจกรรมหอภาพยนตร์  หรือนัดหมายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอด 

ทัง้ศกัราชใหม่นี ้ สำาหรบัท่านทีไ่ม่ได้เป็นสมาชกิ สามารถขอรบัได้ทีห่อภาพยนตร์  

และห้องภาพยนตร์สถาน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (มี

จำานวนจำากัด)

ในนามตวัแทนของคณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีห่อภาพยนตร์ทกุคน กอง 

บรรณาธิการจดหมายข่าวฯ ขอส่งคำาอวยพรให้ผู้อ่านทุกท่าน มีสุขภาพพลา- 

นามยัแขง็แรงสมบรูณ์ และประสบพบเจอแต่เรือ่งราวทีดี่ในศกัราชใหม่ ๒๕๕๙ 

ที่ได้เดินทางมาถึง

ภาพปก: พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระกำาแพงเพช็รอคัรโยธนิ ทรงถ่าย
ภาพยนตร์สมัครเล่นด้วยกล้องยี่ห้อ 
Ensign ของอังกฤษ



พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

ในยคุปัจจบุนันีอ้าจกล่าวได้ว่า โทรศพัท์มอืถอืคอืปัจจยั 

ที่ ๕ สำาหรับการดำาเนินชีวิต ไม่ว่าจะหันมองไปทิศทางไหน

ผู ้คนต่างให้ความสนใจโทรศัพท์มือถือมากกว่าบุคคลหรือ 

สิง่แวดล้อมท่ีอยูร่อบตวั เพือ่ทีจ่ะก้าวให้ทนับคุคลในโลกยคุดจิิทลั 

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยได้ก ้าวไปพร้อมกับความเจริญทาง 

เทคโนโลยี ด้วยการออกแบบแอพพลิเคชั่นสำาหรับนักเรียน นักศึกษา  

และบุคคลท่ัวไปที่มีความสนใจให้สามารถเข้าถึงและทราบเรื่องราวของ 

ภาพยนตร์ไทย แม้ยังไม่มีโอกาสได้มาเห็นและสัมผัสประสบการณ์ ณ 

สถานที่จริงได้ 

โดยแอพพลเิคชัน่พพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย จะพาทกุท่านไปเริม่ต้นรู้จกั 

ตั้งแต่ประวัติพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และส่วนจัดแสดงต่าง ๆ ทั้งภายใน 

และภายนอกพิพิธภัณฑ์ อาทิ ส่วนจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น 

นทิรรศการหนึง่ศตวรรษภาพยนตร์ไทยทีบ่อกเล่าถึงประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์ 

ไทยตัง้แต่อดตีถึงปัจจบุนั Hall of Fame หรอืโถงเกยีรตยิศ ซึง่แนะนำาผูก้ำากบั 

ที่มีความสำาคัญและมีชื่อเสียงของวงการภาพยนตร์ไทย และส่วนจัดแสดงที่ 

เรียกว่ากระบวนการผลิตภาพยนตร์ ที่บอกเล่าขั้นตอนและวิธีการทำาหนัง 

ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย สำาหรับท่านที่สนใจข้อมูลของวัตถ ุ

พิพิธภัณฑ์ในเชิงลึกสามารถค้นหาวัตถุชิ้นต่าง ๆ ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ 

ได้โดยการคลิกไปที่ “วัตถุสำาคัญ” หลังจากนั้นจะปรากฏรูปภาพของวัตถุ 

แต่ละประเภทขึ้นมาให้ท่านเลือกชม 

ในส่วนของนิทรรศการภายนอกพิพิธภัณฑ์ ทุกท่านจะได้พบกับแผนที่ 

ขนาดใหญ่ที่บอกถึงสถานท่ีตั้งของนิทรรศการต่าง ๆ เช่น นิทรรศการเมือง 

มายาทีจ่ำาลองอาคารสถานทีท่ีม่คีวามสำาคญัทางประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์โลก  

ไม่ว่าจะเป็นร้านหนังตู้ของ โทมัส อัลวา เอดิสัน, ห้องซาลอน อินเดียน ซึ่ง 

เป็นสถานที่ฉายหนังครั้งแรกของโลก และโรงหนังตังค์แดง โรงหนังถาวร 

โรงแรกของโลก นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการอื่น ๆ อีก เช่น นิทรรศการรถไฟ 

สายภาพยนตร์, โรงถ่ายหนังแบล็คมารีอา, นิทรรศการหนังขายยา และหอ 

ศิลป์แนม สุวรรณแพทย์ หอศิลป์ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดเล็กที่สุดในโลก ซึ่งขณะนี้ 

กำาลังจัดแสดงนิทรรศการ ๑๐๐ ปี มานี สุมนนัฏ ดาราดวงแรกแห่งโลก 

ภาพยนตร์ไทย เป็นต้น เมื่อคลิกลงไปบนอาคารต่าง ๆ บนแผนที่จะปรากฏ 

แอพพลิเคชั่น >>>

รูปภาพและรายละเอียดของนิทรรศการต่าง ๆ 

แอพพลิเคชั่นพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยนอกจากจะเหมาะสมกับท่าน 

ที่ไม่สะดวกมาเยี่ยมชม ณ สถานที่จริงแล้ว ยังเหมาะสำาหรับผู้ที่สนใจวัตถุ 

พิพิธภัณฑ์ในเชิงลึกอีกด้วย ท่านใดที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ได้โดยเข้าไปค้นหาใน App Store และพิมพ์คำาว่า  

“พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย” (ขณะนี้ใช้ได้เฉพาะระบบปฏิบัติการ iOS) หรือ 

หากท่านใดเมื่อชมแอพพลิเคชั่นของเราแล้วยังไม่จุใจ หรือชมแล้วอยากเห็น 

วัตถุพิพิธภัณฑ์ของจริง ก็สามารถมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยได้ใน 

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีรอบนำาชมวันละ ๕ รอบ ใน 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. มวีทิยากร 

นำาชมทุกรอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

พิพิธภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย

พิพิธภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย เมืองมายา อินเตอร์แอกทีฟ ปฏิทิน

โดย ชยาภรณ์ ธนฤกษ์ชัย

๑



กิจกรรมเดือนตุลาคม

กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน

กิจกรรม

๒๔ ตุลาคม 

หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมวันหนังบ้าน  

คร้ังที ่๘ และร่วมเฉลิมฉลอง ๕๐ ปี ฟิล์มซเูปอร์  

๘ โดยเปิดรับตรวจ-ซ่อมฟิล์มและให้บริการ 

แปลงสัญญาณเช่นทุกปี พร้อมกับจัดฉาย

ภาพยนตร์จากฟิล์มซูเปอร์ ๘ ที่น่าสนใจ อาทิ  

การต่อสู้ของกรรมกรหญิงโรงงานฮาร่า หนัง

สารคดีที่ ได ้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก 

ภาพยนตร์ของชาติ ได้รับเกียรติจากผู้ทำาหนัง  

จอน อึ๊งภากรณ์ ร่วมสนทนาหลังชมภาพยนตร์  

และจัดฉายหนังสั้นชนะเลิศรางวัล รัตน ์

เปสตันยี จากเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๑๘  

เร่ือง Endless Nameless ได้รับเกียรติจาก 

ผู้กำากับ ปฐมพล เทศประทีป ร่วมสนทนาหลัง 

ชมภาพยนตร์เช่นเดียวกัน และพิเศษกับการ 

เดี่ยวเปียโนประกอบการฉายหนังการ์ตูนและ

หนังบ้านกำาพร้า โดย ธารตะวัน เครืออ่อน 

นักศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

๒๑ ตุลาคม (รอบเช้า) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 

พันท้ายนรสิงห์ (๒๔๙๓) ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ 

สถานีอนามัยวัดเสถียร นครชัยศรี

๒๒ ตุลาคม (รอบเช้า) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 

อินทรทีอง (๒๕๑๓) ให้แก่ชมรมขยบักายสบาย

ชีวี นครปฐม

๒๘ ตุลาคม (รอบเช้า) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 

จุฬาตรีคูณ (๒๕๑๐) ให้แก่ศูนย์ผู้สูงอายุ มะลิ

ซ้อน

๒๙ ตุลาคม (รอบเช้า) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 

เพชรตัดเพชร (๒๕๐๙) ให้แก่ชุมชนหมู่บ้าน 

ร่วมเกื้อ กรุงเทพฯ

๓๐ ตุลาคม (รอบเช้า) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 

ชูชกกัณหาชาลี (๒๕๑๖) ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ 

ตำาบลยายชา สามพราน 

๒๗ ตุลาคม

หอภาพยนตร์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ และ 

หน่วยงานภาคี จดังานวนัมรดกโสตทศัน์โลก “Archives 

at risk: protecting the world’s identities (มรดก 

โสตทัศน์ยังเสี่ยงอยู่ เราต้องสู้เพื่อพิทักษ์อัตลักษณ ์

โลก)” ภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา โดยในช่วงเช้า 

จัดเสวนาเรื่อง “ความท้าทายของการอนุรักษ์สื่อ 

โสตทัศน์เพื่อความยั่งยืน” ได้รับเกียรติจาก กรรณิการ์  

ชีวะภักดี ผู้อำานวยการพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ  

กรมประชาสัมพันธ์ และ โดม สุขวงศ์ ผู้อำานวยการ 

หอภาพยนตร์ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ในหัวข้อดังกล่าว และในช่วงบ่ายได้มีการอบรม 

หอภาพยนตร ์ ร ่ วมกับ

อุทยานการเรียนรู้ TK park จัด

ฉายภาพยนตร์เรื่อง ต้มย�ากุ้ง 2 

(๒๕๕๖) ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม 

ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ๑ อุทยาน

การเรียนรู้ TK park

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

Collection Management for Non Archives (การ

อนุรักษ์สื่อโสตทัศน์สำาหรับหน่วยงานท่ีไม่ได้มีหน้าที ่

อนุรักษ์โดยตรง) โดย ทิพย์วัลย์ ประยูรสุข นักวิชาการ 

ภาพยนตร์ และ ภวรศิา นภิาวฒันพงศ์ นกัประชาสมัพนัธ์

ปฏิบัติการ 

๖ พฤศจิกายน 

โดม สุขวงศ์ ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ และ 

ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการบริหารงานหอ

ภาพยนตร์ และพร้อมด้วยทมีหน่วยกู้หนงั เดินทางไป

อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับ

มอบฟิล์มและสิง่เกีย่วเนือ่งทางภาพยนตร์จำานวนมาก 

จาก คุณสมโภชน์ แสงเดือนฉาย ประธานบริษัทไชโย

โปรดักชั่น จำากัด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้อำานวย

การสร้าง ผู้กำากับภาพยนตร์ และเป็นบุคคลสำาคัญผู้

สร้างอุลตร้าแมน ทัง้นีเ้พือ่เป็นประโยชน์แก่สาธารณ- 

ชนที่สนใจและการศึกษาต่อไป 

และในวันเดียวกันนี้ 

ประยูร วงษ์ชื่น ผู้กำากับและ

ผูอ้ำานวยการสร้างภาพยนตร์  

พร้อมด้วย สุทัศน์ อินทรา- 

นุปกรณ์ ช่างถ่ายภาพผู้มีชื่อ

เสยีงทีร่บัหน้าทีก่ำากบัแสง ในภาพยนตร์เรือ่ง เวลาใน

ขวดแก้ว (๒๕๓๔) ให้เกียรติเข้าชมภาพยนตร์เรื่องดัง

กล่าวพร้อมคณะภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา  

๑๔ พฤศจิกายน
โดม สุขวงศ์ ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ ขึ้นรับ

รางวัลเชิดชูเกียรติ “โลตัส อวอร์ด” ในฐานะที่เป็นผู ้

อยู่เบื้องหลังและทำาเพื่อวงการภาพยนตร์อย่างแท้จริง  

จากเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๑๓  

(13th World Film Festival of Bangkok) ที่จัดขึ้นโดย 

กระทรวงวัฒนธรรมร่วม

กับบริษัทเนชั่น บรอด- 

แคสติ้ ง  คอร ์ปอเรชั่น 

จำากัด (มหาชน) และโรง

ภาพยนตร์ เอส เอฟ เวลิด์ 

ซีเนม่า ณ ศูนย์การค้า 

เซ็นทรัลเวิลด์

๑๖ พฤศจิกายน - ๔ ธนัวาคม 

หอภาพยนตร์ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดเทศกาล

ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้แห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ ๑๑ ภายใต้หัวข้อ “ปีสากลแห่งแสง” โดยจัดฉาย

ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยกิจกรรมสนุก ๆ อาทิ 

เกมมาเรียงสายรุ้งกันเถอะ และชัตเตอร์บี สนุกกับการ

เขียนภาพด้วยแสง เพื่อมอบความรู้คู่ความบันเทิงให้กับ

น้อง ๆ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

๒



กิจกรรมเดือนธนัวาคม

หน่วยงานและสถาบนัการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน

๙ ธันวาคม คณะนักดนตรีกลุ่มประเทศอาเซียน 

และบุคลากรของศูนย์ C asean เข้าเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและเมืองมายา 

หน่วยงานและสถาบนัการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน

๒ และ ๖ พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ- 

จอมเกล้าธนบุรี (หลักสูตรมีเดียอาตส์) 

๓ พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๓, ๑๐ และ ๒๔ พฤศจิกายน สถาบันกัลยาณ์ราช- 

นครินทร์ กรมสุขภาพจิต 

๑๑ พฤศจิกายน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๖ พฤศจิกายน SCHOOL OF ARTS SINGAPORE 

๑๗ พฤศจิกายน โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ 

๒๕ พฤศจิกายน วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ 

๒๘ พฤศจิกายน คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศิลปากร

๒๗ พฤศจิกายน 

หอภาพยนตร์ร่วมกบัศนูย์ฝึกสมอง โรงพยาบาล 

จุฬาลงกรณ์ ในโครงการภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ ครั้งที่ 

๔ จดัฉายภาพยนตร์เร่ือง The Legend of 1900 และ

หลงัจบภาพยนตร์ได้รบัเกยีรตจิาก ดน ูฮนัตระกลู และ

ผศ. นพ. สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน

แนวคิดจากภาพยนตร์ ณ ห้องชมภาพยนตร์ชั้น ๑ 

หอสมุดคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

๓๐ พฤศจิกายน 

รศ. ดร. สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ 

บริหารงานหอภาพยนตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ 

บริหารงาน ร ่วมเป็นเกียรติในพิธีเป ิดห้องเย็น 

“วายุภักษ์ ๑” ณ อาคารคลังแรกรับภาพยนตร์และ 

สิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ โดยใช้ชื่อ วายุภักษ์ เพื่อ 

เป็นการรำาลึกถึงห้องเย็นเก็บรักษาฟิล์มห้องแรก 

ของหอภาพยนตร์และประเทศไทย ที่อาคารพัสดุ 

ตีตราในบริเวณโรงกษาปณ์สิทธิการ ถนนเจ้าฟ้า 

กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของหอภาพยนตร์

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๑ พฤศจิกายน (รอบบ่าย) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 

มนต์รักลูกทุ่ง (๒๕๑๓) ให้แก่ชมรมครูเก่าโรงเรียน

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

๑๓ พฤศจิกายน (รอบบ่าย) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 

ปริศนา (๒๕๒๕) ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำาบลลำาพญา 

บางเลน

๑๘ พฤศจิกายน (รอบเช้า) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 

มนต์รักลูกทุ่ง (๒๕๑๓) ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ ตำาบล 

ท่าตำาหนัก นครชัยศรี

๑๙ พฤศจิกายน (รอบเช้า) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 

มนต์รักลูกทุ่ง (๒๕๑๓) ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ ตำาบล 

ดอนรวก อำาเภอดอนตูม

๒๐ พฤศจิกายน (รอบเช้า) จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง ชมุ

ทางหาดใหญ่ (๒๕๐๙) ให้แก่ชมรมผูส้งูอายวุดัมะเกลอื 

รพ. สต. คลองโยง ๒ 

๒๘ พฤศจิกายน 

หอภาพยนตร์จัดกิจกรรม ๑๐๐ ปี มาน ี

สุมนนัฏ ดาราดวงแรกแห่งโลกภาพยนตร์ไทย โดย 

กิจกรรมในวันดังกล่าวเริ่มด้วยการประทับรอย 

มือ-เท้า เป็นดาวดวงที่ ๑๖๒ ของ ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ  

หลานสาวมาน ีสมุนนฏั ก่อนจะเข้าสูร่ายการสนทนา  

“๑๐๐ ปี มานี สุมนนัฏ ดาราดวงแรกแห่งโลก 

ภาพยนตร์ไทย”กับ มนต์วดี (สามโกเศศ) ประเสริฐ- 

พิพัฒ (ทายาท), อัญชลี จงคดีกิจ, โดม สุขวงศ์ และ 

นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล นักวิชาการด้านดนตรี  

ภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ซึ่งในวันดังกล่าวได้ 

มีพิธีเปิด “นิทรรศการ ๑๐๐ ปี มานี สุมนนัฏ” ณ 

หอศิลป์แนม สุวรรณแพทย์ บริเวณชั้น ๒ ของ

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และปิดท้ายกิจกรรมกับ 

รายการ “เพลงในสวนศรีกรุง” โดยวงดนตรี OAD  

AND HIS BAND ซึ่งได้นักร้องรับเชิญอย่าง อรณัส  

ยนืยงหตัถภรณ์ (จิง้The Voice) ร่วมขบัร้องบทเพลง 

ของมานี สุมนนัฏ และโรงถ่ายภาพยนต์เสียงศรีกรุง 

บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

๓

๑๑-๑๔ ธันวาคม 

หอภาพยนตร์นำารถโรงหนังเคลื่อนที่ไปยัง

สนามเสือป่า เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ

ปั ่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD จัดฉายพระราช

กรณียกิจเมื่อคร้ังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และ สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ เสด็จ

เยือนต่างประเทศ เป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ที่หา

ชมได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งมีประชาชนและเยาวชน 

ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำานวนมาก



จากกลุ่มนักอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ในสหรัฐอเมริกาท่ี 
รวมตวักนัตัง้แต่ช่วงปลายครสิต์ทศวรรษที ่๑๙๖๐ ตวัแทน 
ของหน่วยงานท่ีเก็บส่ือโสตทัศน์ได้รวมตัวกันเพื่อแลก 
เปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ในการท�างาน  
หลายปีต่อมา กลุ่มนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม Film and Tele- 
vision Archives Advisory Committee (F/TAAC)  โดยมี 
การขยายตัวของสมาชิกจากไม่กี่คนเป็นจ�านวนกว่าร้อย 
แห่ง ในปี ค.ศ. ๑๙๙๐ การประชมุทีเ่มอืงพอร์ตแลนด์ (Port-
land) มลรัฐออริกอน (Oregon) ได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อกลุ่ม 
เป็น Association of Moving Image Archivists (AMIA)  
และในปี ค.ศ. ๑๙๙๑ ได้จัดตั้งเป็นสมาคมวิชาชีพอย่างเป็น
ทางการ

AMIA เป็นสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวกับส่ือโสตทัศน์ใหญ่ที่สุดในโลก  

ปัจจุบันมีสมาชิกประเภทบุคคลกว่า ๗๕๐ คนและสถาบันต่าง ๆ จาก 

ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นหลัก แต่ก็มีสมาชิกจากท่ัวโลกเข้า 

ร่วมด้วย ทกุปีจะมกีารจัดประชมุประจำาปีซึง่มจุีดประสงค์เพือ่จะแลกเปล่ียน 

ข้อมูลในการทำางานอนุรักษ์ภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ นำาเสนอปัญหาที ่

แต่ละหน่วยงานพบเจอจากประสบการณ์จริงและเสนอทางออกในแบบ 

ต่าง ๆ  นอกจากนีย้งัถอืเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่ำาคญั เนือ่งจากจะมนีกัศกึษาด้าน 

การอนุรักษ์ส่ือโสตทัศน์ในอเมริกาเข้าร่วมเป็นจำานวนมาก และเมื่อสำาเร็จ 

การศึกษาไปทำางานก็ยังกลับมาเข้าร่วมการประชุมอยู่เนืองๆ จึงกลายเป็น 

งานชุมนุมศิษย์เก่าของหลายสถาบันไปโดยปริยาย

การประชุม AMIA ครั้งล่าสุด จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘-๒๑ พฤศจิกายน  

๒๕๕๘ โดยคราวนี้กลับมาจัดที่เมืองพอร์ตแลนด์ มลรัฐออริกอน ที่เดิมซึ่ง 

เคยจัดประชุมจัดตั้งสมาคมเมื่อ ๒๕ ปีที่แล้ว หัวข้อในปีนี้มีการย้อนอดีต 

การถอดบทเรียนความผิดพลาดของที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะเมื่อการอนุรักษ์สื่อ 

โสตทัศน์ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำาหรับหน่วยงาน 

ที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่การอนุรักษ์ในระบบดิจิทัล 

ลินดา ทาดิค (Linda Tadic) อดีตประธานของ AMIA พูดถึงผล 

กระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการอนุรักษ์สื่อดิจิทัล ซึ่งเป็นส่ิงที่เรา 

ไม่ค่อยได้คำานึงว่า การที่หอภาพยนตร์ต่างเร่งที่จะแปลงสื่อโสตทัศน์ที่มีอยู่ 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

โดย ชลิดา เอื้อบำารุงจิต
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ในคอลเลคชั่น ก่อนที่สื่อเหล่านั้นจะเสื่อมจนไม่สามารถที่อนุรักษ์ได้อีกใน 

อีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยสื่อเหล่านี้ถูกจัดเก็บไว้ทั้งในเซิร์ฟเวอร์ ฮาร์ดไดรฟ์หรือ 

ดิจิทัลเทปแบบต่าง ๆ ซ่ึงจะต้องมีการโอนย้ายเป็นระยะ ๆ และเมื่อเทป 

เหล่านั้นได้รับการแปลงสัญญาณหรือโอนย้ายแล้วก็จะกลายเป็นขยะ เทป 

แมกเนติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากจะถูกเอาไปฝังกลบหรือเอาไปท้ิง 

ในประเทศทีย่งัไม่พัฒนา ซ่ึงจะไม่เสือ่มสลายและกลายเป็นพษิต่อสิง่แวดล้อม 

ในเวลาต่อมา จากรายงานของสถาบันแบล็คสมิธ (Blacksmith Institute)  

ศูนย์กำาจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศกานาเป็นที่ซึ่งมีสารพิษมากที่สุดใน 

