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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

เนือ้หาเด่นของจดหมายข่าวฯ ฉบบันี ้คอืเรือ่งราวของการขึน้ทะเบยีน
มรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี ๒๕๖๐ เมื่อวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย 
วันที่ ๔ ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากข้อมูลของภาพยนตร์ทั้ง ๑๕ เรื่องที่ 
ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แล้ว ภายในเล่มยังมีบทความอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับมรดกภาพยนตร์ของชาติ
ประจำาปีนี้บางเรื่อง ทั้งเรื่องราวของชุดคุณหญิงกีรติจากเรื่อง ข้างหลังภาพ, 
บทสมัภาษณ์คณุภราเดช เลก็ประเสรฐิ แห่งพศิมยัฟิล์ม อดตีบรกิารหนงัของ
จังหวัดนครสวรรค์ที่ได้มอบฟิล์มภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์เรื่อง พิธีเปิด
ป้ายพรรคเสรีมนังคศิลา ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ และประวัติของคุณศรีไศล 
สุชาตวุฒิ นักแสดงจากเรื่อง เพลงรักเพื่อเธอ ซึ่งจะมาประทับรอยมือ 
รอยเท้า ณ ลานดารา ในวันที่ ๔ พฤศจิกายนนี้

กิจกรรมข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติเป็นการเผยแพร่ให้
สาธารณชนได้รับรู้ถึงภาพยนตร์เรื่องสำาคัญท่ีหอภาพยนตร์ได้อนุรักษ์ไว้ 
และนำามาจดัฉายเพือ่ให้ได้ศกึษาเรยีนรูใ้นโอกาสต่าง ๆ  ซึง่ไม่เพยีงแต่เฉพาะ 
ในเมืองไทยเท่านั้น ปัจจุบัน ภาพยนตร์ในการอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ยัง 
ได้รบัการนำาไปจดัฉายในเทศกาลหรอืกจิกรรมฉายภาพยนตร์ในต่างประเทศ
มากมาย เช่น การจดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง สนัต-ิวีณา ทีเ่มอืงฟูกโุอกะ ประเทศ
ญี่ปุ่น เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งท่านจะได้อ่านเรื่องราวกันในจดหมาย
ข่าวฉบับนี้ ในขณะเดียวกัน หอภาพยนตร์ก็ยังได้นำาภาพยนตร์ต่างประเทศ
ที่ได้รับการอนุรักษ์และบูรณะมาจัดฉายให้ผู้ชมชาวไทยได้ชมอีกด้วย ใน
กิจกรรม ทึ่ง! หนังโลก ที่เหลืออีกเพียงสองเรื่องสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายน
และธันวาคมก็จะปิดโปรแกรมประจำาปีนี้ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นภารกิจที่ก่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านสื่อภาพยนตร์ ซึ่งถือเป็นสื่อการ
เรียนรู้ที่ดีท่ีสุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ ตามคำาขวัญของหอภาพยนตร์ที่ว่า 
“ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา”

ภาพปก โมเดลผู้ชมนั่งชมภาพยนตร์ 
ในโรงละครหม่อมเจ้าอลังการจาก
นิทรรศการวันกำาเนิดภาพยนตร์ใน
สยาม



นิทรรศการ

หลายท่านที่เคยมาเที่ยวชมหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) คงคุ้นตากับฉากจำาลอง
อาคารไม้สีนำ้าตาลขนาดใหญ่ที่ต้ังตระหง่านอยู่ภายในเมืองมายา ขึ้นป้ายชื่อว่า “มงคล
บริษัท” แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าสถานที่แห่งนี้มีความสำาคัญอย่างใหญ่หลวงต่อ
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในประเทศไทยอย่างไร

“มงคลบริษัท” คือชื่อโรงละครของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ หรือที่ชาว
กรุงเทพฯ มักจะเรียกว่า “โรงละครหม่อมเจ้าอลังการ” เปิดกิจการเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๙ 
นับเป็นโรงมหรสพที่ขึ้นหน้าขึ้นตาในด้านความใหม่ โอ่โถง และคึกคักที่สุดของกรุงเทพฯ 
ในขณะนั้น ซึ่งโรงละครแห่งนี้เองได้ถูกใช้เป็นสถานที่จัดฉายภาพยนตร์เก็บค่าดูจาก
สาธารณชนชาวสยามเป็นครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๐ ถือเป็น
จุดกำาเนิดภาพยนตร์ในประเทศไทย 

ในวาระท่ีภาพยนตร์ถอืกำาเนดิในประเทศไทยมาครบ ๑๒๐ ปี หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) จึงถอืเป็นโอกาสอนัดใีนการเปิดตวันทิรรศการถาวรชุดใหม่ “วันกำาเนดิภาพยนตร์ 
ในสยาม” ซึ่งจัดแสดงอยู่ ณ ฉากจำาลองอาคารมงคลบริษัท เมืองมายา โดยพระเอกของ
นิทรรศการคือ “โมเดลโรงละครหม่อมเจ้าอลังการ” สถานที่ฉายหนังขึ้นจอครั้งแรกของ 
ประเทศไทย ที่จวบจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เคยมีผู้ใดได้เห็นภาพถ่าย หรือ แม้กระทั่งรูปวาด 
ของสถานที่แห่งนี้มาก่อน มีเพียงบทความจากหนังสือพิมพ์บางกอกไตมส์ ฉบับวันที่ ๒๓ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ เท่านั้นที่เป็นข้อมูลสำาคัญสำาหรับใช้ในการออกแบบและสร้างโมเดล
ชิน้นี ้จนเกดิเป็นรปูเป็นร่างให้ผูช้มสามารถจินตนาการถงึบรรยากาศการดหูนงัของคนไทย
เมื่อหนึ่งร้อยกว่าปีที่แล้วในยุคที่ยังไม่มีโรงภาพยนตร์เกิดขึ้นได้ 

นอกจากนีย้งัมผีูช่้วยพระเอกทีโ่ดดเด่นไม่แพ้กนั คอื “โมเดลย่านสามยอด” ทีจ่ำาลอง
ให้เห็นสภาพแวดล้อมของบ้านเมืองโดยรอบโรงละครหม่อมเจ้าอลังการและย่านประตู

สามยอด ถนนเจริญกรุง ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่จะช่วยเติมเต็มความทรงจำาของผู ้
มาเยี่ยมชมให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ความพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ การให้

ข้อมูลของนิทรรศการแบบปลายเปิด เพื่อชักชวนให้ผู้ชมทุกท่านได้มีส่วนร่วม
ขบคดิและหาข้อพสิจูน์ไปด้วยกนัว่า “การฉายหนงัครัง้แรกในประเทศไทย” 

แท้จริงแล้วเกิดขึ้น ณ ที่ใดกันแน่

“นิทรรศการวันก�าเนิดภาพยนตร์ในสยาม”
เปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

ปิยะธิดา พรพิชญพงศ์

๑
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กิจกรรม

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน
๒๕ และ ๓๐ สิงหาคม คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน
๘ กันยายน คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต 
๑๔ และ ๑๙ กันยายน สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๒ กนัยายน โรงเรยีนสาธตินานาชาต ิมหาวทิยาลยั
มหิดล 
๒๖ กันยายน โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 
๒๘ กันยายน ชมรมผู้เกษียณ กสท 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
หอภาพยนตร์นำานทิรรศการสญัจรชดุ “เพลนิ

พยนต์” ไปจัดแสดงเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจหลักการพื้นฐานเบื้องต้นของการเกิดภาพ
เคลื่อนไหว ที่โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ และวันที่ 
๒๘-๒๙ สงิหาคม ทีโ่รงเรยีนอสัสมัชญั แผนกประถม 

๒๙ สิงหาคม – ๑๐ กันยายน 
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ มูลนิธิหนังไทย จัดงาน

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๒๑ ณ หอศิลป-
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้เทศกาล
ได้จัดโปรแกรมพิเศษอย่าง S-Express ซึ่งเป็น
โปรแกรมหนงัสัน้คดัสรรจากประเทศในอาเซยีน ทัง้
จากอินโดนีเซีย  สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
เวยีดนาม และพม่า หนงัส้ันคดัสรรจากประเทศลาว 
ในโปรแกรมเบ่ิงหนังลาว หนังคัดสรรพิเศษจาก
เทศกาลภาพยนตร์ส้ันแคลร์มอง เฟอร์ลอง เทศกาล
หนังสั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในฝั่งของโปรแกรมพิเศษ
ของไทยมผีลงานหนงัสัน้ของปราบดา หยุน่, หนงัสัน้
ชุดพิเศษ “เกี่ยวก้อย” โปรแกรมของมูลนิธิเพื่อน 
ไร้พรมแดน และหนังส้ันแสดงสภาพประเทศไทย

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๒๔ สิงหาคม จัดฉายภาพยนตร์ เรื่อง ด้วยเกล้า ให้แก่
โรงเรียนผู้สูงอายุสุขภาพดี
๒๕ สิงหาคม จดัฉายภาพยนตร์รำาลึกเสน่ห์-ปรยีา ให้แก่กลุ่ม
รวมมิตรชิดดาว 
๓๑ สิงหาคม จัดฉายภาพยนตร์ แผลเก่า ให้แก่โรงเรียน 
ผู้สูงอายุสุขภาพดี

๗ กันยายน  
หอภาพยนตร์ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการถาวร 

“วันกำาเนิดภาพยนตร์ในสยาม” เพื่อเฉลิมฉลอง 
ครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งการกำาเนิดภาพยนตร์ 
ในประเทศไทย โดยจะเปิดให้ผู้ที่สนใจมาเรียนรู้ 
เรื่องราวของการฉายหนังครั้งแรกในสยาม ทุกวัน
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 
๑๐.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
ได้ที่ หน้า ๑

๑๒ กันยายน 
สมาคมฝรั่งเศส ร่วม

กับ บริษัท ไฟว์สตาร์ โปร- 
ดักชั่น และหอภาพยนตร์ 
จัดฉายภาพยนตร์เพลง
ของไทยเรื่อง เทพธิดาบาร์ 
21 (๒๕๒๒) ผลงานการ
กำากับของ ยุทธนา มุกดา- 
สนิท ณ โรงภาพยนตร์ AF สมาคมฝรั่งเศส ถนน 
วิทยุ กรุงเทพฯ

๑๔ กันยายน 
TCDC ร ่วมกับหอภาพยนตร ์  จัดฉาย

ภาพยนตร์ของสำานักข่าวสารอเมริกันที่หาดูได้ยาก 
เรือ่ง หนมุานเผชญิภยั (๒๕๐๐), พฒันากร (๒๕๐๑) 
และ มรดกพระจอมเกล้า (๒๔๙๗) พร้อมได้มี 
การเสวนาหลังจบภาพยนตร์กับศักดินา ฉัตรกุล ณ 
อยธุยา และชลิดา เอือ้บำารงุจติ ณ ห้องออดิทอเรียม 
ชั้น M อาคารส่วนหน้า TCDC กรุงเทพฯ

๑๕ กันยายน 
สถาบันหนงัไทย หอภาพยนตร์จัดงานประชมุ

วิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ครั้งที่ ๗ โดยในปีนี ้
ได้มีการนำาเสนอหัวข้อวิชาการด้านภาพยนตร์ ๙ 
หวัข้อทีผู่น้ำาเสนอได้มาพดูคยุ อภปิราย เกบ็ประเด็น
กบัผูท้ีเ่ข้ามาร่วมงาน พร้อมกนันีใ้นวนัดงักล่าว ได้มี
การจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ “๖๐ ปี โรงแรมนรก: 
หนังไม่ดี สีไม่ทา ดูแล้วไม่ช่ืนใจ” โดยมี กิตติศักดิ์ 
สุวรรณโภคิน, โดม สุขวงศ์ และ ผศ.ดร.จุฑามาศ 
ตั้งสันติกุล มาร่วมพูดคุยก่อนชมจัดฉายภาพยนตร์ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๗ กันยายน 
หอภาพยนตร์

จัดฉาย 2001: A 
Space Odyssey 
(1968)  สุดยอด
ภาพยนตร ์วิทยา- 
ศาสตร์เชิงปรัชญา 
ผลงานของ สแตนลีย์ คูบริก ผู้กำากับอัจฉริยะชาว
อเมรกินั ในกจิกรรม “ทึง่! หนงัโลก” ณ โรงภาพยนตร์
สกาลา

กิจกรรมเดือนสิงหาคม 

กิจกรรมเดือนกันยายน

ปัจจุบัน ในโปรแกรม ประเทศไทย ๔.๐ พร้อมกันนี้ยัง
ได้มีการจัดการประกวดภาพยนตร์สั้นเหมือนเช่นทุกปี 
โดยมีผู้เข้าร่วมส่งภาพยนตร์ประกวดทั้งไทยและต่าง
ประเทศ มากกว่า ๘๐๐ เรื่อง และมีการประกาศผล
รางวัลไปเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายนที่ผ่านมา (ติดตามผล
รางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๒๑ หน้า ๕)



๒๐ กันยายน 
เนื่องในวันเยาวชน

แห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๖๐ 
หอภาพยนตร์ได้รบัคดัเลอืก
ให้เป็นหน่วยงานดีเด่น สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและ
เยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม ที่จัดขึ้นโดยกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ อาคาร
ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

๒๓ กันยายน 
โดม สขุวงศ์ ผูอ้ำานวยการหอภาพยนตร์ ได้รบั

รางวัลปีติศิลป์สันติภาพ ประจำาปี ๒๕๖๐ รางวัลที่
เชดิชูเกยีรตผิูมี้ผลงานดเีด่นทางด้านสนัตภิาพ ผูส้ร้าง
ผลงานสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง จัดขึ้นโดยสถาบัน
ปรีดี พนมยงค์ ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์

๓๐ กันยายน 
หอภาพยนตร์ได ้

จัดกิจกรรมภาพยนตร์
สนทนา “หนังไทยกับ
วิกฤติต้มยำากุ้ง” เนื่องใน
วาระครบรอบ ๒๐ ปี 
วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่
ที่หลอกหลอนสังคมไทย 
โดยม ีธนติย์ จตินกุลู, ธรีะวฒัน์ รจุนิธรรม, ก้อง ฤทธิด์ี 
และธนาพล อิ๋วสกุล ดำาเนินรายการโดย ศิโรตม์ 
คล้ามไพบลูย์ ร่วมพดูคยุถงึเรือ่งราวของบทบาทและ
เนือ้หาของภาพยนตร์ทีเ่กีย่วกบัวกิฤตการณ์ดงักล่าว 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๑๒ กันยายน จัดฉายภาพยนตร์ในกิจกรรม ๘๑ ปี 
วิสันต์ สันติสุชา สันติสุชาภาพยนตร์ 
๑๓ กันยายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อาจารย์โกย 
ให้แก่ อบต.งิ้วราย 
๑๔ กนัยายน จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง นกัร้อง นกัเลง 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย 
๑๙ กันยายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ด้วยเกล้า ให้
แก่ชมรมผู้สูงอายุลีลาวดีสีขาว คลองโยง 
๒๘ กันยายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง 
ให้แก่ชมรมผู้เกษียณ กสท

Call for Papers 
22nd SEAPAVAA CONFERENCE

6th -12th  April 2018, Bangkok, Thailand
“AV Archiving Beyond Boundaries”

 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในฐานะเจ้าภาพจัดงานประชุมและสัมมนาประจำาปี 

สมาคมนักอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเชียแปซิฟิก  ภายใต้หัวข้อ “AV Archiving Beyond 
Boundaries” ระหว่างวันที่ 6–12 เมษายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ขอเชิญ
ผู้สนใจเข้าร่วมนำาเสนองานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังต่อไปนี้ 

- Collection development for wider representation of and access for minority 
groups

- Integrating ephemera and non-audiovisual materials in enhancing audio- 
visual collections

- Collaborations with other collecting, memory, and cultural institutions
- Volunteerism and public engagement by, through, and/or for audiovisual 

archives
- International archival conflicts and collaborations
- Community, participatory, and activist archiving involving audiovisual 

collections
- Technological advancements that allow greater collaboration and openness
- Diversity and inclusivity in the audiovisual archiving community and 

profession  
Other thematically related proposals are welcome for consideration.

รายละเอียดโครงร่าง
1. ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ส่งในไฟล์ MS Word ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
2. โครงร่างจะต้องประกอบด้วย
 - หัวข้อโครงร่าง
 - บทคัดย่อ (ไม่เกิน 250 คำา)
 - ชื่อและสถาบันของผู้นำาเสนอ (ถ้ามี)
3. คณะกรรมการบริหารสมาคมจะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้แก่ผู้ส่งโครงร่างภายใน

วันที่ 12 มกราคม 2561
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ผู้นำาเสนองานจะต้อง

เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

ส่งบทโครงร่าง หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Michii Navato: admin@seapavaa.net 
Sanchai Chotirosseranee: thaifilmarchive@gmail.com
Benedict Salazar Olgado: b.olgado@slis.upd.edu.ph



กิจกรรมเดือนตุลาคม 

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน
๕ ตุลาคม โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) 
๑๐ ตุลาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๒ และ ๑๘ ตุลาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
๒๐ ตุลาคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
๒๔ ตุลาคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

๔ ตุลาคม 
หอภาพยนตร์ กระทรวงวฒันธรรม จดัพธิปีระกาศรายชือ่ภาพยนตร์

ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำาปี ๒๕๖๐ 
จำานวน ๑๕ เรื่อง ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก นาย
พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็น
ประธานในพิธี ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์
ไทยเพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์
ภาพยนตร์ อ่านรายละเอยีดภาพยนตร์ทีไ่ด้รับขึน้ทะเบยีนมรดกภาพยนตร์
ของชาติประจำาปี ๒๕๖๐ ทั้ง ๑๕ เรื่องเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๘

๖ ตุลาคม 
หอภาพยนตร์ ร่วมกบั โครงการบนัทกึ ๖ ตุลา 

จัดกิจกรรมกรณีรำาลึก ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ “ลืมเสีย
เถิดอย่าคิดถึง” โดยจัดฉายโปรแกรมภาพยนตร์สั้น 
เราไม่ลืม ๖ ตุลา ก่อนร่วมรายการสนทนา “๖ ตุลา
ในหนัง: ความทรงจำาที่อยากให้ลืม” กับ สมานรัชฎ์ 
กาญจนะวณิชย์ และ อโนชา สุวิชากรพงศ์ หลังการ
เสวนาได้จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง “ดาวคะนอง” 
ผลงานของ อโนชา สุวิชากรพงศ์ ณ โรงภาพยนตร์ 
ศรีศาลายา

๘ ตุลาคม 
หอภาพยนตร์

จัดกิจกรรมรำาลึกถึง 
๔๗ ปีแห่งการจากไป
ของ มติร ชยับัญชา 
ตำานานพระเอกผู ้ 
ยิง่ใหญ่แห่งโลกภาพยนตร์ไทย โดยพดูคยุกบั อนนัต์ 
ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เกี่ยวกับความผูกพันและ
ความทรงจำาถึง มิตร ชัยบัญชา ในรายการสนทนา 
“อนนัต์ ชโูชต ิกบั มติร ชยับญัชา” จดัฉายฉากเพลง
จากภาพยนตร์เรื่อง มดแดง (๒๕๑๐) ของกัญญา- 
มาลย์ภาพยนตร์ ที่นำาแสดงโดย มิตร-เพชรา และ
ฉายภาพยนตร์เรื่อง เงิน เงิน เงิน อมตะหนังเพลงปี 
๒๕๑๐ ของละโว้ภาพยนตร์ ในระบบฟิล์ม ๓๕ มม. 
ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา และหลังจบภาพยนตร ์
ผูร่้วมกจิกรรมได้ร่วมกันวางดอกไม้ เพือ่รำาลึกถงึจาก
ไปของมิตร ชัยบัญชา บนรอยมือจารึกของมิตร 
ชัยบัญชา ณ ลานดารา

๑๐ ตุลาคม 
สมาคมฝรั่งเศส ร่วมกับ บริษัท ไฟว์สตาร์ 

โปรดกัชัน่ และ หอภาพยนตร์ จดัฉายภาพยนตร์ไทย
ทรงคุณค่า ด้วยเกล้า (๒๕๓๐) ผลงานของ บัณฑิต 
ฤทธิ์ถกล ณ โรงภาพยนตร์ AF สมาคมฝรั่งเศส ซึ่ง
ภาพยนตร์เร่ือง ด้วยเกล้า สร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลอง
ในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้า อยูหั่วปรมนิทร- 
มหาภูมิพลอดุลเดชเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติครบ 
๔๐ ปี

๑๕ ตุลาคม 
หอภาพยนตร์

จัดฉายภาพยนตร ์
เรือ่ง The Good the 
Bad and the Ugly 
(๒๕๐๙) ภาพยนตร์คาวบอยคลาสสิกตลอดกาล
กำากบัโดย เซอร์จโิอ เลโอเน ผู้กำากบัชาวอิตาลชีือ่ดงั 
ในกิจกรรม “ทึ่ง! หนังโลก” ณ โรงภาพยนตร ์
สกาลา

๑๗ ตุลาคม 
หอภาพยนตร์จัด

กิจกรรมวันสรรพสาตร 
ครั้งที่ ๑๑ เพื่อเป็นการ
รำาลึกถึงพระเจ้าบรม-
วงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ทองแถมถวลัยวงศ์ กรม
หลวงสรรพสาตรศุภกิจ 
“พระบดิาแห่งภาพยนตร์
สยาม” โดยในปีนี้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 
ของหอภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรมบอกกล่าวเล่าเร่ือง 
“๑ ทศวรรษ งานวันสรรพสาตร” ภายในโรงภาพ- 
ยนตร์ศรีศาลายา ก่อนจะมีพิธีวางพวงมาลาและ
ดอกไม้ บริเวณพระรูปประติมากรรมด้านหน้า
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๑๐ ตลุาคม จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง ด้วยเกล้า ให้แก่
ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ กทม.
๑๒ ตุลาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง สวรรค์วันเพ็ญ 
ให้แก่นมหนองโพ ราชบุรี 
๑๒ ตุลาคม จัดฉายภาพยนตร์รำาลึกไชยา สุริยัน ให้
แก่กลุ่มวัยหวานวันวาน

๔

 หอภาพยนตร์นำาภาพยนตร์เรื่อง 
ทองปาน ไปจัดฉายที่ National Museum of 
Modern and Contemporary Art Seoul 
Korea ประเทศเกาหลีใต้ ในระหว่างวันที่ 
๓๐ สิงหาคม – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ และที่ New 
Narratives Film Festival Taipei, Taiwan 
ประเทศไต้หวัน ในระหว่างวันที่ ๒๐–๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๐

 หอภาพยนตร์นำาภาพยนตร์สารคดี
เรื่อง ส�าเพ็ง ไปจัดฉายในโปรแกรมฉาย
ภาพยนตร์ของนิทรรศการ Sunshower ที่
ศูนย์จัดแสดงศิลปะแห่งชาติโตเกียว (The 
National Art Center, Tokyo) ประเทศญีปุ่น่ 
ในวนัท่ี ๓ กนัยายน ๒๕๖๐ โดยโปรแกรมฉาย
ภาพยนตร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมเชิง
ปฏบิตักิารการจัดโปรแกรมฉายภาพยนตร์ ซึง่
จัดโดยศูนย์เอเชียแห่งมูลนิธิญี่ปุ ่น (Japan 
Foundation Asia Center)

  หอภาพยนตร์นำาภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา ไปจัด
ฉายที่หอภาพยนตร์เอเชีย (Asian Film Archive) ในงาน 
Asian Restored Classics 2017 ประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง
วันที่ ๘–๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ และในเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (The Focus on Asia 
Fukuoka International Film Festival) ระหว่างวันที่ 
๑๕–๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

 หอภาพยนตร์นำาภาพยนตร์โขนเรื่อง นิ้วเพชร ไป
จัดฉาย ณ หอศิลป์แห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์ (National 
Gallery Singapore) ในเทศกาลภาพยนตร์ Painting with 
Light ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมฉายภาพยนตร์ 
ณ ต่างประเทศ 
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BACC Award 
รางวัลหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ยามน�้าฟ้า ตกมาสู่เฮา โดย วัจน์กร หาญกุล

รางวัลพิราบขาว โดย มูลนิธิ 14 ตุลา
พิราบ โดย ภาษิต พร้อมนำาพล

รางวัลมูลนิธิเสม พริ้งพวงแก้ว
พลเมืองบุญมา โดย อุรุพงศ์ รักษาสัตย์

รางวัลนกส้ม อะวอร์ด 
โดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ชนะเลิศ
May I Cosplay? โดย พชรกมล หุ่นวงกตวิเชียร
ประกาศนียบัตรชมเชย 
Black Christmas โดย ขวัญตา พงษ์นราวรรณ
Family Sukiyaki โดย สืบบุญ แก้วผลึก
เมืองในหมอก โดย วัชรพล สายสงเคราะห์ 
ย้ายรัง โดย ติณห์นวัช จันทร์คล้อย

รางวัล Digital Forum 
สนับสนุนรางวัลโดย Purin Pictures 
(ภาพยนตร์สั้นที่มีความยาวเกิน ๓๐ นาที)
ชนะเลิศ 
Upside, down โดย ณัฐชนน วะนา, สุวรรณชาติ 
สุวรรณเจริญ
ประกาศนียบัตรชมเชย 
Since Time Begins โดย ซอบิร เปาะเตะ

รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม 
สนบัสนนุรางวัลโดย บริษทั Cinetoy and Services
The Serpent’s Song ถ่ายภาพโดย ยคุลธร มิง่มงคล

รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม 
สนับสนุนรางวัลโดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
ปาริชา วิมลธนาชัย จาก สุขสันต์วันปีใหม่

รางวัลดุ๊ก (ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม)
ชนะเลิศ
ตลาดน้อย story โดย จิราพร แซ่ลี้
รองชนะเลิศ
ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง โดย ธัญสก พันสิทธิวรกุล
หมูในเล้า โดย ก้องภพ ชัยรัตนางค์กูล
ประกาศนียบัตรชมเชย
สวรรคาลัย โดย อภิชน รัตนาภายน

รางวลัรตัน์ เปสตนัย ีสำาหรับภาพยนตร์ต่างประเทศ  
(International Competition)
Best Short Film
A Buddy Already Dead by Konstantinos 
Fragkoulis (Greece)

Special Mention
And The Moon Stands Still by Yulia Ruditskaya 
(Belarus, Germany, USA) 
The Plumber by Meryl Fortunat Rossi and 
Xavier Seron (Belgium, France) 
Whatever The Weather by Remo Scherrer 
(Switzerland)

รางวัลรัตน์ เปสตันยี 
สนับสนุนรางวัลโดย บริษัท VS Services จำากัด 
(ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับบุคคลทั่วไป)
ชนะเลิศ 
พลเมืองบุญมา โดย อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
รองชนะเลิศ 
ปราสาทเสือ โดย พัฒนะ จิรวงศ์

รางวัลปยุต เงากระจ่าง 
(ภาพยนตร์สั้นแอนิเมชันยอดเยี่ยม)
ชนะเลิศ 
Choke โดย สุธาวี โชติรัตนศักดิ์
รองชนะเลิศ 
Nemesis Slave โดย ธนพล แก้วลิ้มวัฒนา
Sleepless Dream (ณ ภวังค์) โดย ปิ ่นปมน 
จิรัฐิติกาลพันธุ์
ประกาศนียบัตรชมเชย 
Jolly Doll Shop โดย ณัฐภา จันทร์สมัคร
Mailbox โดย ดนุพล จงอริยะกุล 
Fury Bros โดย จีรวัฒน์ อุดมสถาผล

รางวัลช้างเผือกพิเศษ 
(ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักเรียน)
ชนะเลิศ 
ไฟเหลือง โดย ปรีชญญ์ รัตนดิลกชัย (จบการศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)
รองชนะเลิศ 
ดองคะนึง โดย กันตพล ดวงดี (จบการศึกษาจาก
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำาพูน)
ประกาศนียบัตรชมเชย
STiLL โดย จอมพล พัวสุวรรณ (จบการศึกษาจาก
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก)

รางวัลช้างเผือก 
สนับสนุนรางวัลโดย Purin Pictures 
(ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักศึกษา)
ชนะเลิศ 
Bangkok Dystopia โดย ปฏพิล ทฆีายวุฒัน์ (สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั)
วปิ (fff) โดย นนทจรรย์ ประกอบทรพัย์ (จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)

