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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

ปณธิาน : จะสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกดิการใช้ประโยชน์สูงสดุ 

จากภาพยนตร์

จดหมายข่าวฯ ฉบับนี้มีบทความที่ไม่เกี่ยวกับการวิจารณ์ภาพยนตร์จากสอง 

นักวิจารณ์ภาพยนตร์ร่วมรุ่นมาให้ได้อ่านกัน ท่านแรกคือ ประวิทย์ แต่งอักษร ซึ่งมา 

บอกเล่าถึงมุมมองใหม่ ๆ ที่ได้จากการเดินทางไปรับฟังการสัมมนาด้านการอนุรักษ์ 

ภาพยนตร์ ในงานประชมุสามญัประจำาปี สมาพนัธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ ทีป่ระเทศ 

อิตาล ีในฐานะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ อกีท่านหนึง่นัน้ คอื สทิธริกัษ์ ตลุาพทิกัษ์  

ผูเ้ปิดลิน้ชกัความทรงจำา กลัน่ออกมาเป็นข้อเขียนอนัแสนอบอุน่ถงึ เชดิ ทรงศรี ผู้กำากับ 

ภาพยนตร์คนสำาคัญที่เราได้เชิญรูปท่านขึ้นปกในวาระสิบปีแห่งการจากไป

นอกจากนี้ ยังมีคอลัมน์ประจำาน่าอ่านอีกหลากหลาย ทั้งการแนะนำาหนังสือ 

จากห้องสมุดฯ เชิด ทรงศรี เรื่อง CHRONICLE OF A CAMERA : The Arriflex 35 

in North America, 1945-1972 ที่บอกเล่าเรื่องราวของกล้องถ่ายภาพยนตร์  

Arriflex 35 อันโด่งดัง ซ่ึงสามารถอ่านประกอบการไปชมนิทรรศการเบญจภาคี 

กล้องถ่ายภาพยนตร์ ที่หอภาพยนตร์จัดแสดงที่พารากอน ซีนีเพล็กซ์ จนถึงวันที ่

๑๘ กันยายนนี้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งบทความการตามหาฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง สมิง 

ป่าสัก ของ วสันต์ สุนทรปักษิณ โดยทีมงานหน่วยกู้หนัง ก่อนที่ฉบับหน้าจะได้พบกับ 

เร่ืองราวชีวิตของคุณวสันต์ ผู้กำากับภาพยนตร์รางวัลยอดเยี่ยมคนแรก ในวาระครบ 

รอบ ๑๐๐ ปีของท่านที่จะมาถึงในเดือนธันวาคมนี้

สำาหรับเดือนกันยายน-ตุลาคม กิจกรรมจากหอภาพยนตร์ยังคงมีอยู่อย่าง 

มากมายเช่นเดิม กิจกรรมสำาคัญกิจกรรมหนึ่ง คือ พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดก 

ภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๖ ที่จะมีขึ้นในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย วันอังคารที่ ๔  

ตุลาคม โดยหลังจากประกาศรายชื่อมรดกภาพยนตร์ของชาติทั้ง ๒๕ เรื่องประจำาปีนี้  

จะมีการจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา ฉบับบูรณะใหม่ให้ชมกันอีกครั้ง สำาหรับ 

ท่านที่พลาดไปในคราวที่หอภาพยนตร์นำาออกฉายเมื่อเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมที่ 

ผ่านมา

ภาพปก เชิด ทรงศรี 
ณ สำานกังานเชดิไชยภาพยนตร์ 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐





กิจกรรม

กิจกรรมเดือนมิถุนายน

๑๖–๒๒ มิถุนายน 
หอภาพยนตร์จัดเทศกาลภาพยนตร์เงียบ 

ครั้งที่ ๓ โดยเปิดเทศกาลด้วยการฉายภาพยนตร์
เรื่อง Nosferatu ณ โรงภาพยนตร์สกาลา และอีก 
๘ เรื่อง ที่โรงภาพยนตร์ลิโด ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติ
จากนักเปียโนประกอบภาพยนตร์เงียบระดับโลก
อย่าง Günter A. Buchwald ชาวเยอรมัน และ 
Tama Karena ชาวนิวซีแลนด์ มาร่วมบรรเลง
ดนตรีประกอบหนังเงียบในเทศกาลครั้งนี้ และใน
วันที่ ๑๗ และ ๒๑ มิถุนายน หอภาพยนตร์ยังได้
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเล ่นเปียโน
ประกอบภาพยนตร์เงียบให้กับผู้ที่สนใจ ณ ห้อง
สังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา และโรง
ภาพยนตร์ศรีศาลายา

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน

๒๐ มิถุนายน มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

๒๘ มิถุนายน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
กรมสุขภาพจิต

๓๐ มิถุนายน 
อนุฉัตร โตษยานนท์ ผู้รับบทวีณาใน 

วัยเด็ก จากภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา พร้อม
ด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์
ไทย ก่อนรับชมภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา 
ภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๓ มถินุายน จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง หลวงตา 
ให้แก่ชมรมผูส้งูอายตุำาบลท่าตำาหนกั นครชยัศรี 

๒๙ มถินุายน จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง แผลเก่า 
ให้แก่กลุ่มวัยหวานวันวาน กรุงเทพฯ

กิจกรรมเดือนกรกฎาคม

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน

๗ กรกฎาคม กรมประชาสัมพันธ์ 

๑๒ และ ๒๖ กรกฎาคม สถาบันกัลยาณ์ราช-
นครินทร์ กรมสุขภาพจิต 

๑๔ กรกฎาคม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

๒๙ กรกฎาคม องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน)

๑๕ กรกฎาคม 
หอภาพยนตร์ได ้รับเกียรติจาก นาง 

ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำา
กระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธเีปิดงาน 
“เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์” 
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา เขตปทุมวัน โดยในวัน
ดังกล่าว หอภาพยนตร์ได้ฉายภาพยนตร์เรื่อง 
สันติ-วีณา รอบปฐมทัศน์ และยังได้รับเกียรติ
จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างและผู้ให้
เบาะแสในการค้นพบฟิล์มภาพยนตร์เรือ่ง สันติ-
วีณา กล่าวถึงภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวก่อนเข้า
ชม อาทิ คุณเอเดิล และ คุณออกัส เปสตันยี 
ทายาทคุณรัตน์ เปสตันยี คุณปง อัศวินิกุล คุณ
อนุฉัตร โตษยานนท์ และ ดร. อลงกต ใหม่ด้วง 
โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข ้าร ่วมชม
ภาพยนตร์กันอย่างเนืองแน่น

๑๙ กรกฎาคม 
หอภาพยนตร ์ร ่วมกับกรมศาสนา จัด

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล
อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา โดยมีผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ร่วมเป็นประธานถวาย
เทียนพรรษา ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม 
เขตพระนคร

๒



กิจกรรมเดือนสิงหาคม

๒๓ กรกฎาคม 
หอภาพยนตร์ได้รบัเกยีรตจิาก สเิรยีม ภกัด-ี

ดำารงฤทธิ์ ร่วมประทับรอยมือ-เท้า เป็นดาวดวงที่ 
๑๖๗ เพือ่เป็นอมตนสุรณ์ในกจิกรรมลานดารา เริม่
กิจกรรมด้วยการฉายภาพยนตร์ เรื่อง รักซึมลึก  
ผลงานการแสดงเรื่องแรกที่ฝากไว้บนจอเงิน และ
ร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์ในการเป็นนักแสดง
อย่างใกล้ชิด ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา  

๒๖ กรกฎาคม 
หอภาพยนตร์ร่วมกับศูนย์ฝึกสมอง โรง-

พยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ 
เรือ่ง Away From Her ในโครงการภาพยนตร์กบั
ผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๘ พร้อมร่วมสนทนาสกัดประเด็น
จากภาพยนตร์กับ รศ. อรชุมา ยุทธวงศ์ คุณหญิง
จำานงศรี หาญเจนลักษณ์ และ ผศ.นพ. สุขเจริญ 
ตั้งวงษ์ไทย ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ ณ โรง

ภาพยนตร์ศรีศาลายา

๘ กรกฎาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ผู้การเรือเร่ ให้
แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย 

๑๑ กรกฎาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เพื่อนสนิท ให้
แก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๒๘ กรกฎาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ดรีมทีม ให้แก่
ชุมชุนหมู่บ้านร่วมเกื้อ กรุงเทพฯ 

๖ สิงหาคม 
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 

“๑๑๐ ปีวรรณกรรม ๙๐ ปีภาพยนตร์เงียบ : 
MOTHER”

โดยฉายภาพยนตร์เงียบรัสเซียคลาสสิก 
เรื่อง Mother ผลงานการกำากับของ Vsevolod 
Pudovkin ที่สร้างจากวรรณกรรมเกี่ยวกับแม่ที ่
ยิง่ใหญ่ทีส่ดุเรือ่งหนึง่ของโลก ผลงานของ Maxim 
Gorky นักประพันธ์เอกชาวรัสเซีย พร้อมสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังจบภาพยนตร์กับ 
ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการด้าน
ประวัติศาสตร์การเมืองและภาพยนตร์ ภายใน 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

๒๘ กรกฎาคม ถึง ๑๐ สิงหาคม 
หอภาพยนตร์ร่วมกับโรงภาพยนตร์ SF 

World Cinema เซ็นทรัลเวิลด ์ จัดฉาย
ภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้
ที่สนใจได้รับชมกันอย่างต่อเนื่อง และในวันที่ 
๑๐ สิงหาคม หอภาพยนตร์ร่วมกับศูนย์การค้า
พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ จัด
เสวนาพิเศษ “ย้อนตำานาน สันติ-วีณา หนังไทย
ที่หายสาบสูญ” ณ โรงภาพยนตร์ SF CINEMA 
ชั้น ๒ อาคาร B ร่วมเสวนาโดย สัณห์ชัย โชติรส
เศรณี รองผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ ชูเกียรติ 
ศกัดิว์รีะกลุ ผู้กำากับภาพยนตร์ ทพิาพร อชันนัท์ 
ผูอ้ำานวยการฝ่ายสงัคม ศนูย์การค้า พรอมเมนา
ดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ตัวแทนสังคมไทย

ช่วงปี ๒๔๙๗ และ ดร. วิโรจน์ สุทธิสีมา อาจารย์
ประจำาคณะการส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ก่อนเปิดการฉายภาพยนตร์เรื่อง สันติ-
วีณา ให้ชาวเชียงใหม่ได้ชื่นชมกัน ตั้งแต่วันที่ 
๑๑–๑๗ สิงหาคม ณ โรงภาพยนตร์ SF ศูนย์การค้า
พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ และโรง
ภาพยนตร์ SF เมญ่า เชียงใหม่

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูง
อายุ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒ สงิหาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อินทรีทอง ให้
แก่ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลห้วยพลู นครชัยศรี 

๕ สิงหาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รัก
ทรานซิสเตอร์ ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนคร
อ้อมน้อย 

๘ สงิหาคม (เช้า) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง พันท้าย
นรสิงห์ ให้แก่กลุ่มผู้รับการอบรมต้นไม้ กทม. 
(บ่าย) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เสน่ห์นักร้อง ให้แก่
แฟนเพจแฟนพันธุ์แท้ ยอดรัก สลักใจ 

๙ สงิหาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง The Lunch-
box ให้แก่เพื่อนเก่า ป.ป.ส. 

๑๑ สงิหาคม จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง สงครามเพลง 
ให้แก่ชมรมวัยทองแสนสุข กระทุ่มแบน 

๑๖ สงิหาคม จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง ลกูสาวก�านนั 
ให้แก่ชมรมผูส้งูอายศูุนย์การแพทย์กาญจนาภเิษก 
มหิดล 

หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้า
ศึกษาดูงาน 

๒ สงิหาคม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

๙ สิงหาคม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรม
สุขภาพจิต

๑๑ สิงหาคม โรงเรียนราชินี
๗ สิงหาคม 

หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์เรื่องที่ ๒ ใน
โครงการ “เมือ่ครัง้เสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์” 
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้า- 
อยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เรื่อง 
The Sound of Music ณ โรงภาพยนตร์สกาลา ซึ่ง
มีผู้สนใจเข้าร่วมชมภาพยนตร์กันอย่างคับคั่ง 

๓



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 เม่ือวันที่ ๒๒ มิถุนายน – ๑๕ กรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีหอ

ภาพยนตร์จำานวน ๖ คน ได้เดินทางไปยังเมืองโบโลญญา ประเทศอิตาลี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน

งานประชุมสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ หรือ FIAF Congress ที่หอภาพยนตร์

โบโลญญา (Cineteca di Bologna) รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ และเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์ 

Il Cinema Ritrovato รวมทั้งเข้ารับการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน FIAF Summer School ที่

จัดโดยแล็บปฏิบัติการ L’Immagine Ritrovata เป็นประจำาทุก ๒ ปี โดยตัวแทนของคณะ

เดนิทางได้มาร่วมกนัแบ่งปันประสบการณ์จากต่างแดนแก่ผูอ่้านทกุท่านในจดหมายข่าวฯ 

ฉบับนี้

การบูรณะและอนุรักษ์ภาพยนตร์ เป็นเรื่องที่ละเอียดและต้องประณีต

พิถีพิถัน เนื่องจากมันเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับบทบาทของการบันทึก

ประวัติศาสตร์ ตลอดจนการรับรู้ของผู้คนในแต่ละยุคสมัยอย่างที่ไม่อาจ

แยกออกจากกัน 

 อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำากัดของหน้ากระดาษที่ไม่เอื้ออำานวย 

ผมคงต้องขอสรุปเฉพาะประเด็นและแง่มุมที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ และ

เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่องานบูรณะและอนุรักษ์ภาพยนตร์

 แง่มุมหนึ่งท่ีน่าเชื่อว่านักบูรณะและอนุรักษ์ภาพยนตร์น่าจะ 

รับรู้ดีอยู่แล้ว ทว่ามีการหยิบยกมากล่าวถึงในทำานองรื้อฟื้นและยำ้าเตือน 

หนังเก่า ชีวิตใหม่ และอนาคตที่ก�าหนดได้
ประวิทย์ แต่งอักษร

 อย่างแรกที่สุดคงต้องขอออกตัวก่อนว่า ถึงแม้ว่าผมจะขีด ๆ 

เขียน ๆ เกี่ยวกับหนังเก่าและหนังใหม่ในฐานะนักวิจารณ์มาช้านาน แต่

ก็ต้องยอมรับว่าความรู้ความเข้าใจในงานด้านการบูรณะและอนุรักษ์

ภาพยนตร์อยู่ในขอบเขตที่จำากัดพอสมควร แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องยากที่

สาธยายถึงความสำาคัญและจำาเป็นของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ในภาพ 

กว้าง ๆ ทว่าในส่วนรายละเอียดเชิงปฏิบัติการ ถือเป็นองค์ความรู้ที่ 

ค่อนข้างห่างไกล และโดยงานอาชพีแล้ว กไ็ม่ค่อยได้พาตวัเองไปเกีย่วข้อง 

ด้วยเท่าใดนัก

 การได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมสังเกตการณ์การประชุม 

สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ หรือ FIAF ครั้งที่ ๗๒ โดยเฉพาะใน 

ส่วนของ symposium หรือการสัมมนาภายใต้หัวข้อ New Life for 

Cinema’s Past ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองโบโลญญา ประเทศอิตาลี ระหว่างวัน

ที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถือเป็นการเปิดหูเปิดตา ตลอดจนโลก

ทัศน์และวิสัยทัศน์เก่ียวกับการบูรณะและการอนุรักษ์ภาพยนตร์อย่าง

มโหฬาร อย่างน้อยทีส่ดุก็ทำาให้เหน็ว่าแต่ละขัน้ตอนและกระบวนการของ

๔ Piazza Maggiore ลานฉายหนังกลางแปลงขนาดใหญ่ของเทศกาล Il Cinema Ritrovato



อีกคร้ัง ได้แก่การท่ีผู้อภิปรายท่านหน่ึงกล่าวโดยสรุปสาระสำาคัญว่า การ

บูรณะภาพยนตร์ควรจะต้องเป็นกระบวนการที่เปิดกว้าง หรือ open 

process สำาหรับการบูรณะเพิ่มเติมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต กระนั้น

ก็ตาม ไม่จำาเป็นว่าการบูรณะ “คร้ังใหม่” จะต้องทำาให้ฉบับที่ได้รับการ

บูรณะก่อนหน้าตกยุคตกสมัย หรือพูดง่าย ๆ การบูรณะภาพยนตร์แต่ละ

ครั้ง ล้วนแล้วมีความ original หรือความเป็น “ต้นฉบับ” ในแบบของมัน 

ขณะเดียวกัน การบูรณะภาพยนตร์แต่ละครั้งก็เป็นหลายสิ่งหลายอย่างใน

ตัวมันเอง อันได้แก่ การตีความ (interpretation) การแปลหรือถ่ายทอด

ความ (translation) การอธิบายความ (explanation) ไปจนถึงการแสดง

ความ (performance) ของผู้ที่ทำาการบูรณะผลงานดั้งเดิม แต่ไม่ว่าจะ

อย่างไร นักบูรณะและนักอนุรักษ์จำาเป็นต้องสวมบทบาทของนักประวัติ- 

ศาสตร์ในการเสาะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวเนื่องต่าง ๆ นานา เพื่อว่าพวกเขา

จะได้ “ชบุชวีติ” ภาพยนตร์เรือ่งนัน้ ๆ  ให้ออกมาใกล้เคยีง และ/หรอื เทีย่ง

ตรงกับฉบับที่ได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกเท่าที่จะเป็นไปได้

 อีกเร่ืองหนึ่งที่สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นหัวข้ออภิปรายในวง

สมัมนาของนกัอนรุกัษ์ภาพยนตร์มาหลายปีดดีกัแล้ว และคงจะต้องพดูคยุ

ต่อไปอีกอย่างไม่จบสิ้นง่าย ๆ ก็คือ อิทธิพลของ “เทคโนโลยีแบบดิจิทัล” 

ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการบูรณะ การอนุรักษ์ รวมไปถึงการ

เผยแพร่ภาพยนตร์

 ประเดน็หนึง่ทีน่่ากล่าวถงึก่อนเพือ่นก็คอื ในท่ามกลางความเชือ่

ที่ว่า ฟิล์มเซลลูลอยด์กำาลังจะตาย และเทคโนโลยีแบบดิจิทัลกำาลังเข้ามา

แทนท่ีในทุกองคาพยพของกิจการด้านภาพยนตร์ ปรากฏว่า จิแอนคูล่า 

ฟาริเนลล ิ(Giancula Farinelli) ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์โบโลญญ่า และ

เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ ให้ข้อมูลที่ทำาให้ต้องมาทบทวนทัศนะ 

ดังกล่าวอีกครั้งว่า จากการสำารวจเมื่อเร็ว ๆ นี้ พบว่าน่ีคือช่วงเวลาที่หอ

ภาพยนตร์ท่ัวโลกพากันใช้ฟิล์มเซลลูลอยด์เพื่อการอนุรักษ์มากเป็น

ประวัติการณ์ อีกทั้งเขายังได้เขียนไว้ในส่วนคำานำาของสูจิบัตรเทศกาล

ภาพยนตร์ Il Cinema Ritrovato อีกด้วยว่า “ฟิล์มภาพยนตร์จะกลับมา”  

และว่า ผู้สร้างภาพยนตร์หลายคนยังคงใช้หรือกลับมาใช้ฟิล์มเซลลูลอยด์

ในการถ่ายทำา (ล่าสุดได้แก่ หนังชนะรางวัลเทศกาลหนังเมืองคานส์เรื่อง 

I, Daniel Blake ของ เคน โลช และ Juste la n du monde ของ ฮาเวียร์ 

โดแลน) ซึง่โดยปรยิาย นัน่ชวนให้สรุปได้ว่า นอกจากฟิล์มเซลลลูอยด์ไม่ได้ 

ล้มหายตายจากไปจริง ๆ  “วัฒนธรรมการใช้ฟิล์มเซลลูลอยด์” น่าจะยังคง 

ดำารงอยู่ไปอีกนาน ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่ควรกล่าวแทรกไว้ ณ ที่นี้ก็คือ ใน 

บรรดาภาพยนตร์เกอืบห้าร้อยเรือ่งทีฉ่ายในเทศกาลภาพยนตร์ Il Cinema  

Ritrovato ซึ่งจัดต่อเนื่องกับการประชุมของ FIAF ราว ๆ ๖๐ เปอร์เซ็นต์  

เป็นการฉายด้วยฟิล์มเซลลูลอยด์ 

 อย่างไรกต็าม สิง่ทีผู่อ้ภปิรายหลาย ๆ  ท่านเหน็พ้องต้องกนั และ 

จริง ๆ ก็ได้มีการเขียนเกริ่นนำาไว้ในสูจิบัตรของการสัมมนาแล้ว นั่นก็คือ  

ดิจิทัล “เขย่า” วงการบูรณะภาพยนตร์มาร่วมสิบปีที่ผ่านพ้นไป หรืออีก 

นัยหนึ่ง เปลี่ยนมุมมองหรือทัศนะในแง่ของการบูรณะไปอย่างสิ้นเชิง ด้วย

เหตุนี้ จึงเป็นเรื่องปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เล่นบทบาทสำาคัญ 

ในการบูรณะภาพยนตร์ และหนึ่งในผู้อภิปรายก็ยังหยิบยกข้อความของ  

แชร์จ ทบูอิาน่า อดตีผูอ้ำานวยการหอภาพยนตร์ของประเทศฝรัง่เศส ทีเ่ขยีน 

ไว้ในวาระอำาลาตำาแหน่งช่วงต้นปีที่ผ่านพ้นไป สรุปสาระสำาคัญได้ว่า  

(แท้จริงแล้ว) เทคโนโลยีดิจิทัลหยิบยื่นชีวิตใหม่ให้กับภาพยนตร์ด้วยการ 

ทำาให้มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้น มองเห็นได้จะแจ้งมากขึ้น และด้วยคุณภาพที่สูง 

ขึ้น (“...digital technology is breathing new life into cinema by 

making it more visible at a higher quality”) หรอือกีนยัหนึง่ นอกจาก 

นักบูรณะและอนุรักษ์ไม่อาจจะเพิกเฉยต่อพัฒนาการและความเป็นไปได้ 

ทางด้านเทคโนโลยีของสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัล ยังจำาเป็นต้องสอดส่องความ 

ก้าวหน้า ทำาความเข้าใจ เพราะถึงที่สุดแล้ว เทคโนโลยีก็คือ “ระบบ”  

(system) ซ่ึงว่าไปแล้ว เป็นกลไกสำาคัญที่กำาหนดรูปแบบและวิธีการเก็บ 

รักษา “เนื้อหาสาระ” (content) ซึ่งในที่นี้ก็คือ ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยว 

เนื่องนั่นเอง

 หนึ่งในบุคคลที่อธิบายบทบาทของ “เทคโนโลยีดิจิทัล” ตลอด 

จนวิธีการรับมือได้อย่างเป็นรูปธรรม ก็คือ เดวิด วอลช์ (David Walsh) 

จากพิพิธภัณฑ์ Imperial War Museum ประเทศอังกฤษ เขากล่าวใน

การนำาเสนอหัวข้อ Restoration Rules! ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนา

ในวันที่สอง และอยู่ภายใต้โปรแกรมที่ชื่อว่า The Reel Thing สรุปสาระ

สำาคัญได้ว่า ในขณะที่วิทยาการแบบดิจิทัลถูกมองว่าเป็น “วายร้าย” ที่

ทำาให้ผลลัพธ์ของการบูรณะหนังเก่าบิดเบือนไปจากค่าเริ่มต้นของมัน แต่

๕

ชลิดา เอื้อบำารุงจิต นำาเสนอเรื่องราวของห้องเก็บฟิล์มหอภาพยนตร์

จแิอนคลู่า ฟาริเนลล ิ(ขวา)

ผูอ้ำานวยการหอภาพยนตร์โบโลญญ่า เจ้าภาพงาน FIAF Congress



 หลงัเสรจ็สิน้จากการประชมุและสมัมนาทางวชิาการของงาน 

FIAF Congress พวกเราชาวหอภาพยนตร์บางส่วนได้เดินทางไปเยี่ยม

ชม Museo Nazionale del Cinema หรือ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ 

แห่งชาติ ที่ตั้งอยู่ที่เมืองตูริน ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ซ่ึงเป็น

หนึง่ในโปรแกรมเทีย่วชมทีห่อภาพยนตร์โบโลญญา เจ้าภาพได้จดัเตรยีม

เอาไว้

 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่และ

สำาคัญท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ถือกำาเนิดขึ้นจากความตั้งใจของ มาเรีย 

อาเดรยีนา โปโล (Maria Adriana Prolo) นกัวชิาการด้านประวตัศิาสตร์ 

ผู้มีปณิธานจะสร้างพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ขึ้นที่เมืองตูริน เพราะที่แห่งนี ้

เคยเป็นศูนย์กลางแห่งวงการภาพยนตร์เงียบอิตาลีที่รุ ่งเรืองไม่แพ้ 

ฮอลลีวูด มาเรียเริ่มสะสมรวบรวมสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์เพื่อจัดทำา

เป็นพิพิธภัณฑ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๔  และสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิก

สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF) ได้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ จาก

นั้นจึงสามารถเปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้ในอีก ๕ ปีต่อมา โดยเริ่มแรก

พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ Palazzo Chiablese อาคารส่วนหนึ่งของพระราชวัง

เมอืงตรูนิ ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของอติาล ีก่อนท่ี ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

จะย้ายมายัง Mole Antonelliana อดีตสุเหร่ายิวอายุร่วมร้อยปี ที่มีรูป 

แบบสถาปัตยกรรมอันสวยงามโดดเด่นด้วยความสูงถึง ๑๖๗ เมตร โดย

อาคารแห่งนีถ้อืเป็นอาคารแบบก่ออฐิไร้โครงสร้างเหลก็ทีส่งูทีส่ดุในยโุรป 

และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองตูริน 

 พื้นที่ภายในของพิพิธภัณฑ์นั้นแบ่งเป็นสองส่วนหลัก ๆ ส่วน

แรกคือ ส่วนโถงกลางพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางและสามารถมอง

เห็นได้สูงลิบถึงยอดอาคาร ด้านล่างมีเก้าอี้สำาหรับนอนดูหนังตั้งอยู่เรียง

ราย และรอบ ๆ  นัน้ตกแต่งให้เสมอืนผูช้มหลดุไปนอนฝันอยูใ่นโลกมายา

แห่งภาพยนตร์ ที่โดดเด่นสะดุดตาท่ีสุดของส่วนนี้ก็คือ รูปปั้นจาก 

Carabria หนังเงียบปี ๒๔๕๗ ถือเป็นความภาคภูมิใจของวงการหนัง

อิตาเลียน และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิด Intolerance หนังเงียบเรื่อง 