โลก มากยิ่งกว่าโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลเสียอีก ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้มีแต่ 

เรื่องของการกำาจัดสื่อที่ไม่ใช้แล้ว การจัดเก็บไฟล์ดิจิทัลที่นิยมเก็บในระบบ  

Cloud ต้องใช้พลังงานและมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ เพราะฉะนั้น

จึงควรมีนโยบายที่เข้มงวดในการเลือกแหล่งพลังงานที่มีผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วย

อีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงการคัดเลือกสิ่งที่จัดเก็บ คือ การที ่

หอภาพยนตร์และสือ่โสตทศัน์แต่ละแห่ง จะต้องรบับรจิาคของปริมาณจำานวน 

มากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและคนก็อยากจะกำาจัดสิ่งที่ 

ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ถึงแม้ในเชิงอุดมคติ นักอนุรักษ์ทุกคนล้วนอยากจะเก็บ 

ทุกอย่าง แต่ในความเป็นจริง ด้วยทรัพยากร งบประมาณ และบุคคลากรที่มี 

อย่างจำากัด ทำาให้แต่ละสถาบันต้องมีกระบวนคัดเลือกสิ่งที่จะได้รับการเก็บ  

ส่วนสิง่ทีต่ดัสินใจว่าจะไม่เกบ็กจ็ะต้องมกีระบวนการดำาเนนิการต่อไป ตวัแทน 

จาก Film Academy Archive และ George Eastman House ได้เล่าถึง 

ขัน้ตอนในการพจิารณากลัน่กรอง มนีโยบายทีช่ดัเจนและทำาความเข้าใจกับผู้ 

มอบตัง้แต่แรกว่า หน่วยงานจะสงวนสทิธิใ์นการดำาเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ 

ตามแต่จะเห็นสมควรเมื่อพบว่าไม่สามารถที่จะจัดเก็บสิ่งที่มอบได้ทั้งหมด 

ปีนี้คณะกรรมการด้าน Avocacy (การสนับสนุน) ได้จัดหัวข้อเสวนา 

หลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันให้การเกิดความเปลี่ยนแปลงด้าน 

ต่าง ๆ ของงานอนุรักษ์ สิ่งแรกที่มีการพูดถึงคือ หน่วยงานที่มีความสำาคัญใน

การผลกัดนันโยบายสาธารณะต่าง ๆ  เช่น โครงการมรดกความทรงจำาโลกของ  

UNESCO การใช้กลไกขององค์กรระหว่างประเทศในการผลักดันให้เกิดการ 

เปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น  

สำาหรับดิฉันได้รับเชิญให้เป็นส่วนหนึ่งของการพูดหัวข้อ The Power  

of One ซึ่งพูดถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงจากคนตัวเล็ก ๆ ที่อยู่ในประเทศ 

ต่าง ๆ โดยดิฉันได้เล่าถึงประวัติศาสตร์การก่อตั้งหอภาพยนตร์เมื่อ ๓๐ กว่า 

ปีก่อน นอกจากนี้ยังได้ฟังเรื่องราวของประเทศอิสราเอลและบราซิล ซึ่งใน 

แต่ละที่จะมีลักษณะคล้ายกัน คือมีปัจเจกบุคคลที่มองเห็นความสำาคัญของ 

การอนุรักษ์ลุกขึ้นมาทำาอะไรสักอย่าง และกลายเป็นสถาบันที่มีความเจริญ 

งอกงามต่อมา 

นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการรณรงค์ต่าง ๆ  ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ความ 

สำาเรจ็ของหน่วยงานหนึง่จะเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอืน่ได้รเิริม่และปฏบิติั  

ในส่วนนี้ได้มีการอ้างอิงถึงปรากฏการณ์การรณรงค์ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งก็ม ี

หลายกรณีที่ประสบความสำาเร็จ

นอกจากการประชุมสัมมนายังมีกิจกรรมฉายภาพยนตร์ Archival  

Screening Night ซึง่จะเป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้นำาเสนอหนงั 

รวมทัง้การบรรยายไม่เกนิคนละ ๖ นาที ซึง่ปีนีม้ผีูเ้สนอเข้ามาฉาย ๒๐ รายการ

ทั้งที่เป็นฟิล์ม วิดีโอ และสื่อดิจิทัลอื่น ๆ โปรแกรมนี้นอกจากจะได้ความ 

สนกุสนานจากการชม ยงัได้เหน็ความหลากหลายของภาพยนตร์ทีจ่ดัเกบ็ และ 

การให้ความสำาคัญของหอภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์แต่ละแห่งอีกด้วย 

สิ่งที่เป็นจุดเด่นและน่าประทับใจเสมอสำาหรับงานประชุมของ AMIA ก็ 

คือการพบปะของคนที่ทำางานแบบเดียวกันภายใต้อุดมคติเดียวกัน ไม่ว่าจะ 

เป็นหน่วยงานเล็กหรือใหญ่ ทำาให้การทำางานอนุรักษ์ภายใต้เงื่อนไขข้อจำากัด 

มากมายไม่รู้สึกโดดเดี่ยวจนเกินไป และได้ข้อคิดเห็นใหม่ ๆ ในการปรับปรุง 

การทำางานให้ดียิ่งขึ้น  
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และแล้วก็ถึงเวลาที่เด็ก ๆ และชาวบ้านภาคเหนือรอคอย กับ 
การมาของ “รถโรงหนัง” ที่เริ่มต้นเดินทางข้ึนสู่พื้นที่ภาคเหนือ 
เมือ่ต้นเดือนตุลาคมทีผ่่านมา  การเดินทางคร้ังนี ้ครอบคลมุพืน้ท่ี  
๔ จังหวัดของภาคเหนือ คือ เชียงราย พะเยา น่าน และแพร่ ด้วย 
ระยะเวลากว่า ๒ เดือน ที่ “รถโรงหนัง” ได้เดินทางไปมอบความรู้ 
ความสนุกสนานแก่เด็กนักเรียนและชาวบ้านภาคเหนือ วันนี้ทีม
งานรถโรงหนังได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากและเล่าสู่กันฟังค่ะ

เราเริ่มต้นปฏิบัติงานภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายเป็นที่แรก ตามด้วยพะเยา  

น่าน และปิดท้ายการเดินทางที่จังหวัดแพร่ ตระเวนเดินทางไปพื้นที่ต่าง ๆ โดย 

รอบ ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงปิดเทอม ทำาให้ได้พบเห็นภาพบรรยากาศท่ีแปลกตา 

ไป แต่ก็ชวนให้อมยิม้ เพราะในรอบเช้าและรอบบ่ายจากเดิมทีม่กัจะมีกลุม่นักเรียน 

เดนิทางมาชมภาพยนตร์พร้อมกบัเพือ่น ๆ  และคณุครใูนโรงเรยีน ครัง้นีก้ลบัเปลีย่น 

เป็นภาพคุณพ่อ คุณแม่ หรือแม้แต่ย่า ยาย พ่อเฒ่า แม่เฒ่า เป็นฝ่ายสละเวลาช่วง 

เช้า-บ่าย จากการงานต่าง ๆ  พร้อมใจกันจูงมือลูก ๆ  หลาน ๆ  มาร่วมชมภาพยนตร์ 

พร้อม ๆ กัน นอกจากจะได้เห็นเด็ก ๆ มีความสุขกับภาพยนตร์จากโครงการ 

โรงหนังโรงเรียนแล้ว ฝ่ายผู้ปกครองก็ได้มีโอกาสมานั่งยิ้ม ได้หัวเราะกับหนังไป 

พร้อมกับเด็ก ๆ  อีกด้วย  นอกจากเด็ก ๆ  ที่ปิดเทอมจะได้เข้าชมภาพยนตร์แล้ว ใน

รถโรงหนัง

โดย นิศานาถ ไทรทองคำา และทีมงานรถโรงหนัง

รถโ รงห นังมาแล ้ วจ ้ า

เชียงราย พะเยา แพร่
น่าน

พี่ ๆ น้อง ๆ ทหาร จ. พะเยา

ร่วมสนุกตอบคำาถามชิงรางวัล

บรรยากาศ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

หนุ่ม-สาวจากโรงเรียนผู้สูงอายุเวียงแก่น พร้อมดูหนังแล้วค่า๖

ดูหนังครึกครื้น เด็กๆบ้านคุ้ม จ.แพร่ คึกคัก



บางพื้นที่ “รถโรงหนัง” ยังได้มีโอกาสต้อนรับเหล่าภิกษุ-สามเณร มาร่วมชม 

ภาพยนตร์โดยมุ่งเน้นการชมภาพยนตร์ให้เกิดปัญญา ร่วมชมภาพยนตร์พร้อมพูด 

คุยถึงประเด็นต่าง ๆ อีกด้วย

เมื่อเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน เปิดเทอมแล้ว บรรยากาศเก่า ๆ ก็กลับคืนสู่รถ 

โรงหนังอีกครั้ง น้อง ๆ นักเรียนเดินทางมาพร้อมเพื่อนในห้อง พ่ี ๆ น้อง ๆ ใน 

โรงเรียน เพ่ือมาพบกับ “รถโรงหนัง” ที่ทุกคนต้ังตาคอยด้วยสายตาท่ีต่ืนเต้น ม ี

ความสุข บ้างก็ได้สัมผัสบรรยากาศของโรงหนังเป็นครั้งแรก บ้างก็เคยรับชม 

ภาพยนตร์ในโรงหนังมาแล้ว แต่ทุกคนล้วนได้มารับประสบการณ์ร่วมกัน เรียนรู้ 

มารยาทในการใช้โรงภาพยนตร์ เรียนรู้ชีวิต เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านภาพยนตร์  

เมื่อถึงช่วงเวลาเย็นก็เป็นช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากหน้าที ่

การงานของชาวบ้าน ในพื้นที่ต่าง ๆ พี่ป้าน้าอาที่เพิ่งเสร็จกิจจากการเกี่ยวข้าว ก็ 

รีบกลับบ้านอาบนำ้าแล้วจูงมือเด็ก ๆ กลับมาดูหนังที่รถโรงหนังด้วยกันอีกครั้ง

“เมื่อไหร่จะมาอีก” คือประโยคคำาถามสุดฮิตจากชาวบ้าน ที่ทีมงานได้ฟัง 

เมื่อไหร่ก็ชุ่มชื่นหัวใจเมื่อนั้น เพราะนั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าผู้คนที่นั่นจะยังคง 

รอคอยการกลับมาของรถโรงหนัง เพ่ือจะได้จูงมือลูกหลานและคนท่ีรักมาดูหนัง 

ร่วมกันในโรงหนังอีกสักครั้ง  แต่ก่อนจะกลับมาเจอกันได้ “รถโรงหนัง” คันนี้ต้อง 

ขอตระเวนเดินทางไปสู่จังหวัดต่าง ๆ  ในประเทศอย่างทั่วถึงก่อนนะคะ  อย่างน้อย 

สำาหรับปีนี้เราก็ได้เดินทางไปยังบางจังหวัดในภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน และ 

มาส่งท้ายปีที่ภาคเหนือกันเรียบร้อยแล้ว สำาหรับโปรแกรมปีหน้าจะเป็นอย่างไร  

และเราจะเดินทางไปสู่จังหวัดไหนกันบ้าง ติดตามกันได้ที่แฟนเพจ “รถโรงหนัง”  

www.facebook.com/thaicinemobile หรือเว็บไซต ์หอภาพยนตร ์

www.fapot.org ได้เลยค่า ... ขอบคุณทุก ๆ คนที่ร่วมสร้างความประทับใจในปีนี้  

แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะ 

        

 

คุณยายมาดูหนังกับหลานตัวน้อย

บรรยากาศ กาดกองเก่าลงชื่อก่อนดูหนัง ที่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๒

วีลแชร์ ก็นำาขึ้นรถโรงหนังได้นะคะ

ภิกษุ-สามเณร อ.เทิง จ.เชียงราย

สมุดดีด รถโรงหนัง ของที่ระลึกมอบแก่น้อง ๆ ทุกคน

โรงเรียนอนุบาลแพร่

รอบพิเศษวันเสาร์ ที่กาดกองเก่า จ.แพร่

หนุ่ม-สาวจากโรงเรียนผู้สูงอายุเวียงแก่น พร้อมดูหนังแล้วค่า

หนูได้ดูหนัง กับรถโรงหนังแล้วค่า...เย่

๗



ห้องวายุภักษ์ ๑

VAYUPAK 1 (V1)

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ปี ๒๕๔๔ หอภาพยนตร์ได้รบังบประมาณแผ่นดนิจำานวน ๕ ล้าน 

บาทเศษ จัดสร้างอาคารเก็บฟิล์มภาพยนตร์ที่ศาลายาเพิ่มอีก ๑ หลัง  

คือ อาคารเก็บรักษาฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ในพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีห้องเย็นเก็บฟิล์ม ๑ ห้อง 

ปี ๒๕๕๖ หอภาพยนตร์ได้รับงบประมาณแผ่นดินจำานวน ๖๐  

ล้านบาทเศษ สร้างอาคารคลงัแรกรบัทีศ่าลายา ต้องรือ้อาคารเกบ็ฟิล์ม 

สรรพสาตรศุภกิจและห้องเก็บรักษาฟิล์ม  

ปี ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ได้ใช้งบ 

ประมาณจำานวน ๗ ล้านบาทเศษ จัดสร้าง 

ห้องเย็นเก็บฟิล์มภาพยนตร์ ในอาคารคลังแรกรับ และรื้ออาคารเก็บ

รักษาฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ฯ 

นับต่อนี้ไป ห้องเย็นเก็บรักษาฟิล์มของหอภาพยนตร์ห้องใหม่นี้ 

และที่จะมีต่อไปภายหน้า จะได้ชื่อว่า ห้องวายุภักษ์ เพื่อเป็นที่รฦกถึง 

ห้องเยน็เกบ็รกัษาฟิล์มแรกสดุของหอภาพยนตร์และของประเทศไทย  

ที่อาคารพัสดุตีตรา ในบริเวณโรงกษาปณ์สิทธิการเก่า ซึ่งสร้างขึ้นด้วย 

เงินบริจาคของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด และผู้บริจาคร่วมอีก 

หลายราย ที่ใช้ชื่อ วายุภักษ์ เพราะที่บานประตูห้องมั่นคงในอาคาร 

พัสดุตีตรา ซึ่งหอภาพยนตร์ใช้ทำาเป็นห้องเย็นเก็บรักษาฟิล์มห้อง 

ทีส่องนัน้ มตีรานกวายภุกัษ์หล่อโลหะ อนัเป็นตราประจำากรมธนารักษ์ 

กระทรวงการคลัง ต้นสังกัดของโรงกษาปณ์ ประดับไว้บนหน้าบาน

ประตูห้องมั่นคง ซึ่งหอภาพยนตร์ได้ถอดออกเพื่อนำามาประดับเป็น 

ธงไชยที่หน้าประตูห้องเย็นใหม่เสมอมา  

และเมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น.  

คณะกรรมการบรหิารหอภาพยนตร์และเจ้าหน้าทีห่อภาพยนตร์ ได้เข้า 

ชมห้องวายภุกัษ์และกระทำาพธิเีปิดใช้ห้องเยน็เก็บรกัษาฟิล์มภาพยนตร์ 

นี้ ที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ ๔๐%

จงรักษาฟิล์มให้ยั่งยืนตลอดไป

ภารกิจของหอภาพยนตร์  คอืการแสวงหาภาพยนตร์ 
และสิง่เกีย่วเนือ่งใด ๆ  ก็ตามเกีย่วกบัภาพยนตร์ เพือ่น�า 
มาดูแลรักษา อนุรักษ์ และให้บริการแก่สาธารณชน ซึ่ง 
ในบรรดาส่ือโสตทัศน์ทัง้หลายทีแ่สวงหามาได้นัน้ พบว่า 
ฟิล์มภาพยนตร์เป็นสือ่ทีเ่ปราะบางทีส่ดุ อาจเสือ่มสภาพ 
ได้อย่างง่ายดายหากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่าง 
ถูกต้องเหมาะสม 

ห้องเย็น เป็นความจำาเป็นในกระบวนการอนุรักษ์ภาพยนตร์ 

โดยเฉพาะการเก็บรักษาฟิล์มภาพยนตร์อย่างยั่งยืน ห้องเย็นจึงเป็น 

หัวใจของหอภาพยนตร์ เป็นหลักประกันเบื้องต้นว่า ฟิล์มภาพยนตร ์

จะได้รับการเก็บรักษาให้คงอยู่ตลอดไปตราบเท่าที่ห้องเย็นยังคงอยู่  

ห้องเย็นห้องแรกของหอภาพยนตร์คือห้องซึ่งอาศัยเงินบริจาค 

จากธนาคารกรุงศรอียธุยา จำากดั และผูบ้รจิาคอ่ืน ๆ กัน้เป็นห้องเลก็ ๆ 

อยูใ่นอาคารพสัดตุตีราของโรงกษาปณ์สทิธกิาร ถนนเจ้าฟ้า กรงุเทพฯ  

ซึ่งกรมศิลปากรได้มอบให้เป็นอาคารที่ทำาการของโครงการจัดต้ัง 

หอภาพยนตร์แห่งชาติ เปิดใช้เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 

เรียกชื่อว่า ห้อง Vault 1 ย่อว่า V1 ต่อมา หอภาพยนตร์ได้รับงบ 

ประมาณพิเศษในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ 

พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา จำานวนประมาณ ๑ ล้านบาทเศษ นำาส่วน 

หนึ่งมาจัดสร้างห้องเย็นที่สอง ชื่อ V2 โดยดัดแปลงจากห้องมั่นคงใน 

อาคารพัสดุตีตรานั้น เปิดใช้งานเมื่อปี ๒๕๓๐ 

ปี ๒๕๓๕ หอภาพยนตร์ได้รับงบประมาณแผ่นดินประมาณ 

๖ ล้านบาทเศษ จัดสร้างอาคารเก็บฟิล์ม ๑ หลัง ที่ถนนพุทธมณฑล 

สาย ๕ ตำาบลศาลายา จงัหวดันครปฐม ใช้ชือ่ อาคารสรรพสาตรศภุกจิ  

ประกอบด้วยห้องเยน็เก็บฟิล์มนริภัย ๔ ห้อง ห้องเกบ็ฟิล์มไนเตรท ๑ ห้อง  

ปี ๒๕๔๐ หอภาพยนตร์ถูกย้ายออกจากอาคารที่ถนนเจ้าฟ้า  

กรุงเทพฯ มาอยู่ที่ศาลายา ต้องสละอาคารพัสดุตีตราและห้องเย็นเดิม

ทั้งสองห้อง 

โดย กลุ่มงานภาพยนตร์

๘



ห้องเย็นเก็บรักษาฟิล์มห้องแรกของหอภาพยนตร์ เมื่อปี ๒๕๒๘

อาคารสรรพสาตรศุภกิจ 
ตึกเก็บฟิล์มของหอภาพยนตร์ เปิดใช้งานเมื่อปี ๒๕๔๐

๙



    ศักราชใหม่ ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ได้จัดสร้างประติมากรรมด้านภาพยนตร์ 
ขึ้นมาใหม่จ�านวนหนึ่งเพื่อให้สาธารณชนได้เข้ามาช่ืนชมและเรียนรู้ หนึ่งในนั้นคือ  

พระรูปประติมากรรม พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก�าแพงเพ็ชรอัครโยธิน 
ผู้ที่นอกจากจะทรงเป็นก�าลังหลักในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าด้วยพระ 

ปรีชาสามารถในวิทยาการด้านต่าง ๆ ทั้งการคมนาคม การขนส่ง การสื่อสาร การทหาร  
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ฯลฯ พระองค์ยังทรงเป็นนักถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่นคนส�าคัญของสยาม  
และทรงเป็นผู้มีบทบาทโดดเด่นที่สุดคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย

พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน ทรงมี 

พระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าชายบุรฉัตรไชยากร ประสูติเมื่อวันจันทร์ที ่

๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๓๒๔* ทรงเป็นพระโอรสองค์ที ่๓๕ ในพระบาทสมเดจ็ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาวาด เมื่อทรงพระเยาว์  

พระองค์ทรงเริ่มต้นศึกษาหนังสือไทยท่ีโรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบ  

จากนั้นจึงเสด็จไปทรงศึกษาที่ต่างประเทศเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๗ 

ด้วยความที่สนพระทัยในวิชาช่างเป็นพิเศษ พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงกำาหนดให้พระองค์ศึกษาด้านโยธาธิการ  

และวิชาวิศวกรรมที่ประเทศอังกฤษ ตลอดระยะเวลาประมาณ ๑๐ ปีที่อยู่ 

ต่างประเทศ เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ประดิษฐกรรมช้ินใหม่ของโลก  

“ภาพยนตร์” ได้ถือกำาเนิดขึ้น และเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วโลกอย่างรวดเร็ว  

กรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธินซ่ึงทรงสนพระทัยในการถ่ายภาพนิ่งตาม 

อย่างพระราชนิยมของพระราชบิดาเป็นพื้นอยู่แล้ว จึงทรงเริ่มศึกษาและ 

ทดลองถ่ายภาพยนตร์ในแบบสมัครเล่น จนเป็นที่รู้จักในวงการภาพยนตร์ 

สมัครเล่นของอังกฤษในขณะนั้น

ภายหลังสำาเร็จการศึกษาจากอังกฤษ และเสด็จไปทรงศึกษาวิชา 

เพิ่มเติมที่ฝรั่งเศส กรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธินได้เสด็จกลับสยามในปี  

พ.ศ. ๒๔๔๗ โดยทรงรับราชการในเหล่าทหารช่าง กรมยุทธนาธิการ ทหาร 

บก มีหน้าที่ดำาเนินการฝึกอบรมวิชาทหารช่างสมัยใหม่ตามแบบอย่าง 

ประเทศตะวันตก ที่ให้บริการด้านการสื่อสารควบคู่ไปกับการโยธา 

กล่าวถึงกิจการภาพยนตร์บนแผ่นดินสยามในขณะนั้น ชาวสยามได ้

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระก�าแพงเพ็ชรอัครโยธิน
เจ้าชายนักถ่ายหนังแห่งสยาม

โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

๒

๑
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เร่ิมรู้จักคุน้เคยกบัประดษิฐกรรมอย่างใหม่ของโลกเป็นอย่างดแีล้ว จากการ 

ที่มีชาวต่างประเทศนำาภาพยนตร์เข้ามาจัดฉายอยู่เป็นระยะ รวมทั้งใน 

พระนครก็ได้เริ่มมีโรงหนังถาวรเกิดขึ้น โดยชาวสยามที่มีบทบาทโดดเด่น 

ทีส่ดุในกจิการด้านนี ้คอื พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวลัยวงศ์  

กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ ซ่ึงเป็นพระปิตุลาของกรมพระกำาแพงเพ็ชร 

อัครโยธิน และเป็นผู้มีฝีพระหัตถ์ด้านภาพยนตร์อันลือชื่อ รวมทั้งทรงนำา 

ออกฉายตามโรงภาพยนตร์และงาน 

รืน่เรงิต่าง ๆ  อยูเ่ป็นประจำา โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในงานเทศกาลประจำาปี

ของวัดเบญจมบพิตรฯ หรือท่ีบาง 

ครัง้เรยีกว่า งานสวนดสุติ ซึง่ถือเป็น

งานออกร้านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ

สยามในช่วงเวลานั้น 

ในงานสวนดุสิต ประจำาปี  

พ.ศ. ๒๔๕๑ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงต้น 

เดือนธันวาคม ขณะท่ีกรมหลวง 

สรรพสาตรศภุกิจ ทรงออกร้านฉาย 

ภาพยนตร์ของพระองค์อย่างที่เคย 

เป็นมาเช่นทุกปี ได้ปรากฏว่า กรม 

พระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธินทรง 

ออกร้านแสดงกิจกรรมด้วยเช่นกัน  

โดยส่ิงที่พระองค์นำามาแสดง คือ 

แบบจำาลองระบบรถรางไฟฟ้าที ่

ทรงจัดสร้างขึน้เอง และมภีาพยนตร์ 

ขนาดเล็กจัดแสดงประกอบอยู่ด้วย  

กิจกรรมออกร้านนี้คล้ายเป็นดั่ง 

นมิติบอกเหตกุารณ์ล่วงหน้า ถึงพระ 

เกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ 

เกีย่วกบั “รถไฟ” กบั “ภาพยนตร์”  

ซึ่งผูกพันเกี่ยวเนื่องกัน และปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในรัชกาลถัดมา

พ.ศ. ๒๔๕๗ รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ขณะทีก่รมพระกำาแพงเพช็รอคัรโยธนิได้เสดจ็ไปยงัประเทศองักฤษ พระองค์ 

ได้ประทานสัมภาษณ์แก่นิตยสาร The Kinematograph and Lantern  

Weekly เมื่อคราวเสด็จเยือนบริษัทคลาเรนดอน ฟิล์ม (The Clarendon  

Film Company) โดยทรงเล่าถึงพระราชนิยมด้านการถ่ายภาพและ 

ภาพยนตร์ว่า พระองค์ทรงเป็นนักถ่ายภาพยนตร์ที่มีความสนพระทัยอย่าง 

จริงจัง และทรงมีห้องสำาหรับฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่สยาม โดยทรง 

มีอุปกรณ์ภาพยนตร์ของบริษัทปาเต๊ะ (Pathé) แห่งฝร่ังเศส และทรง 

สนพระทัยเป็นพิเศษในกล้องของ เชอรี่ เคียร์ตัน (Cherry Kearton) ช่าง 

ถ่ายภาพชวีติสตัว์ป่าผูม้ชีือ่เสยีง นอกจากนีย้งัทรงทดลองถ่ายทำาภาพยนตร์ 

ด้วยเทคนิคพิเศษต่าง ๆ เช่น การใช้กระจกเงาหรือแว่นกรองแสง ทั้งยัง 

โปรดให้ทหารในกองทัพชมภาพยนตร์ และที่สำาคัญคือทรงมีพระดำาริอัน 

ลกึซึง้ถงึอนาคตของการภาพยนตร์ว่า จะมเิป็นเพยีงแต่สือ่บนัเทิง แต่ยงัทรง 

เล็งเห็นว่า ภาพยนตร์จะมีคุณค่าดั่งสื่อการเรียนรู้ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง 

ในระบบการศึกษา

ข้อผิดพลาดประการหนึ่งของบทความในนิตยสารดังกล่าว คือ การ 

กล่าวถึงพระองค์ว่าทรงเป็น The Crown Prince of Siam หรือ มกุฎราช 

กุมารแห่งสยาม ซึ่งไม่ใช่พระยศที่แท้จริงของพระองค์ แต่อย่างไรก็ตาม ใน 

หนังสือกินเนสส์ว่าด้วยภาพยนตร์ (The Guinness Book of Film) ซึ่ง 

ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้ระบุว่า “เจ้านายนักถ่ายภาพยนตร์รายแรก  

คือ มกุฎราชกุมารแห่งสยาม ผู้ทรงฝักใฝ่ในงานอดิเรกนี้มาตั้งแต่ปี ๒๔๕๗  

พระองค์ยังมีโรงฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์อยู่ในพระราชวังที่กรุงเทพฯ 

ด้วย” และ “เชื้อพระวงศ์รายแรกที่มีโรงภาพยนตร์ส่วนตัวอยู่ในวัง ได้แก่  

มกุฎราชกุมารแห่งสยามและพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ ๒ แห่งรัสเซีย ตั้งแต่ใน 

ราวปี ๒๔๕๖ ทั้งสองราย”

ข้อเท็จจริงคือ ในช่วงระหว่าง  

พ.ศ. ๒๔๕๖ – ๒๔๕๗ แผ่นดินสยาม 

ไม่มมีกุฎราชกุมารอย่างเป็นทางการ  

หากหมายถึง พระบาทสมเด็จพระ- 

มงกุฎเกล้าฯ ซึ่งทรงเคยเป็นสยาม 

มกุฎราชกุมาร เมื่อประมาณ ๓ ป ี

ก่อนหน้านั้น ก็ไม่พบหลักฐานว่า 

พระองค์ทรงถ่ายทำาภาพยนตร์ หรอื 

โปรดภาพยนตร์อย่างงานอดิเรกแต่ 

อย่างใด จึงอาจเป็นไปได้ว่า “มกุฎ 

ราชกุมารแห ่งสยาม”ที่หนังสือ 

กินเนสส์ระบุนั้น หมายถึงกรมพระ 

กำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน ผู้ที่นิตยสาร  

The K inematograph and 

Lantern Weekly เข้าใจผิดว่าทรง 

เป็น The Crown Prince of Siam  

และการประทานสัมภาษณ์ครัง้นัน้ก็ 

เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง 

กับข้อมูลที่หนังสือกินเนสส์อ้างถึง

ล่วงสูปี่ พ.ศ. ๒๔๖๐ พระบาท 

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ทรงมี 

พระบรมราโชบายยบุรวมกรมรถไฟ 

สายเหนอืและสายใต้เป็นกรมเดยีวเรยีกว่า กรมรถไฟหลวง และโปรดเกล้าฯ  

ให้กรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธินขึ้นเป็นผู้บัญชาการพระองค์แรก โดยใน 

ระหว่างที่ทรงพระกรณียกิจด้านการรถไฟด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรง 

ศึกษาเล่าเรียนมาจากต่างประเทศ พระองค์ยังทรงแสดงให้เห็นถึงความ 

สนพระทัยในการถ่ายภาพยนตร์อยู ่เสมอ โดยได้ทรงถ่ายภาพยนตร ์

สมคัรเล่นบันทกึกิจกรรมต่าง ๆ  ของกรมรถไฟหลวง รวมทัง้ในปี พ.ศ. ๒๔๖๓  

เมื่อเสด็จทอดพระเนตรกิจการรถไฟของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ก็ยัง 

ทรงถือโอกาสทอดพระเนตรกิจการโรงถ่ายภาพยนตร์ที่ฮอลลีวู้ดด้วย

ต้นปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ภาพยนตร์ข่าวกิจการของกรมรถไฟหลวงเริ่มมี 

โปรแกรมออกฉายตามโรงภาพยนตร์ต่าง ๆ อยู่เป็นประจำา ซึ่งแสดงให้เห็น 

ว่ากรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธินได้ทรงจัดต้ังหน่วยผลิตภาพยนตร์ขึ้น 

ในกรมรถไฟหลวง และต่อมา จึงปรากฏชื่ออย่างเป็นทางการว่า กอง 

บรรยายภาพ

๑. ภาพล้อกรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน ฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ ๖ 

๒. กรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน (สวมพระมาลา) และหลวงกลการเจนจิต (ซ้ายสุด)  กับ

คณะถ่ายภาพยนตร์จากบริษัท ฟอกซ์ มูวี่โทน นิวส์ (Fox Movietone News) สหรัฐอเมริกา  

ซึ่งมาถ่ายทำาภาพยนตร์เสียงเป็นครั้งแรกของสยาม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ โดยได้บันทึกเสียงของ

กรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน ลงในภาพยนตร์ด้วย

*นับตามศักราชแบบเก่า (๑ เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่)

๑

๑๑



ภาพยนต์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง โดยมีอาคารที่ทำาการตั้งอยู่บริเวณ 

สถานีรถไฟกรุงเทพ หัวลำาโพง เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ทันสมัยทั้งด้านการ 

พิมพ์และล้างฟิล์มภาพยนตร์ กล้องถ่ายภาพยนตร์ ไฟโคมถ่ายภาพยนตร์  

ซึ่งสั่งซื้อโดยตรงมาจากฮอลลีวู้ด

กองภาพยนต์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง ที่ก่อตั้งโดยกรมพระ- 

กำาแพงเพ็ชรอัครโยธินนี้ นับเป็นหน่วยงานภาพยนตร์ของรัฐแห่งแรกใน 

สยามและแห่งแรกแห่งหนึง่ในโลก ทำาหน้าทีผ่ลติภาพยนตร์ข่าวและสารคดี 

เผยแพร่กจิการของการรถไฟ พระราชกรณียกจิและพระราชพธิต่ีาง ๆ  รวม 

ถึงภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวสยาม ตลอดจนกิจการของหน่วยงาน 

ราชการอื่น ๆ ทั้งยังรับจ้างผลิตภาพยนตร์ให้เอกชนทั่วไปด้วย นอกจากนี้ 

ในปลายปี พ.ศ. ๒๔๖๕ กรมรถไฟหลวง โดยกองภาพยนต์เผยแผ่ข่าว ยัง 

ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ดูแลช่วยเหลือหาสถานที่ถ่ายทำาและอำานวยความสะดวกเครื่องมือ 

อุปกรณ์ต่าง ๆ แก่คณะถ่ายทำาภาพยนตร์ของ นายเฮนรี่ แมกเร (Henry  

McRae) นักสร้างหนังจากฮอลลีวู้ด ซึ่งเดินทางเข้ามาขอพระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตสร้างภาพยนตร์ในสยาม โดยเมื่อถ่ายทำาเสร็จสิ้น นาย 

แมกเรได้มอบสำาเนาฟิล์ม ๑ ชุด ให้แก่กรมรถไฟหลวง ซึ่งได้ให้สยาม 

ภาพยนตร์บริษัทเช่าไปจัดฉายตามโรงภาพยนตร์ในเครือของบริษัท ในชื่อ 

ว่า นางสาวสุวรรณ นับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่แสดงโดยคนไทย

ไม่เพียงแต่ทำาหน้าที่เป็นศูนย์ผลิตภาพยนตร์ของชาติ กองภาพยนต ์

เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง ยังเป็นด่ังสำานักตักศิลา ฝึกฝนวิชาภาพยนตร์ 

ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งบางส่วนได้กลายเป็นกำาลังสำาคัญในการ 

พัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของชาติในเวลาต่อมา ท่ีโดดเด่นที่สุดคือ  

หลวงกลการเจนจิต (เภา วสุวัต) หัวหน้าช่างถ่ายภาพและภาพยนตร ์

คนที่ ๒ ของกองภาพยนต์เผยแผ่ข่าว ซึ่งได้เป็นแกนหลักของพ่ีน้องสกุล 

วสุวัตในการสร้างภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก คือ โชคสองชั้น ออกฉายปี พ.ศ.  

๒๔๗๐ และได้รบัการยกย่องว่าเป็นช่างถ่ายภาพยนตร์อนัดับหนึง่ของสยาม 

ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีนับจากนั้น โดยกรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน 

กองภาพยนต์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง ที่ก่อตั้งโดย

กรมพระก�าแพงเพ็ชรอัครโยธินนี้ นับเป็นหน่วยงานภาพยนตร์ของรัฐ

แห่งแรกในสยามและแห่งแรกแห่งหนึ่งในโลก ท�าหน้าที่ผลิตภาพยนตร์ข่าวและ

สารคดีเผยแพร่กิจการของการรถไฟ พระราชกรณียกิจและพระราชพิธีต่าง ๆ 

รวมถึงภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวสยาม ตลอดจนกิจการ

ของหน่วยงานราชการอื่น ๆ ทั้งยังรับจ้างผลิตภาพยนตร์ให้เอกชนทั่วไปด้วย

๑

๒ ๓

๑๒



ยังทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของการสร้างภาพยนตร ์

เสียงของพีน้่องสกลุวสวุตั ในระยะเริม่ต้นอีกด้วย

นอกจากก่อตั้งหน่วยงานผลิตภาพยนตร์ 

ของรัฐ กรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธินยังทรงมี 

กจิการภาพยนตร์สมคัรเล่นส่วนพระองค์ ซึง่ทรง 

เรียกว่า “บ้านดอกไม้ฟิล์ม” ตามชือ่วงัท่ีพระองค์ 

ประทับ และมีตราประจำาพระองค์คือ เทวดา 

อัญเชิญฉัตร เป็นตราของภาพยนตร์ ภาพยนตร์ส่วนพระองค์บ้านดอกไม ้

ฟิล์มนี้ มีท้ังที่ทรงถ่ายด้วยฝีพระหัตถ์พระองค์เอง และให้ข้าราชบริพาร 

ถ่ายถวาย ส่วนหน่ึงเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายขึ้นเพื่อเป็นสื่อให้ความรู้ บันทึก 

เหตุการณ์สำาคัญ หรือเผยแพร่พระกรณียกิจต่าง ๆ ที่ทรงเกี่ยวข้อง และ 

อีกส่วนหนึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ทรงถ่ายทำาด้วยการใช้เทคนิคพิเศษต่าง ๆ 

อย่างที่เรียกว่า ภาพยนตร์ทดลอง ซึ่งทั้งหมดนี้มีจำานวนรวมกันมากมาย 

นับหลายร้อยม้วน นับเป็นกรุภาพยนตร์สมัครเล่นที่ยิ่งใหญ่และมีความ 

สำาคัญมากที่สุดกรุหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย

เมือ่สยามผลัดแผ่นดินสูร่ชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั  

ผูม้พีระราชนยิมในการภาพยนตร์และโปรดการถ่ายภาพยนตร์เช่นเดียวกัน  

กรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธินก็ทรงมีบทบาทในการถวายคำาแนะนำาแก่ 

องค์พระมหากษัตริย์ด้วย และในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ เมื่อพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “สมาคมภาพยนตร์ 

สมัครเล่นแห่งสยาม” ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดย 

เฉพาะการประชุมฉายภาพยนตร์ของสมาชิกเป็นประจำาทุกเดือน กรม 

พระกำาแพงเพช็รอคัรโยธนิทรงได้รบัเลอืกให้เป็นองค์อปุนายกในปีแรก และ 

เป็นนายกสมาคมในปีถดัมา โดยทรงจดัตัง้คณะอนุกรรมการแผนกขายของ  

แผนกเทคนคิ และแผนก Film Library หรอืห้องสมดุภาพยนตร์ของสมาคม

นอกเหนือจากงานด้านภาพยนตร์ กรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน 

ยังทรงกำากับดูแลกิจการสำาคัญต่าง ๆ ของชาติอีกจำานวนมาก โดยเฉพาะ 

เมือ่ทรงได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม เมือ่  

ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ และทรงได้รับการถวายพระเกียรติให้ทรงเป็น “พระบิดา 

แห่งกจิการวิทยกุระจายเสยีงไทย” จากการท่ีทรงรเิริม่กจิการวทิยแุละวทิยุ 

กระจายเสียงขึ้นในประเทศไทย และพระคุณูปการที่มีต่อการพัฒนาการ 

รถไฟไทยตลอดระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง ทำา 

ให้พระองค์ยังได้รับการยกย่องให้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งกิจการรถไฟ 

สมัยใหม่” อีกด้วย

พระกรณียกิจด้านต่าง ๆ ของกรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน เริ่ม 

ลดบทบาทลงภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง เมือ่วนัที ่๒๔ มถุินายน  

พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยกองภาพยนต์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง ได้ถูกยุบเลิก  

ภายหลงัรัฐบาลได้ตัง้กองโฆษณาการข้ึนมาทำาหน้าทีแ่ทน ในขณะทีส่มาคม 

ภาพยนตร์สมัครเล่นแห่งสยามซึ่งทรงเป็นนายกสมาคมมาตลอดนับต้ังแต ่

ปี พ.ศ. ๒๔๗๔ นั้น ได้ยุติลงในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ เมื่อพระบาทสมเด็จพระ- 

ปกเกล้าฯ เสด็จออกจากสยาม 

กรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน ทรงลาออกจากราชการ และเสด็จ 

ไปประทับ ณ ประเทศสิงคโปร์ พร้อมครอบครัว เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ขณะ 

ประทับที่สิงคโปร์ พระองค์ยังคงทรงมีพระทัยรักมั่นในการภาพยนตร์อยู ่

ไม่เสื่อมคลาย โดยยังทรงถ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ และทรงมีพระดำาริ 

จัดต้ังชมรมหนังบ้านข้ึนในสิงคโปร์ รวมทั้งยังเสด็จเยือนกิจการโรงถ่าย 

ฮอลลีวู้ด ที่สหรัฐอเมริกา ก่อนจะสิ้นพระชนม์ในสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๑๔  

กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๙ สิริพระชันษาได้ ๕๔ ปี 

ปัจจุบัน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้เก็บอนุรักษ์ภาพยนตร์ 

ส่วนพระองค์ ซึ่งได้รับมอบจากทายาทคือ หม่อมราชวงศ์พรรธนภณ 

สวัสดิวัฒน์ นับร้อยม้วนเพื่อให้เป็นมรดกสำาคัญของชาติ รวมทั้งได้จัดสร้าง  

“ห้องกำาแพงเพ็ชร” ภายในนิทรรศการภาพยนตร์กับรถไฟ บนขบวนรถไฟ 

สายภาพยนตร์ สถานีศีนิมา เพื่อเผยแพร่พระเกียรติประวัติและพระ- 

เกียรติยศด้านภาพยนตร์ให้อนุชนได้รับรู้ 

วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 

ของ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเปิดพระรูป 

ประติมากรรม และร่วมชมผลงานภาพยนตร์ฝีพระหัตถ์ ในกิจกรรม 

ภาพยนตร์สนทนา “พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำาแพงเพ็ชร 

อคัรโยธนิ เจ้าชายนกัถ่ายหนงัแห่งสยาม” ตัง้แต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้น 

ไป 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดเพิม่

เติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑

บรรยายภาพ

๑. กรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธินกับกล้อง Zeiss Ikon ของเยอรมัน ขณะดูงานที่โรงถ่าย

ฮอลลวู้ีด สหรฐัอเมริกา เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๘ ทีม่าภาพ Los Angeles Times Photographic Archive 

๒. กรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน ฉายพระรูปร่วมกับ ชาร์ลี แชปลิน (Charlie Chaplin) 

ดาราชื่อดัง (นั่งกลาง) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ ที่ประเทศสิงคโปร์ ที่มาภาพ Corbis Images

๓. ข่าวกรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน จากหนังสือพิมพ์ศรีกรุง 

๔. กรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธินกับกล้อง Ensign ของอังกฤษ

๑๓



บ่ายวันหนึ่งของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ หน่วยกู้หนัง 
ได้รบัข้อมลูจากแฟนหนงัไทยว่า มคีณุยายท่านหนึง่จะบริจาค 
เครื่องท�าซับไตเติ้ลให้หอภาพยนตร์ หน่วยกู้หนังจึงท�าการ 
ประสานงานและนัดวันรับมอบของ

เมือ่ไปถงึทีห่มาย ซึง่เป็นบ้านเด่ียวอยูใ่นซอยลกึเขตพญาไท หน่วยกูห้นงั 

ได้พบคุณยายท่านนั้นซ่ึงก็คือ คุณพิมพ์ประไพ กลัสนิมิ ภรรยาครูเนรมิต  

(อำานวย กลัสนิมิ ผู้กำากับละครเวทีและภาพยนตร์) คุณพิมพ์ประไพได้พาไป 

ยังที่เก็บเครื่องทำาซับไตเติ้ล และพาเดินรอบ ๆ บ้าน ทำาให้ได้เห็นรูปติดผนัง 

บ้าน เป็นภาพครูเนรมิตตั้งแต่วัยหนุ่มจนถึงวัยชรา ซึ่งคุณพิมพ์ประไพได ้

บรรยายถึงภาพเหล่านั้นด้วยนำ้าเสียงที่มีความสุข ในระยะเวลาเพียงครึ่งวัน  

หน่วยกู้หนังคงไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด จึงขออนุญาตมาสัมภาษณ ์

เพิ่มเติมอีกในวันหลัง

แต่แล้วกรุงเทพฯ ในเวลานั้นก็เกิดเหตุการณ์ “SHUT DOWN” จึง 

แคล้วคลาดไม่ได้ไปซักที และวันเวลาได้กัดกร่อนความทรงจำาจนลืมนัดว่า 

ต้องไปหาคุณพิมพ์ประไพ

และเมื่อปี ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์กำาลังเตรียมงาน ๑๐๐ ปี ครูเนรมิต ก็ 

มเีสยีงทวงถามในสญัญาข้ึนมาว่า “รอคุณมานสัศักดิอ์ยูน่ะ” หน่วยกู้หนงัได้ยนิ 

ถึงกับสะดุ้งโหยงกับเสียงนั่น “ครับ จะรีบไปแล้วครับ” และนี่คือประวัติ 

คุณพิมพ์ประไพ กลัสนิมิ หรือที่คนในวงการหนังเรียกกันว่า “แม่ขาว”

ประวัติย่อ

คุณพิมพ์ประไพ กลัสนิมิ เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๗๗ ที ่

ตรอกพานถม พระนคร กรุงเทพฯ บิดาชื่อร้อยเอกเกษม กะรีวัต มารดาชื่อ 

นางอำาไพ กะรวัีต คณุพมิพ์ประไพเป็นลกูสาวคนโตและมน้ีองชายอกีท่านหนึง่  

ครอบครวัประกอบอาชพีทำาเครือ่งเงนิทีท่ำากนัมาตัง้แต่สมยับรรพบรุษุ จากรุน่ 

สู่รุ่น จนตกมาถึงรุ่นคุณแม่ของคุณพิมพ์ประไพ

คณุพมิพ์ประไพเริม่เรยีนหนงัสอืครัง้แรกทีโ่รงเรยีนขตัตยิานผีดุง จนจบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ต่อชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ และ 

