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สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

 จดหมายข่าวฯ ฉบับนี้ ขึ้นปกด้วยหลากหลายรูปภาพของ 
รางวัลตุ๊กตาทอง รางวัลการประกวดภาพยนตร์รางวัลแรกสุดของไทย 
ซึ่งจะมีอายุครบ ๖๐ ปี ในเดือนสิงหาคมนี้ โดยท่านสามารถอ่านเรื่องราว
ความเป็นมาของรางวัลดังกล่าว และติดตามโปรแกรมฉายภาพยนตร ์
ในวาระ ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทองได้ภายในเล่ม

 เมือ่เอ่ยถงึการประกวดรางวลัตุก๊ตาทอง ชือ่หนึง่ทีม่คีวามผกูพนั
เชื่อมโยงกันเป็นอย่างย่ิงคือช่ือของ ลือชัย นฤนาท ผู้ได้รับการจารึกใน 
หน้าประวตัศิาสตร์ว่าเป็นพระเอกรางวลัตุก๊ตาทองคนแรก และเพิง่เสยีชวีติ
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายนที่ผ่านมา ก่อนหน้านั้นไม่นาน ชินกร ไกรลาศ ศิลปิน
แห่งชาติผู้เคยมีผลงานการแสดงฝากไว้แก่วงการภาพยนตร์ ก็ได้ล่วงลับ 
จากไปเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม หอภาพยนตร์จึงขอร่วมรำาลึกถึงผลงาน 
และแสดงความเสียใจต่อการจากไปของศิลปินทั้งสองท่าน มา ณ ที่นี้

 สำาหรับนิทรรศการพิเศษเนื่องในวาระ ๑๒๐ ปี วันกำาเนิด
ภาพยนตร์ในสยาม ที่เคยแจ้งไว้ในจดหมายข่าวฯ ฉบับที่แล้วว่าจะเปิดตัว
ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนั้น เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและ 
รูปแบบจากนิทรรศการชั่วคราวเป็นนิทรรศการถาวร ทำาให้ต้องใช้ระยะ
เวลาดำาเนนิการเพิม่มากขึน้ จงึจำาเป็นต้องเลือ่นการเปิดนทิรรศการออกไป 
โดยท่านสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทาง www.fapot.org 

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



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ มีชื่อในภาษาฝรั่งเศสว่า 
Federation Internationale des Archives du Film จึงมีตัวอักษรย่อ
ว่า FIAF อ่านออกเสียงว่า ฟิแอฟ บ้าง เฟี้ยบ บ้าง นับเป็นองค์กรสากลของ
หน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดองค์กรหนึ่งของโลก ก่อต้ังโดย
ผูท้ำางานในหอภาพยนตร์แรก ๆ  ของโลกสีแ่ห่ง คือ ภาพยนตร์สถาน ฝรัง่เศส  
หอภาพยนตร์แห่งชาติ เยอรมัน สถาบันหนังอังกฤษ และห้องสมุด
ภาพยนตร์ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา การ 
จัดตั้งนี้เกิดจากคนทำางานในหอภาพยนตร์เหล่านี้เห็นว่า ภาพยนตร์ใน 
เวลานัน้ซึง่นบัว่าเป็นสือ่ใหม่ของศตวรรษที ่๒๐ ยงัไม่ค่อยได้รบัการยอมรับ
ว่ามีคุณค่าสำาคัญเช่นเดียวกับสื่ออื่น ๆ โดยเฉพาะในฐานะงานศิลปะ แทบ
จะยงัมองไม่เหน็กนั วตัถุประสงค์สำาคัญอย่างหนึง่คือการส่งเสรมิให้คนเหน็
คุณค่าของภาพยนตร์ อีกอย่างหนึ่งพวกเขาต่างเห็นพ้องกันว่าภาพยนตร์
เป็นสื่อสากล จึงต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน คนทำางานในหอภาพยนตร์รุ่น
บกุเบกิเหล่านีไ้ด้ทำางานแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัเป็นเวลาสองสามปี ก่อนทีจ่ะ
เกดิความคดิจัดตัง้องค์กรทีเ่ป็นศูนย์กลางของหอภาพยนตร์ทัว่โลกขึน้ เมือ่
ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ 

 กิจกรรมสำาคัญอย่างหนึ่งของฟิแอฟ คือการประชุมใหญ่ประจำา
ปี ที่เรียกว่า คองเกรส (Congress) ซึ่งหอภาพยนตร์ที่เป็นสมาชิกของ 
สมาพันธ์จะมาประชุมพบปะพูดจากันด้วยเรื่องต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ 
และเป็นวาระทีจ่ะเลอืกต้ังผูแ้ทนของหอภาพยนตร์สมาชกิมาทำาหน้าทีเ่ป็น
คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์  

การประชุมใหญ่ประจำาปีหรือคองเกรสครั้งแรก จัดขึ้นในเดือน
เมษายน ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยห้องสมุดภาพยนตร์ ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

สมัยใหม่แห่งกรุงนิวยอร์ก เป็น
เจ้าภาพ

เจตนารมณ์ข้อหน่ึงของ 
ฟิแอฟ คือ การส่งเสริมให้เกิด 

หอภาพยนตร์ขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพราะหอภาพยนตร์นั้นนบัได้ว่า 
เป็นชนกลุ่มน้อย เมือ่เทยีบกับหน่วยงานลักษณะใกล้เคยีงกัน เช่น หอสมดุ  
พพิธิภณัฑ์ หอศลิป์ ฯลฯ ซึ่งมีอยู่ทุกประเทศทั่วโลกและแต่ละประเทศมี 
นับร้อยนับพันแห่ง แต่หอภาพยนตร์มิได้มีทุกประเทศ และประเทศใดมีก็มี 
เฉลี่ยเพียงแห่งเดียว ปัจจบุนัมีหอภาพยนตร์ทัว่โลกเพยีงไม่ถงึสองร้อยแห่ง  
อยู่ในประเทศต่าง ๆ ไม่ถึงร้อยประเทศ ในขณะที่โลกมีอยู่กว่าสองร้อย
ประเทศ 

 สำาหรับประเทศไทย ความคิดในการให้มีหอภาพยนตร์ เกิดขึ้น
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เมื่อมีการเสนอให้เปิดแผนกเก็บฟิล์มภาพยนตร์ขึ้นใน
หอสมุดแห่งชาติ แต่ไม่มีการดำาเนินการให้เกิดขึ้นจริง จนกระทั่งปี พ.ศ.
๒๕๒๔ จึงมีผู ้เสนอทางสื่อสารมวลชนให้อนุรักษ์ภาพยนตร์และจัดตั้ง 
หอภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทย และโดยไม่คาดคิด เราได้รับเชิญให้ไป 
ร่วมการประชุมใหญ่ประจำาปีของฟิแอฟ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งปีนั้น 
หอภาพยนตร์ของสถาบันหนังสวีเดน เป็นเจ้าภาพ นับเป็นคองเกรส 
ครั้งที่ ๓๙ ของฟิแอฟ แต่เป็นครั้งแรกที่มีการให้ทุนสนับสนุนจากยูเนสโก 
ให้เชิญคนทำางานจากหอภาพยนตร์ในประเทศยากจนด้อยพัฒนาหรือ 
กำาลังพัฒนาและไม่ได้เป็นสมาชิกไปร่วมงานนี้ ซึ่งได้ไปสิบสี่คนจากสิบส่ี
ประเทศ จากแอฟริกา เอเชีย อเมริกาใต้ 

 การที่เราได้ไปร่วมงานคองเกรส ของฟิแอฟ มีส่วนช่วยอย่างยิ่ง
ให้ประเทศไทยสามารถจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติของไทยสำาเร็จในปี 
ถดัมา โดยเฉพาะเมือ่บวกกบัการสนบัสนนุจากยเูนสโก ทำาให้เสยีงเรียกร้อง
ของเรามีนำ้าหนักที่พึงรับฟัง

 เมื่อเรามีหอภาพยนตร์แห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ แล้ว 
หอภาพยนตร์ไทยได้เข้าเป็นสมาชิกฟิแอฟตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นต้นมา 
คนทำางานหอภาพยนตร์ของเราได้เข้าร่วมงานคองเกรสของฟิแอฟแทบ 
ทกุปี โดยเฉพาะในสบิปีมานีเ้มือ่หอภาพยนตร์เป็นองค์การมหาชน กส็ามารถ
จดัสรรงบประมาณส่งคนทำางานของเราไปร่วมได้ทุกปี และปัจจบุนันีค้นของ

คองเกรสครั้งสุดท้าย โดม สุขวงศ์

๑

การเข้าร่วม FIAF Congress ครั้งแรก
ของโดม สุขวงศ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่สวีเดน



๒

 เพราะการชมภาพยนตร์เป็นเสมอืนการหลดุเข้าไปสูโ่ลกแห่งจนิตนาการและความฝัน 
อตุสาหกรรมภาพยนตร์จงึถกูเรยีกว่าเป็นอตุสาหกรรมขายฝัน และหากกล่าวถงึนิคมอตุสาหกรรม
สร้างฝันที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลก คำาตอบแรกที่ผุดขึ้นคงหนีไม่พ้น Hollywood ในนคร 
ลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนที่นักดูหนังตลอดจนผู้ทำางานเกี่ยวกับภาพยนตร์
ในทุกวงการเปรียบเปรยว่าเป็นเมกกะแห่งโลกภาพยนตร์ และเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน - 
๓ พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ได้จาริกไปยังสถานที่แห่งนี้
เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำาปีของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ หรือ FIAF Congress 
ครั้งที่ ๗๓ นับเป็นการกลับมายังทวีปอเมริกาเหนืออีกครั้งในรอบ ๒๒ ปี หลังจากเคยจัดที ่
นครลอสแองเจลิส เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 

เรา คือ ชลิดา เอื้อบำารุงจิต รองผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ไทยยังมีบทบาทได้
รบัเลอืกตัง้เข้าไปอยูใ่นคณะกรรมการบรหิารของฟิแอฟซึง่มวีาระหน้าท่ีวาระ
ละสองปีเป็นสมัยที่สามด้วย 

 ผมเอง เมือ่ได้ไปคองเกรสของฟิแอฟเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ แล้ว ต่อมา 
ได้ไปอีกสี่ครั้ง คือที่นิวยอร์ก ปี ๒๕๒๘ ที่ปารีส ปี ๒๕๓๐ ที่ลอสแอนเจลิส 
ปี ๒๕๓๘ และที่ฮานอย ปี ๒๕๔๗ หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปอีก เพราะเห็นว่าควร 
ให้คนหอภาพยนตร์ของเราได้หมนุเวยีนกนัไปให้ท่ัวถงึ เพราะการไปคองเกรส 
ของชาวหอภาพยนตร์ เปรียบเหมือนการไปเมกกะของชาวมุสลิม

 ปีนี้คองเกรสของฟิแอฟกลับไปจัดที่ลอสแอนเจลิสอีกครั้งในรอบ
ยีส่บิปี และผมตดัสนิใจไปร่วมอีกครัง้ โดยคิดว่าคงเป็นครัง้สดุท้ายในฐานะคน
ทำางานหอภาพยนตร์ 

 คองเกรสครัง้นีม้กีจิกรรมอะไรบ้าง ขอให้ท่านอ่านจากข้อเขยีนของ
คนหอภาพยนตรท์ี่ร่วมคณะในบทความชดุนี้ แต่ผมขอเล่าเรื่องนอกคองเกรส 
แต่ไม่นอกเรื่อง นั่นคือ มีวันหนึ่งผมกับอาจารย์ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอ
ตามชลดิา เอ้ือบำารุงจิต รองผูอ้ำานวยการหอภาพยนตร์ ซึง่ได้รบัเชญิให้ไปเป็น
ผู้บรรยายซึ่งไม่เกี่ยวกับคองเกรสของฟิแอฟ ที่ภาควิชาภาพยนตร์ ยูซีแอลเอ 
ซึ่งเขาจัดกิจกรรมหัวข้อ ภาพยนตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราไปฟังโดยไม่รู้
มาก่อนว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรกัน  มีผู้พูดสามคน คนแรกเป็นชาวฟิลิปปินส์  
คนที่สองคือชลิดา  คนที่สามจากมาเลเซีย  

 ผู้พดูคนแรกจากฟิลิปปินส์ พูดเรือ่งการล่มสลายของหอภาพยนตร์
แห่งชาติ ฟิลิปปินส์ เป็นความบังเอิญที่ทำาให้ผมนึกไปถึงการไปคองเกรส 
ครั้งแรก ที่สตอกโฮล์ม เพราะ ๑ ใน ๑๔ คนจากประเทศด้อยพัฒนา คือ 
ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์แห่งชาติ ฟิลิปปินส์ ซึ่งเพิ่งจัดต้ังได้ปีเดียว ผม
ประทับใจเพราะเขาเล่าให้ฟังว่า หอภาพยนตร์แห่งชาติ ที่มะนิลานั้นใหญ่โต 
เนรมิตอยู่บนที่ดินถมลงในทะเล เฉพาะโคมไฟระย้าที่ห้อยอยู่เหนือบันไดขึ้น
โรงหนังมีราคาถึงเก้าล้าน สองปีต่อมาเราทราบข่าวว่าหอภาพยนตร์แห่งชาติ
ของฟิลปิปินส์ถกูยุบหลงัการโค่นล้มทรราชตระกลูมากอส จบแล้วชลดิาขึน้พดู
เร่ืองหอภาพยนตร์แห่งชาตขิองไทย ซึง่ตรงข้ามกบัฟิลปิปินส์ คอืเกิดจากอาคาร
ร้างเล็ก ๆ และความขัดสนไปสู่หอภาพยนตร์ที่กำาลังจะมีอาคารใหญ่โต 
ในปัจจุบัน

 ฝันไว้ว่าในอนาคตไม่กีปี่ข้างหน้า หอภาพยนตร์ไทยจะเป็นเจ้าภาพ 
จดัคองเกรสของฟิแอฟ และมทีนุทีจ่ะเชิญคนทำางานหอภาพยนตร์จากประเทศ 
ยากจนหรือแม้รำ่ารวย แต่ยังไม่มีหอภาพยนตร์หรือเพ่ิงเริ่มมีมาร่วมงาน เพ่ือ 
สืบต่อสปิริตข้อหนึ่งของฟิแอฟ คือ การส่งเสริมให้มีการจัดต้ังหอภาพยนตร์
ขึน้ในประเทศหรอืชาติท่ียังไม่มหีอภาพยนตร์สักหอหนึง่ วันนัน้หากยงัไม่ตาย 
ก็คงได้ร่วมคองเกรสอีกสักครั้ง

FIAF Congress ครั้งที ่๗๓

 เจ้าภาพหลักในการจัดประชุมครั้งนี้คือ The Academy Film 
Archive ร่วมกับ The UCLA Film & Television Archive สองหน่วยงาน
อนุรักษ์ภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของโลก โดยพิธีเปิดจัดข้ึนอย่างเรียบง่าย 
แต่เปี ่ยมเสน่ห์ด้วยมนต์ขลังของสถานที่ คือ Paramount Pictures 
Theatre ซ่ึงอยู่ภายใน Paramount Studios โรงถ่ายภาพยนตร์ระดับ 
ตำานานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในฮอลลีวูด ต่อด้วยการฉายภาพยนตร์อันเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติของพิธีเปิดในโปรแกรม Archives Screening Night ซึ่ง 
คัดสรรคลิปภาพยนตร์เด่น ๆ ที่ได้รับการอนุรักษ์จากหน่วยงานต่าง ๆ มาให้
ชมกันพอหอมปากหอมคอ โดยคลิปสำาคัญที่ผู้ร่วมงานตั้งตาคอยคือ ส่วนหนึ่ง
ของภาพการประชุม FIAF Congress ที่ลอสแองเจลิส เมื่อ ๒๒ ปีที่แล้ว 
นอกจากนี้ ยังมีสาระสำาคัญของการประชุมในวันต่อ ๆ มาดังนี้

Symposium สัมมนาวชิาการ

 หัวข้อหลักในการสัมมนาสองวันเต็ม คือ Hollywood goes 
Latin: Spanish-Language Cinema in Los Angeles ซึ่งสถาบันวิจัย 
ด้านศิลปะ The Getty Research Institute (หน่วยงานภายใต้ The Getty 
Center สถาบันศิลปะที่ใหญ่โตที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา) เป็นผู้สนับสนุนการ
จัดสัมมนา ด้วยเหตุที่ The Getty Research Institute กำาลังทำาโครงการ 
Pacific Standard Time: LA/LA, Latin American and Latino Art in LA 
โดยให้ทนุสนบัสนนุแก่หน่วยงานต่าง ๆ  เพือ่จดักจิกรรม แสดงงานศลิปะ และ
สร้างงานวิจัยที่มีเนื้อหาเก่ียวเนื่องกับ “ละตินอเมริกาในลอสแองเจลิส” 
ดงันัน้การประชมุครัง้นีจ้งึมุง่ไปทีภ่าพยนตร์ภาษาสเปนในฮอลลวีดูเป็นสำาคญั 
ผ่านการนำาเสนอผลงานการอนุรักษ์ภาพยนตร์และงานวิจัยภาพยนตร์พูด
ภาษาสเปนที่สร้างในยุคเริ่มต้นของหนังเสียง (ช่วงทศวรรษที่ ๑๙๒๐) ซึ่งเป็น

วินัย สมบุญณา



ช่วงที่อุตสาห- 
กรรมภาพยนตร์ฮอลลวีดูกำาลงั

หาวธิขียายตลาดภาพยนตร์เสยีงไปทัว่โลก ไม่ว่าจะ
ด้วยการใช้วธิพีากย์เสยีงเป็นภาษาอืน่ (Dubbing) หรือการทำาคำาบรรยาย

ใต้ภาพ (Subtitle) ความพยายามของฮอลลีวูดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ การ 
เจาะตลาดประชากรเชื้อสายละตินอเมริกาซ่ึงมีเป็นจำานวนมากในรัฐ 
แคลิฟอร์เนีย ด้วยวิธี “ทำาซำ้า” หนังพูดภาษาอังกฤษเป็นเวอร์ชั่นภาษาสเปน  
หรือเรียกว่า double versions โดยมีการใช้ฉากถ่ายทำาและเครื่องแต่งกาย
เดยีวกนักบัเวอร์ชัน่ต้นฉบบั หรอืแม้กระท่ังการลงทนุสร้างหนังเป็นภาพยนตร์
พูดภาษาสเปน ทำาให้พบว่าในช่วงสิบปีแรกของอุตสาหกรรมหนังเสียงใน 
ฮอลลีวูดมีการสร้างภาพยนตร์พูดภาษาสเปนเป็นจำานวนมาก จนมีการต้ัง
บรษิทัสร้างหนงัอิสระมากมาย เกิดการฝึกอบรมนกัแสดง ผูก้ำากบั ช่างเทคนคิ
และทีมงานที่มีเชื้อสายละตินอเมริกาและชาวสเปน จนเติบโตและขยับขยาย
เป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ภาษาสเปนในฮอลลวีดู ทีเ่รียกกนัว่า Hollywood’s 
“Cine Hispano” ซึ่งต่อมาบุคลากรเหล่านี้ก็ได้กลับไปมีบทบาทสำาคัญใน
วงการภาพยนตร์ในประเทศบ้านเกิดน่าเสียดายที่ภาพยนตร์พูดภาษาสเปน
เหล่านีไ้ด้สญูหายไปเป็นจำานวนมาก ขณะเดยีวกนังานวจิยัเกีย่วกบัเรือ่งนีก้ลบั
มีจำานวนน้อย

General Assembly
การประชุมสามัญประจ�าปี

ไฮไลท์ของการประชุมสามัญประจำาปีครั้งนี้คือการเลือกต้ังคณะ
กรรมการบริหารและประธานสมาพนัธ์ฯ ซึง่มกีำาหนดครบวาระและต้องเลอืก
ตั้งใหม่ทุกสองปี โดยที่ประชุมเปิดเวทีให้ผู้ลงสมัครแต่ละคนได้นำาเสนอความ
พร้อมของตนที่จะเข้ามาทำางานเพื่อประกอบการพิจารณา ซ่ึงผลการลงมติ 
นาย Frédéric Maire จากหอภาพยนตร์ Cinémathèque suisse ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ได้รับเลือกเป็นประธานสมาพันธ์ฯ คนใหม่ และที่น่ายินดีคือ 
นางสาวชลิดา เอื้อบำารุงจิต รองผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ได้รบัความไว้วางใจให้เป็นคณะกรรมการบรหิารของสมาพนัธฯ์ อีกวาระหนึง่       

FIAF Award รางวลัประกาศเกียรติ

 พิธีการสำาคัญที่จัดขึ้นนับตั้งแต่การประชุม FIAF Congress ในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และจัดต่อเนื่องมาทุกปีคือ การมอบรางวัล FIAF Award ให้กับ
บคุคลผูอ้ทุศิตนหรอืสร้างผลงานอนัมเีจตนารมณ์สอดคล้องและขบัเน้นภารกจิ

ของสมาพันธ์หอภาพยนตร์
ระหว่างชาติ ซึ่งในปีน้ีได้มอบให้กับ คริสโตเฟอร์ 

โนแลน ผูส้ร้าง ผูก้ำากับ และนกัเขยีนบทผูม้ผีลงานภาพยนตร์เป็นทีรู่จ้กั  
อาทิ Memento (๒๕๔๔), Insomnia (๒๕๔๕), Inception (๒๕๕๓) และที่
โด่งดงัเป็นทีจ่ดจำาทีส่ดุ คอื แบทแมนไตรภาค Dark Knight Trilogy: Batman 
Begins (๒๕๔๘), The Dark Knight (๒๕๕๑) และ The Dark Knight 
Rises (๒๕๕๕) โดยโนแลนเป็นหนึ่งในผู้กำากับภาพยนตร์ที่หลงใหลในเสน่ห์
ของฟิล์มภาพยนตร์ และยงัยนืหยดัทีจ่ะใช้ฟิล์มภาพยนตร์ในการสร้างงานของ
ตน แม้อตุสาหกรรมภาพยนตร์จะก้าวสูย่คุดจิทิลัเตม็ตวัแล้วกต็าม อย่างไรกด็ี 
ทัศนะของเขาไม่ใช่การปฏิเสธเทคโนโลยีดิจิทัล เขามองว่าเราควรก้าวข้าม
ความคิดเรื่อง “ฟิล์มปะทะดิจิทัล” (Film vs. Digital) ไปสู่การยอมรับว่า เรา
อยู ่ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำาคัญที่ทำาให้คนรุ ่นใหม่ได้เข้าถึง
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์และมองเห็นคุณค่าความสำาคัญของฟิล์มภาพยนตร์
ได้อย่างไม่เคยมีมาก่อน นี่คือเนื้อหาส่วนหนึ่งจากสุนทรพจน์ที่เขากล่าวต่อ
เหล่านักอนุรักษ์ภาพยนตร์จากทั่วโลกที่มาเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล
ครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์ Samuel Goldwyn Theater ใน Beverly 
Hills ปิดท้ายด้วยการฉายภาพยนตร์ฟิล์ม ๗๐ มม. เรือ่ง Interstellar (๒๕๕๗) 
ผลงานภาพยนตร์ของโนแลนที่ได้รับรางวัลออสการ์เทคนิคภาพยอดเยี่ยม

The PHI Stoa 
เยือนอารามงานอนุรักษ์ 

 วันสุดท้ายของ FIAF Congress ครั้งนี้ คือการไปเยี่ยมเยือน The 
Packard Humanities Institute’s Stoa บ้านใหม่อนัเป็นสถานทีท่ำางานและ
คลังจัดเก็บภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ของ The UCLA Film & Television 
Archive ที่ตั้งอยู่รอบนอกนครลอสแองเจลิส ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์
ประมาณ ๔๐ นาที ภายในพื้นที่กว้างใหญ่ถึง ๖๔ เอเคอร์ ตั้งตระหง่านด้วย
อาคารสถาปัตยกรรมสไตล์กรกีทีเ่รยีกว่า Stoa ซึง่เป็นรปูแบบอาคารท่ีพบเหน็
ได้ทั่วไปในย่านชุมชนกรีกโบราณ ที่จะมีทางเดินในร่มสำาหรับชาวเมืองใช้เป็น
ที่พบปะ เจรจาค้าขาย แสดงความคิดเห็นทางการเมือง หรือเผยแผ่ปรัชญา 
ส่วนภายในของ The PHI Stoa มีการออกแบบตกแต่งที่แตกต่างแต่กลมกลืน 
ให้มีลักษณะเหมือนอารามของบาทหลวงและแม่ชีในคริสตศตวรรษที่ ๑๕ 
โดยได้แรงบันดาลใจจาก Convent of San Marco ในเมืองฟลอเรนซ์ของ
อิตาลี ด้วยแนวคิดที่ว่า ในอดีตนักบวชในคริสตศาสนาจะเป็นผู้ทำาหน้าที่
อนุรักษ์และทำาสำาเนาหนังสือและวรรณกรรมงานเขียนต่าง ๆ เพื่อเก็บรักษา
ไว้ ซึ่งไม่ต่างจากหน้าที่ของนักอนุรักษ์ภาพยนตร์ในปัจจุบัน 

The PHI Stoa

คริสโตเฟอร์ โนแลน ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์



๔

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

งานประชุม  
DOCUMENTING 

CINEMA
Film Librarianship 

in the 21st Century

เมื่ อวันที่  ๒๖-๒๘ เมษายนที่ผ่ านมา ทาง 
หอภาพยนตร์ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานประชุม 
Film Librarians Conference ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ 
Documenting Cinema: Film Librarianship in 
the 21st Century ซึง่จัดขึน้ทีเ่มอืงลอสแองเจลสิ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เปิดโอกาสให้นักจดหมายเหตุ นักอนุรักษ์ และ
บรรณารักษ์ จากทั่วทุกมุมโลก ได้มาแลกเปลี่ยน
ความร้้และประสบการณ์ร่วมกัน

 โดยในวันแรกของการประชุมได้มีการเชิญ John Landis 
ซึ่งเป็นทั้งนักแสดง ผู้กำากับ และนักเขียนบทภาพยนตร์คนสำาคัญของ
วงการฮอลลวีดูมาให้ความรูแ้ละความคดิเห็นเกีย่วกบัการจดัเกบ็รกัษา
คอลเลกชัน่ต่าง ๆ  John Landis ได้ให้ข้อคดิเหน็ไว้ว่าบรรดานกัอนรุกัษ์ 
นักจดหมายเหตุ และบรรณารักษ์ต้องเป็นผู้ติดต่อกับบรรดาผู้กำากับ
รุ่นใหม่เพ่ือขอคอลเลกช่ันมาเก็บรักษาไว้ก่อน เพราะผู้ที่ทำางาน 
เบือ้งหลงัส่วนใหญ่มกัไม่ให้ความสำาคญักบัวัตถจุำาพวกนีส้กัเท่าไร ของ
ส่วนใหญ่จึงมักถูกนำาไปประมูลให้กับแฟนภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ จน
ในอนาคตข้างหน้าเราอาจไม่มีวัตถุสิ่งของดังกล่าวเก็บไว้อีกเลยก็เป็น
ได้ 

 ในช่วงสองวันแรกของการประชุมสามารถแบ่งหัวข้อการ
ประชุมออกได้เป็น ๒ หัวข้อใหญ่ ๆ ได้แก่ หัวข้อแรก คือ การแนะนำา
หอภาพยนตร์แต่ละแห่งว่าควรเก็บรักษาคอลเลกชั่นอะไรบ้าง และมี
วิธีจัดการกับคอลเลกช่ันของตนเองอย่างไร เช่น NBCUniversal 
Archives & Collections ท่ีเก็บรักษาวัตถุต่าง ๆ จากภาพยนตร์ 
ทุกเรื่องที่ผลิตโดยบริษัท Universal หรือ Walt Disney Animation 
Research Library ซ่ึงเก็บรักษาวัตถุสิ่งของต่าง ๆ จากภาพยนตร์ 
แอนิเมชั่นที่ผลิตโดยบริษัท Walt Disney หรือ Black Film Center/
Archive ซึ่งเก็บรักษาคอลเลกชั่นภาพยนตร์ของคนผิวสีเอาไว้ตั้งแต่
ช่วงปี ค.ศ. ๑๙๑๐-๑๙๕๐ เป็นต้น

 หัวข้อที่ ๒ เป็นการประชุมเก่ียวกับการทำาอย่างไรให้
ประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลของหอภาพยนตร์ในแต่ละที่ได้
สะดวกและง่ายขึ้น เช่น The Media 
History Digital Library 
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ชยาภรณ์ ธนฤกษ์ชัย



๕

ได้นำาวัตถจุำาพวกวารสารและหนงัสอื
มาสแกนและจัดทำาโปรแกรมสำาหรับให้ประชาชน

ทัว่ไปได้เข้ามาค้นหาข้อมลูได้ง่ายและสะดวกขึน้ นอกจากนีต้วัโปรแกรม
ยังสามารถสำารวจได้ด้วยว่าวัตถุจากคอลเลกช่ันไหนถูกค้นหามากที่สุด 
หรอื The European Film Gateway ซึง่เป็นเวบ็ไซต์ทีร่วบรวมภาพยนตร์
และสิ่งเกี่ยวเนื่องจากหอภาพยนตร์และห้องสมุดทั้ง ๓๘ แห่ง ซึ่งเว็บไซต์
นีถ้อืว่าอำานวยความสะดวกให้แก่ผูท้ีส่นใจในภาพยนตร์ยโุรปได้เป็นอย่าง
ดี นอกจากนี้ในช่วงคำ่าของวันที่ ๒๖ และ ๒๗ เมษายน ยังมีการฉาย
ภาพยนตร์เรื่อง Harold and Lillian: A Hollywood Love Story ซึ่ง
เป็นภาพยนตร์สารคดทีีเ่ล่าเรือ่งราวความรกัและประสบการณ์การทำางาน
ของนักเขียนสตอรี่บอร์ดที่มีชื่อว่า Harold และ Lillian ส่วนภาพยนตร์ 
อกีเรือ่งหนึง่มชีือ่ว่า Party Girl ซึง่เป็นภาพยนตร์ทีเ่ล่าเรือ่งของเดก็ผูห้ญงิ
คนหนึ่งซึ่งในชีวิตทำาอะไรก็ไม่ประสบความสำาเร็จ จนกระทั่งได้ไปทำางาน
ท่ีห้องสมุดแห่งหนึ่ง และค้นพบว่างานบรรณารักษ์เป็นงานที่สร้าง 
แรงบันดาลใจให้เธอได้อย่างไม่น่าเชื่อ