ยิ่งใหญ่ของฮอลลีวูดในเวลาต่อมา 

 ส่วนที่สองคือส่วนนิทรรศการความรู้ที่จัดแสดงอยู่ตามห้อง

และระเบยีงชัน้ลอยต่าง ๆ  เริม่ต้นจากส่วนก่อนประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์ 

ที่ทำาหน้าที่อธิบายให้เห็นที่มาที่ไปของประดิษฐกรรมจากภูมิปัญญาของ

มนุษย์มากมายในยุคก่อนที่ภาพยนตร์จะถือกำาเนิดขึ้น ซึ่งพิพิธภัณฑ์ให้

ความสำาคญักบัส่วนนีม้ากเป็นพิเศษ แม้บางชิน้จะเป็นทีรู้่จักอยูแ่ล้วเพราะ

มีให้ชมอยู่ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยของเราเช่นกัน แต่เมื่อมาอยู่

ท่ามกลางแสงสีและสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่จัดแสดงกันอยู่อย่างละลานตา

และมหาศาล รวมทั้งมีการนำาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยให้ผู ้ชมมี

ปฏิสัมพันธ์กับเรื่องราวที่นำาเสนอ ก็ทำาให้พวกเราต่างต่ืนตาตื่นใจกัน

เหมอืนเป็นเดก็ ๆ  ทีไ่ด้มาเทีย่วเล่นอยูใ่นสวนสนกุแห่งการเรยีนรูอ้ย่างไร

อย่างนั้น

 เมือ่ย่างเข้าสูพ่ืน้ทีใ่นยคุสมยัแห่งภาพยนตร์ พพิธิภณัฑ์ได้แบ่งส่วน

นทิรรศการออกเป็นช่อง ๆ  ตามองค์ประกอบต่าง ๆ  ในกระบวนการผลติ

จริง ๆ แล้ว ความผิดเพี้ยนไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคโนโลยีเท่ากับตัวบุคคลที่หยิบ

ฉวยเทคโนโลยีนี้ไปใช้ประโยชน์แบบไม่ใคร่ครวญ เพียงเพราะเครื่องไม้

เครื่องมือเหล่านั้นอนุญาตให้ทำาได้ และ “เอื้ออำานวย” ทั้ง ๆ  ที่ในความเป็น

จริง นอกจากไม่จำาเป็นแล้ว ยังสร้างความเสียหายให้กับลักษณะที่เที่ยงแท้ 

(authenticity) ของภาพยนตร์

 ทัง้นี ้เดวดิ วอลช์ ได้สาธติให้ผูช้มในห้องประชมุเหน็ว่า ศกัยภาพ

ของเทคโนโลยแีบบดจิทิลัสามารถดดัแปลง “สภาพเดมิ ๆ ” ของหนงัเก่าได้

อย่างชนิดหน้ามือหลังมือเพียงใด (เช่น การทำาให้ภาพเก่ากลายเป็นสามมิติ 

หรือการทำาให้ภาพขาวดำากลายเป็นภาพสี เป็นต้น) และสุดท้ายแล้ว ก็เป็น 

เรื่องของจริยธรรม หรือ ethics ของการบูรณะ ที่ทำาหน้าที่เสมือนเป็นกฎ 

กติกา มารยาทในการควบคุมว่า ความเหมาะควรอยู่ตรงไหนและอย่างไร 

(อะไรทำาได้ อะไรทำาไม่ได้) และหนึ่งในจริยธรรมที่กล่าวถึง ก็คือการบูรณะ

ให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กับ “ประสบการณ์ในการดูหนังเรื่อง 

นั้น ๆ ครั้งแรก” (original viewing experience) นั่นเอง

 ดังที่กล่าวข้างต้น นี่เป็นการสัมมนาที่เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกบังานอนรุกัษ์ภาพยนตร์อย่างกว้างไกล และสิง่หนึง่ทีท่ำาให้เกดิความ

ถ่องแท้มากขึ้น ก็เป็นดังที่นักอนุรักษ์ภาพยนตร์รับรู้รับทราบดีอยู่แล้ว นั่น

ก็คือ จริง ๆ แล้ว การอนุรักษ์ภาพยนตร์ (ซึ่งหมายรวมถึงการบูรณะ การ

เก็บรักษา การเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้เข้าถึง) ไม่ได้เป็นการทำางานกับ

อดีตอันไกลโพ้น ทว่าเกี่ยวข้องกับอนาคตโดยตรง หรืออีกนัยหน่ึง มันคือ

การทำานบุำารงุมรดกอนัทรงคณุค่านีเ้พือ่ให้คนรุน่หลงัได้ศกึษาหาความรู ้เกดิ

ความเข้าใจ ซาบซึ้ง รู้จักตัวเอง และหากเป็นไปได้ นำาสิ่งละอันพันละน้อย

ไปต่อยอดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

 และแน่นอนว่า ปัจจัยที่จะนำาพาให้อดีตเชื่อมต่อกับอนาคตได้

อย่างสนทิแนบแน่นและเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกค็อืช่วงเวลาปัจจบุนั ด้วยเหตุ

นี ้นกัอนรุกัษ์ภาพยนตร์จงึถอืเป็นผูเ้ล่นทีส่ำาคญั เนือ่งจากไม่มากกน้็อย พวก

เขามีส่วนกำาหนด (หรืออาจจะเรียกว่าตบแต่ง) โฉมหน้าของประวัติศาสตร์ 

ตลอดจนการรับรู้ของผู้คนในชั่วอายุถัดไป แต่ก็อีกน่ันแหละ นักอนุรักษ์

ภาพยนตร์เพยีงลำาพงั คงแบกภาระอนัยิง่ใหญ่และหนกัอึง้นีไ้ม่ได้ตลอดรอด

ฝั่ง หากสังคมที่พวกเราทุกคนเป็นส่วนหน่ึงละเลยหรือมองไม่เห็นความ

สำาคัญ 

 กล่าวในท้ายที่สุดจริง ๆ การสานต่อมรดกทางศิลปะและ

วัฒนธรรมแขนงนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคนในสังคม ถึง 

ตรงนี้ ก็คงจะขึ้นอยู่กับว่า พวกเราอยากจะให้ผู้คน ณ ภายภาคหน้า นึกถึง

และจดจำา “บรรพชนของพวกเขา” ในลักษณะเช่นใด

Museo Nazionale del Cinema 
มหาวิหารแห่งภาพยนตร์ ณ เมืองตูริน
พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

๖

คณะชาวหอภาพยนตร์ ที่หอภาพยนตร์ โบโลญญ่า



ภาพยนตร์ อาทิ ผู้กำากับ นักแสดง บทภาพยนตร์ เครื่องแต่งกาย เป็นต้น 

โดยแต่ละส่วนนั้นจะนำาส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ที่เคยใช้ในการถ่ายทำา

ภาพยนตร์จริง ๆ หรือเป็นของส่วนตัวของบุคคลสำาคัญมาจัดแสดง

ประกอบ และไม่ได้จำาเพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องราวในวงการภาพยนตร์

อติาเลยีนเพียงอย่างเดยีวเท่านัน้ นัน่ทำาให้ส่ิงจดัแสดงหลายชิน้นัน้มคีวาม

เป็นสากล เสมอืนสมบตัอินัลำา้ค่าทีแ่ฟนภาพยนตร์ทัว่โลกมาเหน็แล้วต้อง

ตื่นเต้นดีใจ อาทิ ผ้าพันคอและหมวกคู่ใจของ เฟเดริโก เฟลไลนี่ บท

ภาพยนตร์เรื่อง Citizen Kane ของจริง ภาพสเก็ตช์ออกแบบฉากฝีมือ

ของ จอร์จ เมลิเยส์ หรือแม้กระทั่งชุดชั้นในสุดเซ็กซี่ของ มาริลิน มอนโร  

บนระเบียงทางเดินทั้งสี่ชั้น เป็นพื้นที่จัดแสดงโปสเตอร์ภาพยนตร์

เรื่องสำาคัญทั้งของอิตาลีเองและของภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาฉาย

ในอิตาลีจำานวนมาก หลายชิ้นเป็นโปสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่พิเศษถึง 

๒ เมตร และยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ รวมไปถึงมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

ที่น่าสนใจมากมายที่แฝงอยู่ในโปสเตอร์เหล่านี้ อาทิ โปสเตอร์หนังญี่ปุ่น

เร่ือง Rashomon ของ อากิระ คุโรซาวา ที่สะกดชื่อภาษาอังกฤษผิด 

เพราะองิจากการออกเสยีงของคนอติาล ีเป็นต้น โดยเนือ้หาของผนงัด้าน

หนึ่งของเส้นทางระเบียงโปสเตอร์จะเช่ือมโยงมาจากผนังนิทรรศการ

กระบวนการผลิตภาพยนตร์ในชัน้ล่างดงัได้ทีก่ล่าวมาแล้ว การออกแบบ

ส่วนจัดแสดงภายใต้โครงสร้างด้ังเดิมของอาคารอย่างเหมาะสมและได้

ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเต็มพื้นที่เช่นนี้ นับเป็นสิ่งสำาคัญที่ได้เรียนรู้จากที่นี่

ด้วยข้อจำากดัด้านเวลา พวกเราจงึสามารถได้ชมพพิธิภณัฑ์ทีย่ิง่ใหญ่

แห่งนี้ได้เพียง ๒ ชั่วโมงเท่าน้ัน ซ่ึงถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับความ 

ใหญ่โตและขมุทรพัย์ทางภาพยนตร์ทีมี่อยูม่ากมายจนไม่อาจประเมนิค่า

ได้ หากเปรียบเปรยตามคำาของ คุณโดม สุขวงศ์ ผู ้อำานวยการหอ

ภาพยนตร์ ทีว่่าโรงหนงัเป็นเสมอืนโบสถ์ ห้องเกบ็ฟิล์มเป็นดัง่หอไตร และ

พิพิธภัณฑ์มีค่าดุจวิหาร ที่น่ีก็คงเปรียบได้ด่ังมหาวิหารอันศักดิ์สิทธ์ิที่ 

ภาพยนตร์ศาสนิกทุกคนควรจะต้องหาเวลามาสักการะเยี่ยมชมกัน 

สักครั้งในชีวิต

Museo Nazionale del Cinema 
มหาวิหารแห่งภาพยนตร์ ณ เมืองตูริน
พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

๗



 สิ่งสำาคัญที่ทำาให้หอภาพยนตร์แห่งโบโลญญาถือเป็นหนึ่งใน 

ภาพยนตรสถานที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีของบรรดานักอนุรักษ์ภาพยนตร์ 

และคนรักหนังเก่า ก็คือการที่หอภาพยนตร์แห่งนี้ได้ทำาหน้าที่จัดเทศกาล 

ภาพยนตร์ Il Cinema Ritrovato ทีถ่อืเป็นเทศกาลภาพยนตร์ทีท่รงคณุค่าทีส่ดุ 

เทศกาลหนึ่งของโลก มาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง ๓๐ ปี

 คำาว่า Ritrovato นั้นเป็นภาษาอิตาเลียน หมายความถึง “การ 

ค้นพบ” โดยเทศกาลน้ีถือกำาเนิดขึ้นจากการนำาภาพยนตร์เก่าที่เพิ่งได้รับการ 

ค้นพบมาจัดฉาย จากปีแรกที่จัดเพียง ๓ วัน มาถึงปีน้ี ปีที่เทศกาลครบรอบ 

สามทศวรรษ ระยะเวลาได้เพิม่ขึน้จนกลายเป็น ๘ วนั ระหว่างวนัที ่๒๕ มถินุายน 

– ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙  มีหนังฉายมาราธอนกันตั้งแต่เช้าจรดคำ่า ด้วยจำานวน

อันน่าตื่นตะลึงคือเฉียด ๆ ๕๐๐ เรื่องตลอดทั้งเทศกาล 

 ภาพยนตร์ที่จัดฉายเกือบทั้งหมดน้ันเป็นภาพยนตร์เก่าที่ได้รับการ

บรูณะข้ึนมาใหม่ มทีัง้บรรดาหนงัขนาดสัน้ในยคุบกุเบกิภาพยนตร์โลก หนงัเงยีบ

ที่ฉายพร้อมบรรเลงดนตรีสดทุกรอบ หนังคลาสสิกจากแทบทุกทวีป ตลอดจน

หนังสารคดี กว่าครึ่งหน่ึงของหนังทั้งหมดเป็นการฉายด้วยฟิล์มอันกลายเป็น

ของหายากไปแล้วในยุคแห่งภาพยนตร์ดิจิทัลน้ี โดยสถานที่ฉายหลัก ๆ คือ

ภายในหอภาพยนตร์โบโลญญา ซึ่งมีโรงหนังขนาดเล็ก ๒ โรง ห้องออดิทอเรียม 

๑ ห้อง และลานฉายหนังกลางแปลงขนาดเล็กอีก ๑ แห่ง ในขณะท่ีนอก 

หอภาพยนตร์ ยังมีโรงหนังพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่เทศกาลเช่าสำาหรับฉายหนังอีก  

๒ โรง รวมไปถึง Piazza Maggiore ลานฉายหนังกลางแปลงขนาดใหญ่บริเวณ

จัตุรัสกลางเมืองที่จุผู้ชมได้เป็นพัน ๆ คน 

 โปรแกรมฉายจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ไปจนถึงรอบ

สุดท้ายคือ ๒๑.๔๕ น. ซ่ึงกว่าจะเลิกก็ประมาณเที่ยงคืน แต่แม้จะดึกดื่นแค่ 

ไหน ตลอดทั้งเทศกาลก็จะเห็นบรรดาคอหนังตั้งแต่วัยรุ่นถึงวัยชราจำานวน 

มาก เดนิสวนกนัขวกัไขว่ไปมาตามเส้นทางทีต่ัง้ของสถานทีฉ่าย ทีส่งัเกตได้ง่าย

คอื ทกุคนล้วนมีป้ายห้อยคอเป็นสญัลกัษณ์ว่าเป็นผูซ้ือ้ตัว๋แบบเหมาทัง้เทศกาล 

ซึ่งสามารถเข้าดูได้ทุกรอบและทุกโรง แต่ก็ไม่ได้หมายความทุกคนจะได้ดู 

ทกุเรือ่งทีต่นต้องการ เพราะต้องไปลุน้กบัการต่อควิให้ทนัเข้าโรงก่อนทีท่ีน่ัง่จะ

เต็มอีกที บางครั้งคิวยาวเหยียดจนมีคนพลาดชมจำานวนมากผู้จัดจึงต้องยอม

เปิดฉายเพิ่มอีก ๑ รอบ อย่างเช่นเร่ือง Seven Chances หนังเงียบของ 

บัสเตอร์ คีตัน (Buster Keaton) 

พระเอกผู้อวดโฉมอยู่บนโปสเตอร์

เทศกาล หนังบาง

เรื่องลงโปรแกรม

ฉาย ๒ รอบ บาง

เรื่องฉายรอบเดียว 

และแน่นอนว่าหลาย

เร่ืองที่อยากดูก็ฉาย 

ชนกัน เพราะฉะนั้น  

นอกจากเทศกาลจะจัด 

โปรแกรมฉายให้แล้ว คนดูยังจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโปรแกรมการ 

ดูของตัวเองให้ดี ๆ

 สิง่สำาคญัทีต้่องบนัทกึเอาไว้สำาหรบัเทศกาลในครัง้นี ้กค็อืการ

ที่มีภาพยนตร์ไทยได้รับเลือกไปฉายเป็นครั้งแรก นั่นคือ สันติ-วีณา 

หนังปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่หอภาพยนตร์เพิ่งค้นพบและได้ดำาเนินการบูรณะ 

โดยแล็บปฏิบัติการ L’Immagine Ritrovata แห่งเมืองโบโลญญานี้เอง 

โดย อ.ประวทิย์ แต่งอกัษร กรรมการบรหิารหอภาพยนตร์ ได้เป็นตวัแทน

กล่าวแนะนำาหนังไทยเรื่องสำาคัญนี้ให้นักดูหนังกว่า ๕๐ ชีวิตท่ีมาชม 

ในรอบฉายวนัที ่๑ กรกฎาคมได้รูจั้ก ซึง่หนึง่ในนัน้คือ โทนี ่เรย์นส์ (Tony 

Rayns) นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชื่อดังชาวอังกฤษที่มาเฝ้ารอน่ังในโรง 

เป็นคนแรก ๆ  การได้มาอวดโฉมของ สันติ-วีณา ในเทศกาลหนังอันทรง

คุณค่าเช่นนี้ นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำาคัญของวงการอนุรักษ์

ภาพยนตร์ในประเทศไทย

 นอกจาก สันติ-วีณา ภาพยนตร์เกือบทุกเรื่องในเทศกาลจะ 

ได้รับการแนะนำาก่อนฉาย หรืออย่างน้อยที่สุดก็จะมีข้อเขียนที่แนะนำา 

ให้เห็นถึงความสำาคัญอยู่ในสูจิบัตรเล่มหนาหนักที่ถือเป็นคู่มือการชม 

อันวิเศษยิ่ง สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความเอาใจใส่ของผู้จัดที่มีต่อผู้ชมและ

บรรดาหนงัเก่าทีน่ำามาจดัฉาย เป็นเสมอืนแว่นตาทีช่่วยให้มองเหน็คณุค่า

ของหนังแต่ละเรื่องได้ชัดเจนขึ้น และเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำาให้นักดูหนัง

จำานวนมากลงทุนเดินทางมาที่นี่เป็นประจำาทุกปี ด้วยความพร้อมที่จะ

ตื่นเช้าตะลุยดูหนังกันยันมืดคำ่าอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ซึ่งบรรดาผู้ที่

หายใจเข้าออกกนิดืม่อยูก่บัภาพยนตร์เก่าเหล่านี ้ถอืส่วนหนึง่ทีท่ำาให้งาน

อนุรักษ์ภาพยนตร์มีความหมายมากยิ่งขึ้น 

   สำาหรบัผูเ้ขยีน นอกจากจะได้เกบ็เกีย่ว

ความรู้ในด้านการจัดเทศกาลภาพยนตร์เพื่อไปใช้

ประโยชน์แก่งานกจิกรรมของหอภาพยนตร์ต่อไปแล้ว 

การได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลนี้ยังถือเป็นการ

เปิดหูเปิดตา และได้ค้นพบด้วยตนเองว่าเทศกาล

ภาพยนตร์แห่งการค้นพบนี ้ถือเป็น Cinema Paradiso 

หรือสรวงสวรรค์ของคนรักหนังอย่างแท้จริง

สรวงสวรรค์แห่งคนรักหนัง 
Il Cinema Ritrovato 
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โรงเรียนภาคฤดูร้อน 

FIAF Summer 
School 2016
นุชนาฏ ชิ้นพงค์

 ช่วงระยะเวลา ๓ สปัดาห์ ในการเข้าร่วมอบรมโครงการโรงเรียน
ภาคฤดูร้อนด้านการบูรณะฟิล์ม เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ทำาให้ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทำางานหรือการใช้ชีวิตในต่างแดนคนเดียวบวกกับภาษาอังกฤษที่แค่พอ 
ไปวัดไปวาได้เท่านั้น

 สปัดาห์แรกของการอบรมเป็นการเข้าฟังการบรรยายทัง้ในเรือ่ง
ประวัติศาสตร์ เทคนิคและขั้นตอนวิธีการในการบูรณะฟิล์มภาพยนตร์จาก
องค์กรต่าง ๆ ซึ่งภาพยนตร์ที่ยกมาเป็นตัวอย่างนั้นได้ผ่านการบูรณะเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในโปรแกรมฉายในเทศกาล Il Cinema Ritrovato 
ด้วย หลังจากจบการบรรยายในแต่ละวันเหล่าบรรดานักเรียนภาคฤดูร้อน 
มักจะใช้เวลาที่เหลือเลือกดูหนังในเทศกาล เรื่องไหนดูแล้วประทับใจ ชอบ 
ไม่ชอบ ก็จะมาเล่าให้กันฟัง

 หลังจากผ่านพ้นเทศกาลหนังไปแล้ว ก็เข้าสู่การเรียนอย่างเต็ม
รูปแบบ โดยเริ่มเรียนกันตั้งแต่ประมาณเก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็น ทุกวัน
จันทร์ถึงศุกร์ พวกเรามีด้วยกันทั้งหมด ๔๑ คน ถูกแบ่งออกเป็น ๘ กลุ่ม 
กลุ่มละ ๕ คน (กลุ่ม ๖ คน ๑ กลุ่ม) สำาหรับสมาชิกในกลุ่มของผู้เขียนนั้น
มาจากประเทศฝรั่งเศส ๓ คน คือ นิโคลัส วิคเตอร์ และ ลอเรนา อีกคนมา
จากประเทศมาลาวี ชื่อโจชัว โดยจุดนัดพบของนักเรียนทุกคนในตอนเช้า 
คือมุมพักผ่อนซ่ึงติดกับสวนสาธารณะ ก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มารอรับเพื่อพา
ไปยังห้องเรียนต่าง ๆ ตามตารางของแต่ละกลุ่ม 

 ก่อนเริ่มเข้าสู่การเรียนทุกห้อง จะต้องมีการแนะนำาตัวเพื่อบอก
เล่าถงึการทำางานของทัง้ผูเ้รยีนและผูส้อน หลงัจากนัน้ก็เริม่ด้วยภาคทฤษฎี 
แล้วตามด้วยภาคปฏิบัติ ซึ่งแต่ละห้องเรียนใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมงใน
การเรียนรู้และฝึกปฏิบติั โดยปัจจยัสำาคัญของการมาเรยีนในครัง้นีค้อื ภาษา
อังกฤษ เพราะผู้สอนซึ่งเป็นชาวอิตาลี รวมถึงเพื่อนนักเรียนที่มาจากหลาก
หลายประเทศ หลากหลายภาษา บางคนพูดได้ถึง ๕ ภาษาด้วยกัน ทุกคน
ล้วนใช้ภาษาอังกฤษในการพดูคุยกนั ไม่เว้นแม้แต่กลุม่เพือ่นบ้านของเรา จนี 
ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น พูดภาษาอังกฤษกันเก่งทุกคน จะแตกต่างกันก็ตรง
สำาเนียงของแต่ละประเทศเท่านั้น

 วนัแรกของการเรยีนเริม่ต้นด้วยการแนะนำาบทเรยีนโดย ดาวเิด 
พอซซี่ (Davide Pozzi) ผู ้อำานวยการแล็บปฏิบัติการ L’Immagine 
Ritrovata ที่มาพูดถึงบทเรียนที่เราจะเรียนกันในสองสัปดาห์ โดยดาวิเด 
กล่าวว่า การเข้าใจลำาดับขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หรือ workflow คือ

เป้าหมายหลักของการมาอบรมภาคฤดูร้อนครั้งนี้ ซึ่ง workflow ของแล็บ 
L’Immagine Ritrovata ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ได้มาจากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ในการทำางานทีผ่่านมา  หลังจากจบการแนะนำาบทเรยีน พวกเรา
ได้ไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของแล็บ ซึ่งก็คือสถานที่ที่เราจะเรียนกันนั่นเอง  

 Film Scan หรือการสแกนฟิล์มคือห้องเรียนแรกของกลุ่มเรา และ
ถือเป็นข้ันตอนแรกของงานดิจิทัลด้วย โดยผู้บรรยายคือ คริสติอาโน่ วาโล- 
รอซี่ (Cristiano Valorosi) ได้อธิบายถึงขั้นตอนการทำางาน ซอฟต์แวร์และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องสแกนฟิล์ม พวกเราได้ทดลองเปล่ียนประตูฟิล์ม 
(gate) และร้อยฟิล์มเข้าเครื่องสแกน แต่เนื่องจากเวลาจำากัดจึงไม่ได้ฝึกสแกน
ฟิล์มจริง พอถึงช่วงบ่ายจะเป็นเรื่อง Film Comparison ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อ
จาก Film Scan โดยจะทำาการเปรียบเทียบและวิเคราะห์เพื่อเลือกฟิล์มม้วน 
ที่ดีที่สุดสำาหรับการบูรณะ 

 ห้องเรียนในวันถัด ๆ ไปเริ่มด้วย Sound Restoration, Digital 
Restoration, Color Correction, Film Identification, Film Repair, 
Subtitles, D.A.M., Printing and Processing และ Film Mastering ตาม
ลำาดับ ซึ่งก็มีทั้งรู้สึกกดดันในขณะฝึกปฏิบัติ และรู้สึกผ่อนคลายแตกต่างกันไป 
แต่บางห้องเรยีนก็ได้เรยีนเฉพาะภาคทฤษฎเีท่านัน้ เนือ่งจากเวลาจำากดันัน่เอง 
โดยห้องเรียน Film Repair หรือการซ่อมฟิล์ม เป็นห้องที่รู้สึกมีความสุขที่สุด 
อาจเนื่องมาจากบุคลิกของผู้สอนที่มีสีหน้ายิ้มแย้มตลอดเวลาที่อธิบายและ
ทำาการสาธิต แสดงให้เห็นถึงการมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองกำาลังทำาอยู่ 

 อย่างหนึ่งที่สัมผัสได้จากที่นี่ ซ่ึงทำาให้เราย้อนกลับมามองตัวเรา 
นั่นคือการทำางานอย่างมืออาชีพ ไม่เพียงแต่รู้จักเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้
ในการทำางานอย่างดีแล้ว ควรมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับฟิล์ม นอกจากนั้นยัง
เรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมถึงประวัติความเป็นมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ 
รับผิดชอบ มีการจดบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ซึ่งนำาไปสู่การตัดสินใจที่
มีเหตุมีผล “ประสบการณ์” คือคำาที่มักจะได้ยินจากผู้สอนทุกคน เหมือน
เป็นการพูดให้กำาลังใจพวกเรา โดยส่วนตัวคิดว่าประสบการณ์บวกกับการ
พัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคือสิ่งที่ทำาให้คนทำางานที่นี่มีความเป็นมืออาชีพ 

 วันสุดท้ายของโรงเรียนภาคฤดูร้อน พวกเราได้เข้าไปเยี่ยมชมห้อง
สมดุของหอภาพยนตร์โบโลญญา และทานอาหารเทีย่งมือ้สดุท้ายด้วยกนัทีร้่าน
ประจำาตลอดสองสัปดาห์ของพวกเรา หลังจากนั้นถึงเวลารับประกาศนียบัตร 
และปิดท้ายด้วยปาร์ตี้เล็ก ๆ  น่ารัก ๆ  จากทีมงานที่นี่ ก่อนที่เพื่อน ๆ  ทุกคนจะ
ได้แยกย้ายกันนำาความรู้อันมีค่าที่ได้รับมากลับไปพัฒนางานของตนต่อไป