รองชนะเลิศ 
ทุกคนที่บ ้านสบายดี โดย ธนกฤต ดวงมณีพร 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ยามน�้าฟ้า ตกมาสู ่เฮา โดย วัจน์กร หาญกุล 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ประกาศนียบัตรชมเชย 
Our Home Says All About Us โดย พสิษฐ์ 
ตันเดชานุรัตน์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
Don’t Worry About It โดย ภาษิตา เสนีวงศ์ ณ 
อยุธยา (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
พิราบ โดย ภาษิต พร้อมนำาพล (มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ)
ถ้า A ไม่เป็นสับเซตของ B โดย ชุติมันต์ คงถิ่นฐาน 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร)

รางวัลวิจิตรมาตรา
เมือ่พายโุหมเข้ามา ฟ้าจะไม่เปลีย่นแปลง โดย ฐติพินัธุ์ 
บำารุงวงศ์, สุกฤต ภูมิศรีจันทร์, ดลวรรฒ สุนสุข
Our Home Says All About Us โดย พสิษฐ์ 
ตันเดชานุรัตน์ 
Family Sukiyaki โดย สืบบุญ แก้วผลึก 
สุขสันต์วันปีใหม่ โดย ณัฏฐ์วรจิต อุดมลิขิตวงศ์

รางวัลขวัญใจมหาชน
ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง โดย ธัญสก พันสิทธิวรกุล

JENESYS 2017
สนับสนุนรางวัลโดย สถานเอกอัครราชฑูตญ่ีปุ่น
ประจำาประเทศไทย
ภาพยนตร์ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนเยาวชน
ระหว่างประเทศญีปุ่่นและกลุ่มเอเชยีตะวนัออก และ
เข้าประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชยีน 
พ.ศ. 2560 ได้แก่
My Teacher โดย สิทธินันท์ จันทมล (โรงเรียนเลย
อนุกูลวิทยา)
Out of Reach โดย สรุยิะ อสุ่าห์ (โรงเรยีนเจริญศลิป์
ศึกษา “โพธิ์คำาอนุสรณ์”)
The Boat Driver โดย ณฐนนท ฤทธิ์ตา (โรงเรียน
แก่นนครวิทยาลัย)
ภาพยนตร์ที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
ระหว่างประเทศญี่ปุ ่นและกลุ่มเอเชียตะวันออก 
ได้แก่
“ครูแดง” โดย พร้อม ทิพย์มณี (โรงเรียนหอวัง)
คุณคร ู(ไม่) ประจ�าโรงเรยีน โดย นภัสกร ชลติพิบลูย์ 
(โรงเรียนขุนยวมวิทยา)
The Creator Teacher ครูผู้สร้าง โดย พลากร ใจมัน่ 
(โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา)
Mrs. Saiphin โดย เบญจกร มะเสนา (โรงเรียน 
สารคามพิทยาคม)
คุณครูประจ�านักเรียน โดย สิริกร จิตรัว (โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา)
They Talk About Melon โดย ยสินทร กลิ่นจำาปา 
(โรงเรียนชลราษฎรอำารุง)

ผลรางวลั
เทศกาลภาพยนตร์ส้ัน คร้ังท่ี ๒๑
 (เรยีงตามลำาดบัการประกาศรางวลั)
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(Fukuoka City Public Library Film Archive) โดยเป็นกจิกรรม
ที่ต่อเนื่องของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และปาซิฟิก (SEAPAVAA) และสมาพันธ์หอภาพยนตร์
นานาชาติ (FIAF) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๒๓–๒๔ กันยายน 

โดยในวันเสาร์ท่ี ๒๓ กันยายน ผู ้เขียนเป็นผู ้แนะนำา
ภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา และร่วมเสวนาหลังจากจบการฉาย
ภาพยนตร์ ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมชมภาพยนตร์ในรอบวันดงักล่าวค่อนข้าง
หนาแน่น โดยในการเสวนาหลังภาพยนตร์ นอกจากผู้เขียนแล้ว 
ยังมี Lisabona Rahman นักอนุรักษ์ภาพยนตร์จากอินโดนีเซีย 
ซึง่ประเดน็หลกัของการเสวนาคอืการบรูณะและอนรุกัษ์ภาพยนตร์
และความเคลือ่นไหวของการอนรุกัษ์ภาพยนตร์ของประเทศไทย
และประเทศอินโดนีเซีย 

ส่วนในวนัที ่๒๔ กนัยายน เป็นการนำาเสนอโครงการอนรุกัษ์
ภาพยนตร์ที่น่าสนใจ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ของการอนุรักษ์
ภาพยนตร์ ซึ่งผู้เขียนได้นำาเสนอเรื่องการค้นพบฟิล์มภาพยนตร์
สันติ-วีณา โดยมี Bede Chang จาก L’Imagine Ritrovata 
นำาเสนอเรื่องประเด็นการบูรณะภาพยนตร์สันติ-วีณา 

ภาพยนตร์เรือ่ง  ได้รับเชิญให้ไปฉายในงานเทศกาล Focus 
on Asia Fukuoka International Film Festival ๒๐๑๗ ซึ่งจัดขึ้น
ในวันที่ ๑๕–๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
ถอืเป็นคร้ังแรกของภาพยนตร์  ทีไ่ด้กลบัไปฉายทีป่ระเทศญ่ีปุน่
หลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายรอบปฐมทัศน์โลกเมื่อปี ๒๔๙๗ 

เทศกาลภาพยนตร์แห่งนี้จะเลือกฉายเฉพาะภาพยนตร์จากประเทศเอเชีย
เท่านั้น ในแต่ละปี เทศกาลฯ จะผลัดเปล่ียนประเทศในเอเชียที่จะนำาเสนอเป็น
โปรแกรมหลักของเทศกาลฯ (Main Feature) ซึ่งปีนี้เป็นทีของประเทศไทย โดย
โปรแกรมหลักของเทศกาลปีนี้ คือ Thai Films: A Diversity in Charm ภาพยนตร์
ไทย: ความหลากหลายของเสน่ห์ ซึง่นอกจากสนัต-ิวณีาแล้ว จะมภีาพยนตร์ไทยเรือ่ง
อื่น ๆ เข้าฉายด้วย ได้แก่ ฉลาดเกมส์โกง (ได้รับรางวัล Audience Award ซึ่งได้รับ
การโหวตจากผู้ชมในเทศกาลฯ), ดาวคะนอง, เทริด, ปั้มน�้ามัน, Mary is Happy 
Mary is Happy, The Master และ เปนชู้กับผี    

Restoration Asia ครั้งที่ ๕
โดยในการนี้ ผู้เขียนได้รับเชิญให้ไป ร่วมงาน Restoration Asia ครั้งที่ ๔ 

ซึ่งเป็นการร่วมกันจัดระหว่างเทศกาลภาพยนตร์ฯ กับ หอภาพยนตร์ฟุกุโอกะ 

การจดัฉาย สนัต–ิวีณา 
ที่ประเทศญี่ปุ่น
สัณห์ชัย โชติรสเศรณี



นอกจากนี ้ยงัมปีระเดน็ทีน่่าสนใจอืน่ ๆ  อย่างเช่น  โครงการ
การบรูณะภาพยนตร์กมัพชูาเรือ่ง 12 Sisters (ซึง่มเีนือ้เรือ่งคล้าย
นิทานพื้นบ้านของไทยเรื่องนางสิบสอง) โดย Nobukazu Suzuki 
นักอนุรักษ์ภาพยนตร์ชาวญี่ปุ่น ที่เป็นโต้โผหลักในโครงการนี้ ซึ่ง
ในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงการระดมทุน, The Art of Subtitling: 
Workflow & Processes โดย Joshua Ng จากหอภาพยนตร์
เอเชีย ประเทศสิงคโปร์ ที่มาเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมต่าง ๆ 
ทำาคำาบรรยายใต้ภาพในภาพยนตร์, การบูรณะภาพยนตร์เงียบ
ญ่ีปุน่เร่ือง 26 Martyrs of Japan ทีไ่ปพบฟิล์มเวอร์ชนัคำาบรรยาย
ภาษาอิตาลี ท่ีประเทศอิตาลี โดย Adrian Wood โต้โผในการ 
จัดงานในครั้งนี้ และได้จัดฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยมี Mie 
Yanashita มาเล่นเปียโนประกอบสด ๆ ประกอบภาพยนตร์ด้วย

ส่วนวิทยากรหลัก (Keynote Speaker) ได้แก่ Hisashi 
Okajima ท่ีปรึกษาศูนย์ภาพยนตร์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
สมัยใหม่โตเกียว (National Film Center, the Museum of 
Modern Art, Tokyo) ซึง่มาบอกเล่าความเป็นมาและความท้าทาย
ของงานอนรุกัษ์ภาพยนตร์ ทีพ่ยายามจะเกบ็รักษาฟิล์มภาพยนตร์
ต้นฉบบัให้มอีายยุนืนาน เปรยีบเทยีบกบัการเกบ็รกัษาซชูใิห้อยูไ่ด้
นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ทั้งที่มีอุปสรรคทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี 
และการเสื่อมสลายของวัตถุหากไม่ได้รับการเก็บรักษาที่ถูกต้อง

หอภาพยนตร์ฟุกุโอกะ
นอกจากการเข้าร่วมกิจกรรม Restoration Asia ครั้งที่ ๔ 

แล้ว ผู้เขียนยังได้รับโอกาสไปเยี่ยมชมหอภาพยนตร์ฟุกุโอกะอีก
ด้วย ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์

หอภาพยนตร์ฟกุุโอกะ ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี ๒๕๓๙ เป็นหน่วยงาน
ภายใต้หอสมดุแห่งเมอืงฟกุโุอกะ ซึง่มีเป้าหมายทีจ่ะเป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยหอภาพยนตร์จะรับผิดชอบในการ
เก็บรักษาอนรุกัษ์สือ่โสตทศัน์ภาพยนตร์ และวัตถสุิง่เกีย่วเนือ่งกบั
ภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ บทภาพยนตร์ แผ่นพับ ใบปลิว 

ในอดตีหอภาพยนตร์ฟกุโุอกะจะมกีารขอซือ้ฟิล์มภาพยนตร์
เอเชียบางเรื่องท่ีมาจัดฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์ฟุกุโอกะ 
(Fukuoka Film Festival) ซึ่งทำาให้ที่นี่มีฟิล์มภาพยนตร์ไทยอยู่
ในห้องเกบ็ฟิล์มภาพยนตร์ประมาณ ๒๕ เรือ่ง ไม่ว่าจะเป็นผลงาน
ของผูก้ำากบัเชิด ทรงศร ีทีเ่คยมาฉายในโปรแกรม Retrospectives 

ในเทศกาล เช่น  แผลเก่า 
(๒๔๒๐), เลือดสุพรรณ 
(๒๕๒๒),  เพื่อนแพง 
(๒๕๒๖), พลอยทะเล 
( ๒๕๓๐ )  ร วม ไปถึ ง
ภาพยนตร์อย่าง ฝันบ้า
คาราโอเกะ (๒๕๔๐) 
ผลงานเรื่ อ งแรกของ 
เป็นเอก รัตนเรือง, นาง
นาก (๒๕๔๒), คืนไร้เงา 
(๒๕๔๖) เป็นต้น โดยห้องเย็นเก็บฟิล์มที่นี่ใช้อุณหภูมิ ๕ องศาเซลเซียส ความชื้น 
สัมพัทธ์ ๔๐ นอกจากภาพยนตร์ไทยแล้ว หอภาพยนตร์ฟุกุโอกะยังเก็บภาพยนตร์
เอเชียมากกว่า ๓๐ ประเทศ และมีจำานวนรวมทั้งสิ้นประมาณ ๓,๐๐๐ เรื่อง 

สำาหรับภาพยนตร์ยุคปัจจุบันที่ไม่มีการพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ออกมาแล้ว 
หอภาพยนตร์ฟกุโุอกะ กจ็ะเกบ็ภาพยนตร์เป็นไฟล์ดจิทิลั และ DCP (Digital Cinema 
Package) แทน โดยเลอืกเก็บภาพยนตร์ท่ีจดัฉายในงาน Focus on Asia Fukuoka 
International Film Festival 

ส่วนฟิล์มภาพยนตร์ทีอ่ยูใ่นห้องเกบ็ หอภาพยนตร์จะเทเลซนีจากฟิล์มต้นฉบบั
เพื่อให้ได้ไฟล์ดิจิทัล เพื่อนำามาให้บริการ รวมไปถึงจัดฉายในโรงภาพยนตร์ Movie 
Hall Cine-La ที่เป็นโรงภาพยนตร์ขนาด ๒๔๒ ที่นั่ง ซึ่งจะมีการจัดโปรแกรมฉาย
ภาพยนตร์เป็นประจำา  

ในเดือนเมษายน ปีหน้า หอภาพยนตร์จะเป็นเจ้าภาพจัด Restoration Asia ครั้งที่ ๕ ใน
ช่วงการจัดประชุมสามัญประจำาปีของ สมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้และปาซฟิิก ครัง้ที ่๒๒ ซึง่ผูท้ีส่นใจสามารถตดิตามรายละเอยีดจากหอภาพยนตร์
ต่อไป    

ภาพประกอบโดย Joshua Ng หอภาพยนตร์เอเชีย



๘

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๒๔๖๙
๓๕ มม. / ขาว-ดำา / เงียบ / ความยาว ๑๐.๒๙ นาที
ผู้สร้าง กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง

ภาพยนตร์ข่าว ถ่ายทำาโดย กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง 
ซึง่เป็นหน่วยงานผลติภาพยนตร์ของรฐั ทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุหน่วยงานหนึง่ในโลก ทำา
หน้าที่เป็นศูนย์กลางการผลิตภาพยนตร์ต่าง ๆ ของสยาม ระหว่างปี พ.ศ. 
๒๔๖๕–๒๔๗๕ ภาพยนตร์ม้วนนีเ้ป็นข่าวบนัทึกงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิ
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี ๒๔๖๙ แม้ว่า
ฟิล์มภาพยนตร์ที่เหลืออยู่เป็นเพียงเศษที่เหลือจากการใช้งานตัดต่อ แต่ก็
สามารถประมวลเหตุการณ์สำาคัญ ๆ ในพระราชพิธีโดยตลอด ตั้งแต่การ
ก่อสร้างพระเมรุที่ท้องสนามหลวง จนถึงการถวายพระเพลิง  และถือเป็น
ภาพยนตร์เกี่ยวกับพระราชพิธีครั้งนั้นชิ้นเดียวที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน
 

เมื่อวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ 
ได้จัดพิธีประกาศรายชื่อภาพยนตร์ ๑๕ เรื่องที่ได้รับการ 
ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจ�ปี ๒๕๖๐ ซึง่
พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ โดยจัด
ตรงกับวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย ๔ ตุลาคม เพ่ือให้
สาธารณชนได้ตระหนักถึงความส�คัญของการอนุรักษ์
ภาพยนตร์ โดยคัดเลือกภาพยนตร์ที่บันทึกประวัติศาสตร์ 
ความทรงจ� มีความเสี่ยงต่อการสูญเสีย บูรณภาพ และมี
อิทธิพลต่อสังคมในยุคสมัยต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที ่
จดัท�ขึน้ เพือ่ขึน้ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ และเป็น 
หลักประกนัว่าภาพยนตร์เหล่านีจ้ะได้รบัการอนรุกัษ์อย่างดี
เพื่อส่งต่อให้ชนรุ่นหลัง โดยปีนี้คณะกรรมการพิจารณา
ตัดสินอันประกอบไปด้วย ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา, 
พิศณุ นิลกลัด, สกุล บุณยทัต, ศรัณย์ ทองปาน, 
ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสด์ิ และ อินทิรา เจริญปุระ ได ้
คัดเลือกภาพยนตร์จ�นวน ๑๕ เรื่อง ได้แก่

ประจ�ปี ๒๕๖๐

พระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
๒๔๖๙

๕ มิถุนายน ๒๔๘๔
๑๖ มม. / ขาว-ดำา / เงียบและเสียง / ความยาว ๐๙.๕๔ นาที
ผู้สร้าง หนังสือพิมพ์โตกิโอ นิจินิจิและโอซากา ไมนิจิ
ผูถ่้ายภาพ ภาพยนต์เสียงศรีกรุง    

ภาพยนตร์ข่าว ๒ ม้วน ซึ่งถ่ายทำาโดยบริษัทภาพยนต์เสียงศรีกรุง เมื่อปี 
๒๔๘๔ ม้วนที่ ๑ บริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง รับจ้างถ่ายให้สำานักข่าวแห่ง
หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เข้าใจว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้จัดการให้ถ่ายภาพยนตร์
ข่าวม้วนนี้ เพื่อฉายเผยแพร่ให้ประชาชนไทยชม เป็นภาพยนตร์เสียง บันทึก
เหตกุารณ์ขณะทีเ่ครือ่งบนิของรฐับาลญีปุ่น่นำาคณะทตูไทยกลบัจากการเจรจา
สงบศึกในสงครามไทยกับอินโดจีนของฝรั่งเศสที่กรุงโตเกียวกลับมาถึง 
สนามบินดอนเมือง จุดสำาคัญของข่าวนี้คือ เมื่อพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าวรรณไวยทยากร หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เสด็จลงจากเครื่องบินแล้วทรง
ประกาศขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นทันที อีกม้วนหนึ่งเป็นภาพยนตร์ข่าวไม่มีเสียง
ซึ่งบริษัทศรีกรุงบันทึกไว้เอง เป็นเหตุการณ์เดียวกัน แต่ตัดต่อให้เห็น
บรรยากาศในเหตุการณ์นั้นรอบด้าน ภาพยนตร์สองม้วนนี้สามารถแสดงให้
เห็นบรรยากาศของบ้านเมืองโดยเฉพาะด้านอารมณ์ความรู้สึกของสังคมไทย
ในยุคสร้างชาตินิยมไทยของจอมพล ป. พิบูลสงครามได้เป็นอย่างดี  

การเดินทางกลับจากประเทศ
ญี่ปุ่นของคณะทูตไทยในการ
ไปเจรจาตกลง การเรียกร้อง
ดินแดนคืนจากรัฐบาล อินโด-
จีน ของฝรั่งเศส ถึงกรุงเทพ
พระมหานคร



๙

ทะเลรัก
วันแรกฉาย ๑๐ เมษายน ๒๔๙๖
๑๖ มม. / สี / เสียง / ความยาว ๖๗ นาที 
บริษัทสร้าง ภาพนิมิต 
ผู้อำานวยการสร้าง เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 
ผู้กำากับ ขุนวิจิตรมาตรา

ภาพยนตร ์แนวชีวิต ผลงานการกำากับ
ภาพยนตร์ของขุนวิจิตรมาตราที่สร้างในช่วงหลัง
สงครามโลกครัง้ที ่๒ โดยดดัแปลงจากบทประพันธ์
ที่ท่านได้ประพันธ์เอาไว้ในปี ๒๔๖๙ นับเป็น 
ผลงานการแสดงภาพยนตร์เรือ่งแรกและเรือ่งเดยีว
ของพิชัย วาศนาส่ง นักจัดรายการและพิธีกร
โทรทัศน์ยุคบุกเบิกคนหนึ่งของประเทศไทย ถ่าย
ภาพยนตร์โดย ประสาท สุขุม ช่างถ่ายภาพยนตร์
ไทยเพียงคนเดียวท่ีเป็นสมาชิกของ American 
Society of Cinematographer ภาพยนตร์นี้
บันทึกทัศนียภาพชายหาดและท้องทะเลแถบ 
บ้านเพ จงัหวัดระยองในอดตีออกมาได้อย่างงดงาม 
และบนัทกึวถิชีวีติของชาวบ้านแห่งหมูบ้่านประมง 
มีฉากใต้ทะเลแสดงการงมหอยมุก ภาพยนตร์นี้
สร้างโดย นายเสวต เปี่ยมพงศ์สานต์ นักการเมือง 
ผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง ซึ่งภายหลังได้เป็น
รัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี เป็นตัวอย่างของ
การที่นักการเมืองไทยสมัยหนึ่ง ใช้ภาพยนตร์หรือ
ลงทนุสร้างภาพยนตร์เอง เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการ
หาเสียงทางการเมือง

ภาพยนตร์บนัทกึเหตกุารณ์งานพธิเีปิดท่ีป้าย 
“พรรคเสรีมนังคศิลา” เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๔๙๙ โดยมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายก
รฐัมนตร ีเป็นหวัหน้าพรรค พล.ต.อ. เผ่า ศรยีานนท์ 
อธิบดีกรมตำารวจและรองหัวหน้าพรรค พร้อม
สมาชิกสำาคัญของพรรคที่ได้เดินทางมาร่วมงาน
จำานวนมาก โดยเสยีงผูบ้รรยายได้เล่าถงึเหตกุารณ์
ในวันน้ัน รวมท้ังพูดถึงอุดมคติและแนวนโยบาย
ของพรรคอย่างละเอียด  

นอกจากนี ้ภาพยนตร์ยงัได้บนัทกึรายละเอยีด
จนถึงการประชุมพรรคในวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ 
๒๔๙๙ เห็นบรรยากาศการประชุม การอภิปราย
ของสมาชิก การยกมือลงมติ ณ ห้องประชุมของ
พรรค 

ภาพยนตร์เรือ่งนี ้ถอืเป็นบนัทกึกจิกรรมของ
พรรคการเมืองสำาคัญพรรคหนึ่งในประวัติศาสตร์
การเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย แม้ว ่า
พรรคการเมืองนี้จะยังไม่ทันมีบทบาทอะไรใน
ประวตัศิาสตร์  เพราะจอมพล ป. พบิลูสงคราม ถกู 
พล.อ. สฤษด์ิ ธนะรัชต์ รองหัวหน้าพรรคทำา
รัฐประหาร ล้มล้างรัฐบาลของจอมพล ป. หัวหน้า
พรรคไปเสียก่อนก็ตาม

 

ศึกบางระจัน
วันแรกฉาย ๑๙ มกราคม ๒๕๐๙ 
๑๖ มม. / สี / เสียง / ความยาว ๗๓ นาที
บริษัทสร้าง ภาพยนตร์สหะนาวีไทย 
ผู้อำานวยการสร้าง สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์
ผู้กำากับ อนุมาศ บุนนาค 

เป็นบางระจัน ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๐๙ จาก
ต้นฉบับนิยายของ ไม้ เมืองเดิม เป็นเร่ืองในวิชา
ประวัติศาสตร์ที่คนไทยรู้เรื่องดีอยู่แล้ว ข้อท่ีน่า
สนใจของภาพยนตร์นี้คือ เป็นหนังไทยยุค ๑๖ 
มลิลเิมตร ทีล่งทนุสร้างในแบบหนงัสงครามยิง่ใหญ่ 
ใช้ผู้แสดงประกอบหลายร้อย มีกองทหารม้า มี 
ช้างศึก เป็นตัวอย่างของหนังสงครามไทยรบพม่า
ในขนบเก่า เช่น ทหารพม่านุ่งโสร่ง ทหารไทย 
สกัยนัต์ ก่อนทีข่นบเหล่านีจ้ะเปลีย่นไปจากอทิธพิล
ของภาพยนตร์เรื่อง สุริโยไท ฉบับหม่อมเจ้า 
ชาตรีเฉลิม จุดเด่นอีกข้อหนึ่งของ ศึกบางระจัน 
ฉบับนี้ คือการแสดงของ สมบัติ เมทะนี พระเอก
ตลอดกาล แสดงให้เห็นการทุ่มเทสุดชีวิตกับการ
แสดงหนังไทยยุค ๑๖ มิลลิเมตร

พิธีเปิดป้าย พรรคเสรีมนังคศิลา 
๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙
๒๔๙๙
๑๖ มม. / ขาว-ดำา / เสียงและเงียบ / ความยาว 
๓๖.๐๔ นาที

ไทยไดมารู 
๒๕๐๗
๑๖ มม. / ขาว-ดำา / เสยีง / ความยาว ๐๑.๕๕ นาที
ผู้สร้าง ปยุต เงากระจ่าง

เป ็นภาพยนตร ์ โฆษณาที่ เผยแพร ่ทาง
โทรทัศน์ในปี ๒๕๐๗ โดยบริษัทสร้างภาพยนตร์
โฆษณาของ ปยุต เงากระจ่าง นับเป็นภาพยนตร์
โฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีผลต่อการชักจูงใจผู้ชม
อย่างมาก ประกอบกบัเป็นการนำานวตักรรมซึง่เป็น
ปรากฏการณ์ใหม่สู่สังคมเมืองหลวงไทย ไม่เพียง
แต่ห้างสรรพสินค้าจากประเทศญ่ีปุ่น แต่พระเอก
คือ บันไดเลื่อน ซึ่งเป็นตัวแรกของประเทศไทย 
และเป็นคร้ังแรกของกำาเนิดคำาบันไดเลื่อน มีผล
ทำาให้ชาวกรุงเทพฯ แห่กันไปห้างไทยไดมารูเพื่อ
สัมผัสบันไดเลื่อน ภาพยนตร์โฆษณาช้ินนี้เป็น
บันทึกความทรงจำาทางอารมณ์ของชาวกรุงเทพฯ 
ที่ไม่อาจรับรู้ได้จากสื่ออื่น ๆ 

กองพันจงอางศึก
[๒๕๑๐]
๑๖ มม. / สี / เสียง / ความยาว ๑๔ นาที
ผู้สร้าง กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม

ประเทศไทยเคยส่งทหารอาสาไปรบใน
สงครามกับมิตรประเทศนอกประเทศไทย ๓ ครั้ง 
ครัง้แรกคอืสงครามโลกครัง้ที ่๑ เมือ่ปี ๒๔๖๑ ครัง้
ที่สองคือ สงครามเกาหลี เมื่อปี ๒๔๙๓ และครั้งที่
สามคือ สงครามเวียดนาม ปี ๒๕๑๐ ภาพยนตร์
ม้วนนี้เป็นภาพยนตร์ที่สร้างโดยกองทัพไทย เพื่อ
เผยแพร่ให้ประชาชนไทยทราบถงึสาเหตแุละความ



๑๐

เป็นไปของการที่เราต้องรับอาสาชายไทยไปรบศึก
สงครามนอกบ้านอกีครัง้ ภายในเวลาราว ๑๕ นาที 
ภาพยนตร์สามารถแสดงเหตุการณ์ทั้งหมด ต้ังแต่
การรับสมัครชายไทย การเดินทางไปสมรภูมิ
เวียดนาม ภารกิจในสนามรบและการช่วยเหลือ
พลเรือนเวียดนาม จึงนับเป็นบันทึกความทรงจำา
หน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุคสงครามเย็นของ
ประเทศไทย 

แผ่นเสียง ซ่ึงเป็นวงการเพลงของชนชั้นกลางใน
กรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ แยกจากวงการเพลง 
ลูกทุ่งซ่ึงครองใจคนชั้นล่างในเมืองและชนบททั่ว
ประเทศ

ผู้อำานวยการสร้าง เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร
ผู้กำากับ เพิ่มพล เชยอรุณ

ภาพยนตร์ซึ่งสร้างจากบทประพันธ์เรื่องชุด
เก่ียวกับการสอนธรรมะของศาสนาพุทธในชีวิต
ประจำาวัน ของ แพร เยื่อไม้ ซึ่งเป็นหนังสือที่แพร่
หลายในสงัคมไทยยคุ พ.ศ. ๒๕๑๐–๒๕๒๐ ผลงาน
สร้างของบรษิทัไฟว์สตาร์ ซึง่ขณะนัน้นบัเป็นผูส้ร้าง
หนังไทยรายใหญ่ที่มีบทบาทนำาของวงการ กำากับ
โดย เพิ่มพล เชยอรุณ ตัวละครสำาคัญของเรื่อง 
คือ หลวงตา ซึ่งภาพยนตร์ได้นำานักแสดงตลกชั้น 
บรมครขูณะนัน้คอื ล้อต๊อก มารบับทหลวงตา พระ 
ชาวบ้านทีม่ปีฏภิาณไหวพรบิในการสอนธรรมะแก่ 
ชาวบ้าน นับเป็นหนังไทยเรื่องแรกท่ีให้พระเป็น
พระเอก และล้อต๊อกก็ประสบความสำาเร็จ ได้รับ
รางวัลตุ๊กตาทองผู้แสดงนำาชายยอดเยี่ยม ความ
ริเริ่มจากภาพยนตร์ หลวงตา เป็นตัวอย่างให้เกิด
ภาพยนตร์แนวพระเช่นนี้อีกหลายเรื่อง จนแม้ใน
ระยะปัจจุบัน