 วันที่สามของการประชุมถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานประชุมใน 
ครัง้นีเ้ลยกว่็าได้ เนือ่งจากมกีารเปิดคลงัและส่วนอนรุกัษ์ของ Academy’s 
Margaret Herrick Library และ Walt Disney Animation Research 
Library โดยในส่วนของ Academy’s Margaret Herrick Library นั้น
เก็บรักษาหนังสือจำานวน ๓๑,๐๐๐ เล่ม, วารสาร ๔,๑๐๐ เล่ม, บท
ภาพยนตร์ ๘๐,๐๐๐ เรื่อง, ภาพนิ่ง ๑๓ ล้านรูป และโปสเตอร์อีกกว่า 
๗๐,๐๐๐ ใบ ห้องสมุดแห่งนีแ้บ่งออกเป็นสองชัน้ด้วยกนั โดยชัน้แรกเป็น
ห้องจัดเก็บและอนุรักษ์โปสเตอร์และเอกสารต่าง ๆ  อีกห้องหนึ่งเป็นห้อง
จดัเกบ็และอนรุกัษ์วตัถปุระเภทภาพนิง่ พืน้ทีต่รงกลางของชัน้แรกนัน้เป็น
พืน้ทีว่่างสำาหรบัจดันทิรรศการ ในส่วนของชัน้ทีส่องเป็นส่วนของห้องสมดุ 
ซึ่งให้บริการทั้งหนังสือ วารสาร โปสเตอร์ บทภาพยนตร์และภาพนิ่ง 
ห้องสมุดแห่งนี้เปิดให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
เฉพาะวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และศุกร์

 Walt Disney Animation Research Library ห้องสมุดของ
บริษัท Walt Disney ซึ่งเปิดบริการสำาหรับเจ้าหน้าที่และพนักงานของ
บรษิทัทีต้่องการหาข้อมลูเกีย่วกบัการผลติแอนเิมชัน่เท่านัน้ ไม่เปิดบรกิาร
ให้แก่บุคคลทั่วไป โดยห้องสมุดแห่งนี้แบ่งห้องจัดเก็บออกเป็น ๑๑ ห้อง 
จัดเก็บวัตถุประมาณ ๖๕ ล้านชิ้น สิ่งของที่จัดเก็บมีตั้งแต่สตอรี่บอร์ด 
ภาพร่างตัวละครและฉากหลงั และโมเดลของตวัการ์ตนูทีอ่ยูใ่นภาพยนตร์
การ์ตูนที่ผลิตโดยบริษัท Walt Disney

๑. ห้องสมุด Academy’s Margaret Herrick Library 
๒. ชั้น ๒ ซึ่งเป็นส่วนของห้องสมุดใน Academy’s Margaret Herrick Library
๓. หอ้งอนรุกัษก์ระดาษและโปสเตอรข์อง Academy’s Margaret Herrick Library
๔. ห้องจัดเก็บภาพนิ่งของ Academy’s Margaret Herrick Library
๕. โต๊ะเขียนการ์ต้นของ Antonio Romanillos 
ซึ่งเป็นผ้้เขียนการ์ต้นเรื่อง Little Mermaid และ Mulan

๕

๔

๓
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กิจกรรม

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน
๑๑ เมษายน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้า- 
พระยา กรมสุขภาพจิต 
๑๘ เมษายน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๒๑ เมษายน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๒๗ เมษายน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้า- 
พระยา กรมสุขภาพจิต
๒๘ เมษายน วิทยาลยัศลิปะการแสดง มหาวทิยาลยั
สยาม

หน่วยงานและสถาบนัการศกึษาเข้าศกึษาดูงาน
๒ พฤษภาคม สถาบันการศึกษาและพัฒนา 
ต่อเนื่องสิรินธร สำานักงาน กศน.
๓ พฤษภาคม โรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยาบางเขน 
๑๑ พฤษภาคม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัย
มหิดล 
๑๖ พฤษภาคม คณะบริหารธรุกิจ มหาวทิยาลยันเรศวร 
๒๙ พฤษภาคม คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

๑๓ พฤษภาคม 
หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติจาก ทัศน์วรรณ 

เสนีย ์วงศ์ ณ อยุธยา, อรสา พรหมประทาน 
และดวงใจ หทัยกาญจน์ ร ่วมประทับรอยมือ 
รอยเท้าเป็นอมตนุสรณ์ดาวดวงที่ ๑๗๓, ๑๗๔ และ 
๑๗๕ บรเิวณลานดารา พร้อมพดูคุยถึงประสบการณ์
การทำางานในวงการภาพยนตร์ของทัง้สามกบัแฟน ๆ  
อย่างใกล้ชิด ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

๑๔ พฤษภาคม 
หอภาพยนตร์ได้จดัฉายภาพยนตร์ในกจิกรรม 

ทึ่ง! หนังโลก เรื่อง The Big Boss ไอ้หนุ่มซินตึ๊ง 
ภาพยนตร์แจ้งเกิดของ บรูซ ลี พระเอกหนังแนว
ศลิปะการต่อสู้ผู้ได้รบัความนยิมมากท่ีสุดตลอดกาล 
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

๑ พฤษภาคม 
หอภาพยนตร์ได้จัดฉายภาพยนตร์ไทยเรื่อง 

น�้ำตำลไม่หวำน ณ ลานพาร์คพารากอน หนึ่งใน
ภาพยนตร์คลาสสิกในเทศกาลอาเซยีนแห่งกรุงเทพ- 
มหานคร ๒๕๖๐ โดยหอภาพยนตร์ได้จัดฉาย
ภาพยนตร์คลาสสิกอาเซียนอีก ๓ เรื่อง ได้แก่ The 
Emerald Jungle, The Lion City และ Three 
Maidens และได้นำาภาพยนตร์ทัง้หมดมาฉายอกีครัง้ 
ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๒๐ เมษายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง จ�ำเลยรัก 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย
๒๕ เมษายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง โหมโรง 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ หมู่บ้านร่วมเกื้อ กทม. 

๑๕ พฤษภาคม 
หอภาพยนตร์ร ่วม

กับศูนย ์ฝ ึกสมอง โรง- 
พยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัด
กิจกรรม ภาพยนตร์กับ 
ผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๓ กับ
ภาพยนตร ์ เ รื่ อ ง  The 
Hundred-Foot Journey 
ซึง่หลงัจากชมภาพยนตร์ได้มกีารพดูคุยเกบ็ประเดน็
กับ ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ และ ผศ.นพ.สุขเจริญ 
ต้ังวงษ์ไชย ดำาเนนิรายการโดย สัณห์ชัย โชตริสเศรณี 
ณ ห้อง ๒๓๐/๑ ที่นั่ง ชั้น ๒ อาคารแพทยพัฒน์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

๑๘ พฤษภาคม 
เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์และผู้ชมภาพยนตร์ 

ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ได้ร่วมวางดอกไม้บน
รอยมือรอยเท้าของ ชินกร ไกรลาศ เพื่อระลึกถึง 
ดวงวิญญาณของนักร้อง-นักแสดง และศิลปิน 
แห่งชาติคนสำาคัญผู้จากไปในวันดังกล่าว โดยหอ-
ภาพยนตร์ขอร่วมแสดงความอาลัยต่อครอบครัว 
ของชินกร ไกรลาศ มา ณ ที่นี้ด้วย

๒๒ เมษายน 
หอภาพยนตร์จดัโปรแกรม “Indie in Salaya: 

อนุชา บุญยวรรธนะ” จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 
อนธกำร ภาพยนตร์นอกกระแสแห่งปี ๒๕๕๘ 
ผลงานกำากับของ อนุชา บุญยวรรธนะ ท่ีได้รับ 
คำาชื่นชมอย่างมาก พร้อมทั้งภาพยนตร์สั้นคัดสรร
อย่างเร่ือง Scarlet Desire, The White Diary และ 
Down the River ตำมสำยน�้ำ หลังจบภาพยนตร์ได้
มีการพูดคุยเก็บประเด็นกับ อนุชา บุญยวรรธนะ 
ภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

๑๐ พฤษภาคม 
หอภาพยนตร์ได ้ จัดฉายภาพยนตร์เ ร่ือง 

สันติ-วีณำ ในโปรแกรมพิเศษวันครบรอบการรอบ
ปฐมทัศน์ของโลกเมื่อครั้งงานประกวดภาพยนตร์
แห่งเอเซียอาคเนย์เมื่อปี ๒๔๙๗ พร้อมมีการ 
จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง The Signature สารคดีชวีติ
และผลงานของรัตน์ เปสตันยี ซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วน
สำาคัญอย่างยิ่งกับภาพยนตร์เรื่องนี้ ก่อนจัดฉาย 
สันติ-วีณำ โดยในวันดังกล่าวได้มีการเปิดวาง
จำาหน่าย Boxset ภาพยนตร์ สันติ-วีณำ ณ โรง-
ภาพยนตร์ศรีศาลายา
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๒๐ พฤษภาคม 
หอภาพยนตร์นำาภาพยนตร์เรื่อง Absent 

without Leave ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม
อาเซียน ในเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ
ศาลายา คร้ังที่ ๗ มาฉายอีกครั้ง ในกิจกรรม
ภาพยนตร์สนทนา “Absent without Leave ขอ
คืนพ้ืนที่ ให ้ปู ่ของผม” พร ้อมสนทนาหลังชม
ภาพยนตร์กับ สุรชาติ บำารุงสุข และ ธเนศ อาภรณ์ 
สุวรรณ ดำาเนินรายการโดย รัศมี เผ่าเหลืองทอง ณ 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๑ พฤษภาคม 
หอภาพยนตร์จดักิจกรรม “Indie in Salaya:  สรุพงษ์ 

พินิจค้า” จัดฉายผลงานภาพยนตร์ของ “สุรพงษ์ พินิจค้า” 
จำานวน ๓ เรือ่ง คือ ! อศัเจรย์ี, ส�ำเพง็ และ ทวภิพ The Siam 
Renaissance ฉบับ Director’s Cut โดยหลังจากชม
ภาพยนตร์เร่ือง ทวิภพ ได้รับเกียรติจาก สุรพงษ์ พินิจค้า 
ผู้กำากับภาพยนตร์, ปรามินทร์ เครือทอง นักวิชาการผู้เขียน
บทภาพยนตร์ และ เทวีรัตน์ ลีลานุช นักแสดงในภาพยนตร์
เรื่อง ทวิภพ  มาร่วมสนทนาเก็บประเด็นจากภาพยนตร์
ภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

๒๓ – ๒๘ พฤษภาคม 
หอภาพยนตร์ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศ 

ไทย จัดงานสัปดาห์ภาพยนตร์เยอรมัน ๒๕๖๐ โดย
คัดเลือกภาพยนตร์เยอรมันจำานวน ๙ เรื่อง มาจัด
ฉาย ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ณ 
ศูนย์การค้าสยามพารากอน

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๙ พฤษภาคม จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง สงครำมเพลง 
ให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุตำาบลนครชัยศรี 
๑๘ พฤษภาคม จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง บ้ำนผปีอบ ๒ 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย 
๒๓ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ศรีธนญชัย 
ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านสาลวัน พุทธมณฑล 

หน่วยงานและสถาบนัการศกึษาเข้าศกึษาดูงาน
๑ มถินุายน คณะศลิปวจิติร สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์
๑๓ มิถุนายน คณะครู-อาจารย์ โรงเรียนมหิดล- 
วิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน 

๓ มิถุนายน 
หอภาพยนตร์ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศ 

ไทย จัดโปรแกรมพิเศษ Fritz Lang: the Master 
of Visual เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี สตูดิโอ 
UFA สตดูโิอภาพยนตร์ของประเทศเยอรมน ีผูส้ร้าง
ภาพยนตร์เร่ืองสำาคญัมากมาย โดยจดัฉายภาพยนตร์ 
เรื่อง M (๒๔๗๔) ผลงานของ Fritz Lang และ Fritz 
Lang (๒๕๕๙) โดยหลังจบภาพยนตร์ได้มีการ
สนทนาในหวัข้อ Fritz Lang: the Master of Visual 
กบั Norbert Grob นกัประวตัศิาสตร์และนกัวิจารณ์
ภาพยนตร์ ผู้เขียนหนังสือเล่มสำาคัญอย่าง Fritz 
Lang: Ich bin ein Augenmensch, Filmgenre: 
Film Noir และ Zwischen Licht und Schatten: 
Essays zum Kino เป็นต้น ณ โรงภาพยนตร ์
ศรีศาลายา 

๘ - ๑๔ มิถุนายน 
หอภาพยนตร์ร่วมกับ 

สถาบันเกอเธ่ ประเทศ 
ไทย และมูลนิธิญี่ ปุ ่น 
แห่งประเทศไทย จัดฉาย
ภาพยนตร์เงียบชั้นยอด
ในเทศกาลภาพยนตร์เงียบครั้งที่ ๔ โดยมีการแสดง
ดนตรีประกอบภาพยนตร์จากนักดนตรีอย่าง Neil 
Brand นกัเปียโนประกอบภาพยนตร์เงยีบชือ่ดงัจาก
องักฤษ ทีม่ผีลงานประพนัธ์เพลงประกอบภาพยนตร์
เงยีบชือ่ดงัมากมาย Ichiro Kataoka นักแสดงเบนชิ
ร่วมสมัยที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาเบนชิ (Benshi) 
จากต้นตำารับมาแสดงพร้อมกับ Ayumi Kamiya 
นักเปียโนชาวญี่ปุ่นที่จะมาเล่นเปียโนประกอบการ
แสดงเบนช ิและนกัดนตรชีาวไทยอย่าง ครสิโตเฟอร์  
จันวอง แมคคิแกน นักเปียโน และ คานธี วสุวิชย- 
กิตติ์ นักประพันธ์ดนตรี ที่มาสร้างสรรค์ดนตรี
ประกอบภาพยนตร์เงยีบให้ผูช้มชาวไทยได้รบัฟังกนั 
ณ โรงภาพยนตร์สกาลาและโรงภาพยนตร์ลิโด 

พร้อมกันนี ้ทีโ่รงภาพยนตร์ลิโด หอภาพยนตร์
ยังได้จัดกิจกรรมสนทนากับนักดนตรีประกอบ
ภาพยนตร์เงียบ โดยในวันที่ ๑๐ มิถุนายน เป็นการ
สนทนากับ Neil Brand ที่มาพูดคุยถึงเกร็ดความรู้
ด้านดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบ และในวันที่ 
๑๑ มิถุนายน เป็นการสนทนากับ Ichiro Kataoka 
ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการแสดงเบนชิ 
ซึ่งเป็นการแสดงประกอบหนังเงียบต้นตำารับของ
ประเทศญี่ปุ่น 

นอกจากนี ้ยงัมกีารอบรมเชงิปฏิบติัการสำาหรับ
นักดนตรีที่สนใจการเล่นดนตรีประกอบหนังเงียบ 
มาร่วมรับฟังและฝึกฝนการเล่นดนตรีประกอบกับ 
Neil Brand นักเปียโนประกอบหนังเงียบระดับโลก 
ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๘ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักแม่น�้ำ
มูล ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย 
๑๖ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง นำงเสือดำว 
ให้แก่กลุ่มวัยหวานวันวาน กทม. 

๑๒ มิถุนายน
เจ้าหน้าทีห่อภาพยนตร์ได้ร่วมวางดอกไม้บน

รอยมือรอยเท้าของ ลือชัย นฤนาท เพื่อระลึกถึง
ดวงวิญญาณของพระเอกรางวัลตุ๊กตาทองคนแรก
ผู้จากไป เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายนที่ผ่านมา โดย 
หอภาพยนตร์ขอร่วมแสดงความอาลัยต่อครอบครัว
ของลือชัย นฤนาท มา ณ ที่นี้ด้วย



๘

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

อนาคตของ
หอภาพยนตร์

 สถาบันภาพยนตร์อังกฤษ (British Film Institute) ประเทศ 
สหราชอาณาจักร จัดการอบรมเรื่อง Archive Futures ระหว่างวันที่ 
๒๒–๒๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ทางบริตชิ เคาน์ซลิ ประเทศไทย ได้สนบัสนนุ
ให้ผมได้เข้าร่วมในการอบรมครั้งน้ี โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ ๒ ที่ทางสถาบัน
ภาพยนตร์อังกฤษจัดการอบรมนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความ
สัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ทำาหน้าท่ีอนุรักษ์สื่อภาพยนตร์และโสตทัศน์ 
ทัว่โลก และการถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการจดัการและการอนรุกัษ์ภาพยนตร์ 
ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้เฉพาะทางที่ไม่ได้แพร่หลายมากนัก มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 
๑๐ คน จากหลากหลายหน่วยงาน อาท ิหอจดหมายเหตแุห่งชาตอิอสเตรเลยี 
ศูนย์โอเลคซาน โดฟเซนโกแห่งชาติยูเครน หอภาพยนตร์ไอซ์แลนด์ เทศกาล
ภาพยนตร์เซียงไฮ้ เทศกาลภาพยนตร์ดูไบ เป็นต้น 

 โดยภาพรวมของการอบรม ทางสถาบันภาพยนตร์อังกฤษจะเน้น
การถ่ายทอดแนวคิดเบื้องหลังและกระบวนการของการจัดทำาโครงการและ
การดำาเนินการที่ประสบความสำาเร็จอย่างสูง รวมไปถึงการพูดถึงโครงการใน
อนาคตอีกด้วย และยังได้นำากลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางไปดู John Paul 
Getty Jr Conservation Centre ซึ่งถือเป็นส่วนที่ใช้เป็นเสมือนแล็บอนุรักษ์
ของสถาบันภาพยนตร์อังกฤษ ที่อยู่ที่เมือง Hertfordshire  

 จากการเข้าร่วมตลอดเวลา ๓ วนั มปีระเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัอนาคต
ของหน่วยงานอนุรักษ์ภาพยนตร์แต่ละที่พึงต้องพิจารณา ดังนี้

ฟิล์ม หรือ ดิจิทัล 

 ปัจจบุนั เป็นทีย่อมรบักนัในหน่วยงานอนรุกัษ์ภาพยนตร์โดยทัว่ไป
แล้วว่า ถงึแม้เทคโนโลยดีจิทัิลจะมปีระโยชน์ต่องานอนรุกัษ์ภาพยนตร์มากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นการบูรณะ การให้บริการ การเผยแพร่ รวมไปถึงด้านการขนส่ง 
แต่กระนั้นก็ตาม ในประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ระยะยาว ไฟล์ดิจิทัลยังไม่มี 
ความเสถียรเทียบเท่าฟิล์มภาพยนตร์ได้ การเก็บอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์จึง
เป็นสิ่งที่หน่วยงานอนุรักษ์ยังต้องใส่ใจ

 สถาบันภาพยนตร์อังกฤษกำาลังสร้างคลังเก็บฟิล์มภาพยนตร์ที ่
เรียกว่า Master Film Store โดยใช้ทุนสร้างประมาณ ๑๒ ล้านปอนด์ ตั้งอยู่
ที่ Warwickshire มีพื้นที่ใช้สอยที่ ๓,๐๐๐ ตารางเมตร สามารถเก็บฟิล์ม 
ทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐ กระป๋อง ควบคุมอุณหภูมิที่ -๕ องศา ความชื้นสัมพัทธ์ 
ร้อยละ ๓๕ มีส่วนจัดเก็บฟิล์มไนเตรท ที่มีเกือบ ๒๐๐,๐๐๐ กระป๋อง ซึ่งจะ
แยกห้องย่อย ๆ  ออกต่างหาก เพื่อป้องกันหากเกิดการไฟไหม้หรือระเบิดจาก
กระป๋องใดกระป๋องหนึง่ จะเสยีหายเฉพาะแต่ในห้องย่อยห้องนัน้เท่านัน้ ระบบ
จะป้องกันไม่ให้แรงระเบิดหรือไฟไหม้กระทบกับส่วนอื่น ๆ ของคลัง (ท่าน
สามารถดรูายละเอยีดโครงการและวดิีทศัน์สาธติได้ที ่http://cullinanstudio.
com/project/bfi-master-film-store)  

 สำาหรบัในส่วนของการจดัเกบ็ไฟล์ดจิทิลั สถาบันภาพยนตร์องักฤษ
ก็มีแผนจะพัฒนาศูนย์ข้อมูลดิจิทัล (Data Center) เพื่อให้รองรับทั้งการให้
บริการและการเก็บรักษาไฟล์ดิจิทัลให้เสถียรที่สุด โดยสถาบันภาพยนตร์
อังกฤษเชื่อว่า จะต้องให้ความสำาคัญกับศูนย์ข้อมูลดิจิทัลไม่ต่างกับ Master 
Film Store หน่วยงานควรทุ่มเทให้ความสำาคัญท้ังงานดิจิทัล ทั้งในแง่ของ
เครื่องมือเครื่องไม้และพื้นที่ ตัวเครื่องแม่ข่าย (Server) รวมไปถึงชั้นเก็บเทป
ดิจิทัลพร้อมระบบจัดเก็บ ก็ควรจะต้องอยู่ในห้องควบคุมสภาพแวดล้อม 
เฉกเช่นเดียวกับที่ฟิล์มภาพยนตร์ต้องเก็บอยู่ในห้องเก็บฟิล์มภาพยนตร์ 

โดยสถาบันภาพยนตร์อังกฤษจะจัดเก็บไฟล์ดิจิทัลในรูปแบบของเทป LTO 
เวอร์ชั่น ๖ ซึ่งมีความเสถียรมากกว่าการเก็บในรูปแบบฮาร์ดไดรฟ์

 ในปัจจบุนัหอภาพยนตร์ของไทยได้มห้ีองเยน็เกบ็ฟิล์มชือ่ วายภุกัษ์ ๑ 
ที่มีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ ๔ องศา ความช้ืนสัมพัทธ์ที่ ๓๐ ซ่ึงเป็น
มาตรฐานของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF) ห้องเย็นดังกล่าวมี
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร และสามารถบรรจุฟิล์มได้เกือบหนึ่ง
แสนม้วน นอกจากนี้ หอภาพยนตร์กำาลังก่อสร้างห้องเย็นสำาหรับเก็บฟิล์ม 
ไนเตรทต่างหากอยู่ด้วย 

 ส่วนของด้านดิจิทัล ปัจจุบันหอภาพยนตร์ของไทยมีเครื่องมือ
อนุรักษ์ภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล และกำาลังพัฒนาตัวเครื่องแม่ข่ายและ
ระบบการบริหารและจดัเก็บไฟล์ดิจทิลั เพือ่สามารถรองรบัการให้บรกิารไฟล์
ดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ รวมไปถึงการขยายพื้นที่การจัดเก็บไฟล์ดิจิทัลเพ่ือ
รองรับจำานวนไฟล์ดิจิทัลมหาศาลจากการแปลงสัญญาณฟิล์มภาพยนตร์
ทั้งหมดท่ีหอภาพยนตร์มี และการสร้างห้องควบคุมสภาพแวดล้อมถาวร
สำาหรับการเก็บรักษาตัวเครื่องแม่ข่ายและชั้นเก็บเทปดิจิทัล สำาหรับการเก็บ
อนุรักษ์ไฟล์ดิจิทัลในระยะยาวหอภาพยนตร์จะเก็บในลักษณะของเทป LTO 
เวอร์ชั่น ๖ ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่สถาบันภาพยนตร์อังกฤษใช้งานอยู่ 

อนุรักษ์ และ เผยแพร่

 สำาหรับนักอนุรักษ์ภาพยนตร์แล้ว ควรจะต้องคิดถึงการอนุรักษ์
ควบคู่ไปกับการเผยแพร่เสมอ เพราะวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์ นอกจาก
จะเพื่อป้องกันการเสื่อมสลายของฟิล์มภาพยนตร์ต้นฉบับแล้ว ยังเพื่อให้คน
ได้มีโอกาสรับชมภาพยนตร์เร่ืองนั้น ๆ ด้วย ส่วนการเผยแพร่ก็ต้องคำานึงถึง

สัณห์ชัย โชติรสเศรณี



๙

การอนรุกัษ์เช่นกนั การเผยแพร่จะต้องทำาโดยกระทบฟิล์มภาพยนตร์ต้นฉบับ
น้อยทีส่ดุ ซ่ึงเทคโนโลยดีจิทิลัเข้ามาช่วยทำาให้การเผยแพร่เป็นได้อย่างสะดวก
มากขึ้น

 ปัจจุบัน สถาบันภาพยนตร์อังกฤษได้หันมาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
ในการเผยแพร่ภาพยนตร์อย่างเต็มตัว ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรม BFI Player ซึ่ง
เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้สำาหรบัการฉายภาพยนตร์ในเวบ็ไซต์ของสถาบันภาพยนตร์
อังกฤษโดยเฉพาะ ซึ่งข้อดีของการใช้ระบบที่สร้างขึ้นมาเองนี้ คือ ช่วยทำาให้
สถาบันภาพยนตร์อังกฤษสามารถควบคุมการเผยแพร่ได้ดีขึ้น อย่างเช่น 
การตั้งค่าป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากนอกเขตพื้นที่บริการ (Geoblocking) 
ซึ่งผู้ใช้ที่อยู่นอกสหราชอาณาจักรจะไม่สามารถใช้บริการ BFI Player ได ้
แต่หากภาพยนตร์เรื่องนั้น ไม่ติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ทางสถาบันภาพยนตร์
อังกฤษก็จะนำาขึ้นให้บริการในระบบโซเชียลมีเดียอื่น ๆ อย่าง Facebook, 
Youtube และ Twitter

 โครงการเผยแพร่ทีป่ระสบความสำาเรจ็อย่างด ีคอื Unlocking Film 
Heritage ซึง่เป็นโครงการทีด่ำาเนนิตัง้แต่ ปี ๒๕๕๕–๒๕๖๐ ได้รบัการสนบัสนนุ
จากกองทุนล็อตตารี่ เพื่อคัดเลือกและแปลงสัญญาณฟิล์มภาพยนตร์ที่สำาคัญ
จำานวนหนึ่งหม่ืนเรื่องเป็นไฟล์ดิจิทัล แล้วนำามาเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ 
รวมไปถึงการเผยแพร่ในโทรทัศน์ออนไลน์ ทั้งการรวบรวมจัดจำาหน่ายใน 
รปูแบบดวีดี ีและในโรงภาพยนตร์  ซึง่ได้รับเสยีงตอบรบัอย่างท้วมท้น ปัจจบุนั
มผีูเ้ข้าชมภาพยนตร์ในโครงการผ่านโปรแกรม BFI Player นีม้ากกว่าสองล้าน
ห้าแสนครั้ง (จากเดิมที่ตั้งเป้าหมายไว้ ๖๖๐,๐๐๐ ครั้ง ภายใน ๓ ปี)

 ระบบบรกิารดจิทิลัทำาให้ปัจจบัุน ฟิล์มต้นฉบับไม่จำาเป็นต้องถูกนำา
มาใช้งานมากเกินไป สถาบันภาพยนตร์อังกฤษจะนำาฟิล์มต้นฉบับมาแปลง
สัญญาณดิจิทัลด้วยความละเอียดสูงสุดเพื่อจัดเก็บในระยะยาว และนำาไฟล์ 
ดังกล่าวมาแปลงสัญญาณต่อเพื่อให้เหมาะสมต่อการบริการในแพลตฟอร์ม
ต่าง ๆ ต่อไป การทำาเช่นนี้เพื่อไม่ต้องใช้ฟิล์มต้นฉบับอีกหากไม่จำาเป็น

 นอกจากนี้ สถาบันภาพยนตร์อังกฤษก็ยังคงทำาสำาเนาฟิล์มเพื่อใช้
สำาหรับการเผยแพร่เช่นกัน เพยีงแต่จะมกีารคดัเลือกเรือ่งท่ีจะทำาสำาเนาข้ึนมา 
ไม่ได้ทำาทุกเรื่องอย่างเช่นไฟล์ดิจิทัล  ในปัจจุบันมีสถานที่ที่ยังสามารถ (และ
ยังต้องการ) ฉายฟิล์มภาพยนตร์อนุรักษ์น้อยลงเรื่อยๆ แต่กระนั้น สถาบัน

ภาพยนตร์อังกฤษก็ยังคงสนับสนุนการฉายฟิล์มภาพยนตร์อยู่ ด้วยเหตุผล 
ด้านการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์เทคโนโลยีฟิล์มภาพยนตร์ 

 สำาหรับหอภาพยนตร์ของไทย นอกจากเรามีเครื่องมือเพ่ือแปลง
สัญญาณและบูรณะด้วยระบบดิจิทัลแล้ว ปัจจุบันเรายังอยู่ในขั้นตอนการ
ศึกษาความเป็นไปได้ทีจ่ะพฒันาระบบการให้บรกิารแบบดิจทิลัทีส่มบรูณ์ของ
หอภาพยนตร์เอง โดยระหว่างนี ้หอภาพยนตร์ก็ยงัคงมกีารเผยแพร่ภาพยนตร์
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การนำาเข้าให้บริการในเว็บไซต์ Youtube สำาหรับ
ภาพยนตร์ท่ีไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ การให้บริการชมในห้องสมุดและส่ือ 
โสตทัศน์เชิด ทรงศรี และการฉายในโรงภาพยนตร์ 

 ในส่วนของฟิล์มภาพยนตร์นั้น ถึงแม้ว่าปัจจุบันโรงภาพยนตร์ใน
ประเทศไทยจะเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิทัลกันหมดแล้ว หอภาพยนตร์ก็ยังคง
ทำาสำาเนาฟิล์มภาพยนตร์อยู่ โดยจะคัดเลือกจากภาพยนตร์เรื่องสำาคัญ หรือ 
ภาพยนตร์ที่ฟิล์มต้นฉบับเริ่มเสื่อมสภาพ นอกจากนี้ หอภาพยนตร์ได้จัดหา
เครื่องพิมพ์-ล้างฟิล์มภาพยนตร์ เพื่อจะติดตั้งแล็บฟิล์มภาพยนตร์ของตัวเอง 
ในยามที่ไม่มีบริษัทรับงานพิมพ์-ล้างฟิล์มภาพยนตร์อีกแล้ว (ปัจจุบันใน
ประเทศไทยเหลือเพียงบริษัทเดียว)  