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                               

๙



 ผมคงจะเหมอืนคนดหูนงัไทยอกีมากมายก่ายกอง ทีรู่จ้กัชือ่เสยีงความโด่งดงัของ

ผู้กำากับ เชิด ทรงศรี จาก แผลเก่า (๒๕๒๐) ผลงานหนังที่สร้างช่ือมากท่ีสุดและยืนยง 

คงกระพนัในใจนกัดหูนงัไทยตลอดมา หากพจิารณาจากไทม์ไลน์ ต้องยอมรบัว่าชวีติ 

ผมกับคุณเชิด แทบจะไม่น่าต้องมาเกี่ยวข้องรู้จักมักจี่คุ้นเคยกันได้เลย ปีท่ี 

คุณเชิดระบือลือลั่นสนั่นบางกับ แผลเก่า ผมยังเป็นแค่เด็กนักเรียนประถม 

๖ ในโรงเรยีนบ้านนอกกนัดาร จงัหวดัชยัภมู ิถงึแม้ว่าผมอาจจะเคยดหูนัง

คุณเชิดมาก่อนหน้านั้น ไม่ว่าจะเป็น พ่อปลาไหล (๒๕๑๔) ความรัก 

(๒๕๑๖) หรือ พ่อไก่แจ้ (๒๕๒๐) แต่คงเพราะน่าจะเด็กเกินกว่าจะจำาจด

อะไรได้ หรอืความโด่งดงัของหนงัเหล่านัน้เทยีบไม่ได้เลยกบั แผลเก่า ผม

กไ็ม่ต่างจากเดก็บ้านนอกทัว่ไป แตกต่ืนฮอืฮากับชะตากรรมความรกัของ

ไอ้ขวัญ-อีเรียม แห่งท้องทุ่งบางกะปิ

 กระทัง่ผมกลายเป็นเดก็หนุม่ต่างจงัหวดัเข้ามาเรยีนกรงุเทพฯ  

ผมรู้จักคุณเชิดกับหนังเรื่อง พลอยทะเล (๒๕๓๐) โดยก่อนหน้านั้นทั้ง 

เลือดสุพรรณ (๒๕๒๓) และ เพื่อนแพง (๒๕๒๖) ผมยังเรียนมัธยมปลาย 

อยูท่ีข่อนแก่น แล้วผมกม็าเหน็ตวัเป็น ๆ  ของคณุเชดิจริงจงัครัง้แรก ตอน 

คุณเชิดไปโปรโมต ทวิภพ (๒๕๓๓) ที่โรงหนังสยาม สยามสแควร์ แต่ก็

เป็นระยะห่างที่ไม่ได้คุ้นเคยจริงจัง รู้จักตัวตนของคุณเชิดก็ตอนชมรม

วิจารณ์บันเทิงจัดงานสัปดาห์หนังไทยยอดเยี่ยม ประจำาปี ๒๕๓๓ และ 

ทวิภพ ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงหลายรางวัล คุณเชิดก็ไปร่วมงานด้วย 

ภาพถ่ายคุณเชิดคร้ังแรกน้ัน ผมบันทึกได้ตรงบันไดทางขึ้นหอประชุม 

ชั้นสองของเอยูเอ ผมเรียก คุณเชิดครับ คุณเชิดหันกลับมามอง ผมเลย 

ได้ภาพนีไ้ว้ คณุเชดิยิม้แล้วบอกว่า เล่นกนัตรงนีเ้ลยเหรอ นัน่คอืครัง้แรก 

ทีไ่ด้พดูคยุกับผูก้ำากบัใหญ่เชดิ ทรงศร ีของผม แต่กเ็ป็นการพดูคยุสนทนา 

แบบไม่ได้รู้จักอย่างที่จะอาจหาญเรียก พี่เชิด เหมือนในเวลาต่อมา

 ผมอาจหาญเรียกคุณเชิดว่าพี่เชิด เมื่อ สุภาพ หริมเทพาธิป  

กองบรรณาธิการหนังและวิดีโอ ชวนผมไปเยือน เชิดไชยภาพยนตร์  

สำานักงานของพี่เชิด ประมาณสิงหาคมหรือกันยายน ๒๕๓๕ ผมไป 

ในฐานะผู้ติดสอยห้อยตาม คือพอรู้ว่าสุภาพนัดหมายพูดคุยถามไถ่ถึง 

ความคืบหน้าหนังใหม่ อ�าแดงเหมือนกับนายริด (๒๕๓๗) ผมเลยขอติด

ไปเที่ยวด้วย เพราะนั่นหมายถึงโอกาสไปเยือนถำ้าเสือของพี่เชิด

 เชิดไชยภาพยนตร์ ตั้งอยู่ช้ันบนของอาคารพาณิชย์สามชั้น  

ตรงสีแ่ยกสทุธสิาร สิง่ทีเ่หน็เมือ่แรกก้าวขึน้ไป คอืห้องหนงัสอืขนาดใหญ่  

นวนยิายเรยีงรายเตม็ชัน้หนงัสอืขนาดสองชัน้เท่ากรอบหน้าต่าง มนับอก 

ชัดเจนว่าท่ีนี่เป็นแหล่งทำางานของนักอ่าน และอย่าแปลกใจว่าทำาไม 

สิทธิรักษ์ ตุลาพิทักษ์

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

คุณเชิดมีหนังสือนิยายมากมายก่ายกองเต็มตู้หนังสือไปหมด เพราะ ธม  

ธาตรี เป็นนามปากกาของคุณเชิดในยุทธจักรนักเขียนมายาวนาน

 เม่ือสุภาพแนะนำาว่าผมทำางานเป็นกองบรรณาธิการท่ีหนัง 

และวดีิโอด้วยกนั พีเ่ชิดจำาผมได้ (อนันีค้วามจรงิต้องยอมรบัว่า พีเ่ชดิอาจ 

จำาไม่ได้แต่พี่เชิดจำาไม่ผิด) ผมไม่ได้ไปสัมภาษณ์พี่เชิด จึงปล่อยให้สุภาพ 

ทำางานไป ส่วนผมก็เดินดูข้าวของในห้องทำางานพี่เชิดแทน ผมตื่นตา 

ตืน่ใจกบัภาพเก่าของสามผูก้ำากบัระดบัตำานาน คอืภาพจากหนงัสอืพมิพ์ 

ที่ถูกขยายให้ใหญ่ติดเต็มฝาผนังห้อง เป็นวันเปิดกล้องหนังเรื่องแรก 

ของพี่เชิด โนห์รา (๒๕๐๙) สามผู้กำากับ วิจิตร คุณาวุฒิ ส. อาสนจินดา  

และ สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ ให้เกียรติประเดิมกล้อง นี่คือภาพที่พี่เชิด 

ภาคภูมิใจมากและภาพนี้เห็นเด่นชัดเสมอ แถมเก้าอี้นั่งประจำาตัวพี่เชิด 

กจ็ะหนัมองภาพนีต้ลอดเวลาทีน่ัง่ทำางาน (คณุเชดิเป็นนกัประชาสมัพนัธ์ 

ระดับเขี้ยวลากดินมาก นอกเหนือจากการวาดรูปการ์ตูนลายเส้นของ 

ตนเอง หากยังนำาเสนอข่าวคราวของหนังที่ตนเองทำาได้อย่างเก๋ไก๋ม ี

รสนิยม)

 สิ่งที่ผมรู้สึกต้ังแต่แรกคือ พี่เชิดให้เกียรติผู้มาก่อนเสมอ คือ 

เคารพนับถือครูบาอาจารย์ที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้เรื่องหนังให้  

ที่ลืมไม่ลง

๑๐
ภาพในวันวานของ เชิด ทรงศรี กับผู้เขียน



ไม่ใช่แค่เก็บอดีตเพ่ือความภาคภูมิใจของตนเอง แต่พี่เชิดเชื่อในครู  

อนันีเ้ด่นชดัตลอดเวลาและตลอดมาทีผ่มมโีอกาสพดูคยุด้วยในภายหลงั  

แน่นอนว่าอาจเพราะพีเ่ชดิอยูม่ายาวนานในถนนบนัเทงิประเทศนี ้พีเ่ชดิ

ทำาหนังต้ังแต่สมัยหนัง ๑๖ มม. อยู่ข้ามกาลเวลามาเน่ินนานในธุรกิจ 

หนังไทย และน่าจะเป็นคนทำาหนังสิบหกคนสุดท้ายที่ก้าวข้ามมาจนถึง 

ปี ๒๕๔๔ กับหนังเรื่องสุดท้ายในชีวิต ข้างหลังภาพ

 แต่ในเวลาเดียวกัน พี่เชิดเลือกคบเด็กเสมอ พี่เชิดมักคบหา 

พดูคยุกบัเดก็รุน่ลกูหลานแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัคนทำาหนงัรุน่ใหม่ เพราะ 

พี่เชิดมักพูดเสมอว่า ถ้าผมไม่คบเด็ก ๆ  รุ่นพวกคุณแล้ว ผมจะไปหาวิชา 

ความรู้อะไรใหม่ ๆ ได้อย่างไร แน่นอนการไปดูหนังรอบสื่อมวลชนใน 

ระยะหลัง พี่เชิดเป็นกลุ่มก๊วนประจำาของพวกเรา มีผม คุณประวิทย์ 

แต่งอักษร คุณมโนธรรม เทียมเทียบรัตน์ และคุณอุดม อุดมโรจน ์

อีกคน การไปดูหนังของพี่เชิดไม่ได้ไปอย่างขาใหญ่ประกาศศักดาอวด 

ตัวเอง ว่าผู้กำากับระดับตำานานมาดู พี่เชิดไปเงียบ ๆ และล่าถอยไปกิน 

ข้าวต้มรอบดึกกับพวกเราอย่างง่าย ๆ แล้วพี่เชิดดูหนังได้หมด ไทย จีน  

ฝรั่ง ญี่ปุ่น ไม่เกี่ยงเลย ความเป็นนักดูหนังนี่ต้องยอมรับจริง ๆ

 เสน่ห์อย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากพี่เชิด คือจงเรียนรู้จากทุกคน 

ที่อยู่รอบตัวคุณ พี่เชิดมักเป็นนักฟังมากกว่าจะพูด แกเคยให้ความเห็น 

ว่า เพราะพีเ่ชิดอาวโุส อยูม่านาน ถ้าพดูก่อนออกความเหน็คนแรก หลาย 

คนท่ีเป็นเด็กอาจรู้สึกว่าไม่กล้าแสดงความเห็นต่างหรือพูดความเห็น 

แย้ง จึงมักฟังเป็นส่วนใหญ่ จะพูดก็ต่อเมื่อทุกคนแสดงความเห็นกัน 

หมดแล้ว หรือมีใครเจาะจงขอให้พี่เชิดแสดงความเห็นเพิ่มเติม แกถึงจะ 

บอกเล่าสิ่งที่ตนเองคิด 

 จุดเด่นอันสุดท้ายที่ลืมไม่ลงของผมคือ พี่เชิดมักบอกว่า 

ความสำาเรจ็ทีไ่ด้รบัตลอดมาในชวีติการทำาหนงั เพราะมคีรดู ีเพือ่นด ีและ 

ใครต่อใครล้วนช่วยเหลือเก้ือกูลการทำาหนังของพ่ีเชิดเป็นอย่างดี แต ่

ผมคิดว่าเพราะพี่เชิดมีมิตรภาพงดงามและความรักที่มอบให้ใครต่อ 

ใครมากมาย คนหลายคนจึงยินดีทำางานร่วมกับพี่เชิด แน่นอนว่าเพราะ 

พี่เชิดมาก่อนใคร ๆ  เลยเป็นที่รู้จักกว้างขวาง แต่พี่เชิดก็ยึดมั่นทำาเฉพาะ 

ในแนวทางท่ีถนัดชัดเจนและเชื่อมั่น พ่ีเชิดไม่เคยหนีตัวเองไปทำาในสิ่ง 

ทีไ่ม่รู้ หนึง่ในประโยคทีผ่มได้ยนิและจดจำาได้คอื ผมเป็นคนบ้านนอกจาก 

ต่างจังหวัด ย่อมรู้จักความเป็นชนบทบ้านนอกท้องทุ่งนาดีกว่าในเมือง  

ชวีติผมเลือกทำาในส่ิงท่ีผมรูจ้กัคุน้เคยมนัตลอดชีวติ นีอ่าจเป็นความหมาย 

ที่แจ่มชัดเมื่อมองย้อนกลับไปในผลงานตลอดชีวิตของพี่เชิด

 อกีส่วนหนึง่ทีผ่มมโีอกาสได้

รับรู้ เมื่อครั้งครูใหญ่ กิตติศักดิ์ สุวรรณ- 

โภคนิ จดัอบรมความรูพ้ืน้ฐานภาพยนตร์ 

ให้คนอ่าน ในปีที่ไปใช้ห้องเรียนชั้นล่าง

ของตึกคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ พี่เชิด 

ได้รับการเชื้อเชิญให้ไปเป็นวิทยากร 

พิเศษ แลกเปลี่ยนในวันสุดท้ายของ 

การอบรม พ่ีเชิดไปคุยให้ผู้เข้าอบรม 

ฟัง หน่ึงในประโยคที่ผมจำาได้คือ 

พี่เชิดบอกกับคนอบรมว่าพวกคุณ 

โชคดีมาก มีคนมาช้ีแนะให้ความรู้ 

สมยัผมต้องดิน้รนหาความรูเ้อง ไม่มี 

ใครมาช่วยเหลือแนะนำาแบบนี้ มี

สิทธิรักษ์ ตุลาพิทักษ์

เนื่องในวาระครบรอบการจากไป ๑๐ ปีของ เชิด ทรงศรี หอภาพยนตร์ได้

จดัโปรแกรมพเิศษ “สปัดาห์ภาพยนตร์ เชดิ ทรงศร”ี เปิดโปรแกรมในวนัองัคาร

ที่ ๒๐ กันยายน ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของท่าน ด้วยรายการภาพยนตร์

สนทนาในหัวข้อ “ข้างหลังภาพ ของ เชิด ทรงศรี”  พร้อมรับชมภาพยนตร์

เรื่อง ข้างหลังภาพ ผลงานชิ้นสุดท้ายของ เชิด ทรงศรี ผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพา

เกียรติยศ ประจำาปี ๒๕๕๙ นี้

สัปดาห์ภาพยนตร์ เชิด ทรงศรี จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐–๒๕ กันยายน 

๒๕๕๙ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ติดตามโปรแกรมฉายภาพยนตร์ได้ที่ หน้า 

๒๓-๒๔

จุดเด่นอันสุดท้ายที่ลืมไม่ลงของผมคือ
พี่เชิดมักบอกว่าความส�เร็จที่ได้รับตลอดมา

ในชีวิตการท�หนัง เพราะมีครูดี เพื่อนดี
และใครต่อใครล้วนช่วยเหลือเกื้อกูลการท�หนัง

ของพี่เชิดเป็นอย่างดี 

อาจารย์หาข้อมูลความรู้มาให้ แต่ยังไงก็อย่าเรียกผมอย่างอ่ืนนะ ขอให้เรียก 

พี่เชิด ผมไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์สอนใคร เรียกแค่พี่เชิดก็พอ มุกนี้เล่นเอาคน

ทั้งห้องหัวเราะลั่น

 ทั้งหมดเป็นความทรงจำางดงามต่อพี่เชิด สำาหรับผม ความจริงยังมี 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกมากมายที่ได้เรียนรู้จากพี่เชิด ซึ่งแกอาจไม่ได้ตั้งใจบอก 

จงใจสอนให้คำาแนะนำาอย่างตรงไปตรงมา แต่เม่ือพบปะสนทนาคุ้นเคย 

สนิทสนมกันมากเข้า ก็จะซึมซับรับรู้ได้เอง พี่เชิดแม้จะเก่าเพราะเกิดมาก่อน  

อยูม่านาน เกบ็อดตีไว้มากมาย ผมไม่แปลกใจเลยแม้แต่นดิถ้าข้าวของจปิาถะ 

ที่พี่เชิดเก็บรวบรวมไว้ จะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นดีให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู ้

ศึกษา และเชื่อว่าพี่เชิดคงมีความสุขที่มีคนได้สืบทอดส่งต่อในสิ่งที่พี่เชิดเก็บ

สะสมเอาไว้มาตลอดชีวิตการเป็นคนทำาหนัง

 สำาหรับผมทุกคร้ังที่นึกถึงพ่ีเชิด ทรงศรี ก็มีแต่ความงดงามใน 

ความทรงจำาและหลายเรื่องราวที่ไม่อาจลืมเลือนไปได้ แม้ว่าพี่เชิดอาจไม่ได้

ต้องการให้ใคร ๆ จดจำาชีวิตของตนเองแบบพิเศษมากมายนัก เพียงแต่คนที่ 

รูจ้กั เชดิ ทรงศรี ยากยิง่นกัทีจ่ะลมืเลอืนผูช้ายคนนีไ้ด้ เชดิ ผูท้รงศรแีห่งความ

เป็นไทย

๑๑



ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

น�้าหนัก ๑๓ ปอนด์น�้าหนัก ๑๓ ปอนด์

 หนังสือ CHRONICLE OF A CAMERA : The Arriflex 35 in 
North America, 1945-1972 เขียนโดย Norris Pope ซึ่งมีหน้าปกเป็นภาพ 
Peter Fonda กับกล้อง Arriflex รุ่น IIC ขณะถ่ายทำาภาพยนตร์เรื่อง Easy 
Rider (๑๙๖๙) โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้กล้อง Arriflex IIC เพียงตัวเดียวสำาหรับ
การบันทึกภาพ และเป็นภาพยนตร์ต้นแบบแห่งยุค American New Wave 
ส่วน Pope นั้น เมื่อปี ๒๐๐๔ เขาซื้อกล้องมือสอง Arriflex รุ่น IIB กล้องตัวนี้
ผลิตราว ๆ ปี ๑๙๖๐ หลังจากช่างซ่อมกล้องถ่ายภาพยนตร์ได้เปลี่ยนอะไหล่
แล้ว Arriflex IIB ของ Pope ก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ความชื่นชอบที่เขามี 
ต่อกล้องตัวนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับทักษะการถ่ายภาพที่ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ 
Pope ศึกษาประวัติความเป็นมาของตระกูลกล้อง Arriflex 35 ซึ่งเป็นกล้อง
สำาหรบัการถ่ายภาพยนตร์ขนาดฟิล์ม ๓๕ มลิลเิมตร ทีม่นีำา้หนกั ๑๓ ปอนด์ หรอื
ราว ๆ ๖ กิโลกรัม ผลิตจากเยอรมนี สำาหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของหนังสือเล่มนี้ 
เริม่ตัง้แต่หลังสงครามโลกครัง้ที ่๒ เมือ่ Arriflex 35 ปรากฏสูต่ลาดกล้องมอืสอง
ของอเมริกาเหนือ เมื่อเดือนกันยายน ๑๙๔๕ โดยบริษัทตัวแทนจำาหน่ายต่าง ๆ 
เช่น Camera Mart ได้ลงโฆษณากล้อง Arriflex 35 ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จน
กระทัง่ถงึยคุเริม่ต้นของปี ๑๙๗๒ ซ่ึงกล้อง Arriflex รุ่น BL เปิดตวัสู่อเมรกิาเหนอื 
สำาหรับภาพยนตร์เรื่องแรกที่ใช้กล้องรุ่นนี้ คือ Across 110th Street (๑๙๗๒) 
โดย Pope เขียนเนื้อหาจำานวนแปดบทและปิดท้ายเล่มด้วยภาคผนวก ทุกช่วง
ตอนของการเล่าเรื่องนั้น Pope ยกเหตุการณ์สำาคัญจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มา
อ้างอิง เช่น สิ่งพิมพ์ด้านภาพยนตร์ การสัมภาษณ์บุคคลที่มีประสบการณ์ระดับ
มอือาชพีในงานภาพยนตร์ และภาพประกอบ ซ่ึงหนงัสือเล่มนีต้้องการหาคำาตอบ
ว่า “ตระกูลกล้อง Arriflex 35 มีความสำาคัญและอิทธิพลต่อวงการภาพยนตร์
อเมริกาเหนืออย่างไรบ้าง” ซึ่งจำาแนกได้ ๓ ประเด็นหลัก

น�้ำหนัก ๑๓ ปอนด์กับกำรถ่ำยท�ำนอกสถำนที่

 ก่อนทีต่ระกูลกล้อง Arriflex 35 จะได้การยอมรับว่า
เป็นอุปกรณ์ระดับมืออาชีพที่มีนำ้าหนักเบาและคุณภาพสูง เพื่อ
การผลิตภาพยนตร์ประเภทต่าง ๆ  ด้วยฟิล์มขนาด ๓๕ มลิลิเมตร 
แห่งอเมรกิาเหนอื ในวงการข่าว โฆษณา สารคดี กีฬา การศึกษา 
ละครโทรทัศน์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์นั้น ยังมีกล้องถ่ายภาพยนตร์ยี่ห้ออื่น ๆ  ที่สร้างความ
สนใจให้ชาวอเมริกัน เช่น Éclair Caméflex ของฝรั่งเศส ม ี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับ Arriflex 35 ยกตัวอย่าง ช่างภาพยนตร์
ระดับตำานาน Haskell Wexler ใช้กล้อง Éclair Caméflex 
สำาหรบัการถ่ายทำาภาพยนตร์ Who’s Afraid of Virginia Woolf? (๑๙๖๖) และ
ได้รบัรางวลั Academy Award สาขาถ่ายภาพขาวดำายอดเยีย่ม สำาหรับฮอลลวีดู 
และช่างภาพยนตร์ในระบบสตูดิโอยังคงให้ความวางใจในกล้อง Mitchell ที่มี
นำา้หนกัมาก ซึง่ American Cinematographer ฉบบัเดอืนมนีาคม ๑๙๕๙ ระบุ
ว่า “Mitchell เป็นกล้องที่ฮอลลีวูดชื่นชอบ” คำาดังกล่าวไม่น่าประหลาดใจนัก 
เนื่องจากคุณภาพระดับสูงอย่างไร้ข้อกังขาของกล้อง Mitchell และช่าง
ภาพยนตร์ในระบบสตดูโิอมคีวามเชีย่วชาญการใช้งานกล้อง Mitchell ซึง่ทำาให้
พวกเขามีความเคลือบแคลงใจต่อตระกูลกล้อง Arriflex 35 และกล้องถ่าย
ภาพยนตร์อืน่ ๆ  ทีม่นีำา้หนกัเบา รวมถงึกล้องถ่ายภาพยนตร์ทีผ่ลิตหลังปี ๑๙๓๐ 
เพยีงเพราะว่าพวกเขามวีธิกีารทำางานแบบอนรุกัษ์นยิม และสบประมาทว่ากล้อง
เหล่านั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่ การรับเอาสิ่งใหม่ถือเป็นสิ่งผิด อีกทั้งพวกเขาต้อง
ทำาตามความต้องการของผูส้ร้างภาพยนตร์ เพือ่ลดความเสีย่งการขาดทนุให้มาก
ที่สุด แม้ว่าบรรดาช่างภาพยนตร์ในระบบสตูดิโอมีความศรัทธาต่อกล้อง 

Mitchell ซึ่งรุ่น NC มีนำ้าหนักถึง ๗๐ ปอนด์ และรุ่น BNC อาจจะหนัก
ถึง ๑๓๐ ปอนด์ เรื่องนำ้าหนักเป็นข้อจำากัดของกล้อง Mitchell เมื่อ
ต้องการเคลื่อนที่กล้อง จำาเป็นต้องอาศัยรางเลื่อนและเครนที่มีนำ้าหนัก
มาก อีกทั้งในเวลาต่อมา ปัจจัยเรื่องการผลิตภาพยนตร์ระบบสตูดิโอมี
จำานวนลดลง แต่ระบบการผลติภาพยนตร์แบบอสิระเพิม่มากขึน้ ส่ิงนีส่้ง
ผลให้คุณสมบัติของ Arriflex 35 ท่ีมีนำ้าหนักเพียง ๑๓ ปอนด์ พกพา
สะดวก ประหยัดแบตเตอรี่ และใช้งานง่าย เพราะสามารถถ่ายทำานอก
สถานทีไ่ด้โดยไม่ต้องอาศัยอปุกรณ์อืน่ ๆ  ช่วย อกีท้ังสามารถใช้งานได้โดย
ช่างภาพยนตร์เพียงคนเดียวในทุกสถานที่ รวมถึงให้ผลลัพธ์ของงานที่มี
คุณภาพ ดังนั้น Arriflex 35 จึงได้รับการยอมรับในวงการนอกระบบ 
สตูดิโอ และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในวงการภาพยนตร์อเมริกาเหนือ 
ตัวอย่างเช่น John Alonzo กับประสบการณ์การใช้ Arriflex 35 เพื่อการ
บนัทกึภาพฉากสงครามในภาพยนตร์ Vanishing Point (๑๙๗๑) ว่า “กล้อง 
Arriflex 35 เป็นอปุกรณ์ทีแ่ข็งแรงมากและไม่เคยพลาดเลยสกัคร้ัง สามารถ

ความน่าอัศจรรย์ของ

วิมลิน มีศิริ

๑๒



บรกิารเช่าอปุกรณ์การถ่ายทำาภาพยนตร์ 
เปิดบริการเช่ากล้อง Arriflex IIB พร้อม
ด้วยเลนส์ ๓ ชุด แมกกาซีน ๓ ตลับ ค่า
เช่าวันละ ๑๕ ดอลลาร์ สำาหรับการเช่า
ต่อสัปดาห์ ๆ  ละ ๖๐ ดอลลาร์ ด้วยราคา
ที่ไม่แพงดังกล่าวข้างต้น ทำาให้ผู ้คน
สามารถเข้าถึงกล้อง Arriflex 35 ได้ง่าย
ยิ่งขึ้น และเมื่อต้องเพิ่มการบันทึกเสียง
เข้าดว้ยกัน คา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก็ยงัถอืว่า
ไม่มากนักสำาหรับการผลิตภาพยนตร์
ต้นทุนตำ่า นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้น
ความสนใจในหมู่ผู้สร้างภาพยนตร์แนว
ทดลองและภาพยนตร์ใต้ดิน (Under-
ground films) อีกเหตุผลหนึ่งคือ ยุคที่
การสร้างภาพยนตร์ต้องขึน้อยูก่บัสภาวะเศรษฐกจิ ซึง่ขณะนัน้เป็นช่วงเศรษฐกจิ
ตกตำา่ระหว่างปี ๑๙๖๘-๑๙๗๒ ทีก่ารสร้างภาพยนตร์นอกระบบสตดูโิอมกีารนำา
กล้อง Arriflex 35 มาใช้เพิม่มากข้ึน นอกจากนัน้ หนงัสือเล่มนีไ้ด้วเิคราะห์หลาก
มุมมองท่ีทำาให้ผู้อ่านเข้าใจว่า มิใช่เงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้นท่ีส่งผลให้
ตระกูลกล้อง Arriflex 35 มีส่วนสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในวงการภาพยนตร์
อเมริกาเหนือ แต่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม ความคาดหวังของผู้ชม อีก
ประการหนึง่ทีน่่าสนใจคอื Arriflex 35 มบีทบาทสำาคญัต่อการสร้างบคุคลระดับ
อาชีพของสายงานภาพยนตร์แห่งอเมริกาเหนือ ที่เรียกว่ายุค American New 
Wave ซึ่งทรงอิทธิพลตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ ๑๙๖๐ เป็นต้นมา โดยคำาจำากัด
ความของ American New Wave หมายถึง การไม่พึ่งพิงระบบสตูดิโอ การ
ทำางานด้วยอปุกรณ์และเครือ่งมอืทีม่นีำา้หนกัเบา ทมีงานกลุ่มเล็ก ๆ  งบประมาณ
น้อย กลุ่มเครือข่ายของผู้สร้างภาพยนตร์เชิงวัฒนธรรม ยกตัวอย่าง ช่าง
ภาพยนตร์ชั้นครูแห่งยุคน้ี Vilmos Zsigmond เขาคุ้นเคยกับการใช้กล้อง 
Arriflex ต้ังแต่เป็นนักศึกษาด้านภาพยนตร์ในฮังการี ครั้นเมื่อเกิดการปฏิวัติ
ฮังการีปี ๑๙๕๖ เหตุจากรัสเซียรุกรานฮังการี เขาได้บันทึกภาพการปฏิวัติตาม
ท้องถนนในกรงุบูดาเปสต์ ด้วยกล้อง Arriflex ของสถาบันภาพยนตร์ท่ีเขาศึกษา
อยู่ ในเวลาต่อมาปี ๑๙๕๗ เขาหลบหนีและมาตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกา โดย
ลักลอบนำาฟิล์มภาพยนตร์การปฏิวัติครั้งนั้นมาด้วย จนกระทั่งราว ๆ ปี ๑๙๖๓ 
Zsigmond ซื้อกล้อง Arriflex 35 เป็นของตนเอง เพื่อรับงานถ่ายภาพยนตร์
ต้นทุนตำ่าได้อย่างอิสระ เช่น Living Between Two Worlds (๑๙๖๓) What’s 
up Front! (๑๙๖๔) The Nasty Rabbit (๑๙๖๔) Rat Fink (๑๙๖๕) Psycho 
a Go-Go (๑๙๖๕) อีกทั้งเขาได้ตั้งข้อสังเกตถึงการทำางานภาพยนตร์ช่วงแรก
ของเขาในฮอลลีวดูว่า “ตอนนัน้มนัยอดเยีย่มมาก กลุ่ม American New Wave 
เพ่ิงก่อกำาเนิดขึ้นและเป็นยุคเฟื่องฟูของภาพยนตร์อิสระที่สร้างจากผู้กำากับ
ภาพยนตร์รุ่นใหม่ ซึ่งมีรูปแบบไปทางยุโรป อิตาลี ฝรั่งเศส โดยปราศจากการ
แทรกแซงจากระบบสตูดิโอ” 