ชุมแพ    
วันแรกฉาย ๒๖ มิถุนายน ๒๕๑๙
๓๕ มม. / สี / เสียง / ความยาว ๑๔๒ นาที
บริษัทสร้าง สันติสุชาภาพยนตร์ 
ผู้อำานวยการสร้าง วิสันต์ สันติสุชา
ผู้กำากับ จรัล พรหมรังษี

ตัวอย่างของภาพยนตร์ประเภท
ชวีติต่อสูห้รอืหนงับูภ๊ธูรในยคุหนงัไทย 
๓๕ มลิลเิมตร ซึง่สบืสายพนัธุอ์ย่าง
ม่ันคงมาจากภาพยนตร์ไทย ๑๖ 
มิลลิเมตร ประเภทเดียวกัน 
ชมุแพ สร้างโดย วสินัต์ สนัตสิชุา 
ซึง่ถนดัสร้างหนงัชวีติต่อสูห้รอืบู๊
ภูธรโดยเฉพาะ ชุมแพ นับเป็น
หนงับูภ๊ธูรทีป่ระสบความสำาเรจ็
เป็นประวตักิารณ์ของหนงับูไ๊ทย 
และอยูใ่นความทรงจำาของแฟน
หนังไทยทั่วประเทศตลอดมา  

เพลงรักเพื่อเธอ 
วันแรกฉาย ๑๓ เมษายน ๒๕๒๑
๓๕ มม. / สี / เสียง / ความยาว ๑๒๔.๒๓ นาที
บริษัทสร้าง เริงศิริโปรดัคชั่น
ผู้อำานวยการสร้าง ศรีประภา ลิมอักษร
ผู้กำากับ เริงศิริ ลิมอักษร

ตวัอย่างของภาพยนตร์ไทยยคุ ๓๕ มลิลเิมตร 
ประเภทชีวิตรัก ผลงานของ เริงศิริ ลิมอักษร 
สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในอาชีพหรือวงการ 
เพลงไทยสากลในยุคนักร้องไนท์คลับและการอัด

มือปืน
วันแรกฉาย ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๖
๓๕ มม. / สี / เสียง / ความยาว ๑๔๐.๑๓ นาที
บริษัทสร้าง บริษัท ซี.เอส.พี. โปรดักชั่น จำากัด, 
นิวพร้อมมิตรภาพยนตร์ 
ผู้กำากับ ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล

เม่ือหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ทรงสร้าง 
เทพธิดาโรงแรม ซ่ึงออกฉายเมื่อปี ๒๕๑๗ กล่าว
ขานกันว่าเป็นภาพยนตร์ที่เปิดเผยและเปิดโปง
วงการค้าประเวณีในประเทศไทย เป็นภาพยนตร์
ไทยน้อยเรือ่งทีก่ล้าให้โสเภณเีป็นนางเอก และเป็น
ภาพยนตร์ที่เจาะลึกให้เห็นหัวจิตหัวใจและความ
เป็นมนษุย์จริง ๆ  ของหญงิโสเภณคีนหนึง่ ปี ๒๕๒๖ 
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ทรงสร้าง มือปืน ออก
ฉาย ซึ่งทำานองเดียวกับ เทพธิดาโรงแรม คือเป็นที่
กล่าวขานกันว่า เป็นภาพยนตร์ที่ตีแผ่ชีวิตมือปืน 

บ้านทรายทอง
วันแรกฉาย ๑๒  มกราคม ๒๕๒๓
๓๕ มม. / สี / เสียง / ความยาว ๑๓๗ นาที
บริษัทสร้าง รณภพฟิล์ม 
ผู้อำานวยการสร้าง เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร, 
ประชา มาลีนนท์

ผู้กำากับ รุจน์ รณภพ
นิยายที่มีการสร้างเป็นภาพยนตร์มา

แล้วในยุคหนงัไทย ๑๖ มลิลเิมตร และเป็น
ละครโทรทัศน์อีกหลายครั้ง แต่บ้านทราย
ทอง ฉบับ รจุน์ รณภพ ปี ๒๕๒๓ เป็นฉบบั

หนังไทยยุค ๓๕ มิลลิเมตร ที่ประสบ
ความสำาเร็จอย่างสูงเป็นประวัติการณ์ 
เป็นฉบับที่ จารุณี สุขสวัสด์ิ รับบท 
พจมาน สว่างวงศ์ ซึ่งทำาให้ภาพลักษณ์
ของจารุณีที่เคยเป็นเด็กหญิงแก่นกล้า 

มาเป็นสภุาพสตรสีาวสวยแบบฉบบั
นางเอกหนงัไทยทีส่ามารถต่อกร

กบัตวัอจิฉาและมารร้ายอย่าง
ชนะใจแฟนหนังชี วิตทั่ ว
ประเทศ   

*หมายเหตุ อินทิรา 
เจริญปุระ กรรมการคัดเลือกภาพยนตร์ ได้งดลง
คะแนนคัดเลือกและความเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์
เรื่องนี้ เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นบุตรีของผู้กำากับ
ภาพยนตร์เรื่องนี้

หลวงตา
วันแรกฉาย ๒๐ กันยายน ๒๕๒๓
๓๕ มม. / สี / เสียง / ความยาว ๑๒๕.๓๕ นาที
บริษัทสร้าง ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น 



๑๑

ซึ่งว่าไปแล้วสังคมไทยในช่วงเวลาน้ันคุ้นเคยกับ
มือปืนเป็นอย่างดี จากข่าวครึกโครมพาดหัว
หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ ที่มือปืนลอบฆ่าเหยื่อ
ทั้งคนดีคนเลว โดยเฉพาะการฆ่าล้างกันระหว่าง
เจ้าพ่อทั้งหลาย ภาพยนตร์เรื่องนี้ เปิดเผยให้เห็น
ความเป็นมนุษย์ของมือปืน และไม่ว่าจะจริงหรือ
เสริมแต่ง แต่ก็เป็นการเขียนบันทึกความรู้และ
ความรู้สึกของมือปืนและของสังคมที่มองมือปืน
ผ่านศิลปะภาพยนตร์ซึ่งได้รับรางวัลภาพยนตร ์
ยอดเยี่ยมของปี ๒๕๒๖ 

ฉลยุ แม้แต่ชือ่กเ็ป็นบนัทกึแห่งกาลเวลาของ
คำาสแลงสมัยนิยมสังคมไทยในช่วงทศวรรษของปี 
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นผลงานสร้างของ บริษัท ไท 
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำากัด บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์
ซึง่จะเป็นผูน้ำาของวงการภาพยนตร์ไทยในทศวรรษ 
นี้ กำากับโดย อังเคิล อดิเรก วัฏลีลา ผู้กำากับหนัง
ไทยรุน่ใหม่ซึง่เคยสร้างปรากฏการณ์ร่วมกบัสหาย
คอื ป๊ีด ธนติย์ จตินกุลู จากภาพยนตร์เรือ่ง ซมึน้อย
หน่อย กะล่อนมากหน่อย เมื่อสองสามปีก่อนหน้า
นี้ ซึ่งประสบความสำาเร็จในหมู่ผู้ชมวัยรุ่น อังเคิล
ได้นำาเอาความสำาเร็จจากซึมน้อยหน่อย กะล่อน
มากหน่อย โดยเฉพาะผู้แสดงนำาสองคน คือบิลลี่ 
โอแกน และ สรุศักดิ ์วงษ์ไทย มาต่อยอด เป็นเรือ่ง
ของวยัรุน่สองคนจากต่างจงัหวดัซึง่เข้ามาเสีย่งโชค
หรือตามล่าความฝันในกรุงเทพฯ สมัยที่พลเอก
ชาติชาย เพ่ิงก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีและ
ประกาศนำาไทยเข้าสู่สนามการค้าเป็นเสือตัวที่ ๕ 
ของเอเชีย ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถทำารายได้สูง
เป็นประวัติการณ์ทั่วประเทศ และมีอิทธิพลนำา

วงการหนังไทยเข ้า สู  ่
ยคุหนงัวยัรุน่ซึง่
ครองยุคตลอด

ทศวรรษของปี ๒๕๓๐  

ข้างหลังภาพ
วันแรกฉาย ๒๗ เมษายน ๒๕๒๘
๓๕ มม. / สี / เสียง / ความยาว ๑๒๓.๑๗ นาที
บริษัทสร้าง ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น 
ผู้อำานวยการสร้าง เจริญ เอี่ยมพึ่งพร
ผู้กำากับ เปี๊ยก โปสเตอร์

เปี๊ยก โปสเตอร์ หรือ สมบูรณ์สุข นิยมศิร ิ
นักวาดโปสเตอร์หนังซึ่งผันอาชีพมาเป็นผู้กำากับ
ภาพยนตร์โดยไม่ได้ตั้งใจ แต่กลายเป็นผู ้พลิก
โฉมหน้าของภาพยนตร์ไทยในทศวรรษของปี 
๒๕๑๐ เมื่อเป็นผู้กำากับภาพยนตร์เร่ือง 
โทน ภาพยนตร์เรื่อง ข้างหลังภาพ 
(๒๕๒๘) นี้ สร้างโดยบริษัท 
ไฟว์สตาร์ โดยเปี๊ยก โปสเตอร์ 
ซึ่งมีความชื่นชอบและประทับใจ งาน
วรรณกรรมชั้นครูของ ศรีบูรพา เรื่องนี้เป็นพิเศษ 
และต้องการถ่ายทอดงานวรรณกรรมนี้ เป ็น
ภาพยนตร์ให้ผู้ชมภาพยนตร์ได้รับอรรถรสใกล้
เคียงกับงานวรรณกรรมต้นฉบับมากที่สุด ถึงแม้
ท่านผู้กำากับเคยให้สัมภาษณ์ว่า ภาพยนตร์ออก
มายังไม่สมบูรณ์อย่างที่ตั้งใจ แต่เมื่อภาพยนตร์
ออกฉาย แม้ผู้ชมท่ีเคยช่ืนชมวรรณกรรมมกัจะรูส้กึ
ว่าสู้วรรณกรรมไม่ได้ แต่ผู้ชมส่วนใหญ่ก็สามารถ
สมัผสัความดเีด่นของภาพยนตร์วรรณกรรมนี ้และ
นบัวนัเมือ่ยนืระยะนานต่อไป กย็ิง่มผีูช้ืน่ชมมากขึน้ 
เฉกเช่นเดียวกับงานอมตะทั่วไป 

ฉลุย
วันแรกฉาย ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๑
๓๕ มม. / สี / เสียง / ความยาว ๑๐๓.๒๒ นาที
บริษัทสร้าง ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 
ผู้อำานวยการสร้าง จรัญ พูลวรลักษณ์, 
วิสูตร พูลวรลักษณ์
ผู้กำากับ อังเคิล อดิเรก วัฏลีลา

เกรซแลนด์ GRACELAND
๒๕๔๙
๓๕ มม. / สี / เสียง / ความยาว ๑๗.๔๙ นาที
ผู้อำานวยการสร้าง เจตนิพิฐ ธีระกุลชาญยุทธ, 
โสฬส สุขุม 
ผู้กำากับ อโนชา สุวิชากรพงศ์

เกรซแลนด์ เป็นชือ่คฤหาสน์ของซูเปอร์สตาร์ 
เอลวิส เพรสลีย์ และเป็นชื่อภาพยนตร์สั้น ซึ่งเป็น
ผลงานทำาหนงัส่งอาจารย์ ของ อโนชา สวุชิากรพงศ์ 
นักศึกษาวิชาภาพยนตร์ ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย 
สหรฐัอเมรกิา ในช่วงสมยัทีม่นีกัเรยีนไทยไปเรยีนต่อ
วชิาภาพยนตร์ในมหาวทิยาลยัต่างประเทศมากขึน้
อย่างเห็นได้ชัด อโนชาเล่าเรื่องกึ่งจริงก่ึงฝันของ
เด็กหนุ ่มบริกรประจำาบาร์ที่แต่งตัวเลียนแบบ 
เอลวิส ซึ่งขับรถยนต์ไปกับหญิงสาวลึกลับคนหนึ่ง
ในยามดึกดื่น เข้าไปในบริเวณป่า เม่ือรถจอดลง 
ณ สถานที่แห่งหนึ่ง เขาลงจากรถ ก่อนที่หญิงสาว
จะเดนิทางเข้าป่าไป โดยทีเ่ดก็หนุม่ได้ตามเข้าไปใน
ป่าด้วย และในป่านั้นเอง ที่ทั้งคู่ได้รับรู้ถึงบาดแผล
ในชีวิตของกันและกัน  เกรซแลนด์เป็นภาพยนตร์
สั้นของนักเรียนภาพยนตร์ไทยเพียงเรื่องเดียวท่ี 
ได้รับเลือกให้เข้าฉายประกวดอย่างเป็นทางการ 
ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ สายประกวด
ภาพยนตร ์สั้น สำาหรับภาพยนตร ์นักศึกษา
ภาพยนตร์จากทั่วโลก

ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ๒๕๖๐ 
หอภาพยนตร ์จะนำาภาพยนตร ์ที่ ได ้ รับการ 
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ ๗ 
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มาจดัฉาย ณ โรงภาพยนตร์
ศรศีาลายา รวมทั้งจัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา
สำาหรบัภาพยนตร์เชงิสารคด ีโดยพดูคยุกบัตวัแทน
กรรมการคือ ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา, ศรัณย์ 
ทองปาน และ โดม สขุวงศ์ ผูอ้ำานวยการหอภาพยนตร์ 
ในวันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ และจะนำา
ภาพยนตร์บางเรื่องมาเผยแพร่ทางช่องออนไลน์ที่ 
www.youtube.com/FilmArchiveThailand 
และ www.facebook.com/thaifilmarchive 
page 
ติดตามรายละเอียดการจัดฉายได้ที่หน้า ๒๔-๒๙



แนะน�หนัง

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ประวิทย์ แต่งอักษร

FIDDLER ON THE ROOF (1971)
บุษบาหาคู่

ผมได้ดูหนังเพลงเรื่อง Fiddler on the Roof หรือในชื่อภาษาไทย
ว่า บุษบาหาคู่ ครั้งแรกก็ตอนที่หนังกลับมาฉายอีกคร้ังช่วงปลายเดือน
สิงหาคม ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ณ โรงภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ใกล้ ๆ แยกราชเทวี 
ปัจจุบัน กลายสภาพเป็นคอนโดมิเนียมไปแล้ว ใครที่โตทันและใช้ชีวิต
ป้วนเปี้ยนดูหนังละแวกนั้นก็คงนึกออกว่า นี่เป็นช่วงเวลาที่สตูดิโอใน 
ฮอลลีวูดประท้วงกำาแพงภาษีด้วยการไม่ส่งหนังเข้ามาฉายในเมืองไทย 
ผลก็คือ โรงหนังหลายแห่งต้องดิ้นรนด้วยการขุดหนังเก่าที่ยังมีฟิล์มเก็บ
ไว้-ย้อนมาฉายขัดตาทัพ 

พูดเฉพาะโรงฮอลลีวู้ด น่ีคือตอนที่ผมได้ดูหนังเก่าและคลาสสิกที่ 
ใคร ๆ พากันยกย่องซึ่งพาเหรดมาฉายอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ หนังเรื่อง 
The Sound of Music, Gone with the Wind, Oliver! และแน่นอน 
Fiddler on the Roof (จริง ๆ  แล้ว ยังมี Lady Caroline Lamb อีกเรื่อง 
แต่หนังไม่ค่อยจะดีเด่นนัก) ความเหมือนกันอย่างหนึ่งของหนังเหล่านี้
นอกจากคุณค่าทางศิลปะอันสูงส่งและความบันเทิงเต็มอ่ิมก็ได้แก่ ความ
ชราภาพของฟิล์มหนังที่สีสันหลุดลอกจนรับรู้และสัมผัสได้ว่า เรากำาลังดู
หนัง ‘เก่า’ จริงๆ 

แต่ก็นั่นแหละ ในห้วงเวลาที่คนดูยังไม่มี ‘ความคมชัดแบบ 4K’ ให้
เปรียบเทียบ ความพร่ามัวและเลอะเลือนไปบ้างของภาพตลอดจนสีสันที่
ซีดจาง ก็ไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการชมแต่อย่างใด และในกรณี
ของ Fiddler on the Roof นี่เป็นหนังที่โดยเฉพาะสำาหรับตัวผมแล้ว เปิด
โลกทัศน์อย่างมโหฬาร

ดังที่แฟน ๆ ของหนังเรื่องนี้คงรับรู้รับทราบ Fiddler on the Roof 
เป็นหนงัเพลงทีด่ดัแปลงจากละครเพลงบรอดเวย์ทีเ่คยครองตำาแหน่งละคร
เพลงท่ีเล่นต่อเนื่องยาวนานที่สุด ซึ่งว่าไปแล้ว ก็ไม่ใช่เร่ืองน่าแปลก เมื่อ
คำานึงว่า บรรดาฉากร้องเพลงเต้นรำาที่เรียงร้อยเอาไว้ในหนังเรื่องนี้ทั้ง
ไพเราะเพราะพริ้งและให้ความรู้สึกเพลิดเพลิน หลายช่วงน่าสนุกสนาน 

ตลกขบขัน หลายช่วงให้ความรู้สึกงดงามและอ่อนหวาน และหลายช่วงก็
ก่อให้เกดิความซาบซึง้และสะเทอืนอารมณ์ แต่ทีน่บัว่าเลอเลศิกคื็อ บรรดา
เพลงร้องเหล่านัน้ล้วนแล้วช่วยขบัเคลือ่นให้เนือ้หาดำาเนนิไปข้างหน้าอย่าง
แนบเนียนและรัดกุม อีกทั้งยังกอดเกี่ยวอยู่กับแก่นหลักของเรื่องอย่าง
เฉลียวฉลาดและแยบยล

เพลงหนึ่งท่ีสำาคัญมาก ๆ ก็คือ “Tradition” ที่เทเวีย (รับบทโดย 
โทพอล) คนส่งนมยากจนและตัวเอกของเรื่องเป็นผู้ร้องในฉากเริ่มเรื่อง 
นี่เป็นเพลงที่ทำาหน้าที่หลายอย่างพร้อมกัน ตั้งแต่การอารัมภบทให้ผู้ชมได้
รับรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตัวละคร ความผูกพันกับขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีบทบาทหน้าทีข่องสมาชกิแต่ละคนในครอบครวั ไปจนคณุค่าและ
ความหมายของการเป็นคนยวิ มากไปกว่านัน้ เพลงนีย้งับอกเล่าสถานการณ์
ความขัดแย้งที่คุกรุ่น ณ ช่วงเวลานั้น อีกเพลงหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็คือ 
“Sunrise, Sunset” ที่ผู้สร้างบรรยายถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านของ 
กาลเวลา ซึ่งถือเป็นสาระสำาคัญของหนังนั่นเอง

แต่ส่วนท่ีนับว่าขยับขยายการเรียนรู้อย่างย่ิงยวดในตอนท่ีได้ดู 
ครั้งแรกก็ตรงท่ีมันเป็นหนังเพลงท่ีพูดในเรื่องที่เคร่งขรึม หรือแม้กระท่ัง 
คอขาดบาดตาย โลกในหนงัเรือ่งนีน้อกจากไม่ได้ชวนคนดหูนจีากโลกความ
เป็นจริงเหมือน The Sound of Music แล้ว ยังพาคนดูเข้าไปใกล้มาก ๆ 
และบางทีการมีพื้นเพความรู ้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์รัสเซียช่วงต้น 
ครสิต์ศตวรรษที ่20 ตลอดจนการเป็นชนชาตทิีต้่องระเหเร่ร่อนของชาวยวิ 
ก็น่าจะช่วยให้คนดูปะติดปะต่อสิ่งท่ีหนังบอกเล่า และดื่มดำ่ารสชาติหวาน
อมขมกลืนได้ซาบซ่านยิ่งขึ้น

ไหน ๆ  ก็ไหน ๆ  จำาได้แม่นว่า การนำาเสนอประเดน็ซเีรียสของ Fiddler 
on the Roof ถึงกับทำาให้กองเซ็นเซอร์บ้านเราต้องหั่นฉากหนึ่งทิ้งไปเป็น
อย่างน้อย (ซ่ึงสันนิษฐานไม่ยากว่าเพราะอะไร) คือฉากที่เพอร์ชิค หนุ่ม 
หวัก้าวหน้าร่วมกบัพวกนกัศกึษาประท้วงขบัไล่รฐับาลพระเจ้าซาร์ นโิคลสั
ที่ ๒ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติรัสเซียครั้งแรกที่ล้มเหลว จริง ๆ ตอน
ดูก็ไม่รู้หรอกว่ามีการตัดทอน แค่สะดุดนิดหน่อย จนได้ดูหนังทบทวนอีก
หลายรอบทั้งในรูปวิดีโอเทปและดีวีดี จึงสังเกตได้ว่า ฉากที่สำาคัญนี้ไม่อยู่

ในการฉายคราวนั้น
แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ความน่าทึง่ของหนงัคอื

การผสานองค์ประกอบ
สองส่วนข้างต้น (ความ

บันเทิงแบบหนังเพลงกับ
ความเคร่งขรึมจริงจัง) ได้กลมกลืน

เป็นเนือ้เดยีวกนั และสำาหรบัตวัผมที่

๑๒



ตอนนั้น เพิ่งจะเริ่มต้นหัดดูหนังอย่างเอาจริงเอาจังได้ไม่นาน Fiddler on 
the Roof ก็เป็นเสมือนหนังที่ช่วยเปิดประตูสวรรค์ไปสู่บรรดาหนังเพลงที่
ไม่ได้มองเห็นโลกเป็นสีชมพู-ซ่ึงในช่วงคริสต์ทศวรรษ ๑๙๗๐ มีการสร้าง
ออกมาเยอะพอสมควร (Jesus Christ Superstar, Cabaret, Bugsy 
Malone, Tommy, Hair) 

ในแง่ประวัติศาสตร์ คริสต์ทศวรรษ ๑๙๗๐ อาจจะถูกบันทึกไว้ว่า
เป็นช่วงทีห่นงัเพลงมาถงึจุดทีเ่รยีกว่าซบเซาและมดืมน แต่ในมมุส่วนตัว นี่
กลับเป็นช่วงเวลาที่พิเศษและมีความหมายจริง ๆ และพูดอย่างไม่ต้อง
อ้อมค้อมว่า Fiddler on the Roof เป็นหนังที่ส่องแสงสว่างไสวที่สุดเรื่อง
หนึ่งในความทรงจำา

THE TEN COMMANDMENTS (1956)
บัญญัติสิบประการ

หนังเรื่อง The Ten Commandments หรือ บัญญัติสิบประการ 
ของเซซลิ บ.ี เดอมลิล์ เป็นหนงัทีค่วามสำาคญัและความยิง่ใหญ่ของมนัเทยีบ
เคียงได้กับสิ่งปลูกสร้างระดับอนุสาวรีย์ หรือว่ากันตามจริงแล้ว ตัวหนังก็
นบัได้ว่ามสีถานะเป็นอนสุาวรย์ีในตัวมนัเอง แต่แน่นอนว่า นีไ่ม่ใช่อนสุาวรย์ี
ทีส่ร้างขึน้เพือ่รำาลกึถงึศาสดาพยากรณ์คนสำาคญัในคมัภร์ีไบเบลิตามเนือ้หา
ที่หนังบอกเล่าแต่อย่างใด หากได้แก่เคร่ืองยำ้าเตือนถึงความเฟื่องฟูและ
รุ่งโรจน์ของมหกรรมการสร้างหนังภายใต้ระบบสตูดิโอของฮอลลีวูดใน 
ช่วงทศวรรษที่ 1950 ที่เกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ชมได้เห็นบนจอล้วนแล้ว 
ถูกเนรมิตขึ้นมาจริง ๆ ไม่ใช่การหลอกลวงหรือตบตาด้วยโปรแกรม
คอมพวิเตอร์และเทคนคิพเิศษทางด้านภาพอย่างพรำา่เพรือ่ อกีทัง้ในบรรดา
ฉากและเหตุการณ์ที่คนทำาหนังจำาเป็นต้องอาศัยลูกเล่นและมายากลทาง
ด้านภาพ ก็ต้องบอกว่าเปี่ยมไปด้วยไหวพริบและชั้นเชิง ข้อสำาคัญก็คือ นี่
เป็นหนงัในแบบทีเ่มือ่วนัเวลาของมนัผ่านพ้นไป เรากไ็ด้แต่รำาพงึอย่างอาลยั
อาวรณ์ว่า ไม่มีใครทำาหนังแบบนี้อีกแล้ว

ไม่มีข้อสงสัยว่า ฉากที่น่าตื่นตาที่สุดและผู้ชมไม่มีวันลืมเลือน และ
เป็นการผสมผสานเทคนคิการสร้างทัง้สองแบบเข้าด้วยกนั กค็อืฉากทีโ่มเสส 
(ชาร์ลตนั เฮสตนั) กระทำากฤษดาภินหิารด้วยการแหวกผนืนำา้ของทะเลแดง
ออกจากกนัเพือ่เปิดทางให้ชาวฮบีรหูนรีอดจากการรุกไล่ของกองทพัอยีปิต์
ภายใต้การนำาของกษัตริย์แรมเซสที่ ๒ (ยูล บรินเนอร์) ที่ยกกองกำาลังมา
ประชดิ ข้อเทจ็จรงิทีป่ฏเิสธไม่ได้กค็อื อรรถรสของฉากนีจ้ะยิง่เพิม่ขึน้หลาย
เท่าตวัหากใครมโีอกาสได้ดบูนจอใหญ่ในโรงภาพยนตร์ (ซึง่โอกาสนัน้มาถงึ
แล้ว) นี่เป็นฉากที่พูดได้เต็มปากว่าไม่ได้มาพร้อมกับวันหมดอายุ และจะ
ยนืยงไปตราบนาน ซึง่ต้องยกเครดิตให้กบัเซซลิ บ.ี เดอมลิล์ ในการถ่ายทอด
สิ่งที่ตัวหนังสือในคัมภีร์ไบเบิลบรรยายไว้สั้น ๆ ไม่กี่บรรทัด-ได้อย่าง 
น่าตกตะลึงพรึงเพริด และช่วยขยับขยายโลกทัศน์ จินตทัศน์ของผู้ชม 
ออกไปอย่างชนิดสุดลูกหูลูกตา

แต่พูดอย่างรอบด้าน ความวิจิตรพิศดารทางด้านภาพของ The Ten 

อาทติย์ที ่๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. Fiddler on the Roof (๒๕๑๔ / ๑๘๑ นาท)ี
อาทิตย์ที่   ๓ ธันวาคม    ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๐๐ น. The Ten Commandments 
   (๒๔๙๙ / ๒๒๐ นาที)

บัตรราคา ๑๐๐ บาท ทุกที่นั่ง ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

Commandments ก็ไม่ได้จำากัดอยู่แต่เฉพาะฉากแยกทะเลแดง ซึ่งต้อง
ยอมรับว่าเป็นจุดพีกทั้งในส่วนของเนื้อหาที่บอกเล่า และการกระตุ้นเร้า
อารมณ์อันน่าต่ืนเต้น ทว่าหลาย ๆ ฉากก่อนหน้านั้นก็สะท้อนแง่มุม
แฟนตาซีที่หาหนังเรื่องไหน ๆ ทั้งก่อนหน้าและภายหลังมาเทียบเคียงใน
เชิงคุณค่าได้ยากเย็น สองในจำานวนนั้นได้แก่ช่วงที่โมเสสยื่นคำาขาดให้
ฟาโรห์แรมเซสที่ ๒ ปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลจากความเป็นทาส พร้อม
กับแสดงอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์ตามที่ได้รับบันทึกไว้ในคัมภีร์ นัยว่าเพื่อ
คอนเฟิร์มกับแรมเซสว่า นี่ไม่ใช่การบลัฟฟ์หรือการแอบอ้างพล่อย ๆ แต่
พระเจ้าของชนชาติอิสราเอลเป็น ‘พระเจ้า’ จริง ๆ หนึ่งก็คือฉากที่โมเสส
สั่งให้อารอน น้องชายนำาไม้เท้าจุ่มลงไปในแม่นำ้าไนล์ ปรากฏว่าสีของนำ้า
แปรเปลีย่นเป็นสเีลอืดแดงฉานไปทัว่บรเิวณ และขยายขอบเขตกว้างขวาง
มากข้ึนเรื่อย ๆ กระท่ังนำ้าท่ีไหลออกมาจากเทวรูป และในเหยือกส่วน
พระองค์ของฟาโรห์ก็ไม่ละเว้น ไม่ต้องสงสัยว่านี่เป็นฉากที่ชวนให้อกสั่น
ขวัญแขวนยิ่งกว่าหนังสยองขวัญ