กลุ่มผู้ใชูบริการเปูาหมาย

 สถาบันภาพยนตร์อังกฤษจะพยายามเชื่อมต่อกลุ่มผู้ใช้บริการ 
อย่างมาก เหตุผลสำาคญัประการหนึง่คอื ในแต่ละปีรฐัจะสนบัสนนุงบประมาณ
ดำาเนินงานของสถาบันภาพยนตร์อังกฤษเพียงหนึ่งในสามเท่านั้น สถาบัน
ภาพยนตร์อังกฤษจึงต้องจัดหารายได้ ทั้งจากการฉายภาพยนตร์ จัดเทศกาล
ภาพยนตร์ การบรกิาร รวมไปถงึการจัดงานระดมทนุต่าง ๆ  ทัง้น้ี โดยคาดหวงั
ว่าผู้ใช้บริการเหล่านี้จะเป็นผู้สนับสนุนงานของสถาบันภาพยนตร์อังกฤษ 
ต่อไป

 สถาบันภาพยนตร์อังกฤษจะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือ
เชื่อมต่อกับกลุ่มคนดู ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ต้องการรักษาฐานคนดูกลุ่มเดิม 
อย่างเช่น กลุ่มคนรักภาพยนตร์ (Cinephile) ซึ่งพร้อมจะมาเข้าร่วมกิจกรรม
ของสถาบันภาพยนตร์อังกฤษอยู่เสมอ ๆ  กิจกรรมที่ต้องการขยายกลุ่มคนดู
กลุ่มใหม่ ๆ หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อย่างเช่น การจัดเทศกาลภาพยนตร์
เกย์และเลสเบี้ยนลอนดอน (BFI Flare: London Gay and Lesbian Film 
Festival) เพื่อสร้างฐานคนดูที่เป็นกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน การจัดโปรแกรม 
Black Star เพื่อจัดฉายภาพยนตร์ที่เน้นหรือมีตัวละครนำาเป็นนักแสดงผิวสี 
ทั้งนี้เพื่อสร้างฐานคนดูผิวสี หรืออย่างโครงการ Unlocking Film Heritage 
ซึ่งภาพยนตร์ที่มีให้ชมจะไม่ใช่เพียงมาจากสถาบันภาพยนตร์อังกฤษเท่านั้น 
แต่มาจากหอภาพยนตร์ในภมูภิาคต่าง ๆ  ด้วย ดังนัน้ โครงการนีจ้ะได้กลุม่ฐาน
ผู้ชมที่มาจากท้องถิ่นอื่น ๆ  นอกเหนือไปจากลอนดอนด้วย เป็นต้น จะเห็นว่า
สถาบันภาพยนตร์อังกฤษจะเน้นความหลากหลายของกลุ่มคนดูเป็นสำาคัญ 

 ถึงแม้ว่าหอภาพยนตร์ของไทย จะโชคดีกว่าสถาบันภาพยนตร์
อังกฤษตรงที่รัฐบาลยังคงให้การสนับสนุนงบประมาณการดำาเนินการของ 
หอภาพยนตร์อยู่ แต่หอภาพยนตร์ก็ยังดำาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างฐานคนดู 
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดฉายโปรแกรมประจำา 
ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา การจัดกิจกรรมโรงหนังโรงเรียนท่ีเน้นกลุ่มเด็ก 
และเยาวชน กิจกรรมภาพยนตร์กับผู้สูงอายุเพื่อเน้นกลุ่มผู้สูงอายุ การจัด 
เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ เทศกาลภาพยนตร์สั้น ก็เพื่อสร้างฐาน 
คนดกูลุม่คนรุน่ใหม่ และรถโรงหนงัทีว่ิง่ทัว่ประเทศ กเ็พือ่จะสร้างกลุม่คนดูใน 
ต่างจังหวัด เป็นต้น แต่กระนั้นก็ดี หอภาพยนตร์ก็ยังคงหาหนทางพัฒนาการ
ให้บริการของหอภาพยนตร์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะให้ประชาชนในสังคมไทยได้
ตระหนกัถงึความสำาคญัของการมอียูข่องหอภาพยนตร์ รวมทัง้การเข้ามาของ
เทคโนโลยีการดูภาพยนตร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งทำาให้
วัฒนธรรมการชมภาพเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปอย่างมากในช่วง ๒–๓ ปีที่ผ่านมา 
ก็ทำาให้หน่วยงานอนุรักษ์ภาพยนตร์และส่ือโสตทัศน์ทั่วโลกต้องปรับตัวอย่าง
มากเช่นกัน

    



๑๐

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

 การได้ชมภาพยนตร์ Bridget Jones’s Diary (Sharon Maguire, 
๒๐๐๑ UK) เป็นจุดเร่ิมต้นให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสนใจอ่านหนังสือการ
วิเคราะห์ภาพยนตร์ประเภท Romantic comedy หรือ เรียกแบบย่อว่า 
romcom อีกทั้งมีชื่อเรียกภาษาแสลงว่า Chick flick หมายถึง ภาพยนตร์
สำาหรบักลุม่ผูช้มท่ีเป็นหญงิสาว การเล่าเรือ่งราวของผูห้ญงิจากมมุมองของ
ผู้หญิงและผู้หญิงชอบดู จดหมายข่าวฉบับน้ีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดชวนอ่าน
หนังสือ ROMANTIC COMEDY เขียนโดย Claire Mortimer 

 หนังสือเล่มนี้เปิดเรื่องให้ผู ้อ่านรู ้จักการนิยามประเภทของ
ภาพยนตร์ (defining the genre) โดยการแบ่งประเภทภาพยนตร์น่าจะ
เป็นเรื่องของการวางแผนทางด้านการลงทุน การแสวงหากำาไร อีกทั้งเป็น
เรื่องของศิลปะและรสนิยม หรือเพื่อการหาความหมายด้วยข้อสรุปสั้น ๆ 
ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมีลักษณะและเนื้อหาอย่างไร ซึ่งการจำาแนกประเภท
ภาพยนตร์ (film genre) แบบกว้างนั้น ภาพยนตร์ตลก (comedy) จัดได้
ว่าเป็นภาพยนตร์ทีส่ำาคญัประเภทหนึง่ และสามารถแยกย่อยไปได้อกีหลาย
ประเภท เช่น Screwball comedy Nervous comedy Sex comedy 
และ Romantic comedy เป็นต้น Romantic comedy หรือ romcom 
คืออะไร บางครั้งการนิยามว่าภาพยนตร์เร่ืองใดเข้าข่ายเป็นภาพยนตร์ 
romcom หรือไม่นั้น อาจเป็นเรื่องยาก เพราะเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรัก
และความตลกขบขนัไม่ว่าจะมมีากหรอืน้อยมกัปรากฏในภาพยนตร์ทัว่ ๆ  ไป
อยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบรรยายที่มักสอดแทรกด้วยมุขตลกหรือ
ความโรแมนติกที่สร้างเสียงหัวเราะหรืออาจทำาให้เสียนำ้าตาได้ ดังนั้น 
Mortimer ได้วิเคราะห์เจาะลึกลงไปในองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีทำาให้ผู้ชม
เข้าใจได้ว่าภาพยนตร์เรื่องใดที่ใช่ Romantic comedy ดังนี้ 

การเล่าเรื่องและโครงเรื่อง (narrative and plot)

 การพจิารณาว่าภาพยนตร์เรือ่งนีเ้ป็นภาพยนตร์ romcom หรอื
เปล่านัน้ เราต้องดทูีก่ารเล่าเรือ่งและโครงสร้างของการดำาเนนิเร่ืองอนัเป็น
เอกลักษณ์ของภาพยนตร์ romcom เช่น ผู้ชายคนหนึ่งมาพบผู้หญิง 
คนหนึ่งหรือคู ่รักแบบรักแรกพบแต่ไม่สามารถอยู ่ด้วยกันได้เพราะมี
อุปสรรคขัดขวาง หรือมีเหตุบังเอิญหรือเหตุการณ์ที่สร้างความสับสน ซึ่ง
ทำาให้เขาทั้งสองคนรู้สึกถึงรักแท้และถูกสร้างมาเพื่ออยู่ด้วยกัน ตลอดทั้ง
เร่ืองจะมุ่งเน้นไปที่การไล่ตามหาความรักและจบลงด้วยการสมหวังใน 
ความรักเสมอ นอกจากนั้นยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่สังเกตได้ คือ การเข้าใจ 
ตัวตนของตัวละครผิด การปลอมตัว การสวมรอย ความใกล้ชิดและการ 
พูดคุยกันกระหนุงหนิงตามประสาคู่รัก การล้อเลียนต่อหน้าสาธารณชน 
เจ้าสาวหนีจากพิธีแต่งงาน การแข่งกับเวลา การรักคนที่เขาไม่ได้รักเรา 
ความเชื่อใจระหว่างเพื่อน การมุ่งไปสู่ตอนจบแบบ happy ending หรือ 
มีความสุข โดยระหว่างการดูภาพยนตร์ผู ้ชมจะเพลิดเพลินไปกับการ 
เดนิเรือ่งทีส่ามารถคาดเดาได้ ส่วนแก่นเรือ่งหลกัของภาพยนตร์ romcom 
เป็นเรื่องของ “สงครามระหว่างเพศ” (battle of the sexes) มักจะเป็น
เรื่องของตัวละครหลักคู่หนึ่งที่ไม่ชอบหน้ากัน แต่จำาต้องมาอยู่ 
ร่วมกันและเข้ากันไม่ได้ สถานะทางสังคม ความรำ่ารวย ความ 
ขัดแย้งทางด้านทัศนคติ วิถีการดำาเนินชีวิต หรือแม้กระทั่งความ 
คาดหวังในเรื่องความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งทั้งคู่ต้องปะทะกัน 
ในประเด็นเรื่องเพศสภาพ ยกตัวอย่างรูปแบบ 
การเล่าเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยและมักถูกนำามา

ภาพยนตร์เรื่องใดที่ใช่
ROMANTIC COMEDY

ค�าบรรยายภาพ ภาพปก: Renée Zellweger, Bridget Jones: The Edge of Reason; Bridget Jones 2, Miramax. © All Stars Pl

วิมลิน มีศิริ
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ใช้ในภาพยนตร์ romcom คือ พระเอกนางเอกเกลียดชังกันในตอนแรก 
เพราะเหตจุากความเข้าใจผดิหรอืความสบัสนต่าง ๆ  นานาทีเ่กดิขึน้ แต่มา
รู้ตัวทีหลังว่าต่างก็รักกัน เช่น It Happened One Night, Pillow Talk 
และ How to Lose a Guy in 10 Days นอกจากนั้นการเล่าเรื่องของ
ภาพยนตร์ romcom ส่วนใหญ่มอีงค์ประกอบสำาคญัเป็นฉาก “meet-cute” 
หมายถึง ฉากที่พระเอกนางเอกพบกันคร้ังแรกในสถานการณ์ท่ีมีความ 
น่ารัก บนัเทงิ สนกุสนาน หรอืเป็นโชคชะตาฟ้าลขิติ ซึง่เป็นตวับ่งบอกความ
สัมพันธ์ของทั้งคู่และนำาไปสู่การปะทะกันหรือความขัดแย้งที่สร้างความ
ตลกขบขัน อย่าง เหตุการณ์ที่ Ellie ได้พบกับ Peter ใน It Happened 
One Night (Frank Capra, ๑๙๓๔, USA) เกิดจากพวกเขาทะเลาะกัน 
เพื่อแย่งที่นั่ง ซึ่งเหลืออยู่ที่เดียวบนรถโดยสารประจำาทาง แต่ Peter แย่ง
ทีน่ัง่ได้สำาเรจ็ และลงเอยด้วย Ellie ต้องอยูใ่นสภาพนัง่ตกั Peter ด้วยความ
อับอาย กรณีตัวอย่างข้างต้นเป็นลักษณะเฉพาะของการพบกันแบบ 
“meet-cute” อันเต็มไปด้วยความขวยเขินและความขัดแย้ง แต่ก็มีแวว
เกิดความสัมพันธ์ในอนาคต 

ตัวละคร (characters)

 ตัวละครหลักท่ีเป็นคู่รักในภาพยนตร์ romcom ส่วนใหญ่มัก 
จะมีบุคลิกขัดแย้งกัน ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นการเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน โดยสิ่งนั้น
อาจเป็นตัวช่วยให้อีกคนหน่ึงเรียนรู้ตัวเองมากข้ึนและมีความสุขได้ ใน 

ทางกลับกันบางคู ่อาจมี
ความต ้องการบางอย ่าง 
ไม่ว่าจะเป็นความต้องการ
ความรั กห รื อ ต ้ อ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้รับ
ความรัก การปะทะกัน
ระหว่างตัวละครแล้วค่อย ๆ  

พัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงจุดสมดุล เช่น 
His Girl Friday (Howard Hawks, ๑๙๔๐, 
USA) เป็นเรื่องเกี่ยวกับความพยายามของ 
Walter (Cary Grant) เพื่อเอาชนะใจภรรยา

เก่าที่กำาลังจะตัดสินใจแต่งงานใหม่ให้กลับมาคืนดีกัน เพราะเขา 
ได้เรียนรู ้ในข้อผิดพลาดของตัวเองและต้องการให้ Hildy 
(Rosalind Russell) ผู ้เป็นทั้งภรรยาและนักข่าวในสังกัด
หนงัสอืพมิพ์ของเขาคนืมา ขณะที ่Hildy กเ็ชือ่มัน่ว่าเธอจะมชีวีติ

ทีม่แีต่ความสขุหากได้แต่งงานกบั Bruce พนกังานขายประกนั แต่ทว่าเธอ
ก็หวัน่ไหวไปกบัโลกอนัเตม็ไปด้วยความตืน่เต้นเร้าใจที ่Walter สร้างให้กับ
เธอ ภาพยนตร์เร่ืองนีจ้บลงด้วย Hildy ละทิง้โอกาสการกลบัไปแต่งงานกบั 
Walter และไม่กลับไปทำางานที่เดิม เพราะระหว่างที่ Walter ได้กลับเข้า
มาในชวีติเธออกีครัง้นัน้ทำาให้เธอรูซ้ึง้ถึงความต้องการอนัแท้จรงิของเธอเอง 

 นอกเหนือจากตัวละครหลักแล้วก็มีตัวละครอื่น ๆ ที่แสดงเป็น
คนทีต้่องถูกปฏิเสธ เพือ่ให้เหน็คุณค่าของรักแท้ หรอืตัวละครทีเ่ป็นเพือ่นรกั
ของพระเอกนางเอกกม็บีทบาทสำาคัญในการเป็นผูใ้ห้คำาปรกึษา แสดงความ
เห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวละครหลักท่ีเป็นคู่รัก ตลอดจนเป็นผู้ที่ 
ได้รับความไว้วางใจจากพระเอกนางเอก นับต้ังแต่ตัวละครที่เป็นเพื่อนรัก
ของพระเอกนางเอกปรากฏในภาพยนตร์ของ Woody Allen ช่วงปลาย
ทศวรรษ ๑๙๗๐ เป็นต้นมา เช่น Annie Hall (Woody Allen, ๑๙๗๗, 
USA) ตัวละครที่เป็นเพื่อนรักเหล่าน้ีกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนใน
ภาพยนตร์ romcom ทำาให้เกิดการเพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับมิตรภาพระหว่าง

เพื่อนมากยิ่ งขึ้น ซึ่ งเติมเต็ม 
ช่องว่างความสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัวและสังคมในโลกยุคใหม่ ภาพยนตร์ 
romcom ท่ีมีความร่วมสมัยนั้น ตัวละครหลักมัก 
จะแวดล้อมไปด้วยครอบครวัและเพือ่นฝงู อย่างเช่น 
Notting Hill (Roger Michell, ๑๙๙๙, UK) และ 
Bridget Jones (๒๐๐๑, ๒๐๐๔, ๒๐๑๖) ทั้งสามภาค ซึ่งกลุ่ม 
ตัวละครที่เป็นครอบครัวและเพ่ือนฝูงจะช่วยอธิบายเร่ืองราวชีวิตรัก
ของตัวละครหลัก รวมถึงมีส่วนช่วยเสริมเติมแต่งเรื่องราวและ
บคุลกิลกัษณะของตวัละครหลกัให้น่าสนใจมากยิง่ขึน้ หรอือย่างกรณี
ของ He’s Just Not That Into You (Ken Kwapis, ๒๐๐๙, USA) มี
กลุ่มตัวละครบอกเล่าเรื่องราวมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

รูปแบบการเล่าเรื่องด้วยภาพและการตีความหมาย
ของเนื้อหาด้วยภาพ (visual style and iconography)

 บรบิทหลกัในการวเิคราะห์ประเภทภาพยนตร์ (genre analysis) 
คอื การมุง่เน้นวเิคราะห์ภาพและการตคีวามหมายของเนือ้หาด้วยภาพ การ
วิเคราะห์ภาพยนตร์ประเภท romcom เป็นเรื่องยากเมื่อเทียบกับ
ภาพยนตร์ประเภทอืน่ อย่างเช่น ภาพยนตร์แนวบกุเบกิตะวนัตก (western), 
แก๊งสเตอร์ (gangster) สยองขวัญ (horror) ซึ่งภาพยนตร์เหล่านี้มีรูปแบบ
ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบด้านฉากและเครื่องแต่งกาย ในขณะที่
หนังสือเล่มนี้ได้แสดงความคิดเห็นว่า ภาพยนตร์ romcom มักใช ้
องค์ประกอบฉากมีลักษณะสื่อความหมายถึงความเป็นเมือง เช ่น 
อพาร์ตเมนต์ ร้านอาหาร สถานที่สาธารณะต่าง ๆ และการจัดวางองค์
ประกอบฉากด้วยการเปิดพ้ืนที่ให้ตัวละครได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน เช่น 
Holiday (George Cukor, ๑๙๓๘, USA) ตัวละคร Iris และ Amanda 
สลับบ้านกันทำาให้พวกเขาได้เรียนรู้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป จากบ้าน 
หรูหราไฮโซเป็นกระท่อมหลังเล็กในอังกฤษ การตัดสินใจครั้งนี้ส่งผลให้ 
ตัวละครทั้งสองได้รักษาแผลใจและค้นพบรักครั้งใหม่ ทั้งนี้การกำาหนด 
ฉากหลังในภาพยนตร์ romcom ไม่จำาเป็นจะต้องหรูหราเสมอไป 
ยกตัวอย่างเช่น Bringing Up Baby (Howard Hawks, ๑๙๓๘, USA)  
ความสัมพันธ์ระหว่าง Susan และ David ค่อย ๆ พัฒนาขึ้นระหว่างที่ 
พวกเขาต้องอยูใ่นป่าทบึเพือ่ออกตามหาเสือดาวทีห่ายไป นอกจากนีส้ิง่ของ 
ต่าง ๆ เป็นปัจจัยสำาคัญในภาพยนตร์ romcom ยกตัวอย่างเช่น ดอกไม้ 
ช็อกโกแลต และแสงเทียน สื่อถึงความโรแมนติก ส่วนโทรศัพท์ก็ถูกใช้เป็น
สื่อที่แสดงถึงความขัดแย้งใน Pillow Talk (Michael Gordon, ๑๙๕๙, 
USA) ซึ่ง Brad และ Jan ต้องถูกบังคับให้ใช้เบอร์โทรศัพท์เดียวกัน อีกทั้ง
การใช้โทรศพัท์มอืถอืเพือ่สือ่ถงึความเข้าใจผดิหรอืหายนะของครอบครวัที่ 
ปรากฏใน One Fine Day (Michael Hoffman, ๑๙๙๖, USA) อกีตวัอย่าง
หนึ่ง Kevin ให้โทรศัพท์ BlackBerry กับ Jane โดยเลือกใช้เสียงเรียกเข้า
เป็นเพลงที่พวกเขาเคยร้องด้วยกัน เพื่อยำ้าเตือนความทรงจำาที่มีร่วมกันใน 
27 Dresses (Anne Fletcher, ๒๐๐๘, USA) 

 แม้ว่าภาพยนตร์ Romantic comedy เรื่องใหม่จะออกฉาย
แทบทุกปี แต่ผู้ชมที่ชอบภาพยนตร์ประเภทนี้ยังคงอยากเห็นตัวละคร 
สถานการณ์ การเล่าเรื่อง ฉาก บทสนทนาเดิม ๆ และการดำาเนินเรื่องตาม
แบบฉบบัสตูรสำาเรจ็ของภาพยนตร์ Romantic comedy เพราะหวัใจหลกั
ของภาพยนตร์ประเภทนี้ คือ การสร้างความสุขให้ผู้ชม
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จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

	 การประกวดรางวัลภาพยนตร์ถือเป็นส่วนหนึ่งท่ีส�าคัญ
ของวงการภาพยนตร์มายาวนาน	ทั้งเป็นเครื่องการันตีฝีมือและ
เป็นขวัญก�าลังใจให้แก่ผู้ที่สร้างงาน	 รวมไปถึงได้รับความสนใจ
อย่างยิง่ต่อบรรดาผูช้มทีเ่ฝ้าคอยตามลุน้ว่าในแต่ละปี	ภาพยนตร์
เรื่องใดหรือนักแสดงคนใดจะได้รางวัลไปครอบครอง	

  กล่าวเฉพาะในวงการภาพยนตร์ไทย ต้ังแต่อดีตถึง
ปัจจุบนั ได้มีการมอบรางวลัการประกวดภาพยนตร์เกดิข้ึนมากมายจาก

หลากหลายสถาบัน แต่หากกล่าวถึงรางวัลที่เก่าแก่ที่สุดนั้น คือ 
“รางวัลตุ๊กตาทอง” ซึ่งกำาลังจะมีอายุครบ ๖๐ ปีในเดือนสิงหาคมนี้

รางวัลตุ๊กตาทอง เกิดจากความคิดริเร่ิมของสงบ สวนสิริ  
เจ้าของนามปากกา “สันตสิริ” ผู ้เป็นบรรณาธิการนิตยสาร
ภาพยนตร์ชื่อ “ตุ๊กตาทอง” ซึ่งเป็นคำาที่ในสมัยนั้นมักใช้เรียก

รางวัลออสการ์ของฮอลลีวูด โดยปี พ.ศ. ๒๔๙๖ สงบ สวนสิริ 
ได้แสดงเจตนารมณ์ผ่านข้อเขยีนในนิตยสารตุ๊กตาทองว่าต้องการ

ให้มีการประกวดภาพยนตร์ไทยข้ึนเพื่อ “ยกระดับของภาพยนตร์
ไทยให้สูงขึ้นกว่าที่แล้ว ๆ มา” และ “เพือ่ส่งเสรมิให้ภาพยนตร์ไทย
เข้าสูร่ะบบอนัเหมาะสม” รวมทัง้ยังจัดให้มีการประกวดแบบในการ
สร้างตัวรางวัลตุ๊กตาทอง ชิงเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท 

 แต่สุดท้ายกว่าที่ความคิดนี้จะประสบความสำาเร็จขึ้น
เป็นรูปเป็นร่างได้ ก็ต้องรอนานถึง ๔ ปี เมื่อได้รับการสนับสนุน
จาก สนอง รัตนวิจัย แห่งหอการค้ากรุงเทพฯ ซึ่งได้จัดให้มีการ

ประกวดภาพยนตร์ไทยครัง้แรกขึน้เป็นส่วนหนึง่ของงานสปัดาห์แห่งการแสดง
อตุสาหกรรม พาณชิยกรรม และเกษตรกรรม ใน พ.ศ. ๒๕๐๐  อันเป็นงาน
ประจำาปีของหอการค้าฯ โดย สงบ สวนสิริ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธาน
คณะกรรมการดำาเนนิงานประกวดภาพยนตร์ และได้มกีารจดังานประกาศผล
และมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ เวที 
ลีลาศลุมพินีสถาน ในรูปแบบงานบอลรูมที่ชุมนุมดาราและบุคคลในวงการ
ภาพยนตร์ รวมทั้งมีกิจกรรมมากมาย นับเป็นคำ่าคืนแห่งประวัติศาสตร์ และ
เป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของการประกวดภาพยนตร์ใน
ประเทศไทย 

 รูปแบบของรางวัลในครั้งแรกนี้ แบ่งออกเป็นสอง
ประเภท คอื “รางวลัตุก๊ตาทอง” มลีกัษณะเป็นรปูละครรำาตวัพระ
และตัวนาง สำาหรับสาขาผู้แสดง และ “รางวัลสำาเภาทอง” เป็น
สัญลักษณ์ของสมาคมหอการค้ารูปสำาเภาทองอยู่บนเกลียวคลื่น 
สำาหรับสาขาผู้ที่อยู ่เบ้ืองหลังการสร้างภาพยนตร์ในตำาแหน่ง 
ต่าง ๆ  ในช่วงเวลาดังกล่าว ภาพยนตร์ไทยส่วนมากนั้นสร้างใน
ระบบ ๑๖ มม. ในการประกวดครั้งแรกจึงมีภาพยนตร์ ๑๖ มม. 
ส่งเข้าประกวดถึง ๔๘ เรื่อง ร่วมกับภาพยนตร์ระบบมาตรฐาน 
๓๕ มม. ที่มีส่งเข้ามาเพียง ๔ เรื่อง การที่มีภาพยนตร์แบ่งเป็น ๒ 
ระบบนี้ ทำาให้รางวัลสำาเภาทองในบางสาขา ได้แบ่งประเภท
สำาหรบัภาพยนตร์ ๑๖ มม. และ ๓๕ มม. แยกออกจากกนัต่างหาก 
ในขณะเดียวกัน ก็มีทั้งภาพยนตร์เก่าและใหม่เข้าร่วมประกวด
ปะปนกัน เนื่องจากในปีแรกนี้ยังไม่มีการจำากัดปีของภาพยนตร์ 

ปี	รางวัลตุ๊กตาทอง
ปฐมบทแห่งการประกวดภาพยนตร์ในประเทศไทย

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

บรรยายภาพ: ๑. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานรางวัล 
พระสรุสัวดสีาขาผูแ้สดงประกอบหญงิยอดเยีย่มให้แก่ มาลี เวชประเสริฐ ในงานประกวดรางวัล
ตุ๊กตาทอง ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๒. รูปแบบรางวัลตุ๊กตาทองและสำาเภาทอง ที่ใช้การประกวดครั้งแรกเพียงครั้งเดียว
๓. รูปแบบรางวัลพระสุรัสวดี ที่ใช้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๐๘ 
๔. รูปแบบรางวัลพระสุรัสวดี ที่ใช้ในการจัดงานของสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗

๑

๒



๑๓

 สำาหรบัคณะกรรมการตดัสนินัน้ ระบุว่ามทีัง้นกัประพนัธ์นกัวิจารณ์ 
นักเซ็นเซอร์ นักหนังสือพิมพ์ และผู้ที่ดูภาพยนตร์เป็นประจำา โดยรายชื่อ
ประกอบไปด้วย พ.ท. จง แปลกบรรจง, พ.ต.ต. ปรชีา จงเจรญิ, พ.ต.ต. ประสตัถ์ 
ปันยารชุน, แก้ว อัจฉริยะกุล, ศักดิ์เกษม หุตาคม, ระบิล บุนนาค, ลมูล 
อติพยัคฆ์, กาญจนา ศยามานนท์ และเถาวัลย์ มงคล ซึ่งผลการตัดสินรางวัล
ที่สำาคัญ ๆ  ในการประกวดภาพยนตร์ไทยครั้งแรกนี้ ปรากฏว่า ลือชัย นฤนาท 
ได้รับรางวัลตุ ๊กตาทอง ผู้แสดงนำายอดเยี่ยมฝ่ายชาย จากภาพยนตร์เรื่อง
เลบ็ครฑุ (๒๕๐๐) วไิลวรรณ วฒันพานชิ ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง ผู้แสดงนำา 
ยอดเยี่ยมฝ่ายหญิง จากภาพยนตร์เรื่อง สำวเครือฟ้ำ (๒๔๙๖) วสันต์ สุนทร- 
ปักษนิ ได้รบัรางวลัสำาเภาทอง การกำากบัดทีีส่ดุ จากภาพยนตร์เรือ่ง ทำงเปล่ียว 
(๒๔๙๘) และภาพยนตร์เรื่อง เศรษฐีอนำถำ (๒๕๐๐) ได้รับรางวัลพิเศษ 
ภาพยนตร์ยอดเยีย่ม ซ่ึงเป็นรางวลัสำาเภาทองขนาดใหญ่พเิศษกว่าในสาขาอืน่ ๆ  

 แต่ผลการตัดสินเหล่านี้รวมไปถึงสาขาอื่น ๆ นั้น กลับรั่วไหล 
และถกูเปิดเผยผ่านหน้าหนงัสอืพมิพ์และนติยสารก่อนวนัประกาศผล รวมทัง้ 
รูปแบบการจัดงานและหลักเกณฑ์การตัดสินก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จาก
หลายฝ่าย อย่างไรก็ตาม แม้จะประสบปัญหานานัปการ ปีถัดมา พ.ศ. ๒๕๐๑ 
สงบ สวนสริ ิกย็งัได้รบัคำาเชิญชวนให้จัดงานประกวดรางวลัภาพยนตร์ไทยขึน้
อีกคร้ังจาก สนอง รตันวจิยั ซ่ึงคราวนีม้าในนามของกรรมการอัสสมัชญัสมาคม 
โดยได้ร่วมจัดกับสมาคมโรงภาพยนตร์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ส่งเสริม 
การสร้างภาพยนตร์แห่งประเทศไทย และได้มีการเปลี่ยนรูปแบบตัวรางวัล
ใหม่ ให้เหลือเพียงแบบเดียวเป็นรูปรางวัลพระสุรัสวดี ซ่ึงเป็นเทพีแห่ง
ศิลปวิทยาการทั้งปวง โดยการออกแบบของ จิตร บัวบุศย์ อาจารย์ใหญ่
โรงเรียนเพาะช่างในขณะนั้น แต่ชื่อการประกวดก็ยังคงนิยมเรียกว่าเป็น 
การประกวดรางวัลตุ๊กตาทองอยู่เช่นเดิม

