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วิสัยทัศน์ : ปฏิบัติการอนุรักษ์ได้มาตรฐาน แผ่ขยายงาน
วิชาการและบริการ บริหารจัดการด้วยธรรมปัญญา
พันธกิจ : 
๑.  แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และ
 สิ่งเกี่ยวเนื่อง เพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
 และมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๒.  วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านภาพยนตร์ 
 สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
๓. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริม
 เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ 
 สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ปณิธาน : จะสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิดการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์

 จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฉบบันีม้เีร่ืองราวของสิง่ใหม่ ๆ  มาให้
ท่านได้อ่าน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ทั้งเรื่องของภาพยนตร์เกี่ยวกับ 
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตรย์ิ 
พระองค์ใหม่ของคนไทยทัง้ชาต ิและเรือ่งราวการออกแบบอาคารหลงัใหม่
ของหอภาพยนตร์ที่ใกล้จะแล้วเสร็จภายในปีนี้ ดังที่ท่านได้เห็นพัฒนาการ
ของการก่อสร้างบนหน้าปกของฉบับนี้

 และเป็นธรรมเนยีมเหมอืนเช่นทกุปี ในวาระพเิศษนีห้อภาพยนตร์ 
ยังได้จัดทำา สมุดนัด ’๖๐ สมุดปฏิทินขนาดกะทัดรัด สำาหรับการจดบันทึก
โปรแกรมหนัง กิจกรรมของหอภาพยนตร์ รวมไปถึงแผนกำาหนดการ 
ต่าง ๆ ตลอดทั้งศักราชใหม่นี้  โดยปีนี้ได้นำาภาพลวดลายรถโรงหนัง งาน
ศิลปะผลงานของ เปี๊ยก โปสเตอร์ และลูกศิษย์ มาข้ึนเป็นปกและรูป
ประกอบตลอดทั้งเล่ม ของขวัญปีใหม่ชิ้นเล็ก ๆ น้ีได้จัดส่งมาให้สมาชิก 
ทุกท่านพร้อมด้วยจดหมายข่าวฉบับนี้ สำาหรับท่านที่ไม่ได้แจ้งชื่อเป็น
สมาชกิ สามารถขอรบั สมดุนดั ’๖๐  ได้ทีห่อภาพยนตร์ และห้องภาพยนตร์
สถาน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (มีจำานวนจำากัด)

 ในนามตัวแทนของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีหอภาพยนตร ์
ทกุคน กองบรรณาธกิารจดหมายข่าวฯ ขออวยพรให้ผูอ่้านทกุท่านมสีขุภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ และพบเจอแต่เรื่องราวที่ดีในศักราชใหม่ 
๒๕๖๐ นี้



๑



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 
๑

จาริกานุสร 
พ.ศ. ๒๕๑๔

ความยาว ๒๘.๑๕ นาที / สี / เสียง
อำานวยการสร้าง สำานักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ  

ผู้สร้าง เทพพนมภาพยนตร์
ภาพยนตร์สารคดีบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา 

วชริาลงกรณฯ ขณะยงัทรงพระเยาว์ ตามเสดจ็ฯ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดชเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการครั้งแรก ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อเจริญพระราชไมตรี และเสด็จฯ ประพาสสถานที่ต่าง ๆ  รวม
ถึงสวนสนุกดิสนีย์แลนด์

๒
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ 

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงร่วม
ในการแข่งขันเรือใบอินเตอร์ไพรส์

พ.ศ. ๒๕๐๘
ความยาว ๔.๑๘ นาที / ขาว-ดำา / เงียบ

อำานวยการสร้าง บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำากัด
ภาพยนตร์ข่าวบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 

ลงกรณฯ เสด็จฯ ไปทรงร่วมในการแข่งขันเรือใบประเภทอินเตอร์ไพรส์ ณ อ่าว
ดงตาล ฐานทพัเรือสตัหบี จงัหวดัชลบุรี เมือ่วันที ่๒๕ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ พร้อม
ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณฯ ทรงประทับเรือชื่อ วชิรเภตรา เรือแข่งขันที่พระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงต่อให้พระองค์ 

๑๐ ภาพยนตร์ รัชกาลที ่๑๐
เนื่องในวาระที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชดำารัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์

เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคมที่ผ่านมา จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฉบับนี้จึงได้คัดสรร
ภาพยนตร์ในการอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ ที่สามารถถ่ายทอดให้เห็นถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัว

พระองค์ใหม่ของคนไทยทั้งชาติ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างจากกรุภาพยนตร์ที่มีค่าและมีความสำาคัญที่สุดกรุหนึ่งของประเทศ

๓
เจ้าฟ้าชายเสด็จในออสเตรเลีย

[พ.ศ. ๒๕๑๓]
ความยาว ๘.๑๘ นาที / ขาว-ดำา / เงียบ

ภาพยนตร์สารคดีบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา 
วชิราลงกรณฯ เสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียโดยเครื่องบิน
พระที่นั่งถึงยังสนามบินซิดนีย์ ท่ามกลางการมาเฝ้ารับเสด็จของคนไทยใน
ออสเตรเลียเป็นจำานวนมาก ก่อนจะทรงประทับเรือพระที่นั่งไปยังโรงเรียน 
เตรียมทหารคิงส์สคูล ตำาบลพารามัตตา นครซิดนีย์ และมีพระราชปฏิสันถาร 
กับเจ้าหน้าที่และนักเรียนเตรียมทหารของโรงเรียน

๔
พระราชพิธีสถาปนา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พ.ศ. ๒๕๑๕

ความยาว ๑๑ นาที / สี / เสียง
อำานวยการสร้าง ธนาคารกรุงเทพ จำากัด

ภาพยนตร์บันทึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณฯ เมื่อครั้งยังทรงเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ขึ้น
ดำารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ตามโบราณขัตติยราชประเพณี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๒๐ 
พรรษา ทรงบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวัง
ดุสิต เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 ผู้สนใจสามารถขอรับชมภาพยนตร์เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ท่ีหอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ได้ ณ ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี 
เปิดทำาการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐–๑๗.๐๐ น. หรือทางเว็บไซต์ youtube.com ผ่านช่อง “Film Archive Thailand (หอภาพยนตร์)” ซึ่งได้จัดทำาโครงการ 
“พระราชกรณียกิจเดือนนี้ในอดีต ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เพื่อเผยแพร่ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ในอดีต

๑ ๒ ๓ ๔

๒

กองบรรณาธิการ



๕
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ขณะทรงศึกษาที่วิทยาลัยการทหารดันทรูน
ประเทศออสเตรเลีย

[พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙]
ความยาว ๘.๓๑ นาที / สี / เงียบ

ภาพยนตร์สารคดีบันทึกเหตุ- 
การณ์พระราชประวัติ เมื่อครั้งสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ทรง
ศึกษาวิชาการทหาร อยู่ที่วิทยาลัยการ
ทหารดนัทรนู ประเทศออสเตรเลยี โดย
ภาพยนตร์ได้บันทึกภาพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ขณะอยู่ใน
กองทหารสวนสนามและภาพการฝึกภาคสนามของวิทยาลัย

๖
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมารทรงผนวช

พ.ศ. ๒๕๒๑
ความยาว ๕.๐๙ นาที / สี / เงียบ

ภาพยนตร์สารคดีบันทึกเหตุ- 
การณ์ในพิธีทรงผนวชของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ เม่ือ
วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่ง
กระทำาพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรี 
รตันศาสดาราม มสีมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ (วาสน์ มหาเถร) เป็นพระราช- 
อุปัธยาจารย์ และเสด็จฯ ไปนมัสการพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ณ วัดจักรวรรดิ
ราชาวาสฯ รวมทั้งยังได้บันทึกเหตุการณ์ในระหว่างทรงผนวชที่ได้เสด็จฯ มา
รับบิณฑบาตจากพระราชบิดาและพระราชมารดา ณ พระราชวังสวนจิตรลดา 

๗
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชด�าเนิน ไปทอดพระเนตรภาพยนตร์ 

ณ โรงภาพยนตร์แกรนด์
พ.ศ. ๒๕๒๒
ความยาว ๑.๑๑ นาที / สี / เงียบ
อำานวยการสร้าง บริษัท บางกอก
เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำากัด

ภาพยนตร์ข่าวบันทึกเหตุการณ์
เมือ่ครัง้สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมหาวชริา
ลงกรณฯ เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง
ไปทอดพระเนตรภาพยนตร์รอบปฐมทศัน์เรือ่ง ชวีตินีเ้พ่ือเธอ ณ โรงภาพยนตร์
แกรนด์ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีคณะกรรมการจัดงานฯ 
และนักแสดงภาพยนตร์ อาทิ วาสนา สิทธิเวช, วิฑูรย์ กรุณา และภิญโญ 
ทองเจือ ถวายการต้อนรับ 

๘
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เสด็จฯ ไปในพิธีรับเสด็จฯ เข้าปฏิบัติงาน 
ณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์  

พ.ศ. ๒๕๒๑
ความยาว ๒.๒๓ นาที / สี / เงียบ
อำานวยการสร้าง บริษัท บางกอก
เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำากัด

ภาพยนตร์ข่าวบันทึกเหตุการณ์
พระราชกรณียกิจทางด้านการทหาร 
เมือ่ครัง้สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชริา
ลงกรณฯ เสดจ็ฯ โดยรถยนต์พระทีน่ัง่ไปในพธีิรบัเสดจ็ฯ เข้าปฏบิตังิานราชการ
ทหาร ณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๑ หลงัจากทรงดำารงตำาแหน่งเป็นรองผูบ้งัคบักองพนัทหารมหาดเลก็
รักษาพระองค์ ซึ่งนับเป็นงานราชการทหารในช่วงแรกของพระองค์

๙
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เสด็จฯ ไปทรงบรรยายให้แก่คณะนายทหาร
ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 

พ.ศ. ๒๕๒๒
ความยาว ๑.๔๘ นาที / สี / เงียบ
อำานวยการสร้าง บริษัท บางกอกเอ็น
เตอร์เทนเม้นต์ จำากัด

ภาพยนตร์ข่าวบันทึกเหตุการณ์
เมือ่ครัง้สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชริา
ลงกรณฯ เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง
ไปทรงบรรยายเรื่อง “กำาลังทัพบกในยุทธบริเวณ” ให้แก่คณะนายทหาร ณ 
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๐
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จฯ ไปทรงฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ ณ สนามฝึกบิน

กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง 
พ.ศ. ๒๕๒๓
ความยาว ๓.๓๐ นาที / สี / เงียบ
อำานวยการสร้าง บริษัท บางกอกเอ็น
เตอร์เทนเม้นต์ จำากัด

ภาพยนตร์ข่าวบันทึกเหตุการณ์
เมือ่ครัง้สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชริา
ลงกรณฯ เสด็จฯ ไปทรงฝึกบินหลักสูตร
การบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ ยู เอช. วัน เอช. ของบริษัทเบลล์ ณ สนามฝึก
บนิกองบญัชาการกองทพัอากาศ ดอนเมือง เมือ่วนัที ่๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 
ซึ่งนับเป็นหลักสูตรการบินในช่วงแรกที่พระองค์ได้ทรงศึกษา

 

* หมายเหตุ ข้อมูล ปี พ.ศ. ที่อยู่ใน [ ] เป็นข้อมูลที่หอภาพยนตร์สันนิษฐานขึ้นเองเนื่องจากยัง
ไม่มีหลักฐานชัดเจน

๓

กองบรรณาธิการ



กิจกรรม

๔

กิจกรรมเดือนตุลาคม กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน

๒๗ ตุลาคม 
หอภาพยนตร์ ร่วมกบั เครือข่ายผูท้ำางานด้านการอนุรกัษ์
สื่อโสตทัศน์แห่งประเทศไทย และองค์การยูเนสโก จัด
งานวันมรดกโสตทัศน์โลก ปีที ่๑๑  ณ โรงภาพยนตร์ลโิด 
เพ่ือเรียกร้องให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำาคัญของ
การอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลานต่อไป 

หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษา
ดูงาน
๓ พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
๘ พฤศจิกายน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรม
สุขภาพจิต และ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้า 
พระยา กรมสุขภาพจิต
๑๑ พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๘ พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี 
อยุธยา 
๒๑ พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
๒๒ พฤศจกิายน  สถาบนักลัยาณ์ราชนครนิทร์ กรม
สุขภาพจิต และ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้า 
พระยา กรมสุขภาพจิต และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา สาขาวิชาการโฆษณา กลุ่มที่ ๑ 
๒๔ พฤศจิกายน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
องค์การมหาชน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 
สุนันทา สาขาวิชาการโฆษณา กลุ่มที่ ๒

๕ พฤศจิกายน 
หอภาพยนตร์จัด

ฉายภาพยนตร์ เ ร่ือง 
Goldfinger ในกจิกรรม
เม่ือครั้งเสด็จฯ ทอด-
พระเนตรภาพยนตร์ ณ 
โรงภาพยนตร์สกาลา 
โดยรายได้จากการขาย
บัตรไม ่หักค ่าใช ้จ ่าย 
หอภาพยนตร์จะมอบให้แก่สภากาชาดไทย เพ่ือถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช

๒๘ พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 
สุนันทา สาขาวิชาการภาพยนตร์ กลุ่มที่ ๑ 
๒๙ พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา สาขาวิชาการภาพยนตร์ กลุ่มที่ ๒

๑๙ และ ๒๐ พฤศจิกายน 
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต

เม็กซิโก ประจำาประเทศไทย จัดกิจกรรม “สัปดาห์หนัง
เม็กซิกัน: วรรณกรรม” (Mexican Film Week: Litera-
ture) ซึ่งในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายนได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ภาสรุ ีลอืสกลุ จากสาขาวชิาภาษาสเปน 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็น
วทิยากรแนะนำา “โลกของวรรณกรรมจากละตินอเมรกิา” 
ก่อนการฉายภาพยนตร์เร่ือง Doña Bárbara ทีส่ร้างจาก
วรรณกรรมเรื่องสำาคัญของละตินอเมริกา ผลงานของ 
โรมโูล กาเยกอส (Rómulo Gallegos) นกัเขยีนและอดตี
ประธานาธิบดีของประเทศเวเนซุเอลา ณ โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา

๒๑ พฤศจิกายน ถึง ๑๖ ธันวาคม 
หอภาพยนตร์ได้ร่วมจดังานเทศกาลภาพยนตร์ 

วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ ๑๒ ซึ่งในปีนี้ได้
จัดงานในหัวข้อ “วัสดุศาสตร์” โดยมีการจัด
กิจกรรมและฉายภาพยนตร์ที่ให้ความรู้เก่ียวกับ
กระบวนการผลิต การใช้วิทยาศาสตร์และเทค- 
โนโลยีพัฒนาวัสดุ มาให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้
เรยีนรูภ้ายใต้คำาขวัญทีว่่า “เรามอบความรู้คูค่วาม
บันเทิง” ภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ ณ 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๒๑ พฤศจิกายน จัดฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับ 
พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับชมรมผู้สูงอายุตำาบล
บางแก้ว นครชัยศรี 
๒๔ พฤศจกิายน จดัฉายภาพยนตร์ เรือ่ง บอด้ีการ์ด 
หน้าเหลี่ยม ให้กับชมรมผู้สูงอายุ หมู่บ้านร่วมเกื้อ 
กทม



๕

กิจกรรมเดือนธันวาคม

๔ และ ๕ ธันวาคม 
หอภาพยนตร์จดัฉาย ๒ มหากาพย์ภาพยนตร์ 

เรือ่ง “Spartacus” และ “Lawrence of Arabia” 
ในกิจกรรมเมือ่ครัง้เสดจ็ฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์ 
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา โดยรายได้จากการขาย
บัตรไม่หักค่าใช้จ่าย หอภาพยนตร์จะมอบให้แก่
สภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษา
ดูงาน
๑๓ ธนัวาคม สถาบนักลัยาณ์ราชนครนิทร์ กรมสุขภาพจิต 
๑๕ ธันวาคม ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง 
(วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร) 
๑๙ ธันวาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
๒๐ ธันวาคม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 

๖ ธันวาคม 
หอภาพยนตร ์ ร ่วมกับ ศูนย ์ฝ ึกสมอง 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสนับสนุนโดยบริษัท 
แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด 
จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง We Bought a Zoo ใน
กจิกรรมภาพยนตร์กบัผูส้งูอาย ุครัง้ที ่๑๐ โดยหลงั
จากชมภาพยนตร์ได้มีการพูดคุยเก็บประเด็นกับ 
คุณหญิงจำานงศรี หาญเจนลักษณ์ และ ผศ.นพ. 
สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย ณ ห้อง ๓๗๐ ที่นั่ง ชั้น ๑๒ 
อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย

๑๗ ธันวาคม 
หอภาพยนตร์จดักิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 

“๑๐๐ วสันต์ สุนทรปักษิน: โลกนี้คือละคร” โดย
เปิดโอกาสให้ผูส้นใจร่วมรบัฟังแลกเปลีย่นเรือ่งราว
ของ “วสันต์ สุนทรปักษิน” สุภาพบุรุษศิลปินผู้ 
เป็นทั้งดาราละครเวที พระเอกหนัง และผู้กำากับ
หนังไทยรางวัลยอดเยี่ยมคนแรกในประวัติศาสตร์ 
พร้อมสนทนากับ จติรกร สุนทรปักษนิ อดีตพระเอก 
ตุก๊ตาทองผูเ้ป็นทายาททางสายเลอืดและการแสดง 
ภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๖



 หลายคนบ่นคิดถึงรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ที่ไม่ได้ออกเดินทาง 
ไปพบเด็กนักเรียนและพี่ ๆ  น้อง ๆ  ในจังหวัดต่าง ๆ  หลายเดือน เพราะอยู่
ในช่วงทีท่มีงานรถโรงหนงัต้องเดนิทางสำารวจพืน้ทีจ่ดุฉายทัว่ประเทศไทย 
มาคร้ังน้ีทีมงานรถโรงหนังเลยขอออนทัวร์ให้หายคิดถึงเสียหน่อย การ 
เดนิทางครัง้ล่าสดุของเราได้เดนิทางไปจดัฉายภาพยนตร์เพือ่การเรยีนรูแ้ก่
เด็กนักเรียนและชาวบ้านไกลถึงสุดขอบประเทศไทย ทั้งทางภาคใต้ฟาก
ชายฝั่งทะเลอันดามันและสุดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยภาคตะวันออก รวมไป
ถึงจังหวัดริมฝั่งโขงในภาคอีสาน 

 ทมีงานรถโรงหนงัออกเดนิทางไปจดัฉายภาพยนตร์ใน ๔ จงัหวดั
ภาคใต้ ได้แก่ จงัหวดัพงังา ภเูกต็ กระบี ่และตรงั ในช่วงกลางเดือนมถินุายน
และกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ภาคใต้มีฝนตกชุ่มฉำ่าเกือบทุกวัน หลังจากนั้น
เราเดินทางต่อไปยังภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว 
จันทบุรี และตราด ในช่วงเดือนสิงหาคม และออกเดินทางอีกครั้งไปยัง 
๔ จังหวัดริมฝั ่งโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ 
นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 
๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ทีมงานรถโรงหนังได้นำาภาพบรรยากาศของกิจกรรม 
รถโรงหนงัในภาคต่าง ๆ  มาให้ชมกนัด้วย สำาหรบัจงัหวดัอืน่ ๆ  ทีร่ถโรงหนงั
ยังไม่ได้เดินทางไป โปรดติดตามในปีต่อ ๆ ไป จะไปภาคไหน จังหวัดไหน
กันบ้าง ติดตามความเคลื่อนไหวและชมภาพบรรยากาศต่าง ๆ ของพวก
เราได้ทีแ่ฟนเพจรถโรงหนงักนัได้เลยทาง facebook พิมพ์ค้นหา รถโรงหนงั 
หรือ thaicinemobile แล้วพบกันใหม่สำาหรับการเดินทางครั้งหน้าค่ะ 

สถานที่จัดฉายภาพยนตร์  ช่วงเวลาจดัฉายภาพยนตร์
จังหวัดพังงา  มิถุนายน ๒๕๕๙

จังหวัดภูเก็ต  มิถุนายน ๒๕๕๙

จังหวัดกระบี่  มถินุายน – กรกฎาคม ๒๕๕๙

จังหวัดตรัง  กรกฎาคม ๒๕๕๙

จังหวัดปราจีนบุรี  กรกฎาคม ๒๕๕๙

จังหวัดสระแก้ว  สิงหาคม ๒๕๕๙

จังหวัดจันทบุรี  สิงหาคม ๒๕๕๙

จังหวัดตราด  สิงหาคม ๒๕๕๙

จังหวัดบึงกาฬ  ตุลาคม ๒๕๕๙

จังหวัดนครพนม  ตลุาคม – พฤศจกิายน ๒๕๕๙

จังหวัดสกลนคร  พฤศจิกายน ๒๕๕๙

จังหวัดมุกดาหาร  พฤศจิกายน ๒๕๕๙

รถโรงหนังออนทัวร์
จังหวัดริมฝั่งน�้า

๗

อัจฉรา รัศมีโชติ และทีมงานรถโรงหนัง



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญ

วีระ ลีลาพัฒนภูติ  
สถาปนิกผู้ออกแบบ
บ้านหลังใหม่ของหอภาพยนตร์

เริ่มต้นมารับงานนี้ได้อย่างไร

 คอืหลงัจากจบสถาปัตย์ ลาดกระบงั ผมกท็ำางานทีบ่รษิทัต้นศลิป์ 
สถาปัตย์ ทำาให้ได้รู้จักกับคุณชาตรี ลดาลลิตสกุล หรือพี่โหน่งครับ ซึ่งเป็น
เจ้าของบรษิทั ทำางานอยูก่บัแกประมาณ ๒ ปี ผมกต็ดัสนิใจไปเรยีนต่อด้าน
ภูมิสถาปัตยกรรมที่ University of Pennsylvania เรียนจบผมก็ทำางาน
อยู่ที่อเมริกาประมาณ ๔ ปี แต่ทุกครั้งที่ผมกลับมาเมืองไทยผมก็จะไป
เยีย่มเยยีนพีโ่หน่งอยูเ่สมอ ๆ  แล้วมปีีนงึแกกม็าชวนผมให้เข้ามาร่วมทำางาน
กับแก ในการออกแบบอาคารให้หอภาพยนตร์แห่งนี้  แกคงคุ้นเคยกับ 
รูปแบบงานของผมก็เลยดึงผมมาช่วยงานนี้ครับ ก็เป็นความโชคดีของผม
ที่ไม่เพียงได้ทำางานสำาคัญชิ้นนี้แต่ยังได้มีโอกาสกลับไปร่วมงานกับพี่โหน่ง
อีกครั้งครับ 