อีกหนึ่งได้แก่ตอนที่แรมเซสแก้เผ็ดโมเสสด้วยการมีบัญชาให้ฆ่าลูก 
คนหัวปีของชาวฮีบรูทุกคน โดยให้เริ่มจากลูกชายโมเสสก่อนเพื่อน แต่
ปรากฏว่า โมเสสทำานายดักไว้ก่อนแล้วว่า ประกาศใด ๆ ในราชกิจจา- 
นเุบกษาของแรมเซส-จะหวนมาเข้าตัว นัน่เป็นทีม่าของการแสดงอทิธฤิทธิ์
ของพระเจ้าในรูปของเมฆหมอกสีเขียวที่ค่อย ๆ  เคลื่อนจากฟากฟ้า บดบัง
แสงจันทร์ คืบคลานผ่านบ้านเรือนของทั้งชาวอียิปต์และฮีบรูอย่าง
เงยีบเชียบ ก่อนทีเ่สยีงครวญครางและกรดีร้องของบรรดาคนในครอบครวั
ที่ลูกคนหัวปีต้องม้วยมรณาไปต่อหน้าต่อตา-จะดังโหยหวนและกัดกร่อน
อารมณ์ความรู้สึกไปจนถึงก้นบึ้ง นี่เป็นฉากที่น่าหวาดผวาที่สุดฉากหนึ่ง 
ของหนัง และโดยที่ผู้ชมไม่ต้องได้เห็นภาพความรุนแรงอันบาดตา ยิ่งเมื่อ
คำานึงว่าไบเบิลสาธยายเหตุการณ์ดังกล่าวเอาไว้เพียงแค่ “...พระเจ้าทรง
ประหารบุตรหัวปีทุกคนในประเทศอียิปต์ ต้ังแต่พระราชบุตรหัวปีของ
ฟาโรห์...จนถึงบุตรหัวปีของเชลยที่อยู่ในคุกมืด ทั้งลูกหัวปีของสัตว์เลี้ยง 
ทุกตัว” การแปลงตัวหนังสือไปเป็นงานด้านภาพและเสียงของเดอมิลล์ใน
ฉากดงักล่าวได้อย่างน่าประหวัน่พรัน่พรงึ กถ็อืเป็นการกระทำาสิง่มหศัจรรย์
ที่ยิ่งใหญ่พอ ๆ กับของโมเสสเลยทีเดียว

ทั้งหมดทั้งมวล นั่นทำาให้ประโยคลือลั่นท่ีเซซิล บี. เดอมิลล ์
เคยกล่าวไว้อย่างภาคภมูแิละโอ้อวด อนัได้แก่ “เลอืกตอนไหนกไ็ด้ในคมัภร์ี
ไบเบิลให้ผม ซักสองหน้า แล้วผมจะสร้างหนังให้ดู” นอกจากจะไม่
ได ้ เ กิน เลย ความจรงิแต่อย่างใด สิง่ทีเ่ขาสร้างกไ็ม่ได้เป็นเพยีงแค่
หนัง แต ่เป ็น ‘โชว์บันลือโลก’



๑๔

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

วันที่พวกเขาไปดูหนัง
ในโรงหนัง

คำาบรรยายภาพ: ปกหน้าของหนังสือ Stand Alone, Die Alone แสงอัสดงของโรงหนังใบเลี้ยงเดี่ยว

ครั้งแรกในชีวิตที่ฉันได้ดู
หนงัในโรงหนงัสแตนด์อโลนหรอื
โรงหนังเด่ียวนั้น ฉันจำาได้ว่าแม่
พาไปดูเรือ่ง ดวงยหิวา ทีโ่รงหนงั
กระทุ่มแบนรามา ซึง่เป็นโรงหนัง
เดี่ยวแห่งเดียวของย่านตลาด
กระทุม่แบน เมือ่ฉนัได้ด ูดวงยหิวา 
ส่งผลให้ฉันชอบผู้สวมบทบาท
นางเอกของเรือ่ง คอื ใหม่ สริวิิมล 
เรื่อยมา จนกระทั่งเธอเข้าสู ่ 
เส้นทางการเป็นนักร้องในนาม 
ใหม่ เจริญปุระ ปัจจุบันไม่มี
อาคารโรงหนงักระทุม่แบนรามา
แล้ว ท่ีดนิผืนนัน้ไม่มกีารก่อสร้าง
สิ่งใดมาทดแทนโรงหนัง แต่
กลายเป็นพื้นที่โล่ง เพ่ือใช้เป็น
ลานจอดรถของตลาดกระทุ ่ม 
แบน คอลัมน์ห้องสมุดฯ ฉบับนี้
ชวนอ่านเรือ่งเล่าจากความทรงจำา
ของบุคคลต่าง ๆ  ในวันทีพ่วกเขา
ไปดูหนังในโรงหนังสแตนด์อโลน ผ่านหนังสือ Stand Alone, Die 
Alone แสงอสัดงของโรงหนงัใบเลีย้งเดีย่ว เขยีนและบรรณาธกิารโดย 
สนธยา ทรัพย์เย็น ร่วมด้วยคณะนักเขียนรับเชิญอีก ๔๗ ท่าน

สนธยา ทรัพย์เย็น สนใจการทำาหนังสือเก่ียวกับโรงหนังสแตนด ์
อโลน เพราะเขาคดิว่าผูท้ีเ่ตบิโตหลงัจาก พ.ศ. ๒๕๓๓ อาจจะจนิตนาการ
ภาพบรรยากาศของโรงหนังสแตนด์อโลนหรือโรงหนังเดี่ยว ที่ตั้งอยู่เป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนและเกิดขึ้นตามท้องถ่ินมีลักษณะเป็นอย่างไร และ
โรงหนงัเดีย่วแตกต่างจากโรงหนงัทีต่ัง้ในห้างสรรพสนิค้าอย่างไร รวมถงึ
ปรากฏการณ์การดูหนังในบรรยากาศอันยิ่งใหญ่ เช่น หนัง ๗๐ มม. 
อย ่าง Ben-Hur, Cleopatra, Lawrence of Arabia ซึ่ ง 
ผูช้มพร้อมใจแห่ไปดหูนงัใหม่ทีเ่พิง่ออกฉายและพดูถงึกนัทัง้บ้านทัง้เมอืง
เป็นอย่างไร ดังนั้น พ.ศ. ๒๕๕๗ สนธยาจึงทำาหนังสือโรงหนังเล่มแรก

ออกมา เป็นอลับัม้ภาพสปีกแขง็
ชื่อ “สวรรค์ ๓๕ มม.: เสน่ห์ 
วิกหนังเมืองสยาม” เพื่อจัด
ระบบรวบรวมภาพนิ่งโรงหนัง
ทุกภาค และภาพโฆษณาหนัง
ยคุโบราณ ภาพของใช้ทีเ่กีย่วกบั
การฉายหนัง ภาพการฉายหนัง
กลางแปลง เพือ่พสิจูน์ให้คนไทย
เห็นว่า ประเทศไทยเคยมีความ
คกึคกัราวกบัเป็นอาณาจกัรหนงั 
เรามโีรงหนงัรายล้อมรอบตวั อยู่
กลางตลาดสดในแต่ละจังหวัด 
แต่ละอำาเภอ เป็นแหล่งให้ความ
บันเทิงกับผู้คนมาตั้งแต่ยุคท่ียัง
ไม่มโีทรทศัน์ ไม่มห้ีางสรรพสนิค้า 
เชื่อมโยงจากการทำาหนังสือ 
โรงหนังเล่มแรก จนกระท่ังปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ สนธยาจึงคิดอยาก
ทำาหนังสือเกี่ ยวกับโรงหนัง
สแตนด์อโลนอีกสักเล่มท่ีไม่ได้

เน้นรูปภาพ แต่เน้นเฉพาะการบอกเล่าจากประสบการณ์ตรงของ 
หลาย ๆ คน ด้วยวิธีเขียนเล่าเรื่องในรูปแบบบทความ และรวมเป็นเล่ม 
Stand Alone, Die Alone แสงอัสดงของโรงหนังใบเลี้ยงเดี่ยว

การคัดเลือกภาพปกหน้า แม้ว่าสนธยามีภาพโรงหนังอื่น ๆ ที่เขา
ชอบและภูมิใจมากกว่าภาพนี้หลายภาพ แต่สนธยาตัดสินใจเลือก 
ภาพโรงหนังสกาลา ย่านสยามสแควร์ เพราะเขาต้องการสื่อสารให้คน
ส่วนใหญ่เข้าใจได้ทนัทเีกีย่วกบัความเป็นโรงหนงัสแตนด์อโลน ซึง่สกาลา
เปิดให้บรกิารตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ และขณะทีย่งัเขยีนจดหมายข่าวฉบบันี้ 
โรงหนังสกาลายังคงอยู่ นอกจากนั้นภาพนี้ถ่ายเมื่อครั้งที่โรงหนังสกาลา
ฉายเรือ่ง The Piano ซึง่เป็นหนงัรางวลัปาล์มทองคำาปี ค.ศ. ๑๙๙๓ และ
อาจกล่าวได้ว่าเป็นหนังคลาสสิกที่สำาคัญเรื่องหนึ่ง ตั้งแต่โรงหนังสกาลา
ฉายหนงัมา ส่วนชือ่เรือ่งของหนงัสอืเล่มนีม้คีวามหมายถึงแสงอสัดงหรอื

วิมลิน มีศิริ



๑๕

เน้นเล่าเรื่องว่าครอบครัวของเขารักการดูหนัง และสายสัมพันธ์ของการ
ไปดูหนังพร้อมหน้าด้วยกันทั้งครอบครัว พ่อ แม่ และลูก ๆ ส่วนใหญ ่
พวกเขาไปดหูนงัที ่โรงหนงันวิโอเดยีน เพราะทกุคนในครอบครวัชืน่ชอบ
หนังของค่ายชอว์บราเดอร์ รวมถึงเขาได้เล่าถึงแต่ละคนในครอบครัวว่า
ชอบดูหนังประเภทใดเป็นพิเศษ อย่างพี่สาวคนที่สามและคนท่ีสี่ของ
ครอบครัวชอบหนังอินเดียเป็นพิเศษ เขาและพี่ ๆ ก็จะไปดูที่โรงหนัง
เท็กซัส เพราะที่นี่ฉายหนังอินเดีย 

สำาหรบัส่วนทีส่องของหนงัสอืเล่มนี ้บทความเรือ่งต่าง ๆ  ตัง้แต่หน้า 
๑๘๓-๒๘๐ เขียนโดย สนธยา ทรัพย์เย็น วัตถุประสงค์การเล่าเรื่อง 
โรงหนงัต่างประเทศในส่วนครึง่หลงัของเล่มนัน้ สนธยาต้องการให้ผู้อ่าน
เห็นความสำาคัญของการอนุรักษ์โรงหนังเก่าว่ามีคุณค่าเพียงใด และให้ 
ผูอ่้านได้เหน็ตวัอย่างเปรยีบเทียบของโรงหนงัชาตอ่ืิน ๆ  เพือ่ทำาให้เนือ้หา
ของหนงัสอืเล่มนีม้นีำา้หนกัข้อเทจ็จรงิมากขึน้ และช่วยเสรมิเร่ืองเล่าด้าน
อารมณ์ความรูสึ้กของแต่ละบคุคลจาก ๔๗ บทความในส่วนแรกของเล่ม 
ตัวอย่างบทความในส่วนที่สองของเล่ม เช่น “Top ๒๒ โรงหนังสแตนด์
อโลนในต่างประเทศทีผ่มเคยไปเยอืน” สนธยาเขียนบทความเรือ่งนีจ้าก

ความทรงจำา ด้วยการดูภาพนิ่งโรงหนังต่าง ๆ  ซึ่งเขาถ่าย
ภาพโรงหนังเหล่านั้นด้วยตนเอง รวมถึงเขียนรายละเอียด
ลักษณะการฉายหนังที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละโรงหนัง 
จากการทบทวนโปรแกรมการฉายหนังที่เขาได้ไปดูและ 
เก็บสะสมไว้ การเขียนประวัติย่อ ๆ ของโรงหนังแต่ละโรง 
ความหมายของชื่อโรงหนัง บทบาทของโรงหนังสแตนด ์
อโลนที่มีต่อชุมชน และคนในชุมชนร่วมใจอนุรักษ์อาคาร
โรงหนงัไว้ ด้วยวถิกีารปรบัตัวของโรงหนงัสแตนด์อโลน เช่น 
โรงหนงัไม่ได้ฉายหนงัทัง้วนั แต่เปิดให้เช่าจัดงานวนัเกิด งาน
ประชุม งานสำาคัญ ๆ ในอำาเภอ เป็นต้น เพิ่มเติมด้วยการ
ค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อตรวจสถานะปัจจุบัน
ว่าโรงหนังในต่างประเทศที่เขาเขียนถึงเหล่านั้นยังคงอยู่
หรือถูกทำาลาย โดย บทความ “Top ๒๒ โรงหนังสแตนด์ 
อโลนในต่างประเทศที่ผมเคยไปเยือน” สนธยาเขียนเรียง
ลำาดับโรงหนังทั้ง ๒๒ โรงตามลำาดับความชอบและความ
ผูกพันที่มีต่อโรงหนังนั้น ๆ เป็นไปตามลักษณะ Top ๑๐ 

หนังในดวงใจ โดยโรงหนังใดที่อยู่อันดับแรก ๆ สนธยาจะเขียนละเอียด
กว่าโรงอื่น ๆ เพราะได้ดูหนังที่โรงนั้นบ่อย ๆ จึงรักโรงนั้นและมีข้อมูล
มากกว่าโรงลำาดับท้าย ๆ ที่ไปสัมผัสเพียงครั้งสองครั้ง เช่น สนธยาเขียน
ถึง Scala Cinema เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นอันดับ ๑ เพราะ
เมื่อครั้งที่สนธยาอยู่ในอังกฤษช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๑ เขาตระเวนไป
ดูหนังตามโรงหนังต่าง ๆ  แทบทุกวัน และเขาไปดูหนังที่ Scala Cinema 
ทุกสัปดาห์ ความน่าสนใจของโรงหนังแห่งนี้ คือ โปรแกรมการฉายหนัง
มีความหลากหลายแนว คละเคล้า ครบทุกรสชาติ หาดูได้ยาก และราคา
ตั๋วถูกกว่าโรงอื่น ๆ ซึ่งสนธยานับว่าการดูหนังจากโรงหนังแห่งนี้เสมือน
ได้อ่านตำาราหนังมากมายหลายเล่ม

เรื่องเล่าเกี่ยวกับวันที่พวกเขาไปดูหนังในโรงหนังสแตนด์อโลนทุก
บทความในหนงัสอื Stand Alone, Die Alone แสงอสัดงของโรงหนงั
ใบเลี้ยงเดี่ยว คงเป็นการปลุกความทรงจำาดี ๆ เพื่อบันทึกไว้ เพราะการ
เลอืกจดจำาสิง่ทีเ่คยมคีวามหมายต่อชวีตินัน้ไม่ใช่เรือ่งเดยีวกบัการฟมูฟาย
ในอดีตเสมอไป

แสงสุดท้ายก่อนลาลับ และการโบกมืออำาลา การหมดยุค
สมัยของโรงหนังสแตนด์อโลน 

โครงสร้างภายในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน
ใหญ่ ส่วนแรก ตั้งแต่หน้า ๑๖-๑๘๐ สนธยาเชิญชวนบุคคล
ต่าง ๆ  มาร่วมเขยีนความทรงจำาทีมี่ต่อโรงหนงัสแตนด์อโลน
จำานวน ๔๗ ท่าน โดยสนธยากำาหนดให้แต่ละท่านเขียน
ความยาว ๑ หน้ากระดาษ A4 ส่วนวธีิการทีเ่ชญิใครมาเขยีน
นั้น สนธยาพิจารณาจากประสบการณ์และความสนใจของ
แต่ละคน ในหลากหลายอาชีพ และขยายขอบเขตออกไป
จากผูก้ำากบัหนงันกัเขยีนมอือาชพี โดยชกัชวนผูท้ำางานด้าน
อื่น ๆ มาร่วมเขียนด้วย เช่น นักแปล นักแสดง พิธีกร 
นักออกแบบ นักข่าว นักศึกษา ค้าขาย ตัวอย่างเช่น 
บทความ “ดูหนังในความทรงจำา” โดย เปี่ยมศักดิ์ เกริง- 
กำาจรกิจ (ค้าขาย) บทความ “ความทรงจำาแด่ที่อื่น” โดย 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์ (นักออกแบบ) เป็นต้น สำาหรับอายุของ 
ผู ้ได้รับเทียบเชิญเขียนบทความในหนังสือเล่มนี้ถือว่า 
หลากหลายวัยพอสมควร ในกรณีผู้เขียนบทความที่มีอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป 
พวกเขาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการได้ดูหนังในโรงหนังสแตนด์อโลนตอนที่
เป็นยุคทองของโรงหนังสแตนด์อโลน ฉะน้ันพวกเขาจึงเขียนออกมาได้
อรรถรสหลากหลาย เช่น บทความ “แอบไปดูหนงั” โดย ภคัวดี วรีะภาสพงษ์ 
(นักแปล) เธอเล่าถึงสาเหตุบริบททางสังคมและเงื่อนไขของครอบครัวที่
ทำาให้เธอต้องแอบแม่ไปดูหนังและเริ่มไปดูหนังคนเดียวตอนเรียน ป. ๗ 
(ม. ๑) อธิบายวธิกีารซือ้ตัว๋ สภาพความสะอาดและบรรยากาศการดหูนงั
ในโรงหนังสแตนด์อโลนแบบชั้นหนึ่งและชั้นสองมีความแตกต่างกัน
อย่างไร บอกความประทับใจของการดูหนังเร่ืองต่าง ๆ เธอเขียนถึง
ประเดน็การข้ึนภาษนีำาเข้าหนงัฝรัง่ยคุรัฐบาลเผดจ็การทหารส่งผลให้ค่าย
หนังต่างประเทศต่อต้านไทย เพ่ือประท้วงการขึ้นภาษีท่ีแพงจัดทำาให้ 
ผู้จัดจำาหน่ายในไทยไม่ซื้อหนังเข้ามา ฉะนั้นโรงหนังจึงไปขุดกรุหนังฝรั่ง
มาฉาย เช่น I.Q. Zero (ค.ศ. ๑๙๘๐) เป็นหนังเกี่ยวกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหาวิธีโกงข้อสอบ ซึ่งเกิดปรากฏการณ์คนแห่ไปดูหนังเรื่อง
นี้กันล้นหลามจนเข้าคิวซ้ือบัตรยาวเหยียด ส่วนผู้เขียนบทความที่วัย 
ไม่ถึง ๓๐ ปี จะเล่าเฉพาะจากมุมมองเท่าที่เขาได้ผ่านสายตามา เช่น 
บทความ “โบสถ์ของฆราวาส” โดย ธีรพัฒน์ งาทอง (นักศึกษา) ผู้เขียน
บทความเรื่องนี้น่าจะเกิดราวปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เติบโตมาในยุคที่โรงหนัง
แบบมัลติเพล็กซ์มีอยู่ในทุกห้างสรรพสินค้า ผู้เขียนได้เร่ิมรู้จักโรงหนัง
สแตนด์อโลนอย่างสกาลา ย่านสยามสแควร์ตอนปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เมื่อครั้งที่ฉายและไปดู Like father, Like son 

นอกจากนั้นบทความจากบุคคลต่าง ๆ  ทำาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่าการ
ดูหนังในโรงหนังสแตนด์อโลนเคยยิ่งใหญ่ เรื่องเล่าเหล่าน้ีไม่ได้เป็นการ
อาลยัอาวรณ์อดตีหรอืเรยีกร้องให้อดตีกลบัมา แต่เรือ่งเล่าของแต่ละคน
นั้นให้มุมมองต่าง ๆ ในแต่ละด้านไม่ซำ้ากัน แม้ว่าไม่มีหลักข้อมูลสถิติ
ตัวเลขและไม่ได้เน้นวิชาการทางประวัติศาสตร์ แต่พอนำาเร่ืองเล่าของ 
โรงหนังสแตนด์อโลนทั้ง ๔๗ บทความ ประมวลออกมาเป็นเล่ม ผู้อ่าน
จะเข้าใจภาพรวมขนาดใหญ่ว่า เรือ่งเล่าเหล่านีม้แีง่มมุความรกัหนงัและ
มรีายละเอยีดของชวีติด้านอืน่ ๆ  เช่น ครอบครัวเดนิทางไปดหูนงัด้วยกนั
แบบไหน ชีวิตคนไทยตอนน้ันกินอยู่อย่างไร คนเรามีความผูกพัน การ
แบ่งปันความสุขกันแบบไหน ทัศนะในการมองคนอ่ืนเวลาเราก้าวเท้า
ออกจากบ้านไปโรงหนงั เช่น บทความ “ประจักษ์พยานแห่งการลาจาก” 
โดย สมเกียรติ วิทุรานิช (ผู้กำากับภาพยนตร์) แก่นหลักของบทความนี้



๑๖

หน่วยกู้หนัง

วันหนึ่งในเดือนมิถุนายน  ปี ๒๕๖๐ หน่วยกู้หนัง ได้รับแจ้งจากพลเรือ
ตรีหญิง อารยา อัมระปาล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือว่า เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ได้
เดินทางไปจังหวัดจันทบุรี ไปเห็นเรือหลวงโพสามต้น (ร.ล.โพสามต้น) ซึ่งเคย
เดินทางสวนสนามทางเรือในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระนางเจ้า
เอลิซาเบธที่ ๒ พระบรมราชินีนาถ แห่งประเทศอังกฤษ ๒๔๙๖  จอดอยู่ที่
บรเิวณหน้าอูต่่อเรอืเสม็ดงาม เรอือยูใ่นสภาพทรดุโทรมมาก สมควรจะบรูณะ 
นอกจากนั้น เรือลำานี้ พลเรือโท สมบูรณ์ เนียมลอย บิดาของพลเรือตรีหญิง 
อารยา เคยประจำาการอยู ่จงึไปหาข้อมลูประวตัเิพิม่เตมิ และพบว่า ในหนงัสือ
นักเรียนนายเรือร่วมพิธีสวนสนามทางเรือที่อังกฤษ กับเรือ ร.ล.โพสามต้น มี
ตอนหนึ่งได้บันทึกไว้ว่า 

“ยศ. ทร. จัดเครื่องถ่ายภาพยนตร์มอบให้ ร.ท. อาทิตย์ ศรีศุกรี เพื่อให้
ไปบันทึกภาพในการไปราชการครั้งนี้”

พลเรือตรีหญิง อารยา จึงได้ไปสอบถามกองประวัติศาสตร์ กรมยุทธ-
ศึกษา กองทัพเรือว่า สำาเนาฟิล์มภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวยังอยู่หรือเปล่า แต่
ก็ไม่พบ จึงได้พยายามติดต่อ พลเรือตรีอาทิตย์ (ยศสุดท้าย) ซึ่งปัจจุบันได้ 
เสียชีวิตแล้ว ทางทายาทได้แจ้งว่าไม่มีฟิล์มภาพยนตร์ มีแต่วิดีโอเทป เนื้อหา
เป็นเรื่อง “บันทึกเหตุการณ์ เรือ ร.ล.โพสามต้น ออกจากท่าราชฯ วันเสาร์ที่ 
๔ เม.ย. ๒๔๙๖ เรือกลับถึง รท. สส. วันเสาร์ที่ ๑ พ.ย.  ๒๔๙๖” 

พลเรือตรีหญิง อารยา จึงได้นำาวิดีโอเทปม้วนซึ่งมีสภาพเก่า มามอบให้
หอภาพยนตร์และได้นำามาแปลงสัญญาณเพื่อที่จะได้เห็นเนื้อหา “บันทึก
เหตุการณ์ เรือ ร.ล.โพสามต้นฯ” ว่าเป็นอย่างไร 

หน่วยกู้หนังจึงขออนุญาตสัมภาษณ์พลเรือตรี ระพี ศรีศุกรี ทายาท 
พลเรอืตร ีอาทติย์ ศรศีกุร ีในวนัท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ทีบ้่านเสนานคิม ซอย 
๑ และขอบันทึกไว้  ณ ที่นี้

พลเรอืตร ีอาทติย์ ศรศีกุร ีเกดิเมือ่วนัที ่๖ เมษายน ๒๔๖๗  ทีก่รงุเทพฯ 
เป็นบุตรของนาย กำา จาย ศรีศุกรี ซึ่งมีอาชีพทำางานที่อู ่ต่อเรือ จังหวัด
สุพรรณบุรี ทำางานจนพบรักและแต่งงานกับนางสงวน กรรณสูต มีบุตร-ธิดา
ทั้งหมด ๖ ท่าน โดยมีเรือโทอาทิตย์เป็นลูกชายคนโต

เริม่ต้นการศกึษาชัน้ประถมศกึษาทีโ่รงเรยีนวชริาวธุวิทยาลยั จนจบชัน้
มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่๓ แล้วมาศกึษาต่อ ทีโ่รงเรยีนเตรียมจุฬา และจบการศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีทีค่ณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

สมัยเรียนปีหนึ่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
ญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกเข้ามาในเมืองไทย ทางมหาวิทยาลัยจึงให้นักเรียนปีหนึ่ง
ในปีนั้นสอบผ่านยกช้ันทั้งหมด ยกเว้นเรือโทอาทิตย์เพียงคนเดียว เพราะ
ศาสตราจารย์อุปการะคุณ พระยาไชยยศสมบัติ (เสริม กฤษณามระ) ไม่ให้
ผ่าน โดยต้ังเงือ่นไขว่าถ้าจะผ่านต้องไปทำางานทีบ่รษัิทของพระยาไชยยศสมบตัิ
ก่อน ถ้าทำาดีจึงให้ผ่าน ถ้าไม่ดีก็ตก แต่ต่อมาภายหลังพระยาไชยยศสมบัติ ก็
มาเฉลยว่า คุณพ่อกำาจายสั่งไว้ เพราะกลัวเรือโทอาทิตย์จะหนีเที่ยว 

เมื่อขึ้นปีสอง นายอาทิตย์เริ่มมีแนวความคิดทางการเมืองมากขึ้น ได้
ร่วมเดนิขบวนเรยีกร้องเขาพระวหิารคนืจากฝร่ังเศส และได้ไปสมคัรขบวนการ
เสรีไทย แต่เขาไม่รับ เพราะให้เหตุผลว่า เด็กเกินไป ท่านจึงเจ็บใจมาก ว่า
ทำาไมไม่ให้เข้าร่วม และตดัสนิใจวางแผนจะไปงดัโกดงัสนิค้าญีปุ่น่กับเพ่ือนอีก
คนหนึง่ แต่ปรากฏว่า ท่านไปช้าเลยมคีนมาชงิงดัโกดงัตดัหน้าท่านไปเสียก่อน 
และชายคนนั้นถูกทหารญี่ปุ่นจับตัวได้ ในวันรุ่งขึ้นชายคนนั้นโดนทหารญี่ปุ่น
จับกรอกนำ้าสบู่เข้าปากจ นตาย นายอาทิตย์เห็นเช่นนั้น จึงเปล่ียนใจกลับไป 
เรียนหนังสือจนจบ 

และเมือ่เรยีบจบ คณุพ่อกำาจาย ได้ให้ท่านไปสอบเข้าเป็นนายทหารเรอื 
เพราะคุณพ่อกำาจายมีความผูกพันกับเรือ จึงอยากให้ลูกเป็นทหารเรือ และ
เมื่อสอบเข้าไปได้ ทำางานได้สักพักหนึ่ง ก็มีผู้บังคับบัญชามาขอตัวเรือโท 
อาทิตย์ไปรับตำาแหน่งนายทหารฝ่ายพลาธิการ ประจำา ร.ล.โพสามต้น ในใจ
ตอนนัน้เรอืโทอาทติย์อยากไปสงครามเกาหลมีากกว่า แต่กไ็ม่อยากขดัใจทาง
ผู้ใหญ่ และด้วยความที่เรือโทอาทิตย์สามารถถ่ายรูปได้ ทางผู้บังคับบัญชาจึง

บันทึกการเดินทางของ

ร.ล.โพสามต้น

เอื้อเฟื้อข้อมูลและภาพประกอบ
พลเรือตรีหญิง อารยา อัมระปาล และ พลเรือตรี ระพี ศรีศุกรี

“เราคนไทยควรจะภูมิใจในข้อที่ว่า ราชนาวีอันเป็นเอกราชในทวีปเอเชียนี้

มีเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่ได้ไปร่วมในพิธีสวนสนามทางเรือนี้ 