 นับจากนั้น การประกวดรางวัลตุ๊กตาทองก็ได้ดำาเนินมาอย่าง 
ต่อเนื่อง แต่มีอุปสรรคสำาคัญคือ ไม่มีองค์กรใดรับเป็นเจ้าภาพถาวร รวมทั้ง 
ไม่ได้รับการสนใจจากภาครัฐเท่าที่ควร  โดยการประกวดครั้งที่ ๓ ประจำาปี 
พ.ศ. ๒๕๐๒ นั้น มีสมาคมศิษย์เก่าอำานวยศิลป์ สมาคมโรงภาพยนตร์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมโรงภาพยนตร์ชั้นสองแห่งประเทศไทย รับเป็น 
เจ้าภาพ  การประกวดครั้งที่ ๔ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๐๓ สมาคมโรงภาพยนตร์
แห่งประเทศไทย รบัเป็นเจ้าภาพ ปีถดัมา พ.ศ. ๒๕๐๔ ไม่มกีารประกวด เพราะ
ไม่มีใครเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ก่อนที่คณะกรรมการจัดงานวันเมตตาจะเข้ามา
รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ในการประกวดครั้งที่ ๕ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๐๕ โดย 
จัดให้เป็นส่วนหนึ่งของงานวันเมตตา

 ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ หอการค้าไทยได้ก้าวเข้ามารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ
การประกวดรางวัลตุ๊กตาทอง และรับหน้าที่ต่อเนื่องไปอีก  ๒ ครั้งติดต่อกัน 
โดย ๒ ครั้งสุดท้าย ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๐๗ และ พ.ศ. ๒๕๐๘ นั้น มีความ 
ยิ่งใหญ่และพิเศษว่าทุกครั้งท่ีผ่านมา เม่ือพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้
เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเป็นองค์ประธาน และพระราชทานรางวัลด้วย
พระองค์เอง ส่งผลให้รางวลัตุก๊ตาทองหรอืรางวลัพระสรุสัวดนีี ้ได้ยกระดบัสงู
ขึ้นเป็นรางวัลพระราชทาน

 อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประกวดประจำาปี พ.ศ. ๒๕๐๘ งาน
ประกวดรางวัลตุ๊กตาทองกลับต้องว่างเว้นไปอีกนานหลายปี ด้วยปัญหาเรื่อง
การเป็นเจ้าภาพเหมือนอย่างเช่นที่ผ่าน ๆ มา จนกระทั่ง ใน พ.ศ. ๒๕๑๖ 
สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ซึ่งมี สำาเริง เนาวสัยศรี เป็นนายก
สมาคม ได้รื้อฟื้นการประกวดรางวัลตุ๊กตาทองขึ้นมาอีกใหม่ มีการออกแบบ
ตัวรางวัลพระสุรัสวดีใหม่โดย ทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ และมี คุณหญิงจินตนา 
ยศสุนทร เป็นประธานกรรมการตดัสนิ โดยสมาคมฯ ได้จดังานประกาศผลขึน้
ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ และผู้ชนะเลิศในแต่ละสาขาจะได้เข้ารับ
พระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในพระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน 

การจดังานครัง้นี ้เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในยคุทีส่องของรางวลัตุ๊กตาทอง 
ภายใต้การเป็นเจ้าภาพของสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ซึ่ง 

หลงัจากนัน้ได้ดำาเนนิ-
การจัดงานต่อเนื่อง 
มาอีกหลายปี จนถึง
ครั้ งล ่าสุด ในการ
ประกาศรางวลัประจำา 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้
จั ด พิ ธี ป ร ะ ก า ศ
รางวัลไปเมื่อวันที่ 
๒ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

 ในวาระครบรอบ ๖๐ ปีของรางวัลตุ๊กตาทอง รางวัลภาพยนตร์ที่
เก่าแก่ท่ีสุดของไทย ในเดือนสิงหาคมนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ขอเชิญทุกท่านร่วมชม เศรษฐีอนำถำ (๒๕๐๐) ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัล
ตุ๊กตาทองเรื่องแรก และร่วมรายการภาพยนตร์สนทนากับ นคร วีระประวัติ 
อดีตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔

รางวัลสุพรรณหงส์ทองค�า
รางวัลที่ริเริ่มโดยสมาคมผู้อำานวยการสร้างภาพยนตร์ไทย เริ่มมีขึ้น 

ครั้งแรกเมื่อประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดมหกรรมภาพยนตร์เอเชีย
แปซิฟิก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐  ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๒๒ สมาคมผู้อำานวยการสร้าง
ภาพยนตร์ไทยได้จัดงานประกาศผลรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำาสำาหรับ
ภาพยนตร์ในประเทศไทยข้ึนเป็นครัง้แรก และจดัต่อเนือ่งมาจนถงึ พ.ศ. ๒๕๓๑ 
เมื่อสมาคมฯ ได้ลดบทบาทลงไป

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง
รางวลัของชมรมวจิารณ์บนัเทงิ ออกแบบเป็นรปูปิรามดิบนฐานกลมและ

สี่เหลี่ยม มีความหมายว่าเป็น ปลายปากกา เริ่มมีพิธีมอบรางวัลต้ังแต่ พ.ศ. 
๒๕๓๔ จนถึงปัจจุบัน

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ
รางวัลการประกวดภาพยนตร์ที่จัดขึ้นโดยสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์

แห่งชาติ ภายหลังการลดบทบาทลงของสมาคมผู้อำานวยการสร้างภาพยนตร์
ไทย ตวัรางวลัเป็นสญัลกัษณ์ทางช้างเผอืกสูด่วงดาว เริม่จดัพธิมีอบรางวลัต้ังแต่ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ - พ.ศ. ๒๕๔๒

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์
รางวัลที่สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ นำารางวัลสุพรรณหงส์

ทองคำาในอดีตกลับมาปรับเปล่ียนให้มีความเป็นสากลมากข้ึน และนำามาใช้
แทนทีร่างวลัภาพยนตร์แห่งชาติเดิม เริม่จดัพธิมีอบรางวลัมาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาจนถึงปัจจุบัน

 รางวัลภาพยนตร์รางวัลอื่น ๆ ของไทย



หน่วยกู้หนัง

 ปลายปี ๒๕๕๙ เจ้าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์ได้บอกกบัหน่วยกู้หนงัว่า 
“มเีพือ่นเป็นลกูของผูก้ำากับหนงั น่าจะลองตดิต่อดเูผือ่มอีะไรทีน่่าสนใจ” และ
เมื่อประสานงานไป ลูกของผู้กำากับหนังคนนั้นก็คือ ณิชาชล สันติสุชา ทายาท
ของวิสันต์ สันติสุชา ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง ชุมแพ ให้เป็นตำานานหนังบู๊ภูธร
ของไทย การสนทนาได้ใจความว่า หน่วยกู้หนังจะขออนุญาตเก็บข้อมูล 
ประวัติการทำางานของวิสันต์ในเรื่องการสร้างภาพยนตร์ และในการนี้ 
คุณแสงระวี บุญแสง ซ่ึงเป็นภรรยาของวิสันต์ และอดีตนักแสดงนำาใน
ภาพยนตร์เรื่อง นักสู้ 2 แผ่นดิน, ทุ่งลุยลำย (ชุมแพภาค ๒) ฯลฯ จะมอบ 
ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง ชุมแพ, ไฟล์รูปภาพเบ้ืองหลังการถ่ายทำาภาพยนตร์, 
เสื้อผ้าของคุณวิสันต์ที่ชอบใส่ในวันออกกองถ่ายหนัง และแว่นขยายที่ช่วยใน
การเขียนบทภาพยนตร์ที่ปลอดภัยจากคราวเหตุการณ์นำ้าท่วมใหญ่เมื่อปี 
๒๕๕๔ (นำา้ท่วมครัง้นัน้ทำาให้ฟิล์มภาพยนตร์ ใบปิดหนงั และอปุกรณ์ประกอบ
ฉากที่เก็บไว้ในห้องใต้ดินเสียหายหมด) และคุณแสงระวีจะเป็นธุระตามหา 
ป้ายชือ่บรษิทั สนัตสิชุาภาพยนตร์ ซึง่ยงัเกบ็ไว้กับญาติอกีคนหนึง่ เพือ่มามอบ
ให้หอภาพยนตร์ 

 หน่วยกู้หนังจึงได้นัดหมายคุณวิสันต์ สันติสุชา และคุณแสงระวี 
บุญแสง เพื่อรับมอบสิ่งของบริจาคและเก็บข้อมูล ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่บ้านในซอยบรมราชชนนี ๗๔ ทวีวัฒนา

ประวัติโดยย่อวิสันต์ สันติสุชา

 วิสันต์ สันติสุชา เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๗๙  
อายุ ๘๑ ปี เป็นชาวศรีราชา จังหวัดชลบุรี เชื้อสายจีนแต้จิ๋ว บิดา
ชื่อซัมจุ้ย มารดาชื่อบ๊วย สันติสุชา มีพี่น้องรวมกัน ๗ คน วิสันต์เป็น
คนที่ ๔ ทางครอบครัวประกอบอาชีพเปิดร้านทองและค้าขายของชำา 

 เริม่การศกึษาครัง้แรกทีโ่รงเรยีนสโุขทัย (ภาคคำา่) จนจบชัน้ประถม-
ศึกษาปีที่ ๔ ต่อมาครอบครัวจึงย้ายจากชลบุรีมาอยู่กรุงเทพฯ แล้วมาเปิด 
ร้านทอง ตรงสี่แยกพรานนก มีชื่อร้านว่า จึงเอี๊ยหลี 

 สมัยเด็ก วิสันต์เป็นคนชอบชมภาพยนตร์มาก โรงหนังที่ไปประจำา 
คือโรงหนังนครหลวงย่านพรานนก ส่วนภาพยนตร์ทีช่อบ คือเรือ่ง บญัญติั ๑๐ 
ประกำร (Ten Commandments) โดยเฉพาะฉากที่โมเสสแหวกนำ้าทะเล 
วสินัต์ชอบมาก และดาราทีช่ืน่ชอบ คอื คลาร์ก เกเบลิ (Clark Gable) พระเอก
หนังในเรื่อง วิมำนลอย (Gone with the Wind)

 เมื่อร้านทองจึงเอี๊ยหลี ของวิสันต์ เจริญรุ่งเรืองจนเป็นที่รู้จักของ
คนทั่วไป จึงมีลูกค้าในวงการบันเทิงได้มาชักชวนให้ร่วมสร้างภาพยนตร ์
๑๖ มม. ในปี ๒๕๑๔ เรื่อง ธำรรักไทรโยค นำาแสดงโดย สมบัติ เมทนี, เพชรา 
เชาวราษฎร์ ซึ่งวิสันต์ไม่ลังใจเลย เพราะชอบภาพยนตร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

 ประมาณปี ๒๕๑๗ ประทปี โกมลภิส ได้ชวนวสัินต์สร้างภาพยนตร์ 
๓๕ มม. เรื่อง คมเคียว โดยให้ พร ไพโรจน์ รับหน้าที่กำากับการแสดง และ
สร้างในนาม สันติสุชาภาพยนตร์ ซึ่งมาจากนามสกุลของวิสันต์นั่นเอง วิสันต์
เล่าว่า พร ไพโรจน์ เป็นคนดี ทำางานเข้าขากัน และชื่อคมเคียวมันดี ขายได้ 
หนงัถ่ายทำานานประมาณ ๖ เดอืน หมดเงินไปล้านกว่าบาท ตอนออกฉาย กไ็ม่ 
คิดว่าหนังจะได้เงิน คิดว่าขาดทุนช่างมัน ไม่เป็นไร แต่ปรากฏว่า หนังประสบ
ความสำาเร็จ ชื่อ สันติสุชาภาพยนตร์ จึงเริ่มเป็นที่รู้จัก 

 ปีถัดมา ๒๕๑๘ สันติสุชาภาพยนตร์ จึงสร้างเรื่อง ไอ้เหล็กไหล 
ออกมา เป็นภาพยนตร์ที่มีงานสร้างใหญ่ขึ้นกว่าเดิม และได้ดารายอดนิยม 
แห่งยคุ ๔ ท่านมาประกบกัน คือ สมบัติ, กรงุ, อรญัญา และนยันา หนงัประสบ
ความสำาเร็จ ทำารายได้มากกว่าคมเคียว และหนังยังขายในตลาดต่างประเทศ
ได้อีกด้วย 

 ความฝันของวิสันต์ ที่อยากทำามานาน คือสร้างภาพยนตร์แนวบู๊
ภูธร ท่ีมันสะใจ ให้ยิ่งใหญ่ และเป็นที่จดจำาของผู้ชม วิสันต์เล่าว่า ชอบ 
บทประพันธ์เรื่อง ชุมแพ ของศักด์ิ สุริยามาก แต่ตอนนั้นเกชา เปลี่ยนวิถี 
ได้ซื้อสิทธิ์มาเก็บไว้ วิสันต์จึงติดต่อเกชา เพื่อขอซื้อบทประพันธ์ชุมแพ เกชา 
บอกกับวิสันต์ว่า “ถ้าเธอจะเอา พี่จะให้เธอ” และนี่คือจุดเริ่มต้นตำานาน
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์บู๊ภูธรของไทย 

ผู้สร้าง ชุมแพ ให้เป็นต�านานภาพยนตร์บููภูธรของไทย
วิสันต์ สันติสุชา 

มานัสศักดิ์ ดอกไม้ และ ณิชาชล สันติสุชา

๑๔

ขอขอบคุณ คุณณิชาชล สันติสุชา และคุณแสงระวี บุญแสง 
ที่เอื้อเฟื้อภาพประกอบและข้อมูล



๑๕

 ด้วยความตั้งใจจริงที่จะให้เป็นหนังบู๊ยิ่งใหญ่เท่าที่เคยสร้างกันมา 
วิสันต์จึงนำาพระเอกยอดนิยม ๒ ท่าน มาประกบกัน คือ สมบัติและนาท 
ภวูนยั วสินัต์เล่าว่า ชอบสมบัติ เพราะโหวงเฮงด ีรปูร่างท่าทางด ีและพระเอก
สองท่านน้ี โอกาสเจอกันยากมาก เพราะค่าตัวสูงด้วยกันทั้งคู่ ส่วนผู้กำากับ
ภาพยนตร์ได้เปลี่ยนเป็นจรัล พรหมรังสี เพราะจรัลมีความตั้งใจจริงและมี
อุปนิสัยใจคอที่ไปด้วยกันได้ (ในเวลานั้น พร ไพโรจน์ หันไปสร้าง และกำากับ
ภาพยนตร์ของตัวเอง) และเมื่อภาพยนตร์เรื่องชุมแพ สร้างเสร็จพร้อมที่จะ
ฉาย วิสันต์ก็ใจเด็ด กล้าทุ่มเงินค่าโฆษณาเป็นล้าน ๆ เพ่ือซื้อโฆษณาของ
หนงัสอืพิมพ์ไทยรัฐถงึสองหน้าคู่ ซึง่ไม่มใีครกล้าทำาในสมยันัน้ แต่ผลลพัธ์ทีไ่ด้
คอื มนัไปกระตุน้ต่อมคอแฟนหนงับูใ๊ห้อยากออกมาด ูและเมือ่ภาพยนตร์ออก
ฉายก็ประสบความสำาเร็จ ทำารายได้อย่างถล่มทลาย  สายหนังต่างจังหวัดต่าง
รวยกันทั่วหน้า โรงภาพยนตร์แตกทุกท่ีเม่ือหนังชุมแพมาถึง โดยเฉพาะฉาก
การต่อสูบ้นหลงัคารถทวัร์ยงัถกูกล่าวขวัญเป็นทีจ่ดจำามาถงึทกุวันนี ้วสัินต์เล่า
ถึงฉากนี้ว่า เป็นการถ่ายทำาที่ยากที่สุดในชีวิต ตอนนั้นบ้ามาก ๆ ที่จริงฉากนี้ 
ในบทประพันธ์ไม่มี แต่ทางผู้กำากับเสนอมา เพราะยังไม่เคยเห็นหนังไทย 
เรือ่งไหนทำามาก่อน ฉากนีไ้ปถ่ายทำาทีช่่องเขาขาด จงัหวดัสระบุร ีถ่ายทำาตัง้แต่ 
แปดโมงครึ่งไปเลิกหกโมงเย็น ตอนนั้นนักแสดงยังไม่รู้เลยว่าจะต้องมาแสดง
อะไร วิสันต์ได้บอกกับนักแสดงคือ ดามพ์ ดัสกร และลักษณ์ อภิชาติว่า สนใจ
จะเล่นฉากต่อสูบ้นหลงัคารถทวัร์รเึปล่า ถ้าเล่นจะให้หนึง่แสนบาท ทัง้สองจงึ
ตอบตกลง แต่ต่อมาดามพ์ปฏเิสธไม่รบัเงนิ ส่วนลกัษณ์ขอรบัเพยีงแค่ครึง่เดยีว 
วิสันต์บอกว่า นักแสดงทั้งคู่ให้ใจกับเขามาก

 หลังจากชุมแพดังเป็นพลุแตก สายหนังและนายทุนต่างพากันมา
รอต่อควิ เพือ่ซ้ือหนงัเรือ่งใหม่ของสนัตสุิชาภาพยนตร์ เรยีกได้ว่า เดอืนหนึง่ ๆ 
ผลิตหนังกันออกมาถึง ๓ เรื่อง วิสันต์เล่าว่า เมื่อคุณดังสายหนังจะพากัน 
ขนเงินมาให้คุณสร้าง ปัญหาในการผลิตหนังในตอนนั้นไม่ใช่เรื่องของเงินทุน 
แต่เป็นเรือ่งของควินกัแสดงทีห่าควิได้ยากมาก ด้วยความทีส่มยันัน้ มดีาราอยู่
ในวงการไม่กี่คน และนี่คือปัญหาใหญ่ในการสร้างภาพยนตร์ของสันติสุชา
ภาพยนตร์

 ประมาณปี ๒๕๒๑ สันติสุชาภาพยนตร์ ได้ร่วมทุนสร้างกับ 
“ชอว์ บราเดอร์” บริษัทผลิตภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่แห่งเกาะฮ่องกง ในการร่วม
ทุนสร้างต้องมีฉากถ่ายทำาในไทยและฮ่องกง ต้องใช้นักแสดงจากทั้งสอง
ประเทศเข้าร่วมแสดงด้วย ซึ่งชอว์ บราเดอร์ ได้วางตัวนักแสดงชื่อดังจากฝั่ง
ฮ่องกงคือ เดวิด เจียง ส่วนด้านประเทศไทยไม่มีดาราคนไหนว่างให้คิวถ่าย
ทำาได้เพราะต้องบินไปถ่ายที่ฮ่องกง วิสันต์จึงตัดสินใจเปิดรับสมัครนักแสดง
หน้าใหม่เพื่อมาแสดงนำาในเรื่อง “นักสู้ 2 แผ่นดิน” ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ใหม่มาก
ในการประกาศหานักแสดงในสมัยนั้น หลังจากวิสันต์ประกาศรับสมัครดารา
ผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ ก็ได้สร้างความฮือฮาไปทั่วประเทศ เพราะมีผู้สมัครส่ง
จดหมายเข้ามาอย่างล้นหลาม จนในที่สุดก็ได้นางเอกหน้าใหม่คือ แสงระวี 
บุญแสง มาแสดงนำาคู่กับเดวิด เจียง (เหตุผลที่แสงระวี ได้รับเลือกเพราะ
สามารถขี่ม้าและยิงปืนได้)

 นอกจากนี ้สนัตสิชุาภาพยนตร์ ยงัได้ร่วมทนุกบั เจรญิ พลูวรลักษณ์ 
(เจา้ของกิจการโรงภาพยนตร์) สร้างภาพยนตร์เรือ่ง “หงษ์หยก” โดยไดด้ารา
ชื่อดังอย่าง “หมีเซียะ” (นักแสดงนำาในบท อึ้งย้ง จากเรื่อง มังกรหยก ที่
โด่งดังมากที่สุดในเกาะฮ่องกง) มารับบทนางเอก

 แม้ว่าช่วงหลงัตลาดหนงับู๊ภธูรได้รบัความนยิมลดน้อยถอยลง 
สันติสุชาภาพยนตร์ก็ยังคงเดินหน้า ผลิตหนังไทยออกมาอีกหลายเรื่อง 
ซึ่งคราวนี้เปลี่ยนแนวเป็นหนังชีวิต หนังผี และหนังตลก เพื่อเอาใจ
ตลาด ในช่วงเวลานั้น ๆ  เช่น นำานักแสดงหมำ่า จ๊กม๊ก มาพบกับ
ธงชัย ประสงค์สันติ ในเรื่อง “คู่หูคู่ฮำ” นำาตรีรัก รักการดี มา
พบกับณัฐนี สิทธิสมาน ในเรื่อง “แม่นำคเจอผีปอบ” เป็นต้น 
ส่วนหนังแนวบู ๊ภูธรที่วิสันต์ถนัดก็ยังคงสร้างอยู ่ โดยนำา 
บรมอาจารย์หนังบู๊ พันนา ฤทธิไกร มาประกบคู่กับนักมวย
ชื่อดัง สามารถ พยัคฆ์อรุณ ในเรื่อง “คู่เดือด”

 เป็นที่ทราบกันดีว่า หนังบู๊ภูธรสไตล์
สันติสุชาภาพยนตร์จะมาพร้อมกับความบ้าระหำ่า บู๊ล้างผลาญ และ
มฉีากต่อสูท้ีส่ะใจ ดเุดด็เผด็มนั เล่นจรงิ เล่นกนัแบบลมืตาย วสินัต์เล่าว่า แฟน
หนังของสันติสุชาภาพยนตร์ ส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างจังหวัด ยิ่งเป็นหนัง 
กลางแปลงต้องมีฉากระเบิดภูเขาเผากระท่อม เพราะคนดูเขาชอบ วิสันต์จึง
ใส่ฉากระเบิดภูเขาเผากระท่อมในหนังบู๊ภูธรของเขาทุกเรื่อง

 “ทำาไมต้องเป็นหนังบู๊ภูธรครับ” หน่วยกู้หนังถาม
 “เพราะคนต่างจังหวัดเยอะกว่ากรุงเทพฯ” วิสันต์ตอบ
 และหน้าทีส่ำาคญัของผู้อำานวยการสร้างหนังไทย วสัินต์บอกว่า ต้อง

บาลานซ์เรื่องทุกอย่างให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นทีมงาน ดารานักแสดง รวมทั้งการ
ชั่งใจในงบประมาณการถ่ายทำา เพื่อให้ถ่ายทำาภาพยนตร์เสร็จลุล่วง

 ตลอดระยะเวลาในการสร้างภาพยนตร์ที่มากกว่า ๔๐ เร่ือง 
วิสันต์ภูมิใจและไม่เคยเสียดายที่ทิ้งร้านทองแล้วมาทำางานในกองถ่าย วิสันต์
กล่าวว่า เขาโชคดีทีไ่ด้ร่วมงานกับดารานกัแสดงชือ่ดังมากมาย การทำาหนงั ยงั
ทำาให้เขาได้พบกับประสบการณ์และมิตรภาพที่ดี ๆ  จากนักแสดงและทีมงาน 
ถึงแม้ทีมงานของเขาในสมัยนั้นไม่ได้มีความรู้ด้านภาพยนตร์ มีแต่คนที่หอบ
ความคิด ความฝัน และจินตนาการมาใส่รวมกัน พวกเราใช้ประสบการณ์จริง 
เรยีนรู ้ลองผิดและลองถูกกันในกองถ่ายจรงิ ๆ  จนผลิตหนงัไทยออกมามากว่า 
๔๐ เรื่อง และถึงแม้ช่วงหลัง ๆ หนังของวิสันต์จะไม่ค่อยประสบความสำาเร็จ 
แต่วสินัต์กล่าวว่า เขาประสบความสำาเรจ็ตัง้แต่วนัแรกทีไ่ด้ก้าวเข้ามาสูว่งการ
หนงัไทยแล้ว การได้สร้างหนงัสำาหรบัเขามนัเป็นยิง่กว่าความฝัน ทุกเร่ืองทีเ่ขา
ได้สร้างคือความสำาเร็จ วิสันต์กล่าว



๔

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

คอลัมน์กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์จะพาท่านไปรู้จัก
เรื่องราวของ ทีมงานแม่นางกวักภาพยนตร์ หน่วยบริการหนัง
กลางแปลงแห่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ด�าเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๒๑ และเปลี่ยนผ่านจากระบบฟิล์มมาสู่ดิจิทัลในปัจจุบัน 
ผ่านค�าบอกเล่าคณุสมบตั ิ บวัเผอืก ผูบ้รหิารรุน่ที ่๒ ซึง่เป็นทายาท
ของ คุณส�ำรวย บัวเผือก ผู้ก่อตั้งกิจการ

ท�ำไมถึงชื่อแม่นำงกวักภำพยนตร์
เริ่มต้นจากป๋าของผมแกเป็นลูกน้องของทีมงานเสรีนครภาพยนตร ์

หนังกลางแปลงจอแรกในสมุทรปราการ ป๋าบอกตอนนั้นคู่แข่งก็มีแค่ทีมงาน 
จ. บรกิารภาพยนตร์ สมยันัน้แค่มจีอหนงั มตีูล้ำาโพงแบบตัง้ลำาโพงฮอร์นกฉ็าย
ได้แล้ว  เครื่องฉายบางทีก็ไปเช่ามาจากศรีวรจักร ถนนวรจักร  ต่อมาเจ้าของ
จอเสรีนครภาพยนตร์แกเลิกกิจการ ป๋าผมก็อยากทำาหนังกลางแปลงต่อ 
โดยให้แม่ผมเป็นผู้ลงทุนให้ ป๋าก็ไปหาพระอาจารย์สมพร อยู่ที่วัดเขาเขียว 
ราชบรีุ ป๋าผมเป็นลกูศษิย์หลวงพ่อองค์นีอ้ยู ่กถ็ามหลวงพ่อว่าจะตัง้ชือ่อะไรดี  
หลวงพ่อบอกว่าชือ่ “แม่นางกวกั” ในความเชือ่โบราณแม่นางกวกัเป็นลกูของ
ปู่เขาเขียว หลวงพ่อบอกใช้ชื่อนี้รับรองดังแน่ ๆ ตอนไปซื้อรถ ๖ ล้อ ก็นิมนต์
หลวงพ่อไปด้วย เปิดงานแรกที่วัดบางปิ้ง ถ. ศรีนครินทร์

อยำกให้เล่ำถึงควำมประทับใจในอดีต
ผมมีความสุขมากเวลาก่อนจะฉายหนังที่จะเปิดเพลงโดยใช้แผ่นเสียง 

ตอนนั้นเทปยังไม่มีซีดียังไม่เกิด  ยังจำาได้เลยตอนที่ได้เครื่องขยายที่ใช้หลอด
สุญญากาศชุดใหม่ ฉายที่วัดกลาง ลงจอ ๑๘ เมตร คนดูมืดฟ้ามัวดิน มีการ
พากย์สดโดยคุณลุงจุ๋มจิ๋ม  นักพากย์จากสมุทรสงคราม  และก็มีที่วัดไทร ตรง
สะพานพระราม ๙ ที่วัดนี้เลี้ยงหมาเยอะ วันไหนเรามาฉายหนัง ขี้หมาที่วัด 
วันนั้นก็ราบเรียบไปหมด  ส่วนที่เทศบาลบางเมือง จะฉายงานวันพ่อ วันแม่ 
งานส่งท้ายปีเก่าขึน้ปีใหม่ ขนาดแม่ค้ายงับอกจอไหนมาฉายไม่เคยขายของได้
ดีเท่ากับจอนี้เลย เพราะผมฉายหนังเรียกลูกค้า ไม่ได้ไล่ลูกค้า แต่ตอนนี้งาน
อาจจะลดลงบ้าง เช่น งานศาลเจ้าลดลงไปจากเดิม ๑๕ % 

หน่วยบริกำรหนังกลำงแปลง
แถวปำกน�้ำสมัยนั้นมีอะไรบ้ำง

ที่จำาได้ก็ต ้องเริ่มจากจอที่ป ๋าผม 
ร่วมงาน  เสรีนครภาพยนตร์, จ.บริการ
ภาพยนตร์,  แม่นางกวกัภาพยนตร์, หงษ์ฟ้า 
ภาพยนตร์, หงษ์ทองภาพยนตร์, สำาโรงใต้
ภาพยนตร์, กอบลาภภาพยนตร์, จุกซาวด์
โปรโมชั่น, ศิษย์วัดโมกข์ภาพยนตร์, ศิษย์
วดั ๑๒ ภาพยนตร์, สมพรภาพยนตร์, บอย
ภาพยนตร์ ทีม่เียอะเพราะแต่ก่อนโทรทศัน์
ไม่ได้มีทุกบ้าน บางบ้านยังเป็นขาวดำา 
เวลามีหนังมาฉายในงานก็จะมีของกิน 
ให้เลือกหลากหลาย  อย่างเช่นงานองค์พระสมุทรเจดีย์ที่ปากนำ้าก็จะมีหนัง
กลางแปลงมาฉายอย่างน้อย ๔ จอ ต่อคืน 

จำกฟิล์มสู่ดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำง
ผมมลีกูชายชือ่ สทิธโิชค  บวัเผอืก เขาเรยีนจบอเิลก็ทรอนกิส์พอดีก็เลย

ถามว่าลูกจะเอาไหม พอตกลงจะทำาก็เลยไปศึกษาดูงานที่ทีมงานขุนแผน
ภาพยนตร์ที่เขาทำามาก่อน  ผมลงทุนใหม่หมดโดยขายชุดเครื่องฉายเตาถ่าน 
๒ ชุด และชุดเตาหลอดอีก ๒ ชุด เก็บไว้แค่ ๑ ชุดใหญ่  ตู้ลำาโพง ๒๔ นิ้ว จาก 
๔๘ ใบ เหลือแค่ ๑๒ ใบ  ลูกน้องจาก ๑๒ คน เหลือ ๓ คน ดิจิทัลตอนแรก
คิดว่าจะไปได้ดี แต่ไปจบตรงที่หนังไทยดิจิทัลเราเข้าไม่ถึง เขาปล่อยมาให้เรา
ฉายน้อยมาก ไม่เหมือนฟิล์มหนังไทยสมัยก่อนจะได้ฉายทุกเรื่อง คิดว่าใน
อนาคตข้างหน้าจะดีขึ้น  

มีอะไรจะฝำกถึงหอภำพยนตร์บ้ำง
อยากให้เผยแพร่เรื่องราวของหนังกลางแปลงให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ 

วิถีชีวิตคนยุครุ่นเก่า ตอนนี้ผมก็ให้ลูกชายสานต่อใช้ชื่อ ทีมงานแม่นางกวัก
อนิเตอร์ (จเูนยีร์ HD)  ส่วนตัวผมก็จะทำาไปจนกว่าจะส้ินลมหายใจ ถ้าเจ้าภาพ
ไม่ทิ้งผม ผมก็ไม่ทิ้งเจ้าภาพ ตราบใดที่ยังมีเจ้าภาพ หนังกลางแปลงก็ยังมี 
ลมหายใจอยู่