โจทย์ที่ได้รับตอนแรกคืออะไร

วันแรกที่ผมเข้ามาพบคุณโดม สุขวงศ์ ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ 
ประมาณต้นปี ๕๓ ตอนนั้นก็เข้ามารับโจทย์ในการออกแบบปรกติครับ 

มาดพูืน้ที ่มาทำาความรูจ้กัคณุโดม แต่ว่ามนัมสีิง่หนึง่ทีค่ณุโดมอธบิาย
ในวันนั้นแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เป็นต้นทางความคิดในการทำางาน

ทั้งหมดเลย คือคุณโดมอธิบายให้ผมฟังว่าภาพยนตร์ก็เปรียบ
เสมอืนศาสนา ดัง่ motto ของหอภาพยนตร์ทีว่่า “ภาพยนตร์
ยงัให้เกิดปัญญา” แล้วกพ็ดูถึงการทำางานของหอภาพยนตร์ที่
แบ่งส่วนการทำางานเป็น ๒ ส่วนชดัเจน โดยเปรยีบกบัการแบ่ง
พืน้ทีใ่นวดัทีค่ณุโดมยกมา ๒ ลกัษณะ คอื ส่วนทีเ่ป็นพทุธาวาส

 นับตั้งแต่เปลี่ยนรูปแบบองค์กรจากหน่วยงานราชการ
มาเป็นองค์การมหาชน เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๒ หอภาพยนตร์ได้วางแผน
ก่อสร้างอาคารถาวรขนาดใหญ่ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ดำาเนินงานตามภารกิจหอภาพยนตร์ให้ได้ระดับมาตรฐานโลก 
โดยได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากรฐับาล และได้ดำาเนนิการ
มาอย่างต่อเนือ่งยาวนาน จนกระทัง่กระบวนการก่อสร้างอาคาร
ต่าง ๆ  อันประกอบไปด้วย อาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการ 
โสตทศัน์แห่งชาต ิอาคารคลงัแรกรบัภาพยนตร์และสิง่เกีย่วเนือ่ง
กับภาพยนตร์ และอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ 
กำาลังทยอยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้

 จดหมายข่าวฯ ฉบับนี้ จะพาไปพูดคุยกับ วีระ ลีลา- 
พัฒนภตู ิสถาปนิกหนุม่ผูเ้ป็นหนึง่ในบคุคลทีค่ลกุคลกีบัโครงการ
นี้มาตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งจะมาบอกเล่าแนวคิดต่าง ๆ ในการ
ออกแบบบ้านหลังใหม่ให้แก่หอภาพยนตร์ 

๘



๙

กับสังฆาวาส ส่วนพุทธาวาส เช่น ศาลาการเปรียญก็เปรียบเสมือนส่วนที่
บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ โบสถ์ก็เปรียบเสมือนโรงภาพยนตร์ที่เผย
แพร่ศาสนาหรอืเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัภาพยนตร์ออกไป ส่วนหลงัคอืส่วน
ที่เป็นสังฆาวาส เป็นทางสงฆ์อย่างเดียว เปรียบเป็นส่วนสำาหรับบุคลากร
ของหอภาพยนตร์ในการทำางานต่าง ๆ เช่น งานอนุรักษ์ งานเก็บ งานทำา
วิจัยต่าง ๆ ก็จะอยู่ในส่วนนี้ที่เป็นอาคารหลัง

 ถ้าดตูามการวางผงัจะเหน็ชดัเจนว่า พืน้ทีด้่านหน้าทีเ่ป็นตกึใหญ่
ซึ่งเป็นอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการจะเป็นตัวชูโรง เป็นตัวเผยแพร่ คือ
ส่วนของพทุธาวาส  ส่วนพืน้ทีด้่านหลงัทีเ่ป็นอาคารคลังแรกรบัและอาคาร
เก็บรักษาก็จะเป็นส่วนสังฆาวาส  โดยมีพื้นที่ลานตรงกลางที่เป็นพื้นที่ว่าง
ระหว่างสองอาคารนี้ประมาณ ๒๐ เมตร ที่จะใช้เป็นพื้นที่ส่วนร่วม ใช้ทำา
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดอีเวนต์ฉายภาพยนตร์ จัดฉายหนังกลางแปลง 
รวมทั้งจะมีส่วนจัดนิทรรศการถาวรที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ 
ซึ่งนิทรรศการในส่วนนี้เกิดขึ้นอย่างน่าสนใจ โดยเกิดจากพื้นที่ของอาคาร
ห้องแล็บเดิมต้องโดนรื้อออก แต่ด้วยความรู้สึกที่ต้องการจะรำาลึกถึง
ประวตัศิาสตร์ของหอภาพยนตร์จงึนำาพืน้ทีแ่ละเค้าโครงของอาคารเดิมมา
ลอกลาย (trace) ลงลานกิจกรรมน้ี และจัดพ้ืนที่ภายในให้ใกล้เคียงกับ
อาคารเดิมมากที่สุด

ส่วนสังฆาวาส
มีแนวคิดในการออกแบบอย่างไร

 ส่วนสังฆาวาสนี้คอนเซ็ปต์ค่อนข้างชัดเจน ก็คือว่ามันเป็นพื้นที่
ทำางานของเจ้าหน้าท่ี ก็คำานึงถึงอรรถประโยชน์ที่ดีที่สุด คือการออกแบบ 
ให้เจ้าหน้าที่ใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์เต็มที่มากที่สุด  ในส่วนนี้มีฟังก์ชั่นและ 
รายละเอียดทางเทคนิคที่ค่อนข้างซับซ้อน ทั้งเร่ืองเก่ียวกับการควบคุม
อุณหภูมิในห้องเก็บฟิล์ม สิ่งพิมพ์และดิจิทัลต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันฝุ่น
ในส่วนห้องแล็บ ซึ่งผมก็พยายามจะออกแบบส่วนนี้ให้เรียบง่าย โดยแนว
ความคิดหลักก็คือการจัดระบบขนส่งคนทั้งแนวราบและแนวดิ่งให้อยู่ตรง
กลาง และแบ่งออกเป็นสองปีกของฟังก์ชั่นการใช้งาน ซึ่งการแบ่งนี้ก็เกิด
จากข้อพิจารณาเรื่องบริหารจัดการงบประมาณด้วยเหมือนกัน เพราะว่า
ถ้างบประมาณไม่พอ ก็สามารถสร้างแค่ปีกหน่ึงก่อน แล้วค่อยเติมอีกปีก
หนึง่ได้  โดยห้องกจ็ดัเรียงเป็นทางยาวตามปกต ิทำาให้การเคลือ่นทีใ่นพืน้ที่
ค่อนข้างง่าย ตรงไปตรงมา 

 สองอาคารนีจ้ะมส่ีวนเช่ือมโยงกัน เป็นบันไดชดุใหญ่อยูต่รงกลาง 
ที่สามารถเชื่อมสองปีกได้ ตรงกลางเป็นโถงลิฟต์ขึ้นมาก็สามารถแจกออก
ซ้ายขวาทัง้สองด้านได้ โดยช่องตรงกลางนีจ้ะมข้ีอพจิารณาอกี ๓ เรือ่ง หนึง่
ก็คือการนำาแสงเข้าสู่อาคาร เนื่องด้วยเมื่อสองอาคารนี้สมบูรณ์เรียบร้อย
แล้ว ตรงกลางถ้าไม่มช่ีองแสงจะค่อนข้างมดื ผมกเ็ลยพจิารณาว่าบนัไดกบั
โถงตรงกลาง จะทำาเสมอืนเป็นช่องแสงทีจ่ะนำาแสงลงมาสูก่ลางอาคารและ
เข้าไปสูภ่ายในห้องได้ ทำาให้พืน้ทีท่ีเ่กดิขึน้ค่อนข้างสว่าง เรือ่งทีส่องคอืเรือ่ง
การระบายอากาศ ช่องตรงกลางก็ทำาหน้าทีน่ีเ้ช่นเดยีวกัน คอืให้ลมสามารถ
ที่จะหมุนเวียนผ่านเข้าสู่ในตัวอาคารได้ เรื่องสุดท้ายคือบริเวณบันไดใน 
ชัน้ล่างจะมกีารปลูกต้นไม้ ซึง่จะขึน้สลบักับพืน้ทีบ่นัไดทำาให้เวลาเดนิจะได้
ใกล้ชิดต้นไม้มากขึ้น รวมทั้งออกแบบให้บันไดกว้างและมีชานพักท่ีใหญ่
เพียงพอที่จะให้คนที่ทำางานในห้องแล็บต่าง ๆ สามารถออกมาพักผ่อนใน
บรเิวณชานพกับนัไดโดยสามารถจดัให้มทีีน่ัง่พกัผ่อนได้ ในบรเิวณชัน้ 2 จะ
มีเพิ่มสวนพักผ่อนเล็ก ๆ ที่คนทำางานสามารถออกมาพักผ่อนได้เช่นกัน

แล้วไอเดียของส่วนพุทธาวาส
ที่เป็นส่วนให้บริการล่ะครับ

 ในส่วนนีม้แีนวความคิดหลกัท่ีคณุโดมเคยเปรย ๆ  ขึน้มา คือการ
ทำาโรงภาพยนตร์ลอยฟ้า ผมก็รับโจทย์ตรงนี้มาพิจารณา และคุณโดมยังมี
ความคดิอกีอย่างคอืการพดูถงึโรงภาพยนตร์ในอดตี ซึง่ก็มตีวัอย่างเป็นโรง
หนังที่นางเลิ้ง ชื่อศาลาเฉลิมธานี เป็นโรงหนังไม้สองชั้น คุณโดมจึงแนะนำา
เข้ามาว่าอยากได้โรงหนังไม้สองชั้นที่เป็นโรงหนังลอยฟ้า 

 โดยส่วนตัวผมก็เป็นคนที่ชอบออกแบบโดยใช้ไม้อยู่เหมือนกัน 
เมือ่แนวความคดิสอดคล้องกนั จงึคดิว่าเหมาะสมทีจ่ะทำาเป็นโรงหนงัไม้ทัง้
ก้อน ออกแบบให้อาคารมีลักษณะเป็น ๒ ส่วนโดยมีส่วนฐานและส่วน 
โรงหนังลอยฟ้า ส่วนฐานด้านล่างจะเป็นลักษณะกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้
เป็นฐานของตวัโรงหนงัไม้ลอยฟ้า ๔๐๐ ทีน่ัง่ มลีกัษณะคล้ายเป็นกล่องของ
ขวัญที่มีตัวโรงหนังลอยอยู่ด้านบน เป็นการสร้างสัญลักษณ์ว่าเราเชิดช ู
ตัวโรงหนังนี้ขึ้นมา โดยวัสดุหุ้มผิวผนังของโรงหนังเป็นไม้จริงสีนำ้าตาลเข้ม 
และมีลกัษณะหลงัคาเป็นทรงจัว่ในด้านหน้า เพือ่จะสือ่ถงึความรูส้กึลกัษณะ
โรงหนังไม้ในอดีต แต่โดยรวมรูปทรงจะดูทันสมัยเพื่อให้เข้ายุคสมัย

ตัวอย่างแบบแปลนและภาพกราฟิกภายใน
อาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ



ถ้าอย่างนั้นเราก็มาจัดเป็นนิทรรศการหนังกระโปรงตรงนี้เลย เอาชุดหนัง
กระโปรงมาตั้งบริเวณนี้ด้วยครับ

 บรเิวณโถงหลกัทีช่ัน้ ๒ จะเชือ่มเข้ากบัโถงชัน้ ๓ ด้วยพืน้ที ่Hall 
of Fame ขนาดใหญ่ที่สามารถใช้เป็นพื้นที่สำาหรับจัดนิทรรศการชั่วคราว
ให้บคุคลทีม่ชืีอ่เสยีงในวงการภาพยนตร์ไทยและออกแบบให้เป็นเสตป็ทีน่ัง่
ซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนพักคอยได้ด้วย 

 นอกจากนี้ยังมี Hall of Memory อยู่ในบริเวณโถงทางเข้าห้อง
นิทรรศการในชั้นต่าง ๆ โดยส่วนนี้จะเป็นส่วนจัดแสดงเรื่องราวความทรง
จำาและบุคคลสำาคัญในอดีตของวงการภาพยนตร์ไทย ซึ่งจะปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้มาชมที่เดินขึ้นลงในบริเวณบันไดหลักชุดกลางอาคาร ตั้งแต่ชั้น ๑ ถึงชั้น 
๔ ครับ โถงนี้จะค่อนข้างมืด เพื่อที่จะควบคุมแสงในการจัดนิทรรศการได้ 

 ขึน้มาทีช่ัน้ ๓ ฝ่ังหนึง่กจ็ะเป็นฝ่ังนทิรรศการ ขนาดเท่ากบัชัน้ ๒ 
อกีฝ่ังของชัน้ ๓ จะแยกเป็นสถาบนัหนงัไทย มห้ีองเรยีน ห้องฉายภาพยนตร์
ขนาดเล็ก ๑ ห้อง ประมาณ ๕๐ ที่นั่ง 

 ชั้น ๔ จะเป็นห้องสมุดทั้งหนังสือและส่ือดิจิทัล รวมท้ังห้อง
ทำางานของเจ้าหน้าที่และห้องประชุมใหญ่ และมีโรงหนังขนาดเล็ก ๑ โรง 
สำาหรับ ๕๐ ที่นั่ง ไม่เพียงเป็นโรงภาพยนตร์แต่ยังทำาหน้าที่เป็นทางเชื่อม
ขึ้นไปที่ชั้น ๕  โรงหนัง ๕๐ ที่นั่งนี้ ออกแบบไว้ว่าในเวลาปรกติที่ไม่ได้ใช้
งาน จะสามารถเปิดเป็นพื้นที่ให้คนเดินผ่านเพื่อไปสู่โถงส่วนต้อนรับของ
โรงหนังลอยฟ้าได้ 

 ชัน้ ๕ เป็นชัน้สงูสดุของอาคารส่วนฐานซึง่จะเป็นโถงใหญ่สำาหรบั
รองรับผู้เข้ามาชมภาพยนตร์ที่โรงหนัง ๔๐๐ ที่นั่ง รวมทั้งมีลานดาดฟ้า
ภายนอกผนืใหญ่สำาหรบัประกอบกจิกรรมต่าง ๆ  ได้ ตรงนีส้าเหตทุีท่ำาเพราะ
ผมมองว่า ถ้ามกีจิกรรมคนน่าจะมาจำานวนค่อนข้างเยอะ การมพีืน้ทีโ่ถงให้
คนอยูแ่ต่ข้างในอาจทำาให้อดึอดัเกนิไป เลยเปิดให้สามารถออกมาด้านนอก 
และนอกจากนี้ก็เป็นจุดที่ดี เพราะสามารถออกมาชมวิวข้างนอกได้ค่อน
ข้างไกลพอสมควร 

 ชั้น ๖ และ ๗ เป็นชั้นโรงหนังใหญ่ลอยฟ้า ซึ่งจะขึ้นจากชั้น ๕ 
ด้วยบันไดเวียนชุดใหญ่ท่ีพันเป็นเกลียวขึ้นมาคล้ายกับม้วนฟิล์ม ส่วนโรง
หนงัม ี๒ ชัน้ ผนงัภายในโรงหนงัจะกรเุป็นผนงัไม้ทัง้หมด ในบรเิวณโถงทาง
เข้าโรงหนังมีการออกแบบจุดชมวิว เป็นกระจกบานใหญ่อยู่ ๑ ชุด ผมก็
คาดหวังนะครับว่าจะสามารถมองไปเห็นองค์พระที่พุทธมณฑลได้ 

 ลำาดับต่อมา เป็นแนวคิดของตัวผนังหุ้มอาคารที่เป็นส่วนด้าน
ล่าง จะเป็นโครงเหล็กโปร่ง ที่หุ้มรอบอาคาร โดยมีการนำาแนวความคิดที่
จะสื่อถึงภาพเคลื่อนไหว (Moving Image) ที่เป็นลักษณะของภาพยนตร์
มาสร้างแพตเทิร์นของฟาซาด (Façade) อาคาร โดยลักษณะโครงเหล็ก
โปร่งจะมรีะแนงเหลก็อยูส่องแนว แนวด้านหน้าจะเป็นตวัตัง้ตรง แนวด้าน
หลังจะเป็นตัวเฉียง แต่จะมีความเฉียงของแต่ละชุดไม่เหมือนกัน บางชุด
เฉียงน้อย บางชุดเฉียงมาก เวลาเราเดินผ่านตึก เส้นของการมองก็จะเอียง
ตามไปทำาให้เกิดลักษณะของการเคลื่อนไหวของพื้นผิวอาคาร  นอกจาก 
นั้นตัวผนังถ้ามองด้านตรงปรกติจะดูเหมือนกับว่าผนังค่อนข้างเรียบ แต่
เวลาเรามองด้านข้าง ผนังมันจะเกิดการนูนและเว้าเกิดเป็นรูปทรง มีการ
แปรอักษร เป็นคำาว่า FILM ARCHIVE รอบตัวอาคารด้วย 

ภายในของอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการฯ
ออกแบบไว้ว่าจะมีส่วนให้บริการอะไรบ้าง

 อาคารประกอบด้วยโรงหนัง ๔ โรง ที่มีจำานวนที่นั่งแตกต่างกัน
และกระจายอยู่ตามชั้นต่าง ๆ ของอาคาร มีห้องนิทรรศการ 3 ห้องใหญ่ 
ส่วนบรกิารห้องสมุดและห้องสมดุดจิทิลั และส่วนสำานกังานและส่วนบรกิาร
สนับสนุนของเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ 

 ชัน้ที ่๑  จะมจีดุประชาสมัพนัธ์และจะมห้ีองนทิรรศการชัว่คราว 
๑ ห้อง มีส่วนห้องอาหารสำาหรับเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์และผู้มาเยี่ยมชม

 โรงหนังโรงแรกที่จะต้อนรับอยู่ชั้นล่างก็คือโรงหนัง ๑๐๐ ที่นั่ง 
ซึ่งเป็นโรงหนังที่ค่อนข้างใช้บ่อยมากที่สุด ขนาดจะใกล้เคียงกับโรงหนัง 
ศรีศาลายา โรงหนังนี้จะเชื่อมโยงระหว่างชั้น ๑ และชั้น ๒ รวมทั้งทางออก
ชั้น ๑ จะเชื่อมต่อออกไปสู่ลานกิจกรรมด้านนอกด้วย 

 ชั้นที่ ๒ จะเป็นทางเข้าโรงหนัง ๑๐๐ ที่นั่ง และห้องนิทรรศการ
ใหญ่ ๑ ห้อง ตรงด้านข้างโรงหนังเป็นที่น่ังพักคอยและร้านกาแฟ ซึ่งผม
ตัง้ใจว่าจะใช้เป็นพืน้ทีต้่อนรบั สำาหรบัให้คนมานัง่พกัก่อนเข้าชมภาพยนตร์ 
และในส่วนผนังด้านนอกโรงหนังที่ติดกับส่วนพักคอยนี้ ผมได้ออกแบบให้
ผนงัโรงหนงัมช่ีองสำาหรับแอบดภูาพยนตร์ ๔ ช่อง ซึง่ได้ไอเดยีมาจากทีเ่คย
เหน็อปุกรณ์ฉายหนงัสมยัก่อนทีเ่รียกว่า “หนงักระโปรง” คณุโดมกม็องว่า 

อาคารคลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

๑๐



๑๑

รู้สึกอย่างไรต่อ
ผลงานการออกแบบอาคารครั้งนี้

 ถอืเป็นความท้าทายในการออกแบบอย่างยิง่เหมอืนกนัครบั กบั
การท่ีได้มาออกแบบตึกที่มีขนาดพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ประมาณ ๑๓,๐๐๐ 
ตารางเมตร รวมทั้งประกอบด้วยโรงภาพยนตร์ถึง ๓-๔ โรง แต่ความสนุก
จริง ๆ ก็คือการที่พยายามจะมองถึงว่าการออกแบบของเรา สามารถเอา
เรือ่งราวเกีย่วกบัภาพยนตร์เข้าไปอยูใ่นเนือ้งานได้มากน้อยขนาดไหน รวม
ทั้งต้องการให้ผู้มาใช้อาคารมีความสนุกในการค้นหาเรื่องราวต่าง ๆ โดย
ทำาให้อาคารเปรยีบเสมอืนเป็นพืน้ทีน่ทิรรศการทัง้หมดเลย มองว่าทกุพืน้ที่
สามารถทีจ่ะมเีรือ่งราวของภาพยนตร์สอดแทรกเข้าไปได้ทกุมติ ิคนเข้ามา
จะได้สนกุและเหน็อะไรหลากหลายพอสมควร ซึง่จรงิ ๆ  อนันีม้นัก็เป็นความ
รู้สึกที่ผมเข้ามาดูพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ที่นี่ครั้งแรก  เพราะเราก็เคยดูแต ่
หนัง ไม่เคยเห็นเบื้องหลังว่าเป็นอย่างไร ทั้งประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ 
ต้นทางของการเกิดภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ เมื่อมาดูจึงรู้สึกว่ามันมีมิติของ
เรื่องราวที่น่าสนใจมาก ๆ เลย ผมเชื่อว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มันสามารถสร้างให้
เกดิขึน้ได้ในอาคารหลงันีไ้ด้ มนัจะทำาให้คนทีม่ารูส้กึตืน่ตาตืน่ใจ ทำาให้อยาก
สัมผัสภาพยนตร์ในเบื้องลึกมากขึ้นครับ