 CHRONICLE OF A CAMERA : The Arriflex 35 in North 
America, 1945-1972 เสมอืนเป็นการเล่าประวติัศาสตร์การใช้กล้อง Arriflex 
35 ในดินแดนอเมริกาเหนือผ่านตัวอักษร ซึ่งหนังสือเล่มนี้รอให้ทุกท่านอ่าน 
รายละเอียดได้ที่ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี 

นอกจากนั้นหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เชิญชวนทุกท่านให้รู้จัก 
กับ Arriflex 35 ของจริงได้ในงานนิทรรศการ The Magnificent Five : 

เบญจภาคีกล้องถ่ายภาพยนตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม - ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น ๕ 
ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร 

ทนฝุ่น ทนสภาพอากาศที่ร้อนแรงทางตอนใต้ของอเมริกา และเขายังเอากล้อง
ติดไว้หน้ารถเพื่อใช้ถ่ายทำาอีกด้วย” 

น�้ำหนัก ๑๓ ปอนด์กับกำรสร้ำงสรรค์ภำพ

 ตระกูลกล้อง Arriflex 35 มีบทบาทต่อรูปแบบและเนื้อหาของ
ภาพยนตร์ โดยเฉพาะการถ่ายทำานอกสถานที ่อนัต้องการความสมจรงิ เนือ่งจาก
กล้อง Arriflex 35 สามารถถ่ายทอดภาพได้ใกล้เคยีงกบัวัตถทุีถ่่ายเป็นอย่างมาก 
กล้องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการถ่ายทำาภาพยนตร์สำาหรับออกฉายบนจอ 
ภาพยนตร์นั้น ไม่จำาเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่และยากต่อ
การใช้งาน นอกจากนัน้ Arriflex 35 ยงัเปิดโอกาสให้ผูส้ร้างภาพยนตร์ได้ค้นพบ
วิธีการใหม่ ๆ เพื่อการเลียนแบบวิธีเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ โดยทำาหน้าที่
เสมือนเป็นอวัยวะเทียมในการมองเห็น และเพิ่มศักยภาพการสร้างสรรค์ภาพที่
กล้องระบบสตูดิโอไม่สามารถทำาได้ ดังที่ John Cassavetes กล่าวว่า “กล้อง
แบบมอืถอื (Handheld camera) ทีม่นีำา้หนกัเบาสามารถถอืด้วยมอื เคลือ่นไหว
กล้องได้อย่างอิสระ ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้อง สามารถแสดงอารมณ์ของนักแสดงได้
โดยไม่ต้องอาศัยคำาพูด” ซ่ึงการถ่ายทำาภาพยนตร์ของยุคนี้ ท่ีมีฉากต้องบันทึก
ภาพด้วยวธิกีารถ่ายภาพแบบมอืถือ (Handheld shot) มกัเลอืกใช้ Arriflex 35 
เช่น The Naked Kiss (๑๙๖๔) You’re a Big Boy Now (๑๙๖๖) The 
Graduate (๑๙๖๗) Point Blank (๑๙๖๗) Planet of the Apes (๑๙๖๘) 
อีกความเห็นหนึ่งของ Ed DiGiulio เขาเป็นผู้นำาสำาคัญในการพัฒนากล้องถ่าย
ภาพยนตร์ชี้ว่า “ความปรารถนาต่อการเข้าถึงความเสมือนจริงและการใช้อย่าง
แพร่หลายในการถ่ายทำาภาพยนตร์นอกสถานที่ รวมทั้งช่างภาพยนตร์ ผู้กำากับ
ภาพยนตร์มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างงานภาพที่มีความแปลกใหม่และ
เต็มไปด้วยจินตนาการ” สิ่งนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้ Arriflex 35 มีบทบาท 
ไม่มากก็น้อยต่อรูปแบบและเนื้อหาของภาพยนตร์ ซึ่งภาพยนตร์ที่บันทึกด้วย
กล้อง Arriflex 35 เน้นการบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพมากกว่าภาพยนตร ์
ฮอลลีวูดคลาสสิกที่เน้นการเล่าเรื่องจากบทสนทนา อีกทั้งระบบของ Arriflex 
35 เป็นกล้องแบบสะท้อน (Reflex camera) คอื ขณะช่างภาพยนตร์กำาลงับนัทกึ
ภาพ พวกเขาสามารถมองเหน็ภาพจรงิทีจ่ะถ่ายจากเลนส์ และปรบัความคมชดั
ผ่านช่องมองภาพ (Viewfinder) ได้โดยตรง จากระบบการทำางานของกล้อง 
Arriflex 35 ทำาให้ช่างภาพยนตร์เปิดมมุมองใหม่ต่อรปูแบบการถ่ายทำาภาพยนตร์

น�้ำหนัก ๑๓ ปอนด์กับภำพยนตร์อิสระ
และ American New Wave

 ตระกลูกล้อง Arriflex 35 เปิดโอกาสการผลติภาพยนตร์ให้กบัผูส้ร้าง
ภาพยนตร์ที่มีต้นทุนตำ่าและภาพยนตร์อิสระ เนื่องจาก Arriflex 35 สามารถ
จับจองเป็นเจ้าของหรือหาเช่าได้ ตามที่ปรากฏในบทความของ American 
Cinematographer ฉบับเดือนตุลาคม ๑๙๕๘ ระบุว่า “กล้อง Arriflex IIB มือ
หนึ่งมีราคาเพียง ๑,๖๔๕ ดอลลาร์” หลายเดือนต่อมา Birns & Sawyer ผู้ให้

๑๓



พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

โรงหนังอลังการ
แห่งพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

มณีรัตนา อริยตระกูลชัย

จดหมายข่าวฉบับน้ี พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยเปิดพื้นที่ให้น้องนิสิตฝึก 
งานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ได้นำาเสนอมุมมองที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ 
ไทย หลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฝึกงานท่ีหอภาพยนตร์ในช่วงเดือนมิถุนายน–
กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ด้วยเหตุผลส่วนตัวที่ช่ืนชอบวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษาที่ได้เรียนใน 
ชั้นเรียน เมื่อเข้าสู ่ช่วงที่จะต้องหาสถานที่ฝึกงาน จึงตั้งใจจะหาที่
เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะงานนำาชม การได้มาฝึกงานที ่
หอภาพยนตร์ครั้งนี้ นอกจากจะประทับใจในทุกเรื่องที่ได้เรียนรู้จาก 
พี่ ๆ แล้ว ที่สำาคัญที่สุดสำาหรับนิสิตฝึกงานอย่างเราก็คือ การได้โอกาส
มาฝึกเป็นทีมนำาชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ซึ่งทำาให้เราได้เรียนรู้การ
ทำางานว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้างในหนึ่งวัน โดยได้เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะหลาย ๆ ด้านไปพร้อมกัน ทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
กระบวนการผลิตภาพยนตร์ อุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์โลก รวมถึงได้พัฒนาทักษะด้าน
บคุลกิภาพและความมัน่ใจในการนำาชม ตลอดจนการใช้ไหวพรบิในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งได้ทำาความรู้จักกับพี่ ๆ  เพื่อน ๆ  ทีมงาน
นำาชมที่น่ารักทุก ๆ ท่าน  

ส่วนที่ประทับใจที่สุดของพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและอยากจะ
แนะนำาให้ทุกท่านรู้จัก ก็คือส่วนจัดแสดงที่ทำาเป็นโรงหนังเล็ก ๆ ชื่อว่า 
โรงหนงัอลงัการ ซ่ึงตัง้ชือ่เพือ่ระลกึถึงโรงละครหม่อมเจ้าอลงัการ สถานที่ 
ทีม่กีารจดัฉายภาพยนตร์ครัง้แรกในประเทศไทย เมือ่วันที ่๑๐ มถินุายน 
พ.ศ. ๒๔๔๐ บรรยากาศของโรงหนงันีถื้อว่าหาชมทีไ่หนไม่ได้อกีแล้ว ยิง่
คนอายรุุน่ใกล้ ๆ  กบัเรากค็งไม่เคยมโีอกาสได้ชมหรอืสมัผสัมาก่อน เป็น
บรรยากาศที่ทำาให้เราเข้าใจและเห็นภาพของโรงหนังสมัยก่อนได้ดี 
มาก ๆ  จนเหมอืนว่าเราย้อนเข้าไปอยูใ่นยคุนัน้จริง ๆ  ตัง้แต่เก้าอีโ้รงหนงั
ที่เป็นของจริงที่ใช้ในสมัยก่อน การสาธิตของผู้นำาชมที่ทำาเสียงประกอบ
ภาพยนตร์จากอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้เราทาย ตลอดจนการฉายโฆษณาสมัย
ก่อนท่ีเป็นกระจกสไลด์ ต่อด้วยหนังตัวอย่างชุด “ร้อยหนังหอ” ที่นำา
หนังข่าว หนังบันทึกเหตุการณ์ หนังบ้าน หนังเรื่อง ที่อนุรักษ์ไว้ใน 
หอภาพยนตร์มาร้อยเรียงประกอบการบรรยายของวิทยากร และ 
ตบท้ายด้วยตวัอย่างงานภาพยนตร์ของ รตัน์ เปสตนัย ีผูก้ำากบัภาพยนตร์ 

ไทยคนแรกที่คว้ารางวัลจากเวทีประกวดภาพยนตร์ในต่างประเทศ ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน เป็นห้องที่เรารู ้สึกว่า
สามารถเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กับได้ความรู้มากมายอย่างลงตัวจน 
ไม่อยากออกจากห้องเลย ที่สำาคัญก็คือการได้ร่วมกิจกรรมลานดารา 
แบบใกล้ชิด ตอนที่ คุณสิเรียม ภักดีดำารงฤทธิ์ ติดรูปของตนเองเป็น 
ดาวค้างฟ้าอกีหนึง่ดวงในโรงหนังอลงัการแห่งนี ้เช่นเดยีวกบัรปูของดารา
คนอื่น ๆ ที่มีมากมายให้เราชมกัน

การฝึกงานที่หอภาพยนตร์ นอกจากจะได้ความรู้และประสบ-
การณ์การทำางานจริงจากพี่ ๆ  เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่
ได้กลับมาด้วยก็คือ มิตรภาพจากพี่เจ้าหน้าที่ที่น่ารักและเป็นกันเองที่
คอยดแูลให้คำาแนะนำา ตลอดจนให้โอกาสได้แสดงศกัยภาพในการทำางาน
หลายด้านด้วยความเอ็นดู ทำาให้บรรยากาศของการฝึกงานตลอดสอง
เดือนที่ผ่านมามีความสุข รู้สึกอบอุ่นมาก ๆ ขอขอบคุณพี่ ๆ มา ณ ที่นี้
ด้วยนะคะ รวมไปถงึมติรภาพด ีๆ จากเพือ่นต่างสถาบนั และพี ่ๆ เพือ่น ๆ 
ทีมนำาชมพิพิธภัณฑ์ที่คอยหยิบยื่นให้ ทำาให้หนูรู้สึกโชคดีมาก ๆ ที่ได้มา
ฝึกงานที่นี่แม้จะมาตัวคนเดียว ก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เชิญชวนนิสิต 
นักศึกษา ที่สนใจอยากลองมาฝึกงานกับหอภาพยนตร์ได้เข้ามาฝึกกัน
เยอะ ๆ ที่นี่มีงานหลากหลายด้าน รับรองว่าคุณจะได้ทั้งความรู้ใหม่ ๆ 
ประสบการณ์การทำางานดี ๆ  ความสนุกสนานและความประทับใจกลับ
ไปอย่างแน่นอน

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
เปิดให้บรกิารรอบพเิศษ เนือ่งในวนัพิพธิภัณฑ์ไทย และในโอกาสครบ
รอบวันเกิดปีที่ ๑๒ ของพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย (รับจำานวนจำากัด) 
สำารองบัตรเข้าชมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๙

๑๔



 ผ่านปี ๒๕๕๙ มาได้แปดวัน รองผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ 
(ชลิดา เอื้อบำารุงจิต) ได้พบเบาะแส ฟิล์มภาพยนตร์หนังไทยเรื่องหนึ่ง จึง
ได้มอบหมายให้หน่วยกู้หนัง ทำาการสืบเสาะ แสวงหา ฟิล์มภาพยนตร์หนัง
ไทยเรือ่งนัน้ว่าในตอนนีม้สีภาพเป็นเช่นไร แรกสดุหน่วยกูห้นงัรูสึ้กดีใจมาก
ทีไ่ด้ทำางานนี ้เพราะฟิล์มภาพยนตร์ทีใ่ห้ออกตามหานัน้เป็นฟิล์มภาพยนตร์
ที่ออกฉายครั้งแรก ในปี ๒๔๙๓ เป็นช่วงเวลาที่วงการภาพยนตร์ไทย เพิ่ง
ฟ้ืนตัวจากสงครามโลกครัง้ที ่๒ ซ่ึงในตอนนัน้ฟิล์มภาพยนตร์ขนาด ๓๕ มม. 
อยูใ่นสภาวะขาดแคลน เป็นสิง่ของทีห่ายาก ผูส้ร้างหนงัไทยจงึหนัไปใช้ฟิล์ม
ภาพยนตร์ขนาด ๑๖ มม. ในการสร้างหนังแทน หากตามหามาได้ เราจะได้
เห็นตัวอย่างของภาพยนตร์ไทย ๑๖ มม. หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒  อีกเรื่อง
หนึ่ง ว่ามีวิธีการสร้างภาพยนตร์กันอย่างไร มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับอะไร มี
ลลีาการแสดงกนัแบบไหน จงึนบัได้ว่าเป็นหนงัไทย ๑๖ มม. ทีม่คีวามสำาคญั
ในการเรียนรู้ต่อประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย หนังไทยเรื่องดังกล่าว มีชื่อ
ว่า สมิงป่าสัก ผลงานกำากับภาพยนตร์ของคุณวสันต์ สุนทรปักษิน (เจ้าของ 
รางวัล ผู้กำากับการแสดงยอดเยี่ยม รางวัลสำาเภาทอง คนแรกของเมืองไทย
จากหนังเรื่อง ทางเปลี่ยว ในปี ๒๕๐๐) ทำาให้การออกหาฟิล์มภาพยนตร์ใน
ครั้งนี้ หน่วยกู้หนังต้องรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้มากที่สุด หรือ

แม้แต่ข้อมูลจากความทรงจำาก็ต้องเก็บ เพื่อเป็นประโยชน์ในการแสวงหา
ฟิล์มภาพยนตร์ สมิงป่าสัก

กลับสู ่จุดเริ่มต ้น
 หน่วยกู้หนังเริ่มต้นหาเบาะแสที่รองผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ 

ได้มอบไว้ให้คือ ข้อมูลของคุณ SPR (ขออนุญาตกล่าวถึง) ได้โพสต์ลง 
ในกระทู้เว็บพันทิป เรื่อง : มองเมืองกาญจน์ ผ่านหนังไทย ฟิล์มสิบหก 
นิรนาม เนื้อหาได้พูดถึงหนังไทย ๑๖ มม. นิรนามเรื่องหนึ่ง ซึ่งได้ถ่ายทำา
ภาพยนตร์ตามสถานที่ต่าง ๆ  ของเมืองกาญจนบุรีในอดีต  เช่น สถานีรถไฟ
กาญจนบุรี สุสานทหารพันธมิตร ฯ และมีรูปภาพในฟิล์มภาพยนตร์ เป็น
นกัแสดงชาย-หญงิกลุม่หนึง่เดนิอยูบ่นสะพานข้ามแม่นำา้แคว ในรปูมสีภุาพ
บุรุษอยู่ท่านหนึ่ง บุคลิกท่าทางน่าจะเป็นพระเอก เมื่อดูอย่างละเอียดถ้วน
ถ่ี สุภาพบุรุษท่านนั้นก็คือ คุณวสันต์ สุนทรปักษิน นั่นเอง ถึงแม้ในราย
ละเอียดไม่ได้บอกว่าเป็นหนังเรื่องอะไร และฟิล์มภาพยนตร์อยู่ที่ไหน แต่
ต้องถือว่าข้อมลูของคุณ SPR ทีไ่ด้โพสต์ข้อมลูไว้ในพนัทปิ นบัได้ว่าเป็นข้อมลู
ชั้นต้นที่ช่วยเปิดประตูให้หน่วยกู้หนัง มีเส้นทางเดินในการค้นหาฟิล์ม
ภาพยนตร์ เรื่อง สมิงป่าสัก ต่อไป

หน่วยกู้หนัง

การตามหาฟิล์มภาพยนตร์ ๑๖ มม. 

ของคุณวสันต์ สุนทรปักษิน
หนังไทยในยุคหลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒                                                                             

มานัสศักดิ์ ดอกไม้

๑๕



 ข้อมลูต่อมาหน่วยกูห้นงัต้องขอย้อนเวลากลบัไป สมยัทีย่งัเป็นเด็ก
น้อยวยัละอ่อน ช่วยงานผูอ้ำานวยการหอภาพยนตร์ (โดม สขุวงศ์) ในพพิธิภณัฑ์
ภาพยนตร์ไทย คณุโดมมกัจะเล่าเรือ่งของคุณวสนัต์ว่าเป็นใครมาจากไหน และ
ได้มอบอะไรให้หอภาพยนตร์บ้าง ซึง่ในตอนนัน้หน่วยกูห้นงัฟังเข้าใจบ้าง และ
ไม่เข้าใจบ้าง อาจเป็นเพราะหนังของคุณวสันต์มีให้ดูน้อย หาดูได้ยากจึง 
ไม่ค่อยมีความรู้สึกและอารมณ์ร่วมอะไรมากนัก แต่มีเรื่องหนึ่งที่หน่วยกู้หนัง 
ยังจำาได้ขึ้นใจคือ คุณวสันต์เป็นคนเจ้าระเบียบ และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
เป็นทางการเสมอ

 ยิ่งเวลาผ่านไปเนิ่นนานมากเท่าไร ลมหายใจของฟิล์มภาพยนตร์ 
สมิงป่าสัก ก็เหลือน้อยลงทุกที จนมาวันหนึ่งขณะที่หน่วยกู้หนังกำาลังอ่าน
จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับที่ ๓๒ เรื่อง หน่วยหนังกลางแปลงของ ครู
เชาว์ ลาวัลย์ ในคอลัมน์ กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์ เขียนโดย นาย
ประสงค์ สว่างสขุ กน็กึเอะใจ สงสยัว่าครเูชาว์น่าจะมข้ีอมลู  เพราะหน่วยหนงั 
กลางแปลงของครูเชาว์ในเวลานี้ ถือว่าเป็นศูนย์กลางแหล่งซื้อ-ขาย- 
แลกเปลี่ยนฟิล์มภาพยนตร์ ที่นักสะสมต้องไปแวะเวียนสอบถามหาหนังที่ 
ตวัเองชืน่ชอบ หน่วยกูห้นงัจงึได้โทรศพัท์ไปหาครเูชาว์ เพือ่สอบถามว่า มฟิีล์ม
หนังไทยที่เก่ียวข้องกับเมืองกาญจนบุรีในอดีตหรือไม่ ปลายสายตอบด้วย 
นำ้าเสียงอันนุ่มทุ้มว่า “มีครับ มีหนังไทย ๑๖ มม. เนื้อเรื่องเกี่ยวกับเมือง
กาญจนบุรีในอดีตครับ” เมื่อได้ฟังดังนั้น ก็รู้สึกอุ่นใจว่าน่าจะมาถูกทางแล้ว 
หลงัจากนัน้หน่วยกูห้นงักไ็ด้สอบถามรายละเอยีดเน้ือหาของฟิล์มอกีหลายครัง้  
จนแน่ใจแล้วว่าน่าจะใช่หนังเรื่อง สมิงป่าสัก หน่วยกู้หนังจึงขอเข้าพบ 
ครูเชาว์เพื่อขอดูตัวฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง สมิงป่าสัก และหน่วยกู้หนังจึงได ้
นำาความ เรื่องทั้งหมดมารายงานคุณโดม ซ่ึงคุณโดมพอได้ทราบเรื่องก็ม ี
ความสนใจที่จะร่วมเดินทางไปด้วย ทำาให้การเดินทางไปหาครูเชาว์ท่ีจังหวัด
สิงห์บุรีในครั้งนี้ พวกเราชาวคณะหน่วยกู้หนังจึงประกอบไปด้วย คุณโดม 
สุขวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้หนัง ๒ ท่าน และเจ้าหน้าที ่
อำานวยการอีกหนึ่งท่าน

 เนื่องจากเป็นการเดินทางไปหาครูเชาว์ครั้งแรกเลยยังไม่ชำานาญ 
เส้นทาง จงึได้นัดหมายให้ครเูชาว์มารบัทีห่น้าอำาเภอพรหมบุร ีในวัน
ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลาบ่ายโมง อำาเภอพรหมบุรีเป็นอำาเภอเล็ก ๆ 

ในจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากศาลายา นครปฐม มากนัก ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ ๓ ชั่วโมง และเมื่อหน่วยกู้หนังมาถึงหน้าอำาเภอพรหมบุรีตามที่นัด
หมาย ครูเชาว์ก็ได้นำาทางพาชาวคณะหน่วยกู้หนังเดินทางไปต่อที่บ้านของ 
ครูเชาว์ ซึ่งต้องข้ามสะพานแม่นำ้าเจ้าพระยา จากถนนสี่เลน ค่อย ๆ ลดลงจน
เหลือสองเลน และเลนเดียวตามลำาดับ ในที่สุดก็มาถึงบ้านครูเชาว์ ซึ่งบ้านครู
เชาว์ ได้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนใหญ่ ด้านหน้าจะเป็นทีต่รวจฟิล์ม และทีพ่กัฟิล์ม
ภาพยนตร์ ส่วนที่สองตรงกลางจะเป็นที่อยู่อาศัย เป็นบ้านเรือนไทยสองชั้น
ทรงโบราณ ส่วนที่สามด้านหลังจะเป็นโกดังเก็บฟิล์มภาพยนตร์ ซึ่งอยู่ติดริม
แม่นำ้าเจ้าพระยา และครูเชาว์ได้ต้อนรับชาวคณะหน่วยกู้หนังด้วยผลไม้ที่ 
ปลูกขึ้นเอง เช่น มะม่วง มะเฟือง และกล้วยเล็บมือนาง เป็นที่เอร็ดอร่อยของ 
ชาวคณะมาก หลังจากนั้นคุณโดม สุขวงศ์ ได้แนะนำาประวัติ บทบาทหน้าที่
ของหอภาพยนตร์ และขัน้ตอนการอนุรกัษ์ฟิล์มภาพยนตร์ให้ครเูชาว์ได้เข้าใจ
มากขึน้ และได้สนทนา-แลกเปลีย่นประวตัชิวีติ การทำางานของครูเชาว์ ซึง่นบั
ว่าน่าสนใจมาก ทางหน่วยกูห้นงัจงึขออนญุาตทีจ่ะนำาประวตัชิวีติบางส่วนของ
ครูเชาว์ และการพบฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง สมิงป่าสัก มาเขียนลงในจดหมาย
ข่าว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 สมยัเดก็ครเูชาว์ชอบดหูนงักลางแปลงมากโดยเฉพาะหนงัไทย จน
เตบิโตมาครเูชาว์ได้มโีอกาสเข้ามาในแวดวงของหนงักลางแปลง ทำาให้ได้รูจ้กั
กลุ่มคาราวานขายสินค้าราคาถูก นอกจากขายสินค้าราคาถูกแล้วในงานยังมี
สวนสนุก วงดนตรี และมีการฉายหนัง ครูเชาว์ก็ต้องหาซื้อหนังมาเก็บเอาไว้ 
เพือ่สำาหรบัไว้ฉายในกองคาราวานสินค้าราคาถกู และทำาให้ครเูชาว์ได้รูจ้กักบั
เจ้าของหน่วยหนงักลางแปลงเจ้าอืน่ ๆ  และพ่อค้าขายหนงั ทีย่งัเกบ็สะสมฟิล์ม
ภาพยนตร์อยู่ จนกลายเป็นศูนย์กลางของการซ้ือขายฟิล์มภาพยนตร์ใน
ปัจจุบัน

 ส่วนฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง สมิงป่าสัก ครูเชาว์เล่าว่าวันหนึ่งเพื่อนที่
รู้จักได้แนะนำาว่าที่อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีคนจะขายเคร่ืองฉาย
หนัง ๑๖ มม. สนใจจะซื้อหรือเปล่า ทีแรกครูเชาว์ตั้งใจจะไปซื้อเฉพาะเครื่อง
ฉายหนัง ๑๖ มม. แต่เจ้าของคุณธีรวุฒิ ปัญญาสวรรค์ (อดีตพ่อค้า-นักสะสม
ขายหนัง ๑๖ มม. ที่คลองถม) ได้แถมหนัง ๑๖ มม. มาให้หลายเรื่อง ซึ่งตอน
นั้นก็ไม่รู้หรอกว่ามีเรื่องอะไรบ้าง รวมทั้งหนังเรื่อง สมิงป่าสัก ที่ได้รับมา