ประสงค์ สว่างสุข

แม่นางกวักภาพยนตร์ 
หน่วยบริการหนังกลางแปลงแห่งจังหวัดสมุทรปราการ

๑๖



๕

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๑๗

หนังสรูางแรงบันดาลใจ
(ภาค ๒)

กองบรรณาธิการ

สตรีเหล็ก
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓
กำากับโดย ยงยุทธ ทองกองทุน 
นำาแสดงโดย เจษฎาภรณ์ ผลดี, กกกร เบญจาธกิลุ 
และโจโจ้ ไมอ๊อคชิ

สร้างจากเหตุการณ์จริงที่ทีมวอลเลย์บอล
จังหวัดลำาปาง ส่งทีม “สาวประเภทสอง” ทั้งทีม
ลงแข่งขันกีฬาระดับประเทศ จนได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ แม้ตลอดการแข่งขัน พวกเธอจะถูก 
กองเชียร์และทีมคู่แข่ง รวมทั้งสื่อ ตั้งคำาถามต่อ 
ความเหมาะสม จนถึงขั้นค่อนขอด หยามเหยียด 
ตลอดจนหาข้อกำาหนดเพือ่กดีกนัพวกเธอออกจาก
การแข่งขัน แต่ในท้ายสุดก็พ่ายแพ้ต่อฝีมือกีฬา 
ของทีม “สตรีเหล็ก” ทีมนี้ในที่สุด

หนังสร้างขึน้ด้วยความพยายามจะเปิดพืน้ที่
ความหลากหลายทางเพศ และเรียกร้องให้สังคม
ยอมรับคนที่หลากหลายทางเพศมากขึ้น โดยให้
มองที่ความสามารถของบุคคลมากกว่าเพศที ่
แตกต่าง  

โหมโรง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
กำากับโดย อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์
นำาแสดงโดย อนชุติ สพันธุพ์งษ์ และ อดลุย์ ดลุยรตัน์

ศร (อนุชิต สพันธุ์พงษ์ รับบทในวัยรุ่น และ 
อดุลย์ ดุลยรัตน์ รับบทในวัยชรา) เติบโตในคณะ
ดนตรี มีความใฝ่ฝันจะเป็นระนาดเอกฝีมือฉกาจ 
เขาผ่านช่วงชีวิตที่ต้องเล่นในวงต่อหน้าเจ้านาย 
เชื้อพระวงศ์ชั้นสูง แข่งขันกับขุนอิน ระนาดเอก
ฝีมือฉกาจ จนได้รับชัยชนะ เมื่อถึงบั้นปลายชีวิต
กลับเผชิญความท้าทายอีกครั้ง เมื่อดนตรีไทย
กลายเป็นสิ่งต้องห้ามในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
ตามนโยบายปรับวัฒนธรรมไทยให้เป็นสากลขึ้น 
ศรจึงอาศัยดนตรีไทยแสดงจุดยืนอันเป็นเสรีของ
ตน แม้จะต้องเผชิญการคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐ
ไทยเองก็ตาม

หนังนำาเสนอภาพการประชันดนตรีไทยอัน
ดเุดอืด จนพลิกภาพดนตรไีทยทีเ่ดิมเป็นส่ิงล้าหลัง
ไม่น่าสนใจกลายเป็นกระแสดนตรีไทย รวมทั้ง
สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เริ่มฝึกหัดดนตรี
ไทยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมของชาติในปัจจุบันกัน
มากขึน้ ท้ังในแนวทางดัง้เดมิและแนวทางประยกุต์ 
จนถึงเกิดการประกวดดนตรีไทยในระดับเยาวชน
อีกมากมายหลังจากหนังออกฉาย

โอเค เบตง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ / กำากับโดย นนทรีย์ นิมิบุตร
นำาแสดงโดย ภวูฤทธิ ์พุม่พวง และ จรีนนัท์ มะโนแจ่ม

โอเค เบตง เล่าชีวิตธรรม (ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง) 
อดีตภิกษุหนุ่มซึ่งหลังพี่สาวเสียชีวิตในเหตุระเบิด
รถไฟ จึงลาสิกขาออกมาดูแลหลานสาวชาวมุสลิม และเริ่มผูกพันกับหลิน (จิระนันท์ มโนแจ่ม) สาว
พุทธที่บ้านอยู่ตรงข้ามกัน ธรรมเร่ิมตั้งคำาถามกับวิถีไทยมุสลิมเพราะสงสัยในตัวแฟนหนุ่มของหลินที่
อาจเกี่ยวพันกับเหตุระเบิด 

นอกจากการตั้งคำาถามถึงการมีชีวิตนอกรั้ววัดของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในวัดมาแทบทั้งชีวิต หนังยัง
พยายามนำาเสนอพืน้ท่ีทีอ่ยูร่่วมกนัระหว่างไทยพุทธกบัไทยมสุลิม สร้างแรงบนัดาลใจให้เราถกเถยีงถงึ
ความเป็นไปได้ที่จะสร้างพื้นที่สันติในพื้นที่ขัดแย้ง 

วัยระเริง 
ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ / กำากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์
นำาแสดงโดย อำาพล ลำาพนู, วรรษมน วัฒโรดม และ
สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต

ดนตรีกับการเรียนจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร
ในเม่ือทัศนคติของผู้ใหญ่ยังมองดนตรีเป็นเรื่อง 
ไร้สาระอยู่เลย จนกระทั่งหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อ
ปี ๒๕๒๗ โดยมีตัวละครสำาคัญอย่างครูศรีนวล 
(สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต) ผู้ประยุกต์เอาดนตรีมาใช้
เป็นสื่อการสอน จนได้รับความนิยมจากเด็ก ๆ  ใน
ชั้นเรียนอย่างมาก แรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นจาก
หลานชายครูศรีนวล ซึ่งเป็นนักเรียนนักดนตรีที ่
ไม่ชอบไปโรงเรียน เพราะบรรดาครูที่โรงเรียน
หลานชายมองว่าดนตรีเป็นสิ่งมอมเมาทำาให้เด็ก 
ไม่สนใจการเรียน 

นอกจากเนื้อหาจะสนุกสนาน เต็มไปด้วย 
นักแสดงหน้าใหม่ขวัญใจวัยรุ ่นในยุคนั้นอย่าง 
อำาพล ลำาพนู และ วรรษมน วฒัโรดม แต่ทีโ่ดดเด่น
เหนือกาลเวลาจริง ๆ คือเพลงประกอบหนัง 
โดยเฉพาะเพลง “ยุโรป” ที่สอดแทรกเนื้อหาใน
บทเรียนเข้าไปในเพลงได้อย่างสนุก จนติดปาก 
ทุกคนที่ได้ดูหนัง ทั้งแสดงให้เห็นว่าเพลงกับ 
บทเรียนมันไปด้วยกันได้อย่างงดงามจริง ๆ และ 
ยังสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นยุคนั้นหลาย ๆ คน 
หนัมาตัง้วงดนตรใีนโรงเรยีน เกดิกจิกรรมประกวด 
ดนตรีในโรงเรียนตามกระแสความนิยมของหนัง
อีกด้วย

จดหมายข่าวฉบับนี้จะขอเสนอรายชื่อภาพยนตร์อีก ๒๕ เรื่องที่สามารถ
สร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างกำาลังใจให้แก่ผู้ชมได้ โดยคราวนี้จะมี
ส่วนท่ีเป็นภาพยนตร์ไทยอยูด้่วย ซึง่
ได้นำาเสนอออกมาในกลุ่มเดียวกัน 
เพื่อให้ท่านผู้อ่านสามารถเลือกชม
ภาพยนตร์ที่ตรงตามรสนิยมของ
แต่ละท่าน



๑๘

รัก 7 ปี ดี 7 หน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
กำากับโดย ปวีณ ภูริจิตปัญญา, อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม  
และจิระ มะลิกุล 
นำาแสดงโดย จิรายุ ละอองมณี, สุทัตตา อุดมศิลป์, 
ซนันี ่สุวรรณเมธานนท์, ครสิ หอวงั, นชิคณุ หรเวชกลุ 
และสู่ขวัญ บูลกุล

 หนงัทีร่วมเอาเรือ่งส้ัน ๆ  ๓ เรือ่ง เล่าชวีติ
คนแพ้ ๓ คนต่างวัย ที่ต่างพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคของ
ชวีติต่างกนัไป ต้ังแต่อดีตนกัแสดงตกอบัทีอ่กหักจน
ปล่อยตวัอ้วนฉ ุ(ซนันี ่สวุรรณเมธานนท์) ผูป้ระกาศ
ข่าวที่กำาลังหมดหวังในชีวิต (สู่ขวัญ บูลกุล) จนถึง
เดก็หนุม่ตดิเกม (จริาย ุละอองมณ)ี ผูไ้ม่กล้าบอกรกั
เพือ่นสาว (สทัุตตา อดุมศลิป์) ปัญหาทีดู่เหมอืนเล็ก
ในสายตาคนอื่นกลับลุกลามใหญ่โตจนทำาให้ชีวิต
พวกเขาไม่ไปไหน

 เป้าหมายเล็ก ๆ ที่แต่ละตัวละครเผชิญ
ความลำาบากในการแก้ไข กลายเป็นแรงบันดาลใจ
ให้คนดหูนัมาคิดถึงการเอาชนะอปุสรรคในชวีติ เพือ่
ทีจ่ะก้าวต่อไป โดยเร่ิมจากชัยชนะเลก็ ๆ  เพือ่เริม่ต้น
สู่สิ่งยิ่งใหญ่ อย่างที่ตัวละครทั้ง ๓ ในหนังเรื่องนี้ 
ข้ามพ้นมาได้

มหา’ลัย เหมืองแร่
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘
กำากับโดย จิระ มะลิกุล
นำาแสดงโดย พชิญะ วชัจติพนัธ์, ดลยา หมดัชา และ
สนธยา ชิตมณี

 สร้างจากเรื่องสั้นชุด “มหา’ลัย เหมือง
แร่” ของอาจนิต์ ปัญจพรรค์ อนัเป็นตำานานหนงัสอื
ในดวงใจใครหลายคน เล่าเรื่องชีวิตอาจินต์ในวัย
หนุ่มที่ถูกให้ออกจากมหา’ลัย ต้องระเห็จลงใต้
ทำางานในเรือขุดแร่นานนับปี ผ ่านเหตุการณ์
มากมายทั้งเรือขุดล่ม ปัญหาในกลุ่มเพื่อนทำางาน 
ตลอดจนสภาพอากาศสดุเลวร้ายจนจบัไข้เกอืบตาย 
บวกด้วยความเหงา-เปล่าเปลี่ยว ทั้งมองไม่เห็น
อนาคต แต่นานวันเข้าอาจินต์เริ่มปรับตัวได้ ก่อน
พบว่าที่นี่เป็นถึงมหา’ลัยชีวิตที่จะเปลี่ยนความคิด
อาจินต์ไปตลอดกาล

 หนังถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตัว
อาจินต์ที่บันทึกไว้ในเรื่องส้ันชุดนี้อย่างละเมียด-
ละไม ลึกซึ้ง และสร้างแรงบันดาลใจให้คน 
หนุ่มสาวรุ่นใหม่ หันมาตรวจสอบชีวิตทั้งใน
และนอกรัว้มหา’ลยัของตน ว่าได้พบบทเรียน
ลำ้าค่าเฉกเช่นอาจินต์แล้วหรือไม่ ได้ใช้ชีวิต
เพื่อเรียนรู้สิ่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตำารา 
เรียนรู้ผ่านผู้คน พื้นที่ และเข้าใจชีวิตจริง ๆ  
หรือยัง

ผีเสื้อและดอกไม้
ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ / กำากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท
นำาแสดงโดย สุริยา เยาวสังข์, วาสนา พลเยี่ยม และสุเชาว์ พงษ์วิไล 

หนังสร้างจากวรรณกรรมเยาวชนของ “นิพพาน” ที่บันทึกภาพอดีต
ชายแดนใต้ไทยไว้อย่างงดงาม เล่าเรื่อง ฮูยัน (สุริยา เยาวสังข์) เป็นเด็กหนุ่ม
วัย ๑๕ ตัดสินใจไม่เรียนต่อ เพื่อทำางานขายไอศกรีมในสถานีรถไฟ ช่วยพ่อ 
(สุเชาว์ พงษ์วิไล) หาเงินดูแลครอบครัวและส่งเสียงน้องอีก ๒ คนให้ได้เรียน
ต่อแทน จนวันหนึ่งฮูยันได้พบมิมปี (วาสนา พลเยี่ยม) เด็กหญิงร่วมห้องเรียน
คนสนิท ที่โดยสายรถไฟไปค้าขายแถบชายแดนไทย-มาเลเซีย มิมปีชักชวนฮูยันไปร่วมค้าขายกับเธอ 
ทำาให้ฮูยันได้พบเด็กกลุ่มใหม่ที่เป็น “กองทัพมด” หรือกลุ่มโจรเด็กค้าข้าวเถื่อนข้ามชายแดน ฮูยันเก็บ
เงินทองได้มากขึ้น แต่ก็ต้องเสี่ยงกับการถูกตำารวจตามจับ รวมทั้งถูกแก๊งคู่อริบนรถไฟเล่นงาน

นับเป็นหนังไทยเพียงไม่กี่เรื่องที่หยิบความสัมพันธ์ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนมานำาเสนอได้อย่าง
น่าประทับใจ หนังยังทำาให้เราเห็นการเติบโตผ่านวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของเหล่าตัวละคร หนังช่วยตั้งคำาถาม
ถึงเส้นแบ่งของศีลธรรมและกฎหมายกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเด็กต่อครอบครัว

อรหันต์ซัมเมอร์
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กำากับโดย ภวัต พนังคศิริ
นำาแสดง ธชัพล ชมุดวง, อรณุ ภาวไิล และฉายนนัทน์ 
มโนมันสันติภาพ

 วัดป่าแดนไกลจำาต้องรับมือกับความ
วุ ่นวายที่คาดไม่ถึง เมื่อเด็กชาย ๔ คนแสนซน
พร้อมใจกันบวชภาคฤดูร้อน โดยมีหลวงพี่ใบบุญ
เป็นคนคอยดูแล หลวงพี่ใบบุญต้องรับมือกับเด็ก
แสบทั้ง ๔ ตลอดภาคฤดูร้อน ความซุกซนของเหล่า
เณรท้ัง ๔ ค่อย ๆ  ถกูขดัเกลาผ่านคำาสอนอย่างง่าย ๆ  
จากหลวงพี่ใบบุญ และค่อย ๆ  เห็นความสำาคัญของ
การบวชภาคฤดูร้อนที่ไม ่ใช ่แค่บวชเพื่อศึกษา 
พระธรรมเท่านั้น แต่เป็นการฝึกกายและใจ เตรียม
พร้อมรับมอืกบัการก้าวข้ามวยัสูค่วามเป็นผู้ใหญ่ใน
อนาคต

๑๕ ค�า่ เดือน ๑๑
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
กำากับโดย จิระ มะลิกุล
นำาแสดงโดย อนุชิต สพันธุ์พงษ์ และ 
นพดล ดวงพร 

 เหตุการณ์ บ้ังไฟพญานาค เป ็น
เหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นประจำาบริเวณ
แม่นำ้าโขงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย เหตุ
มหัศจรรย์นี้ชักนำาผู้คนเปี่ยมศรัทธาทั่วประเทศ
ไปเป็นสกัขพียานในวนัขึน้ ๑๕ คำา่ เดอืน ๑๑ แต่
แท้จริงเหตุการณ์นี้เกิดข้ึนได้อย่างไร หนังตั้ง
คำาถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านสองตัวละคร หนึ่งคือ
พระผู้มีศรัทธาและผ่านโลกอย่างฉกาจ (นพดล 
ดวงพร) กับหนึ่งเด็กหนุ ่มที่ตั้งคำาถามและ
พยายามหาความจรงิในชวีติ (อนชุติ สพนัธุพ์งษ์) 

 หนังพาคนดูไปสำารวจปรากฏการณ์
ธรรมชาตินี้ในหลากหลายแง่มุม ทั้งความเชื่อ 
ศรัทธา และวิทยาศาสตร์ ข้อความ “เชื่อในสิ่งที่
ทำา ทำาในสิ่งที่เชื่อ” ถูกตอกยำ้า เพื่อแสดงให้เห็น
ความสำาคญัของการยอมรบัความเชือ่และศรทัธา
ที่แตกต่างกัน เป็นเสมือนภาพจำาลองของสังคม
ที่แนวคิดวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถลบล้าง 
ความเชื่อในสิ่งลี้ลับไปได้



๑๙

The Pursuit of Happyness
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ / กำากับโดย Gabriele Muccino
นำาแสดงโดย Will Smith, Thandie Newton และ Jaden Smith

คริส การ์ดเนอร์ (Will Smith) พ่อผู้สู้ไม่ถอยเพื่อลูกชายคนเดียว (Jaden 
Smith) หลังประสบปัญหาการเงินอย่างหนัก ธุรกิจที่ลงทุนไปกลับสูญเปล่า 
เป็นหนี้ก้อนโต บ้านถูกยึด ภรรยาทิ้ง กลายเป็นคนไร้บ้าน ต้องพาลูกชายคนเดียว
ไปนอนตามห้องนำา้สาธารณะ อดมือ้กนิมือ้ และต้องกระเสอืกกระสนทำางานสารพัด 
เพราะความรักที่เขามีต่อลูกและจิตใจนักสู้ ที่แม้ตกระกำาซำ้าซากยังไขว่คว้าหา
ทางออกให้ปัญหาชีวิตเสมอ

หนังพิสูจน์ให้เราเห็นว่าแรงใจสำาคัญที่สุดในการเผชิญอุปสรรค สำาหรับคนที่แทบส้ินเนื้อประดาตัว 
หากยงัใช้ชวีติอย่างมคีวามหวงั มกีำาลงัสู ้และไขว่คว้าทกุโอกาสทีเ่ข้ามา กอ็าจเหน็ทางสว่างอย่างทีต่วัละคร
ทำาให้เราเชื่อว่าเขาสามารถพลิกชีวิตได้ด้วยตัวเองจริง ๆ 

Jerry Maguire
ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ / กำากับโดย Cameron Crowe
นำาแสดงโดย Tom Cruise, Cuba Gooding Jr. 
และ Renée Zellweger

เมือ่ เจอร์รี ่แมกไกวร์ (Tom Cruise) ผูจ้ดัการ
นักกีฬาที่ประสบความสำาเร็จสูง เริ่มต้ังคำาถามกับ
งานทีเ่ขาทำาอยูว่่ามนัไม่ได้ให้คณุค่ากบันกักฬีาทีอ่ยู่
ในสังกัดในฐานะบุคคลจริง ๆ มากไปกว่าสินค้า 
ทำาเงิน บริษัทจึงไล่เขาออก เขาออกมาตั้งบริษัท 
ผู้จัดการนักกีฬาของตัวเองขึ้น โดยมีพนักงานหนึ่ง
คน โดโรธี (Renée Zellweger) และนักกีฬา 
รองบ่อนอย่าง ร็อด (Cuba Gooding Jr.) ในสังกัด
เพยีงคนเดยีว เขาต้องพยายามพสิจูน์ว่าแนวคดิเร่ือง
นักกีฬาที่เขาดูแลไม่ใช่แค่สินค้าทางธุรกิจแต่เป็น
บุคคลจริง ๆ คือสิ่งที่ถูกต้อง 

การกระทำาของเจอร์รี่ ทำาให้เราหันกลับมา 
ทบทวนถึงการทำางานที่ต้องการ “การเอาใจใส่” 
มากกว่าการทำาให้มนัเป็นหน้าทีห่รอืมุง่หาประโยชน์
สูงสุดโดยไม่คิดถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ 

Frozen
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
กำากับโดย Chris Buck และ Jennifer Lee
เสียงพากย์โดย Kristen Bell และ Idina Menzel

แอลซ่า (Idina Menzel) และอนันา (Kristen 
Bell) สองทายาทเมืองแรนแดลล์ที่มั่งคั่ง แอลซ่า 
คนพีน่ัน้กลบัมพีลงัพเิศษเสกทกุสิง่เป็นนำา้แขง็ได้ แต่
เธอไม่รู้วิธีควบคุมมัน จึงเกิดอันตรายทำาให้อันนา
เกือบตาย ความเสียใจทำาให้แอลซ่าหนีจากเมือง 
สร้างปราสาทนำา้แขง็บนหบุเขาเพือ่ปิดกัน้ตวัเองจาก
โลกภายนอก ไม่ให้พลังนำ้าแข็งทำาร้ายใครอีก หนัง
เปรียบพลังนำ้าแข็งของแอลซ่าเป็นเหมือนปราการ
ในจติใจ ทีค่นเราเลอืกสร้างขึน้เพือ่ปิดกัน้ตวัเองจาก
คนอื่น ๆ

หนังทำาให้เห็นคุณค่าของการให้อภัยตัวเอง
และความรกั ทีส่ามารถพงัปราการในจติใจทีปิ่ดกัน้
ตวัเรา บ่อยครัง้ทีเ่ราเลอืกจะหนปัีญหาเพราะกลัวที่
จะเผชิญปัญหา ซึ่งทำาให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
อย่างที่ควรจะเป็น

Seabiscuit 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
กำากับโดย Gary Ross
นำาแสดงโดย Tobey Maguire, Jeff Bridges และ 
Elizabeth Banks

ม้าแข่ง ซบีสิกิต เป็นม้าทีม่ตีำาหนเิพราะตัวเล็ก 
ถกูจดัให้เป็นม้าคู่ซ้อมสำาหรบัม้าทีใ่ช้แข่งจรงิเสมอ ๆ 
แต่กลบัมีมหาเศรษฐทีีก่ำาลงัประสบปัญหาจติตกจาก

ภาวะเศรษฐกิจอย่าง ชาร์ลส์ (Jeff Bridges) มองเห็นความสามารถของมัน ให้โอกาสมันลงแข่ง ควบโดย 
จ๊อกกี้หนุ่ม เรด พอลลาร์ด (Tobey Maguire) ที่ถูกมองว่าเป็นพวกขี้แพ้เหมือนม้า แต่ม้าตัวนี้กลับสร้าง
ปาฏิหาริย์ เอาชนะม้าตัวฉกาจในการแข่งขันตลอดปี ๑๙๓๖-๑๙๓๗ ได้สำาเร็จ 

หนังนำาตำานานข้างต้นมาบอกเล่าอย่างสนุกสมจริง “ม้านอกสายตา” อย่าง Seabiscuit กับจ๊อกกี ้
ขีแ้พ้อย่างเรด สามารถกลายแรงบันดาลใจให้คนอเมรกินัทีก่ำาลงัเผชญิภาวะเศรษฐกจิตกตำา่ตลอดยคุ ๑๙๓๐ 
ได้ลุกขึ้นมาเดินมาทำาธุรกิจ และพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ หนังยังถูกนำามาพูดถึงการให้ความสำาคัญกับ
คุณค่าของคนที่ต้องเผชิญกับความล้มเหลวอีกด้วย

Joy
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
กำากับโดย David O. Russell
นำาแสดงโดย Jennifer Lawrence, Robert De 
Niro และ Bradley Cooper

น้อยคนนกัจะรู้ว่าเครือ่งใช้ในบ้านของเราทกุ
วันนี้ หลายสิบชิ้นเกิดจากฝีมือผู้หญิงคนเดียวกัน 
เธอคือ จอย แมงกาโน (Jennifer Lawrence) 
แม่ม่ายลูกติดที่ต้องเผชิญปัญหาชีวิตหลังสามีหย่า 
ไร้งาน และยงัต้องดแูลพ่อแม่ทีเ่ริม่สงูวยัข้ึน เธอเริม่
คดิทำาธรุกจิทีจ่ะช่วยให้ครอบครวัอยูร่อด บวกด้วย
พืน้ฐานเป็นคนช่างคดิ สงัเกต และออกแบบได้ งาน
ชิน้แรก ๆ  ของเธอจงึเป็นการประดษิฐ์เครือ่งใช้สอย
ในบ้านสำาหรับแม่บ้านอย่างง่าย ๆ จนได้ ‘ไม้ม็อบ
มหัศจรรย์’ ที่ทุกคนมีติดบ้านกันในวันนี้ 

แรงบันดาลใจของเรื่องนี้อยู่ตรงความกล้า 
มุง่มัน่ ไม่ย่อท้อต่อชวีติของจอย หดัสงัเกตและปรบั
เอาสิง่ทีอ่ยูร่อบ ๆ  ตวัมาก่อประโยชน์สงูสดุ พืน้ฐาน
ส่ิงประดิษฐ์เครื่องใช้ในบ้านของเธอล้วนเกิดจาก
ปัญหาในชีวิตที่เธอนำามาปรับและแก้ไขให้มันช่วย
อำานวยความสะดวกมากขึ้น 

The Help
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
กำากับโดย Tate Taylor
นำาแสดงโดย Emma Stone, Viola Davis และ 
Octavia Spencer

 วัฒนธรรมการมีสาวรับใช้ผิวดำาเป็น
เหมือน “พี่เลี้ยง” คอยเลี้ยงดูลูกคุณหนูนั้นยังคง
อยู่ในสังคมอเมริกาจนถึงยุค ๖๐ โดยที่พวกเธอ 
ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สกีตเตอร์ 
(Emma Stone) นักข่าวสาวรุ่นใหม่ผู้มุ่งมั่น ได้
สังเกตเห็นว่าคนรับใช้หลายคนถูกเหยียดหยาม
อย่างไร เธอจงึตดัสนิใจตามสัมภาษณ์บรรดาแม่นม
ผิวสีที่ยังทำางานอยู่ในละแวกบ้านเธอให้บอกเล่า 
มุมมองของพวกเธอต่อครอบครัวผิวขาว 

 หนังสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้เห็น
คุณค่าในความเป็นมนุษย์ของคน ถึงแม้จะมาจาก
ต่างสถานะทางสงัคมและหน้าทีก่ารงาน นอกจากนี้ 
หนังเรื่องนี้ยังเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะเป็นจุดเริ่มต้น
ของการถกเถียงประเด็นความเท่าเทียมกันใน 
สังคมที่การเหยียดเชื้อชาติ เพศ และสถานะทาง
เศรษฐกิจยังคงฝังอยู่  



๒๐

Slumdog Millionaire
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
กำากับโดย Danny Boyle และ Loveleen Tandan
นำาแสดงโดย Dev Patel, Freida Pinto และ 
Saurabh Shukla

จามาล เป็นเด็กยากจนจากย่านสลัมในเมือง 
มุมไบ แต่ได้โอกาสเข้าแข่งขันเกมเศรษฐีอินเดีย 
จามาลตอบคำาถามได้ทกุข้อจนกำาลงัเข้าสูข้่อสดุท้าย 
ซึ่งหากตอบได้เขาจะคว้าเงินรางวัล ๒๐ ล้านรูป ี
ที่เปล่ียนชีวิตเขาไปได้ในข้ามคืน แต่แล้วจามาล 
กลับถูกตำารวจมาสอบสวนระหว่างพกัเบรกรายการ
เพราะสงสัยว่าจามาลโกง เด็กยากจนไร้การศึกษา
เช่นจามาล จะมีความรู้มากมายเหนือกว่าคนมีการ
ศกึษาสูง ๆ  ในสังคมได้อย่างไร จามาลจงึเริม่เล่าชวีติ
ของตนตั้งแต่ต้นให้ทุกคนได้ฟัง

ชวีติของจามาลเป็นแรงบนัดาลใจลำา้ค่าให้เรา
ได้คิดว่า แท้จริงบทเรียนสำาคัญสุดของชีวิตไม่ได้อยู่
ในห้องเรียน แต่กลับอยู่ท่ีการใช้ชีวิต ทุกคำาตอบ
แต่ละข้อทีเ่ขาตอบได้ ล้วนกลัน่มาจากประสบการณ์
ชีวิตของจามาลจริง ๆ เพราะชีวิตคือการเรียนรู้ 
ไม่สิ้นสุด และในตำาราไม่ได้มีทุกคำาตอบของคำาถาม
ชีวิต

The Descendants
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
กำากับโดย Alexander Payne
นำาแสดงโดย George Clooney, Shailene Woodley 
และ Amara Miller

ชวีติของ แมต คงิ (George Clooney) ทนาย
หนุ่มต้องมาเจอจุดพลิกผันสุดขั้วเมื่อภรรยาที่กำาลัง
ระหองระแหงกบัเขาประสบอบุตัเิหตตุ้องอยูใ่นห้อง
ไอซียู จากที่ไม่เคยดูแลลูก ๆ เลย เขาต้องมารับ
หน้าที่ดูแล อเล็กซ์ (Shailene Woodley) ลูกสาว
ที่อยู่ในวัยขบถต่อพ่อแม่ และ สก็อตตี้ (Amara  
Miller)  ลกูสาวคนเลก็ทีก่ำาลงัจะโต แมตยิง่เจบ็ปวด 
เมื่อพบว่าแท้จริงแล้วภรรยาของเขาคบชู้ พร้อม 
กับการถูกกดดันจากบรรดาเครือญาติที่เขาเป็น 
ผู้จัดการกองมรดกให้ขายที่ดินมรดกก่อนที่จะหมด
กรรมสิทธิ์ครอบครอง

หนงัเรือ่งนีส้ามารถนำาเสนอประเดน็เรือ่งการ
จัดการปัญหาชีวิตได้อย่างน่าสนใจ รวมไปถึงการ 
พูดถงึการจดัการกบัความตาย การสญูเสยี และการ
สร้างความสมัพันธ์กนัของคนในครอบครวั พร้อมทัง้
ได้พูดถึงบทเรียนชีวิตที่เงินทองไม่ได้สำาคัญที่สุด

The Theory of Everything
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ / กำากับโดย James Marsh
นำาแสดงโดย Eddie Redmayne และ Felicity Jones