ทีมออกแบบสถาปัตยกรรม : ชาตรี ลดาลลิตสกุล, วีระ ลีลาพัฒนภูติ, 
อาชวพล ดังศรีพล, นฤทธิ์ ศรีบุญชู, ขนิษฐานุช กมลรุ่งวรากุล
ทมีออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน : วีระ ลลีาพฒันภตู,ิ จริาพร กลิน่สวุรรณ, 
อาชวพล ดังศรีพล, นฤทธิ์ ศรีบุญชู, ขนิษฐานุช กมลรุ่งวรากุล
ทีมออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง : ส่ง แสงจันทร์, วิวัฒน์ เกิดลาภ
ทีมออกแบบวิศวกรรมสุขาภิบาล : จิตรกร มะลิซ้อน
ทีมออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า : ฉลาด บุญนะ, วุฒิชัย บุ่งนาม
ทมีออกแบบวศิวกรรมเครือ่งกล : จติรกร มะลซ้ิอน, ยทุธพล รุง่โรจน์ธรีะ

ค้นข้อมูลหรือหาแรงบันดาลใจ
ในการออกแบบต่าง ๆ นี้อย่างไร

 ผมก็ดูอยู่หลายอาคารเหมือนกัน เคยดูงานของทางพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ที่เนเธอร์แลนด์ ที่ช่ือ  EYE  แล้วก็มีงานที่อาจจะไม่ได้เป็น 
โรงภาพยนตร์ซะทีเดียว แต่จะพิจารณาในแง่ของการดีไซน์การจัดรูปทรง
ของตวัอาคาร ก็จะมีที ่ Casa da Música อนันีจ้ะเปน็หอดนตรีทีโ่ปรตุเกส

 จรงิ ๆ  แล้ว ผมไม่เคยออกแบบโรงภาพยนตร์มาก่อนเลย เพราะ
ฉะนัน้ต้นทนุในการดไีซน์ของผมจงึค่อนข้างน้อย ผมก็พยายามสัง่สมความ
รู้ ต้องเปิดอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิธีการออกแบบโรงภาพยนตร์ต่าง ๆ เพื่อ
หาข้อมูลในการออกแบบ ทั้งเร่ืองระยะ หรือมุมมองในการจัดวางที่นั่ง 
ระบบต่าง ๆ  ของโรงภาพยนตร์ กจ็ะมกีารเกบ็ข้อมลูตรงนีค่้อนข้างเยอะอยู่
เหมือนกันครับ

ปรกติเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วหรือเปล่า

 ครัง้หนึง่กเ็คยชอบตดิตามดภูาพยนตร์ต่าง ๆ  อยูน่ะครบั คอืช่วง
เรียนต่างประเทศค่อนข้างมีเวลาเยอะ จะใช้เวลาช่วงน้ันในการดูหนังพอ
สมควร และใกล้ ๆ บ้านพักจะมีร้านวิดีโอที่มีหนังแปลก ๆ ให้ดูเยอะ ก็จะ
หยิบมาดูตลอดเวลา 

 หนงัเร่ืองหนึง่ทีป่ระทบัใจและเกีย่วกบัภาพยนตร์ กค็อื Cinema 
Paradiso หนังมนัมีความโหยหาอดตีค่อนข้างเยอะ มอีารมณ์ของการมอง
สู่อดีตที่มีความรุ่งโรจน์  มีความปิติอยู่ในนั้น ดูทีไรจะรู้สึกมีความสุขทุกที  
ผมจำาได้ว่าวนัแรกทีผ่มมานัง่คยุกับคณุโดม บงัเอญิว่าบนโต๊ะมีโบรชวัร์เรือ่ง
นีพ้อด ีผมกเ็ลยนกึถงึหนงัเรือ่งนีข้ึน้มา และกน็กึถงึเหตกุารณ์อย่างเช่นการ
ฉายหนังกลางแปลงในหนังเรื่องนี้ที่ฉายขึ้นกำาแพงโรงภาพยนตร์ ทำาให้ผม
นึกถึงว่ามันมีโอกาสท่ีเราจะทำาเหตุการณ์แบบน้ีในหอภาพยนตร์แห่งนี้ได้
น่ะครับ

อาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ



หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอแสดงความยนิดีแก่ สมบตั ิเมทะน ีต�านาน
พระเอกแห่งวงการหนังไทย ซึง่ได้รบัการประกาศยกย่องเชิดชเูกยีรตใิห้เป็น
ศลิปินแห่งชาต ิสาขาศลิปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์) ประจ�าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เม่ือวนัที ่๑๔ ธนัวาคมทีผ่่านมา โดยจดหมายข่าวฯ ฉบบันีไ้ด้น�าประวตัิ
ชีวติ สมบตั ิเมทะนี จากหนังสือ “๑๐๐ ดาว บนลานดารา” ของหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) ซึง่เขียนโดย มนัส กิง่จนัทร์ มาลงไว้ให้ได้อ่านกนั และสามารถ
ตดิตามโปรแกรมผลงานภาพยนตร์สมบัติ เมทะน ีได้ที ่หน้า ๒๓-๒๙

สมบัติ เมทะนี มีชื่อเล่นว่า แอ๊ด เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๔๘๐ ที่จังหวัดอุบลราชธานี จบจากวิทยาลัยเทคนิคทุ่งมหาเมฆ เข้าสู่
วงการบันเทิงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยการชักนำาของ นำาดี วิตตะ หัวหน้า
คณะละครโทรทัศน์พจนาภิรมย์ ให้แสดงละครเรื่อง หัวใจปรารถนา คู่กับ 
วิไลวรรณ วัฒนพานิช เป็นครั้งแรก และแสดงเป็นพระเอกภาพยนตร์เรื่อง
แรกคือ รุง้เพชร ภาพยนตร์ ๑๖ มม. ของ น้อย กมลวาทนิ คู่กบั รตันาภรณ์ 
อินทรกำาแหง เข้าฉายวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่โรงภาพยนตร์
เอ็มไพร์ จากนั้นก็เป็นพระเอกคู่กับรัตนาภรณ์ให้กมลศิลป์ภาพยนตร์อีก 
๔ เรื่อง คือ สกาวเดือน (๒๕๐๕) สิงห์สั่งป่า (๒๕๐๖) สมิงสาว (๒๕๐๖) 
งามงอน (๒๕๐๖) 

ขณะที่สมบัติแสดงภาพยนตร์อยู่กับกมลศิลป์ภาพยนตร์ได้ ๒ เรื่อง 
มารุต ผู้สร้างผู้กำากับก็ขอตัว

สมบัติมาแสดงภาพยนตร์ 
๓๕ มม. เสียงในฟิล์ม 
เรื่อง ตะวันหลั่งเลือด คู่
กับ บุศรา นฤมิตร เป็น
ภาพยนตร์แนวบู๊ สร้าง
ในระบบ ๓๕ มม. เรื่อง

แรกของสมบตั ิได้รบัคำาชม
ว่าแสดงได้ทกุรปูแบบ ทำาให้ 

โดม แดนไทย ขอตัว
สมบัติมาประกบกับ 
ไ ช ย า  สุ ริ ยั น  ใ น
ภาพยนตร์แนวบู๊เรื่อง 
เก้ามังกร (๒๕๐๖)
    ต่อมา นำาดี วิตตะ 
สร้างภาพยนตร์แนว
บู๊ ดุเดือด เรื่อง สิงห์
ล่าสิงห์ ซึง่มี มติร ชยั- 
บัญชา เป็นพระเอก
และ ให ้ สมบั ติ ม า
แสดงประกบ ซ่ึง
สมบัติ ไม ่ ขั ดข ้ อง

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ศิลปินแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เพราะเป็นการทดแทน
บุญคุณ ทำาให้ต้องออก
จากสงักดักมลศลิป์ภาพยนตร์ เมือ่ภาพยนตร์เข้า
ฉายทีโ่รงภาพยนตร์ศาลาเฉลมิกรงุ ในวนัที ่๑๕ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ก็ทำาให้ช่ือเสียงของ 
สมบัติโด่งดังยิ่งขึ้น และต่อมาสมบัติจึงรับงานแสดง
ภาพยนตร์ได้โดยไม่สังกัดค่าย 

สมบัติ ได้รับพระราชทานรางวัลตุ๊กตาทองครั้งแรกในฐานะดารานำา
ฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากเรื่อง ศึกบางระจัน (๒๕๐๙ พิศมัย) ของ สุพรรณ 
พราหมณ์พันธุ์ ทำาให้มีงานแสดงเพิ่มมากข้ึนกระทั่งสิ้นยุค มิตร ชัยบัญชา 
เข้าปี พ.ศ. ๒๕๑๔ สมบัติก็ได้แสดงเป็นพระเอกมากถึงปีละ ๔๐ เรื่อง 

สมบัติ ลงทุนสร้างและกำากับภาพยนตร์ด้วยตนเองครั้งแรกในชื่อ 
เมทะนีฟิล์ม โดยมี กาญจนา เมทะนี ภรรยาเป็นผู้อำานวยการสร้าง เริ่มจาก
ภาพยนตร์ ๓๕ มม. เรื่อง ไม่มีค�าตอบจากสวรรค์ (๒๕๑๖ สมบัติ-อรัญญา) 
แต่รายได้ไม่ค่อยด ีจึงเปลีย่นมาสร้างแนวบูเ๊อาใจตลาดในยคุนัน้ เริม่จากเร่ือง 
นักเลงเทวดา (๒๕๑๘ สมบัติ-อรัญญา) ท้ามฤตยู (๒๕๑๙ สมบัติ-อรัญญา) 
แหย่หนวดเสือ (๒๕๒๐ สมบัติ-อรัญญา) มหาภัยพันหน้า (๒๕๒๑ สมบัติ- 
อรัญญา) สลักจิต (๒๕๒๒ สมบัติ-จารุณี) ในจำานวนนี้ นักเลงเทวดา ถือเป็น
ภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงและแจ้งเกิดด้านการกำากับการแสดงให้แก่สมบัต ิ
เป็นผลสำาเร็จ แต่ภาพยนตร์ที่ทำารายได้มากที่สุดคือเรื่อง สลักจิต 

นอกจากนี้ สมบัติยังรับกำากับภาพยนตร์ให้ผู้สร้างรายอื่นอีก เช่น เรื่อง 
ปล้นอเมริกา (๒๕๒๐ สมบัติ-อรัญญา) หนักแผ่นดิน (๒๕๒๐ สมบัติ-นัยนา) 
นักเลงตาทิพย์ (๒๕๒๓ จตุพล-จารุณี) ลูกสาวก�านัน (๒๕๒๔ ทูน-จารุณี) 
แม่แตงร่มใบ (๒๕๒๕ ทูน-จารุณี) นักเลงคอมพิวเตอร์ (๒๕๒๕ สรพงศ์-ทูน) 
นักฆ่าจากเจ้าพระยา (๒๕๒๕ สมบัติ-ทูน) ลูกสาวก�านัน ภาค ๒ (๒๕๒๖ ทูน-
จารณีุ) น.ส.ลกูหว้า (๒๕๒๗ เกรยีงไกร-จารณุ)ี คูส่ร้างคูส่ม (๒๕๓๐ พงษ์พฒัน์- 
ชไมพร) ฯลฯ

ตลอดระยะเวลาการแสดงภาพยนตร์ สมบัติผ่านการแสดงคู ่กับ 
นางเอกภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศมาแล้วกว่า ๘๐ คน นอกจากนีเ้มือ่ถงึ
ยุคของพระเอกรุ่นน้อง สมบัติก็ยังคงแสดงประกบกับพระเอกรุ่นน้องอีก 
หลาย ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นยุคของ กรุง สรพงศ์ นาท ฯลฯ กระทั่งกินเนสส์ 
บุ๊กออฟเวิร์ลเรคคอร์ดบันทึกไว้ว่า สมบัติ เป็นดาราที่แสดงภาพยนตร์ไว้มาก 
ทีส่ดุถงึ ๖๑๗ เรือ่ง (ขณะนัน้) ซึง่ปัจจบุนัสมบตักิย็งัคงมผีลงานปรากฏให้เหน็ 
อยู่เนือง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ละครทีวี หรืองานโฆษณาสินค้าต่าง ๆ 

๑๒



พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

 นอกจากพัฒนารูปลักษณ์ของส่ิงประดิษฐ์ด้ังเดิมของ 
ลูมิแอร์แล้ว บริษัท Kinora ยังได้สร้างโรงถ่ายของตนเองเป็นสตูดิโอ
สำาหรับผลิตม้วนภาพออกมาให้เช่าและจำาหน่าย โดยได้ผลิตออก
มากว่า ๖๐๐ ม้วน นอกจากนี้ ในช่วงที่ความนิยมของ Kinora พุ่งสูง
ข้ึน บริษัทยังกระตุ้นยอดขายด้วยการผลิตกล้องถ่ายภาพชนิด 
พเิศษสำาหรบันกัถ่ายภาพมอืสมคัรเล่นออกขายพร้อมม้วนฟิล์มขนาด 
๑ นิว้ เอาใจผูท้ีต้่องการสร้างชุดภาพเป็น คอลเลกชนัของตวัเอง เพยีง 
แต่ต้องนำาฟิล์มดังกล่าวมาล้างและอัดภาพกับทางบริษัท ต่อมาเมื่อ
กระแสความนยิมของภาพยนตร์ฉายขึน้จอเพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ  เครือ่ง 
Kinora จึงเสื่อมความนิยมลง ประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ เกิดไฟ
ไหม้โรงงาน Kinora Ltd. Company ในลอนดอน บริษัทจึงตัดสิน
ใจไม่สร้างโรงงานใหม่และยุติการผลิตไป 

 เชญิพบกบัเครือ่ง Kinora อายกุว่าร้อยปี ได้ในนทิรรศการ
หนึ่งศตวรรษภาพยนตร์ไทย ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เปิดให้
บรกิารทกุวนัเสาร์-อาทติย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ วนัละ ๕ รอบ คือ 
๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

ชยาภรณ์ ธนฤกษ์ชัย

 การทำางานของ Kinora นั้นใช้หลักการพื้นฐานแบบเดียวกับ 
สมุดดีด (Filpbook) คืออาศัยการกรีดชุดภาพน่ิงซึ่งแต่ละภาพมีความ
แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยให้ผ่านตาไปอย่างรวดเร็ว ทำาให้มองเห็นภาพ
เหล่านั้นเกิดการเคลื่อนไหวได้ จะต่างกันตรงที่ชุดภาพนั้นไม่ได้ทำาเป็น
เล่มแบบสมุด แต่กลับถูกซ้อนต่อ ๆ กันบนแกนวงกลม โดยมีกลไกมือ

หมนุช่วยในการดดีภาพให้หมนุวนไป
ได้อย่างต่อเน่ือง ส่วนประกอบของ
เครื่องประกอบด้วย ๑. ตัวเครื่องที่
ทำาด้วยไม้ ถูกออกแบบให้สามารถ
พบัเกบ็ได้สะดวกและง่ายต่อการพก
พา บางรุ่นมีการฉลุลวดลายอย่าง
ประณีตสวยงาม ๒. วงล้อภาพนิ่ง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 
๑๔ ซม. ซึ่งประกอบด้วยภาพถ่าย
ขาวดำาขนาด ๑ นิ้วจำานวนมาก ติด

อยูร่อบแกนวงกลม ๓. กลไกมือ
หมุน สำ าหรับขับเคลื่ อน 
วงล้อภาพให้หมุนผ่านชิ้น
เหล็กเล็ก ๆ  ที่ติดตั้งอยู่ตรง
ขอบภาพ ทำาหน้าที่รั้งภาพ
แต่ละแผ่นให้หยุดได้ชั่ว
เส้ียววินาทีเหมือนใช้นิ้ว
กรีดสมุด และส่วนสุดท้าย
คือ ช่องมองภาพที่มีเลนส์
ติดตั้ ง ไว ้ภายในสำาหรับ
ขยายภาพบนวงล้อ

 Kinora เป็นสิ่งประดิษฐ์ภาพเคลื่อนไหวที่คิดค้นโดย
สองพี่น้องลูมิแอร์ แห่งฝรั่งเศส ผู้สร้างประดิษฐกรรมภาพยนตร์ 

Cinématographe จัดฉายขึ้นจอให้สาธารณชน
ได้ชมส�าเร็จเป็นรายแรกของโลกเมื่อ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ 

แม้ Kinora จะถูกประดิษฐ์ขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับ
Cinématographe แต่ขณะนั้นพี่น้องลูมิแอร์ก�าลังมุ่งมั่นอยู่กับ

การสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถฉายภาพเคลื่อนไหวให้ดูได้
พร้อมกันหลายคน พวกเขาจึงไม่ได้ให้ความสนใจใน Kinora นัก

เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ชมได้เพียงคราวละหนึ่งคนเท่านั้น กระทั่งในปี 
พ.ศ. ๒๔๔๕ Kinora Ltd. Company ประเทศอังกฤษ

ได้น�า Kinora ของลูมิแอร์ไปพัฒนาต่อจนกลายเป็นเครื่องมือให้
ความบันเทิงภายในบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง

ต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ และยืนความนิยมได้นานกว่าทศวรรษ

ภาพสเก็ตช์กลไกของ Kinora

๑๓



ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

๑๔

ชวนาท อินทวงศ์ 

ห้องสมุดมีภาพยนตร์ข่าวให้บริการจำานวน ๔,๐๔๘ 
รายการ ซึ่งเป็นภาพยนตร์ข่าวที่หอภาพยนตร์ได้รับบริจาคฟิล์ม

ภาพยนตร์ขนาด ๑๖ มม. มาจากสถานีโทรทัศน์ของไทย ๒ สถานี คือ 
บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำากัด หรือสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง ๔ (ช่อง ๙ ใน
ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นภาพยนตร์ข่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๑๙ ภาพขาวดำา มี
ทัง้ข่าวทีม่เีสยีงและไม่มเีสยีง ส่วนอกีสถานหีนึง่นัน้มาจาก บรษัิท บางกอก
เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำากัด หรือภาพยนตร์ข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์

ไทยทีวีสีช่อง ๓ ซึ่งเป็นภาพยนตร์ข่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๒๓ 
ภาพสี มีทั้งข่าวที่มีเสียงและไม่มีเสียง หากผู้ใช้บริการต้องการ

จะค้นหาภาพยนตร์ข่าวหรือเหตุการณ์สำาคัญในอดีต 
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๓ ก็สามารถหาได้

จากห้องสมุด

ห้องสมุดมีภาพยนตร์สารคดีให้บริการจำานวน ๓,๕๒๕ 
รายการ จัดเป็นกลุ่มภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาหลากหลายและมาจาก

หลายแหล่งทีม่ามากทีสุ่ด แต่โดยรวมแล้วจะเป็นภาพยนตร์ในอดตีซึง่
ถ่ายทำาด้วยฟิล์มภาพยนตร์ทุกขนาด อาทิ ภาพยนตร์ชุดมรดกของไทย 
ของบริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำากัด ซ่ึงเป็นรายการ
โทรทัศน์ท่ีเคยออกอากาศและได้รบัความนยิมทางสถานโีทรทศัน์ไทย
ทีวีช่อง ๔ หรือภาพยนตร์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระ

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ และภาพยนตร์เรื่อง นำ้าท่วม
กรุงเทพ (๒๔๘๕) ที่ถ่ายโดย แท้ ประกาศวุฒิสาร 

เป็นต้น

๑. ภาพยนตร์ข่าว
(Newsreel) 

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี คือ ห้องสมุดภาพยนตร์ ทรัพยากรส�าคัญอย่างหนึ่ง
ที่ห้องสมุดแห่งนี้ ให้บริการแก่ประชาชนก็คือภาพยนตร์หรือสื่อโสตทัศน์ แต่บางครั้งเจ้าหน้าที่
ห้องสมุดพบว่าปัญหาหนึ่งที่มักจะเกิดกับผู้ ใช้บริการในกรณีที่ผู้ ใช้บริการไม่ได้ท�าการสืบค้น
ผ่านระบบออนไลน์ของห้องสมุด ไม่มีรายชื่อหนังหรือจุดมุ่งหมายมาคือ “จะดูอะไร ?” 
และค�าถามที่ตามมาคือ “หอภาพยนตร์มีหนังเรื่องอะไรบ้าง ?” ซึ่งเป็นค�าถามที่ค่อนข้างจะ
ตอบได้ยาก เพราะภาพยนตร์ ในห้องสมุดแห่งนี้นับว่ามีอยู่อย่างหลากหลายและมหาศาล 
ในขณะเดียวกันห้องสมุดก็ไม่ได้มีภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายครบทุกเรื่องหรือ
ภาพยนตร์ที่บันทึกบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ อย่างที่เราต้องการ
ชม เนื่องจากภาพยนตร์ที่ทางห้องสมุดให้บริการ ล้วนได้มาจากการ
แสวงหาและรับบริจาคเท่าที่ทางหอภาพยนตร์จะได้รับมา บทความ
ชิ้นนี้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจึงอยากจะแจกแจงให้ผู้อ่านได้ทราบถึง
ภาพยนตร์ที่ทางห้องสมุดมีให้บริการในภาพรวม เพื่อให้ผู้ ใช้
บริการมีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงทรัพยากรภาพยนตร์
ของห้องสมุดได้สะดวกขึ้น

ภาพยนตร์ที่ห้องสมุดให้บริการ 
ปัจจุบันแบ่งออกเป็น ๖ ประเภท

ภาพยนตร์
ในห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

๒. ภาพยนตร์สารคดี 
(Documentary Films)

๑

บรรยายภาพ
๑. ภาพยนตร์ข่าวช่อง ๔ พิธีลงนามก่อตั้งสมาคมประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๑๐ ๒. นำ้าท่วมกรุงเทพ พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๓. โชคสองชั้น พ.ศ. ๒๔๗๐ ๔. [อาจารย์ศิลป์ พีระศรี] [พ.ศ. ๒๔๙๔] 
๕. ภาพยนตร์สั้นทดลองเรื่อง Film Theraphy พ.ศ. ๒๕๓๖ 
๖. การชกมวยป้องกันแชมป์โลกครั้งที่ ๑๙ ของเขาทราย แกแล็คซี่ พบ 
อาร์มันโด คาสโตร พ.ศ. ๒๕๓๔

๒

๓



ห้องสมุดมีภาพยนตร์สั้นให้บริการจำานวน 
๒๐๑ รายการ ซ่ึงเป็นภาพยนตร์เรื่องขนาดสั้นท่ี 
หอภาพยนตร์ได้รับบริจาคมาจากนักศกึษา ประชาชน 

องค์กร สถาบันการศึกษา และจากภาพยนตร์ที่
เข้าร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์สั้นของ

มูลนิธิหนังไทย 

๕. ภาพยนตร์สั้น 
(Short Films) 