เตรยีมอดุมศกึษาจนจบชัน้มธัยม ๘ และมาสอบเขา้จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ได้ในคณะแพทยศาสตร์ตามความต้องการของครอบครวั แต่เนือ่งจากการเรยีน 

แพทย์หนักมาก คุณพิมพ์ประไพจึงต้องย้ายมาเรียนคณะชีววิทยาแทน 

จุดเริ่มต้นในวงการหนงั

สมัยคุณพิมพ์ประไพยังเด็ก ได้เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา ทำาให้ฟิล์ม 

ภาพยนตร์ที่นำาเข้ามาฉายในประเทศไทยขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความ 

ต้องการของคนดู จึงเกิดมหรสพด้านอื่น ๆ ข้ึนมา เพื่อชดเชยอารมณ์ที ่

ขาดหายไป หนึ่งในนั้นก็คือละครเวที ตอนนั้นมีหลายคณะที่โด่งดัง เช่น คณะ 

เทพศลิป์ คณะบพุการ ีคณะอศัวนิการละคร และคณะศวิารมณ์ ซึง่คณุแม่ของ 

คุณพิมพ์ประไพรู้จักกับ ขุนสวัสดิ์ ฑิฆัมพร และ ม.ล. ทรงสอางค์ ฑิฆัมพร  

(ภรรยา) ผู้เป็นเจ้าของคณะละครเวทีศิวารมณ์ คุณพิมพ์ประไพจึงมีโอกาส 

ตามคณุแม่ไปดลูะครเวทขีองคณะนีเ้ป็นประจำา จนเกดิความชอบในละครเวที  

และได้พบกับครูเนรมิต (ตอนนั้นเป็นผู้กำากับละครเวทีของคณะศิวารมณ์) ซึ่ง 

ต่อมาทั้งคู่ได้แต่งงานกัน และหลังจากนี้ชีวิตของคุณพิมพ์ประไพก็เปลี่ยนไป

คุณพิมพ์ประไพต้องมาช่วยครูเนรมิตในเรื่องการทำาหนัง ในฐานะผู ้

อำานวยการสร้าง หากมองดูเผิน ๆ ชีวิตผู้อำานวยการสร้างน่าจะสบาย ๆ นั่ง 

อยูใ่นห้องแอร์คอยสัง่งาน และเซน็เชค็จ่ายเงนิอย่างเดยีว แต่ในความเป็นจรงิ 

แล้วไม่ใช่เลย ในสมัยนั้น คุณพิมพ์ประไพเล่าให้ฟังว่า ต้องตื่นนอนตอนตีสาม  

เพื่อมาเตรียมอาหารให้ทีมงาน เตรียมฟิล์มภาพยนตร์สำาหรับการถ่ายทำา 

ขับรถไปโรงถ่ายหนังวังอัศวิน ที่หนองแขม พอถ่ายไปจนฟิล์มหนังใกล้หมด  

ครูเนรมิตเริ่มทำาหน้านิ่วคิ้วขมวด เกรงว่าฟิล์มหนังที่เตรียมมาจะไม่พอถ่าย  

คณุพมิพ์ประไพเหน็สีหน้าครก็ูรู้ว่าอะไรกำาลังเกิดขึน้ จงึบอกว่า “ถ่ายไปท�าไม  

เดี๋ยวเทค เดี๋ยวเทค อยู่นั่นแหละ” (ถึงตรงนี้คุณพิมพ์ประไพนั่งเล่าไป หัวเราะ 

ไป ดูมีความสุขมาก) คุณพิมพ์ประไพต้องขับรถเข้ากรุงเทพฯ เพื่อไปขอยืม 

ฟิล์มหนังที่บ้าน คุณฉลวย ศรีรัตนา (ผู้กำากับภาพยนตร์ ลูกศิษย์ครูเนรมิต)  

ก่อนสักสองม้วน แล้วขับรถกลับไปถ่ายหนังต่อ

เวลาครูเนรมิตกำากับนักแสดงที่เล่นไม่ได้ดังใจ ครูเนรมิตก็จะเปล่ียน 

อิริยาบถ เดินไปดูโลเคชั่นของฉากต่อไปบ้าง หรือนั่งหลับตาบ้าง ไม่ชอบว่า 

ใครในกองถ่ายหนัง ทำาให้ครูเนรมิตมีลูกศิษย์ลูกหารักเยอะมาก คุณพิมพ์- 

ประไพเล่าต่อว่า เมือ่ก่อนสมยัเคอร์ฟิว ห้ามประชาชนออกไปไหนมาไหนหลงั 

เที่ยงคืน ครูเนรมิตจึงต้องต่อเติมหลังบ้านให้เป็นโรงถ่ายหนังเพ่ือถ่ายหนัง 

โดย มานัสศักดิ์ ดอกไม้

๑๔

ชีวิตนี้... ไม่เคยคิดเลย..
ว่าจะต้องมาอยู่วงการหนังไทย
คุณพิมพ์ประไพ กลัสนิมิ

หน่วยกู้หนัง



ให้จบทันเวลา เมื่อหนังเสร็จสมบูรณ์ บางครั้งผู้สร้างไม่ยอมจ่ายเงิน ครูก็ 

กลุ้มใจแต่ไม่ยอมบอกใคร บางคร้ังเจ้าของหนังก็จ่ายเป็นบุหรี่คอตตอนเดียว  

ถือว่าจบกัน

ในระหว่างที่ทำาหนัง ก็มีคนมาชวนครูเนรมิตร่วมหุ้นเปิดบริษัท UID  

(United International Distributor) เป็นธุรกิจนำาเข้าหนังจากต่างประเทศ 

มาฉายในประเทศไทย สำานักงานตั้งอยู่ที่โรงหนังเฉลิมเขตร์ คุณพิมพ์ประไพ 

ต้องเดินทางไปต่างประเทศกับครูเนรมิต เพื่อไปเลือกหนังและซื้อเข้ามาฉาย 

ในเมืองไทย เมอืงทีไ่ปซือ้หนงับ่อย ๆ  ได้แก่ ลอนดอน ปารีส และโรม โดยเฉพาะ 

ทีโ่รมจะสนทิกบัคนขายหนงัมาก เพราะมนีสิยัพดูจาตรงไปตรงมา ซือ่สตัย์ คบ 

กันแบบเพื่อนจริง ๆ 

คณุพิมพ์ประไพได้ยกตวัอย่างหนงัทีซ่ือ้เข้ามาฉายว่าหนงัเรือ่ง Red Sun  

หรือชือ่ไทย ตะวนัเพลงิ เข้าฉายทีโ่รงหนงัเอเธนส์ เป็นหนงัทีร่วมสุดยอดดารา 

ชื่อดังในสมัยนั้นมาไว้รวมกัน นำาแสดงโดย อเลน เดอลอง (Alain Delon) 

เออซูลา แอนเดรส (Ursula Andress) โตชิโร มิฟูเน (Toshiro Mifune) และ  

ชาร์ลส์ บรอนสัน (Charles Bronson) ค่ายหนังต่าง ๆ จึงแย่งกันซื้อ จนเป็น 

หนงัทีซ่ือ้เข้ามาแพงมากทีส่ดุ แต่เรือ่งทีป่ระสบความสำาเรจ็มากทีสุ่ด กลับเป็น 

หนังเล็ก ๆ ที่ฉายคั่นโปรแกรมเรื่อง The Adventures of the Wilderness  

Family หรือชื่อไทยว่า บ้านเล็กในป่าใหญ่ หนังฉายที่โรงหนังฮอลลีวู้ดอยู ่

๖-๗ สัปดาห์ ขนาดรอบเช้าต้องเสริมเก้าอี้จนไม่มีที่จะเดิน หนังทำารายได้ 

ล้านกว่าบาท จนสามารถเอาเงินไปใช้หนี้กับหนังที่ขาดทุนเรื่องก่อน ๆ ได้

คุณพิมพ์ประไพเล่าต่อว่า แต่ก่อนธุรกิจสั่งหนังจากต่างประเทศมาฉาย 

ในเมืองไทย ทำากำาไรได้มาก แต่ต่อมาภายหลัง มีบริษัทส่ังซื้อหนังจาก 

ต่างประเทศเกิดขึ้นมากมาย ก็เกิดการตัดราคาหนังกันเอง คือแย่งซื้อหนังกัน 

จนทำาให้ราคาแพงกว่าความเป็นจริง และมีหนังพ่วง คือซื้อหนังฟอร์มดีหนึ่ง 

เรื่อง จะแถมหนังฟอร์มเล็กพ่วงเข้ามาด้วย ทุกวันนี้ หนังบางเรื่องที่ซื้อมายัง 

ไม่ได้ฉายก็มี เพราะฉายไปก็ขาดทุน ทำาให้คุณพิมพ์ประไพต้องเลิกธุรกิจสั่ง 

หนังมาฉายในเมืองไทย ทางสหมงคลฟิล์มจึงมาจ้างให้ทำาซับไตเต้ิลหนัง 

ต่างประเทศต่อ การทำาซับไตเติ้ลเป็นงานที่โหดมาก เนื่องจากเป็นงานที่ต้อง 

แข่งกับเวลา คุณพิมพ์ประไพทำางานทั้งวันทั้งคืน ตื่นเช้ามาลูก ๆ ของคุณ 

พมิพ์ประไพจะได้ยนิเสยีงเคาะของเครือ่งพมิพ์ดีดไฟฟ้าทกุเช้า บางทหีนงัฉาย 

ไปแล้ว แต่ม้วนสุดท้ายกำาลังทำาซับไตเติ้ลอยู่ ก็ต้องจ้างเด็กวิ่งหนังเอาฟิล์ม 

ม้วนสดุท้ายไปส่งโรงหนงัเพือ่ให้ทนัฉาย ทำางานมาตัง้แต่ปี ๒๕๑๖ ถงึปี ๒๕๕๕  

เฉลี่ยแล้วอาทิตย์ละหนึ่งเรื่อง จนมีการเปล่ียนแปลงระบบการฉายหนังจาก 

ฟิล์มมาเป็นระบบดิจิทัล จึงต้องหยุดลง 

หน่วยกู้หนงัจงึถามถึงหลัก

การทำางานของคุณพิมพ์ประไพ

ว่าคืออะไร 

คุณพิมพ์ประไพตอบว่า 

“เป็นคนชอบท�างาน ตัง้ใจท�าให้เสรจ็ และไม่ชุย่”

หน่วยกูห้นงันกึถงึทมีฟตุบอลทีจ่ะชนะเลศิได้ นอกจากมผีูเ้ล่นทีเ่ก่งแล้ว  

ต้องมีโค้ชที่เก่งด้วย และที่สำาคัญคือแฟนบอลที่คอยให้กำาลังใจ ฉันใดก็ฉันนั้น  

ตลอดระยะเวลาการทำางานของครูเนรมิต ต้ังแต่ยุคละครเวที ภาพยนตร์ 

เรื่อยมาจนถึงธุรกิจนำาเข้าหนังจากต่างประเทศมาฉายในประเทศไทย ก็มีคุณ 

พิมพ์ประไพอยู่เคียงข้างกายคอยสนับสนุนอยู่เบ้ืองหลัง เป็นกำาลังสำาคัญให้ 

แก่ครูเนรมิตเสมอ

ปัจจุบัน คุณพิมพ์ประไพ ในวัย ๘๒ ปี มีร่างกายแข็งแรง และใช้ชีวิต 

อย่างเรียบง่ายที่บ้านในซอยเรวดี

และนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่หน่วยกู้หนังเขียนจดหมายข่าวด้วยความสุข

ครั้งที่ ๑
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

- หนังสืองานศพ ครูเนรมิต ศิลปินแห่งชาติ ๖๘๕ เล่ม

- เครื่องทำาซับไตเติ้ล ๑ เครื่อง

ครั้งที่ ๒
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

- ฟิล์ม ๓๕ มม. (ไม่ทราบชื่อ) ๔ ม้วน

- เครื่องตัดต่อฟิล์ม ๓๕ มม. ๑ เครื่อง

- แกนฟิล์ม ๘ ชิ้น

บญัชีรายชื่อฟิล์มภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกบั
ภาพยนตร์ ของ คุณพิมพ์ประไพ กลสันิมิ 
ที่บริจาคให้หอภาพยนตร์

โดย มานัสศักดิ์ ดอกไม้

๑๕

ชีวิตนี้... ไม่เคยคิดเลย..
ว่าจะต้องมาอยู่วงการหนังไทย
คุณพิมพ์ประไพ กลัสนิมิ



ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้มีหุ่นยนต์ของไทยตัวหนึ่งปรากฏกาย 

ผ่านส่ือโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ สร้างความตื่นตาตื่นใจแก ่

เด็ก ๆ ในสมัยนั้นมาก มันคือหุ่นยนต์ K3 ประดิษฐกรรมอัน 

ลำ้ายุค พูดได้ ขยับแขนได้ ทำาท่าสวัสดีได้ ตามีไฟกระพริบ ตาม 

ตัวมีแสงสีประดับวูบวาบดูสวยงามโดนใจสุด ๆ เป็นหุ่นยนต ์

ของคนไทยที่ถูกสร้างขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำามาใช้แสดง 

ภาพยนตร์เรื่อง นักเลงคอมพิวเตอร์ ร่วมกับนักแสดงไทย 

หุ ่นตัวนี้จัดแสดงทั้งหน้าโรงภาพยนตร์และห้าง 

เซ็นทรัลหมุนเวียนไปทุกสาขา เป็นปรากฏการณ์ที่ทำาให ้

ผู ้คนนับแสนหลั่งไหลเข้าไปในห้างเซ็นทรัล เพื่อสัมผัส 

หุ่นยนต์ K3 ตัวจริง จนเกิดการชุลมุนฉุดยื้อตัวหุ่นยนต์ 

ทำาให้หุ่นแขนหลุด จนต้องเรียกช่างจากญี่ปุ่นมาซ่อม 

ด่วน ด้วยความฮอตฮิตเกินคาด ทำาให้ห้างเซ็นทรัลต่อ 

สัญญาการแสดงหุ่นยนต์ตัวนี้ออกไปอีกหลายเดือน  

ทุกเทศกาลตั้งแต่คริสต์มาส ปีใหม่ วันเด็ก ตรุษจีน

ต้นกำาเนิดหุ ่นยนต์ K3 เกิดจากทีมงาน 

ของบริษัท พี.ดี. โปรโมชั่น จำากัด เห็นว่าในปี  

พ.ศ. ๒๕๒๕ ระบบไมโครคอมพิวเตอร์เริ่ม 

เข้ามามบีทบาทในชวีติประจำาวนัมากขึน้ ทาง 

อ. ไพจิตร ศุภวารี ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเห็น 

ว่าหนังไทยในยุคนั้นอยู่ในภาวะซบเซา มีแต่การทำาอะไรที่ซำ้า ๆ จึงเกิดไอเดีย 

ที่จะสร้างหุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาแสดงภาพยนตร์ แม้ 

ผู้บริหารคนอื่น ๆ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย เพราะต้องใช้งบประมาณในการสร้าง 

ที่สูงถึง ๑๐ ล้านบาท แต่เมื่อ อ. ไพจิตรยืนยันกับที่ประชุมที่จะสร้างหนังเรื่อง

นี้ ทางที่ประชุมจึงตกลง และเป็นงานหนัก 

ของ อ. ไพจิตรที่จะต้องจัดการหาทุน

ในส่วนที่เกินจากงบของบริษัท

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เรียบเรียงโดย แมงกะโปน

จารึกแห่งหุ่นยนต์
สญัชาติไทย เชื้อชาติญี่ปุ่น 

๓๓ ปี
หุ่นยนต์ K3
นกัเลงคอมพิวเตอร์

อ. ไพจิตรและทีมงานได้ทำาการค้นคว้า 

หาข้อมูล เพื่อนำามาสร้างเป็นบทประพันธ์  

และสเก็ตช ์ภาพหุ ่นยนต ์  นำาไปเสนอ 

โปรเจกต์ให้กับสปอนเซอร์ ซึ่งได้รับการ 

ตอบรับจาก ๓ บริษัท นั่นคือ บริษัท 

Kloster, ลูกอม Hack และ บริษัท Berli  

Jucker (เบอร์ล่ี ยคุเกอร์) โดยช่ือของหุน่ยนต์ 

K3 ได้มาจากตวัอกัษร K ทีอ่ยูใ่นชือ่ของทัง้สามบริษัท

นั่นเอง 

อ. ไพจิตร กับ คุณยุพน ออกเดินทางไป

ประเทศญีปุ่่น เพือ่ไปพบกบั อ. ชินจ ิฮรูิม่า ผู้บริหาร

บริษัท Hiruma Model Craft ซึ่งมีผลงานเบื้อง

หลังภาพยนตร์เทคนิคพิเศษท่ีมีช่ือเสียง เช่น 

Battle Fever J, Jumbo A และอื่น ๆ อีกมาก 

โดย อ. ชินจิได้นำาตัวอย่างหุ่นยนต์ต่าง ๆ ออก

มานำาเสนอเพื่อให้เช่าไปใช้ แต่ทาง อ.  

ไพจิตรบอกว่าต้องการให้สร้างหุ่นยนต์

จริงที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ขึ้นมาใหม่เท่านั้น แต่ทางบริษัทไม่เคย

รบังานแบบนีม้าก่อน จงึขอไปปรึกษากับ

ทมีงาน จากนัน้ อ. ชนิจกิแ็จ้งทาง อ. ไพจติรว่าไม่สามารถทำาได้ แต่จะพยายาม

ทำา ขอเวลา ๑๒๐ วัน คุณยุพนจึงพยายามช่วยพูดคุยกับทาง อ. ชินจิ จนได้

รับคำาตอบว่าเร่งขึ้นมาได้เป็น ๖๐ วัน แต่ทาง อ. ไพจิตร ก็ขอต่อรองให้เร็วขึ้น

มาอีกนิดเป็น ๔๕ วัน สุดท้ายทางบริษัท Hiruma Model Craft ตอบตกลง

รับงาน เซ็นสัญญากันด้วยงบประมาณสูงถึง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ในด้านของงานสร้างภาพยนตร์นักเลงคอมพิวเตอร์นั้น ได้ถ่ายทำาไป 

ก่อนล่วงหน้า โดยเว้นฉากทีต้่องมหีุน่ยนต์ร่วมแสดงเอาไว้ งบประมาณทีต่ัง้ไว้ 

แต่เดิมคือ ๑๐ ล้านบาท ก็บานปลายเป็น ๑๑ ล้านบาท ฟิล์มถูกใช้ไปถึง 

แมงกะโปน เป็นนามปากกาของนกัเขียนและนกัสะสมผู้หลงใหลในเรือ่งราวเก่ียวกับหุน่ยนต์และสตัว์ประหลาด 

โดยฉบับนี้ได้ค้นคว้าเบื้องหลังการสร้างหุ่นยนต์ในหนังไทยเรื่อง นักเลงคอมพิวเตอร์ ส่งมาให้ผู้อ่านจดหมาย

ข่าวฯ ได้ศึกษา

๑๖



๒๕๗ ม้วน รวมความยาว ๑๐๒,๘๐๐ ฟุต แต่ถูกนำามาใช้เพียง ๑๒,๐๐๐ ฟุต  

นอกจากหุน่ยนต์ทีน่ำามาใช้ในภาพยนตร์แล้ว ยงัมกีารนำาเครือ่งบินเลก็ซึง่สมยั 

นั้นจัดได้ว่าเป็นของมีราคา เอามาระเบิดในภาพยนตร์อีกด้วย ในส่วนของชื่อ

เรื่องนักเลงคอมพิวเตอร์ ถูกตั้งให้โดยสำานักพิมพ์บรรลือสาส์น ที่ อ. ไพจิตร  

เป็นคอลัมนิสต์ให้กับนิตยสารในเครือของสำานักพิมพ์ 

หลังจากครบกำาหนด บริษัท Hiruma Model Craft ก็สร้างหุ่นยนต์

เสร็จ ซึ่งก็ตามที่ อ. ชินจิได้กล่าวไว้คือ หุ่นยนต์จริง ๆ  เขาไม่สามารถทำาได้ แต่

จะทำาอย่างสุดความสามารถ โดยได้สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาสองตัว ตัวแรกเป็น 

หุ่นยนต์ที่มีเครื่องยนต์กลไก มีไฟแสงสีสวยงาม ขยับแขนได้ แต่เดินสองขา 

ไม่ได้ ต้องยืนบนฐานล้อ เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ด้วยการควบคุม 

วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เชิญชมภาพยนตร์ นกัเลงคอมพิวเตอร์ 
ฉายในโปรแกรมผลงานรอง เค้ามูลคดี ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

เรียบเรียงโดย แมงกะโปน

ภาพยนตร์ นักเลงคอมพิวเตอร์ เปิดจองบัตรในวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๒๕  วันแรกทีเ่ปิดจองบตัรยอดพุง่ถงึ ๒,๐๐๐  ทีน่ัง่ ทำาลายสถติภิาพยนตร์ 

ทุกเรื่องของบริษัท พี.ดี. โปรโมชั่น จำากัด ที่เคยสร้างมาด้วยแรงโปรโมท และ 

ความน่าสนใจของภาพยนตร์ที่มีหุ่นยนต์จริง ๆ ร่วมแสดงกับยอดดาราทอง 

แห่งยุค สรพงษ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์ และ สมบัติ เมทะนี ที่ประกาศว่าจะ 

พบกันครบทั้งสามคนในเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้น และเป็นการพลิกบทเป็นตัว 

ร้ายของสมบัติ เมทะนี ทั้งยังกำากับและพากย์เสียงตัวเองอีกด้วย พลังผลักดัน 

ที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้คนมาจองบัตรกันอย่างท่วมท้น นั่นก็คือ 

ของแจก มีทั้งหุ่นยนต์ประกอบร่าง K3, หนังสือการ์ตูน (หนังนิ่ง) นักเลง 

คอมพิวเตอร์, เกม, ลูกอมแฮ็ค และปฏิทินพกรูปทูน หิรัญทรัพย์ ยืนคู่กับ 

หุ่นยนต์ K3 ถือเป็นของแจกที่คุ้มสุดคุ้มในสมัยนั้น 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ นักเลงคอมพิวเตอร์ ฉายพร้อมกัน