สร้างจากเรือ่งจรงิของนกัฟิสกิส์ผูม้ชืีอ่เสยีงก้องโลก สตเีฟน ฮอว์คงิ (Eddie Redmayne) ทีช่วีติผกผนั 
จากเด็กหนุ่มที่ฉลาดเป็นกรดและมีอนาคตสดใส ต้องมาเผชิญกับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และแพทย์วินิจฉัย
ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่อีกเพียง ๒ ปี  แฟนสาวที่แสนดี เจน (Felicity Jones) ตัดสินใจแต่งงานกับเขา เพื่อจะ
ได้ใช้ชีวิตดูแลเขา ด้วยกำาลังใจและการดูแลเอาใจใส่ที่ดี สตีเฟนเริ่มมีกำาลังใจและกลายเป็นนักฟิสิกส์ที ่
คดิค้นทฤษฎหีลุมดำากำาเนดิจกัรวาลทีส่ำาคญัระดบัโลก ในขณะทีชี่วติคูข่องเขากบัเจนกลบัสัน่คลอนลงเร่ือย ๆ 

 เป็นอีกตัวอย่างหนังสร้างแรงบันดาลใจสำาหรับคนที่ต้องประสบกับโรคร้าย และทำาให้เห็นความ
สำาคัญของกำาลงัใจ นอกจากนี ้หนงัยงันำาเสนอประเดน็ความสมัพนัธ์ทีไ่ม่ได้มแีค่ต้องอยู่
ด้วยกันถึงจะมีความสุข แต่ยังมีรูปแบบความสัมพันธ์อื่น ๆ ที่สามารถสร้างความสุขได้
เช่นกัน

Hacksaw Ridge
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
กำากับโดย Mel Gibson
นำาแสดงโดย Andrew Garfield, Luke Bracey 
และ Sam Worthington

จากเร่ืองจริงของ เดสมอน ดอส (Andrew 
Garfield) พลทหารหนุ่มที่อาสาเข้าไปเป็นแพทย์
สนาม เพื่อร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ ๒ แต่ด้วย
ความเชือ่และศรทัธาในศาสนาอย่างแรงกล้า เขาจงึ
ไม่ยอมจับปืนเข้าไปในสนามรบโดยเด็ดขาด เขาจึง
กลายเป็นตัวตลกของกองทัพ แต่แล้วเมื่อเข้าสู ่
สนามรบจรงิ เขากลับได้สร้างปาฏหิารย์ิทีท่ำาให้เป็น
ที่จดจำาไปในประวัติศาสตร์สงครามของสหรัฐ- 
อเมริกา ด้วยการช่วยชีวิตทหารไว้ได้ถึง ๗๕ ราย 
ในสนามรบที่แฮกซอล ริดจ์  

หนังทำาให้เห็นพลังอันแรงกล้าของความ
ศรัทธาที่มีต่อความเชื่อในศาสนา ที่สามารถสร้าง
ความมุ่งมั่นให้กับเดสมอนตลอดทั้งการฝึกและใน
สนามรบจริง นอกจากนี้ หนังยังปูเรื่องของความ
รุนแรงที่เกิดจากอาวุธปืนเพื่อต้ังคำาถามถึงความ
ชอบธรรมกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งในครอบครัว
จนถึงระหว่างประเทศ

The Secret life of Walter Mitty
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ / กำากับโดย Ben Stiller
นำาแสดงโดย Ben Stiller, Kristen Wiig และ Sean Penn

ดูผิวเผินคำาว่า “ชีวิตคือการเดินทาง” น่าจะเป็นหัวใจสำาคัญของหนังเรื่องนี้ ที่เล่าถึงชีวิตนาย 
วอลเตอร์ มติตี ้(Ben Stiller) ผู้จดัการฝ่ายดแูลฟิล์มภาพนิง่ของนติยสาร Life เขาเป็นหนุม่ช่างฝันกลางวนั 
ที่ใช้ชีวิตธรรมดาไปวัน ๆ วันหนึ่งเขาก็พบว่านิตยสารที่เขาทำางานด้วยมากว่า ๑๖ ปี กำาลังจะเปลี่ยนไป
เป็นนติยสารออนไลน์ และแผนกเขากำาลงัจะปิดตวัลง หน้าทีเ่ลอืกรปูสำาหรบัปกสดุท้ายของนติยสาร ทำาให้
เขาต้องเดินทางตามหาฌอน ตากล้องชื่อดัง (Sean Penn) ซึ่งกลายเป็นการเดินทางที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ 
ไม่ต่างความฝันที่เขาเคยมี

หนังเร่ืองนี้เหมือนกำาลังพูดกับเหล่า “มนุษย์เงินเดือน” ที่ตั้งหน้าตั้งตาทำางานเก็บเงิน ใช้ชีวิต 
โดยลืมมิติอื่น ๆ  ของชีวิตไปหมดสิ้น นอกจากนี้หนังยังมีประเด็นการให้ความสำาคัญกับรายละเอียดเล็ก ๆ  
น้อย ๆ ในชีวิต ที่คนในยุคเร่งรีบมักจะลืมไป



๒๑

Freedom Writers
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
กำากับโดย Richard LaGravenese
นำาแสดงโดย Hilary Swank, Imelda Staunton 
และ Patrick Dempsey

โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งกลายเป็นแหล่งรวม
นกัเรยีนทีม่ปัีญหา พืน้เพมาจากชมุชนทีเ่ต็มไปด้วย
ความรุนแรง ทั้งชั้นมีนักเรียนหลากสีผิวหลาก 
เช้ือชาติ ทำาให้เกิดปัญหาการเหยียดผิวขึ้นภายใน
ห้องเรยีนและตามมาด้วยความรนุแรงถึงข้ันทะเลาะ
วิวาทกันเป็นประจำา จนกระท่ังครูคนใหม่ช่ือเอริน 
(Hilary Swank) ก้าวเข้ามาเป็นครูประจำาชั้นห้องนี้ 
เอรินเห็นปัญหาดังกล่าว จึงพยายามทุ่มเทแก้ไข
ปัญหานักเรียนในชั้นด้วยการใช้บทเรียนจากการ
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์ของนาซีในช่วงสงครามโลก 
ครั้งที่  ๒ เพื่อให ้นักเรียนในช้ันได ้เห็น 
ความสำาคัญของชีวิตเพื่อนมนุษย์ และ
คุณค่าในตัวเอง 

หนังสร้างแรงบันดาลใจให้คนดู 
ได้ลกุข้ึนมาสำารวจทศันคตขิองตัวเราเอง
ที่มีต่อคนอื่นในสังคม รวมทั้งการเคารพ
ชวีติของเราและของผูอ้ืน่ด้วย นอกจากนี้
หนังยังชื่นชมความทุ ่มเทของครูที่มี
มากกว่าการบงัคบัให้ทกุคนทำาตามกฎ
และระเบียบ 

Dolphin Tale
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
กำากับโดย Charles Martin Smith
นำาแสดงโดย Nathan Gamble,  Ashley Judd 
และ Harry Connick Jr.

ซอว์เยอร์ (Nathan Gamble) เด็กชาย 
ชัน้มธัยมทีไ่ม่ได้สนใจการเรยีน จนกลายเป็นปัญหา
ให้แม่ (Ashley Judd) ต้องหนักใจ จนกระทั่ง 

วันหนึ่ง เขาบังเอิญผ่านไปเจอโลมาตัวหนึ่งว่ายติดอวนและมาเกยตื้นที่ชายฝั่ง เขาเข้าไปช่วยเหลือมัน จึงได้
พบกับหมอเคลย์ (Harry Connick Jr.) และบุตรสาว ของสถานดูแลสัตว์นำ้าที่กำาลังจะถูกปิด ซอว์เยอร์จึงได้
ค้นพบความสนใจของตวัเองและกลายเป็นอาสาสมคัรของโรงพยาบาลแห่งนี ้พร้อมทัง้เป็นแรงกำาลงัสำาคญั
ในการชุบชีวิตโลมาให้สามารถกลับมาว่ายนำ้าได้ และพลิกฟื้นกิจการสถานดูแลสัตว์นำ้าให้กลับขึ้นมาอีกครั้ง  

หนังเร่ืองนี้สร้างแรงบันดาลใจให้เราได้เห็นความสำาคัญของการค้นหาตัวเองและได้ทำาในสิ่งที่ตัวเอง
รัก รวมไปถึงความสำาคัญของงานจิตอาสา ที่ทำาให้จากเด็กที่ดูไม่เอาถ่านได้เห็นคุณค่าในตัวเองและลุกขึ้น
มาทำาเพื่อคนอื่น 

Dead Poets Society 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๒
กำากับโดย Peter Weir
นำาแสดงโดย Robin Williams, Robert Sean 
Leonard และ Ethan Hawke

โรงเรียนประจำาชายล้วนอันเข ้มงวด มี
แบบแผนยาวนาน กลับเผชิญความเปลี่ยนแปลง 
ครั้งใหญ่ เมื่อครูกวีชื่อคีตติ้ง (Robin Williams) 
อดีตศิษย์เก่ากลับมาสอนที่นี่ คีตติ้งเริ่มคลาสแรก
โดยการให้เด็ก ๆ ฉีกตำาราเดิมทิ้ง และพาพวกเขา
ออกไปเรียนนอกห้องเรียน เน้นยำ้าว่าจินตนาการ 
ความรู้ทีไ่ด้มาเองสำาคญักว่าการท่องจำาจากหนงัสอื 
ซึง่ผดิกบัจารีตการเรียนทีน่ีท่ี่เน้นท่องจำาตลอดเวลา 
การเรียนกับคีตติ้งเปิดโลกใหม่ให้เด็ก ๆ รู ้จัก 
“เลอืกและตดัสนิใจชวีติตวัเอง” แทนทีจ่ะใช้มนัตาม
กฎระเบียบโรงเรียนหรือตามสิ่งที่พ่อแม่วางเอาไว้ 

หนังเรื่องนี้ถูกพูดถึงอย่างมากเม่ือออกฉาย 
ทั้งการนำาเสนอแนวคิด “ห้องเรียนนอกกรอบ” ที่มี
การพฒันาต่อจนถงึปัจจบุนั วลีประจำาของหนังอย่าง 
Cape Diem “จงฉกฉวยวันเวลาไว้” เป็นวลีแห่ง 
ยุคสมัยที่บันดาลใจให้นักเรียนหลาย ๆ คน เริ่ม
ค้นหาตัวเอง กล้าเดินออกนอกกรอบ เพื่อวางแผน
อนาคตชีวิตให้เป็นของเราจริง ๆ

Begin Again
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
กำากับโดย John Carney
นำาแสดงโดย Keira Knightley, Mark Ruffalo 
และ Adam Levine

เรื่องราวของคนตัวเล็ก ๆ อย่างสาวเกรต้า 
(Keira Knightley) ที่หลังถูกแฟนหนุ่มนักดนตรี 
(Adam Levine) ทิ้ง เธอก็เริ่มหาหนทางเป็น 
นักร้องแต่งเพลงเอง โชคดีได้เจอกับแดน (Mark 
Ruffalo) อดีตผู้บริหารหนุ่มที่ยังคงเชื่อในดนตรี 
“ที่ดี” แบบเดิม ๆ แม้โลกธุรกิจดนตรีจะเปลี่ยน
ไปมากแล้ว สองคนที่มีความฝันถึงดนตรีใน 
แบบเดียวกัน จึงจับมือกันสร้างผลงานเพลงที ่
เกิดขึ้นจากคนรักดนตรี โดยวิธีง่าย ๆ ในที่สุด 
พวกเขาต่างประสบความสำาเร็จในแนวทางที่
ตนเองเชื่อมั่น 

หนงัจบัเอาทัง้ประเดน็ความฝัน การต่อต้าน
ระบบสตดิูโอท่ีมองทกุอย่างเป็นธุรกจิ จนมองข้าม
พลังแท้จริงของศิลปะดนตรีไป รวมทั้งพูดถึง
โมเดลธุรกิจยุคใหม่ที่ศิลปินสามารถรำ่ารวยจาก

การขายผลงานตัวเองได้ โดยไม ่
ต้องง้อสตูดิโอ มานำาเสนอให้เกิด 
แรงบันดาลใจต่อผู้ชมในการเดิน

ตามความฝันของตัวเอง

Good Will Hunting
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 
กำากับโดย Gus Van Sant
นำาแสดงโดย Robin Williams และ Matt Damon

วิล (Matt Damon) เป็นวัยรุ่นที่มีปัญหา
ทางอารมณ์ ทำางานเป็นภารโรง มีชีวิตไร้สาระไป
วนั ๆ  ชอบทะเลาะววิาทจนถกูตำารวจจบั แต่กลบัเก่ง
คณติศาสตร์สดุยอด จนศาสตราจารย์แลมเบอร์ที่
เหน็ความสามารถนี ้ตดัสนิใจช่วยวลิพ้นคุก แลกกบั
วิลต้องมาเรียนกับเขา และเข้ารับการบำาบัดกับ 
จิตแพทย์ชื่อฌอน นานวันวิลยังไม่เปลี่ยนนิสัย 
ทำาให้แลมเบอร์และฌอนระอา จนเมือ่ฌอนพบว่า
วลิเคยถกูพ่อทารณุในวยัเดก็จงึเกบ็กด กลายเป็น
คนก้าวร้าว ปิดกั้นคนอื่น ฌอนช่วยให้วิลกล้า
เผชิญปมในวัยเด็ก มอบความเชื่อมั่นให้เต็มที่
อย่างทีวิ่ลไม่เคยได้รบัจากใคร ทำาให้ในท้ายสดุวลิ
ข้ามผ่านปมในใจ เปิดใจให้คนรอบ ๆ  ตวั และกล้า
เดินหน้าสู่ชีวิตใหม่

ตัวละครวิลเป็นแรงบันดาลใจให้ผู ้ชมได้
อย่างดีถึงคุณค่าของการเปิดใจรับคนรอบตัว 
ความเก่งกาจที่วิลมีจะไม่เกิดประโยชน์เลย หาก
เขาไม่ได้พบคนอย่างศาสตราจารย์แลมเบอร์หรอื
ฌอน โดยเฉพาะฌอนท่ีชี้ทางสว่างให้แก่ชีวิต 
วิล การ “เปิดใจรับคนอ่ืน” ของวิลยำ้าเตือนให้ 
เราตระหนักว่า เราต่างต้องการใครสักคนที่คอย
เคียงข้างและเข้าใจเราจริง ๆ 

 



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 อาภัสรา หงสกุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่
กรุงเทพมหานคร เป็นลูกสาวของนาวาอากาศเอก (พิเศษ) เพิ่ม หงสกุล 
ผู้มีผลงานการแสดงและกำากับภาพยนตร์-ละครโทรทัศน์จำานวนมาก หลัง
จบการศกึษาระดบัมธัยมทีโ่รงเรยีนศกึษาวทิยา อาภสัราได้เดนิทางไปศกึษา
ต่อทีรั่ฐปีนงั ประเทศมาเลเซยี แต่ระหว่างนัน้ เธอได้ถูกเรยีกตวักลบัมาเพือ่
ให้เข้าร่วมประกวดนางสาวไทย ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งเป็นการประกวด
คร้ังแรกทีจั่ดขึน้ หลงัจากว่างเว้นมานานนบัตัง้แต่ทีร่ฐับาลจอมพล ป. พบิลู- 
สงคราม จัดการประกวดนางสาวไทยในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ครั้งสุดท้าย
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 การประกวดนางสาวไทย ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๐๗ นี้ ได้รับการ
ร้ือฟื้นขึ้นมาใหม่โดยสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรม- 
ราชูปถัมภ์ และเป็นครั้งแรกที่มีการส่งผู้ชนะการประกวดเป็นตัวแทนเข้า
ร่วมการประกวดนางงามจักรวาลอย่างเป็นทางการ โดยองค์การส่งเสริม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) หลังจากที่ก่อนหน้านี้ มีสาวไทย
เคยเข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาลเพียง ๒ คน คือ อมรา อัศวนนท์ 
รองนางสาวไทยประจำาปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ประกวดเอง และ สดใส วานิชวัฒนา (ปัจจุบันคือ ร.ศ. สดใส พันธุมโกมล)  
ที่เข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาลใน พ.ศ. ๒๕๐๒ ขณะกำาลังศึกษาอยู่ที่
สหรัฐอเมริกา

 ด้วยรปูร่างหน้าตาทีง่ดงามอ่อนหวานและความสามารถทีช่นะใจ 
กรรมการ ทำาให้ อาภัสรา หงสกุล สามารถคว้ามงกุฎนางสาวไทย ประจำา

ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ มาครองได้ ท่ามกลางสาวงามหลายสิบคนที่เข้าร่วม
ประกวดในปีน้ัน รวมไปถึง อรัญญา นามวงศ์ และ 

เนาวรัตน์ วัชรา ซึ่งได้ตำาแหน่งรอง
นางสาวไทย และกลายเป ็น

นางเอกภาพยนตร ์ ที่ มี ชื่ อ เ สียง ใน 
เวลาต่อมา

 ป ีถัดมา พ.ศ. ๒๕๐๘ อาภสัรา
ได้เดินทางเป็นตัวแทนจาก ประเทศไทยไป
ประกวดนางงามจักรวาล ณ เมืองไมอามี่ 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสาวงาม เข ้าร ่วมการ

ประกวดถึง ๕๗ ประเทศ โดยอาภัสราได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้เข้ารอบ 
๑๕ คนสุดท้ายที่ได้ขึ้นเวทีในคืนวันตัดสินวันที่ ๒๔ กรกฎาคม และในคำา่คนื
แห่งความทรงจำานีเ้อง สาวน้อยวยัเพียง ๑๘ ปีผู้นีก็้สามารถทำาให้ประเทศไทย
ได้เป็นที่รู ้จักไปทั่วโลก เมื่อเธอได้รับการตัดสินให้เป็นนางงามจักรวาล 
คนที่ ๑๔ ของโลก นับเป็นคนที่ ๒ ของทวีปเอเชีย และเป็นคนแรกใน
ประวัติศาสตร์ของไทย

 เมื่อเดินทางกลับมายังมาตุภูมิ อาภัสรา หงสกุลก็ได้รับการ
ต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะที่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศ และได ้
เดินสายไปทั่วโลกเพื่อปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ในฐานะนางงามจักรวาลเป็น
เวลา ๑ ปี ก่อนส่งมอบมงกุฎให้แก่นางงามจกัรวาลคนถดัไปในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ 
ด้วยชื่อเสียงอันโด่งดัง ทำาให้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ น้อย กมลวาทิน ผู้
สร้างภาพยนตร์ไทยชื่อดัง  ได้นำาเธอมาแสดงภาพยนตร์ในฐานะนางเอก
ด้วยค่าตัวท่ีกล่าวกันว่าสูงที่สุดในประวัติการณ์ของนางเอกไทยในขณะนั้น  
โดยให้เธอประกบคู่กับ ลือชัย นฤนาท ในเรื่อง พรำยพิฆำต ซึ่งพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรในรอบ
ปฐมทัศน์เพือ่การกุศล เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๐ ที่โรงภาพยนตร์ศาลา- 
เฉลิมกรงุ นอกจากนี ้เธอยงัได้ขบัร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ชือ่ “เหมอืน
สิ้นใจ” และมีแผ่นเสียงออกวางจำาหน่ายให้สาธารณชนได้สะสมชื่นชม

 ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ อาภัสราได้แสดงภาพยนตร์เพื่อการกุศลเรื่อง 
คนใจบอด ร่วมกับนักแสดงช่ือดังมากมาย อาทิ สมบัติ เมทะนี, เพชรา 
เชาวราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา ฯลฯ กำากับโดย เชิด ทรงศรี และได้รับ
เกียรติให้เป็นตัวแทนนักแสดงถวายพวงมาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปร- 
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งพระองค์เสด็จฯ ทอดพระเนตร
ภาพยนตร์เรือ่งนีใ้นรอบปฐมทศัน์เพือ่การกุศลทีโ่รงภาพยนตร์โคลีเซียม เมือ่
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๔ แม้จะมีผลงานเพียงสองเรื่องดังกล่าว แต่การ
ร่วมแสดงภาพยนตร์ของนางงามจกัรวาลคนแรกของไทยนี ้กถ็อืเป็นหนึง่ใน
หน้าประวัติศาสตร์สำาคัญของวงการภาพยนตร์ไทย และยังอยู่ในความ 
ทรงจำาของผู้ชมร่วมสมัยเสมอมา

 วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ขอเชิญแฟนหนังไทยทุกท่าน
มาร่วมเป็นสักขีพยานในการประทับรอยมือรอยเท้าเป็นอมตนุสรณ์ของ 
อาภัสรา หงสกุล ณ ลานดารา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พร้อมร่วม
ชมภาพยนตร์แห่งความทรงจำาของชาติ Miss Universe Beauty Pageant 
(กำรประกวดนำงสำวจักรวำล) บันทึกเหตุการณ์การประกวดนางงาม
จักรวาลของ อาภัสรา หงสกุล เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๘ ณ เมือง 
ไมอามี่ มลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี ๒๕๕๙ 

 เปิดงานด้วยการฉายผลงานการแสดงภาพยนตร์เรือ่ง คนใจบอด 
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ 

(องค์การมหาชน) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔

 
 

เสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ลานดารา

๒๒



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

โปรแกรมฉายเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
Screening Program

เสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  เพชรตัดเพชร  
(โปรแกรมรำาลึกลือชัย นฤนาท)
๒๕๐๙ / กำากับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ, พร้อมสิน สีบุญเรือง, 
ประกอบ แก้วประเสรฐิ / สร้างโดย สหการภาพยนตร์ไทย / 
นำาแสดงโดย มติร ชยับัญชา, ลอืชัย นฤนาท, เพชรา เชาวราษฎร์ / 
ความยาว ๑๐๘ นาที

ภาพยนตร์แนวสายลับเรื่องยิ่งใหญ่ของไทย ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ 
เมื่อปี ๒๕๕๖ เมื่อ ชาติ สมุนเอกของมิสเตอร์ตัน 
มาเฟียข้ามชาตผิูก้ว้างขวางถกูฆ่าตาย ร.ต.ท. ศักดิช์ยั 
แห่งกองปราบทีม่หีน้าตาคล้ายกบัชาติ จงึได้สวมรอย
เป็นชาตเิพือ่กลบัเข้าไปในแก๊งมาเฟีย เพือ่ล้มแผนการ 
ร้ายยดึครองประเทศ โดยเขาต้องเผชญิหน้ากับ ยอด 
สมุนเอกของมิสเตอร์ตันที่เป็นผู้สังหารชาติตัวจริง 

เวลา ๑๕.๐๐ น.  มนต์เพลงลูกทุ่ง เอฟ.เอ็ม. 
(โปรแกรมรำาลึกชินกร ไกรลาศ)
๒๕๔๕ / กำากับโดย บัณฑิต ทองดี / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด / นำาแสดงโดย ยิง่ยง 
ยอดบวังาม, รุง่ สรุยิา, อาภาพร นครสวรรค์, สนุาร ีราชสมีา / 
ความยาว ๑๑๕ นาที

ภาพยนตร์ทีร่วมบรรดานกัร้องลูกทุง่ครัง้ยิง่ใหญ่ทีสุ่ด
ในโลกภาพยนตร์ เล่าเรื่องราวการประกวดร้องเพลง
ลกูทุง่ชงิเงินหนึง่ล้านบาท กลายเป็นจดุนดัฝันของคน
รักลูกทุ่งทุกชนชั้น ไม่ว่าจะเป็น รุ่ง หนุ่มบ้านนา กุ้ง
และจิ้งหรีดขาว ลิเกหนุ่มสาว ศิรินทรา สาวขับรถ 
สองแถว จนถึง อาภาพร นักร้องคาเฟ่ หรือแม้แต่ 
พระทศพล ท่ียอมสึกมาเป็นทิดเพื่อเข้าประกวด 
ร้องเพลงครั้งนี้ ด้วยหลากหลายชีวิตที่รวมตัวเพื่อ 
จุดมุ ่งหมายเดียวกัน จึงเกิดทั้งมิตรภาพและการ
แข่งขันไปพร้อม ๆ กัน 

อาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 

กิจกรรมทึ่งหนังโลก! ฉาย 
“Rebel Without a Cause” 
(๒๔๙๘)  เวลา ๑๒.๐๐ น. 
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บัตร
ราคา ๑๐๐ บาททุกที่นั่ง (งด
ฉายภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ 
ศรีศาลายา)

อังคารที่ ๔ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

191½  มือปราบทราบแล้วป่วน  
(โปรแกรมผลงานบุญส่ง นาคภู่)
๒๕๔๖ / กำากับโดย บุญส่ง นาคภู ่ / สร้างโดย ซเีอ็ม ฟิล์ม / 
นำาแสดงโดย ไพโรจน์ ใจสิงห์, ดนัย สมุทรโคจร, วิทิตนันท์ 
โรจนพานิช / ความยาว ๑๐๐ นาที

ผลงานการกำากับภาพยนตร์เรื่องยาวเรื่องแรกของ 
บุญส่ง นาคภู่ เล่าเรื่องราวของคู่หูตำารวจสายตรวจ 
๑๙๑ ที่แตกต่างกันสุดขั้ว และได้พบกับนักข่าวสาว
อาชญากรรมหน้าใหม่ ที่กลายเป็นทั้งตัวป่วนและ
ตัวกลางประสานความขัดแย้งของท้ังสองโดยไม่รู้ตัว 

พุธที่  ๕ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ชู้ (โปรแกรม ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง)
๒๕๑๖ / กำากับโดย เป๊ียก โปสเตอร์ / สร้างโดย วษิณุศษิย์ / 
นำาแสดงโดย มานพ อัศวเทพ, กรุง ศรีวิไล, วันดี ศรีตรัง / 
ความยาว ๑๔๖ นาที

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี 
ประจำาปี ๒๕๑๗ เรือ่งราวของ  เชงิ ชายหนุม่ผูม้อีาชพี
หาไข่มุกไปขายบนฝั่ง ซึ่งอยู่กินกับ เรียม หญิงสาวที่
เขาช่วยชีวิตไว้จากการจมนำ้า วันหนึ่ง เชิงถูกพิษ
สาหร่ายเข้าตา เรียมจึงต้องไปยังเกาะเพ่ือตามหมอ
มารักษา แต่กลับพบ เทพ คนรักเก่า ทั้งคู่กลับมา 
รักกันอีกพร้อมแผนร้ายของเทพที่หมายฮุบไข่มุก 
รวมทั้งขจัดเชิงให้พ้นทางรัก

 = English Language or English Subtitle
 = ฉายในระบบ Digital Cinema Package

๒๓

เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม โปรแกรมหลัก 
ของโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา คือ โปรแกรม ๖๐ ปี  
รางวลัตุก๊ตาทอง  โดยได้นำาภาพยนตร์ทีไ่ด้รบัรางวลั 
พระสรุสัวด ีหรอื รางวลัตุก๊ตาทอง สาขาภาพยนตร์ 
ยอดเย่ียม ในปีต่าง ๆ มาจัดฉายให้ชมตลอดทั้ง 
๒ เดือน เนื่องในวาระครบรอบ ๖๐ ปี ของรางวัล
ภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของไทยรางวัลนี้

นอกจากนีใ้นวันเสาร์แรกของเดอืนกรกฎาคม 
ยงัมีโปรแกรมรำาลึกถงึการจากไปของ ลอืชยั นฤนาท  
พระเอกรางวัลตุ ๊กตาทองคนแรก และ ชินกร 
ไกรลาศ นักร้องลูกทุ่งคนสำาคัญผู้เคยมีผลงานการ
แสดงภาพยนตร์ สำาหรบัเดอืนสิงหาคม ซึง่เป็นเดอืน
ครบรอบการเสียชีวิตของ รัตน์ เปสตันยี ผู้กำากับ 
ที่มีคุณูปการสำาคัญต่อวงการภาพยนตร์ไทย โรง-
ภาพยนตร์ศรีศาลายาก็ได้นำาผลงานภาพยนตร์ของ
ท่านมาจดัฉายเป็นธรรมเนยีมเหมอืนเช่นทุกปี โดย
ปีนีไ้ด้คัดสรรมาเฉพาะผลงานทีห่อภาพยนตร์ได้จดั
ทำาไฟล์ดิจิทัลเป็นรูปแบบ DCP แล้วคือ สันติ-วีณำ, 
ชั่วฟ้ำดินสลำย และ น�้ำตำลไม่หวำน 

 ในขณะที่โปรแกรม Indie in Salaya เป็น 
คิวของผู้กำากับหนังนอกกระแสคนสำาคัญ ๒ คน ที่
มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและได้รบัการยอมรบัในฝีมอื
อย่างสูงในปัจจุบัน นั่นคือ บุญส่ง นาคภู่ ในเดือน
กรกฎาคม และ พิมพกา โตวิระ ในเดือนสิงหาคม 
โ ดยได้คัดสรรผลงานภาพยนตร์สั้นและยาว ทั้งใน
อ ดีตไปจนถึงผลงานเรื่องล่าสุดของทั้งคู่มาจัดฉาย
ให้ได้ชมกนั นอกจากนี ้หลังจากทีไ่ด้ฉายเรือ่ง ทวภิพ 
ในกิจกรรม Indie in Salaya สุรพงษ์ พินิจค้า ไป
เ มื่อเดือนพฤษภาคม ก็ปรากฏว่ามีเสียงเรียกร้อง
จ ากหลายท่านท่ีพลาดชมในวันดังกล่าว เราจึงได้ 
นำาผลงานของคุณสุรพงษ์เรือ่งนีม้าจดัฉายอกีครัง้ใน 
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม



๒๔

พฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

ช่างมันฉันไม่แคร์ (โปรแกรม ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง)
๒๕๒๙ / กำากับโดย หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล / สร้าง
โดย พูนทรัพย์โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย สินจัย เปล่งพานิช, 
ลิขิต เอกมงคล, สหัสชัย ชุมรุม / ความยาว ๑๑๙ นาที

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี 
ประจำาปี ๒๕๒๙ เรื่องราวของ พิม สาวปราดเปรียว
แห่งวงการโฆษณา อดีตนักศึกษาผู้มีบาดแผลความ
ทรงจำาจากเหตกุารณ์ ๖ ตลุาคม ๒๕๑๙ เธอได้บงัเอญิ
รูจ้กักบั เบร์ิด หนุม่ชนชัน้ล่างผูเ้ข้ามาประกอบอาชพี
ขายตัวในกรุงเทพฯ โดยได้ชักชวนให้เขามาเป็น 
นายแบบให้กบัเธอ ความใกล้ชิดจากการทำางานทำาให้
ทั้งคู่ค่อย ๆ รู้สึกดีต่อกัน แต่ความสัมพันธ์นี้ไม่เป็นที่
พอใจของคนรอบข้าง โดยเฉพาะ คมสัน นักธุรกิจ 
ผูร้ำา่รวยซึง่เป็นอดตีเพือ่นร่วมอดุมการณ์ทีห่ลงรกัเธอ