 เมื่อส้ินสุดการสนทนาครูเชาว์ได้ส่งฟิล์มภาพยนตร์ เร่ือง สมิงป่า
สกั ให้คณุโดม สิง่แรกทีห่น่วยกูห้นงัได้เหน็คอื คณุโดมดมทีม้่วนฟิล์มภาพยนตร์ 
“ยงัไม่มกีล่ิน” หน่วยกู้หนงัใจชืน้ข้ึนมา คุณโดมส่องฟิล์มภาพยนตร์เข้าหาแสง
สว่าง “ยังมีภาพอยู่” หน่วยกู้หนังรู้สึกโล่งอกว่าฟิล์มภาพยนตร์ยังดีอยู่ และ
ดีใจอีกทีเมื่อเห็นรอยยิ้มของคุณโดม แล้วครูเชาว์พูดว่า “ผมมีความตั้งใจจะ
บริจาคหนังเรื่องนี้ให้หอภาพยนตร์ เพราะเห็นว่าน่าจะดูแลอนุรักษ์ได้ดีกว่า

ผม” ความประสงค์ของครูเชาว์คงไม่สูญ
เปล่า เพราะฟิล์มภาพยนตร์ที่ได้รับมานั้น
จะถูกอนรุกัษ์ตามข้ันตอนของหอภาพยนตร์ 
และครูเชาว์ยังได้บริจาคหนัง ๑๖ มม. ให้
หอภาพยนตร์อกีหลายเรือ่ง เช่น หนงัข่าว
พิธีต้อนรับทหาร และเจ้าหน้าท่ีอาสา
กาชาดกลับจากสงครามเกาหลี ฯ 
(๒๔๙๔), หนังข่าวภารกิจจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เดินทาง
ไปเปิดศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี 
(๒๔๙๕), รวมเบ็ดเตล็ดหนังไทย
หลายเรื่อง เช ่น เรื่อง ซาเซียน  
(๒๕๐๒) นำาแสดงโดย ไชยา สุริยัน  
และเรวดี ศิริวิไล, ลอยกระทง 

(๒๕๑๒) นำา แสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ และภาพยนตร์ 
ชุดทางทีวี พิภพมัจจุราช ตอน คนไม่พบพระ เป็นต้น หน่วยกู้หนังได้เห็นถึง
ความตัง้ใจจรงิของครเูชาว์ทีบ่รจิาคฟิล์มภาพยนตร์ให้เป็นสมบตัขิองชาติ เพ่ือ
ให้คนรุ่นหลังได้ใช้ศึกษาหาความรู้ต่อไป ขอบคุณครูเชาว์มากครับ

๑๖



เคร่ืองวัดระหว ่างศักดิ์ศรีและความอยู ่รอด
 หลงัจากการรับมอบฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง สมิงป่าสัก ที่จังหวัดสิงห์บุรี 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว เหมือนมีอะไรบางอย่างมาสะกิดใจว่า ยังไม่จบนะ มันยังไม ่
สมบรูณ์ ทำาให้หน่วยกูห้นงัต้องหาข้อมลูเพิม่เติมอกี และทีห่น่วยกูห้นงัชอบไปค้น
ข้อมูลอยู่เสมอ ๆ นั่นคือ ห้องสมุดโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ในนั้นหน่วยกู้หนัง 
ได้เจอหนังสืออยู่สองเล่มที่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่อง สมิงป่าสัก ของคุณวสันต์ เล่ม
แรกคือ ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ เล่มที่ ๑ ที่ทำาให้เราได้ทราบถึงข้อมูลเบื้อง 
ต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์ เช่น สมิงป่าสัก มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Siamese Hill Tribe  
ออกฉายครั้งแรก ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๙๓ ที่โรงหนัง “นาครสนุข” สร้างโดย 
บริษัท เอเชียภาพยนตร์ พากย์โดย ม.ล.รุจิรา นำาแสดงโดย วสันต์ สุนทรปักษิน,  
สุดสงวน พวงดารา, พิมพ์ พวงนาค, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม และเป็นผลงานกำากับ
ภาพยนตร์เรื่องแรกของคุณวสันต์ 

 ส่วนเล่มทีส่อง โลกน้ีคือละคร อนสุรณ์งานฌาปนกจิ คณุวสนัต์ สนุทร- 
ปักษนิ ทีท่ำาให้เราได้เหน็อดุมการณ์ในการทำางานของคุณวสนัต์ ว่าท่านมใิช่คนทำา
หนังที่ยอมวิ่งเข้าหานายทุน แม้ในช่วงเวลาที่ครอบครัวจะประสบกับความยาก
ลำาบาก ท่านก็ยังมุ่งมั่นในแนวทางของตนเอง จนส่งผลให้คุณวสันต์ประสบความ
สำาเร็จจากผลงานภาพยนตร์เรื่อง ทางเปลี่ยว (๒๔๙๘) ได้รับรางวัลผู้กำากับการ
แสดงยอดเยี่ยม รางวัลสำาเภาทอง ปี ๒๕๐๐ ซึ่งถือได้ว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้
รางวัลนี้ และภาพยนตร์เรื่อง เศรษฐีอนาถา (๒๔๙๙) ที่คุณวสันต์กำากับการแสดง 
ก็ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลสำาเภาทอง ในปีเดียวกันนั่นเอง

 ถ้านับอายุฟิล์มภาพยนตร์ สมิงป่าสัก จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ได้ ๖๖ ปี 
ถ้าเป็นคนก็เลยวัยเกษียณที่ย่างเข้าสู่วัยชรา แต่ช่างมหัศจรรย์จริง ๆ สภาพฟิล์ม
ภาพยนตร์ยังแข็งแรงเพียงพอต่อการแปลงสัญญาณเป็นดิจิทัล และรอวันที่จะ 
อวดโฉมเมื่อการอนุรักษ์ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ลง เราจะได้ศึกษาผลงานหนังไทย 
๑๖ มม. ยุคสงครามโลกว่ามีวิธีการสร้างภาพยนตร์กันอย่างไร ทำาให้การ 
เดินทางออกตามหาหนัง สมิงป่าสัก ของคุณวสันต์ สุนทรปักษิน ในครั้งนี้ เป็น 
ประสบการณ์ที่ลำ้าค่ามาก เพราะช่วยชำาระวิญญาณแสวงหาของหน่วยกู้หนังให ้
สุขสดชื่นอีกครั้ง การที่หน่วยกู้หนังได้พบ ได้สัมผัสเนื้อในของฟิล์มภาพยนตร ์
สมิงป่าสัก อย่างบรรจง และทะนุถนอม รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง และยิ่งได้มา 
อ่านประวตัชิวิีตของท่านผู้รกัศักดิศ์รีมากกว่าความอยูร่อด คุณวสนัต์ สนุทรปักษนิ  
ชื่อนี้คือหนึ่งในตำานานผู้กำากับภาพยนตร์ไทยที่ควรค่าน่ายกย่องอย่างบริสุทธิ์ใจ 

 คร้ังนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่หน่วยกู้หนังได้เห็นว่าสิ่งของที่ออกตามหานั้น 
ได้สอนถึงความหมายของการแสวงหามากยิ่งขึ้น ว่ามันไม่ใช่แค่การได้มา แต่มัน
เป็นเรือ่งของการเรยีนรูแ้ละการได้ลงมอืทำา ซึง่ทำาให้เรารูส้กึศรทัธาต่องานของเรา 

รายชื่อฟ ิล ์มภาพยนตร ์ของครูเชาว ์ ลาวัลย ์ 
บริจาคให ้หอภาพยนตร ์ (องค ์การมหาชน) 
ในวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๙

๑.  ภาพยนตร์เรื่อง สมิงป่าสัก จำานวน ๒ ม้วน

๒.  ภาพยนตร์เรื่อง นายอ�าเภอใจเพชร จำานวน ๑ ม้วน

๓.  ภาพยนตร์เรื่อง ทุ่งเศรษฐี จำานวน ๑ ม้วน

๔.  เบ็ดเตล็ดภาพยนตร์ไทย เรื่อง [เบ็ดเตล็ด ลอยกระทง, วังสีทอง, 

ซาเซียน, เนื้อคู่, ฝนสามฤดู] จำานวน ๑ ม้วน

๕.  ภาพยนตร์ไทยไม่ทราบชื่อเรื่อง จำานวน ๓ ม้วน

๖.  ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง พิธีต้อนรับทหาร และเจ้าหน้าท่ีอาสา

กาชาด กลับจากสงครามเกาหลี ชุดท่ี ๑  ๒๐ ตุลาคม ๒๔๙๔ 

จำานวน ๑ ม้วน

๗.  ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง [ข่าวภารกิจจอมพล ป., ข่าววิทยาศาสตร์, 

ข่าวรอบโลก ๒๔๙๕]  จำานวน ๑ ม้วน

๘.  ภาพยนตร์สารคดเีรื่อง ลพบุรี บางปะอิน ศรีราชา  จำานวน ๑ มว้น

๙.  ภาพยนตร์ชุดทางทีวี เรื่อง พิภพมัจจุราช ตอน คนไม่พบพระ   

จำานวน ๑ ม้วน

๑๐. [ภาพยนตร์ญีปุ่น่, การเกษตร, 

ขบวนพาเหรด, กระโดดร่ม, 

แข่งตะกร้อ] จำานวน ๑ ม้วน

๑๑. [ภาพยนตร์สารคดฟิีลปิปินส์] 

จำานวน ๑ ม้วน

๑๒.  [ภาพยนตร์การ์ตนูสารคดี

เกี่ยวกับเชื้อโรค] จำานวน 

๑ ม้วน

๑๓. ภาพยนตร์ต่างประเทศ

เรื่อง HOPALONG 

 CASSIDY : BAR 20 RIDES AGAIN จำานวน ๑ ม้วน

ขอขอบคุณ

- ข้อมูลเบื้องต้นจาก รองผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ (ชลิดา เอื้อบำารุงจิต)

- ข้อมูลภาพยนตร์ของ คุณ SPR

- ข้อมูลภาพยนตร์ของ คุณประสงค์ สว่างสุข  

- ครูเชาว์ ลาวัลย์ ที่บริจาคฟิล์มภาพยนตร์ สมิงป่าสัก 

- และทุกท่านที่ช่วยเหลือเรื่องข้อมูลฟิล์มภาพยนตร์ สมิงป่าสัก
๑๗



	 พยงค์ภาพยนตร์	เริ่มกิจการตั้งแต่เมื่อไหร่
 คณุพ่อผมตอนอยูท่ีก่รุงเทพฯ ทำากจิการโรงหนงัแถวเยาวราช 

ที่พอจำาได้ก็ ศรีเยาวราช นิวเยาวราช เทียนกัวเทียน และโรงหนังนคร- 

สนุก คุณพ่อทำาไปได้สักพักหน่ึง ก็รู้สึกเบื่อกรุงเทพฯ อยากจะอยู่แบบ

เงียบ ๆ ก็เลยย้ายมาอยู่ที่โคราช มาทำาหน่วยฉายภาพยนตร์กลางแปลง 

ตอนที่มาอยู่ พื้นบ้านยังเป็นไม้อยู่เลย ใช้ชื่อว่า พยงค์ภาพยนตร์ เครื่อง

ฉายเป็น ๑๖ มม. เครื่องฉายยี่ห้อ RCA ตอนแรกใช้หลอด พัฒนาขึ้นเป็น

เตาอาร์ค เริ่มแรกมี ๒-๓ หน่วย กิจการเริ่มดีขึ้น มีเกือบ ๑๐ หน่วย จอ

ก็ใช้จอผ้า ใช้ไม้ไผ่ เครื่องเสียงใช้หลอดสุญญากาศ ลำาโพงฮอร์น อัตรา 

ค่าจ้างไปฉายไม่ถงึพนัเลย โดยจะมเีครือ่งป่ันไฟไปด้วย แล้วกพั็ฒนาเป็น

เครื่องฉาย ๓๕ มม. ตอนหนังเรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง ต้องใช้เครื่องฉาย ๓๕ 

มม. ในการฉายเพลง มีหน่วยฉาย ๓ หน่วย ส่วนเครื่องฉาย ๑๖ มม. ก็

เก็บเอาไว้ ทางหน่วยเราก็จะมีผู้จัดการหน่วยเป็นผู้ดูแล และมีลูกน้อง

ตดิตามไปกบัหน่วยฉาย ผมจำาได้มี คณุสนม วงัใน มานัง่เป็นคนคอยดแูล

เกี่ยวกับการบุ๊คหนัง ส่วนตัวผมและพ่อดูแลเรื่องฟิล์มอยู่ที่สำานักงาน 

	 ฟิล์มที่ฉายตอนนั้นไปเช่าที่ไหน
 สมัยนั้นจะเป็นฟิล์ม ๑๖ มม. คุณพ่อไปซื้อฟิล์มมาจาก

กรงุเทพฯ โดยซือ้ขาดมา แล้วกม็าให้บรกิารหนงัทีอ่ยูแ่ถบอสีานเช่า ตอน

นั้นก็มีบริการอื่นตามมาเปิดให้บริการ เขาให้เราเล่นหนังมีแต่หนังดี ๆ 

ช่วง ๑๖ มม. ทีจ่ำาได้กม็ ีวโิรจน์ภาพยนตร์ สทิธกิรภาพยนตร์ คณุพ่อชอบ

เล่นหนังงิ้วมาป้อนโรงหนังด้วย โดยซื้อมาจากฮ่องกง บริการหนังกลาง

แปลงที่ฉายตามศาลเจ้าก็มาเช่าหนังงิ้วไป

ฉาย หนงัในเครอืทีเ่ราซ้ือมาจะมีตราประทบั

ว่า พยงค์ภาพยนตร์ ลูกค้าที่จะเช่าหนังก็

ต้องมาเอาฟิล์มที่บริการของเรา เพราะเรา

ซื้อสายทางโคราช

 พูดถึงหนังที	่พยงค์ภาพยนตร์	สร้างเร่ือง	กังหันสวาท
 ทางคณุพ่อเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่าย โดยใช้ชดุถ่ายทำามาจากฮ่องกง 

นางเอกก็มาจากฮ่องกง ดารามาจากบริษัทชอว์บราเดอร์ ใช้ผู้กำากับคน

ไทยก็คือ คุณครูเนรมิต เหตุผลที่คุณพ่อเลือก มิตร-เพชรา เพราะสมัย

ก่อน หนงักลางแปลงพดูถงึชือ่มติร-เพชรา คนแน่นแน่นอน โดยหนงัเรือ่ง

นี้มีทั้งนางเอกฮ่องกงและนางเอกคนไทย ในประเทศไทยเราเป็นผู้แทน

จำาหน่าย ส่วนทัว่โลกเป็นของบรษิทัชอว์บราเดอร์ ถ่ายกนัอยูด่ ีๆ  นางเอก

ฮ่องกงถกูดงึตวักลบัไปทีฮ่่องกง ต้องรอควิ พอได้ควิกก็ลบัมาถ่ายต่อ ฟิล์ม

เรื่องนี้ก็ต้องส่งไปล้างที่ฮ่องกงด้วย หนังได้เข้าฉายตอนมิตรเสียชีวิต

	 ฟิล์มก�ลังจะหมดไป	จะเข้าสู่ระบบดิจิทัล
 ผมว่าหน่วยเร่หนังที่เขาทำาอยู่ตอนนี้น่าจะดี ไม่ต้องมีลูกน้อง

เยอะ และเครื่องก็ใช้โปรเจกเตอร์ เครื่องเสียงก็ใช้ชุดเดิม หนังที่ฉายก็

เป็นไฟล์หรือแผ่นดีวีดี ผมยังจำาได้มีฟิล์มที่อยู่ที่บ้าน พอเริ่มมีกลิ่นเหม็น

เปรี้ยว ผมต้องจ้างรถขยะมาขนไปฝังกลบ เป็นไฟล์หนังพกใส่กระเป๋าไป

ได้เลย อย่างหนังบางเรื่อง บางคนยังไม่เคยดู หาซื้อก็ไม่มี บางทีก็มีคน

เอาฟิล์มไปทำาเป็นไฟล์ดิจิทัล มีทั้งใช้ฟิล์ม ๑๖ มม. และ ๓๕ มม. ฟิล์ม 

๑๖ มม. จะเก็บได้นานกว่าฟิล์ม ๓๕ มม. สีมันจะแน่นกว่า ส่วนฟิล์ม ๓๕ 

มม. ไม่ไหว เส้นเยอะ ไม่กี่ปีฟิล์มก็เฟดแดง

	 มีอะไรจะฝากถึงหอภาพยนตร์
 หนงัจะเป็นพระเอกเลยทางด้านความบนัเทงิ ในยคุนัน้ชาวบ้าน 

ก็อาศัยว่าได้ดูหนังที่มาฉายตามงาน ได้ดูหนัง ดูนักพากย์ บรรยากาศ

อย่างนี้ ถ้าได้เก็บไว้ก็จะเป็นประโยชน์แก่รุ่นลูกรุ่นหลาน ฟิล์มหนังบาง

ส่วน โปสเตอร์เก่า ๆ  กเ็คยมอบให้ทางหอฯ ไว้เหมอืนกนั ตอนนัน้กม็โีกดงั

อยูท่ีก่รงุเทพฯ ด้วย ตรงข้ามวดัราชบพติร และอยูท่ีซ่อยสีก่ัก๊พระยาศรี

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

ประสงค์ สว่างสุข

สุรินทร์ จันทรมัส ทายาทเจ้าของกิจการ 

คอลัมน์	กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์	ฉบับนี้จะพาท่านไปรู้จักกับ	
คุณสุรินทร์ จนัทรมสั ทายาท คุณพ่อพยงค์ จนัทรมสั	เจ้าของกิจการ	
พยงค์ภาพยนตร์	ทีจ่งัหวดันครราชสีมา	ซ่ึงเคยสร้างหนังทีมิ่ตร	ชยับัญชา	
รับบทเป็นพระเอกเรื่อง	กังหันสวาท

...

...

...

...

...

เชญิชมภาพยนตร์เรือ่ง กงัหนัสวาท ในโปรแกรมรำาลกึ มติร ชัยบญัชา 
วนัพธุที ่๑๒ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา



 แม้เหตุการณ์การเสียชีวิตของ มิตร ชัยบัญชา เม่ือวันที่ ๘  
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ จะผ่านมาแล้วถึง ๔๖ ปี  แต่ความยาวนานของกาล
เวลาก็ไม่อาจทำาให้แฟนหนังไทยร่วมยุคร่วมสมัยกับมิตร ชัยบัญชาคนใด 
สามารถลืมเลือนช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่ของพระเอกอมตะผู้นี้ได้ลง จาก 
ผลงานการแสดงเกือบ ๓๐๐ เรื่อง ในบทบาทมากมายหลากหลาย ที่ทำาให้ 
เขาสามารถเข้าไปนั่งในหัวใจของผู้คนทุกชนชั้นในสังคม น่าเสียดายที่ใน
ปัจจุบัน ผลงานเหล่านี้กลับเหลือรอดมาให้ผู้ชมรุ่นหลังได้ชื่นชมอยู่เพียงไม่
ถึงครึ่งเท่านั้น

 ในบรรดาหนังมิตร ชัยบัญชา ที่ยังมีชีวิตอยู่ และอยู่ในความ 
ทรงจำาความคดิถงึของบรรดาแฟนหนงัไทยมากทีส่ดุเรือ่งหน่ึงนัน่คอื แสนรกั 
ภาพยนตร์ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่ว่ากันว่ามีบางส่วนมาจากชีวิตจริงของ มิตร 
ชัยบัญชาเอง โดยเฉพาะชื่อตัวละครที่เขารับบทบาท ซึ่งมีนามว่า “บุญทิ้ง” 
อันเป็นชื่อจริง ๆ ในวัยเด็กของเขาจากการที่กำาพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่เกิด

 แสนรัก เป็นผลงานการกำากับของ รังสี ทัศนพยัคฆ์ ครูคนสำาคัญ
ของวงการหนังไทยในยุค ๑๖ มม. อำานวยการสร้างโดย ต๊อกบูมภาพยนตร์ 
ของดาวตลกชือ่ดงั สวง ทรพัย์สำารวย หรอื ล้อต๊อก ซึง่พลกิบทบาทครัง้ใหญ่
ของชวีติมารับบทเป็นชาวนาผูอ้าภพัและยากจนทีเ่ฝ้าฟมูฟักเลีย้งดเูดก็น้อย 
บุญทิ้ง ซึ่งตนเองเก็บมาเลี้ยงด้วยความรักความผูกพัน ก่อนที่มหาเศรษฐีผู้
เป็นพ่อท่ีแท้จริงจะมาปรากฏตัวเมื่อบุญทิ้งโตเป็นหนุ่ม และต้องการรับตัว
ลูกชายของตนกลับไป 

 ใน แสนรัก มิตร ชัยบัญชา ประกบคู่กับ เพชรา เชาวราษฎร์ 
นางเอกคู่ขวัญที่รับบทเป็น พัชรี สาวสวยผู้มีฐานะแตกต่างกับบุญทิ้ง 
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังมีดาราชื่อดังร่วมแสดงอีกเป็นจำานวนมากทั้ง 
ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี, ปรียา รุ่งเรือง, สาหัส บุญหลง, สมจิตร 
ทรัพย์สำารวย ฯลฯ ภาพยนตร์เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๑๐ ที่โรงภาพยนตร์คาร์เธ่ย์ คู่ขวัญมิตร-เพชรา และการพลิกมารับบท
ชวีติของล้อต๊อก รวมทัง้เนือ้เรือ่งอนักนิใจ ส่งผลให้ แสนรกั ได้รบัความนยิม

อย่างสูง จนกลายเป็นผลงานที่ประสบความสำาเร็จและโด่งดังที่สุดของต๊อก
บมูภาพยนตร์ แม้หลงัจากนัน้อกีหนึง่ปี ล้อต๊อกจะสร้างภาพยนตร์ในแนวนี้
อีกครั้ง ในชื่อเรื่องว่า แสนสงสาร โดยนำามิตร-เพชรา มาประกบคู่เช่นเดิม 
แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมอย่างที่ประสบใน แสนรัก

 เวลาผ่านไปเกือบ ๒๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 
หอภาพยนตร์ได้เดนิทางไปรบัมอบฟิล์มภาพยนตร์และอปุกรณ์เกีย่วกับการ
จดัฉายภาพยนตร์ของบรกิารพสิมยัฟิล์ม ทีอ่ำาเภอท่าตะโก จงัหวัดพษิณโุลก 
จาก คุณพิสมัย เล็กประเสริฐ ซึ่งถือเป็นกรุการรับมอบกรุใหญ่ที่สุดกรุหนึ่ง
ของหอภาพยนตร์ โดยมี แสนรัก เป็นหนึ่งในฟิล์มภาพยนตร์เรื่องสำาคัญ 
ที่ได้รับมอบมาในครั้งนี้ ปีถัดมา เมื่อถึงวันครบรอบวันเสียชีวิตของ มิตร 
ชัยบัญชา วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ หอภาพยนตร์ได้นำาฟิล์มภาพยนตร์
เรื่องนี้มาจัดฉายแบบพากย์สด นำาโดย สมพงษ์ วงษ์รักษ์ไทย และ พวงเล็ก 
จิตต์เที่ยง นักพากย์ชั้นครู ที่โรงละครแห่งชาติ ปรากฏว่าผู้คนแห่มาชมกัน
แน่นล้นโรงเป็นประวตักิารณ์ ถงึขัน้ทีท่ำาให้กระจกช่องขายตัว๋ของโรงละคร
แตก

 ในวาระครบรอบการจากไปของ มิตร 
ชัยบัญชา ซึ่งเวียนมาถึงในวันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม 
๒๕๕๙ นี้ หอภาพยนตร์จะนำา แสนรัก มาจัดฉาย
ให้ชมกันอีกคร้ังในรูปแบบพากย์สด ขอเชิญ 
ทุกท่านมาร่วมชื่นชมหนังชีวิตแสนเศร้าของ 
มิตร ชัยบัญชา และล้อต๊อกเรื่องนี้ พร้อมร่วม 
วางดอกไม้และเทียนเล่มน้อยบนรอยมือ มิตร 
ชัยบัญชา เพื่อระลึกถึงชีวิตและผลงานอันยิ่งใหญ่ของพระเอกผู้ไม่เคยตาย
ไปจากหัวใจของแฟนหนังไทย

 เริ่มฉายภาพยนตร์ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ 
เข้าชมแต่อย่างใด

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

หนังชีวิตเรื่องเอกของ
พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

๑๙



๒๐

ภาพยนตร์สนทนา

ด้วยวัยเพียง ๒๖ ปี งานเขียนของสมัคร บุราวาศ จุดประกายความคิด 
ให้แก่ผู ้อ่านจำานวนหนึ่งหลุดพ้นจากความงมงายไปสู่ความมีปัญญา 
ผลงานเล่มสำาคัญของท่านได้แก่ ปัญญา, วิชาปรัชญา และปัญญาวิวัฒน์ 
อันเปรียบเสมือนคัมภีร์แห่งขุมทรัพย์ทางความคิดความอ่านที่สำาคัญยิ่ง
ของเมืองไทย โดย ปัญญาวิวัฒน์ นั้นได้รับการยกย่องให้เป็น ๑ ใน 
หนังสือดี ๑๐๐ เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน

 แม้ผลงานด้านการเขียนของสมัคร บุราวาศ จะยังคงปรากฏ
อยู่ในปัจจุบัน แต่ในแง่สื่อภาพยนตร์นั้น อาจกล่าวได้ว่ามีภาพยนตร์ที ่
เก่ียวกบั สมคัร บรุาวาศ หลงเหลอือยูเ่พยีงเรือ่งเดยีวเท่านัน้ นัน่คอื ทราย
มาเป็นแก้ว ภาพยนตร์บันทึกโครงการทำาแก้วขึ้นใช้เองของกองสัญญาณ
ทหารเรือในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๔ โดยพลเรือเอก ชลี สินธุโสภณ 
ผู้บังคับการกองสัญญาณทหารเรือในขณะนั้น ได้ขอตัวสมัคร บุราวาศ 
ซึ่งมียศเป็นพันเอก มารับตำาแหน่งหัวหน้ากองค้นคว้าและวิจัย กอง
สัญญาณทหารเรือ ทำาหน้าที่สำารวจค้นหาวัตถุดิบที่จะมาทำาแก้ว เพื่อจุด
ประสงค์สำาคัญคือการผลิตหลอดวิทยุขึ้นใช้เองในประเทศ 