คือ ราชนาวีไทย ซึ่งได้ส่ง ร.ล.โพสามต้นไป และเรากล้าที่จะพูดได้ว่า 

 ร.ล.โพสามต้น เป็นเรือที่เล็กแต่เดินทางไปไกลที่สุด”
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มานัสศักดิ์ ดอกไม้



๑๗

เรือหลวง โพสามต้น
ประเภท:  เรือกวาดทุ่นระเบิดไกลฝั่ง
ระวางขับนำ้า:  ปกติ ๑,๐๙๗ ตัน เต็มที่ ๑,๓๕๐ ตัน
ขนาด:  ความยาว ๖๗.๕๐ เมตร ความกว้าง ๑๐.๖๘ เมตร
กินนำ้าลึก:  ๒.๙๐ เมตร
อาวธุ:  ปืน ๑๐๒/๔๕ มม. ๑ กระบอก ปัจจบุนัเปลีย่นเป็น ปืน ๗๖/๕๐ มม. ๑ กระบอก
ปืนกล:  ๔๐/๖๐ มม. แท่นคู่ ๑ แท่น (๒ กระบอก)
ปืนกล:  ๒๐ มม. ๔ กระบอก
เครื่องจักร:  ไอนำ้าขยายตัว ๓ ครั้ง ชนิดข้อเสือข้อต่อ จำานวน ๒ เครื่อง กำาลัง 
๒,๐๐๐ แรงม้า ใบจักรคู่
ความเร็ว:  สูงสุด ๑๖ นอต มัธยัสถ์ ๑๐ นอต
รัศมีทำาการ:  รัศมีทำาการที่ความเร็วสูงสุด ๑,๘๙๐ ไมล์
รัศมีทำาการที่ความเร็วมัธยัสถ์:  ๓,๙๒๐ ไมล์
ทหารประจำาเรือ:  ๑๐๕ คน
ต่อที่:  อู่ เรดเฟิร์น คอนสตรัคชั่น เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา
ปล่อยเรือลงนำ้า:  ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
ขึ้นระวางประจำาการ:  ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐
ปรับเป็นเรือฝึกนักเรียนนายเรือ:  ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖
ปลดระวางประจำาการ:  พ.ศ. ๒๕๕๕

มอบหน้าที่ให้ท่าน ถ่ายบันทึกเหตุการณ์ ร.ล.โพสามต้นเดินทางไปร่วมงาน
สวนสนามทางเรือในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก สมเดจ็พระนางเจ้าเอลซิาเบธ
ที่ ๒ พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๔๙๖  ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ กองทัพ
เรือแทบไม่มีเรือลำาใหม่เหลือเลย ร.ล.โพสามต้นสภาพดีที่สุด ซึ่งทางกองทัพ
คิดว่าน่าจะไปถึงที่ประเทศอังกฤษได้

พลเรือตรีอาทิตย์ เคยเล่าเรื่องครั้งนี้ให้ลูกชายฟังว่า
“เป็นความประทับใจที่สุดแล้ว ไม่มีครั้งไหนที่สนุกเท่าครั้งนี้อีกแล้ว 

พอพวกเราไปถึง ปากทางเข้าแม่นำ้าเทมส์ ก่อนวันสวนสนามหนึ่งวัน กองเรือ
ต่าง ๆ ที่เห็น ร.ล.โพสามต้น ต่างหวูดเรือแสดงความดีใจ เพราะเป็นเรือลำา
สดุท้ายทีม่าถงึ เพราะตลอดระยะทางต้องฝ่าฟันพายแุละคลืน่ทะเล ทำาให้หยดุ
ซ่อมเรือตลอดทางที่มา ทางอังกฤษเขาทราบข่าวของพวกเราอยู่ตลอด ก็ลุ้น
ว่าจะมาถงึรเึปล่า แต่เม่ือพธีิเสรจ็เรอืของเรากเ็ป็นทีน่ยิมทีสุ่ด ใครต่างก็มาบน
เรือของเรา เพราะเรือโพสามต้น มีเสบียงอาหารติดมามากที่สุด”

เมื่อกลับมาเรือโทอาทิตย์ ก็มาประจำาที่กองเรือสัตหีบ และได้ไปศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโท ที่สหรัฐอเมริกา และเจริญก้าวหน้าในการทำางานตาม
ลำาดับ จนได้รับพระราชทานยศเป็นพลเรือตรีในที่สุด
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นับเป็นวาระแรกในเกียรติประวัติของราชนาวีไทยที่ได้รับเชิญจาก
รัฐบาลอังกฤษให้ไปร่วมในพิธีตรวจพลสวนสนามทางเรือที่ SPITHEAD 
ประเทศอังกฤษ เนื่องในงานบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ
ที่ ๒ กองทัพเรืออันมี พล.ร.อ. ป. ยุทธศาสตร์โกศล ร.น. เป็นผู้บัญชาการ 
ทหารเรอื ได้ส่ง ร.ล.โพสามต้น เข้าร่วมในพธินีี ้เรอืของเรามขีนาดเลก็ทีส่ดุแต่
เดินทางมาไกลทีส่ดุในจำานวนเรอืรบต่างประเทศทีไ่ด้รบัเชญิ อนันบัเป็นความ
ภาคภมูใิจทีพ่วกเราสามารถนำาเรอืมาถึงองักฤษได้โดยสวสัดภิาพและเข้าร่วม
ในพิธีได้อย่างเรียบร้อย  เรือต่าง ๆ ที่เข้าร่วมมีเรือรบอังกฤษและเรือรบของ
ประเทศในเครอืจกัรภพ ประมาณ ๒๕๐ ลำา เรอืสนิค้าประมาณ ๖๐ ลำา เรอืรบ
ต่างประเทศที่ได้รับเชิญ ๑๖ ลำา ซึ่งประกอบไปด้วยเรือของประเทศไทย, 
เบลเยียม, บราซิล, เดนมาร์ก, โดมินิกัน รีพับบลิก, ฝร่ังเศส กรีซ, อิตาลี, 
เนเธอร์แลนด์, นอรเวย์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, ตุรกี, รัสเชีย และ
สหรัฐอเมริกา 

วนันัน้เป็นวนัจนัทร์ที ่๑๕ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๕๓ อากาศในตอนเช้าค่อน
ข้างหนาวเย็น ลำาดับของพิธีการมีดังนี้

เวลา ๐๘.๐๐ เรือทั้งหมดชักธงราวแต่งเรือพร้อมกัน และในตอนเช้า
สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ ซึ่งเสด็จจากลอนดอนทางรถยนต์ถึงพอร์ตสมัท
ตั้งแต่ ๑๔ มิ.ย. และประทับตราคืนในเรือ SURPRISE ทรงออกต้อนรับ 
คณะกรรมการทหารเรือและนายทหารเรอือังกฤษชัน้ผูใ้หญ่บนเรอืยอร์ชทีน่ัง่ 
SURPRISE

เวลา ๑๐.๐๐ นายเรือต่างประเทศทุกลำาเข้าเฝ้าเป็นการถวาย 
แนะนำาตัว ในการนี้ พล.ร.จ. หลวงชาญชยศึก ผู้แทนกองทัพเรือ น.ต. สนธิ 
บุญยะชัย ลบ. เรือ ได้เข้าเฝ้าด้วย 

เวลา ๑๔.๓๕ พระราชนิเีอลซิาเบธ เจ้าฟ้าหญงิมากาเรต็ และพระบรม-
วงศานุวงศ์เสดจ็มาถงึโดยทางรถไฟและเสดจ็ประทบับนเรือ และเวลา ๑๕.๓๐ 
เรือ SURPRISE แล่นมาถึงแนวตรวจพล สมเด็จพระราชินีทรงตรวจพล 
สวนสนามโดยเรอื SURPRISE เริม่ต้นจากแนวเรือรบต่างประเทศก่อนตลอดแนว

ส่วนเหตกุารณ์บน ร.ล.โพสามต้น ในวนันัน้ ทางเรอืได้อนญุาตให้คนไทย
ในอังกฤษประมาณ ๘๐ คน มาชมพิธีตรวจพลสวนสนามทางเรือได้ เวลา 
๑๕.๐๐ นักเรียนนายเรือและทหารประจำาเรือทั้งหมดแถวรายกราบ ขณะนั้น

เรือยอร์ชพระที่นั่ง SURPRISE ออกจากท่าถึงบริเวณกองเรือ เรือต่าง ๆ ยิง
สลุตหลวงถวายความเคารพ เวลาประมาณ ๑๕.๒๐ เรือ SURPRISE ผ่านทาง
กราบซ้าย บนเรือตรงหน้าสะพานเดินเรือทำาเป็นห้องกระจกสำาหรับเป็นที่
ประทับของสมเด็จพระราชินี พระราชินีเอลิซาเบธที่ ๒ และดยุกแห่ง
เอดินบะระ เพื่อทอดพระเนตรเรือต่าง ๆ แตรเป่าถวายความเคารพ ๓ จบ 
นกัเรยีนและนายทหารทัง้หมดยนืตรงจนเรอืพระทีน่ัง่ผ่านพ้นไปเวลา ๑๗.๐๐ 
ทางเรือได้จัดอาหารไทยเลี้ยงบรรดาคนไทยในอังกฤษที่ได้รับเชิญ

เวลา ๒๒.๓๐ เรือทุกลำาทั้งกองเรือเปิดไฟราวแต่งเรือพร้อมกัน เวลา 
๒๒.๓๙ ดับไฟแต่งเรือพร้อมกันหมด เวลา ๒๒.๔๐ เป็นการแสดงยิงพลุและ
ดอกไม้ไฟจากเรือต่างของอังกฤษซึ่งกระทำาในเวลาเดียวกันพร้อมกัน เป็น 
ชุด ๆ สวยงามและน่าชมมาก เวลา ๒๓.๐๐ เปิดไฟแต่งเรือพร้อมกันอีกครั้ง
หนึ่ง เวลา ๒๔.๐๐ สิ้นสุดการแสดงและพิธีการต่าง ๆ ในวันนี้ ปิดไฟราวแต่ง
เรือพร้อมกัน



คอลัมน์ กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์ ในฉบับนี้ จะพาท่านไป 
รู้จักกับเรื่องราวของ พิศมัยฟิล์ม หน่วยบริการหนังอันเก่าแก่แห่งจังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการหนังแห่งแรก ๆ ที่มอบฟิล์มภาพยนตร์และ
ส่ิงเกีย่วเนือ่งกบัภาพยนตร์เป็นจำานวนมากให้หอภาพยนตร์ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
นบัเป็นกรุใหญ่ทีส่ดุกรุหนึง่ในการอนรุกัษ์ของหอภาพยนตร์ในปัจจบุนั โดยเมือ่
วนัอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย วนัท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณุภราเดช เลก็ประเสรฐิ 
ทายาทของคุณบุญยืน เล็กประเสริฐ ผู้ก่อตั้งพิศมัยฟิล์ม ได้เดินทางมาที่ 
หอภาพยนตร์เพื่อร่วมพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้ง
ที่ ๗ ซึ่งภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์เรื่อง พิธีเปิดป้ายพรรคเสรีมนังคศิลา 
๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ ซึ่งพิศมัยฟิล์มได้มอบไว้ให้หอภาพยนตร์อนุรักษ์ ได้รับ
การประกาศขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำาปีนี้ 

  พิศมัยฟิล์มเริ่มมาได้อย่างไร
เริ่มจากพ่อผมไปซื้อกากหนังจากโรงหนังเฉลิมชาติ ที่นครสวรรค์ เป็น

หนังรอบสอง (หนังที่ฉายจนออกจากโรงแล้ว – ผู้เขียน) แล้วเอาไปเดินหนัง
เองตามวกิหนงัและโรงหนงัในอำาเภอ สกัพกัใหญ่ ๆ   จนโรงหนงัเฉลมิชาตเิริม่
ไปไม่ไหว พ่อผมกเ็ลยเริม่มาซือ้หนงัรอบแรก คอืซือ้หนังจากบรษิทัมาฉายเอง
แทน ตั้งเป็นหน่วยบริการหนัง โดยใช้ชื่อ พิศมัยฟิล์ม ซึ่งเป็นชื่อคุณแม่ผม 
ตัง้แต่ประมาณปี ๒๕๑๑  มบีรกิารฉายปิดวกิและฉายกลางแปลง ผมยงัจำาได้
มเีคร่ืองฉาย ๑๖ มม. และเครือ่งเล่นแผ่นเสยีง ๒ ตวั โดยให้นกัพากย์เปิดแผ่น
เอฟเฟกต์ พ่อผมก็จะซ่อมเครื่องฉายเอง โดยจะสอนผมฉายและซ่อมเครื่อง
ด้วยตัง้แต่ผมอายเุพียง ๑๑ ขวบ พอจบยคุหนงั ๑๖ มม. กม็ายคุหนงั ๓๕ มม. 
เริ่มเปลี่ยนเครื่องเป็น ๓๕ มม. จอสโคป ใช้หลอด ๔๕๐ วัตต์  มีบางทีคนขาย
ขนมถังแตกใช้ตะเกียงเจ้าพายุ ผมต้องคอยบอกช่วยหรี่แสงลดลงหน่อยครับ
มองไม่เหน็หนงัแล้ว  ต่อมาจงึเปลีย่นมาเป็นเตาอาร์ค ใช้ถ่านคาร์บอน  ลำาโพง
ก็เปลี่ยนใหม่ รวมถึงเครี่องขยายที่มีวัตต์สูงขึ้น                     

  

  เริ่มมาเป็นเช็กเกอร์ได้อย่างไร
เมื่อคุณพ่อเสียชีวิตประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๓ แม่และพี่ชายผม ภราดร  

เล็กประเสรฐิ กม็าช่วยกันทำากจิการ ตอนนัน้พีช่ายยงัเรียนทีจ่ฬุาลงกรณ์ คณะ
นิเทศศาสตร์ อยู่แค่ปี ๒ ที่จำาได้เรื่อง เมียหลวง ผลงานของคุณาวุฒิ ที่ทางเรา
ซื้อมาปรากฏว่าดังมาก จนผมต้องลาออกจากวิทยาลัยกรุงเทพ มาช่วย 
คุณแม่โดยได้ไปเป็นเช็กเกอร์ทางภาคเหนือ ก็มีที่เชียงใหม่ เชียงราย ลำาพูน 
แม่ฮ่องสอน หนังเรื่อง เมียหลวง ทำาเงินให้ทางคุณแม่มาก เฉพาะเชียงใหม่ 
ที่เดียวเก็บได้ล้านกว่าบาท เข้า ๑ เดือนเต็ม  

ค่าดูประมาณ ๕ บาท  ก่อนหน้านั้นก็มีเรื่อง ชุมแพ เก็บเฉพาะสายอีสานได้ 
๘ แสนบาท ตอนนั้นผมอายุประมาณ ๑๙ ปีเอง                   

  นอกจากน้ันมีหนังเร่ืองอะไรท่ียังอยู่ในความทรงจ�าอกีบ้าง
ผมก็จะนกึถึงเรือ่ง แสนรกั เป็นหนงั ๑๖ มม. ทีบ้่านก็มทีัง้ก๊อปป้ี A และ

ก๊อปป้ีสำาหรบัฉายทัว่ไป ถ้าจำาไม่ผิดน่าจะซือ้มาจากโรงหนงัเฉลิมชาต ินำาแสดง
โดย มติร, เพชรา, ล้อต๊อก ทำาเงนิให้กับบรกิารของเรามาก หนงัเรือ่งนีเ้ป็นการ
สอนให้ลูกบวชให้พ่อ  คนบ้านนอกสมัยก่อนเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะให้ 
ลูกหลานบวชประมาณเดือนสี่ จะสึกประมาณเดือนหก ก่อนเข้าพรรษา และ
อีกเรื่องที่น่าเสียดายมากก็คือ มนต์รักลูกทุ่ง ที่ทางเราไม่ได้ซื้อเพราะเขาขาย 
แสนกว่าบาท เมื่อเกือบ ๕๐ ปีก่อน ก็ถือว่าแพงมาก เพราะเราซื้อหนังสมัย
นั้นเรื่องละ ๖ หมื่นบาท ปรากฏว่า มนต์รักลูกทุ่ง ทำาเงินมหาศาล

  สาเหตุอะไรท่ีต้องยุติให้บริการ
ต้องเลกิกจิการเพราะทีวไีด้เข้ามามบีทบาท รวมถงึมีวดิโีอ ธรุกจิโรงหนงั

ซบเซาคนออกมาดูหนังน้อยลง  ตอนนั้นละครทีวีเรื่อง ดาวพระศุกร์ ที่มนฤดี
เป็นนางเอก ดังมาก คนก็ติดละคร โรงหนังก็ต้องรอให้ละครดาวพระศุกร์จบ
ก่อนถงึจะเริม่ฉาย บางบ้านก็ซ้ือโทรทศัน์มาเก็บค่าดูโดยเก็บคนละ ๑-๒ บาท 
ในขณะที่โรงหนังฉาย ๒ เรื่องเก็บ ๕ บาท  หนังไทยเริ่มคนดูน้อยลง  พอมา
อกีไม่กีปี่ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๘ ผมกต้็องเลกิกิจการ เพราะทวีแีละรายได้ไม่ดี
เท่าที่ควร

  อยากให้เล่าถึงท่ีมาของฟิล์มภาพยนตร์ ๑๖ มม. 
เร่ือง พิธีเปิดป้ายพรรคเสรีมนังคศิลา ๒ กุมภาพันธ์  ๒๔๙๙ 

คุณพ่อคุณแม่ได้มาจาก USIS สำานักข่าวสารอเมริกัน ไปขอเขามาฉาย 
เมื่อครบ ๑ เดือน ก็ไปเปลี่ยนเรื่องใหม่ หนัง
เรื่องนี้คิดว่าคงให้ไว้ฉายเลย  โดยที่บ้านเรา
จะดูแลฟิล์มและเชด็ทำาความสะอาด คณุแม่
เป็นคนเจ้าระเบียบจะคอยดูแลฟิล์มตลอด 
เรื่องนี้ทางบ้านเราก็ได้มาและฝากไว้ที่ 

หอภาพยนตร์ รวมถงึฟิล์มเรือ่ง 
แสนรัก และใบปิด เครื่องเล่น
แผ่นเสียง แผ่นเสียงเอฟเฟกต์ ม้วนรลี บทหนงัและบทพากย์ และ
อปุกรณ์การฉาย เพราะตอนนัน้คณุโดม สขุวงศ์  ได้มาคยุกบัพีช่าย
ผมว่าให้เอาของมาฝากที่หอภาพยนตร์ พี่ชายผมก็เลยไปบอก 
คุณแม่ให้เอามาฝากทีน่ีดี่กว่าจะได้เป็นทีเ่ก็บอนุรกัษ์เอาไว้ให้คนรุ่น
ใหม่ไดัเรียนรู้ต่อไป 

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

ภราเดช เล็กประเสริฐ
ทายาทพิศมยัฟิล์มแห่งนครสวรรค์   

ประสงค์ สว่างสุข

บรรยายภาพ ๑. ภราเดช เลก็ประเสรฐิ (ซ้าย) กบัผูเ้ขียน  ๒. ภราดร เลก็ประเสรฐิ 
(ที่สามจากขวา) กับคณะเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ที่ไปรับมอบของจากพิศมัย
ฟิล์ม เมื่อ พ.ศ ๒๕๒๙ ๓.บางส่วนของสิ่งของรับมอบจากพิศมัยฟิล์มที่ 
จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

๒

๑



พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

๑๙

บางส่วนจากบทประพันธ์เร่ือง ข้างหลังภาพ นวนิยายที่โด่งดัง 
เป็นท่ีรู้จักมากที่สุดเร่ืองหนึ่งของ ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) 
บรรยายความชื่นชมที่นพพรมีต่อคุณหญิงกีรติเมื่อได้พบกันครั้งแรก ซึ่ง
ประทับใจจนทำาให้เขาจดจำารายละเอียดของชุดที่เธอสวมใส่ได้อย่าง 
ไม่อาจลืมเลือน และเป็นภาพจำาที่ถูกพูดซำ้าถึงสองครั้งในนวนิยาย 
เช่นเดยีวกบัคณุหญงิกรีตทิีย่ำา้ภาพความประทบัใจแรกนีด้้วยการใส่ชดุนี้
อีกครั้งเมื่อมารับนพพรที่ท่าเรือในวันท่ีเขาเดินทางกลับจากญี่ปุ่น การ 
ยำ้าเตือน ‘ชุดเปิดตัว ม.ร.ว.กีรติ’ ถึงสามคราวของผู้ประพันธ์ ย่อมเป็น 
การส่งสัญญาณว่ามันมีความพิเศษต่อความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสอง 
และเมื่อข้างหลังภาพถูกนำามาผลิตซำ้าในรูปแบบของภาพยนตร์ ชุด 

เปิดตัวน้ีจึงถือเป็นไฮไลท์หน่ึงที่นักอ่านหลายคน
รอคอยจะได้เห็น

 ชดุเสือ้-กระโปรงสนีำา้เงนิแขนสามส่วน
ลายจุดขาวทั่วตัว ตัดเย็บด้วยผ้าชีฟอง 
(chiffon fabric) ด้านในกระโปรงมีแถบ
ผ้าเล็ก ๆ ปักภาษาอังกฤษว่า ‘Kai’ 
เครื่องหมายการค้าที่บ ่งบอกว่าเป็น 
ผลงานตัดเย็บของดีไซเนอร์ ไข่บูติค 
(สมชาย แก้วทอง) นี่คือชุดเปิดตัว 
ม.ร.ว.กีรติ ในภาพยนตร์เรื่อง ข้างหลัง
ภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ของผู้กำากับ 
เปี๊ยก โปสเตอร์ (สมบูรณ์สุข นิยมศิริ) 
ผู ้สวมใส่ชุดน้ีคือ นาถยา แดงบุหงา 
รับบทเป็นคุณหญิงกีรติ และ อำาพล 
ลำาพูน ดาราวัยรุ ่นที่กำาลังโด ่งดังใน 
ขณะน้ันแสดงเป็นนพพร โดยฉากการ
พบกันของทั้งคู่ในภาพยนตร์ ผู้กำากับใช้
เทคนคิการเล่าเรือ่งด้วยภาพนิง่ประกอบ
เสียงบรรยายความรู้สึกของนพพรขณะ
แลเห็นคุณหญิงกีรติก้าวลงจากรถไฟ 
ว่า “ทันใดนั้น ข้าพเจ้าก็ได้สังเกตเห็น 

สุภาพสตรีสาวในชุดสีนำ้าเงินจุดขาวอันทันสมัย สง่าและงดงามมาก” 
เปี๊ยก โปสเตอร์ ในวัย ๘๕ ปี ให้ข้อมูลกับทีมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์

ไทยว่า ชุดนี้ตัดเย็บขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในการถ่ายทำา แม้จะจำาไม่ได้แน่ชัด
ว่าทำาไมจึงตีความ “...ดวงดอกขาวประดบัอยูท่ัว่ผืนผ้า...” ในบทประพนัธ์
ออกมาเป็นชุดลายจุดสีขาว แต่สิ่งนี้ก็ตรงกับที่ อรรถ บุนนาค นักเขียน
และนักแปล วิเคราะห์ไว้ในคอลัมน์ “วรรณกรรมกับแฟชั่น” ในวารสาร
วรรณกรรมไทยร่วมสมัย “ปรากฏ” ฉบับที่ ๑ โดยได้อ้างอิงวรรณกรรม
ข้างหลังภาพฉบับแปลภาษาอังกฤษ ซ่ึงแปลคำา ‘ดวงดอกขาว’ ว่า 
white polka dot (ลายจุดสขีาว) รวมทัง้วเิคราะห์ตวัละครคุณหญงิกรีติ
ในบทประพันธ์ว่าเป็นสาวทันสมัยและมีรสนิยม เห็นได้จากความ 
ตอนหนึ่งในนวนิยายที่เผยให้รู้ว่าเธออ่านนิตยสารแฟชั่นระดับโลกอย่าง 
โว้ก (Vogue) และ แมคคอลส์ (McCall’s) จึงไม่น่าสงสัยเลยว่าสาว 
สูงศักดิ์อย่าง ม.ร.ว.กีรติ จะต้องตามเทรนด์แฟชั่นใหม่ของตะวันตกอยู่
เสมอ ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับแฟชั่นในฝั่งตะวันตกยุคนั้น อรรถอธิบายว่า 
“…ในหนังสือ Vintage Fashion ของสำานักพิมพ์ Carlton ได้กล่าวถึง
จุดเด่นของลวดลายเสื้อผ้าของแฟชั่นตะวันตกในทศวรรษที่ ๑๙๓๐ ซึ่ง
อยู่ในยุคเดียวกับข้างหลังภาพนั้น นิยมลวดลาย กราฟิก ตัวอักษร และ
ลายโพลกาด็อต ซึ่งนั่นก็คือลายจุดนั่นเอง”      

ข้างหลังภาพ ของเปี๊ยก โปสเตอร์ คว้ารางวัลตุ๊กตาทอง ประจำาปี 
พ.ศ. ๒๕๒๘ สาขาออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม โดย ไข่บูติค และ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ 
คร้ังที่ ๗ ด้วยมีคุณค่าเป็นภาพยนตร์ที่มีงานสร้างประณีตมากท่ีสุด 
เร่ืองหนึ่งในช่วงเวลานั้น และที่โดดเด่นคือการดำาเนินเร่ืองราวโดย 
ซือ่สตัย์ต่อบทประพนัธ์ นีอ่าจเป็นสิง่ทีเ่ป๊ียก โปสเตอร์ ใช้ในการถอดรหัส
เครื่องแต่งกายชุดนี้ก็เป็นได้ 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เปี๊ยก โปสเตอร์ได้มอบชุดเปิดตัว ม.ร.ว.กีรติ ให้ 
หอภาพยนตร์เพือ่อนรุกัษ์ โดยปัจจุบนัจดัแสดงอยูใ่นพพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์
ไทย รอการมาเยี่ยมชมของทุกท่าน เปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 
และวนัหยดุนักขตัฤกษ์ วนัละ ๖ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. 
๑๔.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔

ข้างหลังเครื่องแต่งกายจาก

ทีมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

“ในวันนี้ ฉันแต่งเครื่องแบบของนักเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งแรกในตัวฉันที่หม่อมราชวงศ์กีรติ
มีความสนใจ เธอชมเชยว่า เป็นเครื่องแบบที่เรียบร้อยน่าเอ็นดู และที่เธอชอบมาก คือสีของมัน-สีน�้าเงิน 
เธอก็บังเอิญแต่งสีเดียวกัน-สีน�้าเงิน และมีดวงดอกขาวประดับอยู่ทั่วผืนผ้า-ทั้งกระโปรงและเสื้อ เป็นสีที่
ไม่ฉูดฉาด แต่ถึงเช่นนั้นก็มีความภาคภูมิและมีสง่าอย่างบอกไม่ถูก”



๒๐

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านภาพยนตร์กลับมาอีกครั้ง กับเทศกาล
ภาพยนตร์วทิยาศาสตร์เพือ่การเรยีนรู ้ประเทศไทย ครัง้ที ่๑๓ ซึง่จดัข้ึนโดย สถาบนัเกอเธ่ 
ประเทศไทย, สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) และ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  โดยในปีนี้มาในหัวข้อ “แอนโทรโปซีน 
(Anthropocene) ซึ่งเป็นช่ือยุคที่ถูกกำาหนดขึน้โดยนกัวทิยาศาสตร์และนกัธรณวีทิยาใน
การระบุช่วงเวลาทีกิ่จกรรมของมนษุย์ได้สร้างผลกระทบและการเปล่ียนแปลงของโลกอย่าง
เห็นได้ชัด 

เนื้อหาส่วนใหญ่ของภาพยนตร์ทั้ง ๒๒ เรื่อง จาก ๑๐ ประเทศในเทศกาลฯ นั้นจึง
เก่ียวข้องกับส่ิงทีม่นษุย์ได้สร้างร่องรอยขึน้บนโลกเป็นหลัก โดยในปีนี ้เทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ ที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ซึง่เป็นหนึง่ในศนูย์จดัฉาย ตัง้แต่วนัที ่๒๑ พฤศจกิายน – ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ โดยนอกจาก
จะม ีโปรแกรมสำาหรบัให้คณุครูพานกัเรยีนจากโรงเรยีนต่าง ๆ  มาเข้าร่วมกิจกรรมเหมอืน
เช่นทุกปีแล้ว หอภาพยนตร์ฯ ยังได้นำาภาพยนตร์ทุกเรื่องมาจัดเป็นโปรแกรมเพื่อฉายใน
รอบทั่วไป สำาหรับให้ครอบครัวทุกครอบครัวมาเรียนรู้เรื่องราวความมหัศจรรย์ของโลก
วิทยาศาสตร์ร่วมกันอีกด้วย 

วนัพฤหสับดทีี ่๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น.
วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.