ศุกร์ที่  ๗ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

ท้าฟ้าลิขิต (โปรแกรม ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง)
๒๕๔๐ / กำากบัโดย ออ็กไซด์ แปง / สร้างโดย กนัตนา กรุป๊ / 
นำาแสดงโดย สัญญา คุณากร, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ / 
ความยาว ๑๐๓ นาที

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี 
ประจำาปี ๒๕๔๐ เรื่องราวของ เจี๊ยบ และ ว่าน แฟน
สาวของเขาที่ประสบอุบัติเหตุอาการสาหัส ทำาให้
เจีย๊บต้องไปกราบไหว้พระทีว่ดัเพือ่ขอพรให้แฟนสาว
ของเขาปลอดภัย ที่นี่เขาได้บังเอิญพบกับพระสงฆ์
ลึกลับรูปหนึ่งท่ีได้บอกเขาว่าว่านต้องตายเพราะใน
อดีตเธอเคยพรากชีวิตคนไว้ถึง ๕ คน ถ้าเจี๊ยบอยาก
ให้แฟนสาวรอด เขาต้องช่วยชีวิตคนจากความตาย 
๕ คน ให้ได้

เสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. หลวงตา 
(โปรแกรม ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง)
๒๕๒๓ / กำากับโดย เพิ่มพล เชยอรุณ / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย ล้อต๊อก, จตุพล 
ภูอภิรมย์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์ / ความยาว ๑๒๕ นาที 

 ภาพยนตร์ยอดเยีย่มรางวลัพระราชทานพระสรัุสวดี 
ประจำาปี ๒๕๒๔ เรื่องราวของ หลวงตา พระภิกษุ
ขวัญใจชาวบ้าน ณ วัดชานเมือง วันหนึ่ง หลวงตาได้
รับ บุญหลง เด็กชายตัวน้อยจากหญิงอาชีพโสเภณี
มาเลี้ยง โดยให้มาอยู่ร่วมกับ เอก และ จุก เด็กวัดซึ่ง
พากเพียรเขยีนอ่านภายใต้ความเข้มงวดของหลวงตา 
ท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิต ท้ังหมดต่างก็ได้ดี
เพราะยึดถือคุณธรรมของหลวงตาคำ้าชูไว้ในจิตใจ

เวลา ๑๕.๐๐ น. ธุดงควัตร 
(โปรแกรมผลงานบุญส่ง นาคภู่) 
๒๕๕๙ / กำากับโดย บุญส่ง นาคภู่ / สร้างโดย ปลาเป็นว่าย
ทวนนำา้ ฟิล์มสตดูโิอ / นำาแสดงโดย พระกัมมฏัฐาน ปวสุคโน, 
ยะสะกะ ไชยสร, อัญชลี ชอบตรง / ความยาว ๑๒๐ นาที

เรื่องราวของชายชาวอีสานวัยกลางคนคนหนึ่งที่มา
รับจ้างกรีดยางที่ชุมพร เมื่อราคายางตกตำ่า ส่งผลให้
เขาถูกไล่ออก และกลายเป็นความทุกข์จนเขาแทบ
จะรับไม่ไหวจนมาถึงจุดที่ต้องเลือกระหว่างอยู่หรือ
ตาย กระทัง่วันหนึง่เขาได้พบกบัพระภกิษรุปูหนึง่และ
หญิงสาวคนหนึ่ง ซ่ึงจะทำาให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไป
อย่างสิ้นเชิง

อาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Victoria (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๘ / กำากับโดย Sebastian Schipper / สนับสนุนโดย 
สถาบันเกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Laia 
Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski / ความยาว 
๑๔๐ นาที (ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวของ วิคตอเรีย เด็กสาวจากเมืองมาดริดที่
เพิ่งย้ายมาอยู่ในเมืองเบอร์ลิน คืนหนึ่งเธอได้รู้จักกับ
ชอนเนอ และเพือ่น ๆ  ของเขาในบาร์ พวกเขาสญัญา
ว่าจะพาเธอไปรู้จักกับเมืองเบอร์ลินอย่างแท้จริง แต่
เธอกลบัต้องพบกับเร่ืองไม่คาดฝันเมือ่พวกเขาได้ชวน
เธอให้ช่วยขับรถไปด้วยกัน แต่แท้จริงกลับกลาย
เป็นการร่วมมอืกนัปล้นธนาคารโดยทีเ่ธอไม่รูม้าก่อน
และนำาไปสูเ่หตกุารณ์ทีเ่ธอไม่อาจควบคมุได้อกีต่อไป

เวลา ๑๕.๓๐ น. Mi gran noche  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๘ / กำากับโดย Álex de la Iglesia / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Raphael, Mario Casas, Pepón Nieto / ความยาว 
๑๐๐ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์เล่าเหตุการณ์ความวุ่นวายของการถ่ายทำา
รายการทีวีในช่วงก่อนวันปีใหม่ เรื่องราวของเหล่า 
ตวัประกอบทีต้่องพากนัแสร้งปรบมอืให้กบัการแสดง 
ที่พวกเขาไม่ได้ดูหรือแสร้งฉลองวันข้ามปีที่ยังมาไม่ 
ถงึ รวมทัง้เหล่าคนดงัทีม่าร่วมรายการอย่างอลัฟองโซ
และอาร์แดนทีส่นแต่เพยีงการแข่งขนัว่าใครจะมยีอด
ผู้ชมสูงกว่าแทนการตั้งใจทำารายการให้มีคุณภาพ 

Sun 9 Jul / 15.30 / 100 min / Spain / 2015

จันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประชาชนนอก (โปรแกรมไทยคลาสสิก) 
๒๕๒๔ / กำากบัโดย มานพ อดุมเดช / สร้างโดย สภาคาทอลกิ
แห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา / ความยาว ๙๐ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างโดยสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เพื่อการพัฒนา เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจ
เศรษฐกจิและปัญหาทางสังคม เล่าเร่ืองราวผ่านชวีติ
หนุ่มอีสานสองคนที่เลือกเส้นทางชีวติไปคนละทาง
แต่สุดท้ายก็พบชะตากรรมไม่ต่างกัน นับเป็นหนึ่งใน
ผลงานสะท้อนปัญหาสังคมเรื่องสำาคัญที่ปรากฏใน
โลกภาพยนตร์ไทย และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกภาพยนตร์ของชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

อังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

กล่อง (โปรแกรม ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง)
๒๕๔๑ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย 
บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / นำาแสดง
โดย อุดม แต้พานิช, เมทินี กิ่งโพยม / ความยาว ๑๐๑ นาที

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี 
ประจำาปี ๒๕๔๑ เรื่องราวของ จืด หนุ่มที่ถูกตอกยำ้า
อยู่ทุกวันในเรื่องความไม่เอาไหนจาก น้อย เมียสาว
ปากจดั ทำาให้เขารูส้กึสิน้หวงัในชวีติ จนตดัสนิใจออก
ไปฆ่าตวัตาย แต่ระหว่างทีร่อรถเมล์เพือ่ไปกระโดดนำา้ 
เขากลบัได้บงัเอญิพบกบักล่องลกึลบัเรอืงแสงใบหนึง่ 
ซึ่งเมื่อนำากลับมาท่ีบ้าน กลับไม่มีใครสามารถเปิด 
มนัออกได้ ขณะท่ีผู้คนต่างคาดเดากันไปว่าจะมีอะไร
อยู่ในกล่อง จืดก็เริ่มประสบความสำาเร็จในการเป็น 
นักแต่งเพลงอย่างที่เคยใฝ่ฝัน

พุธที่ ๑๒ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

El Infierno de Todos Tan Temido   
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๔ / กำากับโดย Sergio Olhovich / สนบัสนนุโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตเม็กซิโก ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Manuel Ojeda, Diana Bracho, Delia Casanova / 
ความยาว ๑๐๘ นาท ี(ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาองักฤษ)

เร่ืองราวของนักเขียนท่ีติดยาเสพติดหลายชนิดจน
ทำาให้เขาต้องเข้าไปรกัษาตวัในโรงพยาบาลผู้ป่วยทาง
จติในช่วงปฏวัิตวิฒันธรรมเมก็ซกินั ปลายยคุ ๗๐  แต่
ภายใต้การรักษาในโรงพยาบาลนั้นกลับเต็มไปด้วย
การกดขี่ ข่มเหงจากแพทย์และพยาบาลที่ลงโทษ 
ผู้ป่วยด้วยการใช้ยาควบคุม รวมทั้งการจับขังเด่ียว
และการช็อตด้วยไฟฟ้า

Wed 12 Jul / 17.30 / 108 min / Mexico / 1981

พฤหัสบดท่ีี ๑๓ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

รักริษยา (โปรแกรม ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง)
๒๕๐๐ / กำากับโดย มารุต / สร้างโดย กรรณสตูภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย ชนะ ศรีอุบล, อมรา อัศวนนท์, ประจวบ 
ฤกษ์ยามดี / ความยาว ๙๖  นาที (ช่วงท้ายของภาพยนตร์
ขาดหายไป)

ภาพยนตร์ที่ได้รางวัลตุ๊กตาทอง ประจำาปี ๒๕๐๑ 
ถึง ๔ รางวัล ได้แก่ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ผู้กำากับการ
แสดงยอดเยี่ยม (มารุต) นักแสดงนำาหญิงยอดเยี่ยม 
(อมรา อศัวนนท์ ) และนกัแสดงสมทบชายยอดเยีย่ม 
(ประจวบ ฤกษ์ยามดี) เล่าเรื่องราวชีวิตของ ปัทมา 
หญิงสาวที่ถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจและพยายาม 
โหยหาความรักจนก่อให้เกิดโศกนาฏกรรม

ศุกร์ ๑๔ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

The Skin I live in (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๕ / กำากับโดย Pedro Almodóvar / สนับสนุนโดย 
โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย Antonio 
Banderas, Elena Anaya, Jan Cornet / ความยาว ๑๒๐ 
นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาไทย)

โรเบิร์ต ศัลยแพทย์ด้านผิวหนังที่เก่งกาจได้ทำาการ
ทดลองปรบัปรงุพนัธกุรรมของมนษุย์โดยการปลกูถ่าย
ผิวหนังแบบใหม่ ซึ่งมีความทนทานสูง เขาลักลอบ
ทำาการทดลองนี้กับหญิงสาวปริศนาที่ถูกกักขังไว้ใน
ห้องบนคฤหาสน์โดยมแีม่บ้านประจำาตระกูลคอยช่วย
เฝ้าดูตลอดเวลา ซ่ึงอดีตของหญิงสาวผู ้นี้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดที่โรเบิร์ตปกปิดไว้



เสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. คนจนผู้ยิ่งใหญ่
(โปรแกรมผลงานบุญส่ง นาคภู่)
๒๕๕๔ / กำากับโดย บุญส่ง นาคภู่ / สร้างโดย ปลาเป็นว่าย
ทวนนำ้า ฟิล์มสตูดิโอ / นำาแสดงโดย เหลือ นาคภู่, ไกรสร 
นาคภู่, บุญส่ง นาคภู่,  ธูป นาคภู่  / ความยาว ๗๖ นาที

หลังจากไปทำางานก่อสร้างในกรุงเทพฯ หลายปี แต่
ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้น บุญชู จึงตั้งใจจะปักหลักทำานาและ
ใช้ชวีติแบบพอเพยีงอยูบ้่านเกดิกับแม่และลูกชาย แต่
ไม่ใช่เรือ่งง่าย เพราะเขาต้องหาเงนิใช้หนีห้มูบ้่านให้ได้
เสยีก่อน มเิช่นนัน้ เขาจะกลายเป็นคนไม่มคีวามหมาย
ในสายตาของชาวบ้าน เขาจึงพยายามดิ้นรนหาเงิน
ทุกวิถีทางท่ามกลางความแห้งแล้งขาดแคลน 

เวลา ๑๕.๐๐ น. วังพกิลุ (โปรแกรมผลงานบญุส่ง นาคภู)่ 
๒๕๕๗  / กำากับโดย บุญส่ง นาคภู่ / สร้างโดย แผนงาน 
สื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ปลาเป็นว่ายทวนนำ้า ฟิล์ม
สตูดิโอ / นำาแสดงโดย  ไกรสร นาคภู่, ธูป นาคภู่, สิริมงคล 
วันพุธ / ความยาว ๖๖ นาที

ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ เล่าเรื่องราว 
สบืเนือ่งจาก คนจนผูย้ิง่ใหญ่  เมือ่ ไกรสร ลกูชายของ
บุญชู ซึ่งได้กลายเป็นทหารเกณฑ์และเดินทางกลับ
มาเยี่ยมบ้านเกิด  เขาพบว่าหมู่บ้านยังคงเงียบเหงา
เหมือนเดิม บ้านเขาไม่มีคนอยู่ ย่าแก่มากแล้ว ลุงป้า
น้าอาก็เช่นกัน ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม เหมือน
หลายปีที่ผ่านมา จนกระท่ังวันหนึ่งลูกชายคนโปรด
ของย่าจะพาหลานชายกลับมาเยี่ยมบ้าน

อาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม  

เวลา  ๑๓.๐๐ น.  คนภูเขา 
(โปรแกรม ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง)
๒๕๒๒ / กำากับโดย คุณาวุฒิ / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย มนตรี เจนอักษร, วลัยกร 
เนาวรัตน์, สุภาวดี เทียนสุวรรณ / ความยาว ๑๓๓ นาที

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี 
ประจำาปี ๒๕๒๒ ผลงานชิ้นเอกของ วิจิตร คุณาวฒิ 
ผู้กำากับเจ้าของฉายาเศรษฐีตุ๊กตาทอง เล่าเรื่องราว
ของ อาโยะ ชาวเขาเผ่าอีก้อ ที่ถูกขับไล่เพียงเพราะ
เมียของเขาคลอดลกูฝาแฝดซ่ึงถอืว่าจะนำาโชคร้ายมา
สูเ่ผ่าตามความเชือ่ดัง้เดมิ อาโยะและเมยีต้องระหก-
ระเหนิเร่ร่อนออกจากเผ่าไปพบกบัอปุสรรคมากมาย 
รวมไปถึงขบวนการค้าฝิ่นเถื่อน

เวลา ๑๕.๓๐ น. ลูกอีสาน  
(โปรแกรม ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง)
๒๕๒๕ / กำากับโดย คุณาวุฒิ / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ 
โปรดกัชัน่ จำากดั / นำาแสดงโดย ทองปาน โพนทอง, จนัทร์เพญ็ 
ศิริเทพ, ไกรลาศ เกรียงไกร / ความยาว ๑๓๑ นาที

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี 
ประจำาปี ๒๕๒๕ ได้รบัการยกย่องว่าเป็นภาพยนตร์ 
ไทยที่ ดีที่สุดตลอดกาลเรื่องหนึ่ง ดัดแปลงจาก
วรรณกรรมรางวัลซีไรต์ของคำาพูน บุญทวี เล่าภาพ
ชวีติอนัสวยงามเรยีบง่ายของเด็กชายคูน บนแผ่นดิน
อีสาน แสดงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมซึ่งต้องพึ่งพิงธรรมชาติ
เป็นหลัก แม้จะลำาบากยากแค้นจนถึงเจออุปสรรค
มากมาย ทว่าชีวิตที่ค่อย ๆ เติบโตผ่านวัฒนธรรม 
พื้นถิ่นอันบริสุทธิ์

อังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

แหกค่ายนรกเดียนเบียนฟู  
(โปรแกรม ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง)
๒๕๒๐ / กำากับโดย ชุมพร เทพพิทักษ์ / สร้างโดย ฮอลลีวู้ด 
ฟิล์ม โปรดั๊คชั่น / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, 
ยอดชาย เมฆสวุรรณ, เนาวรตัน์ ยกุตะนนัท์ / ความยาว ๙๓ นาที

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี 
ประจำาปี ๒๕๒๐ ถ่ายทอดเรื่องราวของทหารไทยที่
ถูกทหารเวยีดนามจบัตวัไปคมุขังยงัค่ายเดยีนเบยีนฟู 
ค่ายนรกที่เต็มไปด้วยความทารุณโหดร้ายอย่างไร้
มนุษยธรรม

พุธที่ ๑๙ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

สถานี 4 ภาค  (โปรแกรมผลงานบุญส่ง นาคภู่)
๒๕๕๕ / กำากับโดย บุญส่ง นาคภู่ / สร้างโดย ปลาเป็นว่าย
ทวนนำ้า ฟิล์มสตูดิโอ / นำาแสดงโดย นเรศ พุดพิสุด, ปิยะ 
ไชยแก้วขาว, บุญธรรม เทพบุรี / ความยาว ๑๒๐ นาที

ภาพยนตร์ที่บุญส่ง นาคภู่ ดัดแปลงเรื่องสั้น ๔ เรื่อง
ของนักเขียนชั้นครู ให้กลายมาเป็นหนังสั้น ๔ เรื่องที่
บอกเล่าชีวิตกลุ่มคนธรรมดาสามัญในแต่ละภูมิภาค
ของประเทศจากเหนือ กลาง อีสาน ใต้ ตามลำาดับ 
ท่ามกลางปัญหาสารพัน พวกเขาทั้งหมดล้วนอาศัย
อยู ่ริมทางรถไฟ รางแห่งชีวิตที่เชื่อมคนสี่ภาคไว ้
ด้วยกัน

พฤหัสบดท่ีี  ๒๐ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

A Partilha (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๔๔ / กำากับโดย Daniel Filho / สนับสนุนโดย สถาน-
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Glória Pires,  Andréa Beltrão,  Lília Cabral,  Paloma 
Duarte / ความยาว ๙๕ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

เซลมา เรจินา ลอรา และ ลูเซีย 
สี่สาวพี่น้องมาพบกันที่งานศพของ
แม่หลงัจากห่างเหนิกันไปนาน ทัง้ส่ี
มีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันโดย 
สิ้นเชิง ด้วยความจำาเป็นทำาให้สี ่
พี่น้องต้องมาเผชิญหน้ากันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการ
แบ่งทรัพย์สมบัติที่แม่ได้ทิ้งเอาไว้ให้ แต่นั่นทำาให้
ความฝัน ความริษยา ความคับข้องใจ และอารมณ์ที่
สี่พี่น้องเก็บกดไว้ต้องถูกปลดปล่อยออกมา

Thu 20 Jul / 17.30 / 95 min / Brazil / 2001

ศุกร์ที่  ๒๑ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิก 
กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี ที่ 
จะมาชวนผู ้ชมร ่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์
คลาสสิกของโลก

เสาร์ที่  ๒๒ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. คนใจบอด
(โปรแกรมผลงานอาภัสรา หงสกุล)
๒๕๑๔ / กำากับโดย เชิด ทรงศรี / สร้างโดย มูลนิธิศูนย์ 
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ / นำาแสดงโดย สมบัติ 
เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, อาภัสรา หงสกุล, ภาวนา 
ชนะจิต / ความยาว ๘๑ นาที

ภาพยนตร์การกุศลที่รวมดารานักแสดงไว้มากมาย 
และเป็นหนึง่ในผลงานการแสดงของ อาภสัรา หงสกลุ 
นางงามจักรวาลคนแรกของไทย เล่าเรื่องราวของ 
ผกา ผู ้ต้องทนทุกข์กับเรื่องร้ายที่ผ ่านเข้ามาใน
ครอบครัว เป็นสาเหตุให้เธอต้องเข้ารับการรักษา
อาการทางประสาท จนกระท่ังได้พบทางสงบจาก 
เวก สามีผู้ปฏิบัติตนอยู่ในธรรมะ 

เวลา ๑๔.๓๐ น. 
กิจกรรมลานดารา อาภัสรา หงสกุล  
ร่วมเป็นเกียรติในการประทับรอยมือ 
รอยเท้าของ อาภัสรา หงสกุล นางงาม
จักรวาลคนแรกของไทย และชม Miss 
Universe Beauty Pageant ภาพยนตร์
บันทกึการประกวดนางงามจกัรวาล 
ครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๐๘ ณ สหรฐัอเมรกิา ซึง่ได้รบัการ
ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์
ของชาติ 

อาทิตย์ท่ี  ๒๓ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Final Take  (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๙ / กำากับโดย Yoji Yamada / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญีปุ่่น / นำาแสดงโดย Kiyoshi Atsumi, Kiichi Nakai, Narimi 
Arimori, Chieko Basho, Harumi Edo, Akira Emoto, 
Ittoku Kishibe / ความยาว ๑๑๗ นาที (ภาษาญี่ปุ่น 
คำาบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวของ โคอารุ แม่ค้าขายขนมผู้ฝันอยากเป็น
นักแสดง และได้รับโอกาสให้รับบทนำาในภาพยนตร์ 
แต่กลับเป็นที่ผิดหวังจนผู้กำากับไม่พอใจ เธอจึงหนี
กลับบ้านไป จนกระทั่ง เคนจิโร ผู้ช่วยผู้กำากับได้มา
ตามเธอและทำาให้เหน็ว่าเธอยงัมโีอกาสเป็นนกัแสดง
ได้ โคอารจุงึต้องตดัสนิใจว่าเธอจะสานฝันต่อหรอืไม่ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. ทวิภพ 
The Siam Renaissance (Director’s Cut)  
๒๕๔๗ / กำากบัโดย สุรพงษ์ พนิจิค้า / สร้างโดย บรษิทั ฟิล์ม
บางกอก จำากัด / นำาแสดงโดย วนิดา เฟเวอร์, รังสิโรจน์ 
พันธุ์เพ็ง / ความยาว  ๑๔๔ นาที 

ผลงานที่ สุรพงษ์ พินิจค้า นำานวนิยายเรื่องดังของ 
ทมยันตี มาดัดแปลงในแบบฉบับของตัวเขาเอง เล่า
เรื่องของ มณีจันทร์ หญิงสาวไทยยุคปัจจุบันท่ีเกิด
หลงไปอยู่ในสยาม รัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศ
มหาอำานาจทางตะวันตกพยายามจะเข้ามายึดครอง

Sun 23 Jul / 15.00 / 144 min / Thailand / 2004



๒๖

องัคารท่ี  ๒๕  กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

Os Gatos não têm Vertigens 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๗ / กำากับโดย António-Pedro Vasconcelos / 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำา
ประเทศไทย / นำาแสดงโดย João Jesus, Maria do Céu 
Guerra, Fernanda Serrano / ความยาว ๑๑๙ นาท ี(ภาษา
โปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

จ๊อบ เด็กหนุ่มวัย ๑๘ ปีถูกพ่อไล่ออกจากบ้านใน 
วันเกิดของตัวเอง เขาจึงต้องเร่ร่อนไปเรื่อย ๆ จนได้
ไปเจอกบั โรซา หญิงชราทีเ่พิง่สญูเสยีสามไีป และรบั
เขาเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยความสงสาร จนเกิดเป็น
ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นซึ่งคนรอบข้างไม่อาจเข้าใจได้
Tue 25 Jul / 17.30 / 119 min / Portuguese / 2014

พุธท่ี  ๒๖ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

มนต์รักทรานซิสเตอร์ 
(โปรแกรม ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง)
๒๕๔๔ / กำากับโดย เป็นเอก รัตนเรือง / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ จำากดั / นำาแสดงโดย ศุภกรณ์ กิจสวุรรณ, 
สิริยากร พุกกะเวส, สมเล็ก ศักดิกุล / ความยาว ๑๒๐ นาที

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี 
ประจำาปี ๒๕๔๕ เล่าเรือ่งราวของ แผน หนุม่บ้านนอก
ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องลูกทุ่ง วันหนึ่ง ระหว่างเป็น
ทหารเกณฑ์ เขาได้ตัดสินใจหนีเข้ากรุงไปฝึกเป็น 
นักร้องอย่างที่ใฝ่ฝัน ปล่อยให้ สะเดา ภรรยาสาวที่
บ้านนอกต้องเดินทางเข้ากรุงเพื่อตามหาตัวเขา

พฤหัสบดท่ีี  ๒๗ กรกฎาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.  

ประชาชนนอก (โปรแกรมไทยคลาสสิก) 

(อ่านข้อมูลภาพยนตร์ได้ในโปรแกรมฉายวันจันทร์ที่ 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ศุกร์ท่ี  ๒๘ กรกฎาคม  เวลา ๑๓.๐๐ น.  

เรือนแพ (โปรแกรม ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง)
๒๕๐๔ / กำากับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุ- 
พนัธ์ุยคุล และเนรมติ / สร้างโดย อศัวนิภาพยนตร์ / นำาแสดง
โดย ไชยา สุริยัน, ส. อาสนจินดา, มาเรีย จาง / ความยาว 
๑๒๕ นาที

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลตุ๊กตาทอง ประจำาปี 
๒๕๐๕ เรื่องราวของ เจน แก้ว และริน สามคน 
เพื่อนรักที่อาศัยอยู ่ด้วยกันที่เรือนแพริมนำ้า และ 
หลงรัก เพ็ญ ผู้หญิงคนเดียวกัน ต่อมา พวกเขาต่าง
ต้องแยกย้ายกันไปตามเส้นทางของแต่ละคน แต่
ชะตาชีวิตทำาให้พวกเขาต้องโคจรกลับมาพบกัน 
อีกครั้ง และเกิดเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรม 

เสาร์ท่ี  ๒๙ กรกฎาคม 
โปรแกรม Indie in Salaya: บุญส่ง นาคภู่ 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  หนงัสัน้คัดสรรของ บญุส่ง นาคภู่
ตากับหลาน  / ๒๕๔๑ /  ๑๐ นาที  
หนังสั้นชนะเลิศรางวัลรัตน์ เปสตันยี จากเทศกาล
ภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒ เรื่องราวของตากับหลานที่
กำาลังจะเดนิเข้าเมอืงหลวงด้วยความหวงัทีเ่หลอืเพยีง
ไม่กี่บาท

ชาวนากลับบ้าน  / ๒๕๔๒ / ๑๒ นาที
หนงัสัน้รางวลัชมเชยสาขารตัน์ เปสตนัย ีจากเทศกาล
ภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๓ เมื่อหางานทำาไม่ได้ ชาวนา
คนหนึ่งจึงพยายามกลับบ้านแต่มันไม่ใช่เรื่องง่าย
เกลือแลกพริก / ๒๕๕๔ / ๒๒ นาที
ภาพยนตร์สั้นเล่าเรื่องราวของเจ้าหน้าที่อนุรักษ์กับ
ชาวบ้านที่กำาลังเปลี่ยนไปจากเดิม
ละมูล ตำานานเพลงพื้นบ้าน  / ๒๕๕๕ / ๑๙ นาที
เรื่องราวของ ละมูล แม่เพลงพื้นบ้านอายุ ๘๕ ปี ที่
กงัวลนกัว่าอกีไม่นาน ภมูปัิญญาเพลงพืน้บ้านของแก
จะหายสาบสูญไป ละมูลจึงพยายามชักชวนพ่อเพลง
แม่เพลงเพื่อนเก่า ลุกข้ึนมาร้องเพลงให้ลูกหลานฟัง
ที่ตลาดนัดประจำาหมู่บ้าน 
ชะตากรรม / ๒๕๕๖ / ๒๕ นาที
หนงัสัน้รางวลัชมเชยสาขารตัน์ เปสตนัย ีจากเทศกาล
ภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๑๗ เล่าเรื่องราวของ คำากอบ 
ชายหนุ่มที่เพิ่งออกจากคุก และพยายามเริ่มต้นชีวิต
ใหม่ แต่ชีวิตเขากลับเหมือนลอยเคว้งไปตามแรงถีบ
ของชะตากรรม
วันอันแสนยาวนาน / ๒๕๕๙ / ๑๕ นาที
ภาพยนตร์สัน้สะท้อนปัญหาสงัคม สร้างจากเรือ่งจรงิ 
ถ่ายทำาด้วยวิธีด้นสด และใช้ชาวบ้านแสดงทั้งหมด

เวลา ๑๕.๐๐ น. มหาลัยวัวชน   
Song from Phatthalung
๒๕๖๐ / กำากับโดย บุญส่ง นาคภู่ / สร้างโดย พาราฮัท 
มิวสิค, ปลาเป็นว่ายทวนนำ้า ฟิล์มสตูดิโอ / นำาแสดงโดย 
ทิวากร แก้วบุญส่ง, เทอดพงศ์ เภอบาล, ยุวดา โอฬาร์กิจ / 
ความยาว  ๑๑๙ นาที 

ผลงานภาพยนตร์เรือ่งยาวเรือ่งล่าสดุของ บญุส่ง นาคภู่ 
เล่าเร่ืองราวของ พงศ์  หนุม่เล้ียงวัวผู้ชำา้รกัและกลาย
เป็นคนไม่เอาถ่าน จนได้พบ โอ หนุม่เป่ียมอดุมการณ์
ผูห้วงัสร้างชมุชนแห่งเสยีงเพลงในสวนยาง ซึง่พยายาม
ผลักดันให้ พงศ์ ทำาตามความฝันในการเป็นนักร้อง

Sat 29 Jul / 15.00 / 119 min / Thailand / 2017

อาทิตย์ท่ี ๓๐ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Les Demoiselles de 
Rochefort (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๑๙ / กำากับโดย Jacques Demy / สนับสนนุโดย สถาน-
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย และ สถาบัน
ฝร่ังเศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Catherine 
Deneuve, Françoise Dorléac, Danielle Darrieux, 
Jacques Perrin, Gene Kelly / ความยาว ๑๒๐ นาที 
(ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของคู่แฝดสาวผู้อาศัยอยู่ในเมืองร็อชฟอร์ด 
แต่พวกเธอต่างใฝ่ฝันทีจ่ะออกไปใช้ชีวตินอกและพบ
กับชายในฝัน จนกระทั่งคณะนักแสดงเร่ได้เดินทาง
มาที่เมืองนี้และว่าจ้างสองสาวให้ร่วมแสดงด้วย 

Sun 30 Jul / 13.00 / 120 min / France / 1967

เวลา ๑๕.๐๐ น. 
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม 
พบกับภาพยนตร์จากการคัดสรร
ของ โดม สขุวงศ์ และร่วมสนทนา
หลังชมภาพยนตร์