 หอภาพยนตร์ได้รบัมอบฟิล์มภาพยนตร์เรือ่งนีจ้าก คุณพิไลวนั 
สินธุโสภณ บุตรีของพลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ แม้ฟิล์มภาพยนตร์จะอยู่ 
ในภาวะเสื่อมสภาพ จนทำาได้เพียงแค่ถ่ายสำาเนาออกมาในคุณภาพที่ไม่
ค่อยสมบูรณ์นัก แต่ยังคงมีคุณค่ามหาศาลในฐานะบันทึกประวัติศาสตร์
หน้าสำาคญัของชาติ และเป็นประจกัษ์พยานแห่งปัญญาและความสามารถ
อันปราดเปร่ืองของ สมัคร บุราวาศ ผู้มีคุณูปการด้านปัญญาผู้ยิ่งใหญ่ที่
กำาลังจะถูกลืมเลือนไปจากสังคมไทย

 เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล สมัคร บุราวาศ 
หอภาพยนตร์จึงขอเชิญทุกท่าน
ร่วมรับชมมรดกภาพยนตร์ของ 
ชาติเรื่อง ทรายมาเป็นแก้ว พร้อม
สนทนากับ วินิจฉัย สว่างวัฒนะ 
และ ดร. ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ 
ศิษย์ทางปัญญาของสมคัร บรุาวาศ 
ในกิจกรรมภาพยนตร ์สนทนา 

“๑๐๐ ปี สมัคร บุราวาศ ปราชญ์แห่งปัญญาผู้ถูกลืม” ในวันเสาร์ที่ ๓ 
กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 
๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔ 

หอภาพยนตร์มีค�ขวัญอันเสมือนเป็นธงชัยหรืออุดมคติสูงสุด
ของหน่วยงานว่า “ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา” ด้วยเห็นว่า
ภาพยนตร์นั้นถือเป็นสื่อแห่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ 
และประโยชน์อันสูงสุดที่มนุษย์จะแสวงหาได้จากภาพยนตร์ก็คือความมีปัญญา

ปราชญ์แห่งปัญญาผู้ถูกลืม

- เสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ ภาพยนตร์สนทนา - 

 คำาว่า “ปัญญา” มีความหมายที่ลึกซึ้งและกินความกว้างขวาง 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของปัญญาไว้ว่า 
“ความรอบรู้, ความรู้ทั่ว, ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด” ในเมืองไทยมี
บคุคลทีอ่าจกำาลงัถกูลมืเลอืนไปท่านหนึง่ ได้เคยศึกษาถึงเรือ่งของปัญญา
เอาไวอ้ย่างจริงจงัจนบรรลุ และสามารถเรียบเรียงอธิบายออกมาได้อย่าง
แตกฉานและเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุด นั่นคือ สมัคร บุราวาศ นัก
วิทยาศาสตร์และราชบัณฑิตผู ้เป็นด่ังบิดาแห่งวิชาปรัชญาสมัยใหม ่
ของไทย

 สมัคร บุราวาศ เกิดเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๙ เป็น
บตุรลำาดบัทีส่ามของพระยากสกิารบัญชา เลขาธกิารของกรมหลวงราชบรุี
ดิเรกฤทธิ์ หลังสำาเร็จการศึกษาวิชาธรณีวิทยาและการเหมืองแร่ และ
ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากประเทศ
อังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ท่านได้นำาความรู้กลับมาอุทิศตนรับใช้บ้าน
เกิด โดยมีผลงานที่โดดเด่นคือการสำารวจทางธรณีวิทยาและแหล่งแร่ 
รวมทั้งเป็นกำาลังหลักในการค้นหาวัตถุดิบภายในประเทศ เพื่อนำามา 
ศึกษาทดลองใช้ผลิตเป็นวัสดุอุปกรณ์ในงานราชการ อุตสาหกรรม และ
กิจการทั่วไปของประเทศไทย ที่กำาลังประสบปัญหาขาดแคลนอย่างหนัก 
จากภาวะสงครามโลก ครั้งที่ ๒ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น

 นอกจากความรู ้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ สมัคร 
บุราวาศ ยังมีความสนใจในด้านปรัชญาอย่างลึกซ้ึงเป็นพิเศษอย่างที่ไม่ 
อาจหาบคุคลใดในเมืองไทยเทยีบเคียงได้ โดยเฉพาะเรือ่งของววิฒันาการ 
ด้านปัญญาของมนุษยชาติ ที่ท่านศึกษาอย่างละเอียดจนเป็นเอตทัคคะ 
และได้รบัแต่งตัง้เป็นราชบณัฑติในสาขาวชิาอภปิรชัญา เมือ่ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ 

เมื่อครั้งออกสำารวจค้นหาวัตถุดิบที่จะมาทำาแก้ว
เพื่อจุดประสงค์สำาคัญคือการผลิตหลอดวิทยุขึ้นใช้เองในประเทศ



อาทิตย์ที่ ๔ กันยายน เวลา ๑๒.๐๐ น.

กิจกรรมเม่ือคร้ังเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์ 
ฉาย Doctor Zhivago (๒๕๐๙) เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ 
โรงภาพยนตร์สกาลา บัตรราคา ๑๐๐ บาท ทุกที่นั่ง 
(งดฉายภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

อังคารที่ ๖ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ยักษ์ (โปรแกรมความทรงจำาที่ถูกลืม)   
๒๕๕๕ / กำากับโดย ประภาส ชลศรานนท์ / สร้างโดย บริษัท 
เวิร์คพอยท์ พิคเจอร์ส จำากัด / ความยาว ๑๐๕ นาที

หุ่นใหญ่ยักษ์ตัวหนึ่งชื่อ น้าเขียว กับ เจ้าเผือก หุ่น
กระป๋องมนิตัิวเล็ก ต่ืนขึน้มาจากการถกูขดุและอาละวาด 
จนเมอืงขายของเก่ากระเจดิกระเจงิ ทัง้คูต้่องร่วมผจญ
ภัยไปด้วยกัน จนวันหนึ่งจึงได้รู้ว่า แท้จริงแล้วตัวตน
ของพวกเขาคือใคร ทำาให้ท้ังคู่ต้องเลือกระหว่างมติรภาพ 
กับหน้าที่ว่าสิ่งใดสำาคัญกว่ากัน 

พุธที่ ๗ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

These Amazing Shadows  
(โปรแกรมพิเศษวันสถาปนาหอภาพยนตร์)
๒๕๕๔ / กำากับโดย Paul Mariano และ Kurt Norton / 
ความยาว ๘๘ นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์สารคดีที่เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และ
ความสำาคัญของการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของ
ชาติในสหรัฐอเมริกา สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าความ
สำาคัญของภาพยนตร์ที่หลากหลายในอดีตกว่า ๕๗๕ 
เรื่อง ทั้งหนังสารคดี หนังบ้าน หนังคลาสสิก หนัง
ทดลอง หนังข่าว และหนังเงียบ ผ่านการถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ของบุคคล
มากมายที่เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์อเมริกัน

Wed 7 September / 17.30 / 88 min / USA / 2011

พฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

รักจัง (โปรแกรมความทรงจำาที่ถูกลืม) 
๒๕๔๙ / กำากับโดย เหมันต์ เชตมี / สร้างโดย บริษัท 
อาร์เอส จำากัด (มหาชน) / นำาแสดงโดย รัฐภูมิ โตคงทรัพย์, 
พอลล่า เทเลอร์ / ความยาว ๑๐๒ นาที

ฟิล์ม นักร้องคนดังเบื่อหน่ายกับการต้องหนีนักข่าว 
โดยเฉพาะ จ๋า ปาปารัซซีสาวที่ตามเขาจนถึงอำาเภอ
ปายอย่างไม่ลดละ ทว่าฟิล์มกลับประสบอุบัติเหตุ
ระหว่างทางจนสูญเสียความทรงจำาและต้องอาศัยอยู่ 
กบัชาวเขาบนดอย จ๋าจงึฉวยโอกาสนำาข่าวนีไ้ปตพีมิพ์ 
แต่เธอกลับรู้สึกผูกพันกับฟิล์มมากขึ้น เมื่อเวลาผ่าน
ไป ยิ่งความทรงจำาเก่าของฟิล์มกลับมามากเท่าไหร่ 
เขาก็ยิ่งลืมจ๋าที่เขารักมากขึ้นเท่านั้น

ศุกร์ที่ ๒ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Kodayu (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๕ / กำากับโดย Sato Junya / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น / นำาแสดงโดย Ken Ogata, Oleg Yankovskiy, 
Takuzô Kawatani / ความยาว ๑๒๓ นาที (ภาษาญี่ปุ่น 
คำาบรรยายภาษาไทย) 

เรื่องราวของกัปตันโคดายุและลูกเรือ ที่โดนพายุพัด
ออกนอกเส้นทางจนไปขึน้ฝ่ังทีเ่กาะแห่งหนึง่ในรสัเซยี 
พวกเขาต้องอยู่ที่รัสเซียเป็นเวลาหลายปี กว่าจะได้
รับอนุญาตให้กลับประเทศได้ แต่เม่ือกลับถึงบ้าน 
โคดายุต้องเผชิญกับการต้อนรับที่แสนเย็นชา

เสาร์ที่ ๓ กันยายน เวลา ๑๔.๐๐ น.

กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 

       ๑๐๐ ปี 
ปราชญ์แห่งปัญญาผู้ถูกลืม

ร่วมชมมรดกภาพยนตร์ของชาติเรื่อง ทรายมาเป็น
แก้ว บันทึกเหตุการณ์การสำารวจแหล่งแร่และผลิต
แก้วของประเทศไทย โดยกองสญัญาณทหารเรอื ช่วง
ปี พ.ศ. ๒๔๙๓–๒๔๙๔ พร้อมสนทนากับ วินิจฉัย 
สว่างวฒันะ และ ดร. ทววัีฒน์ ปณุฑรกิ-ววิฒัน์ ว่าด้วย 
ชวีติและผลงานของ สมคัร บรุาวาศ นกัวทิยาศาสตร์
และราชบัณฑิตวิชาปรัชญาคนสำาคัญของไทย

๒๑

โปรแกรมฉายเดือนกันยายน
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

Screening Program in September

 = English Language or English Subtitle

 โปรแกรมภาพยนตร์เดือนกันยายนและ
เดือนตุลาคมนี้เกี่ยวข้องกับการลืมและการจดจำา 
เป็นหลัก เริ่มต้นจากเดือนกันยายน โปรแกรมหลัก 
คือโปรแกรม “ความทรงจำาท่ีถูกลืม” ซึ่งจัดฉาย
ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์รวมท้ังความ 
จำาเสื่อมในรูปแบบต่าง ๆ เนื่องในวันที่ ๒๑ กันยายน  
ได้รับการกำาหนดให้เป็นวันอัลไซเมอร์โลก ซึ่งปัจจุบัน 
โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคท่ีหลายฝ่ายร่วมกันรณรงค ์
ให้ทุกคนเห็นความสำาคัญและเข้าใจโรคนี้กันมากข้ึน  
ในขณะที่ช่วงปลายเดือน จะมี “สัปดาห์ภาพยนตร์  
เชิด ทรงศรี” ในโอกาสครบรอบสิบปีการจากไปของ 
ผู้กำากับคนสำาคญัทีเ่ราไม่อาจลมืเลอืน  โดยจะเปิดงาน 
ในวันที่ ๒๐ กันยายน ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ 
ท่าน และจัดฉายต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ ๒๕ กันยายน 

 สำาหรับในเดือนตุลาคม เป็นสองโปรแกรม 
หลัก เพื่อรำาลึกถึงบุคคลสำาคัญในความทรงจำาซ่ึง 
เสียชีวิตในเดือนนี้ นั่นคือ มิตร ชัยบัญชา ตำานาน 
พระเอกผู้ยิ่งใหญ่ (เสียชีวิต ๘ ตุลาคม ๒๕๑๓)  และ  
บัณฑิต ฤทธิ์ถกล ผู ้กำากับผู้อยู ่เบื้องหลังหนังไทย 
คุณภาพมากมายหลายเรื่อง และเป็นที่รักที่จดจำา 
ของผู้คนในวงการ (เสียชีวิต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒) โรง 
ภาพยนตร์ศรีศาลายาได้นำาผลงานภาพยนตร์ของทั้ง  
๒ ท่านมาจัดฉายให้ชมตลอดทั้งเดือน นอกจากนี้ ปีนี้ 
ยังเป็นปีครบรอบ ๔๐ ปี กรณี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ซึ่ง 
ถือเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่อยู่ในความทรงจำา 
และความลืมเลือนมากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งของสังคม
ไทย โดยเราได้นำาภาพยนตร์ต่างประเทศและภาพยนตร์ 
ไทยที่สามารถทำาให้ได้เห็นบรรยากาศและทบทวนถึง
เหตุการณ์นี้มาจัดฉายให้ชมกัน



พฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

น้ำ  ผนีองสยองขวัญ (โปรแกรมความทรงจำาทีถู่กลมื)   
๒๕๕๓ / กำากับโดย องอาจ เจียมเจริญพรกุล / สร้างโดย 
บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำากัด / นำาแสดงโดย อินทิรา เจริญ
ปุระ, เจริญพร อ่อนละม้าย, อาคม ปรีดากุล / ความยาว 
๑๐๕ นาที

เรื่องราวของ ชาลี เจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งขับรถชน มุกดา 
อดีตนักกีฬาว่ายนำ้าโดยบังเอิญ ส่งผลให้เขาต้องคอย
ดูแลมุกดาอย่างดีเพราะมุกดาความจำาเสื่อม หนำาซำ้า
ยังมีวิญญาณคอยตามทำาร้าย กระทั่ง ร.ต.ต. นิคม 
ตำารวจทีท่ำาคดสืีบจนรูว่้ามกุดาคอืใคร ในขณะทีค่วาม
จำาของมุกดาก็เริ่มกลับมา

ศุกร์ที่ ๙ กันยายน  เวลา ๑๗.๓๐ น.

The Bling Ring (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๕๖ / กำากับโดย Sofia Coppola / สนับสนุนโดย โรง
ภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย Katie Chang, 
Israel Broussard, Emma Watson / ความยาว ๙๐ นาที 
(ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)  

ภาพยนตร์ทีส่ร้างจากเหตกุารณ์จรงิของแก๊งวยัรุน่ ๑ 
หนุ่ม ๔ สาวซ่า ผู้หลงใหลในชีวิตอันหรูหราของ 
บรรดาเซเลบแห่งวงการฮอลลีวูด จนทำาให้พวกเธอ
คิดแผนปล้นบ้านคนดัง โดยสามารถกวาดเสื้อผ้า 
เครื่องประดับ รวมทั้งข้าวของสุดแพงของบรรดา 
เซเลบที่ทุกคนรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็น ปารีส ฮิลตัน, 
ลินด์เซย์ โลฮาน, เมแกน ฟอกซ์, มิแรนด้า เคอร์ นับ
รวมมูลค่ากว่า ๓ ล้านดอลลาร์ไปได้อย่างเหลือเชื่อ

Fri 9 September / 17.30 / 90 min / 
USA, UK, France, Germany, Japan / 2013

เสาร์ที่ ๑๐ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

โปรแกรมพิเศษ ภาพยนตร์สั้นชนะเลิศรางวัลต่าง ๆ 
จากเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒๐

อาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Wings of Desire 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๐ / กำากับโดย  Wim Wenders / สนบัสนนุโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Bruno Ganz, 
Solveig Dommartin, Otto Sander / ความยาว ๑๒๒ 
นาที (ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของเทพสององค์ในเสื้อคลุมล่องหน ที่ไม่มี
มนุษย์คนใดได้เห็นตัวตน เทพทั้งสองรับรู้ความทุกข์
ในใจของมนษุย์และคอยปลอบโยนพวกเขา เทพองค์
หนึง่คือ ดาเมยีล ผู้มีความปรารถนาอย่างเหลือเกินที่
จะได้มตีวัตนเป็นมนุษย์ เพราะท่านเกิดมาตกหลุมรกั
สาวสวยนักกายกรรม มาเรียน อย่างถอนตัวไม่ขึ้น 
โดยมี ปีเตอร์ ฟอล์ค ให้ความช่วยเหลือในการแปลง
ร่างเป็นมนุษย์และให้พรชีวิตใหม่กับดาเมียล

Sun 11 September / 13.00 / 122 min / Germany / 1987

เวลา ๑๕.๐๐ น. Miguel y William 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐ / กำากับโดย Inés París / สนับสนุนโดยสถาน
เอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Elena Anaya, Juan Luis Galiardo, Will Kemp / 
ความยาว ๑๐๒ นาที  (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาองักฤษ)

เรื่องราวมิตรภาพระหว่าง มีเกล เด เซร์บันเตส และ 
วิลเลียม เช็คสเปียร์ สองนักเขียนในช่วงต้นศตวรรษ
ที่ ๑๗ ซึ่งทั้งสองตกหลุมรักหญิงสาวคนเดียวกัน นั่น
คือ ลโีอเนอร์ สาวสวยชาวสเปนมากความสามารถ ผู้
ใฝ่ฝันที่จะเป็นนักแสดง ส่งผลให้ทั้งคู่ต่างแข่งขันกัน
เพื่อที่จะคว้าใจเธอ

 Sun 11 September / 15.00 / 102  min / Spain / 2007

อังคารที่ ๑๓ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

แปดวัน แปลกคน (โปรแกรมความทรงจำาที่ถูกลืม)   
๒๕๕๑ / กำากับโดย ฉัตรชัย ยอดเศรณี / สร้างโดย บริษัท 
เอ แอนด์ เอ ฟิล์ม เน็ทเวิร์ค จำากัด / นำาแสดงโดย วาสนา 
ชลากร, ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล, เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ / 
ความยาว ๙๓ นาที

เรื่องราวเกิดข้ึนในชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่อย่างสงบสุข 
จนกระทัง่วันหนึง่ น้องแพร เด็กหญงิตัวน้อยเกิดหาย 
ตัวไปอย่างไร้ร่องรอย โดยมีผู้ต้องสงสัยคือ ป้าชุบ 
หญิงชราผู้เริ่มมีอาการทางประสาทและอาศัยอยู่ใน
บ้านเก่าเพยีงลำาพงั ผู้เดียวทีเ่หน็เหตุการณ์ทัง้หมดคอื 
หนุม่ นกัศกึษาแพทย์ด้านจติเวชผูเ้ฝ้าสงัเกตเหตกุารณ์ 
ลึกลับอยู่ตลอดเวลา

พุธที่ ๑๔ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

32 ธันวา (โปรแกรมความทรงจำาที่ถูกลืม)   
๒๕๕๒ / กำากับโดย ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์ / สร้างโดย บริษัท 
เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำากัด / นำาแสดงโดย วรเวช ดานุวงศ์, 
อภญิญา สกลุเจรญิสขุ, ชูศักด์ิ เอีย่มสขุ / ความยาว ๑๐๘ นาที

เรื่องราวของ โน้ต ชายหนุ่มผู้สูญเสียความทรงจำา 
บางส่วน และ โจ ซึ่งมีอาการวิตกกังวลเรื่องถ่าย 
ไม่ออก สองเกลอทีม่ารูจ้กักนัระหว่างการบำาบดั ด้วย
อาการสญูเสยีความทรงจำาของโน้ต ทำาให้เขาไม่มัน่ใจ
ว่าใครคือคนรักของเขากันแน่ ระหว่าง อั้ม นุ่น หรือ 
เมย์ ขณะที่โน้ตกำาลังเข้าสู่วังวนของการรำาลึกความ
ทรงจำา โจกลับสนุกกับการไล่จดคำาคมจากคนที่เขา
เข้าไปทำาความรู้จัก 

พฤหัสบดีที่ ๑๕  กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

4 Get Me Not ส่ีเร่ืองรักที่ไม่ลืมเลือน 
(โปรแกรมความทรงจำาที่ถูกลืม)   
๒๕๕๖ / กำากับโดย นนทรีย์ นิมิบุตร, โสภณ ศักดาพิศิษฎ์, 
ศิวโรจน์ คงสกุล, เสรีย์ หล้าชนบท / สนับสนุนโดย สมาคม
ผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมประเทศไทย / ความยาว ๖๐ นาที

ภาพยนตร์ส้ัน ๔ เรื่อง โดย
ความร่วมมอืของสมาคมผูดู้แล
ผู้ป่วยสมองเส่ือมประเทศไทย  
สมาคมผู้กำากับภาพยนตร์ไทย 
และ บรษัิท เอไซ (ประเทศไทย)  
มาร์เก็ตต้ิง จำากัด ท่ีเสนอแง่ 
มุมความเป ็นจริ งของโรค 
อัลไซเมอร์ที่เกิดขึ้นในสังคม
ปัจจบุนั ประกอบด้วย ปูด่�า...จ�าไม? กำากบัโดย นนทรย์ี 
นิมิบุตร, My Little Girl กำากับโดย โสภณ ศักดา- 
พิศิษฎ์, ตลอดไป กำากับโดย ศิวโรจน์ คงสกุล และ  
ความทรงจ�า ม้าหมุน ความรัก กำากับโดย เสรีย์ 
หล้าชนบท

ศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Me...Myself ขอให้รักจงเจริญ 
(โปรแกรมความทรงจำาที่ถูกลืม)   
๒๕๕๐ / กำากับโดย พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง / สร้างโดย โมโน
ฟิล์ม / นำาแสดงโดย อนันดา เอเวอริงแฮม, ฉายนันทน์ 
มโนมัยสันติภาพ / ความยาว ๑๑๐ นาที

เรื่องราวของ อุ้ม ครีเอทีฟสาว ซึ่งอาศัยอยู่กับ โอม 
หลานชายวัยหกขวบที่กำาพร้าพ่อแม่ คืนหนึ่ง เธอขับ
รถชนชายแปลกหน้าขณะกลับบ้านจนเขาหมดสติ 
และเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาปรากฏว่าความจำาเสื่อม ทำาให้
อุ้มต้องรับผิดชอบพาเขามาพักที่ห้องด้วย ชายคนนี้
จำาไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหน มีเพียงสร้อย
ติดตัวอยู่หนึ่งเส้น เขียนว่า tan   

๒๔

โปรแกรมฉาย ณ ภาพยนตร์สถาน 
ช้ัน ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
(เวลา ๑๘.๐๐ น.)

โปรแกรมเดือนกันยายน

พฤหัสบดีที่ ๑ ทวิภพ

อังคารที่ ๖ Quero ser uma estrela  

พฤหัสบดีที่ ๘ ความจำาสั้น แต่รักฉันยาว

อังคารที่ ๑๓ Wings of Desire  

พฤหัสบดีที่ ๑๕ รักจัง 

อังคารที่ ๒๐ Tempos de Paz  

พฤหัสบดีที่ ๒๒ 4 Get Me Not 

 สี่เรื่องรักที่ไม่ลืมเลือน

อังคารที่ ๒๗ Miguel y William

พฤหัสบดีที่ ๒๙ ข้างหลังภาพ

โปรแกรมเดือนตุลาคม

อังคารที่ ๔ Quatro Copas  

พฤหัสบดี ๖ ปราสาททราย

อังคารที่ ๑๑ I feel like Disco  

พฤหัสบดี ๑๓ อนึ่ง คิดถึงเป็นอย่างยิ่ง 

อังคารที่ ๑๘ Vips

พฤหัสบดีที่ ๒๐ 7 พระกาฬ

อังคารที่ ๒๕ La isla minima

พฤหัสบดีที่ ๒๗ กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้



อาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน  

เวลา ๑๓.๐๐ น. Tempos de Paz 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / กำากับโดย Daniel Filho / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Tony Ramos, Louise Cardoso, Daniel Filho / ความยาว 
๘๐ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เหตุการณ์ช่วงปี ๑๙๔๕ เรื่องราวของ เซจิสมุนโด 
อดีตเจ ้าหน้าที่รัฐผู ้ ช่ืนชอบการทรมานนักโทษ 
ปัจจุบันได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าหน่วยตรวจ
คนเข้าเมอืงทีร่โีอเดจาเนโร ซ่ึงภารกจิหลกัของเขาคอื
การป้องกนัการหลบหนเีข้าเมอืงของพวกนาซ ีวนัหนึง่ 
ระหว่างปฏิบัติหน้าทีเ่ขาได้สงสัยว่า เคลาเซวทิซ์ ชาย
ชาวโปแลนด์จะเป็นสายลับนาซ ีส่งผลให้เคลาเซวทิซ์
ต้องใช้ความสามารถด้านวาทศิลป์ทั้งหมดที่มี โน้ม
น้าวจิตใจเซจิสมุนโดว่าเขาไม่ใช่สายลับให้ได้

Sun 18 September / 13.00/  80 min / Brazil / 2009

เวลา ๑๕.๐๐ น. Quero ser uma estrela  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๓ / กำากับโดย José Carlos de Oliveira / สนับสนุน
โดย สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำาประเทศไทย / 
นำาแสดงโดย Dalila Carmo, Eric Santos, Filipe Vargas / 
ความยาว ๑๑๕ นาที ( ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

เรื่องราวในแอฟริกาใต้ เมื่อ เทเรซ่า พยายามตามหา
สาม ีเซเวยีร์ ทีไ่ด้ไปเก่ียวข้องกบัเครอืข่ายค้าประเวณี
ผู้เยาว์ ที่นี่เธอพบกับลูกสาวของแม่บ้าน ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในเด็กสาวที่เคยถูกหลอกให้มาขายตัว เมื่อเทเรซ่ารู้
เข้าเธอจงึไปแจ้งความ ซึง่เด็กสาวได้เป็นพยานสำาคัญ 
ส่งผลให้เครือข่ายค้าประเวณีถูกปราบปรามไปใน
ที่สุด จนกระท่ังข่าวที่ได้เผยแพร่ออกไปได้รับความ
สนใจจากสื่อมากมาย และนั่นทำาให้เธอกลายเป็น
ดารา

Sun 18 September / 15.00 / 115 mins / Portugal / 2010

๒๕

เสาร์ที่ ๑๗ กันยายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Still Alice 
(โปรแกรมความทรงจำาที่ถูกลืม)
๒๕๕๗ / กำากับโดย Richard Glatzer, Wash Westmore-
land / สนับสนุนโดย โมโนฟิล์ม / นำาแสดงโดย Julianne 
Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart / ความยาว 
๑๐๑ นาที (ภาษาอังกฤษ  คำาบรรยายภาษาไทย)

ดร. อลิซ ฮาวแลนด์ อาจารย์ด้านภาษาศาสตร์ชื่อดัง
ทีม่คีรอบครวัทีอ่บอุน่กบัสามแีละลกูสามคน วนัหนึง่
เธอถกูวนิจิฉยัว่าเป็นโรคอลัไซเมอร์ก่อนวยัอนัควร ส่ง
ผลให้เธอเริม่หลงลมืคำาศพัท์ต่าง ๆ  ทีใ่ช้ในชวีติประจำา
วันและการทำางาน ทำาให้เธอต้องสร้างความเข้มแข็ง
ขึ้นมาต่อสู้กับโรคร้าย เพื่องานที่เธอรัก ชีวิตคู่ และ
ความสัมพันธ์กับลูก ๆ ทั้งสามของเธอ