๑๕

นอกจากภาพยนตร์ทั้ง ๖ ประเภทอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว ห้องสมุดก็ยังมี
สือ่โสตทัศน์ในรปูแบบของเสยีงให้บรกิาร ซึง่จะเป็นเสยีงสมัภาษณ์ของดาราและ
บุคลากรในวงการภาพยนตร์ไทย รวมถึงเพลงและดนตรีที่ทางหอภาพยนตร์ได้
รับบริจาคมา ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น ๙๖ รายการ

หากนบัรวมแล้วสือ่โสตทศัน์หรอืภาพยนตร์กบัเสยีงทีห้่องสมดุมใีห้บรกิาร
ในปัจจุบันจะมีอยู่ท้ังสิ้น ๑๕,๐๔๔ รายการ ซ่ึงนับว่ามีอยู่ในปริมาณที่มากจน 
ไม่สามารถจะระบไุด้ง่ายว่ามเีรือ่งเก่ียวกับอะไรบ้าง โดยเฉพาะภาพยนตร์สารคดี 

หนังบ้าน และภาพยนตร์อื่น ๆ  ซึ่งมีความหลากหลาย
ของเนื้อหาและข้อมูลที่ต้องมีการชำาระเป็น

พิเศษ ซึ่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะขอนำา 
มากล่าวถึงกันในเชิงลึก เพื่อให้ผู้ใช้

บริการได้รู้จักกับภาพยนตร์ในห้อง
สมุดมากขึ้นในจดหมายข่าวฉบับ
ต่อ ๆ ไป

ห้องสมุดมีหนังบ้านให้บริการจำานวน ๒,๔๑๕ รายการ โดย
หนังบ้านคือภาพยนตร์ที่ทางหอภาพยนตร์ได้รับบริจาคมาจากบุคคล

ทั่วไป เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกด้วยฟิล์ม ๘ มม. ฟิล์มซูเปอร์ ๘ มม. และฟิล์ม 
๑๖ มม. ซึ่งถ่ายทำาและบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในครอบครัวหรือภายใน

บ้านตามชื่อเรียก โดยความพิเศษของหนังบ้านก็คือความซื่อตรง ในฐานะที่มัน
บนัทกึภาพเหตกุารณ์ต่าง ๆ  ตามทีเ่กดิขึน้จรงิโดยมไิด้มกีารปรงุแต่ง ได้เหน็ภาพ
ชีวิตของคนในระดับสามัญชนและความทรงจำาในอดีตที่น่าประทับใจ อีกท้ัง
หนังบ้านบางเรื่องยังเป็นที่ซุกซ่อนของเหตุการณ์หรือบุคคลสำาคัญใน

ประวติัศาสตร์อย่างเช่น ความบงัเอญิในหนงับ้านของครอบครวัวญิญรตัน์ 
ที่ทำาให้เราได้เห็นภาพของ ศิลป์ พีระศรี ปูชนียบุคคลคนหนึ่งของ

วงการศิลปะร่วมสมยัไทย บนภาพเคลือ่นไหวเป็นครัง้แรก
และทำาให้ภาพยนตร์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

ภาพยนตร์ของชาติ

ห ้องสมุดมีภาพยนตร ์ เ ร่ืองให ้บ ริการ 
จำานวน ๒,๓๙๐ รายการ ซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยที่ออก

ฉายต้ังแต่เรือ่งแรกอย่าง โชคสองชัน้ ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ (เป็น
เศษฟิล์ม) จนถงึภาพยนตร์ไทยทีอ่อกฉายในปีปัจจบุนั รวม
ถึงภาพยนตร์จากต่างประเทศที่ได้รับบริจาคมาและ
ภาพยนตร์ต่างประเทศที่มีความเก่ียวข้องกับประเทศ 

ไทย เช่น ภาพยนตร์ที่มีผู ้กำากับเป็นคนไทย ม ี
นักแสดงเป็นคนไทย หรือเป็นภาพยนตร์ที่ใช้

ทุนสร้างจากบริษัทในประเทศไทย 
เป็นต้น

ภาพยนตร์อื่น ๆ ในที่นี้จะหมายถึง
ภาพยนตร์ที่ไม่ได้ถ่ายทำาด้วยฟิล์มภาพยนตร์ แต่

เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทำามาจากสื่อแอนะล็อกอย่าง 
วีเอชเอสและสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน ที่จะมีเนื้อหาอยู่
อย่างหลากหลาย ทั้งรายการโทรทัศน์ สารคดี

ทางโทรทัศน์ หรือการแข่งขันกีฬา ฯลฯ ซึ่ง
มีให้บริการอยู่ ๒,๓๖๙ รายการ 

๓. ภาพยนตร์เรื่อง
(Feature Films)

๖. ภาพยนตร์อื่น ๆ 

๔. หนังบ้าน 
(Home Movies)

สามารถใช้บริการสบืค้นออนไลน์ได้ทาง http://164.115.22.43/
library/mylib/login.php จากการสบืค้นด้วย คำาสำาคญั (Keyword), 
ชื่อเรื่อง (Title), ผู้แต่ง (Author), ปี พ.ศ. (Date), หัวเรื่อง (Subject) 
เพื่อค้นหาภาพยนตร์ได้ตามที่ต้องการ โดย “หัวเรื่อง” คือเมนูสืบค้น
ทีส่ามารถค้นหาภาพยนตร์ได้ตามประเภทดงัทีก่ล่าวไป ยกเว้นภาพยนตร์ 
อื่น ๆ และเสียงที่ห้องสมุดกำาลังอยู่ในระหว่างการกำาหนดหัวเร่ือง 
(สามารถอ่านคำาแนะนำาการสืบค้นเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์)

๔

๕



คอลัมน์ กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

คอลัมน์ กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์ ฉบับนี้จะพาท่าน 
ไปรู้จักกับจิตรกรนักพากย์ เขมราช สรสิทธิ์ ผู้เป็นทั้งนักเขียนภาพ 
สีนำ้า-สีนำ้ามันและเป็นนักพากย์หนัง ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ส่งผลให้เขาม ี
ประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศอย่างโชกโชน จน
สามารถพูดภาษาถิ่นและภาษาต่างประเทศได้ถึง ๘ ภาษา

ช่วยเล่าหน่อยว่านามพากย์ “เขมราช” มีที่มาอย่างไร

ก่อนจะใช้ช่ือเขมราช ผมใช้ชื่อ “กังสดาล” ต้ังโดย พ่ีน้อย 
ดวงกมล กลุตงัวฒันา แต่ก่อนแกกเ็ป็นนกัพากย์ ตอนนัน้ยงัไม่ได้ทำาหนงั 
ผมเดินสายพากย์กับแกอยู่สายอีสาน พอแกไปทำาหนัง มนต์รักลูกทุ่ง 
ครูบ้านนอก แกก็เลิกพากย์หนัง ผมก็ไม่ได้เดินสายไปกับแก เลยไม่ได ้
ใช้ชื่อกังสดาล เพราะคิดว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเขา นักพากย์ที่มีชื่อเสียง 
ตอนนั้นก็มี โกญจนาท นันทวัน วิมานพร ชัยฉลอง หลาย ๆ คน เขาก็ 
คิดชื่อกันเอง ช่วงที่คิดชื่ออยู่ ผมเป็นคนชอบแปลภาษาอังกฤษ ก็เอา 
หนังสือเกี่ยวกับศิลปะ ชื่อ World of Art มาอ่าน มีบทแนะนำาบทหนึ่ง  
บอกว่า “ถ้า You จะเป็น Artist  You ต้องเอา Your Name First นั่น 
คือ Brand” ผมจึงใช้ชื่อของผม คือ “เขมราช”

เริ่มพากย์หนังตอนไหน 

กำาเนิดการเป็นนักพากย์ของผม พ่อผมเป็นนายสถานีรถไฟ 
นครราชสีมา ต้ังแต่ตอนเด็ก ๆ ผมเดินผ่านไปที่โรงหนังเฉลิมไทย ไป 
ยืนดูเขาวาดรูปภาพโปสเตอร์ รู้สึกถึงความชอบข้ึนมาจนช่างที่เขียน 
แกต้องถาม “อ้ายน้องบ่าวสนใจวาดรูปเหรอ” แกเป็นคนใต้ ผมก็บอก 
ครับ แกก็เลยให้ผมตีสเกล ตัดคัตเอาท์ด้วยมือและก็ลงแบ็กกราวนด์ 
รวมถึงเขียนตัวหนังสือชื่อนักแสดง ส่วนพวกพี่ ๆ เขียนพวกอนาโตม ี
ผิวพรรณ เสื้อผ้าที่สำาคัญ ๆ จนกระทั่งเขาบรรจุให้เป็นผู้ช่วยห้องเขียน 

เมื่ออยู่โรงหนัง ผมจึงได้ดูหนังฟรี รู้จักกับคนฉาย ผมได้เรียนรู ้
เครื่องฉายที่อยู่ในโรงหนัง ยุคนั้นยังฉายฟิล์ม ๗๐ มม. ด้วย คนฉายถาม 
ผมว่าสนใจพากย์หนังหรือเปล่า แกก็ให้ลองพากย์หนังโฆษณาก่อน 
รวมถึงหนังตัวอย่าง พี่เปี๊ยก สกุลชัย ได้ไปฟังผมพากย์พอดี ได้ขึ้นมาบน 
ห้องพากย์แล้วผมได้เริ่มพากย์กับแกเรื่อง The Good, The Bad and 
The Ugly  โดยผมได้พากย์คำาสองคำา เช่น “มาครับ” แล้วก็ได้พากย์

ช่วยพี่สกุลชัยมาเรื่อย จนพากย์แทนพี่
เขาได้ และก็ได้มาพากย์เดี่ยวเดินสาย
เมื่อนักพากย์ชื่อ เทพสุริยา เกิดมาเสีย
ชีวิต สายของอีสานภาพยนตร์ ตอนนั้น
เจ้าของโรงจะแจ้งไปทีบ่รษิทัทางกรงุเทพ 
ว่า เด็กวาดรูปเขียนมันพากย์หนังได้ 
เวลาเขาเขียนในบุ๊คเกอร์เขาจะเขียนว่า

เด็กห้องเขียนพากย์ ทางบริษัทที่กรุงเทพ เขาเลยแอบมาดูวันสุดท้าย 
เรื่อง ราชสีห์ดินระเบิด ผมก็เลยได้รับการยอมรับโดยได้ไปเดินสาย ๓ 
เดือน ต่อ ๑ ภาค เมื่อครบก็ย้ายไปจนครบทุกภาค 

คู่พากย์ด้วยกันมีใครบ้าง 

ถ้าเรื่องคู่พากย์ผมมี ๒ คน ในชีวิตการพากย์หนังตามโรง สาย
เหนอืเวลาไปพากย์ก็จะขึน้ชือ่ เขมราช-สมพศิ วิง่พากย์เชยีงใหม่ ลำาปาง 
สุโขทัย ถ้าเป็นภาคกลางก็ขึ้นชื่อ เขมราช-ตุ๊กตา เหตุที่นักพากย์ผู้หญิง
หายากเพราะธุรกิจบันเทิงสาขานี้ต้องใช้ความกล้าหาญของฝ่ายหญิง 
ค้นหายากเพราะเสี่ยง อดอยาก ท้องแห้ง ได้บ้างไม่ได้บ้าง วันไหนเก็บ
ค่าผ่านประตูได้มากก็อิ่มนอนหลับ วันไหนไม่ได้ก็อดเหมือนนักร้อง 
วงดนตรี 

นักพากย์ที่รู้จักตอนนั้นมีใครบ้าง 

ทุกคนที่เป็นนักพากย์ผมเชื่อว่าต้องรู้จักพ่อทิดเขียว ผมวาดรูป 
ทิดเขียวส่งไปเมืองนอก เพราะฝรั่งเขาอยากรู ้ใครที่พากย์หนังใน
ประเทศไทยคนแรก นอกนั้นที่ผมจำาได้ก็มีพี่ไก่ นันทวัน พากย์หนัง 
แกยังใช้โทรโข่งที่โรงหนังราชสีมา ฉายหนัง ๑๖ มม. ชาร์ลี แชปลิน 
ขาวดำา เอาสังกะสีมาม้วนแล้วบัดกรี แกมีดนตรีประกอบโดยใช้ระนาด
และกลอง มีพี่เสนาะทิพย์ เดี๋ยวนี้พากย์อยู่ช่องทรู ตอนนั้นอยู่ทางภาค
เหนือ และก็มีคุณโต๊ะ พันธมิตร ผมนึกไม่ถึงว่าแกจะมีชื่อเสียงจนทุกวัน
นี้ ชื่อเดิมคือ ก้องฟ้า แกพากย์อยู่ทางใต้จนมาพากย์ทางเหนือ ผมยังจำา
ได้ตอนที่คุณโต๊ะพากย์ที่ภาคใต้ ผมยังเขียนภาพโปสเตอร์ที่โรงหนังที ่
แกพากย์อยู่เลย เรื่อง ทาร์ซาน 

สไตล์ของผมจงึยึดหลกันกัพากย์พรหมพทิกัษ์ จุฬาพรรณ ดาราพร 
สกุลชัย กลุ่มนี้จะพากย์หนังที่มีเนื้อหาสาระ ผมประทับใจหนังสงคราม
มาก เพราะผมเคยเป็นทหารอยูศู่นย์สงครามพเิศษลพบุร ีและได้ไปพากย์
ที่โรงหนังทหารบก ผมรับราชการอยู่ ๖ ปี ก็ลาออก 

มีอะไรจะฝากถึงเด็กรุ่นใหม่และหอภาพยนตร์บ้าง 

ผมทำางาน ๒ อย่าง เขียนรูปเปิดร้านแกลเลอรี่และก็พากย์หนัง
ด้วย ไม่น่าเชือ่จะสามารถเล้ียงชวีตินีไ้ด้ หากนำามาประยกุต์ วจิยั ต่อเตมิ 
ผมเชื่อว่าเยาวชนรุ่นใหม่จะนำาไปประกอบอาชีพได้ ยิ่งคุณสามารถพูด
ภาษาอังกฤษได้ด้วยยิ่งดี ผมรู้สึกเสียดายมากที่วิชาชีพนี้เป็นวิชาชีพที ่
คนไทยคิด จากอาจารย์ทิดเขียวจริง ๆ แล้วมันน่าจะมีการฝึกหัดและ
สอน เพราะมนัเป็น Master ให้เราอนรุกัษ์ภาษาไทย การพากย์หนงั เขา
จะเน้นเรื่องภาษาไทย กระทรวงวัฒนธรรมน่าจะหยิบยกนำาไปใช้เป็น
หลักสูตรในมหาวิทยาลัย ควรจะปั้นเด็กตามมหาวิทยาลัยมาพากย์ เขา
ยังมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตสร้างฐานะของครอบครัวได้ 

ประสงค์ สว่างสุข

เขมราช สรสิทธิ์
จิตรกรนักพากย์ 

๑๖



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 เมื่อทีมงานหน่วยกู ้หนังเปิดสมุดช่วยจำาเพื่อทบทวนด ู
รายชือ่สิง่ของในรอบปีทีผ่่านมากพ็บว่าปี ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งการทำางาน
ในเชิงรบั เนือ่งจากอาคารคลงัแรกรับยงัไม่เสรจ็สมบรูณ์ และต้องชำาระ
สิง่ของทีย่งัคงค้างในอดตีอกีจำานวนมาก ถงึแม้กระนัน้สิง่ของทีไ่ด้รบัมา 
ก็ยังคงความหลากหลายเช่นเดิม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ กลุ่ม 
ใหญ่ ๆ ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การ
มหาชน จำานวนผู้บริจาค ๙ ครั้ง กลุ่มที่ ๒ ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน
ด้านภาพยนตร์ จำานวนผู้บริจาค ๑๔ ครั้ง กลุ่มที่ ๓ บุคคลในวงการ
ภาพยนตร์ และประชาชนทั่วไป จำานวนผู้บริจาค ๗๒ คร้ัง รวมมีผู้
บริจาคทั้งหมด  ๙๕ ครั้ง 

 แต่ด้วยเนื้อที่หน้ากระดาษของจดหมายข่าวฉบับนี้มีจำากัด 
จึงนำาเสนอได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

เมือ่วันที ่๑๘ มนีาคม ๒๕๕๙ ทีต่ลิง่ชนั ศูนย์มานษุยวิทยาสรินิธร 
(องค์การมหาชน) ได้บริจาคเครื่องเล่นเทป VHS จำานวน ๑๒ เครื่อง ให้
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) นอกจากจะรบับรจิาคฟิล์มภาพยนตร์
แล้ว หอภาพยนตร์ยังรับเคร่ืองเล่นเทป VHS เพราะในอดีตที่ผ่านมา 
สื่อวิดีโอเทปเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเมื่อเสื่อม
ความนิยมลง ทำาให้เครื่องเล่นเทป VHS ก็พลอยหายากไปด้วย การรับ
บริจาคเครื่องเล่นเทป VHS จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรในครั้งนี้ จึง
ทำาให้เนื้อหาของภาพยนตร์และสารคดีต่าง ๆ ของไทย ที่ครั้งหนึ่งเคย
ถูกบันทึกลงในวิดีโอเทปได้รับการช่วยชีวิตให้กลับมามีลมหายใจ
ต่อไปได้อีก

ภารกิจ
หน่วยกู้หนัง
ปี ๒๕๕๙ 

๑๗

มานัสศักดิ์ ดอกไม้



กองการสัสดี 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙  ที่หอภาพยนตร์ เจ้าหน้าที่กองการ
สัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้เดินทางมาบริจาคฟิล์มภาพยนตร์
และสิง่เกีย่วเนือ่งกบัภาพยนตร์ รวมทัง้สิน้ ๑๒ รายการ  ตวัอย่างเช่น ฟิล์ม
ภาพยนตร์ ๑๖ มม. เรือ่ง การตรวจเลอืกทหารกองเกนิเข้ารับราชการทหาร
ประจำาการ กองประจำาการของอำาเภอบางละมุง ๑๗ เม.ย. ๒๕๒๒ เทป 
๒ นิ้ว เรื่อง ยุทธการผาเมืองเผด็จศึก (บันทึกเมื่อ ๒๑ เม.ย.๒๔)  และวิดีโอ
เทปเร่ือง ขอพรหลวงพ่อคณู ปรสิทุโฺธ ให้สสัดแีละทหารกองเกนิตรวจเลอืด
ทหาร ปี ๔๓  กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้ผลิตสื่อ 
    ต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจอันดีต่อการเกณฑ์ 
 ทหาร ดั่งคำาขวัญที่ว่า “เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด”

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
(แกรมมี่ฟิล์ม)

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
ช่วงเช้า บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด
มหาชน ได ้ เดินทางมามอบฟ ิล ์ม
ภาพยนตร์ (สมัยที่ยังเป็น แกรมมี่ฟิล์ม) 
จำานวน  ๑๔ เรื่อง ให้หอภาพยนตร์ มี
ภาพยนตร์ที่น ่าสนใจ เช ่น หนังขึ้น
ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 
๒๕๕๘ เรื่อง ๑๕ ค�่า เดือน ๑๑ (๒๕๔๕), คู่กรรม (๒๕๓๘), O-Negative 
รัก-ออกแบบไม่ได้ (๒๕๔๑) และอื่น ๆ

บริษัทธนา ซีเนเพล็กซ์ 
(พระนครฟิลม์)

 
บริษัท ธนาซีเนเพล็กซ์ จำากัด  (พระนครฟิลม์) ได้นำาฟิล์มภาพยนตร์

ไทยมามอบให้หอภาพยนตร์ ในปี ๒๕๕๙ จำานวนทั้งหมด ๒ ครั้ง ครั้งแรก
เมือ่วันท่ี ๒๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ จำานวน  
๑๘ เรือ่ง และครัง้ที ่ ๒  เมือ่วนัที ่ ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๙  จำานวน  ๒๖ เรื่อง มี
ภาพยนตร์ที่น่าสนใจ เช่น หลวงพ่ีเท่ง 
ภาค ๑ (๒๕๔๘), หอแต๋วแตกแหวกชิมิ 
(๒๕๕๔), หมาแก่อนัตราย (๒๕๕๔) และ
อื่น ๆ

บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้  ไนน์ (M39) 
 
บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ (M39) ได้เริ่ม

บริจาคฟิล์มภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่องกับ
ภาพยนตร์ให้หอภาพยนตร์ เป็นครั้งแรกเมื่อ
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน 
และในปีทีผ่่านมาได้บรจิาคอปุกรณ์ประกอบ
ฉาก เสือ้ผ้านกัแสดง และสือ่โฆษณา  จำานวน 
๔๓๖ รายการ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙  
ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้านักแสดงจากภาพยนตร์ เรื่อง รุ่นพี่  (๒๕๕๘), มหาลัย
เที่ยงคืน (๒๕๕๙) และอื่นๆ

รัชฟิล์มทีวี 

เมื่อวันที่ ๒๑  มิถุนายน ๒๕๕๘ คุณ 
ละลติา ฉนัทศาสตร์โกศล ทายาทพนัเอกพยงุ 
ฉันทศาสตร์โกศล เจ้าของรัชฟิล์มทีวี ได้
ติดต่อขอมอบอุปกรณ์ในการถ่ายทำา เช่น 
กล้องถ่ายโทรทัศน์ เครื่องบันทึกเสียง และ
สื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ เช่น เทปเบต้า เทปยเูมตกิ 
และสือ่โสตทศัน์อืน่ ๆ ด้วยความที ่ รชัฟิล์ม 
ทีวี เป็นตำานานที่อยู่คู่วงการโทรทัศน์ไทยมา
อย่างยาวนาน ทำาให้ตลอดระยะเวลา ๕๐ ปี 
ได้ผลิตละครและรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เป็นจำานวนมาก มีผลงานที่สร้างชื่อเสียง เช่น 
ละครเรื่อง พิภพมัจจุราช หุ่นไล่กา และเกมโชว์ มาตามนัด ทำาให้สิ่งของที่
ได้รับมามีคุณค่าเป็นอย่างมาก หน่วยกู้หนังจึงได้วางแผนและเร่ิมทยอย 
ขนย้ายจนมาเสร็จสิ้นในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ รวมการสำารวจและ
การขนย้าย จำานวนทั้งสิ้น ๗ ครั้ง นับว่าเป็นการขนย้ายที่ยาวนานและ 
ต่อเนื่องมากที่สุดครั้งหนึ่งของการทำางานในหน่วยกู้หนัง 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง ๗ (ช่อง ๗ สี)