องัคารท่ี  ๑ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ความจริงพูดได้ The Truth Be Told 
(โปรแกรมผลงานพิมพกา โตวิระ) 
๒๕๕๑ / กำากับโดย พิมพกา โตวิระ/ สร้างโดย  บริษัท 
เอ็กซ์ตร้า เวอร์จิ้น จำากัด  / ความยาว ๑๐๕ นาที 

ภาพยนตร์สารคดีที่ ติดตามชีวิตของสุภิญญา 
กลางณรงค์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์
เพือ่การปฏรูิปส่ือ (คปส.) ผู้ถกูบรษิทัชนิคอร์เปอเรช่ัน 
ซึ่งในขณะนั้นเป็นสมบัติของเครือญาติอดีตนายก
รัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ฟ้องเป็นจำาเลยที่
หน่ึงร่วมกับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ในข้อหาหมิ่น
ประมาท

พุธท่ี ๒ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Naufragio (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)        
๒๕๒๑ / กำากับโดย Jaime Humberto Hermosillo / 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโก ประจำา
ประเทศไทย / นำาแสดงโดย José Alonso, María Rojo, 
Ana Ofelia Murguía / ความยาว ๑๐๑ นาที (ภาษา
สเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ อัมปาโร และลูกชายผู้ทำางานเป็น
กะลาสีเรือซึ่งได้ติดต่อกันผ่านการเขียนจดหมาย 
โดยอัมปาโรมักจะเล่าเร่ืองราวของลูกชายให้แก่ 
เลทิเซีย เพื่อนของเธอฟังบ่อย ๆ จนเลทิเซียรู้สึก
ประทับใจในตัวเขา แต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่างก ็
เปลีย่นไปเมือ่อมัปาโรป่วยหนกัและลูกชายของเธอ
ได้เดินทางกลับมาพอดี

Wed 2 Aug / 17.30 / 101 min / Mexico / 1978

พฤหัสบดท่ีี  ๓ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

เร็วกว่าใจไกลเกินฝัน 
(โปรแกรม ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง)
๒๕๓๖ / กำากับโดย บรรจง โกศัลวัฒน์ / สร้างโดย บริษัท 
เอน็.เค. เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จำากดั / นำาแสดงโดย เพญ็เพชร 
เพ็ญกุล, นัท มีเรีย, วิทิต แลต / ความยาว ๑๑๒ นาที

ภาพยนตร์ยอดเยีย่มรางวลัพระราชทานพระสุรัสวดี 
ประจำาปี ๒๕๓๕ เรือ่งราวของ แก้ว สาวสวยทีม่ปีม
ในใจเพราะขาดความอบอุ่นในครอบครัว เธอเริ่ม
ออกเที่ยวกลางคืนจนกระทั่งได้พบรักกับ เอกรงค์ 
เด็กช่างกลรปูหล่อ พวกเขาพากันเทีย่วเตร่ จนสร้าง
ความเจ็บปวดให้แก่พ่อแม่ของทั้งสองคน 

ศุกร์ท่ี  ๔ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

เพื่อน-แพง  (โปรแกรม ๖๐ ปี รางวลัตุ๊กตาทอง)
๒๕๒๖ / กำากับโดย เชิด ทรงศรี / สร้างโดย เชิดไชย
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตร,ี ปิยะ ตระกลูราษฎร์, 
ชณุตพร วิศิษฎโสภณ, คนึงนิจ ฤกษะสาร / ความยาว 
๑๓๑ นาที

ภาพยนตร์ยอดเยีย่มรางวลัพระราชทานพระสุรัสวดี 
ประจำาปี ๒๕๒๖ ที่เชิด ทรงศรีดัดแปลงขึ้นจาก 
เรื่องสั้นของยาขอบ บอกเล่าตำานานรักสามเส้า
ระหว่าง ลอ ชายหนุ่มผูผ้ดิคำาสาบาน กบั เพือ่นและ
แพง สองพี่น้องผู้มีใจรักชายคนเดียวกัน 



๒๗

องัคารท่ี  ๘  สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Seasons Change เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบ่อย
(โปรแกรม ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง)
๒๕๔๙ / กำากับโดย นิธิวัฒน์ ธราธร / สร้างโดย บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำากัด / นำาแสดงโดย วิทวัส สิงห์ลำาพอง, 
ชุติมา ทีปะนาถ, ยุวนาถ อาระยานิมิตสกุล, รัชชุ สุระจรัส / 
ความยาว ๑๐๘ นาที

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี 
ประจำาปี ๒๕๔๙ เรื่องราวของ ป้อม ที่ตัดสินใจเรียน
ต่อด้านดนตรีโดยไม่บอกพ่อ เพียงเพราะต้องการอยู่
ใกล้ชิด ดาว สาวที่เขาหลงรัก ที่นี่เขายังได้เจอ อ้อม 
ลกูสาวของเพือ่นพ่อ ซ่ึงเป็นคนทีม่คีวามสุขกับดนตรี
แม้จะเล่นไม่ได้เรื่อง 

พุธท่ี  ๙  สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Universal laws (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)                         
๒๕๓๓ / กำากบัโดย Izutsu Kazuyuki / สนบัสนนุโดย มูลนธิิ
ญีปุ่น่ / นำาแสดงโดย Masato Furuoya, Kyôzô Nagatsuka, 
Akira Emoto / ความยาว ๑๒๐ นาที (ภาษาญี่ปุ ่น 
คำาบรรยายภาษาไทย)

เมื่อทราบข่าวว่าพ่อเสียชีวิตลง โยชิอะกิ มาซากิ จึง
กลับบ้านเกิดเพื่อบริหารโรงทอผ้าของครอบครัว แต่
กลบัพบว่าแม่ของเขาได้ขายไปแล้วโดยไม่บอกกล่าว 
เขาจึงตัดสินใจสร้างบริษัทขึ้นมาใหม่แม้ญาติพี่น้อง
จะไม่เห็นด้วยก็ตาม

พฤหัสบดท่ีี  ๑๐ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

บุญชู 2 น้องใหม ่(โปรแกรม ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง)
๒๕๓๒ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท  
ไฟว์สตาร์โปรดักชัน่ จำากัด / นำาแสดงโดย สันตสุิข พรหมศริ,ิ 
จินตหรา สุขพัฒน์, ส. อาสนจินดา, สุเทพ ประยูรพิทักษ์ / 
ความยาว ๑๑๘ นาที

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี 
ประจำาปี ๒๕๓๒ เล่าเรื่องราวของ บุญชู ที่ได้ช่วย
เพื่อน ๆ  หาเงินเพื่อใช้เป็นทุนในค่ายอาสาชนบท แต่
แล้วเงนิก้อนดงักล่าวกลบัหายไป บญุชแูละผองเพือ่น
จึงต้องร่วมมือตามหาขโมยจนก่อให้เกิดเรื่องวุ่น ๆ 
ตามมามากมาย

ศุกร์ท่ี  ๑๑ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

นางนาก  (โปรแกรม ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง)
๒๕๔๒ / กำากับโดย นนทรี นิมิบุตร / สร้างโดย บริษัท 
ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำากัด / นำาแสดงโดย วินัย ไกรบุตร, 
อินทิรา เจริญปุระ / ความยาว ๑๐๐ นาที

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี 
ประจำาปี ๒๕๔๒ เล่าเรื่องราวของตำานานความรัก
ระหว่างมนุษย์กับวิญญาณแห่งคลองพระโขนงอัน 
โด่งดัง โดยเน้นความสมจริงทางประวัติศาสตร์มาก
ขึ้นกว่าภาพยนตร์ฉบับที่เคยสร้างกันมาก่อนหน้า 
จนสามารถสร้างปรากฏการณ์สำาคัญให้แก่วงการ
ภาพยนตร์ไทย 

เสาร์ท่ี ๑๒ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  Hana Miso Soup 
(โปรแกรมพิเศษวันแม่แห่งชาติ)
๒๕๕๘ / กำากับโดย Tomoaki Akune / สนับสนุนโดย 
โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซเีอ / นำาแสดงโดย Ryôko Hirosue, 
Kenichi Takitô, Yo Hitoto / ความยาว ๑๑๘ นาที (ภาษา
ญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเร่ืองจริง เล่าเร่ืองราวของ 
จิเอะ ผู้พบว่าตนกำาลังป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะ
สุดท้ายในขณะที่กำาลังตั้งท้อง ต่อมาเมื่อเธอได้ให้
กำาเนิดลูกสาวชื่อว่า ฮานะ อาการป่วยของเธอก็ยิ่ง
ทรุดหนัก แต่เธอก็สร้างกำาลังใจตัวเองด้วยความรัก
ผ่านลูกสาวตัวน้อย

เวลา ๑๕.๐๐ น. Room  
(โปรแกรมพิเศษวันแม่แห่งชาติ)
๒๕๕๘ / กำากับโดย Lenny Abrahamson / สนับสนุนโดย 
บริษัท ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำากัด / นำาแสดง
โดย Brie Larson, Jacob Tremblay, Sean Bridgers / 
ความยาว ๑๑๘ นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวของ แจ็ค เด็กชายผู้เกิดและเติบโตในห้อง
เล็ก ๆ และอาศัยอยู่กับ จอย แม่ซึ่งปกปิดความจริง
เรือ่งทีเ่ธอถกูลกัพาตวัมากักขังไว้ แต่เมือ่แจค็อายหุ้า
ขวบ จอยได้ตัดสินใจว่าถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องหา
ทางออกไปสู่โลกภายนอก
Sat 12 Aug / 15.00 / 118 min / Ireland, Canada, UK, USA / 2015

อาทิตย์ท่ี ๑๓ สิงหาคม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 

กิจกรรมทึ่งหนังโลก! ฉาย 
“The Bridge on the River Kwai” 
(๒๕๐๐)  เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ 
โรงภาพยนตร์สกาลา บัตรราคา 
๑๐๐ บาททุกที่ นั่ ง (งดฉาย
ภาพยนตร ์ที่ โ รงภาพยนตร ์ 
ศรศีาลายา)

จันทร์ท่ี  ๑๔  สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

คืนไร้เงา ฉบับ Director’s Cut 
(โปรแกรมผลงานพิมพกา โตวิระ) 
๒๕๔๖ / กำากับโดย พิมพกา โตวิระ / สร้างโดย บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร์ จำากัด / นำาแสดงโดย นิโคล เทริโอ, 
สิริยากร พุกกะเวส / ความยาว ๑๑๘ นาที

สิปาง สาวทันสมัย ได้พบรักกับ 
นภัทร อาจารย์มหาวิทยาลัย 
และตัดสินใจแต่งงานกันในเวลา
ไม่นาน แต่ในคืนวันแต่งงาน 
นภทัรกลับหายตัวไปอย่างลึกลับ 
ทำาให้สิปางต้องออกตามหา ด้วย
ความช่วยเหลือของ ชาติชาย และ บุษบา พี่ชายและ
พีส่ะใภ้ของนภทัร ในระหว่างนัน้ สปิางกไ็ด้ใกล้ชดิกบั
บุษบา และพบว่าหล่อนอยู่ในโลกที่แตกต่างกับเธอ
อย่างสิ้นเชิง

เสาร์ท่ี  ๕ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เศรษฐีอนาถา  
(โปรแกรม ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง)
๒๔๙๙ / กำากับโดย วสันต์ สุนทรปักษิน / สร้างโดย 
เอส. อาร์. ฟิล์ม / นำาแสดงโดย ระเบยีบ อาชนะโยธนิ, เสถียร 
ธรรมเจริญ, เจิม ปั้นอำาไพ, ประภาพรรณ นาคทอง / 
ความยาว ๑๑๗ นาที

ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้
รับรางวลัตุก๊ตาทอง สาขา
ภาพยนตร ์ยอดเยี่ ยม 
ประจำาปี ๒๕๐๐ ซึ่งถือ
เป็นการประกวดภาพยนตร์ระดับชาติครั้งแรกของ
ประเทศไทย เล่าเร่ืองราวของพนักงานบำารุงรักษา
รถไฟขี้เมาท่ีได้รับเงินสิบล้านบาทจากเศรษฐีผู ้ไม่
สมหวังในความรัก โดยมี
ข้อแม้ว่าต้องใช้เงินให้
หมดภายในหนึ่งปี

เวลา ๑๕.๐๐ น. 
กิจกรรม
ภาพยนตร์สนทนา 

๖๐ ปี รางวัลตุุกตาทอง
กับ นคร วีระประวัติ อดีตนายกสมาคมผู้สื่อข่าว
บันเทิงแห่งประเทศไทย

อาทิตย์ท่ี  ๖ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Coconut Hero 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๕๘ / กำากับโดย Florian Cossen / สนับสนุนโดย 
สถาบันเกอเธ่  ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Alex 
Ozerov, Bea Santos, Krista Bridges / ความยาว ๑๐๑ 
นาที (ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาไทย)

แม้จะถูกแพทย์วินิจฉัยอาการว่าเป็นโรคเนื้องอกใน
สมอง แต่ ไมค์ ไทสนั เดก็หนุ่มวัย ๑๖ ปี กไ็ม่ต้องการ
รับการผ่าตัดสมองเพื่อต่อชีวิต แต่เมื่อเขาได้พบกับ 
มิแรนดาที่กลุ่มบำาบัด ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเปลี่ยน
ไปในทางที่ดีขึ้น

เวลา ๑๕.๐๐ น. Todos están muertos  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๗ / กำากับโดย Beatriz Sanchís / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Elena Anaya, Nahuel Pérez Biscayart, Angélica 
Aragón / ความยาว ๙๓ นาท ี(ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

เมื่อน ้องชายเสียชีวิตไปอย ่าง
กะทันหัน ลูเป ก็เกิดป่วยเป็นโรค
กลัวที่ โล ่งและขังตัวเองอยู ่ ใน 
บ้านทั้งวัน จนแม่ต้องคอยดูแล
และเลีย้งดลูกูชายวยัรุน่ของเธอให้ 
แต่วันหนึ่ง น้องชายที่ตายไปแล้วก็กลับมาเยี่ยมเธอ
อีกครั้ง

Sun 6 Aug / 15.00 / 93 min / Spain / 2014



๒๘

อาทิตย์ท่ี  ๒๐ สิงหาคม  

เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ผีเสื้อและดอกไม ้
(โปรแกรม ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง)
๒๕๒๘ / กำากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย สุริยา เยาวสังข์, 
วาสนา พลเยี่ยม, สุเชาว์ พงษ์วิไล / ความยาว ๑๒๗ นาที

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี 
ประจำาปี ๒๕๒๘ เล่าเรื่องราวของ ฮูยัน เด็กหนุ่มที่
ตัดสินใจออกจากการเรียนเพื่อทำางานหารายได้ช่วย
ครอบครัว และได้ไปเรียนรู้ถึงเร่ืองราวของชีวิตและ
มิตรภาพกับขบวนการกองทัพมดของเด็กผู้ชายอีก
จำานวนมากทีท่ำางานขนข้าวขึน้รถไฟไปขายยงัชายแดน
มาเลเซีย 

เวลา ๑๕.๑๕  น. วิถีคนกล้า 
(โปรแกรม ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง)
๒๕๓๔ / กำากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย จรัล มโนเพ็ชร, 
นรินทร์  ทองคำา, ณหทัย พิจิตรา / ความยาว ๑๒๙ นาที

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี 
ประจำาปี ๒๕๓๔ เล่าเรื่องราวของ จ่อปา ชายหนุ่ม 
ผู้มีฝีมือในการใช้ดาบและได้ปลดปล่อยชาวบ้านใน
เผ่าจากผู้นำาซึ่งเชื่อในความงมงาย แต่แล้วความกล้า
ของจ่อปากเ็ปลีย่นไปทำาให้เขากลายเป็นคนบ้าอำานาจ 
เสียเอง

องัคารท่ี  ๒๒ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

คร้ังเดยีวกเ็กนิพอ (โปรแกรม ๖๐ ปี รางวลัตุ๊กตาทอง)
๒๕๓๑ / กำากับโดย มานพ อุดมเดช / สร้างโดย พูนทรัพย์
โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย สินจัย หงษ์ไทย, ลิขิต เอกมงคล, 
อภชิาต ิหาลำาเจยีก, วนัทิพย์ ภวภตูานนท์ / ความยาว ๑๐๑ 
นาที

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี 
ประจำาปี ๒๕๓๐ เรื่องราวของ ลักษณ์ หญิงสาว 
ผู้เผลอมีใจให้พบกับ โตมร นักข่าวหนุ่มจอมเจ้าชู ้
แม้จะถอยห่างด้วยความรู้สึกผิดเนือ่งจากเธอมคีูห่มัน้
อยู่แล้ว แต่โตมรกลับตามรังควานเธออย่างไม่ยอม
เลิกรา

พุธท่ี ๒๓ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

A Janela (Maryalva Mix)  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๔ / กำากับโดย Edgar Pêra / สนับสนุนโดย สถาน-
เอกอคัรราชทตูโปรตเุกส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Lúcia Sigalho, Manuel João Vieira, Nuno Melo / 
ความยาว ๑๐๔ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์ทดลองที่ผสมผสานความเหนือจริงและ
เทคนิคการตัดต่อที่แปลกใหม่ เล่าเร่ืองราวของ 
อันโตนิโอ ชายผู้มีหลายบุคลิก หลายหน้าตา และ
หลายนสัิย อกีทัง้ยงัสามารถมคีนรกัหลายคนในเวลา
เดียวกันได้

Wed 23 Aug / 17.30 / 104 min / Portuguese / 2001

องัคารท่ี  ๑๕  สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

Anahy de las Misiones  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๔๐ / กำากับโดย Sergio Silva / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัรราชทูตบราซลิ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Nelson Diniz, Araci Esteves, Dira Paes / ความยาว 
๑๑๐ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวการต่อสู้ชีวิตของหญิงแกร่งนามว่า อนาฮี ที่
หาเลีย้งครอบครวัด้วยการเดินทางไปตามสมรภมูริบ 
เพื่อขโมยข้าวของจากศพทหารที่เสียชีวิต

Tue 15 Aug / 17.30 / 110 min / Brazil / 1997

พุธท่ี ๑๖ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

คู่กรรม (โปรแกรม ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง)
๒๕๓๑ / กำากับโดย รุจน์ รณภพ / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย วรุฒ วรธรรม, 
จินตหรา สุขพัฒน์, นัย สุขสกุล / ความยาว ๑๓๓ นาที

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี 
ประจำาปี ๒๕๓๑ ที่สร้างจากนวนิยายเรื่องดังของ 
ทมยันตี เล่าเรื่องราวความรักระหว่าง อังศุมาลิน 
หญิงสาวชาวไทย กับ โกโบริ นายทหารหนุ่มประจำา
กองทัพญี่ปุ่นที่เข้ามาตั้งฐานทัพบนแผ่นดินไทยใน
ช่วงสงครามโลก ครั้งที่ ๒ 

พฤหัสบดท่ีี  ๑๗  สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

สันติ-วีณา   
(โปรแกรมรำาลึกรัตน์ เปสตันยี) 
๒๔๙๗ / กำากับโดย มารุต / สร้างโดย ฟาร์อีสต์ฟิล์ม และ 
หนุมานภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย พูนพันธ์ รังควร, เรวดี 
ศิริวิไล / ความยาว ๑๑๗ นาที (ภาษาไทย คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์ไทยเร่ืองแรกทีไ่ด้รบัรางวัลระดบันานาชาติ 
จากงานประกวดภาพยนตร์นานาชาติแห่งเอเชีย
อาคเนย์ ครั้งที่ ๑ ที่ประเทศญี่ปุ่น และเพิ่งได้รับการ
บรูณะใหม่หลงัจากหายสาบสญูไปกว่า ๖๐ ปี บอกเล่า
เรือ่งราวความรักและอุปสรรคของ สนัติ ชายตาบอด
ยากจน กับ วีณา สาวสวยที่มีใจรักสันติมาตั้งแต่เด็ก 

Thu 17 Aug / 17.30 / 117 min / Thailand / 1954

ศุกร์ ๑๘ สิงหาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.  

โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิก 
กับ กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์
คลาสสิกของโลก

เสาร์ท่ี  ๑๙ สิงหาคม
โปรแกรม Indie in Salaya: พิมพกา  โตวริะ

เวลา ๑๓.๐๐ น. หนงัสัน้คดัสรรของ พมิพกา โตวริะ
My Father (พ่อ) / ๒๕๕๓ / ๒๒ นาที
พ่อ ถูกบีบออกจากงานเพราะร้องขอความเป็นธรรม 
แทนที่พ่อจะเลือกนิ่งเฉย เขากลับเลือกเดินทางเข้า
กรุงเทพฯ เพื่อหาความยุติธรรม หลังวันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ พ่อไม่เพยีงแบกความพ่ายแพ้กลบั
สูบ้่านเกดิ แต่ความทุกข์ของความพ่ายแพ้นัน้หยัง่ราก
ในจิตใจของพ่อ 
The Mother (แม่) / ๒๕๕๕ / ๑๕ นาที  
ในคืนงานศพวันสุดท้ายของเด็กหญิงวัยสิบสาม 
ปริศนาความตายของเด็กหญิงยังวนเวียนและสร้าง
ความปั่นป่วนใจให้แก่แม่ และแม่เองต้องค้นหา 
คำาตอบให้แก่ตนเอง
Malaria and Mosquitoes / ๒๕๕๗ / ๒๔ นาที 
นอดา กะเหรี่ยงไร้สัญชาติอยู่ในสภาวะลำาบากใจ 
เมื่อเธออยากขายเรือของ ทอ สามีที่ตายไป เพื่อนำา
เงินไปวิ่งเต้นเรื่องบัตรประจำาตัว แต่ พีวา แม่สามี 
ไม่เห็นด้วยเพราะเชื่อว่าเรือลำานี้เป็นหลักฐานที่จะ
ทำาให้ทุกคนรู้ว่า ทอ กระเหรี่ยงไร้สัญชาติ เป็นทหาร
รับใช้ชาติไทยจนตัวตาย
The Purple Kingdom / ๒๕๕๙ / ๓๐ นาที 
ภาพยนตร์สั้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคดีสูญหาย
ของนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ นักต่อสู้เพื่อ
สทิธมินษุยชน แกนนำาชาวบ้านกะเหรีย่งบ้านบางกลอย 
ที่หายตัวไปตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. มหาสมุทรและสุสาน 
๒๕๕๘ / กำากับโดย พิมพกา โตวิระ / สร้างโดย บริษัท 
เอ็กซ์ตร้า เวอร์จิ้น จำากัด / นำาแสดงโดย ศศิธร พานิชนก, 
อกุฤษ พรสมัพันธ์สขุ, ยศวศั สทิธวิงค์, พัฒนพงษ์ ศรบีญุเรอืง / 
ความยาว ๑๐๕ นาที

ไลลา หญิงสาวชาวมุสลิม
และ ซูกู๊ด น้องชาย เดินทาง
จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัด
ป ัตตานีเ พ่ือไปเยี่ยมป ้าที่ 
ไม่ได้ติดต่อกันมานาน โดย 
มี ต้อย เพ่ือนของน้องชาย
ร่วมเดินทางด้วย เป็นการ 
เดินทางไปสู ่ดินแดนที่พวก
เขาไม่คุ้นเคยในช่วงเวลาที่สถานการณ์ทางการเมือง
ของประเทศกำาลังตึงเครียด 



- อุตสาหกรรมภาพยนตร์
- ภาพยนตร์กระแสทางเลือก
- โรงภาพยนตร์
ฯลฯ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยสถาบนัหนงัไทย เตรยีมจดังานประชมุวชิาการ
ด้านภาพยนตร์ครั้งที่ ๗ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ น้ี โดยงานน้ี 
เปิดกว้างสำาหรับหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทย และภาพยนตร์ใน
ประเทศอาเซียนในทุก ๆ แขนง อีกด้วย

ผู้สนใจที่จะร่วมนำาเสนองานวิจัยในการประชุมดังกล่าวนี้ สามารถส่งหัวข้อวิจัย 
และบทคัดย่อ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4 (เป็นภาษาไทย) โดยส่งเป็น
เอกสารแนบมาทางอีเมล faschoolcinema@yahoo.com (กรุณาระบุที่หัวข้อ
อีเมลว่า งานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา) ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thaifilmarchive@gmail.com 
หรอื faschoolcinema@yahoo.com หรอื 
โทร ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔ ต่อ ๑๑๐

๒๙

พฤหัสบดท่ีี ๒๔ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

นายซีอุย แซ่อึ้ง  (โปรแกรม ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง)
๒๕๓๔ / กำากบัโดย บรรจง โกศลิวฒัน์ / สร้างโดย นครหลวง
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ / นำาแสดงโดย ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง, 
รณ ฤทธิชัย, ชลิต เฟื่องอารมณ์, โกวิท วัฒนกุล, ราม 
ราชพงษ์ / ความยาว ๑๐๕ นาที

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี 
ประจำาปี ๒๕๓๓ สร้างจากคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง 
ที่เกิดขึ้นจริง เร่ืองราวของ ซีอุย ผู้อพยพชาวจีนที ่
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างและลูกจ้างในเมือง
ไทย แต่เมื่อเขาได้ยินว่าการกินเครื่องในมนุษย์จะ 
ช่วยให้แข็งแรง  ซีอุยจึงกระทำาการฆาตกรรมเพื่อให้
ร่างกายแขง็แรงขึน้จนสามารถสูค้นทีเ่อาเปรยีบตนได้

ศุกร์ท่ี ๒๕ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

เสียดาย 2  (โปรแกรม ๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง)
๒๕๓๙ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย 
บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / นำาแสดง
โดย มาริสา แอนนิต้า, สรพงศ์ ชาตรี, สาริน บางยี่ขัน / 
ความยาว ๑๐๗ นาที

ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี 
ประจำาปี ๒๕๓๙ มากถงึ ๑๒ สาขา รวมถงึภาพยนตร์
ยอดเยี่ยม เล่าเรื่องราวของ โรส เด็กสาวผู้ติดเชื้อ 
เอชไอวีจากการรับบริจาคเลือด และตัดสินใจหนีไป
อาศัยอยู่กับรุ่นพี่ที่เป็นผู้ป่วยโรคเอดส์เช่นเดียวกัน 
โดยมนีกัข่าวสาวทีค่อยสบืเสาะหาข้อมลูเพือ่ให้สงัคม
ได้รับรู้และเข้าใจผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้

เสาร์ท่ี ๒๖ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ชั่วฟ้าดินสลาย 
(โปรแกรมรำาลกึรัตน์ เปสตนัย ีและ ๖๐ ปี รางวลัตุก๊ตาทอง) 
๒๔๙๘ / กำากับโดย มารุต / สร้างโดย หนุมานภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย ชนะ ศรอีบุล, งามตา ศภุพงษ์ / ความยาว ๑๐๗ 
นาที   

ภาพยนตร์ที่สร้างจากบทประพันธ์ข้ึนหิ้งของ มาลัย 
ชพูนิิจ ได้รบัรางวลัตุ๊กตาทองสาขาถ่ายภาพยอดเยีย่ม 
(๓๕ มม.) จากการประกวดภาพยนตร์ไทยครั้งแรก 
เล่าเรือ่งราวของ ยพุดี สาวหัวสมยัใหม่จากเมอืงหลวง
ที่ได้แต่งงานกับ พะโป้ ชายชราเจ้าของปางไม้แห่ง
เมืองกำาแพงเพชร แต่เธอกลับไปสนิทกับ ส่างหม่อง 
หลานชายวัยหนุ่มของพะโป้ จนเกิดเป็นความรัก 
ต้องห้าม

เวลา ๑๕.๐๐ น. น�้าตาลไม่หวาน 
(โปรแกรมรำาลกึรัตน์ เปสตนัย ีและ ๖๐ ปี รางวลัตุก๊ตาทอง)
๒๕๐๗ / กำากับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, เมตตา รุ่งรัตน์ / 
ความยาว ๑๒๑ นาที   

ผลงานภาพยนตร์เรือ่งสดุท้ายของ รตัน์ เปสตนัย ี ได้
รับรางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยมจากการประกวด
รางวัลตุ๊กตาทอง พ.ศ. ๒๕๐๗  เล่าเรื่องราวชวนหัว
ของ มนัส ทายาทมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทยา 
ปลูกผม ที่ยินยอมแต่งงานกับ นำ้าตาล ลูกสาวของ
เพื่อนชาวอินเดียของพ่อเพราะหวังมรดก และทำา 
ทกุวถิทีางเพือ่ให้เธอขอหย่ากบัตน เพือ่จะได้แต่งงาน
ใหม่กับ วัชรี หญิงสาวที่เขารักสุดหัวใจ

อาทิตย์ท่ี ๒๗ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Fatima   
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๘ / กำากับโดย Philippe Faucon / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทยและ
สถาบันฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Soria 
Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche / ความยาว 
๗๙ นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ฟาติมา ทำางานเป็นพนักงานทำาความสะอาดหาเงิน
เลี้ยงลูกสาวสองคนตามลำาพัง เธอพูดภาษาฝรั่งเศส
ได้ไม่ดีนักจึงทำาให้มีปัญหาในการส่ือสารกับลูกสาว 
วันหนึ่ง ฟาติมาจึงเริ่มแต่งกลอนและเขียนข้อความ
หาลูกสาวด้วยภาษาอาหรบัเพราะเป็นทางเดยีวทีเ่ธอ
จะถ่ายทอดความในใจได้

Sun 27 Aug / 13.00 / 79 min / France / 2015

เวลา ๑๕.๐๐ น. 
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม 
พบกับภาพยนตร์จากการคัดสรร
ของ โดม สุขวงศ์ และร่วมสนทนา
หลังชมภาพยนตร์

องัคารท่ี  ๒๙  สิงหาคม – อาทิตย์ท่ี ๑๐ กันยายน

เทศกาลภาพยนตร์ส้ัน คร้ังท่ี ๒๑
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (งดฉาย
ภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

หอภาพยนตร์
ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสนอ

ผลงานวิจัยด้านภาพยนตร์
ในงานประชุมวิชาการ

ภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ ๗

ตัวอย่างหัวข้องานวิจัย

- ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
- ภาพยนตร์ยุคหลังสมัยใหม่ 
- ชาตินิยมในภาพยนตร์
- ศาสนา ลัทธิ และความเชื่อ 

- เพศวิถี เพศสถานะ 
   และอัตลักษณ์ทางเพศ 
- เชื้อชาติและชนกลุ่มน้อย 
- เมืองและชนบท 

- ตระกูลของภาพยนตร์
- ประพันธกร
- “ดารา” 
- ผู้ชมและการตอบรับ 