ถึง ๑๒ โรง ได้แก่ ศาลาเฉลิมไทย, เพชรรามา, เพชรเอ็มไพร์, สามย่าน, 

เจ้าพระยา, เฉลิมบุร,ี เพชรคลองจัน่, ลาดพร้าวรามา, บางแครามา, ไทยเจริญ, 

เพชรรังสิต และสาธุประดิษฐ์ ผู้คนจองบัตรชมกันเนืองแน่น จนของแจก 

ไม่พอ อ. ไพจิตรจึงสั่งผลิตของแจกเพิ่มขึ้นอีกสามหมื่นชุด เพื่อให้เพียงพอแก่ 

ความต้องการของผูช้ม ซึง่หลงัจากหมดของแจกในชดุนี ้หุน่ยนต์ประกอบร่าง  

K3 ก็จะนำามาวางขายในราคาตัวละ ๑๐ บาท

นักเลงคอมพิวเตอร์ ทำารายได้ถล่มทลายเกินห้าล้านบาท และได้รับ

รางวัลอักฟ่าฟิล์มเพชร เมื่อเวลาล่วงไป หุ่นยนต์ K3 ทั้งสองตัวก็ได้รับความ

เสียหายเส่ือมสภาพไปตามกาลเวลา เหลือไว้แต่เพียงโมเดลหุ่นยนต์ที่ทาง

บริษัท Hiruma Model Craft ทำาเอาไว้อยู่ที่บ้านของ อ. ไพจิตร โดยปัจจุบัน 

บริษัท Hiruma Model Craft ได้ปิดตัวลงไปแล้ว

ด้วยตำานานอันยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์ไทยที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความ 

ทรงจำา ผมจึงหวังว่าสักวันอาจมีใครสักคนนำาภาพยนตร์ นักเลงคอมพิวเตอร์ 

กลับมาสร้างใหม่อีกครั้ง 

๑๗

ของรโีมทถงึ ๔ อนั ส่วนหุน่ยนต์อกีตวัเป็นหุ่นยนต์ทีใ่ช้สำาหรบัแสดงภาพยนตร์ 

เป็นชุดสำาหรับคนสวมใส่ เดินได้สองขา ตรงตามจินตนาการจากบทประพันธ์ 

โดยผูท่ี้รับบทสวมใส่หุ่นยนต์คือ ราม ราชพงษ์ นกัแสดงรุน่เก่าของช่อง ๓ เนือ่ง

ด้วยเหตุผลทางการตลาดที่นำาเสนอออกสื่อไปว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์

สมบูรณ์แบบตัวแรกของโลก เบื้องหลังหุ่นที่เป็นชุดคนสวมใส่จึงถูกปกปิดมา

ตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปี 

อ.ชนิจ ิฮริมู่า เดนิทางมาควบคมุงานเองทีเ่มอืงไทยพร้อมกบัทมีงาน หุน่

ยนต์ K3 แบบที่เป็นคนสวมใส่ถูกนำามาเข้าฉากที่เหลืออยู่ และปิดกล้องเมื่อ

วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ส่วนหุ่นยนต์ K3 เวอร์ชั่นแรกที่ยืนบนฐานล้อ 

ก็ถูกนำาไปจัดแสดงโปรโมทภาพยนตร์ที่หน้าโรงหนังและห้างเซ็นทรัลสาขา 

ต่าง ๆ  ตามโครงการหุน่ยนต์โรดโชว์ทีค่ณุยพุนนำาไปเสนอ  แล้วกระแสหุน่ยนต์

ฟีเวอร์ในไทยก็เกิดขึ้น ไม่เพียงแต่มี K3 ที่ทำาการแสดงโรดโชว์ ยังมีคนไทยนัก

ประดิษฐ์ สร้างหุ่นยนต์โดราเอมอน หุ่นยนต์สตาร์วอร์ส ออกแสดงตามห้าง

และงานอเีวนต์ต่าง ๆ  นอกจากนีย้งัมกีารลอกเลยีนแบบหุน่ยนต์ K3 เอาไปจดั 

แสดงเก็บเงินตามงานวดั จนทาง อ. ไพจติร ต้องออกมาชีแ้จงทางหน้าหนงัสอืพมิพ์ 

ด้านเพลงประกอบก็ได้ ดอน สอนระเบียบ มาขับร้องร่วมกับกลุ่มนัก

ร้องประสานเสียง The Hot Pepper Singers ซึ่งโด่งดังไม่แพ้กัน ซึ่งเสียง 

อินโทรของเพลงนี ้ได้บนัทกึเสยีงมาจากตวัหุน่ยนต์ K3 ทีถ่กูสร้างมาจากญีปุ่น่ 

เลย ในด้านของเทคนิคภาพและเสียง ได้ทางสยามพัฒนาฟิล์ม โดย คุณไมตรี  

และ สง่า เจนจรัสสกุล มาทำาเทคนิคให้ เป็นยุคต้น ๆ  ของการนำาคอมพิวเตอร์ 

มาใช้ในการทำาไตเติล้ ข่าวตามหน้าหนงัสอืพมิพ์กล่าวถึงเทคนคิการสร้างภาพ 

หุ่นยนต์ลอยในอวกาศ ผ่าโครงสร้างหุ่นยนต์ และการปล่อยลำาแสงจากมือ 

หุ่นยนต์ด้วย แต่ไม่มีปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เลยแม้แต่นิด คาดว่าคงทำาการ 

ทดลองแล้วยังไม่ได้ผลตามที่ต้องการเลยตัดทิ้งไป

อ. ไพจิตร ศุภวารี กับโมเดลหุ่นยนต์ K3อ. ไพจิตร ศุภวารี กับโมเดลหุ่นยนต์ K3 อ. ชินจิ ฮิรูม่า (ขวาสุด) กับหุ่นยนต์ K3 หุ่นยนต์ประกอบร่าง K3 



กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

ควีนส์ 

ชาญ ยูนะประพันธ์
คนฉายหนังคนสุดท้ายของ
โรงหนัง

อาคารโรงหนังควีนส์
ในปัจจุบัน

ชาญ ยนูะประพันธ์ และ
      ประสงค์ สว่างสุข (ผู้เขียน)

โดย ประสงค์ สว่างสุข

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์ ฉบับนี้จะพาไปรู ้จักคุณชาญ 

ยูนะประพันธ์ อายุ ๗๒ ปี อดีตคนฉายหนังของโรงหนังควีนส์แห่งย่าน 

วังบูรพา ซึ่งเป็นโรงหนังที่ขึ้นชื่อเรื่องความหอม จนตั้งสโลแกนว่า “ควีนส์ 

ยุคพัฒนา กลิ่นหอมเย็นชื่นใจ” โดยคุณชาญเริ่มเข้ามาฉายที่โรงหนังควีนส์  

ตั้งแต่อายุ ๒๐ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ และเลิกฉายหนังพร้อมการปิดตัวของ 

โรงหนังควีนส์ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

เข้ามาฉายหนังที่โรงหนังควีนส์ได้อย่างไร

ตอนนั้นผมฉายอยู ่หลายโรง เริ่มจากโรงหนังของคนจีน สินฟ้า 

เยาวราช โรงหนงัเฉลมิเกยีรต ิวงเวยีนใหญ่ โรงหนงัเฉลมิพล ท่าดนิแดง และ 

กก็ลบัมาทีส่นิฟ้า ซึง่เปลีย่นเจ้าของเป็นชือ่ โรงหนงัคาเธ่ย์ ทีน่ีเ่องช่างเครือ่ง 

เสียงเขาทำางานทั้งที่คาเธ่ย์และโรงหนังควีนส์ เขาบอกว่าตอนนี้ที่ควีนส ์

กำาลังต้องการคนฉายหนัง ผมก็ไปสมัคร แล้วก็ได้เข้ามาเป็นคนฉายหนังที ่

โรงหนังควีนส์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ ขณะนั้น โรงหนังเป็นของท่าน 

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พอท่านเสียชีวิตก็เปลี่ยนมือ โดยเจ้าของโรงหนัง 

แคปปิตอลมาซื้อไว้ หนังก็เริ่มเปลี่ยนจากค่ายโคลัมเบียเป็นของค่ายอื่น 

หนังจีนบ้าง หนังอิตาลีบ้าง หนังฝรั่งเศสบ้าง และก่อนจะปิดกิจการ บริษัท 

ไฟว์สตาร์เข้ามาดูแลจนฉายเรื่อง ฉลุย โครงการ 2 เป็นเรื่องสุดท้าย

เครื่องฉายในห้องฉายใช้ระบบอะไรบ้าง

ที่ห้องฉายโรงหนังควีนส์ตอนนั้นมีตั้งแต่เครื่องฉายขนาด ๗๐ มม. 

๓๕ มม. และ ๑๖ มม. หนัง ๗๐ มม. ของค่ายโคลัมเบีย จะมีที่ดังประมาณ  

๓-๔ เรื่อง เช่น ลอเรนซ์แห่งอาราเบีย (Lawrence of Arabia),  เอล ซิด 

(El Cid) โดย ๑ เรื่อง จะมีฟิล์มประมาณ ๘-๑๐ ม้วน จะมีการพักครึ่งเวลา 

ประมาณ ๑๕ นาที หนังยาวประมาณ ๓ ชั่วโมง คนฉายตอนนั้นมีอยู่ ๔ คน  

หนัง ๓๕ มม. จะมีการฉายมากกว่า ๗๐ มม. ความยาวจะลดลงเหลือ 

ประมาณ ๒ ชั่วโมง ส่วนหนัง ๑๖ มม. ที่พอจำาได้คือ 16 ปี แห่งความหลัง, 

ดาบอรัญญิก ของ ป๋า ส. อาสนจินดา, รอยพราน ของ มิตร ชัยบัญชา, 

ลูกปลา ของ ล้อต๊อก เครื่องฉาย ๑๖ มม. เป็นของอเมริกา และเครื่องเสียง 

ก็ใช้ระบบสเตอริโอสมบูรณ์แบบดีที่สุดในย่านนั้น  

บรรยากาศคนดูหนังสมัยน้ันเป็นอย่างไรบ้าง

สมัยนั้นคนนิยมมาดูหนัง ขนาดที่นั่งของโรงหนังควีนส์ประมาณ  

๑,๓๐๐ กว่าที่ยังเต็ม ถ้าหนังดี ๆ เต็มพร้อมเก้าอี้เสริมอีก เพราะหนังฉาย 

แค่โรงเดียว ฉายวันละ ๕ รอบ ค่าดูก็ประมาณ ๒๐-๓๐ บาท ถ้าเป็นหนัง  

๑๖ มม. รอบปฐมทัศน์จะมีดนตรีมาเล่นก่อนฉายหนัง ผมได้เห็นนักพากย์ 

หนังไทยขึ้นมาพากย์บนห้องฉาย อาทิ สมพงษ์ วงศ์รักไทย, ป้าจุรี โอศิริ,  

พวงเล็ก เรื่อง 16 ปี แห่งความหลัง คนดูเสริมเก้าอี้ทุกรอบ ฉายประมาณ 

เดือนกว่า ต่อมาก็หนังอินเดีย ที่จำาได้ยอดคนดูเต็มโรงก็คือ เทพธิดาในฝัน 

(Satyam Shivam Sundaram) เสริมเก้าอี้ทุกรอบ 

ผมปลาบปลืม้ทีใ่นหลวงเสดจ็มาทอดพระเนตรทีน่ีบ่่อย แต่ผมจะฉาย 

ด้วยความเกร็ง เพราะมีตำารวจมาอยู่บนห้องฉาย ตอนน้ันในวังยังไม่มี 

โรงหนัง พอสร้างโรงหนังในวังเสร็จ ก็ให้คนฉายท่ีโรงหนังศาลาเฉลิมกรุง 

เข้าไปฉาย

มีอะไรอยากจะฝากบอกถึงหอภาพยนตร์

ผมยงัจำาภาพโรงหนงัทีอ่ยูใ่นย่านถนนเจรญิกรงุ เช่น โรงหนงัพัฒนากร 

ที่เปลี่ยนเป็นโรงหนังสิริรามา โรงหนังบรอดเวย์ โรงหนังเฉลิมบุรี โรงหนัง 

นิวโอเดียน โรงหนังเท็กซัส  และย่านวังบูรพามีโรงหนังแกรนด์ โรงหนัง 

คิงส์ โรงหนังควีนส์ เลยไปอีกหน่อยก็โรงหนังเฉลิมกรุง โรงหนังเพชร 

เอ็มไพร์ ส่วนโรงหนังชั้นสองใกล้ ๆ กันก็เว้ิงนาครเขษม เลยไปหน่อย 

โรงหนงันครสนกุ ผมอยากให้หอภาพยนตร์เกบ็ภาพโรงหนงัเก่า ๆ  เอาไว้ให้ 

เด็กรุ่นหลังได้เห็นเมื่อครั้งสมัยที่เคยรุ่งเรือง

๑๘





ลานดารา

รอง เค้ามูลคดี เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.  

๒๔๙๐ เป็นบุตรของ ฉลาด เค้ามลูคด ีหวัหน้าคณะลเิก และ 

นักจัดรายการ-ละครวิทยุที่มีชื่อเสียง ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นหนึ่งใน  

“บุรพศิลปิน” หรือ “ศิลปินผู้ล่วงลับไปแล้วท่ีควรค่าแก่การยกย่อง” จาก 

กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยสายเลือดศิลปินที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่ซึ่งเป็น 

นางเอกลเิก ทำาให้เดก็ชายรองได้มโีอกาสตดิตามคณะลเิกไปแสดงตามงานวัด  

รวมถึงเล่นละครวิทยุตั้งแต่ตัวยังสูงไม่ถึงไมโครโฟน และในวัยเพียงประมาณ  

๑๐ ปี เขาก็ได้ปรากฏตัวบนจอภาพยนตร์เป็นครั้งแรก ในเรื่อง เหนือมนุษย์ 

(๒๕๐๒) ด้วยบทวัยเด็กของพระเอก มิตร ชัยบัญชา  

 ความสามารถทางการแสดง 

ของรอง เค้ามูลคดี ส่งผลให้เขาได้ 

เข้าไปคลุกคลีเล่นละครอยู่ที่ไทยทีวี  

ช่อง ๔ สถานโีทรทศัน์แห่งแรกของไทย 

ตัง้แต่ยงัเดก็ จากการชกัจงูของ สัมพนัธ์  

พันธ์มณี หัวหน้าแผนกนาฏศิลป์ไทย และ 

เริ่มต้นทำางานที่น่ันเมื่อเรียนจบระดับมัธยมศึกษา  

ทำาหน้าที่เป็นทั้งผู้กำากับเวทีและนักแสดง รวมทั้งได้ 

ฝึกฝนวิชาความรู้จากบุคลากรคนสำาคัญของสถานี  

อาท ิกำาธร สวุรรณปิยะศิร,ิ สมจนิต์ ธรรมทตั, สะอาด 

เปี่ยมพงศ์สานต์ ฯลฯ  

หลังจากเริ่มมี ช่ือเสียงจากงานละคร 

โทรทัศน์ รอง เค้ามูลคดี ก็เริ่มมีผลงานการ 

แสดงภาพยนตร์อย่างเต็มตัวเป็นเรื่องแรก 

โดยได้ร่วมงานกับ มิตร ชัยบัญชา อีกครั้ง  

ในเรื่อง แม่ย่านาง ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๑๓  

นอกจากงานแสดง เขายังสนใจในงานพากย์ 

ภาพยนตร์ ผนวกกับฝีปากอันคล่องแคล่ว ทำาให้ จำานง  

รังสิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดรายการของสถานี  มอบหมายให้ 

เขารับหน้าที่เป็นนักพากย์ภาพยนตร์โทรทัศน์ และ 

เพียงไม่นาน ลีลาการพากย์ของเขาก็ไปสะดุดหู ส. อาสน- 

จิดา นักแสดงและผู้กำากับชั้นครู จนชักชวนให้เขาเดินทาง

ไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อพากย์เสียงลงภาพยนตร์เป็นครั้งแรก ในเร่ือง เพชร 

พระอมุา ซึง่ ส. อาสนจนิดากำากบั ร่วมทมีกบันกัพากย์หนงัชือ่ดงัในยคุนัน้ คอื  

สมพงศ์ วงศ์รักไทย จุรี โอศิริ และ สมจินต์ ธรรมทัต เมื่อประมาณปี พ.ศ. 

๒๕๑๔ 

นับตั้งแต่นั้น รอง เค้ามูลคดี ก็ได้มีบทบาทในวงการภาพยนตร์ ทั้งใน 

ฐานะนักแสดงและนักพากย์ควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างผลงานการ 

แสดงภาพยนตร์ ได้แก่  ผู้กองยอดรกั (๒๕๑๖),  คนืนีไ้ม่มพีระจนัทร์ (๒๕๑๙), 

วิมานไฟ (๒๕๒๑), มนต์รักขนมครก (๒๕๒๓), หลวงตา (๒๕๒๓),  มนต์รัก 

ลูกทุ่ง (๒๕๒๔), สัตว์สาวผู้น่ารัก (๒๕๒๕), มหาเฮง (๒๕๒๖), เขยบ้านนอก 

(๒๕๒๘) ฯลฯ โดยเขามักได้รับบทตลกอยู่เป็นประจำา จากบุคลิกที่เป็นคน

สนุกสนานร่าเริง ซ่ึงแตกต่างจากการเป็นนักพากย์ ที่เขาแทบจะผูกขาดการ

พากย์เสียงพระเอกอันดับ ๑ ของวงการในเวลานั้น ทั้ง สมบัติ เมทะนี, กรุง 

ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี ฯลฯ โดยได้รับรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี สาขา

นักพากย์ชายยอดเยี่ยมถึง ๕ ครั้ง จากเรื่อง แผลเก่า (๒๕๒๒), คาดเชือก 

(๒๕๒๗), ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท (๒๕๒๙), คู่กรรม (๒๕๓๑) และ หลงไฟ (๒๕๓๓) 

นอกจากนี้ เขายังมีผลงานการกำากับภาพยนตร์จากเรื่อง รักต้องโกย (๒๕๒๗)  

และ กองร้อยสอยรัก (๒๕๓๒) อีกด้วย

รอง เค้ามูลคดี สมรสกับ ปทุมวดี โสภาพรรณ นักร้องและนักแสดงที่

คบหาดูใจกันมายาวนานต้ังแต่สมยัวยัรุน่  ทัง้คู่ถือเป็นคู่ชวีติทีไ่ด้รบัการเคารพ

นับถืออย่างสูงในวงการบันเทิงไทยปัจจุบัน โดยมีทายาทที่สืบทอดสายเลือด

นักแสดงมาโดยตรง คือ ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี

เสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ลานดารา

๒๐



ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.  

๒๕๑๙ ด้วยพรสวรรค์ทางการแสดงทีไ่ด้รับการถ่ายทอดจากพ่อและแม่  

ทำาให้เธอเร่ิมมีผลงานแสดงละครโทรทัศน์ตั้งแต่อายุประมาณ ๑๐ ปี จาก 

บทเด็กหญิงยอดกตัญญูในเรื่อง วัลลี ออกฉายทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย 

ทวีสีช่ีอง ๓  ขณะเดียวกนั ยงัได้รบัคดัเลอืกให้เข้าร่วมแสดงในงานของโรงเรยีน 

อยู่เป็นประจำา

ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ปัทมวรรณได้มีโอกาสข้ึนไปแสดงฝีมือรำาไทยในงาน 

“๖๗ ปี ภาพยนตร์ไทย” ของสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ แววการ 

เป็นนกัแสดงของเธอได้สร้างความประทบัใจให้แก่ หม่อมเจ้าชาตรเีฉลมิ ยคุล 

ผู้กำากับภาพยนตร์ชื่อดัง จนชักชวนให้มาแสดงภาพยนตร์ที่ทรงกำากับ เรื่อง  

น้องเมยี ประกบกบั ฉัตรชยั เปล่งพานชิ โดยรบับทเป็นสาวน้อยทีถู่กพีส่าวทิง้ 

ให้อยู่กับพี่เขยบนเรือเพียงลำาพัง

เมื่อภาพยนตร์ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ฝีมือทางการแสดงของดารา 

หน้าใหม่วัยเพียง ๑๔ ปี ในหนังชีวิตท่ีมีเนื้อหาเข้มข้น ก็ได้รับคำาช่ืนชมจาก 

ทั่วสารทิศ ส่งผลให้เธอได้รับรางวัลพิเศษ ดาวรุ่งฝ่ายหญิง “ตุ๊กตาเงิน” ใน 

การประกวดรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี เป็นใบเบิกทางให้เธอก้าวขึ้น 

เป็นนักแสดงอย่างเต็มตัวในเวลาต่อมา โดยมีผลงานทั้ง 

ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ออกมามากมาย ตัวอย่าง 

ผลงานภาพยนตร์ อาท ิวิง่หน้าตัง้ ก้อยงัรกัเธอ (๒๕๓๕ –  

ร่วมกบัรอง เค้ามลูคด)ี, สงัขยาหน้ากุง้ (๒๕๓๕), วิง่หน้า 

ตัง้ 2 บนเส้นทางมหศัจรรย์ (๒๕๓๖), ฮลัโหล ขอรบกวน 

หน่อยนะ (๒๕๓๖ – ร่วมกับรอง เค้ามูลคดี) เป็นต้น 

นอกจากนี้ ปัทมวรรณยังมีบทบาทเป็นนักร้องอีกด้วย 

โดยมีผลงานเพลงออกมาถึง ๔ อัลบั้ม

ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี สมรสกับ สิทธิพร นิยม นักแสดง 

หนุม่รุน่ราวคราวเดียวกัน โดยปัจจบัุนเธอยงัคงมผีลงานบันเทงิ 

ออกมาอยู่เป็นระยะ เช่นเดียวกับคุณพ่อรอง เค้ามูลคดี ที่ยัง 

คงไว้ซึ่งการเป็นนักพากย์และนักแสดงมาจนถึงทุกวันนี้ นับ 

เป็นอีกหนึ่งครอบครัวตัวอย่างที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิง 

ไทยมาอย่างยาวนานนับหลายสิบปี

วันเสาร์ท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ (องค์การ 

มหาชน) ขอเชิญแฟนภาพยนตร์ทุกท่านมาร่วมเป็นเกียรติในพิธี 

ประทบัรอยมือรอยเท้าของ รอง และ ปัทมวรรณ เค้ามลูคด ีณ ลาน 

ดารา หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา พร้อมรับฟังเรื่องราวในวงการ 

ภาพยนตร์ของศิลปินนักแสดงพ่อ-ลูกคู่นี้  เปิดงานด้วยการฉาย 

ผลงานภาพยนตร์เรื่อง แม่ย่านาง (๒๕๑๓) ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. 