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ (ช่อง ๗ สี) ได้บริจาคฟิล์ม
ภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่องกับภาพยนตร์ให้หอภาพยนตร์ในปี ๒๕๕๙ 
จำานวน ๒ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นฟิล์มภาพยนตร์
ต่างประเทศที่ออกอากาศในยุคแรก ๆ ซึ่งนับได้ว่าน่าสนใจมากในแง่การ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ทีวีไทย และครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ เป็นใบปิดภาพยนตร์ไทย จำานวน ๒๗ เรื่อง

๑๘



โกดัก (ประเทศไทย)

เจ้าหน้าท่ีของโกดัก แจ้งให้หอภาพยนตร์ทราบว่า วันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. จะทำาการปลดตราครุฑและตัวอักษร 
โกดักที่ติดอยู่บนอาคารเกษมทรัพย์ และเมื่อทำาการปลดเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จึงได้มอบให้หอภาพยนตร์ ดูแลรักษาต่อไป ปิดฉากตำานานผู้ผลิต

ฟิล์มภาพยนตร์รายใหญ่ของประเทศไทย   

หนังสือและนิตยสารหนัง
ของคุณมงคลชัย ชัยวิสุทธิ์ 

และคุณประไพพรรณ เหล่ายนตร์

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
ที่ จ.สมุทรปราการ คุณมงคลชัย 
ชัยวิสุทธิ์  (นักวิจารณ์หนังนาม 
ปากกา ตตีัว๋ และผู้กำากบัภาพยนตร์
ไทย) ได้มอบหนังสือ นิตยสาร และ
สิง่ของอืน่ ๆ  รวมทัง้สิน้ จำานวน ๕๓๓ 
รายการ ให้หอภาพยนตร์ และทีน่่า
สนใจคือ มีนิตยสารเอนเตอร์เทน 
ฉบับปฐมฤกษ์  ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ 
ออกวางขายในปี ๒๕๒๕ หน้าปกเป็นรูปคุณจารุณี สุขสวัสดิ์ นักแสดง 
ชือ่ดงัในสมยันัน้ ซึง่มปีระโยชน์มากสำาหรับผูท้ีจ่ะมาศกึษาค้นคว้าหาข้อมูล
หนังไทยในอดีตเครื่องวัดแสง

ของคุณสุรพงษ์ พินิจค้า 
 
เมือ่วันที ่๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ คณุสรุพงษ์ 

พนิจิค้า ผูก้ำากบัภาพยนตร์เรือ่ง ทวภิพ ได้เดินทาง 
มาที่หอภาพยนตร์ เพื่อจะมาชมภาพยนตร์ใน
โปรแกรม “ดหูนงักบัโดม” ซึง่กเ็ป็นเรือ่งบงัเอญิ
อย่างเหลือเชือ่ ในวนันัน้ทางหอภาพยนตร์ได้จดั
ฉายหนังเรื่อง ทวิภพ พอดี และคุณสุรพงษ์ ก็ได้
มอบเครือ่งวัดแสงทีใ่ช้ตดิตวัอยูเ่ป็นประจำา ยีห้่อ 
SPECTRA  ให้หอภาพยนตร์ 

ป้ายตัวอักษร
โรงภาพยนตร์เฉลิมสิน
ของคุณนิยม ปานปรีชา

คุณนิยม ปานปรีชา หนึ่งในเจ้าของโรงภาพยนตร์เฉลิมสิน มีความ
ประสงค์จะบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ภายในโรงหนังเฉลิมสินให้หอภาพยนตร์ 
หน่วยกู้หนังจึงเข้าไปทำาการสำารวจและวางแผนในการขนย้าย เพราะ
สิ่งของแต่ละชิ้นมีขนาดใหญ่โตมาก เช่น ม้านั่งหน้าโรงหนัง ความยาว ๕ 
เมตร แผ่นป้ายวาดโปสเตอร์ภาพยนตร์ ขนาด ๒.๔๔ x ๕.๒๐ จำานวน ๘ 
เรื่อง และอื่นๆ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ การขนย้ายครั้งนี้นับว่าเป็น
งานใหญ่ที่สุดรอบปี 

หนังบ้าน
ของคุณสู่ขวัญ บูลกุล 

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ คุณสู่ขวัญ บูลกุล (ผู้อ่านข่าวและ 
นักแสดง) ได้มอบฟิล์มภาพยนตร์ ๘ มม. (หนังบ้าน) จำานวน ๒๐ ม้วน ให้
หอภาพยนตร์ และเมื่อแปลงสัญญาณเสร็จเรียบร้อยเป็นแผ่นดีวีดี จึงส่ง
มอบคืนให้คุณสู่ขวัญ และเมื่อคุณสู่ขวัญได้ชมแล้ว จึงเกิดความประทับใจ 
เพราะเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปหาความทรงจำาในอดีต ได้เห็นความเป็น
ไปของคุณสู่ขวัญ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเด็ก และได้เห็นรอยยิ้มที่มีความ
สุขของคนภายในครอบครัว คุณสู่ขวัญจึงพยายามค้นหาฟิล์มภาพยนตร์ที่
ยังคงซุกซ่อนอยู่ภายในบ้าน และปรากกฎว่าเจอเพิ่มอีก ๒๓ ม้วน จึงได้นำา
มามอบให้หอภาพยนตร์เป็นครั้งที่สองในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

 บทสรปุการทำางานของหน่วยกูห้นงั ในปี ๒๕๕๙ เป็นการทำางาน
ยุทธศาสตร์ในเชิงรับ เพื่อรออาคารสถานที่ที่จะสร้างเสร็จและสามารถใช้
งานได้ในปี ๒๕๖๐ แต่ถึงอย่างไรก็ดี สิ่งของที่ได้รับมาในปี ๒๕๕๙ ได้รับ
การอนุรักษ์ และได้ออกเผยแพร่แล้วตามความประสงค์ของผู ้มอบ 
ยกตัวอย่างเช่น เครื่องวัดแสงของคุณสุรพงษ์ พินิจค้า ปัจจุบันถูกจัดแสดง
อยู่ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย รถเครนของรัชฟิล์มทีวี ถูกจัดแสดงอยู่ใน
เมอืงมายา และยงัมหีนงับ้านอกีหลายเรือ่งทีไ่ด้รบัการแปลงสญัญาณพร้อม
บริการทุกท่านอยู่ในห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี แล้วครับ 

๑๙



ลานดารา

ลานดารา เสาร์ที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐

เร แม๊คโดแนลด์ (เกิดวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๒๐) และ ชาคริต แย้มนาม (เกิดวันที่ ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๒๑) เป็นคู่นักแสดงที่ใกล้ชิด
สนิทสนมกันอย่างมากจนเป็นที่รับรู้
ทั้งในและนอกวงการ โดยทั้งคู่เร่ิม
รู้จักกนัต้ังแต่เรยีนหนงัสอืด้วยกันใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ และ
กลายเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของกันและ
กันมานับต้ังแต่นัน้ รวมทัง้ยงัเป็นหนึง่ในทมี
ฟุตบอลยุวชนธำารงไทยสโมสร รุ่นอายุ ๑๑ ปี 
ที่เดินทางไปคว้าตำาแหน่งรองแชมป์โลก ใน
ฟุตบอล GOTOOEA CUP ที่ประเทศสวีเดน เมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๓๑ มาด้วยกัน ก่อนจะแยกย้ายไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

เมื่อกลับมาเมืองไทย เรเร่ิมเข้าวงการบันเทิงก่อนด้วยการเป็น
พิธีกรรายการ Teen Talk รายการวัยรุ่นแนวใหม่และโด่งดังที่สุด
รายการหนึ่งในช่วงปลายทศวรรษ ๒๕๓๐ ซึ่งกลายเป็นที่มาให้เพื่อน
สนทิอย่างชาครติได้รบัการชกัชวนเข้ามาเป็นพธิกีรเช่นเดยีวกนัในเวลา
ต่อมา จากนั้นใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งคู่เริ่มมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ 
โดยเรได้รบัการทาบทามจาก เป็นเอก รตันเรอืง ให้มารบับทนำาในหนงั
เรื่องแรกที่เขากำากับชื่อเรื่องว่า ฝัน บ้า คาราโอเกะ ซึ่งส่งผลให้เรได้รับ
รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สาขานักแสดงนำาชายยอดเยี่ยมมาครองได้ 
ในขณะที่ชาคริตได้รับการชักชวนจากหม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล 
ให้มาแสดงบทรับเชิญในเรื่อง อันดากับฟ้าใส ก่อนจะมารับบทนำาใน 
คนป่วนสายฟ้า ผลงานการกำากับของอุดม อุดมโรจน์ ซึ่งออกฉายในปี
เดียวกัน 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เรและชาคริตมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ร่วม
กันคือ รัก-ออกแบบไม่ได้ กำากับโดยภิญโญ รู้ธรรม ซึ่งทั้งคู่ต่างได้รับ
การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สาขานักแสดงนำาชาย 
ยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เร่ืองน้ี ก่อนที่เรจะเป็นผู้คว้ารางวัลมาได้ใน
ท้ายที่สุด นับเป็นการได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่สองติดต่อกัน

นับจากนั้น เรและชาคริตก็มีผลงานภาพยนตร์ออกมาอยู่เสมอ
จนถึงปัจจุบัน ผลงานของเร อาทิ คนจร ฯลฯ (๒๕๔๒) fake โกหก 
ทัง้เพ (๒๕๔๖) Six หกตาย ท้าตาย (๒๕๔๗) หนตีามกาลเิลโอ (๒๕๕๒) 

นาคปรก (๒๕๕๓) 
สะบายดี  2 ไม ่ม ี
ค�าตอบจากปากเซ 
(๒๕๕๓) ตีสาม คืน
สาม 3D (๒๕๕๗) 
บ อ ง  ส รั น  โ อ น 
( ๒ ๕ ๕ ๘ )  อ มี น 
(๒๕๕๘) ฯลฯ ส่วน
ชาครติมผีลงาน อาทิ 

กุมภาพันธ ์  (๒๕๔๖) 
ค ริ ต ก ะ จ ๋ า  บ ้ า สุ ด สุ ด 

(๒๕๕๑) ฝัน-หวาน-อาย-จูบ 
(๒๕๕๑) A Moment in June 

ณ ขณะรัก (๒๕๕๒) แฟนเก่า (๒๕๕๒) มายเบสท์บอดี้การ์ด (๒๕๕๓) 
ผู้ชายลัลล้า (๒๕๕๓) สีเรียงเซียนโต๊ด (๒๕๕๗) แม่เบี้ย (๒๕๕๘) ฯลฯ 
รวมทั้งยังได้แสดงภาพยนตร์ต่างประเทศคือ Belly of the Beast 
(๒๕๔๗) และ Bangkok Dangerous (๒๕๕๑) ซึ่งเรื่องหลังนี้ได้รับบท
เด่นประกบคู่กับ นิโคลัส เคจ นักแสดงใหญ่ของฮอลลีวูด นอกจากนี้ 
ทั้งเรและชาคริตยังมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ร่วมกันคือ โอปปาติก 
เกิดอมตะ (๒๕๕๐) ตีสาม 3D (๒๕๕๕) และ โอ.ที. ผีโอเวอร์ ไทม์ 
(๒๕๕๗)

 วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เร แม๊คโดแนลด์ และ ชาครติ แย้มนาม สอง
นกัแสดงเพ่ือนซีจ้ะเดนิทางมาประทบัรอย 
มอืรอยเท้า ณ ลานดารา หน้าโรงภาพยนตร์ 
ศรศีาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
พร้อมบอกเล่าประสบการณ์การทำางานใน
วงการภาพยนตร์ให้ได้รับฟังอย่างใกล้ชิด 
เปิดงานด้วยผลงานการแสดงภาพยนตร์
ร่วมกันเรื่อง รัก-ออกแบบไม่ได้ (๒๕๔๑) 
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมงานแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียด
ได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔

เร แม๊คโดแนลด์ เร แม๊คโดแนลด์ 

และ

๒๐



ภาพยนตร์สนทนา

 เมื่อวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
หอภาพยนตร์ได้ประกาศรายชื่อภาพยนตร์จำานวน ๒๕ เรื่อง ที่ได้รับ
การขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ โดยหนึง่ในภาพยนตร์
ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเรื่องหนึ่งในบรรดารายชื่อทั้งหมด คือ 
ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์เรื่อง [นิรโทษกรรม จำาเลยคดี ๖ ตุลา]  ซึ่ง
เป็นหนึง่ในวดีทิศัน์ภาพยนตร์ประกอบหนงัสืออนสุรณ์ในงานพระราช- 
ทานเพลิงศพ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๕ 
ของประเทศไทย

 เฉพาะวดีทิศัน์ภาพยนตร์แผ่นนี ้เป็นการรวบรวมภารกจิของ 
อดีตนายกรัฐมนตรีท่านน้ี ในกรณีการเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษ-
กรรมผู้กระทำาความผิดเนื่องในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์การ 
นองเลือดทางการเมืองครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทย

 ส่วนสำาคัญของภาพยนตร์ คือการแสดงให้เห็นเหตุการณ์ใน
วนัทีจ่ำาเลยคด ี๖ ตลุาคม จำานวน ๑๙ คน เช่น นายสุธรรม แสงประทมุ, 
นายประยูร อคัรบวร, นายสุรชาต ิบำารงุสขุ, นายธงชยั วนิจิจะกลู, นาย
วิโรจน์ ต้ังวาณิชย์, นางสาวสุชีลา ตันชัยนันท์, นายสมศักดิ์ เจียม- 
ธีรสกุล, นายอภินันท์ บัวหภักดี ฯลฯ ซึ่งได้รับอิสรภาพจากพระราช-
บัญญัตินี้ ได้รวมตัวกันเดินทางไปเยี่ยมคารวะแสดงความขอบคุณ 
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ที่บ้านพักย่านบางเขน และได้รับ
ประทานอาหารร่วมกันอย่างเป็นกันเอง นอกจากน้ันยังถ่ายทอดให้ 
เห็นการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนของพลเอกเกรียงศักด์ิที่กล่าวยำ้า 

ถึงสาเหตุในการเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมครั้งนี้ ว่าได้ทำาตาม 
พระราชปรารภและไม่ต้องการหาเสยีงใด ๆ  รวมทัง้ได้ให้โอวาทแก่คณะ
ที่เข้าพบ ขอให้ลืมสิ่งที่ผ่านมา ให้ตั้งหน้าเรียนหนังสือต่อ และหวังว่า
ทุกคนจะมีส่วนสร้างความเจริญแก่บ้านเมืองต่อไป  

 ภาพยนตร์นี้จึงมีค่า เป็นเอกสารสำาคัญชิ้นหนึ่งของกรณี
เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ในแง่มุมที่คนทั่วไปอาจไม่ค่อยได้รับรู ้
มากนกั ทัง้ยังเป็นบนัทกึประวตัศิาสตร์ท่ีมีชีวติชวีาและสามารถพาผูช้ม
ให้เข้าไปอยู่ร่วมในเหตุการณ์ เพื่อรับรู้อารมณ์และความรู้สึกตรงหน้า 
อย่างที่ไม่อาจหาได้จากสื่ออื่นใด

 หอภาพยนตร์ขอเชิญทุกท่านมาร่วมย้อนเวลากลับไป 
เรียนรู้ความทรงจำาและส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยผ่าน
มรดกภาพยนตร์เร่ืองสำาคัญนี้ พร้อมพูดคุยกับผู้อยู่ร่วมในเหตุการณ ์
สุธรรม แสงประทุม และ ศ.ดร.สุรชาติ ในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 
[นิรโทษกรรม จำาเลยคดี ๖ ตุลา] วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ตัง้แต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา ร่วม
ดำาเนินรายการโดย รัศมี เผ่าเหลืองทอง หนึ่งในคณะกรรมการ 
ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙

 ไม่เสยีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด สอบถามรายละเอยีด 
เพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔

เสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ภาพยนตร์สนทนา

[นิรโทษกรรม จ�ำเลยคดี ๖ ตุลำ]

๒๑





โปรแกรมฉายภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

Screening Program

 = English Language or English Subtitle
๒๓

จันทร์ที่ ๒ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

Our Little Sister (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๘ / กำากับโดย Hirokazu Koreeda / สนับสนุนโดย 
โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย Haruka Ayase, 
Masami Nagasawa, Kaho / ความยาว ๑๒๘ นาที (ภาษา
ญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)

สามสาวพี่น้อง ซาชิ  โยชิโนะ และชิกะ อาศัยอยู่ด้วย
กันในบ้านหลังใหญ่ วันหนึ่งพวกเธอได้รับข่าวว่าพ่อ
ที่ไม่ได้เห็นหน้ากันเป็นเวลาสิบห้าปีได้เสียชีวิตลง 
ทัง้หมดจงึเดนิทางไปทีห่มูบ้่านนอกเมอืงเพือ่ร่วมงาน
ศพ แต่แล้วก็ได้พบเจอกับน้องสาวต่างมารดา ซึ่ง 
พวกเธอตัดสินใจรับมาเล้ียงที่บ้านเพื่อเริ่มต้นใหม่ใน 
ฐานะครอบครัวเดียวกัน

อังคารที่ ๓ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

Boyhood (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๗ / กำากับโดย Richard Linklater / สนับสนุนโดย 
บริษัท แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด / 
นำาแสดงโดย Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Elijah 
Smith / ความยาว ๑๖๕ นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยาย
ภาษาไทย)

ภาพยนตร์ที่ใช้เวลาถ่ายทำานานมากกว่า ๑๒ ปี เพื่อ
ตามติดพัฒนาการของนักแสดงที่รับบทเป็นเด็กชาย
ชือ่เมสนั โดยเล่าเรือ่งราวของครอบครวัหนึง่เล่าผ่าน
สายตาของเมสัน ซึ่งชีวิตเต็มไปด้วยประสบการณ์ทั้ง
ดีและไม่ดี ตั้งแต่เด็กจนเติบโตเป็นวัยรุ่น ชีวิตใน
โรงเรียน การไปเที่ยวกับครอบครัว งานวันเกิด งาน
ฉลองเรียนจบ ภาระหน้าที ่และความรบัผิดชอบทีม่า
กับวัยที่โตขึ้น

Tue 3 Jan / 13.00 / 165 min / USA / 2014

พุธที่ ๔ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

บินแหลก (โปรแกรมเครื่องบินในหนัง)
๒๕๓๘ / กำากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย บริษัท ไฟว์
สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, 
สลักจิต ดลมินทร์, รัชนก พูนผลิน / ความยาว ๙๔ นาที

เรื่องราวการเดินทางของหญิงสาวคนหนึ่งผู ้รักการ 
ท่องเทีย่ว จนวันหนึง่เธอได้รบัมรดกจากเจ้าคณุปูจ่งึสบ
โอกาสไปเทีย่วทีป่ระเทศเยอรมนัโดยเลอืกสายการบนิ
ทีเ่ยีย่มทีสุ่ด โดยการเดินทางครัง้นีท้ำาให้เธอต้องพบเจอ
กบัเร่ืองราวทีส่ดุแสนจะวุน่วายของเหล่ากัปตนั สจวร์ด 
และแอร์โฮสเตส รวมทัง้เหล่าผู้โดยสารเจ้าปัญหาทีค่อย
สร้างเรื่องป่วน ๆ มากมาย 

พฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

ศึกบางระจัน (โปรแกรมผลงานสมบัติ เมทะนี)
๒๕๐๙ / กำากับโดย สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ / สร้างโดย 
สหนาวีไทยภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, อรัญญา 
นามวงษ์ / ความยาว ๗๓ นาที

ผลงานภาพยนตร์ที่ส่งให้ สมบัติ เมทะนี คว้ารางวัล
ตุ ๊กตาทองมาครองได้ โดยดัดแปลงมาจากตำานาน
วรีกรรมของชาวบ้านบางระจนัแห่งเมอืงสงิห์บรุ ีทีต่่อสู้
กับกองทัพพม่า ในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ เล่า
เรื่องราวของ ทับ ชายหนุ่มผู้อพยพชาวบ้าน รวมทั้ง
นิมนต์พระครูธรรมโชติมาอยู่ที่บางระจันเพ่ือเตรียม
รับมือกับทัพพม่า และอาสาฝ่าอันตรายเดินทางไปขอ
ปืนใหญ่ในวังหลวง

ศุกร์ที่ ๖ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

สี่แพร่ง (โปรแกรมเครื่องบินในหนัง)
๒๕๕๑ / กำากับโดย ยงยุทธ ทองกองทุน, ปวีณ ภูริจิตปัญญา, 
บรรจง ปิสัญธนะกูล, ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ / สร้างโดย บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำากัด / นำาแสดงโดย มณีรัตน์ คำาอ้วน, 
เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, วิทวัส สิงห์ลำาพอง, อภิญญา สกุล- 
เจริญสุข / ความยาว ๑๑๒ นาที   

ภาพยนตร์สยองขวัญที่เล่าเรื่องราวแบ่งออกเป็น ๔ 
ตอน ได้แก่ เหงา เรือ่งของหญงิสาวทีไ่ด้รบัข้อความจาก
คนตาย, ยันต์สั่งตาย เรื่องของเด็กวัยรุ่นที่ถูกคนที่พวก
เขากลั่นแกล้งล้างแค้นด้วยไสยศาสตร์, คนกลาง  เรื่อง
ของแก๊งชายหนุม่ทีพ่บเจอเรือ่งสยองขวญัขณะไปเทีย่ว
พักแรมในป่า และ  Last Flight - เที่ยวบิน ๒๒๔ เรื่อง
ของแอร์โฮสเตสสาวที่ต้องร่วมเดินทางไปกับศพ 