Sat 17 September / 13.00 / 101 min / USA / 2014

เวลา ๑๕.๐๐ น. The Notebook 
(โปรแกรมความทรงจำาที่ถูกลืม)
๒๕๔๗ / กำากับโดย Nick Cassavetes / สนับสนุนโดย 
บริษัท แคททาลิตส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด / 
นำาแสดงโดย Gena Rowlands, James Garner, Rachel 
McAdams / ความยาว ๑๒๓ นาที (ภาษาอังกฤษ คำา
บรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวความรักของ เอลลี่ และ โนอาห์ ที่เมื่อครั้ง
ยังหนุ่มสาวทั้งคู่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย 
ทั้งเรื่องฐานะและครอบครัวของฝ่ายหญิงไม่ยอมรับ 
แต่ในทีส่ดุ ทัง้คูก่ไ็ด้ใช้ชวีติด้วยกันจนถงึบัน้ปลายชวีติ 
แต่เอลลี่กลับมีอาการความจำาเสื่อม ด้วยความรักที่
โนอาห์มีให้เธอ เขาจึงพยายามเล่าเรื่องราวความรัก
ของพวกเขาจากสมุดบันทึกให้เธอฟัง ด้วยความหวัง
ว่าเอลลี่จะรื้อฟื้นความทรงจำาทั้งหมดได้

Sat 17 September / 15.00 / 123 min / USA  / 2004

อังคารที่ ๒๐ กันยายน  

เวลา ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 
“ข้างหลังภาพของ เชิด ทรงศรี”

เวลา ๑๗.๓๐ น. ข้างหลังภาพ 
๒๕๔๔ / กำากบัโดย เชดิ ทรงศร ี/ สร้างโดย บรษิทั สหมงคล
ฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / นำาแสดงโดย ธีรเดช วงศ์
พัวพันธ์, คารา พลสิทธิ์ / ความยาว ๑๑๓ นาที

ภาพยนตร์ทีส่ร้างจากบทประพันธ์อมตะของนกัเขยีน
ชั้นครู ศรีบูรพา เรื่องราวของ หม่อมราชวงศ์กีรติ ผู้
เดินทางตามสามีวัยชราไปยังประเทศญี่ปุ่น และได้
พบกับ นพพร หนุ่มนักเรียนชาวไทยที่คอยปรนนิบัติ
ดูแลเธอจนเกิดเป็นความรักระหว่างกัน แต่คุณหญิง
กลับไม่อาจตอบรับรักนพพรได้ จนเมื่อเวลาผ่านไป
หลายปี หลังจากสามีเธอสิ้นลง คุณหญิงกีรติได้เฝ้า
รอการกลับมาของนพพรที่ท่าเรือ แต่กลับพบว่า เขา
มาเพื่อแต่งงานกับหญิงสาวที่หมั้นหมายไว้แล้ว

พุธที่ ๒๑ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ทวิภพ 
๒๕๓๓ / กำากับโดย เชิด ทรงศรี / สร้างโดย เชิดไชย
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย ฉัตรชัย เปล่งพานิช, จันทร์จิรา 
จูแจ้ง / ความยาว ๑๒๙ นาที

เรือ่งราวของ มณจีนัทร์ ลกูสาวของท่านทตูทีเ่พ่ิงเดิน
ทางกลบัมาจากต่างประเทศ วนัหนึง่เธอซือ้กระจกเงา
โบราณบานใหญ่มาไว้ทีบ้่าน แล้วพบว่ากระจกบานนี้
สามารถพาเธอย้อนอดีตไปสู ่แผ่นดินสยามสมัย
รัชกาลที่ ๕ ได้ ที่นั่นมณีจันทร์ได้พบกับ หลวงอัคร- 
เทพวรากร จนเกิดเป็นความรักความผูกพันของ 
คนต่างภพ  ท่ามกลางวกิฤติการณ์ของสยามในช่วงที่ 
ชาติตะวันตกกำาลังออกล่าอาณานิคม

สัปดาห์ภาพยนตร์



๒๔

พุธที่ ๒๘ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ฉลุย โครงการ 2 (โปรแกรมความทรงจำาที่ถูกลืม)   
๒๕๓๓ / กำากับโดย อดิเรก วัฏลีลา / สร้างโดย บริษัท 
ไทเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำากัด / นำาแสดงโดย สุรศักด์ิ 
วงษ์ไทย, เกียรติ กิจเจริญ / ความยาว ๙๙ นาที

หลังจากทีเ่พือ่นรกัแยกย้ายกันไปเดินตามทางของตน 
โต้งได้เป็นนักเขียนบทภาพยนตร์ ส่วนป๋องไปเป็น 
นักธุรกิจบริหารกิจการโรงแรมที่ภูเก็ตจนรำ่ารวยเป็น
เศรษฐ ีวนัหนึง่โต้งกลบัได้ข่าวว่าป๋องเกิดสตฟ่ัินเฟือน 
เป็นเหตุให้โต้งรวบรวมพรรคพวกเดินทางไปภูเก็ต
เพื่อดูแลป๋อง แต่อาการกลับไม่ดีขึ้น จนโต้งต้องพา
เพื่อนรักกลับไปยังบ้านสีรุ้งของพวกเขาอีกครั้ง

พฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ความจำ สั้น แต่รักฉันยาว 
(โปรแกรมความทรงจำาที่ถูกลืม)   
๒๕๕๒ / กำากับโดย ยงยุทธ ทองกองทุน / สร้างโดย บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำากัด / นำาแสดงโดย อารักษ์ อมรศุภศิริ, 
ญารินดา บุนนาค / ความยาว ๑๑๗ นาที

หมอเก่ง ได้บังเอิญพบกับ ฝ้าย ผู้เป็นรักครั้งแรกของ
เขา เมือ่เธอพาสุนขัมารกัษาท่ีคลินกิของเขา ระหว่าง
ที่ลังเลใจที่จะเริ่มต้นใหม่กับรักครั้งเก่า เขาก็จำาต้อง
ไปบำาเพ็ญประโยชน์ด้วยการสอนคอมพิวเตอร์ให้แก่
ชมรมคอมพวิเตอร์เพือ่ผูส้งูอาย ุทีน่ัน่เขาได้พบกบั ลงุ
จำารสั ทีล่งทนุขบัรถจากชุมพรมาเรยีนทีก่รงุเทพฯ ทกุ 
อาทิตย์ เพียงเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันครั้งละสามชั่วโมง
กับ ป้าสมพิศ รักครั้งใหม่ในวัยชรา เกิดเป็นเรื่องราว
ความรักความผูกพันของคู่รัก ๒ คู่ ต่างช่วงวัย

ศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

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

พฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

อำ แดงเหมือนกับนายริด
๒๕๓๗ / กำากับโดย เชิด ทรงศร ี/ สร้างโดย เชดิไชย ภาพยนตร์ 
และ บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย 
สันติสขุ พรหมศริ,ิ จินตหรา สขุพฒัน์ / ความยาว ๑๒๖ นาที 

ภาพยนตร์ซึง่ดดัแปลงมาจากคดใีนประมวลกฎหมาย 
และฎีกาคดีหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๔ ว่าด้วยชีวิตของ 
อำาแดงเหมือน สาวชาวบ้านท่ีถูกบังคับให้ตกไปเป็น 
ภรรยาเศรษฐีใหญ่ ทั้ง ๆ ที่เธอไม่ยินยอม เพราะ 
มีใจรักอยู่กับนายริด เมื่อเห็นว่าตนไม่มีสิทธิเสรีภาพ
เท่าเทยีมกบัผูช้าย อำาแดงเหมอืนจงึตดัสนิใจไปถวาย
ฎีกาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมต่อพระเจ้าแผ่นดิน 

ศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

พลอยทะเล  
๒๕๓๐ / กำากับโดย เชิด ทรงศรี / สร้างโดย เชิดไชย
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตร,ี สนิจยั เปล่งพานชิ / 
ความยาว ๑๒๙ นาที

ในเกาะกลางทะเล หนุม่ชาวเกาะแสนยากจนตกหลมุ
รักกับสาวสวย แต่ความรักของทั้งคู่ถูกกีดกันโดย
ครอบครัวของฝ่ายหญิง ที่อยากให้เธอได้แต่งงานกับ
คนทีร่วยกว่า วนัหนึง่ชายหนุม่พบพลอยใต้ท้องทะเล 
เขาต้ังใจจะนำาไปให้สาวคนรกั แต่กลบัถกูทำาร้ายบาด
เจ็บสาหัสและหายตัวไปจากเกาะ ส่วนหญิงสาวได้
ย้ายไปอยู่บนฝั่งและแต่งงานกับลูกชายเจ้าของเรือ

เสาร์ที่ ๒๔ กันยายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เลือดสุพรรณ 
๒๕๒๒ / กำากับโดย เชิด ทรงศรี / สร้างโดย เชิดไชย
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย ไพโรจน์ สงัวรบิตุร, ลลนา สลุาวลัย์ / 
ความยาว ๘๖ นาที

ภาพยนตร์ทีส่ร้างจากบทละครองิประวตัศิาสตร์ของ
หลวงวิจิตรวาทการ เล่าเหตุการณ์สมัยอยุธยา ณ 
หมูบ้่านแห่งหนึง่ในเมอืงสพุรรณบรุ ีคืนหนึง่ ดวงจนัทร์ 
ลูกสาวของหัวหน้าหมู่บ้านถูกฉุดไป แต่ได้ ทับ ผู้อ้าง
ว่าเป็นทหารไทยช่วยให้เธอรอดพ้นมาได้ ต่อมาเมื่อ
ถกูกองทพัพม่าบกุยดึ ดวงจนัทร์จงึพบว่าแท้จรงิแล้ว
ทับคือ มังราย บุตรของแม่ทัพใหญ่ผู้คุมทัพมาในครั้ง
นี้ แต่แม้จะเกลียดพม่ามากเท่าไหร่ เธอก็ไม่สามารถ
ห้ามใจไม่ให้รักมังรายได้

เวลา ๑๕.๐๐ น. แผลเก่า  
๒๕๒๐ / กำากับโดย เชิด ทรงศรี / 
สร้างโดย เชิดไชยภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, นนัทนา 
เงากระจ่าง / ความยาว ๑๒๔ นาที  

ภาพยนตร์ไทยคลาสสิกสร้าง
จากวรรณกรรมขึ้นหิ้งของ ไม้ 
เมืองเดิม เรื่องราวโศกนาฏ- 
กรรมของขวัญและเรียม คู่รักแห่งท้องทุ่งบางกะปิ ที่
สาบานกับเจ้าพ่อไทรว่าจะซื่อสัตย์ต่อกัน แต่ตระกูล
ของทั้งคู่กลับเป็นศัตรูกัน พ่อของเรียมจึงกีดกันด้วย
การขายเรียมให้ไปอยู่กับคุณนายทองคำาที่บางกอก 
เมื่อเรียมกลับมาเยี่ยมบ้าน ขวัญก็พบว่าเธอดูสูง 
ส่งจนไม่เหมือนเรียมคนเดิม

Sat 24 September / 15.00 / 124 min / Thailand / 1977

อาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน  

เวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อน-แพง 
๒๕๒๖ / กำากับโดย เชิด ทรงศรี / สร้างโดย เชิดไชย
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะ ตระกูล- 
ราษฎร์, ชณุตพร วิศิษฎโสภณ, คนึงนิจ ฤกษะสาร / 
ความยาว ๑๓๑ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงขึ้นจากเรื่องส้ันของยาขอบ 
บอกเล่าตำานานรักสามเส้าแห่งท้องทุ่ง ระหว่าง ลอ 
ชายหนุม่ผูผ้ดิคำาสาบานกบั เพือ่นและแพง สองพีน้่อง
ผู้มีใจรักชายคนเดียวกัน และได้สอดแทรกวิถีชีวิต 
ชาวไทยในช่วงประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๖ เอาไว้อย่าง
กลมกลนื นบัเป็นผลงานอันมเีลือดเนือ้และตอกยำา้ให้
เหน็ถึงความรกั ความชืน่ชมและความเข้าใจในความ
เป็นไทยอย่างลึกซึ้งของ เชิด ทรงศรี ผู้กำากับผู้เป็น 
“จ้าวแห่งหนังไทยลูกทุ่ง”

เวลา ๑๕.๑๕ น. Southern Winds 
(โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม) 
๒๕๓๕ / กำากับโดย เชิด ทรงศรี, Mike De Leon, Shôji 
Kôkami, Slamet Rahardjo, Cherd Songsri / สร้างโดย 
Cinema Artists, The Japan Foundation, NHK Enter-
prises / ความยาว ๑๑๒ นาที 

ภาพยนตร์พิเศษฉลองครบรอบ 
๒๕ ปีอาเซียน ประกอบด้วย
ภาพยนตร์ ๔ เรื่องย่อย โดยผู้
กำากับจาก ๔ ชาติ ได้แก่ ไทย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น 
โดยภาพยนตร์ของประเทศไทยได้ 
เชิด ทรงศรี เป็นตัวแทนของผู้กำากับหนังไทย ในชื่อ
ตอนว่า “คน-ผู้ถามหาตนเอง” หรือ “The Tree of 
Life” แสดงนำาโดย สรพงศ์ ชาตรี 

Sun 25 September / 15.15 / 112 min / 
Thailand, Indonesia, Philippines, Japan / 1992

อังคารที่ ๒๗ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

L’homme qu’on aimait trop 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / กำากบัโดย André Téchiné / สนบัสนนุโดย สถาน
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย และสถาบัน
ฝร่ังเศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Guillaume 
Canet, Catherine Deneuve, Adèle Haenel / ความยาว 
๑๑๖ นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ) 

ปี ๑๙๗๖ หลังชีวิตแต่งงานที่ล้มเหลว อัญแนส เลอ 
รู เดินทางออกจากแอฟริกาและกลับไปหา เรเน่ แม่
ของเธอที่เป็นเจ้าของกาสิโนที่เมืองนีซ อัญแนส
ตกหลุมรัก โมริซ ทนายความ เขาแนะนำาให้อัญแนส 
หลอกเอาเงินจากแม่ของเธอ แต่ต่อมาอัญแนสกลับ
หายตัวไป สามสิบปีหลังจากนั้น โมริซยังคงตกเป็นผู้
ต้องสงสัยตลอดกาลในอาชญากรรมที่ไม่มีหลักฐาน
ทั้งศพก็ยังไม่ถูกพบ

Tue 27 September / 17.30 / 116 min / France / 2013



โปรแกรมฉายเดือนตุลาคม
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

Screening Program in October

 = English Language or English Subtitle

เสาร์ที่ ๑ ตุลาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. บุญชู ผู้น่ารัก 
(โปรแกรมรำาลึกบัณฑิต ฤทธิ์ถกล)
๒๕๓๑ / กำากบัโดย บณัฑติ ฤทธิถ์กล / สร้างโดย บรษิทัไฟว์
สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย สันติสุข พรหมศิริ, 
จินตหรา สุขพัฒน์ / ความยาว ๑๑๕ นาที

ภาคแรกของภาพยนตร์ชุดบุญชูอันโด่งดังของ บัณฑิต 
ฤทธิ์ถกล เรื่องราวของ บุญชู บ้านโข้ง หนุ่มสุพรรณ 
คนซื่อที่เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเรียนกวดวิชาหวัง
เอนทรานซ์เขา้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ระหว่างนั้น 
ก็ได้รู้จักกับเพื่อนร่วมรุ่นกลุ่มใหญ่ที่สนิทสนมกันมาก 
หนึ่งในนั้นคือ โมลี สาวน่ารักที่บุญชูแอบชอบอยู่ห่าง ๆ  
เพราะเธอมีแฟนแล้ว แต่ยังมี โก้ อันธพาลตัวแสบที่
หมายปองโมลี และมีแผนร้ายที่จะทำาให้เขาได้ครอบ
ครองโมลีสมใจหมาย รวมทั้งผลักความผิดให้บุญชูรับ
แต่เพียงผู้เดียว

เวลา ๑๕.๐๐ น. กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ 
(โปรแกรมรำาลึกบัณฑิต ฤทธิ์ถกล)
๒๕๓๗ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย สันติสุข 
พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์ / ความยาว ๑๓๐ นาที

ภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของ บัณฑิต ฤทธ์ิถกล ท่ีอุทิศตน
ทุม่เททำาอย่างประณตี เล่าเรือ่งราวครอบครวัของโอ๋ อ้น 
และอั้ม สามพี่น้องท่ีกำาลังเผชิญกับปัญหาครอบครัว 
เมื่อพ่อและแม่ของพวกเขากำาลังจะแยกทางกัน พวก
เขาจึงต้องย้ายไปอยูแ่ฟลตของแม่กนัตามลำาพงั วนัหนึง่ 
โอ๋ พี่สาวตัดสินใจพาน้องชายกลับไปบ้านเก่าที่เคยอยู่
กับพ่อ แต่กลับพบว่าพ่อได้ย้ายไปอยู่เชียงใหม่เสียแล้ว 
พวกเขาจึงตัดสินใจไปหาพ่อ จนต้องเผชิญกับกลุ่มค้า
ยาเสพติด ขบวนการค้ามนุษย์ และเด็กเร่ร่อน 

อังคารที่ ๔ ตุลาคม
วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย

เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๖

เวลา ๑๗.๓๐ น. สันติ-วีณา   
(โปรแกรมพิเศษวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย)
๒๔๙๗ / กำากับโดย มารุต / สร้างโดย ฟาร์อีสต์ฟิล์ม และ 
หนมุานภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย พนูพนัธ์ รงัควร, เรวด ีศริวิไิล / 
ความยาว ๑๑๗ นาที   

ภาพยนตร์ไทยเร่ือง

แรกที่ ได ้ รับรางวัล
ระดับนานาชาติ จาก
งานประกวดภาพ- 
ยนตร์นานาชาติแห่ง
เอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 
๑ ที่ประเทศญี่ปุ ่น 
เมื่อปี ๒๔๙๗ เล่าเรื่องราวของ สันติ เด็กชายตาบอด 
ผู้ถูกพ่อส่งไปเรียนรู้พระธรรมและอาศัยอยู่กับหลวงตา
ภายในถำ้า โดยมี วีณา เด็กหญิงวัยไล่เลี่ยกันคอยดูแล
ปกป้องเขาจาก ไกร ผู้หาเร่ืองแกล้งสันติอยู่เสมอ เมื่อ
พวกเขาโตขึ้น สันติและวีณาได้กลายเป็นคู่รัก ท่ามกลาง
ความอจิฉารษิยาของไกร วนัหนึง่ ไกรได้ให้พ่อแม่ของเขา
ไปสู่ขอวีณาถึงบ้าน วีณาจึงตัดสินใจหลบหนีไปพร้อม
สันติ ด้วยความหวังว่าจะได้ไปใช้ชีวิตครองรักด้วยกัน

Tue 4 October / 17.30 / 117 min / Thailand / 1954

พุธที่ ๕ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

คาดเชือก (โปรแกรมรำาลึกบัณฑิต ฤทธิ์ถกล)
๒๕๒๗ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท 
วแีอนด์เอสพีคอร์ปอเรชัน่ จำากดั / นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตร,ี 
ม.ล. สุรีย์วัล สุริยง / ความยาว ๑๐๕ นาที

ผลงานการกำากับภาพยนตร์เรื่องแรกของ บัณฑิต ฤทธิ์- 
ถกล หลังจากที่รับหน้าที่เป็นผู้เขียนบทมือทองให้แก่
ภาพยนตร์หลายเรื่อง เล่าเรื่องราวของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในอำาเภอโพธิ์ทอง ช่วงหลังสงครามโลก ครั้งที่ ๒ ที่ถูก
คุกคามด้วยอิทธิพลมืดของ นายทองคำา จนกระท่ังวัน
หนึ่ง บุญสม อดีตนักมวยคาดเชือกกลับมารับหน้าที่เป็น
ปลดัอำาเภอคนใหม่ หลงัตดิคุกถงึ ๑๐ ปีจากคดฆ่ีาคนตาย 
เมือ่เขามาเห็นความเลวร้ายท่ีเกิดข้ึนกบัชาวบ้าน บญุสม
จึงตั้งตนเป็นศัตรูเพื่อหมายกวาดล้างอิทธิพลของเจ้าพ่อ
ผู้นี้ ๒๕

อาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ความเศร้าของภูตผี  
Insurgency by a Tapir (โปรแกรม Indies in Salaya) 
๒๕๕๙ / กำากับโดย วชร กัณหา, จุฬญาณนนท์ ศิริผล, 
รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค, เฉลิมเกียรติ แซ่หย่อง / สร้างโดย 
Filmvirus / นำาแสดงโดย เจนจริา พงพัศ, อนิทิรา เจริญปุระ, 
นวลปณต เขียนภกัด,ี ดจุดาว วฒันปกรณ์  / ความยาว ๑๐๔ 
นาที (ภาษาไทย คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ผลงานของคนทำาหนังสั้น ๔ คน ที่นำาบทภาพยนตร์
ดั้งเดิมของ แดนอรัญ แสงทอง เรื่อง “ความเศร้าของ
ภูตผี” มาตีความและแต่งเติมใหม่ตามใจชอบ จนเกิด
เป็นภาพยนตร์ขนาดยาวเร่ืองแรกภายใต้โครงการ 
Domino Film Experiment ที่ทั้งจิกกัด ทดลอง และ
แปลกใหม่จนเหนือจินตนาการ

Sun 2 October / 13.00 / 104 min / Thailand / 2016

เวลา ๑๕.๐๐ น. River of Exploding Durians   
(โปรแกรมพิเศษ ๔๐ ปี กรณี ๖ ตุลา)
๒๕๕๗ / กำากบัโดย  Edmund Yeo / สนบัสนนุโดย Mosquito 
Films Distribution / นำาแสดงโดย Zhu Zhi-Ying, Koe 
Shern, Daphne Low, Joey Leong / ความยาว ๑๒๘ 
นาที (ภาษาแมนดาริน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

แม้โรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกสร้างข้ึน แต่ หมิง 
นักเรียนมัธยมชายไม่ได้รู้สึกอะไรต่อการเปลี่ยนแปลง 
เขาสนใจแต่เพ่ือนสาวท่ีหลงรักตัง้แต่เดก็เท่านัน้ ในขณะ
เดยีวกนั ลิม ครูสอนประวตัศิาสตร์ของหมงิ ได้พยายาม
สร้างจิตสำานกึความเป็นธรรมให้แก่นักเรียน ด้วยการให้
ศึกษาประวัติศาสตร์ความอยุติธรรมในประเทศเพ่ือน
บ้าน หนึ่งในนั้นคือกรณี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ของไทย
ขณะที่นอกห้องเรียน เธอแอบตั้งขบวนการเคลื่อนไหว
ต่อต้านโรงงาน และรับ ฮุยหลิง นักเรียนคนโปรดเข้า
ร่วมขบวนการ เหตุการณ์ดำาเนินต่อเนื่องเป็นลูกโซ่จน
เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้ไม่อาจเหมือนเดิมอีกต่อไป

Sun 2 October / 15.00 / 128 min / Malaysia / 2014





พฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

การต่อสู้ของกรรมกรหญิงโรงงานฮาร่า 
(โปรแกรมพิเศษ ๔๐ ปี กรณี ๖ ตุลา)
๒๕๑๘ / ถ่ายภาพโดย จอน อึ๊งภากรณ์ / สร้างโดย จอน 
อึ๊งภากรณ์, สุดาทิพย์ อินทร, ลาวัลย์ อุปอินทร์, สมโภช 
อุปอินทร์ / ความยาว ๕๖ นาที

มรดกภาพยนตร์ของชาติท่ีสร้างโดยผู้ที่ไม่เคยถ่ายทำา
ภาพยนตร์มาก่อน โดยใช้กล้องถ่ายภาพยนตร์ขนาด 
เล็ก ๘ มิลลิเมตร บันทึกเรื่องราวการต่อสู้ของเหล่า
กรรมกรหญิงในโรงงานผลิตกางเกงยีนส์ฮาร่า ที่เรียก
ร้องค่าแรงทีไ่ม่เป็นธรรมจากนายจ้าง เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
นับเป็นภาพยนตร์สารคดีที่ถ่ายทอดบรรยากาศการ
ต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมในช่วงเกิดเหตุการณ์นอง
เลือดในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ได้ดีที่สุดเรื่องหนึ่ง

ทองปาน (โปรแกรมพิเศษ ๔๐ ปี กรณี ๖ ตุลา)
๒๕๒๐ / กำากับโดย ไพจง ไหลสกุล, สุรชัย จันทิมาธร, 
ยุทธนา มุกดาสนิท, รัศมี เผ่าเหลืองทอง / สร้างโดย Isan 
Film: Mike Morrow / นำาแสดงโดย องอาจ มณีวรรณ์, 
ผมหอม พิลาสมบัติ / ความยาว ๖๐ นาที

ภาพยนตร์นอกกระแสทีไ่ด้แรงบนัดาลใจมาจากปัญหา
สร้างเขือ่นผามองในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ แสดงให้เหน็ถึงชวีติ
ชาวบ้านตัวเล็ก ๆ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการสร้าง
เขือ่นและการสมัมนาของนกัวชิาการ นกัปกครอง และ
ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ขณะที่ภาพยนตร์ยังสร้างไม่เสร็จได้ 
เกิดเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และกลายเป็นหนัง 
ต้องห้ามอยูร่ะยะเวลาหนึง่ ปัจจบุนั ได้รบัการขึน้ทะเบยีน 
จากหอภาพยนตร์ให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ

ศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

7 พระกาฬ (โปรแกรมรำาลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๐ / กำากับโดย ชาลี อินทรวิจิตร / สร้างโดย พี.เอส. 
โปรดกัช่ัน / นำาแสดงโดย มติร ชัยบญัชา, เพชรา เชาวราษฏร์ / 
ความยาว ๑๔๑ นาที

นักโทษ ๗ คน หลุดพ้นจากการควบคุมระหว่างถูกนำา
ตัวไปฝากขัง ต่างคนต่างหนีหัวซุกหัวซุนพร้อมกับถูก
ประกาศจับจากตำารวจทั่วประเทศ ไม่ช้านายใหญ่แห่ง
องค์กรก่อการร้ายซึ่งกำาลังรวบรวมคนเพื่อก่อวินาศ- 
กรรมครั้งใหญ่ในไทย จึงได้ออกตามตัวพวกเขามาร่วม
มือกันในแผนการน้ี แต่ไม่มีใครรู้ว่าในบรรดานักโทษ 
ทั้งเจ็ดคนนี้ จะมีสายลับของไทยแฝงตัวอยู่เพื่อหมาย
หยุดยั้งแผนการดังกล่าว 

เสาร์ที่ ๘ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วันร�าลึกมิตร ชัยบัญชา

แสนรัก 
๒๕๑๐ / กำากับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ / สร้างโดย ต๊อกบูม
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มติร ชยับญัชา, เพชรา เชาวราษฏร์, 
ล้อต๊อก / ความยาว ๘๕ นาที