เป็นต้นไป

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมงานแต่อย่างใด สอบถามรายละเอยีด

เพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔ ต่อ ๑๑๑

๒๑



โปรแกรมฉายเดือนมกราคม
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

Screening Program in January

เสาร์ที่ ๒ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ก้านกล้วย (โปรแกรมสิงสาราสัตว์)
๒๕๔๙ / กำากับโดย คมภิญญ์ เข็มกำาเนิด / สร้างโดย บริษัท 
กันตนา แอนนิเมชั่น จำากัด, บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์- 
เนชั่นแนล จำากัด / ความยาว ๑๐๔ นาที

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นว่าด้วยเร่ืองราวของ ก้านกล้วย  
ช้างตัวน้อยที่ออกเดินทางผจญภัยด้วยความอยากรู้ 
เรื่องของพ่อที่หายไป จนได้พบกับ ชบาแก้ว ช้างสีชมพู 
สดใสน่ารกั ซ่ึงได้พาก้านกล้วยไปทีห่มู่บ้านหนิขาวและ 
อาศัยอยู่ที่นั่นจนเติบใหญ่ ทั้งคู่ได้ตัดสินใจแต่งงานกัน  
หลังคนืวันแต่งงาน ทหารหงสาวดไีด้เข้ามารดีไถเสบยีง 
แต่ถูกเหล่าช้างขับไล่ออกไป เป็นเหตุให้เกิดสงคราม  
ทำาให้ก้านกล้วยต้องแยกทางกับชบาแก้วเพื่อทำาหน้าที ่
ช้างศึก

เวลา ๑๕.๐๐ น. ก้านกล้วย 2 (โปรแกรมสิงสาราสัตว์)
๒๕๕๒ / กำากับโดย ทวีลาภ ศรีวุฒิวงศ์ / สร้างโดย บริษัท 
กันตนา แอนนิเมชั่น จำากัด / ความยาว ๙๕ นาที

หลังจากได้รบัชยัชนะจากสงครามยทุธหตัถี ก้านกล้วย  
กลายเป็นนักรบช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ที ่
ช่วยกอบกู้เอกราชให้สยามประเทศ แต่บัดนี้เขาต้อง 
เผชญิหน้ากับปัญหาใหญ่ เมือ่กองทหารแห่งกรุงหงสา- 
วดีบุกเข้ามากวาดต้อนชาวบ้านอยุธยาและสัตว์น้อย 
ใหญ่ไปเป็นจำานวนมาก รวมทั้ง ชบาแก้ว เมียรักของ 
เขาและลกูแฝดซึง่เขายงัไม่เคยได้พบหน้ากถู็กจบัตวัไป 
ยังดินแดนของศัตรูด้วย

อาทิตย์ที่ ๓ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ความจ�าสั้น แต่รักฉันยาว 
(โปรแกรมสิงสาราสัตว์)
๒๕๕๒ / กำากับโดย ยงยุทธ ทองกองทุน / สร้างโดย บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำากัด / ความยาว ๑๑๗ นาที

หมอเก่ง ได้บังเอิญพบกับ ฝ้าย ผู้เป็นรักคร้ังแรกของ 
เขา เมื่อเธอพาสุนัขมารักษาที่คลินิกของเขา ระหว่างที่ 
ลังเลใจที่จะเริ่มต้นใหม่กับรักครั้งเก่า เขาก็จำาต้องไป 
บำาเพญ็ประโยชน์ด้วยการสอนคอมพิวเตอร์ให้แก่ชมรม 
คอมพิวเตอร์เพื่อผู้สูงอายุ ที่นั่นเขาได้พบกับ ลุงจำารัส  
ที่ลงทุนขับรถจากชุมพรมาเรียนที่กรุงเทพฯ ทุก ๆ  
อาทิตย์ เพยีงเพ่ือจะได้อยูด้่วยกนัคร้ังละสามชัว่โมงกบั  
ป้าสมพิศ รักครั้งใหม่ในวัยชรา เกิดเป็นเรื่องราวความ 
รักความผูกพันของคู่รัก ๒ คู่ ต่างช่วงวัย

เวลา ๑๕.๐๐ น. Le Week-End 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๖ / กำากับโดย Roger Michell / สนับสนุนโดย 
โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / ความยาว ๙๓ นาที 
(ภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาไทย) 

เรื่องราวของ นิค และ เม็ค คู่รักวัยปลดเกษียณที่เริ่ม
รู ้สึกว่าชีวิตคู่ของพวกเขาเริ่มจืดชืด จึงตัดสินใจหน ี
ลูก ๆ  ออกไปฮันนีมูนรอบสองด้วยกันในปารีส แต่ทริป 
ในฝันกลับไม่ได้ดำาเนินไปอย่างราบร่ืนตามแผนที่วาง 
เอาไว้ เป็นโอกาสให้ทั้งสองได้ทบทวนความสัมพันธ์ที่ 
ประคับประคองกันมาหลายสิบปี

Sun 3 Jan / 15.00 / 93 mins / UK / 2013

อังคารที่ ๕ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เป๋อจอมเปิ่น (โปรแกรมผลงานรอง เค้ามูลคดี)
๒๕๒๓ / กำากับโดย สมพงษ์ ตรีบุปผา / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / ความยาว ๑๐๙ 
นาที

เรื่องราวของ จอม เปิ่น และ เป๋อ ที่เข้ามาเผชิญโชค 
ในกรุงเทพฯ จนได้รู้จกักบั แจง ซึง่พาพวกเขามาทำางาน 
เป็นคนรับใช้กับพ่อของเธอซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ วัน 
หน่ึง พ่อของแจงไปต่างจงัหวดั ทัง้สามจงึต้องดแูลบ้าน 
โดยพาพ่อแม่มาอยู่ด้วย กระทั่งพ่อของแจงกลับมาเจอ  
พวกเขายงัคงได้รบัอนญุาตให้อยูต่่อ แต่มีข้อแลกเปล่ียน 
ว่าจะต้องมาเป็นหนูทดลองยาล่องหนให้ 

พุธที่ ๖ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

บิดพิภพทะลุโลก (โปรแกรมสิงสาราสัตว์)
๒๕๕๒ / กำากับโดย เปลว ศิริสุวรรณ / สร้างโดย บริษัท 
กลองชัยภาพยนตร์ จำากัด / ความยาว ๗๔ นาที

เรื่องราวของคุณครูผู้คุมกองลูกเสือสามัญของโรงเรียน 
ประถมแห่งหนึ่ง ที่ตัดสินใจให้เด็ก ๆ ค้างคืนที่บริเวณ 
ใกล้กับปราสาทเก่าแก่กลางป่าใหญ่ท่ีเงียบสงบและดู 
ปลอดภัยสำาหรับเด็ก ๆ แต่เมื่อความมืดมาเยือน ที่นี ่
กลับกลายเป็นดินแดนของมิติแห่งกาลเวลา เหล่า 
ลูกเสือจึงต้องเผชิญกับงูยักษ์ที่ดุร้ายและว่องไวกว่า 
อสรพิษใด ๆ ที่พวกเขาเคยรู้จัก รวมทั้งกบบินได้และ 
สิ่งประหลาดสารพัด ที่ทำาให้การเดินทางคร้ังนี้กลาย 
เป็นความทรงจำาที่ไม่อาจลืมเลือน

๒๒

เดือนมกราคม หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติจาก

คู่ศิลปินดาราพ่อ-ลูก รอง และ ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี 

มาประทับรอยมือรอยเท้า ณ ลานดารา หน้าโรง

ภาพยนตร์ศรีศาลายา ในวันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม 

๒๕๕๘  โปรแกรมหลักของการฉายภาพยนตร์ใน

เดือนนี ้จงึเป็นการคัดสรรผลงานการแสดงภาพยนตร์

ของทั้งสองท่าน ซ่ึงถือเป็นตัวแทนของครอบครัว

ตวัอย่างแห่งวงการบนัเทิงไทย มาจดัฉายให้ได้ชมกนั

อกีโปรแกรมหนึง่คอืโปรแกรม สงิสาราสตัว์ ซึง่

จะนำาภาพยนตร์ทีม่สีตัว์ชนดิต่าง ๆ  เป็นตวัละครเอก

มาจัดฉายให้เห็นถึงการนำาเสนอสัตว์ในบริบทต่าง ๆ 

ผ่านสื่อภาพยนตร์ โดยในช่วงหลายปีหลัง ประเด็น

เรื่องการพิทักษ์หรือคุ้มครองสัตว์ ถือเป็นประเด็นที่

ได้รบัความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศไทย

ที่เพิ่งครบรอบ ๑ ปี การออก พ.ร.บ. ป้องกันการ 

ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เมื่อเดือน

ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งโปรแกรมนี้จะจัดฉายไปตลอด

ทั้งเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์

 = English Language or English Subtitle



Screening Program in January

พฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

นางสาวโพระดก (โปรแกรมผลงานรอง เค้ามูลคดี)
๒๕๒๔ / กำากบัโดย รจุน์ รณภพ / สร้างโดย บรษิทั ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จำากัด / ความยาว ๑๒๒ นาที

โพระดก สกุณา สาวน้อยเกิดในตระกลูอันสงูศกัดิม์ชีวีติ 
ทีเ่พยีบพร้อม แต่หลงัจากบิดาถงึแก่กรรม คณุหญงิพณิ  
มารดาของเธอได้แต่งงานใหม่กับ นายอาทร นักธุรกิจ 
หนุ่มท่ีมีลูกติดสองคนคือ เอก และ อรรถ กระทั่งวัน 
หน่ึงนายอาทรมีอันต้องจากไป อาบจิต น้องสาวนาย 
อาทรไม่เห็นควรในสมบัติที่โพระดกจะได้รับ จึง 
พยายามหาทางชิงสมบัติคืนมา โดยโพระดกได้ ศล  
ปรายทอง ทนายความชาวไร่รูปงามคอยเคียงข้าง 
ท่ามกลางความวุ่นวายต่าง ๆ นานา

ศุกร์ที่ ๘ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

กะปิ ลิงจ๋อไม่หลอกจ้าว (โปรแกรมสิงสาราสัตว์)
๒๕๕๓ / กำากับโดย นิติวัฒน์ ชลวณิชสิริ / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / ความยาว ๙๖ 
นาที

เรื่องราวของ ต๋อง เด็กชายกำาพร้าวัย ๑๐ ขวบ ผู้อาศัย 
อยู่กับ ลุงมิ่ง ซึ่งมีอาชีพเก็บมะพร้าวขาย และมีลิงจอม 
แสบ ชือ่ว่า กะปิ เป็นเพือ่นรกั วนัหนึง่ลุงมิง่เกดิเสียชวีติ 
อย่างกะทนัหนั ทิง้ให้ต๋องและกะปิต้องอยูก่นัตามลำาพงั  
โดยม ีพีห่งษ์ สตัวแพทย์สาว และ กานต์ เจ้าหน้าท่ีกรม 
ที่ดินคอยช่วยเหลือดูแล ขณะที่คนในหมู่บ้านพยายาม 
หาทางเข้ามายดึทีดิ่นผนืงามของลุงม่ิง จึงทำาให้ต๋องและ 
กะปิต้องร่วมมือกันรักษาที่ดินของลุงมิ่งไว้ให้ได้

เสาร์ที่ ๙ มกราคม วันเด็กแห่งชาติ

เวลา ๑๓.๐๐ น. มะหมา 4 ขาครับ 
(โปรแกรมสิงสาราสัตว์)
๒๕๕๐ / กำากบัโดย พนัธุธ์มัม์ ทองสงัข์, สมเกยีรต ิวทิรุานชิ / 
สร้างโดย บริษัท เอ็น จี อาร์ จำากัด / ความยาว ๙๐ นาที

เรื่องราวการผจญภัยของ มะขาม หมาพันธุ์ไทยหลัง- 
อานทีถ่กูนำามาท้ิงทีว่ดั กบัหมาข้างถนนฝงูหนึง่ทีชุ่มชน 
ซ่ึงมนัอาศยัอยูถ่กูเจ้าของทีดิ่นเผาไล่ที ่เมือ่เจ้าของย้าย 
ไปอยูท่ีอ่ืน่ พวกหมา ๆ  จงึต้องอยูอ่ย่างยากลำาบาก หมา 
เหล่านี้จึงคิดจะเดินทางไปสุนัขวดี สวรรค์ในตำานานที่ 
เล่าสืบต่อกันมา แต่การเดินทางไปสุนัขวดีนั้น พวกเขา 
ต้องประสบภยันตรายต่าง ๆ มากมาย 

เวลา ๑๕.๐๐ น. มะหมา 2 (โปรแกรมสิงสาราสัตว์)
๒๕๕๕ / กำากับโดย พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ / สร้างโดย บริษัท 
เอ็น จี อาร์ จำากัด / ความยาว ๑๐๔ นาที

เรื่องราวของ เจ๋อ สุนัขเพศผู้ ที่มีเจ้าของเป็นคู่สาม ี
ภรรยาคือ เอก สถาปนิกหนุ่ม และ แหวน ดาราสาว 
ชื่อดัง วันหนึ่ง องอาจ คนไข้จิตเวชเห็นข่าวของแหวน 
และเกิดเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแฟนเก่าของตน จึงหนีออก 
จากโรงพยาบาลพร้อมกับ ปลายฟ้า คนไข้สาวร่วม 
โรงพยาบาลที่แอบหลงรักองอาจอยู่เงียบ ๆ กลายเป็น 
เรื่องชุลมุน เมื่อองอาจและปลายฟ้าได้ขโมยลูกท่ีเพิ่ง 
เกิดของสองสามีภรรยาไป แต่ใคร ๆ กลับเข้าใจผิดว่า 
เป็นเจ๋อ จนถูกขนานนามว่า หมาปีศาจ 

อาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Baal (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๑๒ / กำากับโดย Volker Schlöndorff / สนับสนุนโดย 
สถาบันเกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๘๕ นาที 
(ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ) 

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากละครเวทีของแบร์ทอลท์  
เบรคชท์ (Bertolt Brecht) นักเขียนและผู้กำากับละคร 
เวทีชื่อดังชาวเยอรมัน เรื่องราวของ บาอัล กวีเสเพล 
ขี้เมาผู้ต่อต้านธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของชนชั้น 
กลาง และได้ออกไปใช้ชีวิตร่อนเร่ในป่า ซึ่งนำาไปสู่จุด 
เริ่มต้นของความเลวร้ายที่ไม่มีใครคาดคิด

Sun 10 Jan / 13.00 / 85 mins / Germany / 1969

เวลา ๑๕.๐๐ น. Las Aventuras de Tadeo Jones 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๕ / กำากับโดย Enrique Gato / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัรราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / ความยาว 
๙๒ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองราวของ แทด คนงานก่อสร้าง 
ที่มีความฝันอยากเป็นนักโบราณคดี จนกระทั่งวันหนึ่ง 
ฝันเป็นจริงแบบไม่ทันตั้งตัว เมื่อนักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง 
คนหนึ่งได้ส่งแทดเดินทางสู่ภารกิจเพ่ือพิทักษ์นครที่ 
สาบสูญด้วยความเข้าใจผิด ทำาให้การผจญภัยแบบ 
อินเดียน่า โจนส์ได้เริ่มต้นขึ้น

Sun 10 Jan / 15.00 / 92 mins / Spain / 2012

อังคารที่ ๑๒ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

มนต์รักขนมครก (โปรแกรมผลงานรอง เค้ามูลคดี)
๒๕๒๓ / กำากับโดย โรม บุนนาค / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / ความยาว ๑๑๐ นาที

เรื่องราวของ เด่น หนุ่มแสนซื่อผู้ชอบกินขนมครกเป็น 
ชีวิตจิตใจ เขาหาเลี้ยงชีพด้วยการขับรถตุ๊ก ๆ วันหนึ่ง  
เด่นบังเอิญได้พบ บุญนำา สาวต่างจังหวัดที่มาหาญาติ 
ในกรุงเทพฯ แต่ไม่พบ และถูกโจรขโมยเงินไป เขาช่วย 
เหลือบุญนำาด้วยการชวนหญิงสาวไปอาศัยอยู่ด้วยกัน  
และพบว่าบุญนำามพีรสวรรค์เรือ่งการร้องเพลง จงึทำาให้ 
เขาพยายามผลักดันให้เธอได้กลายเป็นนักร้องตามฝัน

พุธที่ ๑๓ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ไฟซ่อนเชื้อ (โปรแกรมผลงานรอง เค้ามูลคดี)
๒๕๓๐ / กำากับโดย ศุภสิทธิ์ / สร้างโดย มานพภาพยนตร์ 
/ ความยาว ๑๐๐ นาที

เรื่องราวของ พรรณ สาวสังคมผู ้ถูกโกงจนสิ้นเนื้อ 
ประดาตัว และมาอาศัยอยู่กับ พร น้องสาวที่อยู่กินกับ 
กวนิ แฟนหนุม่ซึง่ไม่ชอบหน้าพรรณเท่าไหร่นกั แต่ด้วย 
ความอยากรู้ตื้นลึกหนาบางของพรรณ กวินจึงไปตาม 
สืบเรื่องของพรรณถึงกรุงเทพฯ และพบว่าแท้จริงแล้ว 
พรรณมีอาการทางประสาทจนเป็นอันตรายแก่คนรอบ 
ข้าง เขาจึงต้องตัดสินใจทำาอะไรสักอย่าง ระหว่างที่เธอ 
กำาลังมีรักครั้งใหม่กับ เกริกเกียรติ หนุ่มหล่อหน้าที่ 
การงานดี

พฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สัตว์สาวผู้น่ารัก 
(โปรแกรมผลงานรอง เค้ามลูคดแีละโปรแกรมสงิสาราสตัว์)
๒๕๒๕ / กำากับโดย สมเดช สันติประชา / สร้างโดย 
พูนทรัพย์โปรดักชั่น / ความยาว ๑๐๖ นาที

เรื่องราวของ น้อย เด็กผู้หญิงที่ชีวิตครอบครัวพลิกผัน  
เมื่อพ่อแม่ถูกฆ่าตายทำาให้เธอตกใจวิ่งหนีเข้าไปในป่า 
ด้วยความกลวั หลงัจากเธอหายไปชาวบ้านได้ออกตาม 
หาอยูห่ลายปีแต่กไ็ม่เคยเจอ วนัหนึง่ มนีกัข่าวเข้าไปทำา 
ข่าวในอุทยานและถ่ายรูปติดหญิงสาวเปลือยกาย เป็น 
เหตุให้บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ส่ง ชายน้อย และ 
ประจิน เข้าไปในป่าเพ่ือตามหาหญิงสาวซึ่งก็คือน้อย 
ผู้หายสาบสูญ 

ศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

The Glass Rabbit (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๘ / กำากับโดย Shibuchi Setsuko / สนับสนุนโดย 
มูลนิธิญี่ปุ่น / ความยาว ๘๖ นาที (ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยาย
ภาษาไทย)

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่สร้างจากนวนิยายขายดีของ 
โทชิโกะ ทาคางิ (Toshiko Takagi) ที่พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ 
ปี ค.ศ. ๑๙๗๗ เล่าเรื่องราวชีวิตที่ต้องเผชิญกับความ 
โหดร้าย เมื่อคร้ังท่ีกรุงโตเกียวถูกโจมตีทางอากาศ 
อย่างหนกัในระหว่างสงครามโลกครัง้ทีส่อง เพือ่หวงัให้ 
คนรุ่นใหม่รำาลึกถึงผลกระทบของสงครามและใฝ่หา 
สันติภาพ

โปรแกรมฉาย ณ ภาพยนตร์สถาน 
ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (๑๘.๐๐ น.)

๒๓

โปรแกรมเดือนมกราคม
อังคารที่ ๕ Pedro Calapez, 
 Trabalhos do Olhar  
พฤหัสบดีที่ ๗ กองร้อยสอยรัก
อังคารที่ ๑๒ Baal 
พฤหัสบดีที่ ๑๔ น้องเมีย
อังคารที่ ๑๙ Las Aventuras de Tadeo Jones
พฤหัสบดีที่ ๒๑ นางสาวโพระดก
อังคารที่ ๒๖ Romance  
พฤหัสบดีที่ ๒๘ มนต์รักขนมครก

โปรแกรมเดือนกุมภาพันธ์
อังคารที่ ๒ El Bola    
พฤหัสบดีที่ ๔ หมาแก่อันตราย    
อังคารที่ ๙ Coração Iluminado  
พฤหัสบดีที่ ๑๑ Sexphone 
 คลื่นเหงา สาวข้างบ้าน
อังคารที่ ๑๖ Art Girls
พฤหัสบดีที่ ๑๘ จระเข้
อังคารที่ ๒๓ Todi- A Segunda Morte 
 de Luísa Aguiar
 พฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์



เสาร์ที่ ๑๖ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ตั้งวง (โปรแกรม Indie in Salaya )
๒๕๕๖ / กำากับโดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี / สร้างโดย North 
Star Production, Song Sound Production / ความยาว 
๘๐ นาที

เรื่องราวของเด็กวัยรุ่น ๔ คน ได้แก่ ยอง และ เจ เด็ก 
เนิร์ดประจำาโรงเรียน เบส นักกีฬาผู้ใฝ่ฝันอยากเป็น 
ตัวแทนโรงเรียน และ เอ็ม เด็กหนุ่มผู้หลงรักการเต้น 
แบบเกาหลีเป็นชีวิตจิตใจ โดยพวกเขาต่างมาบนบาน 
ศาลกล่าวกับสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่เดียวกัน จนเมื่อส่ิงที่ขอ 
สำาเร็จผล ทั้งสี่คนจึงต้องเริ่มภารกิจรำาแก้บน โดยมี นัท  
นางรำารับจ้างรำาแก้บนเป็นผู้ฝึกสอน

เวลา ๑๕.๐๐ น. เอวัง (โปรแกรม Indie in Salaya)
๒๕๕๗ / กำากับโดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี / สร้างโดย 
Truevisions Original Pictures / ความยาว ๑๑๘ นาที

ภาพยนตร์สารคดีบอกเล่าเรื่องราวของ สามเณร 
วิลเลียม เด็กชายลูกครึ่งวัย ๖ ขวบที่มีความเลื่อมใสใน 
พทุธศาสนาเป็นอย่างมาก โดยภาพยนตร์ได้บนัทึกชวิีต 
ทั้งก่อนและหลังบวช รวมทั้งขณะที่บวชเป็นสามเณร 
เป็นเวลา ๑ เดือน พร้อมกับครอบครัวซึ่งมีคุณพ่อเป็น 
ชาวต่างชาติและคุณแม่เป็นคนไทย ผ่านความเชื่อและ 
ความศรทัธาของชาวตะวนัตกและตะวนัออก ควบคูไ่ป 
กับเด็กไทยต่างจังหวัดอีกคน ซึ่งมาอาศัยวัดอยู่ด้วย
ความจำาเป็นของฐานะทางครอบครัว

อาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Romance 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๕๑ / กำากับโดย Guel Arraes / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจำาประเทศไทย / ความยาว  
๑๐๕ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวความรักที่ไม่ธรรมดาของ ปีเตอร์ และ อานา  
สองนกัแสดงทีเ่กิดตกหลมุรกักนัและกัน ระหว่างซักซ้อม 
การแสดงที่ชวนเคลิบเคลิ้มไปกับฉากหลัง บทละคร  
และบทเพลงที่แสนโรแมนติก จนกระทั่งวันหนึ่ง อานา 
ได้รับบทบาทใหม่ที่แตกต่างออกไป แต่ความสำาเร็จนี้ 
กลับต้องแลกมาด้วยความหึงหวงของปีเตอร์ 

Sun 17 Jan / 13.00 / 105 mins / Brazil / 2008

เวลา ๑๕.๐๐ น. Pedro Calapez, Trabalhos 
do Olhar (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๕๒ / กำากับโดย Luís Miguel Correia / สนับสนุนโดย  
สถานเอกอคัรราชทตูโปรตเุกส ประจำาประเทศไทย / ความยาว 
๔๘ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีเรื่องราวของ เปโดร คาลาเปซ 
(Pedro Calapez) ศิลปินชือ่ดงัชาวโปรตเุกส ผูม้ผีลงาน 
แสดง ตามพิพิธภัณฑ์และแกลอรี่ที่สำาคัญในหลาย ๆ  
ประเทศ เขาสร้างสรรค์นิทรรศการที่ได้รับการยอมรับ 
เป็นอย่างมากในด้านการออกแบบ การใช้สี หรือวัสดุ  
โดยสารคดเีรือ่งนีจ้ะพาไปติดตามการทำางานของเขาใน 
สตูดิโอซึ่งจะเผยให้เห็นถึงกระบวนการสร้างสรรค์ 
ผลงานอย่างใกล้ชิด 

Sun 17 Jan / 15.00 / 48 mins / Portugal / 2009

อาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. มนต์รักลูกทุ่ง 
(โปรแกรมผลงานรอง เค้ามูลคดี)
๒๕๒๕ / กำากับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ / สร้างโดย พูนทรัพย์
โปรดักชั่น / ความยาว ๑๒๘ นาที

หนังเพลงเร่ืองดังที่ได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์และ 
ละครโทรทัศน์มาแล้วหลายครั้ง เรื่องราวของ คล้าว  
หนุ่มชาวนาผูย้ากจน กบั ทองกวาว ลกูสาวคนสวยของ  
นายทองก้อน เศรษฐใีนหมูบ้่าน ทีถู่กกีดกันมใิห้สมหวงั 
ในความรกั เพราะนายทองก้อนตัง้ค่าสนิสอดทองกวาว 
ไว้ถึงสิบหมื่น ท้ังยังเตรียมส่งทองกวาวไปอยู่กับป้า 
ทองคำา เศรษฐินีผู้เป็นญาติผู้ใหญ่ที่กรุงเทพฯ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. หลวงตา 
(โปรแกรมผลงานรอง เค้ามูลคดี)
๒๕๒๓ / กำากับโดย เพิ่มพล เชยอรุณ / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / ความยาว ๑๒๕ นาที

เรื่องราวของ หลวงตา พระภิกษุขวัญใจชาวบ้าน ณ วัด 
ชานเมือง วันหนึ่ง หลวงตาได้รับ บุญหลง เด็กชายตัว 
น้อยจากหญงิอาชพีโสเภณมีาเลีย้ง โดยให้มาอยูร่่วมกบั  
เจ้าเอก และ เจ้าจกุ ซึง่พากเพียรเขยีนอ่านภายใต้ความ 
เข้มงวดของหลวงตา ท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิต  
ทั้งหมดต่างก็ได้ดีเพราะยึดถือคุณธรรมของหลวงตา 
คำ้าชูไว้ในจิตใจ

อังคารที่ ๒๖ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ฮัลโหล ขอรบกวนหน่อยนะ 
(โปรแกรมผลงานรองและปัทมวรรณ เค้ามูลคดี)
๒๕๓๖ / กำากับโดย ชุมพร เทพพิทักษ์ / สร้างโดย บริษัท 
พี.ดี. โปรโมชั่น จำากัด / ความยาว ๑๐๗ นาที

หนังวัยรุ่นที่สองดาราพ่อ-ลูก รอง และ ยุ้ย ปัทมวรรณ  
เค้ามูลคดี ได้ฝากผลงานการแสดงไว้ร่วมกัน เรื่องราว 
ของ หนุ่ม ผู้มีปัญหากับพ่อเลี้ยงจนต้องออกจากบ้าน 
มาทำางานหาเงนิเรียนหนังสอืด้วยตวัเอง ระหว่างทีต้่อง 
เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ เขายังมี ยุ้ย น้องสาวของเพื่อน 
ทีรั่กการร้องเพลงเป็นชวีติจติใจคอยอาสามาเป็นทีป่รบั 
ทุกข์ให้เขาอยูเ่สมอ ต่อมาหนุ่มกลบัถูกโชคชะตาพดัพา 
ให้ต้องไปข้องเกี่ยวกับลูกสาวเจ้าของผับที่เขาทำางาน 
อยู่ 

พุธที่ ๒๗ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ข้าวเหนียวหมูปิ้ง (โปรแกรมสิงสาราสัตว์) 
๒๕๔๙ / กำากบัโดย ศวิาภรณ์ พงษ์สวุรรณ / สร้างโดย บรษิทั 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / ความยาว ๑๐๕ 
นาที

ข้าวเหนียว เด็กหญิงวัย ๘ ขวบ ต้องจากครอบครัวเพื่อ 
มาอาศัยอยู่ที่บ้านญาติ ระหว่างที่ข้าวเหนียวใช้ชีวิตอยู่ 
ที่บ้านหลังน้ี เธอรู้สึกเหงาและว้าเหว่มาก กระทั่งวัน 
หนึ่ง ข้าวเหนียวได้พบกับลูกหมาชื่อ หมูปิ้ง และแอบ 
นำามาเลี้ยงไว้ในบ้าน ทั้งสองผูกพันรักใคร่กัน ต่อมา 
ความลับเรื่องหมูปิ้งแตกขึ้นมา ทำาให้ข้าวเหนียวและ 
หมูปิ้งต้องพลัดพรากจากกัน ข้าวเหนียวจึงเฝ้ารอวันที่ 
จะได้พบกับหมูปิ้งอีกครั้ง 

อังคารที่ ๑๙ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ช้างเพื่อนแก้ว (โปรแกรมสิงสาราสัตว์) 
๒๕๔๖ / กำากับโดย อุดมศิลป์  ปัจชัยโย / สร้างโดย บริษัท 
ทวิน พิคเจอร์ / ความยาว ๑๐๕ นาที

เรื่องราวของ เด็กชายแสง และช้างเพื่อนรักของเขาที่ 
เกดิและเตบิโตมาด้วยกนั วนัหนึง่ พ่อของแสงได้รบัจ้าง 
ชักลากไม้ให้พวกนายทุนโดยไม่รู้ว่าได้รุกลำ้าเข้าไปใน 
เขตสนามรบของพวกชนกลุ่มน้อยในประเทศพม่า เมื่อ 
เกิดเรื่องราวข้ึน พวกนายทุนได้สั่งคนให้ตามล่าควาญ 
ช้างทกุคนและเผาทำาลายหมูบ้่านทิง้ แสงจงึถกูสัง่ให้หนี 
ไปอยู่กับน้าที่กรุงเทพฯ แต่โชคชะตากลับพัดพาให้เขา 
หลงเข้าไปอยู่ในเงื้อมมือของนายทุนค้ายาบ้า

พุธที่ ๒๐ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

นักเลงคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมผลงานรอง เค้ามูลคดี)
๒๕๒๕ / กำากับโดย สมบัติ เมทะนี / สร้างโดย พี.ดี. 
โปรโมชั่น / ความยาว ๑๐๑ นาที

เรื่องราวของ สุริยัน ชายหนุ่มผู ้ต้องการสืบค้นหา 
ความจริงที่พี่ชายของเขาถูกฆ่าตาย จึงได้บุกเข้าไปใน 
รังของ บูรพา เจ้าพ่อมากอิทธิพลผู้เป็นเจ้าของหุ่นยนต์  
K3 สุริยันพลาดท่าถูกหุ่นยนต์จับตัว แต่ด้วยวิชาอาคม 
ทีเ่ขาม ีทำาให้เขาสือ่สารกบัหุน่ยนต์ได้โดยไม่ถกูหุน่ยนต์ 
ทำาร้าย และยังได้ จักรวาล นักสะสมของเก่าคอยช่วย 
ต่อสู้กับนายบูรพาอีกแรง

พฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

กองร้อยสอยรัก (โปรแกรมผลงานรอง เค้ามูลคดี)
๒๕๓๑ / กำากับโดย รอง เค้ามูลคดี / อำานวยการสร้างโดย 
ปทุมวดี โสภาพรรณ / ความยาว ๑๑๔ นาที

ภาพยนตร์ผลงานการสร้างของครอบครัวเค้ามลูคด ีโดย 
รอง เค้ามูลคดี รับหน้าที่เป็นผู้กำากับและร่วมแสดง  
พร้อมด้วยคู่ชีวิต ปทุมวดี โสภาพรรณ เรื่องราวเริ่มต้น 
ขึน้เมือ่กองร้อยทหารพรานในชมุชนแห่งหน่ึง ประกาศ 
รับสมัครทหารใหม่ทั้งชายและหญิง ส่งผลให้มีผู้สมัคร 
เป็นจำานวนมาก ในขณะที่ผู้กองหนุ่มรูปหล่อมาดเฮี้ยบ 
ก็ได้มาประจำาการใหม่ทีนี่ ่เมือ่ทหารใหม่ต้องมาเจอกบั 
ครูฝึกจอมป่วนและเรื่องวุ่น ๆ  ในค่ายทหาร ความสนุก 
สนานจึงเกิดขึ้น 

ศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิกกับ 
ม.ล. วราภา เกษมศรี ที่จะมาชวน 
ผู ้ชมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
หลังชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก

เสาร์ที่ ๒๓ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 
พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระก�าแพงเพ็ชรอัครโยธิน 

เจ้าชายนักถ่ายหนังแห่งสยาม

๒๔



พฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

น้องเมีย (โปรแกรมผลงานปัทมวรรณ เค้ามูลคดี)
๒๕๓๓ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย 
พร้อมมิตรภาพยนตร์ / ความยาว ๑๐๗ นาที

แสง ล่องเรือมากรุงเทพฯ เพื่อขายทราย ขณะที่จอด 
เรืออยู่นั้น ปราง เมียสาวของเขาซึ่งเบื่อหน่ายชีวิตชาว 
เรือได้หนีขึ้นฝั่งไป ทิ้งลูกแบเบาะไว้ให้ ทับทิม น้องสาว 
อายุ ๑๕ คอยดูแล แสงจึงออกตระเวนตามหาปราง 
แทบพลกิแผ่นดนิกรงุเทพฯ ขณะเดยีวกนั เขากพ็ยายาม 
ปลุกปลำ้าทับทิมอยู่เป็นประจำา เพราะเมามายจนหลง 
คิดว่าเป็นเมียของตน แต่ทับทิมก็เอาตัวรอดได้เสมอ  
และไม่เคยทิ้งเขากับลูกไว้เพียงลำาพัง

ศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

วิ่งหน้าตั้ง ก้อยังรักเธอ 
(โปรแกรมผลงานรองและปัทมวรรณ เค้ามูลคดี)
๒๕๓๕ / กำากับโดย พรพจน์ กนิฐเสน / สร้างโดย พรพจน์
ฟิล์ม / ความยาว ๑๐๘ นาที

ระหว่างเดินทางไปหาดใหญ่เพื่อพบกับ แก้ว คนรักที ่
เจอกันทางหน้านิตยสาร ลายทอง กลับบังเอิญปลด 
ปล่อยวิญญาณของหญิงสาวชื่อ แสงโสม ออกจากหม้อ 
โบราณ ทำาให้เธอขอตดิตามเขาไปด้วย เวลาผ่านไปเมือ่ 
ลายทองเริ่มรักกับแก้ว พวกของ เบิร์ด ลูกชายกำานันที่ 
ตามจบีแก้วอยูท่นไม่ได้ จงึคดิจะเล่นงาน เขาจงึต้องพา 
แก้ววิ่งหน้าตั้งโดยมีแสงโสมคอยช่วยเหลืออยู่ไม่ห่าง

เสาร์ที่ ๓๐ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. แม่ย่านาง 
(โปรแกรมผลงานรอง เค้ามูลคดี)
๒๕๑๓ / กำากับโดย เนรมิต / สร้างโดย อัมพรภาพยนตร์ / 
ความยาว ๑๑๔ นาที

ภาพยนตร์ท่ี รอง เค้ามลูคด ีแสดงอย่างเตม็ตวัเป็นเรือ่ง 
แรก เล่าเรือ่งราวของ เชีย่ว เดก็วดัผูซ้ือ่สตัย์ทีเ่ข้าไปขัด 
ขวาง จอม ซึ่งแอบมาขโมยเงินวัด แต่เขากลับถูกเข้าใจ 
ผดิว่าเป็นคนขโมยเงินเสยีเอง เชีย่วจงึตดัสนิใจออกจาก 
วัดมาอยู่บนเรือขายสินค้าของ แป้น และ บุญเหลือ ซึ่ง 
เป็นเรือโบราณทีม่แีม่ย่านางคอยปกป้อง โดยทีเ่ชีย่วไม่รู้ 
เลยว่าในอดีตชาตินั้น แม่ย่านางตนนี้เคยมีรักที่ไม ่
สมหวังกับตน

เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมลานดารา 
                   รอง และ ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี

อาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Belle et Sébastien
(โปรแกรมสิงสาราสัตว์)  
๒๕๕๕ / กำากับโดย Nicolas Vanier 
/ สนบัสนนุโดย สถานเอกอคัรราชทตู
ฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย และ
สถาบนัฝรัง่เศส ประจำาประเทศไทย / 
ความยาว ๙๘ นาที (ภาษาฝรั่งเศส 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ) 

เร่ืองราวในช่วงสงครามโลกคร้ังที่
สอง บนเทือกเขาแอลป์ทีเ่คยเงยีบสงบ เมือ่ เซบาสเตยีน 
หนูน้อยท่ีไม่ค่อยมีเพ่ือน ได้มาพบกับ แบลล์ สุนัขตัว
ใหญ่สขีาวทีถ่กูกล่าวหาว่าทำาความผดิร้ายแรง ทัง้คู่สนทิ
สนมกนัอย่างรวดเร็ว หลงัจากนัน้การผจญภยัจึงได้เริม่
ขึ้น เมื่อเซบาสเตียนตัดสินใจออกเดินทางสู่โลกกว้าง 
เพื่อหลบหนีการจับกุมของตำารวจ และตามหาแม่ที่
พลัดพราก

Sun 31 Jan / 13.00 / 98 mins / France / 2012

เวลา ๑๕.๐๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม 
พบกับภาพยนตร์จากการคัดสรร 
ของ โดม สุขวงศ์ ผูอ้ำานวยการหอ
ภาพยนตร์ และร่วมสนทนาหลัง
ชมภาพยนตร์

๒๗



โปรแกรมฉายเดือนกุมภาพันธ์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

Screening Program in February

อังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

กุมภาพันธ์ (โปรแกรมคนเหงาไร้คู่)
๒๕๔๖ / กำากับโดย ยุทธเลิศ สิปปภาค / สร้างโดย บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร์ จำากัด / ความยาว ๑๐๘ นาที

เรือ่งราวของหญงิสาวคนหน่ึงท่ีตดัสนิใช้ชวีติท่ีเหลอือยู ่
เพียงสี่เดือนบินไปนิวยอร์ก เพ่ือลืมความจริงอันแสน 
เจ็บปวดทั้งหลายที่เมืองไทย แต่ที่นั่น เธอกลับประสบ 
อบุติัเหตตุัง้แต่วนัแรกท่ีไปถึง และจำาอะไรไม่ได้เลยเมือ่ 
รู้สึกตัวขึ้นมา มีเพียงบุรุษลึกลับคนหนึ่งคอยดูแล ซึ่ง 
ทำาให้เธอรู้สึกเหมือนกับได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง 

พุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

พุ่มพวง (โปรแกรมวิทยุในหนัง)
๒๕๕๔ / กำากับโดย บัณฑิต ทองดี / บริษัท สหมงคลฟิล์ม 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / ความยาว ๑๒๗ นาที

ภาพยนตร์ที่ ดัดแปลงมาจากชีวิตของราชินีลูกทุ ่ง 
พุ่มพวง ดวงจันทร์ ผู้มีฐานะยากจน จนทำาให้เธอเรียน 
จบเพียงแค่ชั้น ป. ๒ แต่มีความฝันอยากเป็นนักร้องที่ 
มีช่ือเสียงโด่งดัง เธอจึงตัดสินใจเดินทางออกตามหา 
ความฝันที่กรุงเทพฯ และได้พบรักกับ ธีระพล แสนสุข  
นักดนตรีเป่าแซกโซโฟน ทั้งคู่ฝ่าฟันอุปสรรคต่อสู้กับ 
ชวิีตอย่างยากลำาบาก จนเมือ่เธอฝากตวัเป็นศษิย์กบัคร ู
มนต์ เมืองเหนือ ซึ่งตั้งชื่อให้เธอใหม่เป็น “พุ่มพวง 
ดวงจันทร์”

พฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

จระเข้ (โปรแกรมสิงสาราสัตว์)  
๒๕๒๓ / กำากับโดย พีระศิษฐ์ / สร้างโดย ไชโยภาพยนตร์ / 
ความยาว ๙๓ นาที

ภาพยนตร์ไทยฟอร์มยกัษ์ทีร่่วมทนุสร้างกบัต่างประเทศ 

สร้างโดยสมโพธิ แสงเดอืนฉาย เจ้าพ่อเทคนคิพเิศษแห่ง

ไชโยภาพยนตร์ เล่าเรื่องราวของจระเข้ยักษ์ความยาว

กว่า ๕๐ ฟุต ที่โผล่มากลางตลาดนำ้า  จากการทดลอง

ระเบิดปรมาณูใต้ทะเลลึกของนักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้น

ปรมาณ ูจนทำาให้ทะเลเกิดป่ันป่วน และผูค้นต่างพากนั

หนีเอาตัวรอดจากการถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมทารุณ

ครั้งนี้  กระทั่งเมื่อลูกสาวสุดที่รักของนักวิทยาศาสตร์

เป็นฝ่ายถูกจระเข้ยักษ์คาบไป  การต่อสู้ระหว่างมนุษย์

ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง และจระเข้ยักษ์ที่มีพละกำาลัง

มหาศาลจึงได้เริ่มต้นขึ้น

ศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

มนต์รักทรานซิสเตอร์ (โปรแกรมวิทยุในหนัง)
๒๕๔๔ / กำากับโดย เป็นเอก รัตนเรือง / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / ความยาว ๑๒๐ นาที

ภาพยนตร์ที่เป็นเอก รัตนเรือง ดัดแปลงจากนิยายชื่อ 
เดียวกันของ วัฒน์ วรรลยางกูร เล่าเรื่องราวของ แผน  
หนุม่บ้านนอกทีม่วีทิยทุรานซสิเตอร์เป็นเพือ่นคูใ่จ และ 
ใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องลูกทุ่ง วันหนึ่งเขาได้ไปประกวด 
ร้องเพลงจนได้รางวลั และตดัสนิใจหนเีข้ากรุงไปฝึกเป็น 
นกัร้องอย่างทีใ่ฝ่ฝัน ปล่อยให้ สะเดา ภรรยาสาวทีบ้่าน 
นอกต้องเดินทางเข้ากรุงเพื่อตามหาคนรัก

เสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. สัตว์ประหลาด 
(โปรแกรมสิงสาราสัตว์)
๒๕๔๗ / กำากับโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล / สร้างโดย 
Kick the Machine Films / ความยาว ๑๑๓ นาที

ภาพยนตร์ชนะรางวัลขวัญใจกรรมการ (Prix du Jury)  
จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗   
ผลงานของ อภิชาตพิงศ์ วรีะเศรษฐกลุ ผูก้ำากบัภาพยนตร์ 
นอกกระแสท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดคนหนึ่งของไทย เล่า 
เรื่องราวซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ระหว่างความรักของ  
โต้ง ลูกจ้างโรงนำ้าแข็ง และ เก่ง พลทหารหนุ่ม กับ 
ตำานานลี้ลับเก่ียวกับนายพรานที่สะกดรอยล่าเสือสมิง 
ซึ่งมีวิญญาณของเหยื่อที่ถูกกินสิงสู่

เวลา ๑๕.๐๐ น. Life of Pi 
(โปรแกรมสิงสาราสัตว์)  
๒๕๕๕ / กำากับโดย Ang Lee / สนับสนุนโดย บริษัท แคท
ทาลิตส์ อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากดั / ความยาว ๑๒๗ 
นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)  

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อดัง เล่าเร่ืองราว 
ของ พาย พาเทล เด็กหนุ่มชาวอินเดียวัย ๑๖ ปี ซึ่งได้ 
เดินทางข้ามทวีปพร้อมครอบครัวเพื่อย้ายถิ่นฐาน โดย 
พวกเขาโดยสารเรอืลำาหนึง่ซึง่บรรทกุสัตว์นานาชนดิ แต่ 
เรือกลับอับปางลงกลางทะเล พายซึ่งรอดชีวิตมาได้  
ต้องหาทางกลบัเข้าฝ่ังด้วยเรือชชูพีท่ีมเีสอืโคร่งเบงกอล  
ลิงอุรังอุตัง ม้าลาย และไฮยีนา ร่วมอยู่ด้วย

Sat 6 Feb / 15.00 / 127 mins / USA / 2012

 