 โรงภาพยนตร์ศรศีาลายาขอร่วมแสดง
ความยินดีแก่ สมบัติ เมทะนี ศิลปินแห่งชาต ิ
สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และโทรทัศน์)  
คนล่าสุด ด้วยการนำาผลงานภาพยนตร์ของท่าน 
ซึ่งมีอยู่มากมายหลายร้อยเรื่อง มาคัดสรรเฉพาะ 
เร่ืองท่ีโดดเด่นและแสดงให้เห็นถึงบทบาทการ 
แสดงที่หลากหลาย รวมไปถึงผลงานการกำากับ 
ภาพยนตร์ มาจัดฉายให้ชมตลอดทัง้เดอืนมกราคม 
และกุมภาพันธ์ เพื่อให้ได้เห็นถึงฝีมืออันรอบ 
ด้านของศิลปินแห่งชาติท่านนี้
 นอกจากนี้ ในเดือนมกราคม ยังมี
โปรแกรมหลักอีก ๒ โปรแกรม โปรแกรมแรก 
คือโปรแกรม รำาลึกสีเทา หรือ จรัล เพ็ชรเจริญ  
นักแสดงอาวุโสชื่อดัง ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๗  
ตุลาคม ๒๕๕๙ อกีโปรแกรมหนึง่นัน้คอืโปรแกรม 
เครื่องบินในหนัง ซึ่งนำาภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 
นักบิน เคร่ืองบิน หรือมีเหตุการณ์บนเครื่องบิน 
เป็นฉากหลัก มาจัดฉายให้ชมเน่ืองในวันการบิน 
แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๓ มกราคมของทุกปี 
 ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ โรงภาพยนตร์ 
ศรีศาลายาจะได้ต้อนรับการมาเยือนของสอง 
นักแสดงหนุ่มเพื่อนซี้ เร แม๊คโดแนลด์ และ  
ชาคริต แย้มนาม ที่จะมาประทับรอยมือรอยเท้า 
ร่วมกัน ณ ลานดารา ในวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์  
ในเดือนนี้จึงได้นำาผลงานการแสดงของทั้งคู่มา 
ฉายให้ชมเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมหลักของเดือน



๒๔

เสาร์ที่ ๗ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Snap แค่...ได้คิดถึง 
(โปรแกรม Indie in Salaya) 
๒๕๕๘ / กำากบัโดย คงเดช จาตรุนัต์รศัม ี/ สร้างโดย ทรวูช่ัินส์ 
ออริจินัล พิคเจอร์ส, ซองซาวด์ โปรดักชั่น, นอร์ธ สตาร์ 
โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย โทนี่ รากแก่น, วรันธร เปานิล / 
ความยาว ๙๙  นาที   

เร่ืองราวของเพือ่นกลุม่หนึง่ทีเ่รยีนจบช้ันมธัยมมาด้วย
กัน และได้กลับมาคืนสู่เหย้าในงานเเต่งงานของเพื่อน
คู่หนึ่งที่จัดขึ้นที่โรงเรียนเก่าของพวกเขา เป็นเหตุให้ 
ผึง้ ซึง่เป็นเพือ่นสนทิเจ้าสาว เเละ บอย ผูร้บัหน้าทีถ่่าย
ภาพในงานจำาต้องกลบัมาพบเจอกนัอกีครัง้ บรรยากาศ
เก่า ๆ  ของโรงเรยีน ทำาให้ความทรงจำาถงึความสมัพนัธ์
ในวัยมัธยมของทั้งคู่หวนคืนมา

Sat 7 Jan / 13.00 / 99 min / Thailand / 2015

เวลา ๑๕.๐๐ น. W (โปรแกรม Indie in Salaya) 
๒๕๕๗ / กำากับโดย ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต / สร้างโดย ชลสิทธิ์ 
อปุนกิขติ, บรษิทั ป๊อป พคิเจอร์ จำากดั / นำาแสดงโดย พัชรพร 
สโมสร, ศิริพรรณ รัตนสมโชค, สุทธิพงศ์ คลำ้ามณี / ความยาว 
๑๓๐ นาที

เรือ่งราวชวีติของ หนึง่ นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์การ
กีฬาในรั้วมหาวิทยาลัยย่านชานเมือง ที่ไม่ได้ตั้งใจเข้า
มาเรียนทีค่ณะนีเ้พราะเลอืกเป็นอนัดบัสดุท้าย ทีน่ีเ่ธอ
ได้รู้จักกับ พลอย หญิงสาวผมแดงนักกิจกรรม ซ่ึง
บุคลิกแตกต่างกับเธออย่างสิ้นเชิง และ ต้น รุ่นพี่ใน
คณะเดียวกันที่เธอแอบชอบ วันเวลาภายใต้ในมหา- 
วทิยาลัยแห่งนี ้จะพาไปพบกบัอดตีทีป่ระสานกนั และ
อนาคตที่ล่องลอยของเด็กทั้งสาม 

Sat 7 Jan / 15.00 / 130 min / Thailand / 2014

อาทิตย์ที่ ๘ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Forest of Little Bear 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๑๙๘๘ / กำากับโดย Goto Toshio / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญีปุ่น่ / นำาแสดงโดย Takahiro Tamura, Junko Sakurada / 
ความยาว ๑๑๗ (ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)

เรือ่งราวของชายชือ่กนิโซ ซึง่อาศยัอยู่ในหมูบ้่านเลก็ ๆ 
บนภูเขาทางเหนือของประเทศญี่ปุ่น และมักจะพา 
หลานชายเข้าป่าเพือ่สอนให้ล่าสตัว์ แต่แล้ววนัหนึง่เขา
เผลอฆ่าแม่หมีที่ยังมีลูกน้อย กินโซจึงต้องรับลูกหมีมา
เลีย้งดเูอง มิตรภาพระหว่างหลานชายของกินโซกบัลกู
หมีจึงเริ่มขึ้น

เวลา ๑๕.๐๐ น. The Wind Rises 
(โปรแกรมเครือ่งบนิในหนัง)
๒๕๕๖ / กำากบัโดย Hayao Miyazaki / สนบัสนนุโดย บรษิทั 
เอม็ พคิเจอร์ส จำากดั / ความยาว ๑๒๖ นาท ี (ภาษาญีปุ่น่ 
คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์แอนเิมชนัทีส่ร้างจาก
ชีวิตจริงของ จิโร โฮริโกชิ ชายผู้
มีความฝันอยากเป็นนักบิน แต่
ไม่อาจเป็นได้เพราะเขาสายตา
สั้น จิโรจึงผันตัวมาเป็นวิศวกร
ออกแบบเครื่องบินแทน ผลงาน
สร้างสรรค์ของเขาได้พลิกโฉม 
หน้าวงการการบินและส่งผลให้เขากลายเป็นวิศวกร 
ชื่อดัง ถึงแม้จะถูกนำาไปใช้ในสงครามก็ตาม

อังคารที่ ๑๐ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

ทอง 
(โปรแกรมเครื่องบินในหนังและผลงานสมบัติ เมทะนี)
๒๕๑๖ / กำากับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอก
การภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะน,ี กรงุ ศรวีไิล / 
ความยาว ๑๑๒ นาที

เรื่องราวในช่วงยุคสงครามเวียดนาม เมื่อรัฐบาล
อเมริกากับรัฐบาลไทยจับมือกันส่งทองคำามูลค่า
มหาศาลไปช่วยเวยีดนามใต้ แต่ทว่าในระหว่างขนส่ง
ทองคำาทางอากาศ เครื่องบินกลับถูกพวกทรยศจี ้
เป็นตัวประกันเพื่อนำาทองนั้นส่งให้เกาหลีเหนือ เมื่อ
ฝ่ายอเมริกาล่วงรู้จึงตัดสินใจว่าจ้าง ฮิลล์ นายทหาร
รับจ้างเพื่อตามทองกลับมา 

พุธที่ ๑๑ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

แดร๊กคูล่าต๊อก (โปรแกรมรำาลึกสีเทา)
๒๕๒๒ / กำากับโดย ล้อต๊อก / สร้างโดย บรษิทั ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชัน่ จำากดั  / นำาแสดงโดย ล้อต๊อก, นริตุต์ ศริิจรรยา, 
นยันา ชวีานนัท์, สีเทา / ความยาว ๑๐๔  นาที

ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อบ้านเมืองเจริญก้าวหน้า พื้นที่
ป่าช้าจงึถกูรุกลำา้เพือ่ไปสร้างศนูย์การค้า ประกอบกบั
ชาวบ้านก็ทำาบุญน้อยลง ทำาให้ผีไทยประสบความ
แร้นแค้นจึงพากันมาประชุมหาทางแก้ปัญหา โดย
เทียบเชิญด็อกเตอร์แดร๊กคูล่าต๊อกมาช่วยแก้ไข
ปัญหา แต่ด้วยความเจ้าเล่ห์แสนกลทำาให้แดร๊กคูล่า
ต๊อกกลับได้สาวไทยมาเป็นภรรยาถึงสองคน จนทำาให้
เหล่าผีไทยเขม่นและต้องหาทางปราบแดร๊กคูล่า 
ต๊อกแทน

พฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

ขุนช้างขุนแผน ตอนปราบจระเข้เถนขวาด 
(โปรแกรมผลงานสมบัติ เมทะนี และโปรแกรมรำาลึกสีเทา)
๒๕๒๕ / กำากับโดย เนรมิต / สร้างโดย ไชโยภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ 
ยุกตะนันท์, ส.อาสนจินดา, สีเทา / ความยาว ๑๑๓  นาที

ภาพยนตร์ที่สร ้างจากวรรณคดีเรื่อง “ขุนช้าง 
ขนุแผน” เล่าเรือ่งราวในช่วงของ จมืน่ไวย หรอื พลาย
งาม ลูกชายของขุนแผน ซึ่งสร้างคุณงามความดีจน
พระพนัวษายกนางสร้อยฟ้าให้เป็นภรรยาอกีคนของ
เขา แต่สร้อยฟ้ากลับน้อยใจที่เห็นว่าพลายงามไม่รัก
ตนเท่านางศรมีาลา ภรรยาคนแรก สร้อยฟ้าจงึไปหา
เถนขวาด ผู้มีอาคมและมีคาถาแปลงกายเป็นจระเข้
ได้ ให้ทำายามหาเสน่ห์ให้เธอ แต่เหตุการณ์กลับบาน
ปลายจนร้อนไปถงึขนุแผนทีอ่าสามาปราบจระเข้เถน
ขวาดที่ออกอาละวาด

ศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

รักสยามเท่าฟ้า (โปรแกรมเครื่องบินในหนัง)
๒๕๕๑ / กำากับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล / สร้างโดย บริษัท อาร์ 
เอส ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย ศรราม 
เทพพิทักษ์, ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย, ทอม เคลย์เตอร์ / 
ความยาว ๙๕  นาที

เรื่องราวในปี พ.ศ. ๒๔๔๗ เมื่อ พันตรีหลวงกาจ
ยุทธการ ผู้กลับมาจากฝึกเรียนการบินจากฝรั่งเศส 
ได้รับมอบหมายให้จัดตั้งกองบินแห่งสยามและต้อง
ฝึกนักบินชาวสยามขึ้นมาให้ได้ ท่ามกลางความเห็น
ของผู้ทรงอำานาจที่มองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ

เสาร์ที่ ๑๔ มกราคม  
วันเด็กแห่งชาติ

     เวลา ๑๓.๐๐ น. Planes 
(โปรแกรมเครื่องบินในหนัง)  
๒๕๕๖ / กำากับโดย Klay Hall / สนับสนุนโดย บริษัท โซนี่ 
พิคเจอร์ส รีลิสซิ่ง วอลท์ ดิสนีย์ สตูดิโอ (ประเทศไทย) และ
บริษัท พีรามิด ดิจิตอล จำากัด  / ความยาว ๙๑ นาที (พากย์
ไทย)

เรื่องราวของ ดัสตี เครื่องบินพ่นยาฆ่าแมลงที่ใฝ่ฝัน
ว่าสกัวนัหนึง่จะเข้าร่วมแข่งขนัการบนิและคว้าตำาแหน่ง 
เจ้าเวหามาครอง ถงึแม้ว่าดัสตีไม่ได้ถกูสร้างมาให้เป็น
เครือ่งบินนกัแข่ง แต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายาม
ทีจ่ะทำาตามความฝัน จนในทีส่ดุดสัตไีด้รบัการฝึกฝน
จากเครื่องบินรบรุ่นเก่าที่ชื่อ สคิปเปอร์ ซ่ึงเห็นแวว
ในตัวของดัสตี แต่ระหว่างหนทางไปสู่ความฝัน ดัสตี
ได้เรียนรู้และค้นพบอะไรอีกมากมายที่มีค่ามากกว่า
ชัยชนะ

เวลา ๑๕.๐๐ น. The Little Prince 
(โปรแกรมเคร่ืองบินในหนงั) 
๒๕๕๘ / กำากับโดย Mark Osborne / สนบัสนนุโดย บริษทั 
เอม็ พคิเจอร์ส จำากัด / ความยาว ๑๐๘  นาท ี(พากย์ไทย)

ภาพยนตร์แอนิเมชันที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรม
ฝรัง่เศสเรือ่ง เจ้าชายน้อย ทีโ่ด่งดังไปท่ัวโลก เล่าเร่ือง
ราวของเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ที่แม่ของเธอได้วางแผน
อนาคตและหนทางของชวีติไว้ให้เธออย่างชัดเจน แต่
แล้วโลกและความคิดของเธอก็เปลี่ยนไปเมื่อเธอได้
พบกบันกับนิชราทีอ่าศยัอยูข้่างบ้าน เขาทำาให้เธอได้
รูจ้กัเรือ่งราวและการผจญภยัของเจ้าชายน้อย ซึง่คร้ัง
หนึ่งได้สอนให้นักบินชราผู้นี้เปิดความคิดสู่โลกกว้าง
และได้รู้ว่าชีวิตมีอะไรมากกว่านั้น

อาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Als wir träumten 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๘ / กำากับโดย Andreas 
Dresen / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ ่  ประจำาประเทศไทย / 
นำาแสดงโดย  Merlin Rose, Julius 
Nitschkoff, Joel Basman / 
ความยาว ๑๑๗ นาที (ภาษา
เยอรมัน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ ดานี ริโค พอล 
และมาร์ค เด็กหนุ่มส่ีคนที่เป็นเพื่อนสนิทและอาศัย
อยู่ในเยอรมนีตะวันออกในช่วงการรวมประเทศของ
เยอรมนตีะวนัออกและเยอรมนตีะวนัตก แต่กฎหมาย
และข้อบังคับในประเทศยังไม่ชัดเจน พวกเขาจึงใช้
โอกาสในช่วงนี้ ขโมยรถ เสพยาเสพติด ทำาลาย
ทรัพย์สินสาธารณะ รวมทั้งเปิดผับดิสโก 

Sun 15 Jan / 13.00 / 117 min / Germany / 2015

๒๔



๒๕

เวลา ๑๕.๐๐ น. La Ardilla roja 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๖ / กำากับโดย Julio Medem / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Emma Suárez, Nancho Novo, Maria Barranco / 
ความยาว ๑๑๔ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาองักฤษ)

โฮตา ตัง้ใจจะฆ่าตัวตาย แต่ขณะทีเ่ขากำาลงัจะกระโดด 
จากสะพานสงูกลบัมีหญงิสาวคนหนึง่ข่ีจกัรยานยนต์
ตกสะพาน เขาจึงเข้าไปช่วยเธอ ต่อมาหญิงสาวคน
นั้นมีอาการความจำาเสื่อมและจำาไม่ได้แม้กระทั่งชื่อ
ของตัวเอง เขาจึงใช้โอกาสดังกล่าวแต่งเรื่องราวชีวิต
ให้เธอใหม่รวมทัง้หลอกลวงเธอว่าทัง้สองเป็นคูร่กักนั 
จนกระทั่งวันหนึ่งพฤติกรรมของหญิงสาวกลับเร่ิม
ทำาให้คนรอบตัวเกิดความสงสัย เมื่อเธอก็มีความลับ
ที่พยายามปกปิดไว้เช่นกัน

Sun 15 Jan / 15.00 / 114 min / Spain / 1993

อังคารที่ ๑๗ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

ข้ามากับพระ (โปรแกรมผลงานสมบัติ เมทะนี) 
๒๕๒๗ / กำากับโดย คมน์ อรรฆเดช / สร้างโดย บริษัท 
โคลเีซยีม ฟิล์ม จำากดั / นำาแสดงโดย สมบตั ิเมทะน,ี สรพงศ์ 
ชาตรี / ความยาว ๑๑๑  นาที

เร่ืองราวของหนุม่พเนจรทีห่นกีารไล่ล่าจากเหล่าร้าย
จนมาพบพระธุดงค์รูปหนึ่ง เขาจึงเข้ามาขอฝากตัว
เป็นศิษย์หวังพึ่งใบบุญ แม้พระธุดงค์จะไม่ยอมรับใน
คราวแรก แต่การตื๊อตามติดอย่างไม่ลดละของ 
เจ้าหนุ่มทำาให้เหล่าร้ายออกตามล่าตัวพระรูปนี้ด้วย
เช่นกนั สดุท้ายทัง้คูจ่งึจำาใจร่วมเดนิทางฝ่าดงวายร้าย
ที่มีมากมายเป็นโขยง

พุธที่ ๑๘ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

407 เที่ยวบินผี (โปรแกรมเคร่ืองบนิในหนงั)
๒๕๕๕ / กำากบัโดย อสิรา นาด ี/ สร้างโดย บริษทั ไฟว์สตาร์ 
โปรดกัชัน่ จำากดั / นำาแสดงโดย มาช่า วฒันพานชิ, ปีเตอร์ 
ไนท์ / ความยาว ๑๐๕  นาที

นิว เป็นหัวหน้าแอร์โฮสเตสของเที่ยวบิน ๔๐๗ ที่จะ
ออกเดินทางจากกรุงเทพ-ภูเก็ต โดยที่เธอและผู ้
โดยสารทั้งลำาไม่รู้เลยว่าเที่ยวบินนี้มีบางสิ่งบางอย่าง
ทีเ่หนอืธรรมชาตริออยูบ่นเครือ่ง ไม่ว่าจะเป็นอาการ
ผีเข้าและความน่ากลัวต่าง ๆ ที่ค่อย ๆ คร่าชีวิต 
ผู้โดยสารจนเหลือไม่กี่คน พวกเขาทั้งหมดจึงต้อง
พยายามเอาตัวรอดจากเหตุการณ์สุดสะพรึงนี้ไป 
ให้ได้

พฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

กิ้งก่ากายสิทธิ์ (โปรแกรมรำาลึกสีเทา)
๒๕๒๘ / กำากับโดย สมโพธิ แสงเดือนฉาย / สร้างโดย ไชโย
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย เด๋อ ดอกสะเดา, ล้อต๊อก, ลักษณ์ 
อภิชาติ, สีเทา / ความยาว ๑๐๓  นาที

เรื่องราวของ กิ้งก่ากายสิทธิ์ กิ้งก่าตัวใหญ่ที่เฝ้าแก้ว
มณีใต้ฐานพระปรางค์วัดอรุณ วันหน่ึงแก้วมณีถูก
มนษุย์ต่างดาวขโมยไป ทำาให้ก้ิงก่ากายสิทธิจึ์งต้องไป
ขอความช่วยเหลือจากยักษ์วัดแจ้ง ขณะที่ตัวเองก็
ต้องหนีไปตามที่ต่าง ๆ จากการตามล่าของคนที่
ต้องการเอาเขาไปออกงานวัด และได้ผจญภัยไปกับ
สิ่งต่าง ๆ เช่น จระเข้กินคน  หมีควายแม่ลูกอ่อน ยุง
ยักษ์ และผีโครงกระดูกในถำ้ามหาสมบัติ

ศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิก 
กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี ที่จะมา
ชวนผูช้มร่วมแลกเปลีย่นความคดิ
เห็นหลังชมภาพยนตร์คลาสสิก
ของโลก

เสาร์ที่ ๒๑ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. United 93 
(โปรแกรมเครื่องบินในหนัง)
๒๕๔๙ / กำากับโดย Paul Greengrass / สนับสนุนโดย 
บริษัท แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด / 
นำาแสดงโดย David Alan Basche, Olivia Thirlby, Liza 
Colón-Zayas / ความยาว ๑๑๑ นาที (ภาษาอังกฤษ 
คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ทีเ่ล่าเรือ่งราวบนเครือ่งบินของสายการบิน
ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ๙๓ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ลำาที่
ถูกผู ้ก่อการร้ายยึดเครื่องบินเพื่อใช้โจมตีสถานที่
สำาคัญของอเมริกา ในเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันที่ 
๑๑ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๑ โดยในขณะที่สามลำาแรก
ก่อนหน้านี้สามารถทำาลายเป้าหมายได้สำาเร็จ แต่ผู้
โดยสารบนเครื่องบินลำานี้กลับตัดสินใจร่วมมือกัน
ต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายและพยายามยึดเครื่องบินกลับ
คืนมา

Sat 21 Jan / 13.00 / 111 min / USA, UK, France / 2006

เวลา ๑๕.๐๐ น. Flight 
(โปรแกรมเครื่องบินในหนัง) 
๒๕๕๕ / กำากับโดย Robert Zemeckis / สนับสนุนโดย 
บริษัท ยูไนเต็ด โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำากัด / นำาแสดง
โดย Denzel Washington, Nadine Velazquez, Don 
Cheadle / ความยาว ๑๓๘ นาที (ภาษาองักฤษ คำาบรรยาย
ภาษาไทย)

เรื่องราวของ วิป วิทเทคเกอร์ กัปตันประจำาสายการ
บินออร์แลนโดและแอตแลนตา วันหนึ่งเครื่องบิน 
ที่เขาขับอยู่เกิดปัญหาและเสียการควบคุม แต่วิป
สามารถพลิกสถานการณ์และนำาเครื่องลงจอดได้
พร้อมทั้งช่วยชีวิตผู้โดยสารไว้หลายชีวิต แต่เหตุ- 
การณ์ไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะวิปถูกตรวจพบว่ามี
แอลกอฮอล์และสารเสพติดในเลือดขณะปฏิบัติงาน 
เขาจึงต้องจำาใจเลิกเหล้าและเลิกเสพยาเพื่อให้รอด 
พ้นคดี 

Sat 21 Jan / 15.00 / 138 min / USA / 2012

อาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Jaime 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๒ / กำากับโดย António-Pedro Vasconcelos / 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำา
ประเทศไทย / นำาแสดงโดย Saúl Fonseca, Fernanda 
Serrano, Joaquim Leitão / ความยาว ๑๑๑ นาที (ภาษา
โปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

แม่ของเจมี่ทอดทิ้งพ่อของเขา และพาเจมี่ไปอยู่ด้วย
กับคนรักของเธอ เจมี่จึงพยายามหาทางที่จะทำาให้
พ่อกับแม่กลบัมาอยูด้่วยกันอกีคร้ัง โดยเขาเชือ่ว่าทาง
เดียวที่จะทำาได้ก็คือการหามอเตอร์ไซค์มาแทนคัน
ของพ่อท่ีถูกขโมยไป เจมีจ่งึคิดแผนทีจ่ะทำางานหาเงนิ
เพื่อซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่ให้กับพ่อ  