เมาส์ทีวี ตอน คะตะลิสต์ 
๒๕๕๙ / กำากับโดย Jan Marschner / เยอรมนี / 
ระดับอายุ ๙–๑๑ ปี / ความยาว ๘ นาที 

ท้องถนนน้ันเต็มไปด้วยรถยนต์และทุกคันก็
ปล่อยก๊าซไอเสียออกมาในอากาศ แต่ “คะตะลิสต์” 
ได้ทำาให้ไอเสียเหล่านี้ถูกปล่อยออกมาน้อยลง ซึ่ง
ช่วยให้อากาศสกปรกน้อยลงด้วย รายการเมาส์ทีวี
จะพาไปรู้จักกับการทำางานของคะตะลิสต์นี้ 

๙ นาทีครึ่ง ตอน สาหร่ายมหัศจรรย์ 
๒๕๕๙ / กำากับโดย Nasibah Sfar / เยอรมนี / 
ระดับอายุ ๙–๑๑ ปี / ความยาว ๙ นาที 

เจ้าพวกสาหร่ายสเีขยีวลืน่ ๆ  นัน้ ไม่ใช่แค่เพยีง
ช่วยรักษาอากาศให้บริสุทธิ์ แต่ยังเก็บกักพลังงาน
อย่างนำ้ามันที่มีคุณค่ามหาศาลเอาไว้ด้วยทีเดียว 
รายการ ๙ นาทีครึ่งนั้นจะพาเราไปดูกระบวนการ
สกัดนำ้ามันจากสาหร่ายที่พวกเขาได้เพาะไว้ในท่อ
พลาสติกซึ่งมีคุณภาพดีพอที่จะเอาไปเติมเครื่องบิน
ได้เลยทีเดียว

เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากซาพาตา 
๒๕๕๙ / กำากบัโดย Pablo Accame / อาร์เจนตนิา / 
ระดับอายุ ๑๒–๑๖ ปี / ความยาว ๑๕ นาที

เมื่อปลาจวดกว่าหลายพันตัวได้หายตัวไป
อย่างไร้ร่องรอยภายในวันเดียว โซเฟียและซาพาตา
ซึ่งช่ืนชอบเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติมาก จึง
ต้องหาทางไขปรศินาพร้อมกบัต้องเจอความท้าทาย
จาก ด็อกเตอร์โน คู ่ปรับที่ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อ 
ผลประโยชน์ส่วนตัว

สัตว์ใต้พิภพแห่งบูดาเปสต์ 
๒๕๖๐ / กำากับโดย Balázs Lerner, Gergely 
Balázs / ฮังการี / ระดับมหาวิทยาลัยและบุคคล
ทั่วไป / ความยาว ๕๐ นาที 

แม้แสงอาทิตย์เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตสัตว์ 
ทุกชนิดบนโลก แต่ยังมีสัตว์ที่สามารถมีชีวิตรอดอยู่
ได้ในที่ที่ไร้ซึ่งแสงอาทิตย์อย่างถำ้าโมนา ยาโนส 
ใต้เมืองบูดาเปสต์ ซึ่งการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
ใต้พิภพเหล่านี้ ทำาให้พวกมันสามารถอาศัยอยู่ในถำ้า
ใต้ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปได้

วนัองัคารที ่๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น.
วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย - ตอนใบบัว  
๒๕๕๙ / กำากบัโดย วรนิเนตร เตมิศิริกมล / ไทย / ระดับ
อายุ ๕–๘ ปี / ความยาว ๑๐ นาที 

สังเกตไหมว่าทำาไมทุกครั้งที่เราเอานำ้ากลิ้งไปมา
บนใบบัว นำ้าจะกลิ้งไปมาบนใบบัวเหมือนกับลูกแก้ว 
แล้วใบไม้ชนิดอื่น ๆ  ล่ะ จะทำาได้เหมือนใบบัวหรือเปล่า 
รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจะพาเด็ก ๆ ไปรู้จัก
ความพิเศษของใบบัว 

ไดโน เดนา ตอน พลังไดโนเสาร์ 
๒๕๕๙ / กำากับโดย J.J. Johnson / แคนาดา / ระดับ
อายุ ๙–๑๑ ปี / ความยาว ๒๒ นาที 

เดนา แฟนไดโนเสาร์ พา ซาฮาร่า เพือ่นรกัไปรูจ้กั
กับไดโนเสาร์ตัวโปรดของเธออย่าง ไดโนซูคัส, สไปโน
ซอรัส และเทอโรแดคทิล พร้อมทั้งช่วยเพื่อนของเธอ
เอาชนะการกลวัความสงูเพือ่ให้สอบผ่านวชิากระโดดนำา้

เทคโนโลยีจากแมลง 
๒๕๕๙ / กำากบัโดย Kenichi Sugawara / ญ่ีปุ่น / ระดบั
อายุ ๑๒–๑๖ ปี / ความยาว  ๔๘ นาที 

ความสามารถพิเศษของแมลงช่วยให้พวกมันอยู่
บนโลกนีม้าได้ถงึ ๔๐๐ ล้านปีมาแล้ว นกัวิจยั
จึงได้ศกึษาแมลงและนำามาพัฒนาเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ  ให้แก่มนษุย์ เช่น เขม็ฉดียา
ทีไ่ม่เจบ็เหมอืนปากยงุ โครงสร้าง
ปีกแมลงปอที่นำามาสร้างกังหัน
ลมผลิตไฟฟ้า

*ภาพยนตร์ทุกเรื่องพากย์ภาษาไทย ยกเว้น คืนชีพมนุษย์น�้าแข็ง 
และ อะไรท�าให้เป็นคน: เรียนรู้จากชิมแปนซี ฉายในภาษาต่างประเทศ มีค�าบรรยายภาษาไทย

โปรแกรม ๑ (๘๐ นาที) 

โปรแกรม ๒  (๘๒ นาที) ©Sinking Ship Entertainment

©tvision

©Filmjungle



๒๑

วนัเสาร์ที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น.

คิดส์ ไซเอนซ์ซีรีส์ ตอน การเดินทางของฝน 
๒๕๖๐ / สร้างโดย Bibliotheca Alexandrina Studio / 
อียปิต์ / ระดบัอาย ุ๙–๑๑ ปี / ความยาว ๓ นาที 

ฝนตกเป็นนำา้อย่างเดยีวหรอืไม่ แล้วฝนตกบน
ดาวดวงอื่นหรือเปล่า รายการคิดส์ ไซเอนซ์ซีรีส ์
ตอนนีจ้ะพาเราไปหาคำาตอบเหล่านีด้้วยการอธบิาย
การทำางานของฝนพร้อมทั้งวิธีการที่มนุษย์สามารถ
นำานำ้าฝนมาสร้างประโยชน์ในชีวิตประจำาวันได้ 
รวมทั้งวิธีการสร้างรุ้งกินนำ้าที่บ้าน

หนูน้อยนินจา ตอน ตะลุยอวกาศ 
๒๕๕๙ / กำากบัโดย Haruna Kimura, Aki Serizawa / 
ญีปุ่น่ / ระดบัอาย ุ๑๒–๑๖ ปี / ความยาว ๒๕ นาที 

เมื่อ ฮัปโปไซ หัวหน้ากลุ ่มนินจาอีกกลุ ่ม 
ตัดสินใจมาขโมยเรือของโรงเรียนฝึกนินจา นินจา
ฝึกหัดทั้งสาม รินทาโร คิริมารุ และซินเบอิจึงตาม 
ไล่ล่าเขา แต่แล้วดาวตกแปลกประหลาดกช็นเข้ากบั
ฮับโปไซทำาให้เขามีพลงัพเิศษทีท่่องอวกาศได้ เขาได้
พาเด็ก ๆ เดินทางท่องไปในอวกาศเพื่อเรียนรู ้
จักรวาลและหาเพื่อนใหม่ไปด้วยกัน

สภาวะไร้นำ้าหนัก – ภารกิจในห้วงอวกาศ 
๒๕๕๙ / กำากับโดย Jürgen Hansen / เยอรมนี / 
ระดับอายุ ๑๒–๑๖ ปี / ความยาว ๕๕ นาที 

ภาพยนตร์ทีพ่าไปพบกบัการใช้ชวีติสองนกับิน
อวกาศทีถ่กูเลอืกให้ขึน้ไปใช้ชวีติบนอวกาศหลงัจาก
การฝึกอย่างยาวนานถึง ๕ ปี พวกเขาต้องปรับตัว 
อย่างไรเพื่อให้ใช้ชีวิตประจำาวันได้ในสภาวะไร้แรง
โน้มถ่วงนานกว่า ๖ เดือนนี้ นอกจากนี้ยังพาผู้ชมไป
ชมภาพอันสวยงามที่เห็นได้จากอวกาศเท่านั้น

วนัเสาร์ที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.
วันจันทร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น.

แมลงจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
๒๕๕๙ / กำากับโดย Alessio De Marchi / อิตาลี / 
ระดับอายุ ๑๒–๑๖ ปี / ความยาว ๕ นาที 

เราไม่อาจแยกเทคโนโลยีออกไปจากชีวิต
ประจำาวันของเรา แต่ยิ่งเราใช้เทคโนโลยีมากเท่าไร 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็ยิ่งมีมากขึ้น หนังสั้นเรื่องนี้จะ
แสดงให้เห็นว่าเราสามารถสร้างสรรค์อะไรกับขยะ
เหล่านี้ได้บ้าง

โลกแห่งอนาคต ตอน นครแห่งอนาคตปี 2121
๒๕๕๙ / กำากบัโดย Katja Engelhardt / เยอรมน ี/ 
ระดับอายุ ๙–๑๑ ปี / ความยาว ๒๕ นาที 

รายการโลกแห่งอนาคต พาเราข้ามเวลาไป
สัมผัสชีวิตของโลกมนุษย์ในอนาคตตอนปี ๒๑๒๑ 
เมื่อมนุษย์เลิกใช้รถยนต์แต่ใช้เคร่ืองร่อนแทน รวม
ทั้งไปดูการพัฒนาอันน่าทึ่งในประเทศสวีเดนและ
เยอรมน ีนอกจากนีย้งัได้แนะนำาให้รูจ้กักับการเพาะ
พันธุ์พืชและสัตว์เพื่อเป็นอาหารสำาหรับเมืองใหญ่ 

โดรนสำารวจกรีนแลนด์ 
๒๕๖๐ / กำากบัโดย Guillaume Jouvet / สวิตเซอร์-
แลนด์ / ระดบัอาย ุ๑๒–๑๖ นาท ี/ ความยาว ๕ นาท ี

ด้วยเทคโนโลยีอันยอดเยี่ยมของโดรนทำาให้
นกัธรณวีทิยาสามารถตดิตามความเปลีย่นแปลงของ
ชัน้นำา้แขง็ทีป่กคลมุเกาะกรนีแลนด์และการเกดิรอย
แยกได้ ทำาให้พวกเขาสามารถพัฒนาโมเดลเพื่อช่วย
ให้เราเข้าใจการพังทลายของนำ้าแข็ง

คืนชีพมนุษย์นำ้าแข็ง 
๒๕๕๙ / กำากับโดย Bonnie Brennan / สหรัฐ- 
อเมริกา / ระดับมหาวิทยาลัยและบุคคลท่ัวไป / 
ความยาว ๕๒ นาที

เมื่อมีการค้นพบ เอิตซี มัมมี่ตามธรรมชาติท่ี
เก่าแก่กว่า ๕,๐๐๐ ปี ร่างกายของเขาถูกรักษาเอา
ไว้เป็นอย่างดีภายใต้ธารนำ้าแข็ง นักวิทยาศาสตร์ 
นกัประวตัศิาสตร์ และนกัโบราณคดีจงึได้รวมตัวกัน
เพื่อไขปริศนาการตายของเอิตซี ด้วยเทคโนโลย ี
สมัยใหม่และเรียนรู้เรื่องราวอันน่าตื่นตาต่ืนใจจาก
รหัสพันธุกรรมของเอิตซี

วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา 
๑๗.๓๐ น.
วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.

เอเน เมเน บู ตอน ศิลปะจากเพนดูลัม 
๒๕๕๙ / กำากับโดย KIKA / เยอรมนี / ระดับอายุ 
๕–๘ ปี / ความยาว ๑๐ นาที 

รายการ เอเน เมเน บุ พาเด็ก ๆ ไปเรียนรู้ว่า
ลูกตุ้มขนาดใหญ่แกว่งได้อย่างไร และทำาไมเราจึง
มองเหน็การเคล่ือนไหวของมนัเป็นสไีด้ นอกจากนัน้
ยังได้พบกับประโยคที่ชวนให้ลิ้นพันกัน  และชมวิธี
การประกอบตุ๊กตากระดาษรูปสัตว์อย่างง่าย ๆ 

มหศัจรรย์แดนธรรมชาต ิ– วอมแบตแห่งออสเตรเลยี 
๒๕๕๘ / กำากบัโดย Kazunori Watanabe / ญีปุ่น่ / 
ระดับอายุ ๑๒–๑๖ ปี / ความยาว ๒๔ นาที 

ภาพยนตร์เรื่องนี้จะนำาผู้ชมไปเรียนรู้โลกของ 
วอมแบต สัตว์ผู้น่ารักแห่งออสเตรเลีย ด้วยการใช้
กล้องที่มีรูปร่างยาวเหมือนงู ส่องเข้าไปในโพรงของ
พวกมนั พร้อมทัง้เรยีนรูวิ้ธกีารป้องกนัตวัทีน่่าท่ึงจาก
การใช้กระดูกบั้นท้ายกระแทกศัตรู

อะไรทำาให้เป็นคน: เรียนรู้จากชิมแปนซี 
๒๕๕๙ / กำากับโดย  Miho Nakamura / ญี่ปุ่น / 
ระดบัมหาวทิยาลยัและบคุคลท่ัวไป / ความยาว ๕๒ นาที

ดร. เก๊ตสึโร่ มัทซึซาวา แห่งสถาบันวิจัยสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม มหาวิทยาลัยโตเกียว ใช้เวลานาน
กว่า ๓๘ ปีกับชิมแปนซีชื่อ เอไอ ด้วยการให้มัน 
เรยีนรูค้ำาศัพท์และทำาโจทย์คณติศาสตร์ แล้วทำาการ
ทดลองต่อเน่ืองกับ อายูมุ ลูกของมัน การศึกษานี้
อาจทำาให้เห็นว่าววิฒันาการของมนษุย์กับชมิแปนซี
นั้นแตกต่างกันอย่างไร และมนุษย์สูญเสียความ
สามารถอะไรไปบ้างในระหว่างการวิวัฒนาการ 
 

 

โปรแกรม ๕ (๘๖ นาที) โปรแกรม ๓  (๘๓ นาที)

โปรแกรม ๔ (๘๕ นาที)

โปรแกรม ๖  (๘๔ นาที)

วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
วนัพฤหสับดทีี ่๑๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น.

คู่หูคู่คิด ตอน นกหวีดเรียกนก 
๒๕๕๘ / กำากับโดย J.J. Johnson / แคนาดา / ระดับ
อายุ ๕-๘ ปี / ความยาว ๕ นาที 

คุณปู่ของเจค็อบนำากรงมาพร้อมกับนกน้อยที่ชื่อ
เจ้าหญิงเดไลลาห์ มาฝากเขา แต่เมื่อเจค็อบและคุณปู่ 
ไม่อยู่ในห้อง เจ้าตุ๊กตาหนูชื่อ แม็ค ได้เผลอเปิดกรงโดย
ไม่ตัง้ใจ เจ้านกน้อยจงึหนอีอกไปได้ เขาจงึต้องหาวิธกีาร
ที่จะพาเจ้าหญิงเดไลลาห์กลับเข้ากรงก่อนที่คุณปู่และ 
เจค็อบจะกลับมา

เมาส์ทีวี ตอน กระดาษมูลช้าง 
๒๕๕๘ / กำากับโดย Monika Hülshoff / เยอรมนี / ระดบั
อายุ ๙-๑๑ ปี / ความยาว ๗ นาที 

รายการเมาส์ทีวี ในตอนที่พาไปเรียนรู้วิธีการทำา
กระดาษจากมลูช้าง มาดกูนัว่าหนงัสอืทีท่ำาจากกระดาษ
มูลช้างนั้นจะมีกลิ่นแปลก ๆ หรือไม่

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย – ตอนรังผึ้ง 
๒๕๕๙ / กำากับโดย วรนิเนตร เติมศริกิมล / ไทย / ระดบั
อายุ ๕-๘ ปี / ๑๑ นาที 

รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่พาไปเรียนรู้
และสังเกตผ้ึงในด้านต่าง ๆ เช่น รังผ้ึงสร้างรังขึ้นมา
อย่างไร หรือผึ้งมีประโยชน์กับมนุษย์อย่างไร พร้อมทั้ง
สาธิตวิธีการประดิษฐ์รังผึ้งจากกระดาษ

๙ นาทีครึ่ง ตอน อี๋!!..แมลง  
๒๕๕๙ / กำากับโดย Nasibah Sfar / เยอรมนี / ระดับ
อายุ ๙–๑๑ ปี / ความยาว ๙ นาที 

รายการ ๙ นาทคีรึง่ ทีพ่าพาเราไปเรยีนรูว่้าแมลง
มปีระโยชน์อย่างไร และทำาไมเราควรกินแมลง ทีปั่จจุบนั
เป็นอาหารประจำาท้องถิ่นในหลายประเทศทั่วโลก และ
อาจจะกลายเป็นอาหารแห่งอนาคตของมนุษย์ 

แมลง – ซูเปอร์ฮีโร่แห่งธรรมชาติ 
๒๕๕๙ / กำากับโดย Björn Platz / เยอรมนี / ระดับ
มหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป / ความยาว ๕๒ นาที 

สารคดีเรื่องนี้จะพาไปเรียนรู้ว่าแมลงที่อาจไม่ 
เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนนั้น สามารถช่วยมนุษย์
แก้ปัญหาใหญ่ ๆ ได้อย่างไรบ้าง
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๒๒

ลานดารา

ศรีไศล สุชาตวุฒิ เกิดเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๗ ที่จังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นบุตรคนที่ ๘ จากพี่น้องทั้งหมด ๑๐ คน ในครอบครัว
ที่มีบิดาเป็นหัวหน้าศาลประจำาจังหวัด เธอมีใจรักในการร้องเพลงและ
ฝึกฝนด้วยตนเองตั้งแต่เด็ก โดยเคยได้รางวัลชนะเลิศการประกวดร้อง
เพลงในกลุ่มนักเรียนมัธยมต้น ในงานกาชาด สวนอัมพร ซึ่งได้รับ
พระราชทานถ้วยรางวัลจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ  ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ 

หลังจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 
๒๕๐๔  ศรีไศลได้เข้าเรียนการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าที่โรงเรียนสอน 
ตัดเสื้อสปัน เมื่อจบแล้วจึงได้ฝึกงานและเป็นครูสอนตัดเสื้อที่โรงเรียน
แห่งนี้เป็นเวลา ๒ ปี  ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เธอได้เริ่มต้นเส้นทางการเป็น 
นักร้อง ด้วยการเป็นนักร้องรับเชิญ ในรายการชรินทร์โชว์ที่มีประจำา 
เดอืนละครัง้ ออกอากาศทางสถานโีทรทศัน์ไทยทวีี ช่อง ๔ บางขนุพรหม 
และต่อมาได้เข้าเป็นนักร้องประจำาวงดนตรีคีตะวัฒน์ หลายครั้งได้มี
โอกาสร่วมร้องเพลงกับวงดนตรี อส. พระราชวังดุสิต ซึ่งออกอากาศเป็น
รายการสด ทุกเย็นวันศุกร์ ทำาให้มีโอกาสร้องถวายพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในขณะที่ทรงแซ็กโซโฟน 

ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ศรไีศลเริม่มผีลงานเพลงบนัทกึลงแผ่นเสยีง เริม่ต้น
จาก “รกัเอย” และ“ชัว่ฟ้าดนิสลาย” จากนัน้จงึมผีลงานบนัทกึแผ่นเสยีง
เพลงอื่น ๆ  ออกมาอีกมากมาย  ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เธอได้บันทึกเสียงอัลบั้ม 
“อศัวนิอมตะ” ซ่ึงเป็นการนำาเพลงประกอบภาพยนต์ของอศัวนิภาพยนตร์
ทั้งหมด ๑๐ เพลงมาบันทึก อาทิ “ชีวิตละคอน” “เงาไม้” “หากรู้ 
สักนิด” “ปิ่นทอง” “ดอกไม้” “ในฝัน” “ลมหวล” “บัวขาว” ฯลฯ 
ควบคมุการบนัทกึเสยีงโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภานพุนัธุย์คุล 

ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ศรีไศลเริ่มทำางานร้องเพลงประจำา เริ่มต้นที่ 
“The Pub” โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท จากนั้นจึงได้ร้องประจำาได้
สถานที่ชื่อดังต่าง ๆ อีกเป็นจำานวนมาก โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
๒๕๒๑–๒๕๒๒ เธอได้ทำาสัญญาร้องเพลงพร้อมกันถึง ๔ แห่ง โดยแบ่ง

เป็นแห่งละ ๑ ชัว่โมง และยงัได้บนัทกึแผ่นเสียงผลงานเพลงอย่างต่อเนือ่ง 
นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมสูงสุด 

ในช่วงที่กำาลังรุ่งโรจน์นี้เอง ศรีไศลได้รับการชักชวนจาก เริงศิร ิ
ลิมอักษร ผู้กำากับมากความสามารถ ให้มาแสดงภาพยนตร์ เรื่อง เพลง
รักเพื่อเธอ ที่เขาสร้างและกำากับ ซึ่งเล่าเรื่องราวชีวิตและความรักของ
ผู้คนในวงการเพลง โดยศรีไศลได้รับบทเป็นนักร้องเช่นเดียวกับชีวิตจริง 
และร่วมแสดงกับนักแสดงชื่อดังมากมาย อาทิ สรพงศ์ ชาตรี, พิศมัย 
วิไลศักดิ์, อุเทน บุญยงค์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ฯลฯ ภาพยนตร์
ออกฉายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ หลังจากนั้นเธอจึงมีผลงานภาพยนตร์อีก 
๒ เรื่องคือ หนามยอกอก (๒๕๒๒) กำากับโดย กรสวัสดิ์ สร้างโดย เป๋ 
โปสเตอร์ และ แก้ว (๒๕๒๓) กำากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ สร้างโดย ไฟว์ 
สตาร์ โปรดักชั่น ในขณะเดียวกัน เธอก็ยังได้รับการทาบทามจาก 
ภัทราวดี มีชูธน ให้แสดงละครโทรทัศน์ โดยมีผลงานการแสดงในเร่ือง 
ความรัก กับ ประชาชนชาวแฟลต ซึ่งภัทรวดีเป็นผู้กำากับ และ ดงมนุษย์ 
กำากับโดย เริงศิริ ลิมอักษร ทั้งหมดออกอากาศที่สถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ 
และถือเป็นละครที่นำาสมัยมากในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๑–๒๕๒๓ นอกจาก
ผลงานการแสดง ศรีไศลยังได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์และละครอีก
หลายเรื่อง อาทิ  “ชีวิตบัดซบ” จาก ชีวิตบัดซบ (๒๕๒๐), “ไม้ใกล้ฝั่ง” 
จาก วยัตกกระ (๒๕๒๑), “ชวีติคอือะไร” จาก น�า้ค้างหยดเดยีว (๒๕๒๑), 
“อาจเป็นคราวนี้” จาก เทพธิดาบาร์ 21 (๒๕๒๑), “ชีิวิต” จาก อีพริ้ง 
คนเริงเมือง (๒๕๒๓) ฯลฯ

ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ศรีไศลได้เดินทางไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศและ 
ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นอย่างยาวนาน ก่อนที่จะกลับมามีคอนเสิร์ต 
“รกัข้ามขอบฟ้า” เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึง่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครัง้แรกในรอบ 
๓๐ ปี และได้รับการต้อนรับอย่างดีจากแฟนเพลง นับจากนั้นเธอได้มี
คอนเสิร์ตทั้งเดี่ยวและรับเชิญ รวมทั้งคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อช่วยหาทุน
ให้หน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาตลอดจนถึงปัจจุบัน

วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาว 
ดวงท่ี ๑๗๗ บนลานดารา ของ ศรีไศล สชุาตวฒุ ิพร้อมรบัฟังประสบการณ์
เมื่อครั้งแสดงภาพยนตร์และรับฟังบทเพลงจากการขับร้องของนักร้อง
ระดับตำานานผู้นี้ เปิดงานด้วยการฉาย เพลงรักเพื่อเธอ ผลงานการแสดง
ภาพยนตร์เรื่องแรกและได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของ
ชาติ ประจำาปี ๒๕๖๐ ตั้งเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ 

เสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ลานดารา

จากภาพยนตร์เรื่อง เพลงรักเพื่อเธอ



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เมื่อคาฟกาไปดูหนัง

ไม่เพียงแต่ในแง่มุมของวรรณกรรม  อิทธิพลของนักเขียนชาวยิวผู้เกิดและ
เติบโตในกรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็กผู้นี้ ยังก่อให้เกิดการศึกษาวิเคราะห์
ชวีติและผลงานของเขาเพือ่ต่อยอดไปสูศิ่ลปะแขนงอืน่ ๆ  อย่างกว้างขวางอกีด้วย 
อย่างเช่นในเมืองไทยที่ได้มีการจัดเทศกาลศิลปะร่วมสมัย Unfolding Kafka ขึ้น
เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และจัดขึ้นเป็นครั้งที่สองในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ 
โดยเป็นการผสมผสานของศิลปะหลากหลายแขนงทั้งนาฏลีลา ทัศนศิลป์ ฯลฯ ที่
ได้แรงบันดาลใจมาจากชีวิตและงานเขียนของคาฟกา รวมทั้งมีโปรแกรม
ภาพยนตร์ Kafka in Film ซึ่งนอกจากจะจัดฉายภาพยนตร์ที่สร้างจากงานเขียน
ของคาฟกาแล้ว ยังมีไฮไลท์คือการจัดฉายภาพยนตร์บางเรื่องในชุด Kafka Goes 
to the Movies

Kafka Goes to the Movies เป็นงานศกึษาของ ฮานน์ส ซสิช์เลอร์ (Hanns 
Zischler) นกัแสดงและผู้กำากบัชาวเยอรมนัคนสำาคญั ซ่ึงได้ค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ  
เกี่ยวกับคาฟกาและพบว่าเขาเป็นนักชมภาพยนตร์คนหนึ่ง โดยเมื่อครั้งคาฟกา 
ยังมีชีวิตอยู่นั้นเป็นสมัยของหนังเงียบซึ่งเป็นยุคบุกเบิกของภาพยนตร์ นอกจาก
การชมซึ่งโดยมากมักไปกับ มักซ์ โบรด (Max Brod) เพื่อนสนิทผู้ที่ต่อมากลาย
เป็นผู้จัดพิมพ์ข้อเขียนจำานวนมากภายหลังการเสียชีวิตของเขา คาฟกาก็ยังได้
เขียนถึงภาพยนตร์ไว้หลายเรื่องผ่านจดหมายหรือบันทึกต่าง ๆ เช่น จดหมายถึง 
เฟลิเซ เบาเออร์ (Feice Bauer) คู่หมั้นสาวในเบอร์ลิน ที่เขากล่าวถึงความรู้สึก
ผ่อนคลายเมือ่ได้นัง่รถไฟผ่านเหน็โปสเตอร์ภาพยนตร์เช่นเร่ือง Der Andere (The 
Other), Treff-Bube (Jack of Clubs) ฯลฯ ที่แปะอยู่ตามห้างร้านต่าง ๆ หรือ
ข้อเขียนที่กล่าวถึง Shivat Zion (The Return to Zion) หนังเงียบสารคดี 
ชวนเชือ่เกีย่วกบัขบวนการไซออนสิต์ ขบวนการสร้างชาตยิวิในดนิแดนปาเลสไตน์ 
ที่เขาได้ไปดูในการฉายเฉพาะกลุ่ม เมื่อ ค.ศ. ๑๙๒๑ ซึ่งถือเป็นข้อเขียนเกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ชิ้นท้าย ๆ  ของเขา โดยในช่วงท้ายของชีวิตนั้น คาฟกามีความเกี่ยวพัน
กับขบวนการดังกล่าวและมีความฝันที่จะย้ายไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนปาเลสไตน์ 
ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในปี ค.ศ. ๑๙๒๔ ด้วยวัยเพียง ๔๑ ปี