เดอืนกมุภาพนัธ์ มวีนัสำาคญัวนัหนึง่ทีเ่กีย่วข้อง

โดยตรงกับ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำา

แพงเพ็ชรอคัรโยธนิ เจ้านายทีท่รงมบีทบาทสำาคญัใน

หน้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย และทรงมีพระ

คุณูปการในการพัฒนากิจการต่าง ๆ ของชาติหลาย

ประการ วันสำาคัญนั้นคือ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ซึ่งถือ

เป็น “วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ” โดยกรมพระ

กำาแพงเพ็ชรอัครโยธินทรงมีพระดำาริตั้งสถานีวิทยุ

กระจายเสียงขึ้นในประเทศไทย และมีการถ่ายทอด

เสียงทางวิทยุในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 

๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๓  ซึ่งพระองค์ทรงได้รับ

การถวายพระเกียรติให้ทรงเป็น “พระบิดาแห่ง

กิจการวิทยุกระจายเสียงไทย” ด้วย  ในเดือนนี้โรง

ภาพยนตร์ศรีศาลายา จึงได้คัดสรรภาพยนตร์ไทยท่ี

มวีทิยเุป็นองค์ประกอบหนึง่ของเรือ่งมาจดัฉายในชือ่

โปรแกรม วิทยุในหนัง

นอกจากนี้ เดือนกุมภาพันธ์ ยังเป็นเดือนแห่ง

ความรักทีห่ลาย ๆ  คนรอคอย โรงภาพยนตร์ศรศีาลา

ยาจึงขอสวนกระแสคนมีคูท่ัง้หลายด้วยโปรแกรม คน

เหงาไร้คู ่ ซึง่นำาเสนอภาพยนตร์ทีต่วัละครเอกจำาต้อง

อยู่คนเดียวหรือเลือกครองตัวเป็นโสด โดยเนื้อหา

ทำานองนี้มักปรากฏอยู่ในภาพยนตร์สมัยใหม่จำานวน

มาก นับเป็นโอกาสอันดีสำาหรับคนโสดทุกท่านที่จะ

มาดูหนังและอาจพบเจอความรักใหม่ ๆ ในโรง

ภาพยนตร์ของเรานี้

 = English Language or English Subtitle
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Screening Program in February

อาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Coração Iluminado 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๔๑ / กำากับโดย Hector Babenco / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัรราชทตูบราซิล ประจำาประเทศไทย / ความยาว 
๑๓๐ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ ฮวน เด็กหนุ่มวัย ๑๗ ปี ผู้อาศัยอยู่กับ
ครอบครัวและใช้เวลาว่างไปกับการคบค้าสมาคมกับ
ปัญญาชนผู้มีความหลงใหลในการถ่ายภาพ โดยฮวน
หลงรัก อานา แฟนสาวของสมาชิกในกลุ่มคนหนึ่ง ผู้ที่
ต่อมาถูกพิจารณาว่ามีอาการทางจิต กระทั่งวันหนึ่ง  
ชีวิตฮวนได้เปลี่ยนไปเม่ือช่างภาพคนหนึ่งได้มอบของ
บางอย่างให้แก่เขา ซึ่งนำาเขาไปสู่การเป็นผู้กำากับหนัง
ฮอลลีวู้ดชื่อดัง

Sun 7 Feb / 13.00 / 130 mins / Brazil / 1998

เวลา ๑๕.๓๐ น. Todi - A Segunda Morte de 
Luísa Aguiar (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๕๒ / กำากับโดย Rui Esteves / สนับสนุนโดย สถาน 
เอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำาประเทศไทย / ความยาว 
๕๒ นาที / (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดทีีจ่ะพาไปตดิตามเรือ่งราวของ ลุยซา  
โรซา เดอ อาเกีย โทดิ (Luísa Rosa de Aguiar Todi)  
นกัร้องโอเปราผูท้รงอทิธพิลชาวโปรตุเกสในช่วงศตวรรษ 
ที่ ๑๘  ผ่านสถานที่สำาคัญต่าง ๆ ในประเทศโปรตุเกส 
ที่ล้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเธอ โดยเธอได้คบค้า 
สมาคมกับบุคคลสำาคัญของโลกหลายคน แต่ด้วย 
ชื่อเสียงที่เธอมีนั้นทำาให้มีทั้งคนรักและคนเกลียด และ 
ต้องตายอย่างโดดเดี่ยวในสภาพเกือบตาบอดและไร ้
ซึ่งเงินทอง 

Sun 7 Feb / 15.30 / 52 mins / Portugal / 2009

อังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ไนน์ตี้ช๊อค เตลิดเปิดโลง (โปรแกรมวิทยุในหนัง)
๒๕๔๐ / กำากับโดย เฉลิม วงศ์พิมพ์ / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / ความยาว ๙๘ นาที

คนืหนึง่รายการวทิยเุก่ียวกับเรือ่งผชีือ่ดงั ไนน์ตีช๊้อค ได้ 
จัดให้มีการสำารวจสถานรับเลี้ยงเด็กกำาพร้าร้าง ที่มีคำา 
รำ่าลือว่ามีวิญญาณดุร้ายของเหล่าเด็กกำาพร้าสิงอยู ่ 
คณะสำารวจได้เดินทางไปโดยไม่รู้ว่า สองโจรใจโหดได้ 
หลบซ่อนตวัอยูใ่นสถานทีแ่ห่งนีด้้วย ความชลุมนุวุน่วาย 
มากมายจึงได้ก่อตัวขึ้น จนกระทั่ง ป๋อง ได้เดินทางมา 
ช่วยพร้อมกับอุปกรณ์ปราบผีครบมือ โดยมีกลุ่มผู้ฟัง 
ทางบ้านคอยเชียร์ 

พุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

โฮ่ง (โปรแกรมสิงสาราสัตว์)
๒๕๓๔ / กำากับโดย อุดมศิลป์ ปัจจัยโย / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / ความยาว ๙๘ นาที

พจน์ เป็นชายหนุ่มผู้ไม่เคยใส่ใจ เจ้าแก่ หมาแสนรู้ของ 
เขา กระทั่งได้รู้จักสัตวแพทย์สาวสวย ผู้รับเลี้ยง ลิ้นจี่  
หมาน้อยพันธุ์พูเดิล ซึ่งแท้จริงเป็นหมาแสนรักของเจ้า 
คุณปู่อีกครอบครัวหนึ่ง ที่ญาติ ๆ กำาลังจ้างนักสืบออก 
ติดตามเพื่อนำามาเห่าให้เซฟท่ีใส่พินัยกรรมของเจ้าคุณ
ปู่เปิดออก กระทั่งวันหนึ่ง ลิ้นจี่เกิดหายตัวไป พจน์จึง 
พาเจ้าแก่ไปช่วยคุณหมอสาวออกตามหา เพื่อหวัง 
ชนะใจเธอ

พฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ซิงเกิลเลดี้ เพราะเคยมีแฟน (โปรแกรมคนเหงาไร้คู่)
๒๕๕๘ / กำากับโดย ธนกร พงษ์สุวรรณ / สร้างโดย บริษัท 
ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำากัด / ความยาว ๑๔๔ นาที

เรือ่งราวของ ไบรท์ สาวสวยนกัการตลาดทีค่ดิว่าตวัเอง
มคีวามสขุได้โดยไม่ต้องมคีวามรกั แต่เมือ่โดนหมอดทูกั 
ว่ามีคนที่รักเธอยังคงทุกข์ใจจากเรื่องในอดีต ส่งผลให ้
เธอไม่พบรักแท้และโชคร้ายในหน้าที่การงานจะมา 
เยือน ไบรท์จึงต้องกลับไปตามหา และช่วยเหลือคนรัก 
เก่าเหล่านั้น 

ศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ไผ่แดง (โปรแกรมวทิยใุนหนงั)
๒๕๒๒ / กำากบัโดย เพิม่พล เชยอรณุ / สร้างโดย บรษิทั ไฟว์
สตาร์ โปรดกัช่ัน จำากัด / ความยาว ๑๒๒ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากนิยายเรื่องดังของ ม.ร.ว. 
คกึฤทธิ ์ปราโมช เร่ืองราวของ สมภารกร่าง เจ้าอาวาสวดั 
ไผ่แดง กับ แกว่น แก่นกำาจร สหายหนุ่มจากบ้านไผ่ตัน  
ผูม้คีวามคดิต่างกนัแบบขัว้ตรงข้าม แต่สิง่หนึง่ทีเ่หมอืน 
กนัคอื ความมุง่หวงัให้เกิดความเจริญแก่ทัง้สองหมูบ้่าน  
เมื่อมีนายทุนและผู้อ้างตนวิเศษในพื้นที่แห่งนี้ พวกเขา 
จึงต้องร่วมมือกันผลักดันความไม่เป็นธรรมและความ 
เชือ่อนัไร้เหตผุลให้ออกไปจากหมูบ้่านไผ่แดงและไผ่ตนั

เสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Moon (โปรแกรมคนเหงาไร้คู่)  
๒๕๕๒ / กำากบัโดย Duncan Jones / สนบัสนนุโดย บรษิทั 
แคททาลติส์ อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากดั / ความยาว 
๙๗ นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)  

แซมเบล เป็นนักบินอวกาศที่ใช้ชีวิตอยู่บนดวงจันทร์ 
มากว่า ๓ ปี ร่วมกับหุน่ยนต์คูใ่จ เกอร์ตี ้ภารกจิของเขา 
คือการหาแหล่งพลังงานใหม่ที่ได้จากดินบนผิวดวง 
จันทร์ แต่เมื่อเขากำาลังจะได้กลับโลกไปใช้ชีวิตอยู่กับ 
ครอบครัว กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อแซมเบล 
ประสบอบุตัเิหต ุแล้วตืน่ข้ึนมาบนเตยีงลกึลับพร้อมกบั 
เหน็ตวัเองอกีคนและหุน่ยนต์ของเขากำาลงัปกปิดความ 
ลับบางอย่าง  

Sat 13 Feb / 13.00 / 97 mins / UK / 2009

เวลา ๑๕.๐๐ น. Her (โปรแกรมคนเหงาไร้คู่)  
๒๕๕๖ / กำากับโดย Spike Jonze / สนับสนุนโดย โรง- 
ภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / ความยาว ๑๒๖ นาที (ภาษา
อังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)  

ธีโอดอร์ นักเขียนหนุ่ม ต้องทนทุกข์หลังจากการหย่า 
ร้างกับภรรยา วันหนึ่งเขาได้สั่งซื้อโปรแกรมคอมพิว- 
เตอร์ ที่สามารถอำานวยความสะดวกให้ตัวเขาได้อย่าง 
ครบครันจนน่าประหลาดใจ ในเวลาไม่นาน ธีโอดอร์ก็ 
พบว่าตนเองเริ่มจะตกหลุมรักโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
ของเขา และความสัมพันธ์รักรูปแบบใหม่ก็พัฒนาไป 
อย่างโรแมนติกเกินกว่าจะคาดเดา 

Sat 13 Feb / 15.00 / 126 mins / USA / 2013

อาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Art Girls 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๕๗ / กำากับโดย Robert Bramkamp / สนับสนุนโดย 
สถาบันเกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๑๒๐ นาที 
(ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่ผสมผสานระหว่างแวดวงศิลปะและ 
วิทยาศาสตร์ เรื่องราวของศิลปินหญิงชาวเบอร์ลิน ๓  
คน ที่รวมตัวกันเพื่อแสดงผลงานศิลปะ โดยได้รับเงิน 
สนับสนุนจากบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องจากนัก 
วทิยาศาสตร์ของบรษิทัหวงัทีจ่ะเหน็ผลบางอย่างทีพ่วก 
เขาไม่เคยเห็นจากการทดลอง โดยใช้หลักการเหนี่ยว
นำาทางชวีวทิยาทีจ่ะทำาให้คนหลายคนสามารถรวมเป็น
หนึ่งเดียวกันผ่านการเชื่อมต่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์  

Sun 14 Feb / 13.00 / 120 mins / Germany / 2014

เวลา ๑๕.๐๐ น. El Bola 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๔๓ / กำากบัโดย Achero Mañas / สนบัสนนุโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๘๘  
นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

พาโบล เด็กชายวยั ๑๒ ปี เตบิโตท่ามกลางความรุนแรง 
และเสื่อมโทรม ครอบครัวของเขาประกอบไปด้วยพ่อ 
ท่ีคอยจัดการทุกอย่าง และแม่ท่ีไม่มีปากเสียง จน 
กระทัง่วนัหนึง่เขารู้จกักบั อัลเฟรโด เพ่ือนใหม่ทีเ่ตบิโต 
มากับครอบครัวหัวสมัยใหม่ และมีน้องชายที่กำาลังหัด 
พูด มิตรภาพที่เกิดข้ึนของทั้งคู่ทำาให้ชีวิตของพาโบล
เปลี่ยนไป 

Sun 14 Feb / 15.00 / 88 mins / Spain / 2000

อังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ไอ้ด่างเกยชัย (โปรแกรมสิงสาราสัตว์)
๒๕๓๑ / กำากับโดย ทิฆัมพร / สร้างโดย แกรนด์ เอ็นเตอร์
เทนเม้นท์ / ความยาว ๙๕ นาที

ภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงมาจากเหตุการณ์จริงของจระเข ้
ยักษ์ท่ีถูกขนานนามว่า “ไอ้ด่างเกยชัย” ได้ออก 
อาละวาดทำาร้ายผู้คน ซ่ึงต้องพยายามหาวิธีมาปราบ 
ต่าง ๆ  นานา ทั้งการเข้าทรงพร้อมทั้งหมอปราบจระเข้ 
จากทั่วสารทิศ แต่ทุกคนต่างก็คว้านำ้าเหลว จนกระทั่ง 
รัฐบาลได้ส่งตำารวจตระเวนชายแดนเข้ามาร่วมปราบ 
ปรามด้วยอาวุธที่ร้ายแรง

พุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

หมาแก่อันตราย (โปรแกรมคนเหงาไร้คู่)   
๒๕๕๔ / กำากับโดย ยุทธเลิศ สิปปภาค / สร้างโดย บริษัท 
พระนครฟิล์ม จำากัด / ความยาว ๙๑ นาที

เรื่องราวของ เป้ ท่าทราย มือปืนรับจ้างที่เพิ่งพ้นโทษ
ออกมาจากคกุ แล้วค้นพบความจริงว่า เขามลีกูสาวอยู่
หนึง่คนชือ่ ดาว แต่เธอเข้าใจผดิ คดิว่าเป้คอืคนทีฆ่่าพ่อ 
เลี้ยงซึ่งเธอคิดว่าเป็นพ่อแท้ ๆ ของเธอ ทำาให้ดาวต้อง 
ตามล่าสังหารเป้ โดยที่ไม่รู้ว่าเป็นพ่อที่แท้จริง

๒๗



พฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

มนต์เพลงลูกทุ่ง เอฟ.เอ็ม. (โปรแกรมวิทยุในหนัง)
๒๕๔๕ / กำากับโดย บัณฑิต ทองดี / สร้างโดย บริษัท สห
มงคลฟิล์ม อนิเตอร์เนชัน่แนล จำากดั / ความยาว ๑๑๕ นาที

ภาพยนตร์ทีร่วมบรรดานกัร้องลกูทุง่คร้ังยิง่ใหญ่ทีส่ดุใน 
โลกภาพยนตร์ เล่าเรือ่งราวการประกวดร้องเพลงลกูทุง่ 
ชิงเงินหน่ึงล้านบาท กลายเป็นจุดนัดฝันของคนรักลูก 
ทุ่งทุกชนชั้น ไม่ว่าจะเป็น รุ่ง หนุ่มบ้านนา กุ้งและ 
จิ้งหรีดขาว ลิเกหนุ่มสาว ศิรินทรา สาวขับรถสองแถว  
จนถึง อาภาพร นักร้องคาเฟ่ หรือแม้แต่ พระทศพล ที่ 
ยอมสึกมาเป็นทิดเพื่อเข้าประกวดร้องเพลงครั้งนี้ ด้วย 
หลากหลายชีวิตท่ีรวมตัวเพ่ือจุดมุ่งหมายเดียวกัน จึง 
เกิดทั้งมิตรภาพและการแข่งขันไปพร้อม ๆ กัน 

ศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

เฉิ่ม (โปรแกรมวิทยุในหนัง)
๒๕๔๘ / กำากับโดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / ความยาว ๑๐๐ 
นาที

บัติ คนขับแท็กซี่ผู้หลงติดในโลกเพ้อฝันแห่งนิยายวิทยุ 
ได้บังเอิญพบกับ นวล สาวบริการผู้ใช้ชีวิตอยู่บนโลก
แห่งความจริง การพูดคุยกันทุกครั้งที่เธอขึ้นรถแท็กซี่
ของบัติ ได้ทำาให้โลกความจริงของนวลค่อย ๆ ทลาย
โลกแห่งฝันทีบ่ตัสิร้างไว้ป้องกันตวัเอง กว่าจะรูต้วัเขาก็
พบว่าตัวเองยืนอยู่บนความจริงอันโหดร้ายที่พยายาม
หลีกหนีมาตลอด 

เสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. One Million Yen Girl 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๑ / กำากับโดย Yuki Tanada / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น / ความยาว ๑๒๑ นาที (ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษา
ไทย)

ซุสุโกะ รู้สึกผิดหวังกับคนรอบข้าง เธอจึงตัดสินใจออก
เดินทางด้วยความรู้สึกเจ็บปวด และตั้งกฎให้กับตัวเอง
หน่ึงข้อ คอืจะออกเดนิทางไปเมอืงต่อไปทันทีท่ีเก็บเงนิ
ได้ครบหนึ่งล้านเยน การเดินทางครั้งนี้เหมือนกับการ
เกบ็เศษชวีติท่ีเธอทำาตกหาย เพือ่ค้นหาตวัตนและเรยีน
รู้ที่จะไว้ใจคนอื่นอีกครั้ง

เวลา ๑๕.๐๐ น. กวนมึนโฮ (โปรแกรมคนเหงาไร้คู่)   
๒๕๕๓ / กำากับโดย บรรจง ปิสัญธนะกูล / สร้างโดย บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำากัด / ความยาว ๑๓๐ นาที

เรือ่งราวของชายหนุ่มผูต้ดัสนิใจไปประเทศเกาหลหีลงั 
จากเลิกกับแฟน โดยเขาเป็นคนเดียวในกรุ๊ปทัวร์ที่ไม่มี 
ครอบครัวหรือคนรักมาด้วย คืนหนึ่งหลังจากเมาสลบ 
อยูห่น้าเกสต์เฮาส์แห่งหนึง่ เขาได้บงัเอญิพบกบัสาวไทย 
ที่ตั้งใจมางานแต่งงานเพื่อนชาวเกาหลีคนเดียว ความ 
บังเอญิทำาให้ทัง้คูต่ดัสนิใจออกเทีย่วด้วยกนั โดยมข้ีอแม้ 
ว่าไม่ต้องรู้จักกัน 

อาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Rengaine 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๕๕ / กำากับโดย Rachid Djaïdani / สนบัสนนุโดย สถาน
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย และสถาบัน
ฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๗๘ นาที (ภาษา
ฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)  

เหตุการณ์ในเมืองปารีส เมื่อ ดอร์ซี หนุ่มคริสเตียนผิว
ดำาต้องการแต่งงานกับ ซาบีน่า หญิงสาวชาวอาหรับที่
มีพี่น้องผู้ชายถึง ๔๐ คน และมีข้อห้ามที่ยึดมั่นมานาน
คือการห้ามคนอาหรับแต่งงานกับคนผิวดำา โดย ซีมาน 
พี่ชายคนโตเป็นหัวหอกสำาคัญในการขัดขวางครั้งนี้
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เวลา ๑๕.๐๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม 
พบกับภาพยนตร์จากการคัด ส ร ร 
ของ โดม สุขวงศ์ ผู้อำานวยการ ห อ
ภาพยนตร์ และร่วมสนทนาหลัง
ชมภาพยนตร์

อังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

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

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

พุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

สุดเขตเสลดเป็ด (โปรแกรมวิทยุในหนัง)
๒๕๕๓ / กำากับโดย ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์ / สร้างโดย บริษัท 
เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำากัด / ความยาว ๑๑๐ นาที

สุดเขต ชายหนุ่มมาดเซอร์มีความฝันที่จะออกอัลบั้ม 
เพลงให้ได้ แต่กลับต้องมาเจออุปสรรคครั้งใหญ่เมื่อ 
พบว่าผู้บริหารค่ายเพลงดังเป็นคู่อริเก่าของพ่อ แม้ไม่ 
ชนะใจกรรมการในคราวแรก แต่ก็ทำาให้สุดเขตได้เจอ  
มะยม สาวหมวยแสนน่ารัก ที่เขาหมายมั่นจะพิชิตใจ 
เธอให้ได้ด้วยวิธีการตามแบบของตัวเอง 

พฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

Sexphone คลื่นเหงาสาวข้างบ้าน 
(โปรแกรมวิทยุในหนัง)
๒๕๔๖ / กำากบัโดย เหมนัต์ เชตมี - เฉลมิพล บนุนาค / สร้าง
โดย บริษัท อาร์เอส โปรโมชั่น จำากัด / ความยาว ๑๑๓ นาที

ดื้อ ผู้ช่วยสถานีวิทยุ “คล่ืนเหงา” บังเอิญต้องมารับ 
หน้าที่เป็นดีเจจำาเป็นเสียเอง วันนั้นเขาต้องโทรไปเล่น 
เกมกับเบอร์ที่ฝากไว้ โดยไม่รู้ว่านั่นเป็นเบอร์บ้านของ  
เจ สาวลกูคร่ึงข้ีเมาทีอ่ยูข้่างบ้าน เมือ่ดือ้พดูตะกกุตะกกั 
จนเจคิดว่าเป็นโทรศัพท์โรคจิต เธอจึงแก้เผ็ดด้วยการ 
ตอบโต้แบบเซ็กซ์โฟน จากคืนนั้นรายการช่วงนี้ก็ได้รับ 
ความนิยมถล่มทลาย เจกลายเป็นขาประจำาที่ด้ือต้อง 
คุยด้วยในรายการ โดยหารู้ไม่ว่าเธอคือผู้หญิงที่เขา 
เกลียดชังเพราะความเข้าใจผิดมานานแสนนาน

ศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพิเศษ ดหูนงัคลาสสิกกบั 
ม.ล. วราภา เกษมศรี ที่จะมาชวน 
ผู ้ชมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
หลังชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก

เสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - อาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 

Wim Wenders : A Retrospective  
เชิญชมภาพยนตร์ของวิม เวนเดอร์ส ผู ้กำากับชาว
เยอรมันผู้ได้รับการยอมรับอย่างสูงในระดับนานาชาติ 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fapot.org
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