หนังชีวิตเรื่องเด่นของ มิตร ชัยบัญชา และ ล้อต๊อก 
ดาวตลกผู้พลิกบทบาทครั้งสำาคัญ เล่าเรื่องราวของ โถ  
ชาวนายากจนท่ีบังเอญิไปพบเดก็ทารกคนหนึง่ถกูทิง้ไว้  
ด้วยความสงสารเขาจึงเก็บมารับเล้ียงและตั้งชื่อว่า  
“บุญท้ิง” เมือ่โตขึน้ บญุทิง้กลายเป็นหนุม่รปูงามผู้เป็น
ทีห่มายปองของสาว ๆ  ในหมู่บ้าน แต่ตวัเขาเองนัน้กลบั 
ไปพบรักกับ พัชรี สาวสวยต่างฐานะ กระท่ังวันหนึ่ง  
มหาเศรษฐีพ่อที่แท้จริงของบุญทิ้งได้ปรากฏตัว พร้อม
กับต้องการให้เขากลับไปอยู่ด้วย

อาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม  

เวลา ๑๓.๐๐ น. I feel like Disco 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๖ / กำากับโดย Axel Ranisch, René Rimkus / 
สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Frithjof Gawenda, Heiko Pinkowski, Christina 
Große / ความยาว ๙๕ นาที (ภาษาเยอรมัน คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ ฮานโน่ ครูสอนกีฬากระโดดนำ้า ที่ไม่ชอบ
ในพฤติกรรมของ ฟลอเรียน ลูกชายวัยแรกรุ่น ตัวอ้วน
กลมที่มีนิสัยชอบเพ้อฝันไปวัน ๆ หนำาซำ้ายังไม่ชอบผู้
หญิงอีกด้วย ช่วงเวลาที่ฟลอเรียนมีความสุขที่สุดคือ
ตอนทีพ่่อของเขาอยูท่ี่สระว่ายนำา้ แล้วเขาได้แต่งชุดดสิ
โก้เต้นรำารอบบ้านกบัแม่อย่างสนกุสดุเหวีย่ง กระทัง่วนั
หนึ่ง แม่ผู้คอยเป็นคนประสานระหว่างพ่อลูก กลับล้ม
ป่วยลงอย่างกระทันหัน ผู้ชายต่างวัยสองคนในบ้านที่
เข้ากันไม่ได้จึงจำาเป็นต้องเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน

Sun 9 October / 13.00 / 95 min / Germany / 2013

เวลา ๑๕.๐๐ น. La isla minima  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๗ / กำากับโดย Alberto Rodríguez / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Javier Gutiérrez, Raúl Arévalo, María Varod / 
ความยาว ๑๐๕ นาท ี(ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาองักฤษ)  

เหตุการณ์ในปี ค.ศ. ๑๙๘๐ เมือ่เมอืงทางตอนใต้สดุของ
สเปนได้เกิดเหตุฆาตกรรมเด็กสาวอย่างต่อเนื่องและ
แสนโหดเหี้ยม ส่งผลให้ ฮวน และ เปโดร สองนักสืบ
คดีฆาตกรรมที่มีนิสัยต่างกันสุดขั้วได้เข้ามาตรวจสอบ
คดนีี ้ด้วยจรรยาบรรณทำาให้ทัง้คูต้่องยอมวางนิสยัทีต่่าง
กันของตนเองลง เพื่อให้ได้ตัวฆาตกรที่ยังลอยนวล
ท่ามกลางความหวาดกลัวของผู้คน

Sun 9 October / 15.00 / 105 min / Spain / 2014

อังคารที่ ๑๑ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

คนดีที่บ้านด่าน (โปรแกรมรำาลึกบัณฑิต ฤทธิ์ถกล)
๒๕๒๘ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท 
เพื่อนสยาม จำากัด / นำาแสดงโดย บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, 
ม.ล. สุรีย์วัล สุริยง / ความยาว ๑๐๗ นาที

ผลงานภาพยนตร์สะท้อนสังคมในยุคเร่ิมต้นการเป็นผู้
กำากบัภาพยนตร์ของ บณัฑติ ฤทธิถ์กล เล่าเรือ่งราวของ
ชนวน หนุ่มนักกีฬาท่ีมาร่วมออกค่ายอาสาพัฒนาชาว
บ้านยังหมู ่บ้านกันดารในอำาเภอบ้านด่าน จังหวัด
กาญจนบรุ ีเพื่อพบกับ อรณัฐ อดีตสาวคนรักที่มาเป็น
ครสูอนเดก็ ๆ  อยูท่ีน่ี ่ขณะเดยีวกนั เขากลบัต้องพบเจอ
ความเลวร้ายของนายบุญส่งและพรรคพวกที่มีต่อ
หมู่บ้าน อันกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ชนวนยืนหยัดต่อสู้
กับอิทธิพลเถื่อนของเจ้าพ่อผู้นี้ 

พุธที่ ๑๒  ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

กังหันสวาท (โปรแกรมรำาลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๗ / กำากับโดย เนรมิต / สร้างโดย พยงค์ภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย มติร ชยับญัชา, เพชรา เชาวราษฏร์ / ความยาว 
๑๒๔ นาที

ฤทธิ์ นักธุรกิจหนุ่มพบรักกับ หลิน ลูกสาวคนดูแลไร่
ของตระกูล คืนหนึ่ง ทั้งคู่ต่างเผลอใจให้กันจนหลินตั้ง
ท้อง ฤทธิ์ก็ยอมรับและแต่งงานกับเธออย่างเต็มใจโดย
ไม่คำานึงถึงความแตกต่างทางฐานะ แต่คณุหญงิแม่ของ
เขากลับไม่คิดเช่นนั้น และพยายามวางแผนหาทางให้
ทั้งคู่เกิดความเข้าใจผิดกัน

พฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

I’m So Excited! (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๕๖ / กำากับโดย Pedro Almodóvar / สนับสนุนโดย 
โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซเีอ / นำาแสดงโดย Javier Cámara, 
Pepa Charro, Cecilia Roth / ความยาว ๙๐ นาที (ภาษา
สเปน คำาบรรยายภาษาไทย) 

เหตุเกิดบนเที่ยวบินที่ ๒๕๔๙ สายการบินเพนินซูล่า ที่
กำาลงัมุง่หน้าสูก่รุงเมก็ซโิกซติี ้และได้รวมเหล่าคนเพีย้น
เอาไว้ อาทิ สจ๊วตหนุ่มมาดสาว ๓ คน ที่วิตกจริตกับ
เหตุการณ์รอบข้างเกินกว่าความเป็นจริง กัปตันท่ีเป็น
คนซึมเศร้าและโมโหร้าย ผู้โดยสารที่มีตั้งแต่คนช้ันสูง
จนถึงชาวบ้านสามัญธรรมดา พวกเขาเหล่าน้ีต้องร่วม
กันเผชิญกับความระทึกจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคที่
ทำาให้เครื่องบินไม่สามารถกางล้อลงจอดได้

Thu 13 October / 17.30 / 90 min / Spain / 2013

ศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

๑๔ ตุลา สงครามประชาชน 
(โปรแกรมรำาลึกบัณฑิต ฤทธิ์ถกล)
๒๕๔๔ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย ภาณุ สุวรรณโณ, 
พิมพรรณ จันทะ / ความยาว ๑๑๖ นาที

ภาพยนตร์ก่ึงชีวประวัติของเสก
สรรค์ ประเสริฐกุล ตั้งแต่การ
ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำานักศึกษาใน
ช่วงเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๑๖ จนถงึการตดัสนิใจเข้าป่า
เพื่อลี้ภัยจากการกวาดล้างของ
รัฐบาลไทย เข้าร่วมกับพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย กระทั่งถอนตัวออกจาก
ป่าเม่ือ ๒๕๒๔ หนังอัดแน่นด้วยเหตกุารณ์มากมายตาม
ช่วงประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุคดังกล่าว ผ่านเรื่อง
ราวของเสกสรรค์ที่มีทั้งด้วยความรัก การต่อสู้ คราบ
เลือดและนำ้าตา

เสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม - วันหนังบ้าน ครัง้ที่ ๙

เวลา ๑๓.๐๐ น. พบกับคลินิก
ให้บริการตรวจ-ซ่อมและแปลง
สัญญาณฟิล์มภาพยนตร์
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งรับชม
หนังบ้านหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ

๒๗



อาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม  

เวลา ๑๓.๐๐ น. Vips (โปรแกรมภาพยนตร์โลก  
๒๕๕๓ / กำากับโดย Toniko Melo / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Wagner Moura, Gisele Fróes, Emiliano Ruschel / 
ความยาว ๙๕ นาท ี(ภาษาโปรตเุกส, ภาษาสเปน คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ มาเซโอ ชายหนุ่มผู้ชื่นชอบในการปลอม
ตัวเป็นบุคคลอื่น และใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบินเหมือนกับ
พ่อของเขา ต่อมาเขาได้มาทำางานในโรงเก็บเครื่องบิน 
และเรียนรู้การขับเครื่องบินได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับ
ก้าวเข้าสูก่ารทำางานกบัสิง่ผดิกฎหมายนัน่คือการขนส่ง
ยาเสพติด โดยสร้างตัวตนปลอม ๆ ใหม่ขึ้นมาอยู่เสมอ 
จนกระทั่งคราวนี้งานใหญ่ของเขาคือการปลอมตัวเป็น
เจ้าของสายการบิน ท่ีเป็นแขกวีไอพีในงานเล้ียงฉลอง
ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในเมืองเรซีฟี

Sun 16 October / 13.00 / 95 min / Brazil / 2010

เวลา ๑๕.๐๐ น.  Quatro Copas  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๒ / กำากบัโดย Manuel Mozos / สนบัสนนุโดย สถาน
เอกอคัรราชทูตโปรตเุกส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Rita Martins, Margarida Marinho, Filipe Duarte / 
ความยาว ๑๑๐ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)  

เรื่องราวของ ไดอาน่า สาวน้อยที่กำาลังมองหาความรัก
ทีแ่ท้จรงิ ซ่ึงต่อมาเธอได้เรียนรูจ้ากความสมัพนัธ์ระหว่าง 
พ่อกับแม่เลี้ยงของเธอ วันหนึ่ง ไดอาน่าพบว่าแม่เลี้ยง
ของเธอมคีวามสมัพนัธ์ลบั ๆ  กบั มิเกล และกำาลังจะท้ิง
พ่อของเธอไป ส่งผลให้พ่อของเธอตกอยู่ในอาการซึม
เศร้า เธอจึงพยายามทำาทุกอย่างเพื่อที่จะแยกแม่เลี้ยง
กับมิเกลออกจากกัน อย่างไรก็ตามเธอกลับพบความ
จริงว่า คนที่เธอต้องการจริง ๆ ก็คือผู้ชายที่เธอเกลียด
มากที่สุดอย่างมิเกลนี่เอง

Sun 16 October / 15.00 / 110 mins / Portugal / 2009

จันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม  - วันสรรพสาตร

พบกบักจิกรรมรำาลกึพระเกยีรตยิศด้านภาพยนตร์ของ 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ 
กรมหลวง สรรพสาตรศุภกิจ ผู้ทรงสถิตในฐานะ “พระ
บิดาแห่งภาพยนตร์สยาม” ตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ได้ที่ www.fapot.org

อังคารที่ ๑๘ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ยอดแก่น (โปรแกรมรำาลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๑ / กำากบัโดย เนรมติ / สร้างโดย ศวิารมณ์ภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย มติร ชยับญัชา, เพชรา เชาวราษฏร์ / ความยาว 
๑๑๗ นาที 

จกัรวาล สภุาพบรุษุหนุม่แห่งวงการการค้าและอตุสาห- 
กรรม ได้ฉลองการหมั้นกับ อร อินทรา สาวชั้นสูงด้วย
การพาไปพกัผ่อนบนหบุเขารมิทะเลระหว่างศรรีาชากับ
สตัหบี แต่ระหว่างทางพวกเขากลบัถูก เสอืเปลือ้ง ปล้น
เอาทรัพย์สินไปจนหมด เหตุการณ์นี้ทำาให้จักรวาลได้
พบกับ แรม ลูกเลี้ยงของเสือเปลื้องและถูกใจกัน จน
ตัดสินใจขอซื้อแรมมาจากเสือเปลื้อง ด้วยความเข้าใจ
ผิดคิดว่าเธอเป็นผู้ชาย 

พุธที่ ๑๙ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ปราสาททราย (โปรแกรมรำาลึก มิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๒ / กำากับโดย ชาลี อินทรวิจิตร / สร้างโดย อินทร- 
วิจิตรภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา 
เชาวราษฏร์ / ความยาว ๑๑๕ นาที

เจ้าพระยามหาวงศ์ ผู้เป็นเจ้าของปราสาททราย ได้ทำา
พินัยกรรมยกปราสาทแห่งนี้ให้แก่ รุ่งนภา ผู้เป็นหลาน
สาว จนทำาให้เหล่าลกูแท้ ๆ  อย่าง ศรสทิธิ ์และ ฤทธริงค์ 
ไม่พอใจ นำามาสูแ่ผนกำาจดัรุง่นภา โดยจบัเธอใส่หน้ากาก 
เหล็กขังไว้ในห้องใต้ดิน แต่เหตุการณ์ท้ังหมดนี้ไม่อาจ
รอดพ้นสายตา อดิสร เจ้าของไร่ที่อยู่ติดกับปราสาท
ทรายแห่งนี้ และแอบมีใจกับรุ่งนภาอยู่เป็นทุนเดิม 

พฤหัสบดีที่  ๒๐ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ด้วยเกล้า (โปรแกรมรำาลึกบัณฑิต ฤทธิ์ถกล)
๒๕๓๐ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย สันติสุข 
พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์ / ความยาว ๑๐๗ นาที

เสาคำา ชาวนาจากภาคเหนอื ได้เมลด็ข้าวเปลอืกจำานวน
หนึ่งจากพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ด้วย
ความเทิดทูนและศรทัธาในข้าวของพ่อ เขาจงึหว่านข้าว
เหล่านัน้ลงในผนืดนิทีแ่ห้งแล้ง ท่ามกลางการดหูมิน่จาก
คนในครอบครัว ความไร้นำ้าใจของนายทุน และ
ธรรมชาติที่โหดร้าย จนเม่ือฝนหลวงมาถึง เสาคำาจึง
กลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง 

ศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิกกับ 
ม.ล. วราภา เกษมศรี ที่จะมาชวน 
ผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
หลังชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก

เสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. โก๊ะจ๋าป่านะโก๊ะ 
(โปรแกรมรำาลึกบัณฑิต ฤทธิ์ถกล)
๒๕๓๔ / กำากับโดย เจดย์ี สภุกาญจน์,พพัิฒน์ พยคัฆะ/ สร้าง
โดย บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / แสดงนำาโดย 
สนัตสิขุ พรหมศริ,ิ วรุฒ วรธรรม, จกัรกฤษณ์ อำามรัตน์, แอน 
ทองประสม / ความยาว ๑๐๔ นาที

ผลงานการแต่งเร่ืองและเขยีนบทของ บณัฑติ ฤทธิถ์กล 
รวมทั้งช่วยทีมงานคู่ใจกำากับ เล่าเร่ืองราวนักศึกษา
สถาบันแห่งหน่ึงได้ไปเทีย่วป่าล่องแพ โดยม ีนายพราน
โก๊ะ ลูกชายของกำานันในหมู่บ้านเป็นผู้นำาทาง ระหว่าง
ทางเกิดไฟป่า ทำาให้กลุ่มนักศึกษาหลงไปอยู่ท่ามกลาง
ทหารพม่ากับโจรป่า นายพรานโก๊ะต้องนำานักศึกษา
กลบัมาให้ได้ แต่เพราะความเป่ินของเขาจงึนำานักศึกษา
หลงป่าไปเจอกับสารพัดเรื่องราวชวนหัวมากมาย

เวลา ๑๕.๐๐ น. เจาะเวลาหาโก๊ะ 
(โปรแกรมรำาลึกบัณฑิต ฤทธิ์ถกล)
๒๕๓๕ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล, เจดีย์ ศุภกาญจน์, 
ทองก้อน ศรีทับทิม / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น 
จำากัด / แสดงนำาโดย สันติสุข พรหมศิริ, จักรกฤษณ ์
อำามรัตน์, จันทร์จิรา จูแจ้ง, แอน ทองประสม / ความยาว 
๑๒๓ นาที

เรื่องราวภาคต่อจาก “โก๊ะจ๋าป่านะโก๊ะ” เมื่อนักศึกษา
กลุ่มเดิม และรุ่นน้องจะไปมอบของขวัญให้กับเด็กชาว
เขา โดย “พรานโก๊ะ” อาสาจะพาไปเทีย่ว แต่กลบัพลดั
หลงอีกครั้ง ทั้งยังเกิดแผ่นดินไหวจนทำาให้พวกเขาได้
ย้อนกลับไปถึงสมัยกรุงธนบุรี ที่มีการรบระหว่างไทย
กับพม่า ขณะเดียวกัน พวกโจรป่ากลุ่มเดิม ก็ยังคงตาม
มาราวีพวกเขาถึงในอดีต 

อาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม  

เวลา ๑๓.๐๐ น. เพชรตัดเพชร 
(โปรแกรมรำาลึก มิตร ชัยบัญชา)
๒๕๐๙ / กำากับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ, พร้อมสิน สีบุญเรือง, 
ประกอบ แก้วประเสรฐิ / สร้างโดย สหการภาพยนตร์ไทย / 
นำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, ลือชัย นฤนาท, เพชรา 
เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๐๘ นาที

ภาพยนตร์แนวสายลบัเรือ่งยิง่ใหญ่ของไทย ทีไ่ด้รับการ
ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ เมื่อปี 
๒๕๕๖ เมื่อ ชาติ สมุนเอกของมิสเตอร์ตัน มาเฟียข้าม
ชาติผู้กว้างขวางถูกฆ่าตาย ร.ต.ท. ศักดิ์ชัย แห่งกอง
ปราบที่มีหน้าตาคล้ายกับชาติ จึงได้สวมรอยเป็นชาติ
เพ่ือกลับเข้าไปในแก๊งมาเฟีย เพ่ือล้มแผนการร้ายยึด
ครองประเทศ โดยเขาต้องเผชญิหน้ากบั ยอด สมุนเอก
ของมิสเตอร์ตันที่เป็นผู้สังหารชาติตัวจริง 

เวลา ๑๕.๐๐ น. ทรชนคนสวย 
(โปรแกรมรำาลึก มิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๐ / กำากับโดย หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา / สร้างโดย 
บรษิทั ละโว้ภาพยนตร์ จำากดั / นำาแสดงโดย มติร ชยับญัชา, 
มิสจิ้นหลู / ความยาว ๑๓๐ นาที

เรื่องราวของอดีตนายตำารวจหนุ่มที่ตัดสินใจออกตาม
ล่าแก๊งค้ายาเสพติดเพียงลำาพัง จนทำาให้เขาได้พบกับ 
หลนิ ลกูสาวอดตีหวัหน้าแก๊งคนก่อน ผูเ้ข้ามาช่วยทลาย
แก๊ง เพื่อล้างแค้นคนที่สังหารพ่อเธอแล้วขึ้นครอง
อำานาจแทน ในขณะเดียวกันยังมีนักสืบไทยจากหน่วย
ต้านยาเสพติด เข้ามาพัวพันกับการตามล่าล้างแค้น
ภายในแก๊งครั้งนี้ 

จันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

Barefoot Gen (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๖ / กำากับโดย Mori Masaki / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญ่ีปุ่น / นำาแสดงโดย Issei Miyazaki, Catherine Battistone, 
Yoshie Shimamura / ความยาว ๑๑๐ นาที (ภาษาญี่ปุ่น 
คำาบรรยายภาษาไทย)  

เรื่องราวของ เกน เด็กชายวัย
สบิขวบ ทีข่ณะเกดิเหตกุารณ์
ระเบิดปรมาณูลงที่ฮิโรชิม่า 
เขากบัแม่ของเขารอดชวีติมา
ได้ และได้ช่วยเหลือผู้ประสบ
เคราะห์กรรมที่หนักหนากว่า
พวกเขา วันหนึ่ง เกนสังเกต
เห็นต้นข้าวสาลงีอกขึน้มาจากผนืดนิอันแห้งแล้ง ทำาให้
เขาเกิดความหวังขึ้นมาอีกครั้ง

๒๘



เวลา ๑๕.๐๐ น. อนึ่ง คิดถึงเป็นอย่างยิ่ง 
(โปรแกรมรำาลึกบัณฑิต ฤทธิ์ถกล)
๒๕๕๒ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย รัชวิน วงศ์วิริยะ, 
นะโม ทองกำาเนิด / ความยาว ๙๗  นาที

ผลงานภาพยนตร์เร่ืองสุดท้ายของ บัณฑิต ฤทธิ์ถกล 
เล่าเร่ืองราวในโรงเรียนมัธยมวุฒิเวทวิทยา ที่กำาลังจะ
ถกูทบุทิง้โดยนายทนุชาวต่างชาต ิเพือ่จะไปทำาเป็นห้าง
สะดวกซื้อ เมื่อเรื่องรู้ถึงหูคู่ไม้เบื่อไม้เมา เด็กสายวิทย์
และสายศลิป์ ทีเ่พิง่เป็นศษิย์เก่าจบไปหมาด ๆ  พวกเขา
จึงกลับมาที่โรงเรียนอีกครั้ง ที่ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและ
มิตรภาพ กลับมาร่วมกันต่อสู ้เพ่ือความคงอยู ่ของ
โรงเรียนที่พวกเขารัก 

อาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. 9 mois ferme 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๖ / กำากับ Albert Dupontel / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย และ
สถาบันฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย  Albert 
Dupontel, Sandrine Kiberlain, Nicolas Marié / 
ความยาว ๘๒ นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาไทย) 

อารอีานน์ เฟลแดร์ เป็นผูพ้พิากษา 
ที่มีวิถีชีวิตที่เข้มงวดและไม่คบหา
สมาคมกับชายคนใดง่าย ๆ  แต่วนั
หนึง่เธอกลบัตัง้ท้อง และผลตรวจ
การพิสูจน์พบว่าพ่อของเด็กคือ 
บ๊อบ อาชญากรท่ีถูกคุมตัวจาก
การกระทำาที่ เหี้ยมโหดรุนแรง 
อารีอานน์ผู ้จำาอะไรไม่ได้แม้แต่
น้อย จึงต้องพยายามทำาความ
เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง

เวลา ๑๕.๐๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม 
พบกับภาพยนตร์จากการคัดสรร
ของ โดม สุขวงศ์ และร่วมสนทนาหลังชมภาพยนตร์

อังคารที่ ๒๕ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

5 พยัคฆ์สาว (โปรแกรมรำาลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๐ / กำากับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ / สร้างโดย ปรัศนี
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มติร ชยับญัชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / 
ความยาว ๘๐ นาที

เรื่องราวของสาวแสนสวย ๕ คน 
ที่วางแผนปล้นในงานโชว์เครื่อง
เพชรของมหาเศรษฐีนามว ่า 
เศรษฐา มหาศาล ด้วยการปลอม
ตัวมาแสดงโชว์ในงานนี้ โดยท่ี
ไม่รูว่้ามชีายอกีคนท่ีกำาลงัคิดการ
ร้ายเช่นเดียวกันกับพวกเธอ ซำ้ายังต้องเผชิญกับ แมน 
ตำารวจนอกเครื่องแบบรูปหล่อผู้ได้รับคำาสั่งให้มาดูแล
เครื่องเพชรในงาน

พุธที่ ๒๖ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ส.อ.ว. ห้อง 2 รุ่น 44 
(โปรแกรมรำาลึกบัณฑิต ฤทธิ์ถกล)
๒๕๓๓ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จำากดั / นำาแสดงโดย สนัตสิขุ พรหมศริิ, 
จินตหรา สุขพัฒน์ / ความยาว ๑๑๗ นาที

ภาพยนตร์สะท้อนคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู ้หญิงยุค
ปัจจุบัน เรื่องราวของกลุ่มหญิงสาวที่จบการศึกษาจาก
โรงเรียนมัธยมเดียวกัน และต้องแยกย้ายกันไปคนละ
เส้นทางของชีวิต แต่แล้วอาชีพและแนวคิดเรื่องสิทธิ
สตรีก็ทำาให้มิตรภาพของบางคนต้องเริ่มระหองระแหง 
จนหนึ่งในนั้นตัดสินใจทำารายการข่าวเพื่อเรียกร้อง
ศักดิ์ศรีให้ผู้หญิงทุกคน

พฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม
วันมรดกโสตทัศน์โลก 

(World Day for AV Heritage) 

เตรียมพบกับกิจกรรมเฉลิมฉลองส่ือโสตทัศน์โลก 
ภายใต้คำาขวัญประจำาปีนี้ “It’s Your Story - 
Don’t Lose It!” ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.fapot.org 

ศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

จุฬาตรีคูณ (โปรแกรมรำาลึก มิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๐ / กำากับโดย ดอกดิน กัญญามาลย์ / สร้างโดย วัฒน- 
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, สมบัติ เมทะนี, 
เพชรา เชาวราษฏร์ / ความยาว  ๑๐๒ นาที

ภาพยนตร์เพลงเร่ืองยิ่งใหญ่ที่ มิตร ชัยบัญชา รับบท 
อริยวรรต จอมกษัตริย์แห่งมคธ ผู้มีความปรารถนาจะ
รวบรวมชมพทูวปีให้เป็นหนึง่ เขากรีฑาทพัตแีต่ละเมอืง
แตกพ่าย จนกระทัง่ถงึรมิแม่นำา้คงคา คนืหนึง่ อรยิวรรต
ตัดสินใจปลอมตัวเป็นฤาษีเข้าไปในกรุงพาราณสี เพื่อ
ตามหานางในความฝัน ก่อนจะรู้ภายหลังว่าแท้จริง 
นางคือ ดารารายพิลาส บุตรีแห่งกษัตริย์กรุงพาราณสี 
และเป็นคู่หมั้นของคู่ปรับเขาเอง

เสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. อนึ่ง คิดถึงพอสังเขป 
(โปรแกรมรำาลึกบัณฑิต ฤทธิ์ถกล)
๒๕๓๕ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จำากัด / นำาแสดงโดย แอน ทองประสม, 
สายฟ้า เศรษฐบุตร, จักรกฤษณ์ อำามรัตน์, สายธาร 
นิยมการณ์ / ความยาว ๑๒๒ นาที

ผลงานภาพยนตร์เรื่องสำาคัญของ บัณฑิต ฤทธิ์ถกล ที่
คว้าทั้งรางวัลผู ้กำากับยอดเยี่ยมและภาพยนตร์ยอด
เยีย่ม จากชมรมวจิารณ์บนัเทงิและการประกวดรางวลั
ภาพยนตร์แห่งชาต ิบอกเล่าเร่ืองราวของความรักความ
ผูกพัน และมิตรภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ของโรงเรียนแห่งหน่ึง ที่เริ่มต้นจากการไม่ถูกกัน
ระหว่างนักเรียนสายวิทย์กับสายศิลป์ 