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์เมืองมิวนิค เยอรมนี (Filmmuseum München) 
ได้ทำาการบูรณะภาพยนตร์บางเรื่องที่อยู่ในหนังสือ Kafka Goes to the Movies 
ของ ฮานน์ส ซิสช์เลอร์ เพ่ือให้สาธารณชนได้ศึกษาสิ่งที่คาฟกาได้ชม โดยใน 
วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ 
สถาบนัเกอเธ่ ประเทศไทย  ได้นำาภาพยนตร์สองเรือ่งในชดุดงักล่าวมาจดัฉาย คอื 
Der Andere (The Other) หนงัเงยีบปี ค.ศ. ๑๙๑๓ ทีเ่ล่าเรือ่งราวของชายหลาย
บุคลิก ฉายรอบ ๑๓.๐๐ น. และ  Shivat Zion (Return to Zion) หนังเงียบ
สารคดีชวนเชื่อเกี่ยวกับขบวนการไซออนิสต์ ปี ค.ศ. ๑๙๒๑ ฉายรอบ ๑๕.๐๐ น. 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

ภาพยนตร์มคีำาบรรยายภาษาองักฤษ ไม่เสยีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔

ฟรันซ์ คาฟกา (Franz Kafka) ถือเป็น 
นักประพันธ์ภาษาเยอรมันท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดคนหนึ่ง
ของโลก แม้เขาจะเสียชวีติไปแล้วกว่า ๙๐ ปี แต่งานเขยีน
ของเขายงัได้ส่งอทิธิพลมาสูน่กัเขยีนนกัอ่านท่ัวโลก
มากมายจนถึงปัจจุบัน กล่าวเฉพาะในประเทศไทย 
ผลงานเกอืบทกุชิน้ของคาฟกานัน้ได้รับการแปลเป็น
ภาษาไทย โดยเฉพาะชิ้นที่โด่งดังที่สุดอย่างเรื่องสั้น
ขนาดยาวเรื่อง The Metamorphosis นั้น มี 
ผู้แปลเป็นไทยออกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ส�านวน

Der Andere Shivat Zion

๒๓
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โปรแกรมฉายเดือนพฤศจิกายน
Screening Program

พุธที่ ๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

บิวตี้ฟูล บ๊อกเซอร์ 
(โปรแกรมสิทธิความหลากหลายทางเพศ)
๒๕๔๖ / กำากับ เอกชัย เอื้อครองธรรม / สร้างโดย บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร์ส จำากัด / นำาแสดงโดย อัสนี สุวรรณ, 
สรพงศ์ ชาตรี, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ / ความยาว ๑๑๘ นาที

ภาพยนตร์ที่อิงจากชีวิตจริงของ ปริญญา เจริญผล 
นักมวยชายผู้มีใจเป็นหญิง แต่อาชีพต่อยมวยก็เป็น
อาชพีทีท่ำาให้เธอมรีายได้หาเลีย้งครอบครวั ก่อให้เกดิ
ความขัดแย้งในจติใจของเธอทีต้่องเลือกว่าควรจะคง
ความเป็นชาย หรือจะผ่าตัดแปลงเพศเพื่อให้เป็น
หญิงตามที่เธอปรารถนา

พฤหสับดีที ่๒ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

She เรื่องรักระหว่างเธอ 
(โปรแกรมผลงานของเพ็ญพักตร์ ศิริกุล)
๒๕๕๕ / กำากับโดย สรัญญา น้อยไทย / สร้างโดย Angel 
& Bear Productions และ Filmoholics / นำาแสดงโดย 
เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ศิริวรรณ เบเกอร์ / ความยาว ๙๐ นาที

หนังหลากชีวิตของกลุ่มตัวละครหญิงรักร่วมเพศ 
เล่าเรื่องราวของ บัว สาวใหญ่ผู้เลิกกับสามี เพื่อหัน
มาคบกับ จูน ตากล้องสาวที่ทำาให้เธอรู้จักคำาว่ารัก 
อีกครั้ง ในขณะที่ ดา คอลัมนิสต์สาวผู้หมดศรัทธาใน
ผูช้าย และมาเปิดคอลมัน์ใหม่ ‘หญงิรักหญิง’ ซ่ึงทำาให้
เธอสนิทสนมกับ บี ทอมข้างห้องผู้เป็นแหล่งข้อมูล 
จนเกิดเป็นความหวั่นไหว

ศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

หนามยอกอก 
(โปรแกรมผลงานศรีไศล สุชาตวุฒิ)
๒๕๒๒ / กำากับโดย กรสวัสดิ์ / สร้างโดย เป๋ โปสเตอร์ / 
นำาแสดงโดย วิฑูรย์ กรุณา, ภิญโญ ทองเจือ, อำาภา ภูษิต, 
ศรีไศล สุชาตวุฒิ / ความยาว ๙๐ นาที

จรรยา สาวบ้านนาเข้ามาพบรกักับ วษิณ ุวศิวกรหนุม่
ใหญ่ จนเกิดเป็นความรักและแต่งงานอยู่กินกันที่
กรุงเทพฯ จนกระทั่ง ขุน คนรักเก่าของเธอ ได้เข้ามา
เสี่ยงโชคในเมืองกรุง และพบรักกับ แพ็ต น้องสาว
ของวิษณุ ทำาให้ได้เจอจรรยาอีกคร้ัง ความสัมพันธ์
เก่าของเขาและเธอจึงกลายเป็นหนามยอกอกคนรัก
แต่ละฝ่าย

 = English Language or English Subtitle
 = ฉายในระบบ Digital Cinema Package

โปรแกรมหลักของโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ใน
ช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนี้ คือโปรแกรม
มรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง
ได้นำาภาพยนตร์ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติประจำาปีนี้มาจัดฉายให้ผู้ชมได้มา
ศึกษาเรียนรู้ นอกจากนี้ในช่วงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน– 
๑๕ ธนัวาคม หอภาพยนตร์ยงัได้จดัเทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ 
ซึง่นอกจากโปรแกรมสำาหรบัโรงเรยีนพานกัเรยีนมาทำา
กิจกรรมเหมอืนเช่นทกุปีแล้ว ในปีนี ้ยงัได้นำาภาพยนตร์
ทกุเรือ่งมาจัดฉายในโปรแกรมทัว่ไปของโรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา ให้ครอบครัวหรือผู ้ที่สนใจได้มาเรียนรู ้ 
เรื่องราววิทยาศาสตร์ผ่านภาพยนตร์อีกด้วย

สำาหรับโปรแกรมอื่น ๆ นั้น ในเดือนพฤศจิกายน 
กิจกรรมลานดาราของหอภาพยนตร์จะได้ต้อนรับ 
นักร้องระดับตำานานของเมืองไทย ศรีไศล สุชาตวุฒิ 
ซึ่งเคยมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่อง เพลงรักเพื่อ
เธอ (๒๕๒๑) หนามยอกอก (๒๕๒๒) และ แก้ว (๒๕๒๓) 
ดังนั้น ในเดือนพฤศจิกายนนี้จึงได้นำาผลงานการแสดง
ทั้ง ๓ เรื่องมาจัดฉายให้ชม ส่วนอีกโปรแกรมหนึ่งนั้น
เป็นโปรแกรมสิทธิความหลากหลายทางเพศ ที่นำา 
หนังไทยและหนังต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเด็น 
ดังกล่าวมาจัดฉายเนือ่งในวนัที ่๒๙ พฤศจกิายนซ่ึงเป็น
วันสิทธิความหลากหลายทางเพศ 

ในขณะที่เดือนธันวาคมนั้น มีโปรแกรม “พ่อกับ
ลูก” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ซึ่งได้นำา
ภาพยนตร์ทีพ่ดูถงึความสมัพนัธ์ของพ่อกบัลกูในบรบิท
และรูปแบบที่แตกต่างมาจัดฉายให้ได้ชมกัน และใน 
ช่วงท้ายของเดอืน ซ่ึงเป็นช่วงส่งท้ายศักราช ๒๕๖๐ นัน้ 
จะมีกิจกรรมพิเศษทั้งงาน Night at Maya City หรือ 
มายาราตรี และโปรแกรมดูหนังข้ามปี ที่เตรียมมาให้
ทุกท่านได้ร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันที่นี่ 
ติดตามรายละเอียดตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ของหอภาพยนตร์ได้เร็ว ๆ นี้

เสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน

เวลา ๑๓.๐๐ น. เพลงรักเพื่อเธอ  
(โปรแกรมผลงานศรีไศล สุชาตวุฒิ) 
๒๕๒๑ / กำากับโดย เริงศิริ / สร้างโดย เริงศิริโปรดัคชั่น / 
นำาแสดงโดย พิศมัย วิไลศักดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, มยุรฉัตร  
เหมอืนประสิทธเิวช, ศรีไศล สุชาตวฒุ ิ/ ความยาว ๑๓๐ นาที

เรื่องราวความรักอันซับซ้อนของผู้คนในวงการเพลง 
นำาโดย ใจสคราญ นักร้องหญิงชื่อดังที่กำาลังสับสน 
ในความรัก เพราะไม่อยากตกเป็นเมียน้อยของ ยศ 
นกัแต่งเพลงซึง่เป็นสามีของ พรอนงค์ เพือ่นรกั วนัหนึง่ 
เธอตัดสินใจออกจากวงการมาพักใจที่พัทยา ด้วย
ความผิดหวังจากการพลาดรางวัลนักร้องยอดเยี่ยม
ประจำาปี จนได้พบกับ นำ้า ชายหนุ่มแสนดีผู้ชื่นชอบ
ในเสียงร้องของเธอ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมลานดารา
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรต ิ
ในพิ ธี ป ระทับรอยมื อ 
รอยเท้าบนลานดารา ของ 
ศรีไศล สุชาตวุฒิ พร้อม
รับฟังประสบการณ์เมื่อ
ครั้งแสดงภาพยนตร์และ
รับฟังบทเพลงจากการ 
ขับร้องของนักร้องระดับ
ตำานานผู้นี้

อาทติย์ที ่๕ พฤศจกิายน

เวลา ๑๓.๐๐ น. Pettersson and Findus: 
A Little Nuisance, a Great Friendship 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๗ / กำากับโดย  Ali Samadi Ahadi / สนับสนุนโดย 
สถาบันเกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Ulrich 
Noethen, Marianne Sägebrecht, Max Herbrechter / 
ความยาว ๘๖ นาที (ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาไทย)

เพทเทอร์สันเป็นชายแก่ที่อาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวใน
ฟาร์ม วนัหนึง่เพือ่นบ้านมอบของขวัญให้เขาเป็นแมว
ตัวผู้ชือ่  ฟินดุส  ซ่ึงทำาให้เพทเทอร์สันกลบัมาหัวเราะ
ได้อีกครั้ง ตั้งแต่นั้นมาทั้งสองก็มีกันและกันเสมอ แต่
แล้วเมื่อไก่ตัวหนึ่งโผล่มาที่ฟาร์ม ทำาให้เพทเทอร์สัน
สนใจฟินดุสน้อยลง



๒๕

เวลา ๑๕.๐๐ น. Truman 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๘ / กำากับโดย Cesc Gay / สนับสนุนโดย สถาน-
เอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi / 
ความยาว ๑๐๘ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาองักฤษ)

จูเลียน นักแสดงวัยกลางคนได้พบกับ โทมัส เพื่อน
สนทิทีห่่างหายไปนานซ่ึงมาเยีย่มเยยีนทีเ่มืองมาดรดิ 
เพ่ือนรักทั้งสองได้พากันเดินเท่ียวชมเมืองที่พวกเขา
เคยมีความทรงจำาวัยเยาว์ร่วมกันพร้อมกับสุนัขของ 
จูเลียน เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความ
รู้สึกอันล้นหลามสำาหรบัทัง้คู ่เพราะนีอ่าจเป็นโอกาส
ในการพบกันครั้งสุดท้าย

Sun 5 November / 15.00 / 108 min / Spain / 2015

อังคารที่ ๗ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Iracema (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๑๙ / กำากบัโดย Jorge Bodanzky, Orlando Senna / 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจำาประเทศ 
ไทย / นำาแสดงโดย  Paulo César Peréio, Edna de 
Cássia, Lúcio Dos Santos / ความยาว ๙๐ นาที (ภาษา
โปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ) 

อิราซิมา โสเภณีอายุ ๑๕ ปีได้พบกับชายคนขับรถ
บรรทุกที่พาเธอเดินทางไปด้วยตามทางหลวงที่ยาว
ที่สุดของประเทศบราซิล ระหว่างทางพวกเขาได ้
เห็นพื้นที่ป่าที่กำาลังถูกทำาลายและชีวิตผู้คนที่กำาลัง 
ปรบัตวัท่ามกลางการเปลีย่นแปลงคร้ังใหญ่นี ้แต่แล้ว
เขากท็ิง้เธอไว้กลางทาง ทำาให้อิราซมิาต้องเอาตวัรอด
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายตามลำาพัง

Tue 7 November / 17.30 / 90 min / Brazil / 1975  

พุธที่ ๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น. 

สตรีเหล็ก (โปรแกรมสิทธิความหลากหลายทางเพศ)
๒๕๔๓ / กำากับโดย ยงยุทธ ทองกองทุน / สร้างโดย บริษัท 
ไท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำากัด / นำาแสดงโดย เจษฎาภรณ์ 
ผลดี, สหภาพ วีระฆามินทร์, กกกร เบญจาธิกุล, ชัยชาญ 
นิ่มพูลสวัสดิ์ / ความยาว ๑๑๗ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริงของทีม 
วอลเล่ย์บอลชาย เขต ๕ จงัหวดัลำาปาง ทีเ่ข้าร่วมแข่ง
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ปากนำ้าโพเกม ที่จังหวัด
นครสวรรค์ จนกลายเป็นข่าวโด่งดังเพราะพวกเขา
ไม่ใช่ชายแท้เกือบทั้งทีม 

พฤหสับดท่ีี ๙ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

บ้านทรายทอง 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี ๒๕๖๐)
๒๕๒๓ / กำากับโดย รุจน์ รณภพ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย พอเจตน์ แก่นเพชร, จารุณี 
สุขสวัสดิ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ทาริกา ธิดาทิตย์ / 
ความยาว ๑๓๗ นาที 

ภาพยนตร์ที่สร ้างจากบทประพันธ์เรื่องดังของ 
ก.สรุางคนางค์ เรื่องราวของ พจมาน พินิจนันต์ หญิง
สาวผู้ก้าวเข้ามาอยู่ในบ้านทรายทอง ตามคำาสั่งเสีย
สดุท้ายของพ่อเพือ่เรยีนต่อในกรงุเทพฯ ทีน่ัน่ แต่เธอ
กลับถูกกลั่นแกล้งสารพัดโดยหม่อมพรรณรายและ
หญิงเลก็ ด้วยความเกลยีดชงัเพราะกลัวว่าพจมานจะ
พรากบ้านหลังนี้ไปครอง  

องัคารที ่๑๔ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

พรางชมพู กะเทยประจัญบาน 
(โปรแกรมสิทธิความหลากหลายทางเพศ)
๒๕๔๕ / กำากับโดย กิตติกร เลียวศิริกุล / สร้างโดย บริษัท 
ฟิล์ม บางกอก จำากัด / นำาแสดงโดย เสร ีวงษ์มณฑา, อรนภา 
กฤษฎี, ธงธง มกจ๊ก / ความยาว ๙๕ นาที

เรือ่งราวของกลุ่มกะเทย ๖  คนทีต้่องประสบเคราะห์
ร้าย เมื่อเครื่องบินที่นั่งมาเกิดตกที่ชายแดนไทยพม่า 
ทำาให้ชีวิตของพวกเธอตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง
ของชนกลุ ่มน้อยกับทหารรัฐบาลพม่า และเมื่อ
ทหารไทยเข้ามาช่วยเหลือ พวกเธอก็ต้องผจญกับ
อคติที่พวกเขามีต่อกะเทย 

พุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

This is Noriko (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๔ / กำากับโดย Matsuyama Zenzo  / สนับสนุนโดย 
มูลนิธิญี่ปุ ่น / นำาแสดงโดย  Kan Mikami, Misako 
Watanabe / ความยาว ๑๑๘ นาที (ภาษาญีปุ่น่ คำาบรรยาย
ภาษาไทย)

เรื่องของผู้หญิงที่ช่ือโนริโกะที่เกิดมาโดยปราศจาก
แขนทั้งสองข้าง แต่เธอเป็นเด็กที่ชาญฉลาดและ
สุขภาพดี อย่างไรก็ตามเธอต้องเผชิญปัญหาอยู ่ 
เรื่อย ๆ เช่น โรงเรียนมักจะไม่รับเธอเข้าเรียน
เนื่องจากความพิการของเธอ โนริโกะจึงต้องพิสูจน์
ตัวเองว่าเท้าสองข้างของเธอนั้นก็สามารถใช้งานได้
ไม่แพ้กับมือ

พฤหัสบดทีี ่๑๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

1448  รักเราของใคร 
(โปรแกรมสิทธิความหลากหลายทางเพศ)
 ๒๕๕๗ / กำากับโดย อรุณศักดิ์ อ่องลออ / สร้างโดย บริษัท 
สตาร์ลิง จำากัด, สหกรณ์บริการภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะ 
วัฒนธรรม และการสื่อสารมวลชน จำากัด, และ บริษัท 
ฟิล์มเวิร์ค บีจี จำากัด / นำาแสดงโดย อภิญญา สกุลเจริญสุข, 
อิสซาเบล่า เลเต้ / ความยาว ๙๐ นาที

ภาพยนตร์ทีไ่ด้แนวคิดมาจากกฎหมายมาตรา ๑๔๔๘ 
ทีร่ะบวุ่าการสมรสจะทำาได้ต่อเมือ่ชายและหญงิมอีายุ
สิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร 
ศาลอาจอนญุาตให้ทำาการสมรส นำาไปสูก่ารตัง้คำาถาม
ถึงการสมรสระหว่างเพศเดียวกัน โดยเล่าเรื่องราว
ของ แพท และ พิม  สองสาวที่ต้องพบกับอุปสรรค
ต่าง ๆ ในความรักอันงดงามที่ทั้งคู่มีต่อกัน

ศกุร์ที ่๑๐ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Milk (โปรแกรมสิทธิความหลากหลายทางเพศ) 
๒๕๕๑ / กำากับโดย Gus Van Sant / สนับสนุนโดย บริษัท 
เอ็มพิคเจอร์ส จำากัด / นำาแสดงโดย  Sean Penn, Josh 
Brolin, Emile Hirsch / ความยาว ๑๒๘ นาท ี(ภาษาองักฤษ 
คำาบรรยายไทย)

ภาพยนตร์สร้างจากเรือ่งราวของ 
ฮาร์วีย์ มิลค์ นักสิทธิมนุษยชน
ชาวอเมรกินัท่ีต่อสู้เพือ่สทิธคิวาม
หลากหลายทางเพศ โดยเขาเป็น
นกัการเมอืงคนแรกทีป่ระกาศตัว
ว่าเป็นเกย์และได้รับเลือกให้
ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง 

Fri 10 November / 17.30 / 128 min / USA / 2008 

เสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. แก้ว 
(โปรแกรมผลงานศรีไศล สุชาตวุฒิ) – ฟิล์ม ๓๕ มม.
๒๕๒๓ / กำากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย บริษัท ไฟว์
สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย ทูน หิรัญทรัพย์, 
ลนิดา ค้าธญัเจรญิ, ศรไีศล สชุาตวฒุ ิ/ ความยาว ๑๑๔ นาที

แก้ว สาวสวยผู้เป็นภรรยาเก็บของเสี่ยมักออกเที่ยว
เธคกับเพื่อน ๆ ยามคำ่าคืนเสมอ จนกระทั่งวันหนึ่ง
เธอได้พบกับนักดนตรีหนุ่มหล่ออย่าง นที ทั้งคู่จึง
ปลงใจทีจ่ะใช้ชวีติร่วมกัน โดยนทไีด้แต่งเพลง ‘ความ
รกัเพรยีกหา’ ให้เธอ แต่แล้วก็มเีหตุให้ทัง้คู่ต้องพราก
จากกัน กระทั่งเมื่อเส่ียเสียชีวิต จึงทำาให้แก้วเป็น
อิสระ เธอจึงออกตามหานทีอีกครั้ง 

เวลา ๑๕.๐๐ น. ข้างหลังภาพ 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาต ิประจำาปี ๒๕๖๐)
๒๕๒๘  / กำากบัโดย เป๊ียก โปสเตอร์  / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ 
โปรดกัชัน่  / นำาแสดงโดย อำาพล ลำาพนู, นาถยา แดงบุหงา / 
ความยาว ๑๒๔ นาที

อมตะภาพยนตร์รักขึ้นหิ้งของไทยจากบทประพันธ์
ชั้นครูของ ศรีบูรพา เล่าเรื่องความรักต่างวัยของ 
หม่อมราชวงศ์กีรติ สาวผู้สูงส่งที่พึงพอใจใน นพพร 
เด็กหนุ่มที่คอยดูแลในยามที่เธอไปเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่นกับสามีผู้ชราของเธอ แต่ด้วยสถานะทางสังคม 
หญิงสาวจึงเลือกที่จะเก็บความรู้สึกที่แท้จริงไว้ในใจ

อาทติย์ที ่๑๒ พฤศจกิายน เวลา ๑๒.๐๐ น.

กจิกรรมทึง่! หนงัโลก ฉาย 
Fiddler on the Roof  (๒๕๑๔) 
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์
สกาลา บัตรราคา ๑๐๐ บาท 
ทุกท่ีนั่ง (งดฉายภาพยนตร์ที ่
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)



๒๖

ศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพิเศษ ดหูนงัคลาสสกิ 
กับ ม.ล.วราภา เกษมศร ีที่ 
จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์
คลาสสิกของโลก

เสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน 

โปรแกรมพเิศษ “Kafka Goes to the Movies”
พบกบัภาพยนตร์เงยีบที ่ฟรนัซ์ คัฟกา (Franz Kafka) 
นักเขียนชาวยิวคนสำาคัญของโลกเคยเขียนถึง

เวลา ๑๓.๐๐ น. Der Andere  
๒๔๕๖ / กำากับโดย Max Mack / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Emmerich 
Hanus, Albert Bassermann, Nelly Ridon / ความยาว 
๗๗ นาที (ภาพยนตร์เงียบ มีคำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

หนงัเงยีบเยอรมนัเล่าเร่ืองราวของนายแพทย์ผูไ้ม่เชือ่
ว่าอาการทางจติทีเ่รยีกว่าหลายบคุลกินัน้มอียูจ่รงิ แต่
แล้วเมือ่เขาประสบอบุตัเิหตจุนหมดสตไิปแล้วฟ้ืนขึน้
มา เขากลับมีอีกตัวตนหนึ่งซึ่งได้ร่วมมือกับโจรปล้น
และขโมยข้าวของจากบ้านของเขาเอง

Sat 18 November / 13.00 / 77 min / Germany / 1913  

เวลา ๑๕.๐๐ น. Shiwat Zion  
๒๔๖๔ / กำากับโดย  Ya’akov Ben-Dov / สนับสนุนโดย 
สถาบันเกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๗๘ นาที 
(ภาพยนตร์เงียบ มีคำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

หนังเงียบสารคดีเกี่ยวกับขบวนการไซออนิสต์ 
ขบวนการสร้างชาติยิวในดินแดนปาเลสไตน์ ที่สร้าง
ขึ้นเพื่อเรียกร้องให้มีการสนับสนุนขบวนการนี้

Sat 18 November / 15.00 / 78 min / Palestine / 1921 

อาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ศึกบางระจัน 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐)
๒๕๐๙ / กำากับโดย สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ / สร้างโดย 
สหะนาวีไทยภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, 
อรัญญา นามวงศ์ / ความยาว ๗๓ นาที

ภาพยนตร์ทีด่ดัแปลงมาจากนยิายเรือ่งบางระจนัของ 
ไม้ เมืองเดิม เล่าเรื่องราวของ ทัพ ชายหนุ่มผู้อพยพ
ชาวบ้าน รวมทัง้นมินต์พระครธูรรมโชตมิาอยูท่ีบ่างระจัน
เพ่ือเตรียมรบัมอืกับทพัพม่าทีบ่กุโจมตกีรงุศรอียธุยา 
เมื่อได้ข่าวว่าข้าศึกกำาลังมาเยือนพร้อมด้วยปืนใหญ ่
ทบัจึงอาสาฝ่าอนัตรายเดนิทางไปขอปืนใหญ่ในวงัหลวง

เวลา ๑๕.๐๐ น. ชุมแพ 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐)
๒๕๑๙ / กำากับโดย จรัล พรหมรังษี / สร้างโดย สันติสุชา
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, 
ปิยะมาศ โมนยะกุล / ความยาว ๑๔๒ นาที

การเดินทางกลับมาชุมแพ บ้านเกิดของ เพิก ทำาให้
เขาต้องปะทะกับอิทธิพลเถื่อนของ จ่าถม ผู ้อยู ่ 
เบือ้งหลงัการสงัหารนายพนัพ่อของเขา อกีท้ังยงัเป็น
เจ้าของธุรกิจผิดกฎหมายหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นที่นี่ 
ทางเดียวที่จะนำาชุมแพคืนสู่ความยุติธรรมได้ก็คือ 
เพิกต้องหาทางทำาลายบัลลังก์ของจ่าถมให้พินาศ

องัคารที ่๒๑ พฤศจกิายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์
เพือ่การเรยีนรูค้ร้ังที ่๑๓
โปรแกรม ๑ (๘๐ นาที)
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย – ตอนใบบัว (๑๐ นาที)
ไดโน เดนา ตอน พลังไดโนเสาร์ (๒๒ นาที)
เทคโนโลยีจากแมลง (๔๘ นาที)
อ่านข้อมูลภาพยนตร์เพิ่มเติมได้ที่หน้า ๒๐

พธุท่ี ๒๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

O Pátio das Cantigas 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๕๘ / กำากับโดย Leonel Vieira / สนับสนุนโดย สถาน-
เอกอคัรราชทตูโปรตเุกส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย  
Miguel Guilherme, Sara Matos, César Mourão / 
ความยาว ๑๐๘ นาท ี(ภาษาโปรตเุกส คำาบรรยายภาษาองักฤษ)

จากภาพยนตร์คลาสสิกของโปรตุเกสได้ถูกนำามา 
สร้างใหม่อีกครั้ง เล่าเรื่องราวความรักอลวนของคน
หลายคนที่อาศัยอยู่แถบจัตุรัสเล็ก ๆ แห่งหนึ่งของ
เมืองลิสบอน ไม่ว่าจะเป็น คาร์ลอส ที่ตกหลุมรักสาว
สวยอย่างอามีเลีย ในขณะที่น้องสาวของอามีเลียก็
ตกหลุมรักน้องชายของคาร์ลอส ส่วน นาซิสโก ขี้เมา
ประจำาเมอืงนัน้หลงรกัแม่หม้ายสาวชือ่ โรซา ซึง่ทำาให้
เขาต้องแข่งกับ เอวาริสโต ที่มีใจให้โรซาเช่นกัน

Thu 23 November / 17.30 / 108 min / Portuguese / 2015

พฤหัสบดีที ่๒๓ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์
เพือ่การเรยีนรูค้ร้ังที ่๑๓
โปรแกรม ๒ (๘๒ นาที)
เมาส์ทีวี ตอน คะตะลิสต์ (๘ นาที)
๙ นาทีครึ่ง ตอน สาหร่ายมหัศจรรย์ (๙ นาที)
เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากซาพาตา (๑๕ นาที)
สัตว์ใต้พิภพแห่งบูดาเปสต์ (๕๐ นาที)
อ่านข้อมูลภาพยนตร์
เพิ่มเติมได้ที่หน้า ๒๐

ศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

About Ray   
(โปรแกรมสิทธิความหลากหลายทางเพศ) 
๒๕๕๘ / กำากับโดย Gaby Dellal / สนับสนุนโดย 
โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย Naomi Watts, 
Elle Fanning, Susan Sarandon / ความยาว ๙๒ นาที 
(ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวของ เรย์ เด็กสาวที่กำาลังอยู่ในขั้นตอนผ่าตัด
แปลงเพศมาเป็นชาย โดยสิ่งที่เรย์กังวลที่สุดคือ การ
ทำาให้คนในครอบครัวคือ แม่ และยาย เข้าใจและ
ยอมรับในความเป็นตัวเธอ

Tue 28 November / 17.30 / 92 min / USA / 2015

เสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน 

เทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์
เพือ่การเรยีนรูค้ร้ังที ่๑๓
เวลา ๑๓.๐๐ น. โปรแกรม ๓ (๘๓ นาที) 
คิดส์ ไซเอนซ์ซีรีส์ ตอน การเดินทางของฝน (๓ นาที)
หนูน้อยนินจา ตอน ตะลุยอวกาศ (๒๕ นาที)
สภาวะไร้นำ้าหนัก – ภารกิจในห้วงอวกาศ (๕๕ นาที)
เวลา ๑๕.๐๐ น. โปรแกรม ๔ (๘๕ นาที)
แมลงจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (๕ นาที)
โลกแห่งอนาคต ตอน นครแห่งอนาคตปี 2121 (๒๓ นาท)ี
โดรนสำารวจกรีนแลนด์ (๕ นาที)
คืนชีพมนุษย์นำ้าแข็ง (๕๒ นาที) 
อ่านข้อมูลภาพยนตร์เพิ่มเติมได้ที่หน้า ๒๑

อาทติย์ที ่๒๖ พฤศจกิายน

เวลา ๑๓.๐๐ น. La belle saison 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๘ / กำากับโดย Catherine Corsini / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย และ
สถาบันฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย  Cécile 
De France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky / ความยาว 
๑๐๕ นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เดลฟิน หนจีากชวีติชนบทด้วยการย้ายไปเมอืงปารีส 
ทำาให้เธอได้พบ คารอล หญงิสาวทีเ่ข้าร่วมขบวนการ
ต่อสู้เพือ่สิทธสิตร ีทัง้คูต่กหลุมรักกัน วนัหนึง่ เดลฟิน 
ต้องกลับบ้านเพราะปัญหาครอบครวั ด้วยความคดิถงึ
คารอลจึงตามไป แต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาจะคง
อยู่ต่อไปได้หรือไม่เมื่อคนรอบข้างต่างพากันต่อต้าน

Sun 26 November / 13.00 / 105 min / France /2015

เวลา ๑๕.๐๐ น. 
โปรแกรมพเิศษ ดหูนงักบัโดม 
พบกบัภาพยนตร์จากการคดัสรร
ของ โดม สุขวงศ์ และร่วมสนทนา
หลังชมภาพยนตร์

หนูน้อยนินจา ตอน ตะลุยอวกาศ

คิดส์ ไซเอนซ์ซีรีส์ ตอน การเดินทางของฝน
สภาวะไร้นำ้าหนัก – 
ภารกิจในห้วงอวกาศ



๒๗

องัคารที ่๒๘ พฤศจกิายน ๑๗.๓๐ น.