Sun 22 Jan / 13.00 / 111 min / Portugal / 1999

เวลา ๑๕.๐๐ น. Desenrola 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / กำากับโดย Rosane Svartman / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัรราชทตูบราซลิ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Olívia Torres, Lucas Salles, Juliana Paiva / 
ความยาว ๘๘ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

เรื่องราวของ พริสซิลลา สาวน้อยวัย ๑๖ ปี ที่ต้อง
อาศัยอยู ่บ้านเพียงคนเดียวเพราะแม่เดินทางไป
ทำางานที่อื่นเป็นเวลาสามอาทิตย์ ในช่วงวัยที่กำาลัง
เปลี่ยนแปลงนี้ พริสซิลลาได้ค้นพบว่าส่ิงที่ทำาให้เธอ
เหน็โลกในมมุใหม่กลับมาจากส่ิงธรรมดา ๆ  อย่างการ
ทำางานกลุ่มในโรงเรียนและการไปเที่ยวกับเพื่อน

Sun 22 Jan / 15.00 / 88 min / Brazil / 2011

 

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

เดือนมกราคม

พฤหัสบดีที่ ๕  ข้ามากับพระ
อังคารที่ ๑๐ Jaime 
พฤหัสบดีที่ ๑๒ Novia Que te Vea 
อังคารที่ ๑๗ Als wir träumten 
พฤหัสบดีที่ ๑๙ ขุนช้างขุนแผน ตอนปราบจระเข้เถนขวาด
อังคารที่ ๒๔ Desenrola 
พฤหัสบดีที่ ๒๖ บินแหลก 
อังคารที่ ๓๑ La Ardilla roja 

เดือนกุมภาพันธ์
พฤหัสบดีที่ ๒  แหม่มจ๋า
อังคารที่ ๗ Ganhar a Vida 
พฤหัสบดีที่ ๙ El Corazón De la Noche 
อังคารที่ ๑๔   Verfehlung 
พฤหัสบดีที่ ๑๖ สะบายดี 2 ไม่มีคำาตอบจาก..ปากเซ 
อังคารที่ ๒๑ Lisbela e o Prisioneiro  
พฤหัสบดีที่ ๒๓ คริตกะจ๋า บ้าสุด...สุด
อังคารที่ ๒๘ 7 Vírgenes 

๒๕



เสาร์ที่ ๒๘ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เมืองในหมอก 
(โปรแกรมรำาลึกสีเทา) 
๒๕๒๑ / กำากับโดย เพิ่มพล เชยอรุณ / สร้างโดย มูฟวิ่ง 
พคิเจอร์ / นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตร,ี สุพรรณ บูรณะพมิพ์, 
เบญจวรรณ บุญญกาศ, ปาริชาติ บริสุทธิ์ / ความยาว ๑๑๕ 
นาที

ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สร้างจาก 
บทละครเรื่องดังของ อัลแบร์ กามู นักเขียนรางวัล 
โนเบลชาวฝรั่งเศส เรื่องราวของครอบครัวเจ้าของ
กิจการโรงแรมในชนบทแห่งหนึ่ง ที่มักแอบฆ่าแขก
ชาวกรุงเพื่อชิงทรัพย์ แต่วันหนึ่งโชคชะตากลับเล่น
ตลกกับพวกเขาเมื่อลูกชายที่หายจากบ้านไปนานได้
มาค้างคืนที่นี่โดยไม่บอกให้ใครรู้

เวลา ๑๕.๐๐ น. มหา’ลัย เหมืองแร่ 
(โปรแกรมรำาลึกสีเทา)
๒๕๔๘ / กำากับโดย จิระ มะลิกุล / สร้างโดย บริษัท จีเอ็ม
เอ็ม ไท หับ จำากัด / นำาแสดงโดย พิชญะ วัชจิตพันธ์, ดลยา 
หมัดชา, สนธยา ชิตมณี / ความยาว ๑๐๕ นาที

ภาพยนตร์จากเรื่องสั้นชุด “เหมืองแร่” ผลงานของ
อาจินต์ ปัญจพรรค์ เล่าเหตุการณ์ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ 
ของอาจินต์ วัย ๒๒ ปี ผู้เป็นนิสิตชั้นปีที่ ๒ จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่กลับ
ถูกรไีทร์ออกจากมหาวทิยาลยั พ่อของเขาจงึส่งไปดดั
นิสัยที่ภาคใต้ ที่นี่อาจินต์ได้เข้าทำางานใช้แรงงานที่
เหมืองกระโสม จังหวัดพังงา ที่ซึ่งต้องปรับตัวเข้ากับ
ชวีติท่ามกลางป่าเขาท่ีไร้ส่ิงอำานวยความสะดวกใด ๆ  
โดยมมีติรภาพจากเพือ่นพีน้่องชาวเหมอืงทีค่อยช่วย
ให้เขาเตบิโตและได้เรยีนรูช้วีติจรงิทีไ่ม่สามารถหาได้
จากจากตำาราเล่มไหน

อาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Bird People 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๗ / กำากับโดย Pascale Ferran / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย และ
สถาบันฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย/ นำาแสดงโดย Josh 
Charles, Anaïs Demoustier, Roschdy Zem / ความยาว 
๑๒๗ นาท ี(ภาษาฝรัง่เศส, องักฤษ, 
ญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ณ โรงแรมของสนามบินนอก 
ชานเมืองของปารีส นักธุรกิจ
คนหนึ่งได้ขังตัวเองอยู่ในห้อง
ของโรงแรม แต่แล้วโชคชะตา
กไ็ด้พาเขาให้ไปพบกับพนกังาน 
ทำาความสะอาดสาวชาวฝรัง่เศส 
ข้ีอายท่ีมกัจะฝันกลางวนั ทัง้คูพ่บว่าพวกเขาต่างโหย
หาการปลดแอกตัวเองออกจากความจำาเจในความ
คาดหวังและภาระหน้าที่อันหนักอึ้งที่กักขังตนเองไว้

Sun 29 Jan / 13.00 / 127 min / France / 2014

เวลา ๑๕.๑๕ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม 
พบกบัภาพยนตร์จากการคดัสรร
ของ โดม สขุวงศ์ และร่วมสนทนา
หลังชมภาพยนตร์ 

อังคารที่ ๓๑  มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

งูผี (โปรแกรมรำาลึกสีเทา)
๒๕๐๙ / กำากับโดย รัตน์ เศรษฐภักดี / สร้างโดย เทพกร
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มติร ชยับัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ /  
ความยาว ๑๓๘ นาที

เรื่องราวของพญางูขาวที่เข้าไปสิงทารกในครรภ์ของ
หญิงนางหนึ่ง ซึ่งเมื่อคลอดออกมาถูกชาวบ้านนำาไป
เลี้ยงและตั้งชื่อว่า บุญเหลือ โดยเลี้ยงคู่กับ แว่นฟ้า 
ลกูสาวแท้ ๆ  ของพวกเขาเอง  วนัหนึง่ได้เกิดคดีลึกลับ
ขึน้ในหมูบ้่านแห่งนี ้จนทางการต้องส่ง ประกติ ตำารวจ 
หนุ่มปลอมตัวเข้ามาสืบหาความจริง  นำามาซึ่งความ
รักสามเส้าระหว่างสองสาว และนายตำารวจหนุ่มผู้นี้ 

อังคารที่ ๒๔ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เท่งโหน่ง จีวรบิน (โปรแกรมเครื่องบินในหนัง)
๒๕๕๔ / กำากับโดย เท่ง เถิดเทิง, สมิทธิ์ ทิมสวัสดิ์ / สร้าง
โดย บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / 
นำาแสดงโดย เท่ง เถิดเทิง, โหน่ง ชะชะช่า, อมีนา พินิจ / 
ความยาว ๙๑ นาที 

เร่ืองราวของ พระเท่ง ทีห่ลบหนคีวามวุน่วายไปจำาศลี
ภาวนาอยู่ต่างประเทศหลายปี จนกระทั่งได้มีเวลา
และโอกาสกลับมาจำาวัดที่ไทย  โชคชะตาจึงได้พลิก
ผันให้พระเท่งได้มาพบกับ เสี่ยโหน่ง พ่อค้าอัญมณี
เศรษฐีผู ้มีอิทธิพล ที่ได้นิมนต์พระเท่งให้โดยสาร
เครือ่งบนิแบบเช่าเหมาลำาเพ่ือเดนิทางกลบัมาพร้อม
กัน แต่เมื่อการเดินทางเร่ิมขึ้น โจรร้ายก็ปรากฏตัว
พร้อมกับต้องการตัวเสี่ยโหน่งและตู้เซฟที่มีความลับ
บางอย่างอยู่ในนั้น  

พุธที่ ๒๕ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

พระรถเมรี (โปรแกรมรำาลึกสีเทา)
๒๕๒๔ / กำากบัโดย เนรมติ / สร้างโดย เอเพ็กซ์ภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย ทูน หิรัญทรัพย์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์ / 
ความยาว ๑๒๖ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณคดีพ้ืนบ้านเรื่องนาง 
สิบสองและพระรถเมรี เล่าเรื่องราวตั้งแต่เมื่อพ่ีน้อง
สิบสองคนได้เป็นมเหสีของกษัตริย์ ก่อนจะถูกกลั่น
แกล้งโดยนางยักษ์ให้ถูกจองจำาในถำ้าและถูกควัก 
ลูกตาออกมา แต่โชคยงัดทีีล่กูชายของน้องคนสดุท้อง
ยังมีชีวิตรอดอยู่ เขาจึงพยายามช่วยเหลือแม่และ 
ป้า ๆ  ของเขา แม้จะต้องขดัแย้งกบัคนรกัของตนกต็าม

พฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ฝนเหนือ 
(โปรแกรมผลงานสมบัติ เมทะนี และโปรแกรมรำาลึกสีเทา)
๒๕๑๓ / กำากับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอก
การภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, เพชรา 
เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๓๙ นาที

เร่ืองราวของ เชงิ ช่อตำาแย และ เพลนิ เดยีวดาย สอง
หนุ่มพเนจรที่เกิดไปขัดผลประโยชน์ของเสือคล้าม 
ซึง่หมายจะเอาทีด่นิเขาชมพขูองกำานนัฉะมาเป็นของ
ตน การหำ้าห่ันกันด้วยชั้นเชิงจึงเกิดขึ้น ท่ามกลาง
ความรกัระหว่างเชงิกบัฝนเหนอื และเพลนิกบัตุก๊ตุน่ 
ลูกสาวสุดหวงทั้งสองคนของกำานันฉะ

ศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Novia Que te Vea (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๓๗ / กำากับโดย Guita Schyfter / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตเมก็ซโิก ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง 
โดย Angélica Aragón, Pedro Armendáriz Jr., José 
Avilez / ความยาว ๑๑๔ นาที (ภาษาสเปน, ลาติน, ฮีบรู 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของสองสาววัยรุ่น ในชุมชนชาวยิวที่ยังยึด 
ถือค่านิยมโบราณท่ีเชื่อว่าผู้หญิงเมื่อโตขึ้นก็ควรจะ
แต่งงานมีครอบครัว แต่หน่ึงในสองสาวกลับมีความ 
ฝันทีจ่ะไม่ทำาตามค่านยิมเดิม ๆ  และตัง้ใจจะยดึอาชพี
เป็นศิลปิน ในขณะที่อีกคนที่มีครอบครัวที่เสรีกว่า
กลับให้ความสนใจกับความรัก โดยเฉพาะกับแฟน
หนุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง

Fri 27 Jan / 17.30 / 114 min / Mexico / 1994  

พุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

แหย่หนวดเสือ (โปรแกรมผลงานสมบัติ เมทะนี)
๒๕๒๐ / กำากับโดย สมบัต ิเมทะน ี/ สร้างโดย เมทะนฟิีล์ม / 
นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์ / ความยาว 
๑๑๗  นาที

ด้วยความบ้านิยายสายลับ ทำาให้ เชิดชาย หนุ่มลูก
เศรษฐชีอบหลงคดิว่าตัวเองคอืยอดสายลบัระดบัโลก 
กระทั่งเมื่อยอดสายลับตัวจริงที่เดินทางมาเมืองไทย
เพือ่มารบังานฆ่าคนให้องค์กรพยคัฆ์ดำา เกดิมหีน้าตา
รูปร่างละม้ายคล้ายกับตัวเขา เชิดชายจึงถูกพาตัว
มายังแหล่งของพยัคฆ์ดำา และจำาต้องรับงานมาอย่าง 
เลีย่งไม่ได้ แต่ความเป่ินของเขากลบัทำาให้งานล้มเหลว 
เชดิชายจงึต้องหนจีากการถกูตามล่าอย่างไม่คดิชวีติ  

พฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

คริตกับจ๋า บ้าสุด...สุด 
(โปรแกรมผลงานชาคริต แย้มนาม)
๒๕๕๑ / กำากับโดย กรัณย์ คุ้มอนุวงศ์ / สร้างโดย บริษัท 
เอน็จอีาร์ จำากดั / นำาแสดงโดย ชาครติ แย้มนาม, ณัฐฐาวรีนชุ 
ทองมี, พงษ์พันธ์ เพชรบัณฑูร / ความยาว ๑๑๗ นาที 

เมื่อเทพเจ้าอารมณ์ดีแกล้งคนตกปลา ด้วยการ
บันดาลให้ปลาเก๋าตัวใหญ่หลุดเบ็ดกระเด็นไปตกบน
ตักของ เก่ง กะเทยสาวซึ่งกำาลังขับรถอยู่บนสะพาน
จนไปชนกับรถของทอมชื่อ แพร เมื่อทั้งคู่ฟื้นข้ึนมา 
ก็พบว่าร่างสลับกัน ทั้งคู่จึงไม่มีทางเลือกนอกจาก
ช่วยเหลือกันและกัน โดยเก่งจะช่วยให้แพรสมหวัง
กับ ใบตอง สาวที่แพรแอบชอบมานาน ส่วนแพรก็
ช่วยเก่งให้สมหวังกับ กาย หนุ่มหน้าใสสุดหล่อ

๒๖



๒๗

ศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

โอ.ที. ผี โอเวอร์ ไทม์ 
(โปรแกรมผลงานเร แม๊คโดแนลด์ และ ชาคริต แย้มนาม)  
๒๕๕๗ / กำากับโดย อิสรา นาดี / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์
โปรดักชั่น จำากัด  / นำาแสดงโดย เร แม๊คโดแนลด์, อนันดา 
เอเวอริงแฮม, ชาคริต แย้มนาม / ความยาว ๑๑๖ นาที  

การัน และ ที เป็นหุ้นส่วนบริษัทออแกไนเซอร์ที่ชอบ
แกล้งพนักงานเป็นชีวิตจิตใจ แต่วันหนึ่งพวกเขากลับ
ถูกผีหลอกเสียเอง แม้จะรอดมาได้แต่ก็มาพร้อมกับ
อาการประสาทหลอนและหวาดระแวง ซำ้ายังไม่วาย
รวมหวักนัแกล้งพนกังานในออฟฟิศอยูเ่ช่นเดมิ โดยมี 
บดนิทร์ หนึง่ในหุน้ส่วนทีก่ลบัจากการพกัร้อนมาร่วม
ก๊วนแกล้งลูกน้องที่ชอบอู้ในเวลางานแล้วค่อยมาทำา
ในช่วงเย็นเพื่อหวังได้ค่าล่วงเวลา

เสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. รัก-ออกแบบไม่ได้ 
(โปรแกรมผลงานเร แม๊คโดแนลด์ และ ชาคริต แย้มนาม)   
๒๕๔๑ / กำากับโดย ภิญโญ รู้ธรรม / สร้างโดย แกรมมี่
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย เร แม๊คโดแนลด์, ชาครติ แย้มนาม, 
ทาทา ยัง, มนัสวี กฤตานุกูลย์, ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์ / 
ความยาว ๑๐๘ นาที 

เรื่องของนักศึกษาหนุ่มสาว ๕ คน ได้แก่ อาร์ท, ปืน, 
ปริม, ฝุ่น และชมพู่ ที่บังเอิญมีกรุ๊ปเลือดโอเหมือนกัน
และได้กลายมาเป็นกลุ่มเพื่อนที่รักใคร่กลมเกลียวกัน
ในรัว้มหาวิทยาลยัศลิปากร แต่แล้วความสมัพันธ์ของ
เพ่ือนกลุม่โอนีก้ต้็องเกดิเป็นความขดัแย้ง เมือ่ปืนและ
อาร์ทต่างรู้สึกพิเศษกับปริม 
และตวัฝุ่นเองกเ็ริม่รกัปืนเกนิ

เพื่อน

เวลา ๑๕.๐๐ น.
กิจกรรมลานดารา 
เร แม๊คโดแนลด์ 
และ ชาครติ แย้มนาม

อาทิตย์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์

เวลา ๑๓.๐๐ น. กุมภาพันธ์ 
(โปรแกรมผลงานชาคริต แย้มนาม)
๒๕๔๖ / กำากับโดย ยุทธเลิศ สิปปภาค / สร้างโดย บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร์ จำากัด / นำาแสดงโดย ชาคริต แย้มนาม, 
โสภิตนภา ทัพพะรังสี / ความยาว ๑๐๕ นาที

เรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ตัดสินใช้ชีวิตท่ีเหลือ
อยู่เพียงสี่เดือนบินไปนิวยอร์ก เพื่อลืมความจริงอัน
แสนเจ็บปวดท้ังหลายที่เมืองไทย แต่ที่นั่นเธอกลับ
ประสบอุบัติเหตุตั้งแต่วันแรกที่ไปถึง และจำาอะไร 
ไม่ได้เลยเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมา มีเพียงบุรุษลึกลับคนหนึ่ง
คอยดแูล ซึง่ทำาให้เธอรู้สกึเหมอืนกบัได้เริม่ต้นชวีติใหม่
อีกครั้ง

เวลา ๑๕.๐๐ น. สะบายด ี2 ไม่มคี�าตอบจาก..ปากเซ 
(โปรแกรมผลงานเร แม๊คโดแนลด์)
๒๕๕๓ / กำากับโดย ศักดิ์ชาย ดีนาน / สร้างโดย บริษัท 
เอสแอลฟิล์ม, สปาร์ต้า ฟิลม์, ลาวอาร์ตมเีดีย / นำาแสดงโดย 
เร แม๊คโดแนลด์, คำาลี่ พิลาวง / ความยาว ๑๑๙  นาที  

ปอ ผู้กำากับหนุ่มกำาลังอยู่ในช่วงตกอับ เขาจึงจำาใจ
ต้องเดินทางไปเมอืงปากเซเพือ่รบัจ้างถ่ายภาพ จนได้
เจอกบั สอนไพรวลัย์ หญงิสาวน่ารกัใสชือ่ทีท่ำาให้เขา
มแีรงบลัดาลใจเขียนบทภาพยนตร์แสนโรแมนตกิ แต่
หญิงสาวก็มักจะเข้าใจผิดกับความหวังดีของเขา
ตลอดเวลา เมือ่ใกล้ถงึวนัทีป่อต้องกลบั เขาจงึต้องหา
โอกาสบอกความในใจของเขากับเธอให้ได้

อังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น. 