Fathers (โปรแกรมสิทธิความหลากหลายทางเพศ)  
๒๕๕๙ / กำากับโดย พลัฏฐ์พล มิ่งพรพิชิต / สร้างโดย บริษัท 
เลิฟติจูด โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย อัษฎา พานิชกุล, 
ณัฐ ศักดาทร, สินจัย เปล่งพานิช / ความยาว ๙๖ นาที

ฝุน่ กบั ยกุต์ เป็นคูร่กัหนุม่ทีอ่ยูก่นิกนัมาแล้วกว่า ๑๓ 
ปี โดยทั้งสองได้รับ บุตร เด็กกำาพร้ามาเลี้ยงด้วยกัน
ตั้งแต่ยังเป็นทารก แต่การที่บุตรซึ่งโตขึ้นเริ่มถามถึง
แม่ของเขา ทำาให้เกิดความอึดอัดใจแก่ฝุ่นและยุกต์ 
รวมท้ังการมาถึงของ รัตติยา ผู้อำานวยการสำานัก
คุ้มครองสิทธิเด็กที่เข้ามาให้คำาแนะนำาและสืบค้นถึง
ประวัติการเกิดมาของบุตร 

Tue 28 November / 17.30 / 96 min / Thailand / 2016

พธุท่ี ๒๙ พฤศจกิายน ๑๗.๓๐ น.

Word is Out  
(โปรแกรมสิทธิความหลากหลายทางเพศ) 
๒๕๒๐ / กำากับโดย Nancy Adair, Andrew Brown, Rob 
Epstein / สนับสนุนโดย A Milestone Film & Video 
Company / ความยาว ๑๓๓ นาที (คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีที่ถ่ายทอดเร่ืองราวของกลุ่มชาย 
รักชาย และกลุ่มหญิงรักหญิง โดยมีอายุตั้งแต่ ๑๘–
๗๗ ปี และทีม่าทีแ่ตกต่างกนั ผ่านบทสมัภาษณ์ซ่ึงได้
รวบรวมเอาประสบการณ์ การต่อสู้ ความสุข ความรัก 
และสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน 

Wed 29 November / 17.30 / 133 min / USA / 1971

พฤหสับดทีี ่๓๐ พฤศจกิายน ๑๗.๓๐ น.

เทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์
เพ่ือการเรยีนรูค้ร้ังที ่๑๓
โปรแกรม ๕  (๘๖ นาที)
เอเน เมเน บู ตอน ศิลปะจากเพนดูลัม (๑๐ นาที)
มหศัจรรย์แดนธรรมชาต ิ– วอมแบตแห่งออสเตรเลยี 
(๒๔ นาที)
อะไรทำาให้เป็นคน: เรียนรู้จากชิมแปนซี  (๕๒ นาที) 
อ่านข้อมูลภาพยนตร์เพิ่มเติมได้ที่หน้า ๒๑

ศกุร์ที ่๑ ธนัวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อ้อมอกพ่อ (โปรแกรมพ่อกับลูก)
๒๕๑๙ / กำากับโดย จรัล พรหมรังษี / สร้างโดย จิรบันเทิง
ฟิล์ม / นำาแสดงโดย สมบัต ิเมทะนี, พศิมยั วไิลศักดิ,์ สายณัห์ 
จันทรวิบูลย์, ดวงใจ หทัยกาญจน์ / ความยาว ๑๓๐ นาที 

เรื่องราวของ สันต์ ครูหนุ่มซึ่งต้องดูแลภรรยาและ 
ลูก ๆ ทั้งสี่ แม้จะเป็นที่รักใคร่ของครอบครัวและ
บรรดาลูกศิษย์มากมาย แต่ชีวิตของเขากลับต้อง
ประสบพบเจอแต่ความโชคร้าย ทั้งการสูญเสียบ้าน
และอาชีพครู 

เสาร์ที ่๒ ธนัวาคม 

เทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์
เพือ่การเรยีนรูค้ร้ังที ่๑๓
เวลา ๑๓.๐๐ น. โปรแกรม ๖  (๘๔ นาที)
คู่หูคู่คิด ตอน นกหวีดเรียกนก (๕ นาที)
เมาส์ทีวี ตอน กระดาษมูลช้าง (๗ นาที)
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย – ตอนรังผึ้ง (๑๑ นาที)
๙ นาทีครึ่ง ตอน อี๋!!..แมลง (๙ นาที)
แมลง – ซูเปอร์ฮีโร่แห่งธรรมชาติ (๕๒ นาที)
เวลา ๑๕.๐๐ น. โปรแกรม ๒ (๘๒ นาที) 
เมาส์ทีวี ตอน คะตะลิสต์ (๘ นาที)
๙ นาทีครึ่ง ตอน สาหร่ายมหัศจรรย์ (๙ นาที)
เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากซาพาตา (๑๕ นาที)
สัตว์ใต้พิภพแห่งบูดาเปสต์ (๕๐ นาที)
อ่านข้อมูลภาพยนตร์เพิ่มเติมได้ที่หน้า ๒๐-๒๑

อาทติย์ที ่๓ ธันวาคม เวลา ๑๒.๐๐ น.

กจิกรรมทึง่! หนงัโลก ฉาย 
The Ten Commandments 
(๒๔๙๙) เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรง
ภาพยนตร์สกาลา บตัรราคา ๑๐๐ 
บาททกุทีน่ัง่ (งดฉายภาพยนตร์ที่
โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา)

อังคารที ่๕ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

The Journey บันทึกทางไกล..ถึงพ่อ 
(โปรแกรมพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร)
๒๕๖๐ / กำากับโดย มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล / สร้างโดย 
โบโด โปรดกัชัน่ และ วชิเทรนด์ ไทยแลนด์ / ความยาว ๖๑ นาที

ภาพยนตร์สารคดี ที่รวบรวมเรื่องราวของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๖–๒๔๙๔ ผ่านพระราช-
หตัถเลขา และไปรษณยีบตัร รวมถงึภาพถ่ายฝีพระหตัถ์ 
วีดิทัศน์พระราชทานสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
บุคคลสำาคัญที่เคยถวายงานพระองค์

พธุท่ี ๖ ธนัวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์
เพือ่การเรยีนรูค้ร้ังที ่๑๓
โปรแกรม ๓ (๘๓ นาที) 
คิดส์ ไซเอนซ์ซีรีส์ ตอน การเดินทางของฝน (๓ นาที)
หนูน้อยนินจา ตอน ตะลุยอวกาศ (๒๕ นาที)
สภาวะไร้นำ้าหนัก – ภารกิจในห้วงอวกาศ (๕๕ นาที)
อ่านข้อมูลภาพยนตร์เพิ่มเติมได้ที่หน้า ๒๑

พฤหัสบดทีี ่๗ ธนัวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ล่องจุ๊น  (โปรแกรมพ่อกับลูก)
๒๕๓๙ / กำากับโดย กมล ศรีสวัสดิ์ / สร้างโดย บริษัท 
อาร์เอส ฟิล์ม จำากัด / นำาแสดงโดย สมชาย เข็มกลัด, 
เกรียงไกร อังคุณชัย, สรพงศ์ ชาตรี, อุบลวรรณ บุญรอด / 
ความยาว ๙๕ นาที

เรือ่งราวของ วาย ุภบูาลบรริกัษ์ หรอื ล่องจุ๊น ลูกชาย
คนกลางของครอบครัวที่เกิดมาในช่วงที่พ่อเขาต้อง
ขาดทุนอย่างหนักจากการทำาธุรกิจถมที่ เขาจึงกลาย
เป็นที่รังเกียจของผู้เป็นพ่อ แตกต่างจากพี่น้องอีก ๒ 
คน การถูกตราหน้าว่าเป็นคนนำาความโชคร้ายมาสู่
ครอบครัว ทำาให้ล่องจุ๊นต้องต่อสู้กับชีวิตเพียงลำาพัง

โปรแกรมฉายเดือนธันวาคม
Screening Program

มหัศจรรย์แดนธรรมชาติ – วอมแบตแห่งออสเตรเลีย ๙ นาทีครึ่ง ตอน สาหร่ายมหัศจรรย์ คู่หูคู่คิด ตอน นกหวีดเรียกนก

เมาส์ทีวี ตอน คะตะลิสต์



๒๘

ศกุร์ท่ี ๘ ธนัวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

The One Ticket ตัวพ่อเรียกพ่อ 
(โปรแกรมพ่อกับลูก)
๒๕๕๗ / กำากับโดย ณภัทร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา / สร้างโดย 
บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / นำาแสดง
โดย วรเวช ดานุวงศ์, ณัฐธยาน์ องค์ศรีตระกูล, ณัฐวุฒิ 
ศรีหมอก / ความยาว ๙๐ นาที

เร่ืองราวสนุกสนานปนซึ้งของ โป้ง นักเขียนการ์ตูน
และคุณพ่อวัยหนุ่มที่ต้องพยายามทำาทุกวิถีทางเพื่อ
คว้าต๋ัวคอนเสิร์ตใหญ่ของวงศิลปินหญิงชื่อดังจาก
ญี่ปุ่น มาให้แก่ ป.ปลา ลูกสาวตัวน้อยของเขาซึ่งเป็น
แฟนคลับตัวยงของวง

เสาร์ท่ี ๙ ธนัวาคม 

เทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์
เพ่ือการเรยีนรูค้ร้ังที ่๑๓
เวลา ๑๓.๐๐ น. โปรแกรม ๑ (๘๐ นาที)
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย – ตอนใบบัว (๑๐ นาที)
ไดโน เดนา ตอน พลังไดโนเสาร์ (๒๒ นาที)
เทคโนโลยีจากแมลง (๔๘ นาที)
เวลา ๑๕.๐๐ น. โปรแกรม ๕  (๘๖ นาที)
เอเน เมเน บู ตอน ศิลปะจากเพนดูลัม (๑๐ นาที)
มหศัจรรย์แดนธรรมชาต ิ– วอมแบตแห่งออสเตรเลยี 
(๒๔ นาที)
อะไรทำาให้เป็นคน: เรียนรู้จากชิมแปนซี  (๕๒ นาที) 
อ่านข้อมูลภาพยนตร์เพิ่มเติมได้ที่หน้า ๒๐-๒๑

อาทิตย์ที ่๑๐ ธันวาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Fack ju Göhte 2 
๒๕๕๘ / กำากบัโดย Bora Dağtekin / สนบัสนนุโดย สถาบนั
เกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย  Elyas M’Barek, 
Karoline Herfurth, Katja Riemann / ความยาว ๑๑๕ นาที 
(ภาษาเยอรมนั คำาบรรยายภาษาไทย)

ครเูซกไีด้นำาเพชรหลายเมด็ซ่อน
ไว้ในตุ๊กตารูปตัวสล็อตท่ีตั้งโชว์
อยูใ่นอพาร์ตเมนต์ แต่แล้ว ลซิซ่ี 
แฟนสาวของเขากลบัหยบิตุก๊ตา
ตัวนั้นโยนลงในตู้บริจาคสิ่งของ
ซึ่งต่อมาถูกส่งไปให้โรงเรียนใน
ประเทศไทย ครูเซกีจึงตัดสินใจนำานักเรียนของเขา
เดนิทางไปทศันาจรทีเ่มอืงไทย เพือ่หาทางนำาเพชรที่
ซ่อนไว้กลับคืนมา

เวลา ๑๕.๐๐ น. La Herida   
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๖ / กำากับโดย Fernando Franco / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Marian Álvarez, Rosana Pastor, Manuel Solo / 
ความยาว ๙๕ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

แอนนา มีความสุขกับการทำางานช่วยเหลือผู้อื่น แต่
เธอต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่ คือการไม่สามารถ
ควบคุมอารมณ์หรือพฤติกรรมของตัวเองได้เลย โดย
เฉพาะกับครอบครัวหรือคนสนิทที่เธอรัก ทำาให ้
แอนนาต้องตีตัวออกห่างจากผู้คนและใช้ชีวิตอย่าง
ไม่มีความสุข 

Sun 10 December / 15.00 / 95 min / Spain / 2013

ศกุร์ท่ี ๑๕ ธนัวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

กิจกรรมดูหนังคลาสสิก 
กบั กิตติศกัดิ ์สวุรรณโภคนิ
นักวิจารณ์ชั้นครูและที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

เสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

กิจกรรมวันหนังบ้าน ครั้งที่ ๑๐ 
พบกับความอบอุ ่นและหลากหลายเร่ืองราวของ 
หนังบ้านที่น่าสนใจ และคลินิกให้บริการตรวจ-ซ่อม
ฟิล์มภาพยนตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fapot.org

อาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
Indie in Salaya อโนชา สุวิชากรพงศ์

ชม Graceland ผลงานภาพยนตร์สั้นของ อโนชา 
สุวิชากรพงศ์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
โปรแกรมภาพยนตร์สัน้คดัสรรเรือ่งอ่ืน ๆ  ของผู้กำากับ
หญิงคนสำาคัญของไทยคนนี้  
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fapot.org

อังคารที ่๑๙ ธนัวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Fala Tu (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๔๖ / กำากับโดย  Guilherme Coelho / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัรราชทตูบราซิล ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Thogun, Combatente, Macarrão / ความยาว ๗๔ 
นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีเล่าเร่ืองคนสามคนที่อาศัยอยู่ทาง
เหนอืในย่านสลมัของนครรโิอเดอจาเนโร แม้พวกเขา
จะไม่รู้จกักนั แต่ทัง้สามนัน้มีความฝัน ความหวงั และ
เป้าหมายอย่างหนึ่งที่เหมือนกัน คือความฝันท่ีว่า 
สักวันพวกเขาจะได้เป็นนักร้องเพลงแร็ปมืออาชีพ

Tue 19 December /17.30 / 74 min / Brazil / 2003

พธุท่ี ๒๐ ธนัวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เจ้านกกระจอก (โปรแกรมพ่อกับลูก)
๒๕๕๒ / กำากับโดย อโนชา สุวิชากรพงศ์ / สร้างโดย บริษัท 
อิเล็คทริคอีลฟิล์ม จำากัด / นำาแสดงโดย ปรเมศร์ น้อยอำ่า, 
ภาคภมู ิสรุพงศานรุกัษ์, อาคเนย์ เชือ้ขำา / ความยาว ๘๒ นาที

ภาพยนตร์นอกกระแสเรื่องสำาคัญของไทย เล่า 
เร่ืองราวของ  เอก เด็กหนุ่มอายุ ๑๙ ปี ที่ประสบ
อุบัติเหตุจนร่างกายท่อนล่างของเขาไม่มีความ 
รู้สึกใด ๆ ทำาให้ ธานินทร์ พ่อของเขาต้องจ้าง ปัน 
บรุษุพยาบาลมาช่วยดแูล ทัง้คูอ่ยูด้่วยกันภายในบ้าน
ที่แสนอึมครึม โดยที่นาน ๆ ครั้งที่ธานินทร์จะเข้ามา
ทักทายและชวนพูดคุย แต่ก็เหมือนมีกำาแพงที่มอง 
ไม่เห็นคั่นกลางพ่อกับลูกอยู่ 

จนัทร์ที ่๑๑ ธนัวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

มือปืน 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐)
๒๕๒๖ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย  
ซี.เอส.พี. โปรดักชั่น, นิวพร้อมมิตรภาพยนตร์ / นำาแสดง
โดย สรพงศ์ ชาตรี, รณ ฤทธิชัย, ชาลิตา ปัทมพันธ์ / 
ความยาว ๑๔๑  นาที

เรื่องราวของ จ่าสมหมาย ช่างตัดผมขาพิการผู้มี 
เบ้ืองหลังเป็นมือปืนฆ่าคนเพ่ือหาเลี้ยงชีพตนและ
ลกูชาย วนัหนึง่เมือ่ลกูชายป่วยหนกัต้องผ่าตดัใช้เงนิ
มหาศาล เขาจงึต้องรบังานฆ่านกัการเมอืงใหญ่ ทำาให้
ชวีติทีต้่องโคจรมาเผชญิหน้ากับ สารวตัรธน ูมอืปราบ 
เจ้าของฉายา “ไอ้มือดำา” และนำาไปสู่การเปิดเผย
เบื้องลึกที่ไม่มีใครเคยล่วงรู้ 

องัคารที ่๑๒ ธนัวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์
เพือ่การเรยีนรูค้ร้ังที ่๑๓
โปรแกรม ๔ (๘๕ นาที) 
แมลงจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (๕ นาที)
โลกแห่งอนาคต ตอน นครแห่งอนาคตปี 2121 
(๒๓ นาที)
โดรนสำารวจกรีนแลนด์ (๕ นาที)
คืนชีพมนุษย์นำ้าแข็ง (๕๒ นาที) 
อ่านข้อมูลภาพยนตร์เพิ่มเติมได้ที่หน้า ๒๑

พุธท่ี ๑๓ ธนัวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

พ่อจ๋า (โปรแกรมพ่อกับลูก)
๒๕๒๓ / กำากับโดย สุประวัติ ปัทมสูต / สร้างโดย เสร ี
โปรดักชัน่ / นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตร,ี นนัทิดา แก้วบัวสาย, 
ธิติมา สังขพิทักษ์ / ความยาว ๑๑๘ นาที

เรื่องราวของ พร ชายหนุ่มที่ 
สญูเสยีทัง้เมยีรกัและลกูในท้อง 
ในวันท่ีกำาลังจะไปกระโดดนำ้า
ฆ่าตัวตาย เขาได้พบกับ เย็น 
หญงิสาวทีต้่องการจบชวีติตวัเอง
เช่นกนั ทัง้สองได้เปลีย่นใจและ
ตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู ่ร่วมกัน 
แต่แล้ววันหนึ่งพ่อของเย็นกลับมาลากตัวเย็นกลับ
บ้านเพื่อไปแต่งงานกับลูกเศรษฐี ในขณะที่เธอเอง
กำาลงัตัง้ท้องกับพร เมือ่ถึงงานแต่ง พรจงึบุกไปทีบ้่าน
เย็น เพื่อชิงตัวลูกของเขากลับมา เป็นจุดเริ่มต้นการ
พิสูจน์รักแท้ของคนเป็นพ่อ 

พฤหัสบดทีี ่๑๔ ธนัวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์
เพือ่การเรยีนรูค้ร้ังที ่๑๓
โปรแกรม ๖  (๘๔ นาที)
คู่หูคู่คิด ตอน นกหวีดเรียกนก (๕ นาที)
เมาส์ทีวี ตอน กระดาษมูลช้าง (๗ นาที)
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย – ตอนรังผึ้ง (๑๑ นาที)
๙ นาทีครึ่ง ตอน อี๋!!..แมลง (๙ นาที)
แมลง – ซูเปอร์ฮีโร่แห่งธรรมชาติ (๕๒ นาที)
อ่านข้อมูลภาพยนตร์เพิ่มเติม
ได้ที่หน้า ๒๑



พฤหัสบดทีี ่๒๑ ธนัวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Funeral à Chuva (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)   
๒๕๕๓ / กำากบัโดย Telmo Martins / สนบัสนนุโดย สถาน- 
เอกอคัรราชทูตโปรตเุกส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Silvia Almeida, Alexandre da Silva, Luis Dias / 
ความยาว ๑๑๔ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

เมือ่ ชเูอา ได้เสยีชีวติลง เขาได้ทิง้ข้อความว่าต้องการ
ให้เพื่อน ๆ ทุกคนมารวมตัวกันในงานศพของตน 
เพื่อนที่ห ่างหายกันไปนานจึงไม่มีทางเลือกอื่น
นอกจากกลับมาพบกันอีกครั้ง และทุกคนก็นำาพา
ความทรงจำาเก่า ๆ กลับมาด้วย

Thu 21 December / 17.30 / 114 min / Portuguese / 2010

ศุกร์ที ่๒๒ ธนัวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Diary of Early Winter Shower 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๑ / กำากับโดย Shinichiro Sawai / สนับสนุนโดย 
มูลนิธิญี่ปุ่น / นำาแสดงโดย  Sayuri Yoshinaga, Tetsuya 
Watari, Ryûzô Hayashi /  ความยาว ๑๑๗ นาที (ภาษา
ญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)

ทาคาสุเกะ อูชิโอะ และ เท โฮริกาว่า ตกหลุมรักและ
วางแผนสร้างบ้านอยูด้่วยกนั แต่ทัง้คูต่่างกต้็องไปตาม
ทางของตวัเอง เมือ่ทัง้ภรรยาของอชูโิอะรูเ้ข้าถงึความ
สัมพันธ์ดังกล่าว จนกระทั่งผ่านไป ๒๐ ปี เมื่อทั้งคู่ได้
กลับมาเจอกันอีกคร้ัง ความรักที่พวกเขามีให้กันจะ
ยังเหมือนเดิมหรือไม่ 

เสาร์ท่ี ๒๓ ธนัวาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. กจิกรรมภาพยนตร์สนทนา 
“มรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐”
ร่วมรบัชมมรดกชมภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประเภทภาพยนตร์ข่าว โฆษณา สารคด ี
บันทึกเหตุการณ์ พร้อมสนทนากับ ศักดินา ฉัตรกุล 
ณ อยธุยา กบั ศรณัย์ ทองปาน ตวัแทนคณะกรรมการ 
และ โดม สุขวงศ์ ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ 

ศกุร์ท่ี ๒๙ ธนัวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

After the Storm (โปรแกรมพ่อกับลกู)
๒๕๕๙ / กำากบัโดย Hirokazu Koreeda / สนบัสนนุโดย 
โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซเีอ / นำาแสดงโดย  Hiroshi Abe, 
Yôko Maki, Satomi Kobayashi / ความยาว ๑๑๗ นาที 
(ภาษาญ่ีปุ่น คำาบรรยายไทย)

เรียวตะ เคยเป็นนักเขียนเจ้าของรางวัลแต่ต่อมาได้
กลายเป็นนักสืบเอกชนเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพ แต่ไม่
ว่าเขาจะหาเงนิเท่าไรกไ็ม่เคยพอเพราะนสัิยชอบเล่น
การพนนั ภรรยาของเขาจงึต้องการจะตดัขาดเขากบั
ลกู เรยีวตะจงึวางแผนหาทางคนืดกีบัภรรยาเก่าและ
ลูกชายเพื่อที่จะได้เจอหน้าลูกต่อไป

เสาร์ท่ี ๓๐ ธนัวาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. ฉลุย 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐) 
๒๕๓๑ / กำากับโดย อังเคิล / สร้างโดย บริษัท ไท เอ็นเตอร์- 
เทนเมนต์ จำากัด / นำาแสดงโดย บิลลี่ โอแกน, สุรศักดิ์ 
วงษ์ไทย / ความยาว ๑๐๐ นาที

ตำานานหนังไทยขวัญใจเด็กหนุ่มผู ้หลงรักในเสียง
ดนตรี เรื่องราวของของ ป๋อง และ โต้ง เด็กหนุ่มบ้าน
นอกผู้ฝันจะเป็นนักร้องนักดนตรีที่โด่งดัง แต่หนทาง
กลับไม่ราบรื่นอย่างที่คิด พวกเขาจึงต้องสู้ดิ้นรน 
พลิกแพลงชีวิตทุกอย่างเพื่อดำารงความหวัง โดยมี
เพื่อนบ้านอย่าง ตุ๊กตา และ น้าวิ คอยเป็นกำาลังใจ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. หลวงตา 
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาต ิประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐)
๒๕๒๓ / กำากบัโดย เพิม่พล เชยอรณุ / สร้างโดย บรษิทั 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จำากัด / นำาแสดงโดย ล้อต๊อก, จตุพล 
ภอูภริมย์, สุพรรษา เน่ืองภริมย์ / ความยาว ๑๒๕ นาที  

ณ วัดชานเมืองแห่งหนึ่ง วันหนึ่ง หลวงตาได้รับ 
บุญหลง เด็กชายตัวน้อยจากหญิงอาชีพโสเภณีมา
เล้ียง โดยให้มาอยู่ร่วมกับ เอก และ จุก เด็กวัดซึ่ง
พากเพียรเขยีนอ่านภายใต้ความเข้มงวดของหลวงตา 
ท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิต ท้ังหมดต่างก็ได้ดี
เพราะยึดถือคุณธรรมของหลวงตาคำ้าชูไว้ในจิตใจ

อาทิตย์ที ่๓๑ ธันวาคม

กิจกรรมพิเศษ
ดูหนังข้ามปี

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fapot.org

วนัอาทติย์ที ่๒๔ ธนัวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

French Cancan (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๔๙๘ / กำากบัโดย  Jean Renoir / สนบัสนนุโดย สถาน-
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย และ สถาบัน
ฝร่ังเศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Jean Gabin, 
Françoise Arnoul, María Félix / ความยาว ๙๗ นาที (ภาษา
ฝรัง่เศส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

หนังเพลงเรื่องเอกของฝรั่งเศส อองรี ดังกลา เป็น
เจ้าของธุรกิจคาเฟ่ที่มักจะจัดแสดงการเต้นระบำา 
หน้าท้อง แต่วนัหนึง่ เมือ่ได้เจอกบัการเต้น แคน แคน 
การเต้นแบบดั้งเดิมของวัฒนธรรมฝรั่งเศส อองรีจึง
ตัดสินใจจะจัดแสดง แคน แคน ที่คาเฟ่ของเขา โดย
เลือกหญิงซักรีดที่เขาพบโดยบังเอิญมาเป็นนักเต้น
ชูโรง 

Sun 24 December / 13.00 / 97 min / France / 1955

เวลา ๑๕.๐๐ น. 
โปรแกรมพเิศษ ดหูนงักบัโดม 
พบกับภาพยนตร์จากการคัดสรร
ของ โดม สขุวงศ์ และร่วมสนทนา
หลังชมภาพยนตร์

องัคารที ่๒๖–๒๘ ธนัวาคม 
กิจกรรมมายาราตรี Night at Maya City 

ร่วมรื่นเริงกับกิจกรรมครบรอบวันกำาเนิดภาพยนตร์
โลก ติดตามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ที ่www.fapot.org