หนีตามกาลิเลโอ (โปรแกรมผลงานเร แม๊คโดแนลด์)
๒๕๕๒ / กำากับโดย นิธิวัฒน์ ธราธร / สร้างโดย  บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำากัด / นำาแสดงโดย เร แม๊คโดแนลด์, 
จรินทร์พร จุนเกียรติ, ชุติมา ทีปะนาถ / ความยาว  ๑๓๐ 
นาที 

เชอร่ีและนุ่น สองเพื่อนรักต่างมีปัญหาหนักใจทั้ง 
เรื่องความรักและการเรียน ทั้งคู่จึงตัดสินใจวางแผน
เที่ยวผจญภัยที่ยุโรปตามลำาพัง โดยสาบานกันว่า 
ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึนก็ห้ามทิ้งกัน แต่เส้นทางการ 
ผจญภัยครั้งนี้กลับไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนที่วางไว้

พุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

นักเลงเทวดา  (โปรแกรมผลงานสมบัติ เมทะนี)
๒๕๑๘ / กำากบัโดย สมบตั ิเมทะน ี / สร้างโดย เมทะนฟิีล์ม / 
นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี , อรัญญา นามวงศ์ / ความยาว 
๑๐๕ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงและแจ้งเกิดในฐานะผู ้
กำากับให้แก่ สมบัติ เมทะนี เล่าเรื่องราวของ เทวดา 
นายตำารวจหนุ่มซ่ึงแฝงตัวมาในมาดของนักเลงฝีมือ 
ดีที่เหล่าอันธพาลต้องพากันขยาด ในขณะเดียวกันก็
ยงัเป็นนกัรกัผู้ยิง่ใหญ่สำาหรบัสาว ๆ   เพราะเมือ่ปฏบัิติ
การสืบหาคนร้ายของเขาเริ่มขึ้นมักจะมาพร้อมกับ
ความรักเสมอ 

พฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

คนป่วนสายฟ้า (โปรแกรมผลงานชาคริต แย้มนาม)
๒๕๔๐ / กำากับโดย อุดม อุดมโรจน์ / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จำากดั / นำาแสดงโดย ชาครติ แย้มนาม, 
เจษฎาภรณ์ ผลดี, ซอนย่า คูลลิ่ง, บิลลี่ โอแกน / ความยาว 
๙๖ นาที

อิทธิพล เป็นชายหนุ่มที่ถูกเล้ียงดูให้เติบโตด้วยเงิน 
ชวิีตของเขาไปได้สวยจนกระท่ังวนัที ่แทนคณุ ผูท้ีเ่กดิ
วันเดียวกับเขาได้ก้าวเข้ามาทำาให้เขาตกเป็นรองใน
ทุก ๆ เรื่องโดยเฉพาะเมื่อ จิ๊ก คนรักของเขาเริ่มตีตัว
ออกห่างและหันไปหาแทนคุณ  ราวกับโชคชะตา
นำาพาให้ทั้งคู่ต้องหำ้าหั่นกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ไอ๊หยาอาตือ (โปรแกรมผลงานสมบัติ เมทะนี)
๒๕๒๔ / กำากับโดย กำาธร ทัพคัลไลย / สร้างโดย สยามสตาร์
โปรดกัชัน่ / นำาแสดงโดย สมบัต ิเมทะน,ี ปิยะมาศ โมนยะกุล, 
สมควร กระจ่างศาสตร์ / ความยาว ๑๔๓ นาที 

เมื่อมีการนำาเสื้อหยกราชวงศ์ฮ่ันของจีนมาจัดแสดงที่
ประเทศไทย เส่ียกังไส พ่อค้าวตัถุโบราณจึงอยากได้ไป
ครอบครองโดยส่งลูกน้องทีน่ำาโดยอาตอืไปขโมยมา แต่
อาตอืกลบัโดนยงิเสยีชวีติ พล.ต.ต. ปืนไทยจึงบงัคบัให้ 
ศกัดิร์ะบอื แฟนหนุม่ของลกูสาวซึง่มหีน้าตาคล้ายคลึง
กับอาตือ ปลอมตัวเป็นอาตือเพื่อเข้าไปแฝงตัวในกลุ่ม
ของเสี่ยกังไส โดยให้สัญญาว่าถ้าแผนการสำาเร็จจะยก
ลูกสาวให้แต่งงานด้วย

เสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ฝัน บ้า คาราโอเกะ  
(โปรแกรมผลงานเร แม๊คโดแนลด์)
๒๕๔๐ / กำากับโดย เป็นเอก รัตนเรือง / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย เร แม๊คโดแนลด์, 
ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, เฟย์ อัศเวศน์, แชมเปญ เอ็กซ์ / 
ความยาว ๑๐๑ นาที

ป ูหญงิสาวผู้มคีวามฝันประหลาดด้วยการเห็นแม่กำาลัง
หมกมุน่กบัการสร้างบ้านโมเดล และเหน็แม่ยงิพ่อตาย 
เธอนำาความฝันไปปรกึษาพ่อของเพือ่นสนทิ ซึง่ตคีวาม
ความฝันของเธอว่า หากแม่เธอสร้างบ้านโมเดลในฝัน
เสรจ็เมือ่ไร พ่อของเธอจะตายเมือ่นัน้ ปจึูงพยายามทำา
ทุกทางเพ่ือต่อชีวิตพ่อ โดยหารู้ไม่ว่าพ่อเธอแอบไปมี
สัมพันธ์กับเมียเก็บของเจ้าพ่อร้านคาราโอเกะที่กำาลัง
ส่งมือปืนมาตามเก็บเขา และมือปืนคนนั้นก็คือ น้อย 
หนุ่มขี้อายที่เธอรู้จักในร้านสะดวกซื้อเจ้าประจำา

เวลา ๑๕.๐๐ น. คนจรฯ  
(โปรแกรมผลงานเร แม๊คโดแนลด์)
๒๕๔๒ / กำากบัโดย อรรถพร ไทยหริญั / สร้างโดย โลตัส ฟิล์ม / 
นำาแสดงโดย ฉัตรชัย เปล่งพานิช, เร แม๊คโดแนลด์, รามาวดี 
สิริสุขะ / ความยาว ๘๙ นาที (ภาษาไทย คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่ ได ้รับการขึ้นทะเบียนให้เป ็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาต ิเมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่าเรือ่งราวของ
ชายหนุ่มผู้เสียสติจากการเห็นพ่อแม่และน้องสาวตาย
ต่อหน้าต่อตาตนด้วยฝีมอืชายชูข้องแม่ จนเขาเห็นใคร
ต่อใครเป็นคนในครอบครวัไปหมด วันหนึง่เขาได้เข้าไป
พวัพนัในคดีสำาคญั เมือ่อดีตลูกจ้างชาวพม่าของเสีย่คน
หนึ่ งได ้แหกคุกออกมาหมายล ้างแค ้นเสี่ยและ
ครอบครัวที่กดขี่พวกเขา 

Sat 11 Feb / 15.00 / 89 min / Thailand / 1999



อาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Verfehlung  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๗-๕๘ / กำากับโดย Gerd Schneider / สนับสนุนโดย 
สถาบนัเกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Sebastian 
Blomberg, Kai Schumann, Jan Messutat / ความยาว 
๙๕ นาที (ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เร่ืองราวของ ยาคอบ โดมนิกิ และโอลเิวอร์  บาทหลวง
คาทอลิก ๓ คนซ่ึงเป็นเพ่ือนกัน วันหนึ่งเมื่อโดมินิก 
ถูกสอบสวนในคดีลวนลามทางเพศผู้เยาว์ โอลิเวอร ์
ที่กำาลังพยายามไต่เต้าในวงการบาทหลวงได้เชื่อว่า 
โดมินิกนั้นถูกใส่ร้าย แต่ยาคอบกลับยังไม่สามารถ
ปักใจเชื่อเช่นนั้น เขาจึงเร่ิมออกหาความจริงว่าเกิด
อะไรขึ้นกันแน่

Sun 12 Feb / 13.00 / 95 min / Germany / 2014-15

เวลา ๑๕.๐๐ น. 7 Vírgenes 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๔๘ / กำากับโดย Alberto Rodríguez / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Juan José Ballesta, Iride Fontana, Javier Berger / 
เวลา ๘๖ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ทาโน ได้รบัอนญุาตให้ออกมาจากสถานพนิจิเป็นเวลา 
๔๘ ชั่วโมงเพื่อร่วมฉลองงานแต่งงานของพี่ชาย เมื่อ
ได้รับอิสระในช่วงเวลาสั้น ๆ เขาจึงรีบทำาทุกอย่างที่
เขาถูกห้ามไม่ให้ทำาเมื่อตอนอยู่สถานพินิจ ไม่ว่าจะใช้
ยาเสพติดหรือขโมยของ แต่เมื่ออิสรภาพท่ีเขาได้รับ
ใกล้จะหมดลง ทาโนจงึเริม่จะเข้าใจว่า ขณะทีเ่ขาต้อง
ชดใช้ความผิดในสถานพินิจนั้น เขาได้พลาดโอกาส
อะไรในชีวิตไปบ้าง

Sun 12 Feb / 15.00 / 86 min / Spain / 2005

จันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

เกาะสวาทหาดสวรรค์ 
(โปรแกรมผลงานสมบัติ เมทะนี)
๒๕๑๒ / กำากับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสร
มงคลการ / สร้างโดย บรษิทั ละโว้ภาพยนตร์ จำากดั / นำาแสดง
โดย สมบัติ  เมทะนี ,  อรัญญา นามวงศ ์ ,  เมตตา 
รุ่งรัตน์ / ความยาว ๑๕๓ นาที 

อมตะภาพยนตร์เพลงที่สร้างคู่ขวัญ สมบัติ-อรัญญา 
ให้โด่งดัง เรื่องราวของ เผดิมพงศ์ หนุ่มนักเรียนนอก
ทีถ่กูพ่อตะเพดิให้มาดแูลธรุกจิครอบครวัยงัเกาะสวาท 
ที่นั่นเขาได้ตกหลุมรัก นภาพร ครูสาวแสนสวยบน
เกาะ โดยหารู้ไม่ว่า แท้จริงแล้วเธอคือทายาทตระกูล
คู ่แค้นและคู่แข่งขันทางธุรกิจที่มีสวนมะพร้าวบน 
เกาะแห่งนี้เป็นเดิมพัน 

๒๘

อังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

The Lobster (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๕๘ / กำากับโดย Yorgos Lanthimos / สนับสนุนโดย 
โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย Colin Farrell, 
Rachel Weisz, Léa Seydoux / ความยาว ๑๑๙ นาที 
(ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาไทย) 

ในโลกอนาคตทีมี่กฎหมายบงัคบัให้ทกุคนต้องมคีู ่คน
โสดทุกคนได้ถูกนำาไปส่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อหาคู่
ให้ได้ภายใน ๔๕ วัน มิเช่นนั้นแล้วจะถูกเปลี่ยนให้
กลายเป็นสัตว์ วันหนึ่งเดวิดที่เพิ่งหย่าร้างกับภรรยา
ได้ถกูส่งมาทีน่ี่พร้อมกับสุนขัทีค่รัง้หนึง่เคยเป็นพีช่าย
ของเขา แต่หลงัจากการจบัคูใ่นโรงแรมล้มเหลวอย่าง
ไม่เป็นท่า เดวดิจงึหนไีปอยูก่บักลุม่คนทีห่ลบซ่อนอยู่
ในป่าที่มีกฎว่าห้ามมีคู่โดยเด็ดขาด แต่แล้วเขากลับ
ตกหลุมรักกับหญิงสาวหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มนี้

Tue 14 Feb / 17.30 / 119 min / Greece, Ireland, 
Netherlands, UK, France / 2015

พุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

โอปปาติก เกิดอมตะ 
(โปรแกรมผลงานเร แม๊คโดแนลด์ และ ชาคริต แย้มนาม)
๒๕๕๐ / กำากับโดย ธนกร พงษ์สุวรรณ / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / นำาแสดงโดย 
สมชาย เข็มกลัด, ชาคริต แย้มนาม, พุฒิพงศ์ ศรีวัฒน์, 
เร แม๊คโดแนลด์ / ความยาว ๑๐๑ นาที

โอปปาติก เป็นส่ิงมีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งบนโลกที่ใช้
ชวีติปะปนอยูกั่บผู้คนทัว่ไป โดยมพีลังพเิศษบางอย่าง
ซึ่งมีขีดจำากัดในการใช้  เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ศดก 
โอปปาตกิตนหนึง่หวงัเป็นอมตะด้วยการกำาจดั จริสัย์ 
โอปปาติกลึกลับ แต่เหตุการณ์กลับบานปลายจน
ดึงดูดให้โอปปาติกที่มีความสามารถแตกต่างกัน
หลายตน ได้มาเกีย่วข้องและปะทะกนั โดยมจีดุเชือ่ม
โยงคือ ปราณ หญิงสาวที่จิรัสย์ออกตามล่าแต่กลับ
หลงรักเธอทันทีเมื่อได้พบหน้า

พฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ตะวันหลั่งเลือด (โปรแกรมผลงานสมบัติ เมทะนี)
๒๕๐๖ / กำากับโดย มารุต / สร้างโดย มารุตฟิล์ม / นำาแสดง
โดย สมบัติ เมทะนี, บุศรา นฤมิตร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี / 
ความยาว ๑๔๖ นาที  

ผลงานภาพยนตร์ ๓๕ มม. เรื่องแรกของ สมบัติ 
เมทะนี เล่าเรื่องราวของ เข้ม ชายหนุ่มผู้หลบหนี 
การตามล่ามาถงึบ้านโคกตะแบก ทีน่ัน่เขาได้รบัความ
ช่วยเหลือจาก สุดา และ พิศ วันหนึ่งเขาถูกสงสัยว่า
เป็นฆาตกรหลังเกิดเหตุฆาตกรรมในหมู่บ้าน แต่เมื่อ 

กำานันแท ่น ยกกำาลังมาจับกลับเกิด
เหตุการณ์ชุลมุนจนกำานันแท่นถูกยิงเสีย
ชีวิต ส่งผลให้ เกรียง หนุ่มอันธพาลผู้เป็น
ลกูชายของกำานนัโกรธแค้นและต้ังตนเป็น
ศัตรูกับเข้มอย่างเอาเป็นเอาตาย

ศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิก 
กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี ที่จะ
มาชวนผู ้ชมร ่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์ 
คลาสสิกของโลก

เสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. พ่อปลาไหล
(โปรแกรมผลงานสมบัติ เมทะนี)
๒๕๒๔ / กำากับโดย เชิด ทรงศรี / สร้างโดย เชิดไชย
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน ์
ยุกตะนันท์, สุวิน สว่างรัตน์ / ความยาว ๑๒๐ นาที 

อลิุด หนุม่จอมเจ้าชูไ้ด้แต่งงานกับ จนัทน ีลกูสาวของ
ขุนรอนที่หวังจะปราบพ่อปลาไหลอย่างเขา แต่เม่ือ
อุลิดแต่งงานแทนที่เขาจะทำาตัวให้ดีขึ้น เขากลับสน
เพียงการแอบหาทางออกเที่ยวตลอดเวลาโดยพา
พ่อตาของตัวเองไปเป็นคู่หูด้วย จนนำาพาไปสูเ่ร่ืองราว
วุ่นวายมากมาย

เวลา ๑๕.๐๐ น. สลักจิต 
(โปรแกรมผลงานสมบัติ เมทะนี)
๒๕๒๒ / กำากับโดย สมบัติ เมทะนี / สร้างโดย เกียรติศักดิ์ 
โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, จารุณี สุขสวัสดิ์ / 
ความยาว ๑๑๙  นาที

หลังพ่อเสียชีวิตในต่างประเทศ จอย สลักจิต ได้ 
ตัดสินใจกลับบ้านภักดีบดินทร์ที่พ่อเธอได้หนีจากไป 
ท่ามกลางความไม่พอใจของญาติพี่น้องรวมท้ังคุณปู่ 
มีเพียง อาเดียว ลูกพี่ลูกน้องของพ่อเธอที่เอ็นดูและ
ให้กำาลังใจจอยมาโดยตลอด จนจอยเกดิความประทบั
ใจในตัวอาเดียว แต่เมือ่เขาไปเรยีนต่อเมอืงนอก จอย 
กลับมีหนุ่มเข้ามาติดพัน ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
ต่าง ๆ จนถึงข้ันที่จอยตัดสินใจหมั้นกับคนอ่ืนเพ่ือ
ประชดอาเดียวของเธอ

อาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์

เวลา ๑๓.๐๐ น. Lisbela e o Prisioneiro  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๔๖ / กำากับโดย Guel Arraes / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
André Mattos, Aramis Trindade, Bruno Garcia / 
ความยาว ๑๐๖ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

เลเลอ เป็นนกัต้มตุ๋นทีเ่ดินทางไปตามเมอืงต่าง ๆ  เพือ่
หลอกลวงเอาเงินผู้คน วันหนึ่งเขาได้พบกับสาวสวย
และมีความสัมพันธ์กับเธอ แต่หญิงสาวคนดังกล่าว
กลับเป็นภรรยาของมือปืนชื่อดังของเมือง เลเลอจึง
ถูกตามล่าอย่างไม่ลดละ การหลบหนีข้ามเมืองเพ่ือ
เอาชวีติรอดได้ทำาให้เขารูจ้กักับสาวสวยอกีคนนามว่า 
ลิสเบลลา 

Sun 19 Feb / 13.00 / 106 min / Brazil / 2003



เวลา ๑๕.๐๐ น. Ganhar a Vida 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๔ / กำากับโดย João Canijo / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำาประเทศไทย / 
นำาแสดงโดย Rita Blanco, Teresa Madruga, Adriano 
Luz / ความยาว ๑๑๕ นาที (ภาษาโปรตุเกส, ภาษาฝรั่งเศส 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ) 

ณ ชานกรุงปารีส เด็กหนุ่ม
ชาวโปรตุ เกสได ้ เสียชีวิต
ระหว่างการต่อสู้ของตำารวจ
กับแก๊งอาชญากร โดยไม่
ทราบแน่ชัดว่าเป็นฝีมือของ
ตำารวจหรือแก๊งอาชญากรที่
ทำาให้เขาเสียชีวิต ซิดาเลีย 
พนักงานทำาความสะอาดวัย ๓๖ ปีตัดสินใจตาม
หาความจริงเกี่ยวกับการตายของลูกชาย แม้ว่าเธอ
ต้องแหกกฎของชุมชนที่บังคับให้ทุกคนอยู่เงียบ ๆ 
เมื่อเกิดปัญหากับตำารวจ

Sun 19 Feb / 15.00 / 115 min / Portuguese / 2001 

อังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

แหม่มจ๋า (โปรแกรมผลงานสมบัติ เมทะนี)
๒๕๑๘ / กำากบัโดย ดอกดนิ กญัญามาลย์ / สร้างโดย กญัญา- 
มาลย์ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, มยุรา 
ธนะบุตร / ความยาว ๑๒๐  นาที

หลังเรียนจบจากโรงเรียนคอนแวนต์ แหม่มได้กลับ
มาอยูก่บัพ่อเลีย้งซึง่เป็นมาเฟียใหญ่ในพทัยา ระหว่าง
นั้นพ่อเลี้ยงได้พยายามนำาเธอเข้าสู่วงการโจรเต็มตัว 
จนทำาให้เธอได้พบกับ ศรายุทธ หนุ่มหล่อในชุมโจร
ของพ่อ ท่ีแท้จรงิแล้วเป็นตำารวจปลอมตวัมา ศรายทุธ
ได้พยายามพชิติใจเธอ แม้ว่าเธอจะเป็นลกูสาววายร้าย 
ที่เขาหมายหัวไว้ก็ตาม

พุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

El Corazón De la Noche  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๒๖ / กำากับโดย Jaime  Humberto  Hermosillo / 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโก  ประจำา
ประเทศไทย / นำาแสดงโดย Pedro Armendáriz Jr, Jorge 
Balzaretti, Marcela Camacho / ความยาว ๑๐๐ นาที 
(ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรือ่งราวของหญงิสาวคนหนึง่ทีพ่กิารทางหแูละพดูไม่
ได้ ซึ่งทำาหน้าที่ดูแลชายชราตาบอดอย่างใกล้ชิด วัน
หนึ่งครูสอนขับรถหนุ่มได้พบเธอโดยบังเอิญแล้ว
ตกหลมุรัก เขาจึงหาทางเข้าหาเธอ แต่กลบัค้นพบว่า
ชายตาบอดนั้นเป็นผู้นำาของกลุ่มลับซึ่งมีสมาชิกเป็น
ผู้พิการ และได้วางแผนที่ทำาให้เขาต้องเลือกระหว่าง
การกลับไปใช้ชีวิตปกติโดยไม่มีคนรักหรือยอมทำาให้
ตัวเองพิการเพื่อที่จะได้อยู่กับเธอ

Wed 22 Feb / 17.30 / 100 min / Mexico / 1983 

พฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

แฟนเก่า (โปรแกรมผลงานชาคริต แย้มนาม)
๒๕๕๒ / กำากับโดย ปิยะพันธุ์ ชูเพ็ชร์ / สร้างโดย อาวอง / 
นำาแสดงโดย ชาคริต แย้มนาม, วนิดา เติมธนาภรณ์, นวดี 
โมกขะเวส / ความยาว ๘๐ นาที  

เคน เป็นพระเอกหนุ่มที่ชอบคบหากับผู้หญิงหลาย
คนพร้อมกนั และมกัจะตกเป็นข่าวหน้าหนึง่อยูเ่สมอ 
วันหนึ่ง เมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำาให้เขาต้องตกเป็นข่าว
ฉาวและถูกคุกคาม เคนจึงตัดสินใจไปเก็บตัวที่บ้าน
พักตากอากาศริมทะเล แต่เขากลับไม่สามารถอยู่
อย่างสงบสุขได้เมื่อรู้สึกว่ามีบางอย่างตามเขาตลอด
เวลา และคนรอบข้างเริ่มหายไปจากชีวิตของเขา 
ทีละคน

ศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

แผ่นดินของเรา (โปรแกรมผลงานสมบัติ เมทะนี)
๒๕๑๙ / กำากับโดย ส. อาสนจินดา, แสนยากร / สร้างโดย 
จิรบันเทิงฟิล์ม / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน ์
ยุกตะนันท์, นัยนา ชีวานันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา /ความยาว 
๑๔๕ นาที

ผลงานจากบทประพันธ์เล่ืองชื่อของมาลัย ชูพินิจ 
บอกเล่าเรื่องราวความรักที่ไม่ลงตัว เมื่อ ภัคคินี 
ลูกสาวของ พระวรนาตประณต เกิดตกหลุมรัก 
นเรนทร์ คู่หมั้นของ อัจฉรา พี่สาวต่างมารดาที่เพิ่ง
กลับมาจากฝรั่งเศส การตัดสินใจหนีตามกันไปของ
ภัคคินีและนเรนทร์ ส่งผลให้เกิดเรื่องราวชีวิตอัน 
น่าสะเทอืนใจ โดยมคีฤหาสน์จริะเวสน์และทุง่ววัแล่น
เป็นฉากหลัง

เสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๔.๐๐ น. กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 

[นิรโทษกรรม จ�ำเลยคดี ๖ ตุลำ]
ชมภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์เรื่อง [นิรโทษกรรม 
จำาเลยคดี ๖ ตุลา] ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พร้อมสนทนากับ สุธรรม แสงประทุม และ ศ.ดร. 
สุรชาติ บำารุงสุข ผู้อยู่ร่วมในเหตุการณ์

อาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์

เวลา ๑๓.๐๐ น. When the Last Sword is Drawn 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๖ / กำากับโดย Takita Yojiro / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญีปุ่่น / นำาแสดงโดย Kiichi Nakai, Koichi Sato / ความยาว 
๑๓๗ นาที (ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวชีวิตของ โยชิมูระ คานิชิโร่ ซามูไรบ้านนอก
ทีห่าเงนิเพ่ือเลีย้งครอบครัวทัง้ภรรยาและลกู วนัหนึง่
เขาได้มีโอกาสรับราชการเป็นทหารของท่านโชกุน 
จนกระทั่งเกิดความขัดแย้งด้านการเมืองซึ่งได้ส่งผล
สำาคัญต่อชีวิตของเขา 

เวลา ๑๕.๐๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม 
พบกับภาพยนตร์จากการคัด
สรรของ โดม สุขวงศ์ และร่วม
สนทนาหลังชมภาพยนตร์

อังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

Jappeloup (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๖ / กำากับโดย Christian Duguay / สนับสนุน 
โดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย 
และสถาบันฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย  
Guillaume Canet, Marina Hands, Daniel Auteuil / 
ความยาว ๑๓๐ นาท ี(ภาษาฝรัง่เศส คำาบรรยายภาษาไทย) 

ปิแอร์ ดูรอง ได้ทิ้งอาชีพทนายความมาทุ่มเทให้แก่
การข่ีม้ากระโดดข้ามส่ิงกีดขวางโดยมีพ่อที่คอย
สนับสนุน เขาฝากความหวังทั้งหมดไว้กับม้าหนุ่ม 
ชื่อ จั๊ปเปอร์ลูป แม้จะมีแต่คนไม่เห็นด้วย แต่ทั้งคู่ก็
พัฒนาฝีมือจากการแข่งขันครั้งแล้วคร้ังเล่าจนเป็นที่
รู้จักในแวดวงขี่ม้า กระทั่งความพ่ายแพ้จากการแข่ง
กีฬาโอลิมปิก ปี ค.ศ. ๑๙๘๔ ทีล่อสแองเจลิสได้ทำาให้
เขาตระหนักถึงจุดอ่อนทั้งปวง

สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย




