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สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

	 หอภาพยนตร์ฯ	 ถือเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่มีหน้าที่ในการ 
จัดเก็บอนุรักษ์และบูรณะซ่อมแซมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องต่าง	ๆ	ปฏิเสธไม่ได้ว่า 
เนื้องานของหอภาพยนตร์ฯ	ค่อนข้างเป็นเนื้องานเฉพาะ	 ไม่เพียงแต่จะไม่มีการเรียน 
การสอนในสถาบันการศึกษาในประเทศเท่านั้น	 แม้แต่ระดับนานาชาติก็มีสถาบัน 
การศึกษาไม่ก่ีแห่งที่เปิดสอนวิชาด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องนี้	 การ 
สร้างองค์ความรูด้้านการอนรุกัษ์ภาพยนตร์และสิง่เกีย่วเนือ่ง	จงึกลายเป็นภารกจิหลกั	 
(หนึ่งในหลาย	ๆ	ภารกิจ)	ของหอภาพยนตร์ฯ	ไปโดยปริยาย		
	 หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่ง 
เกี่ยวเนื่องที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้	คือ	ระหว่างวันที่	๒๗	–	๓๑	พฤษภาคม	หอ 
ภาพยนตร์ฯ	จะเป็นเจ้าภาพจดังานประชมุใหญ่ประจ�าปีครัง้ที	่๑๗		ของสมาคมอนรุกัษ์ 
สื่อโสตทัศน์ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก	(SEAPAVAA	–	Southeast	 
Asia–Pacific	Audio	Visual	Archives	Association)	โดยธีมงานประชุมในปีนี้	คือ	 
Redefining	The	Audiovisual	Archives	in	the	Digital	Age	(การให้ความหมาย 
ใหม่ของหอจดหมายเหตุสื่อโสตทัศน์ในยุคดิจิทัล)	 นอกจากการน�าเสนอรายงานการ 
ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักแล้ว	ยังมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	และ	การจัด 
ฉายภาพยนตร์ที่ส�าคัญจากหอภาพยนตร์ต่าง	ๆ	อีกด้วย	กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นเสมือน 
เวทสี�าหรบัผูท้ีท่�างานในเนือ้งานใกล้เคยีงกนัจากหลากหลายประเทศได้มาแลกเปลีย่น 
ประสบการณ์การท�างาน	ซึ่งสุดท้ายองค์ความรู้ที่จะได้จากการประชุมครั้งนี้	คงไม่ได้ 
มีประโยชน์เฉพาะแต่ประเทศไทยเท่านั้น	 แต่ยังรวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียนและ 
ทะเลแปซิฟิกอีกด้วย



 ในปีนี้	 สมาพันธ์ฯ	 ก้าวเข้าสู่ปีที่	 ๗๕	 	 ได้มีการจัดประชุม 
เชิงวิชาการในหัวข้อเร่ือง	 Multiversions	 และการประชุมประจ�าปี	 
ครั้งที่	๖๙	ณ		Filmoteca	de	Catalunya	เมืองบาร์เซโลนา	ประเทศ 
สเปน	ระหว่างวันที่	๒๑	-	๒๗	เมษายน	๒๕๕๖
	 Multiversions	 หรือภาพยนตร์เ ร่ืองเดียวกันที่ฟ ิล ์ม 
หลายชุดซึ่งมีความแตกต่างกัน	 เป ็นปรากฏการณ์ที่ เกิดข้ึนใน 
กระบวนการผลิตภาพยนตร์ทั่วโลก	 ซ่ึงมีที่มาและเหตุผลหลากหลาย 
แตกต่างกัน	ในวงการหนังฮอลลีวู้ด	ช่วงปี	พ.ศ.	๒๔๗๓-๒๔๗๖	ความ 
ต้องการท่ีจะผลิตภาพยนตร์เพื่อออกฉายในหลายประเทศ	 ท�าให้ต้อง 
ท�าออกมาหลายภาษา	 บางคร้ังอาจมีการถ่ายท�าโดยใช้กล้อง	 ๒	 ตัว	 

บันทึกการถ่ายท�าพร้อมกัน	 เพื่อให้ได้ฟิล์มภาพยนตร์ออกมา	 ๒	 ชุด	 
แต่ละชุดก็พากย์หรือท�าซับไตเติ้ล	 คนละภาษา	 ทางฝั่งยุโรป	 ก็มีการ 
ผลิตภาพยนตร์ในรูปแบบนี้เช่นเดียวกัน	 ในบางกรณีจะใช้นักแสดง 
คนเดียวกัน	 ให้แสดงเป็นหลายภาษา	 หรือบางครั้งก็จะใช้นักแสดง 
คนละคน	 แต่ให้แสดงเหมือนกัน	 ภาพยนตร์บางเร่ืองมีการเปลี่ยน 
อุปกรณ์ประกอบฉากด้วย	 เช่น	 ภาพยนตร์เรื่อง	M	 ของ	 Fritz	 Lang	 
ซึ่งเดิมเป็นภาษาเยอรมัน	 เม่ือน�าไปฉายท่ีฝรั่งเศส	 ใบปิดประกาศท่ี 
ปรากฏในหนัง	 ก็เปลี่ยนจากภาษาเยอรมัน	 เป็นฝรั่งเศสด้วย	 หรือใน 
กรณีหนังเดนมาร์กของบริษัทนอร์ดิสค์ในช่วงปี	 พ.ศ.	 ๒๔๕๓-๒๔๕๙	 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

The Federation Internationale des Archives du Film (FIAF)  
หรือ สมาพันธ์หอภาพยนตรร์ะหว่างชาติ ซึ่งหอภาพยนตรท์ี่เป็นสมาชิกอยู่ 
นั้นมีพันธกิจหลักรว่มกันคือ เพื่อส่งเสริมการอนุรกัษ์ภาพยนตรใ์นฐานะที่ 
เป็นศิลปะ และเอกสารทางประวัติศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเก็บ 
สะสม แลกเปลี่ยนภาพยนตร ์รวมไปถึงเอกสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ 
ประวัติศาสตร ์และศิลปะภาพยนตรร์ะหว่างชาติ

หอภาพยนตร์สเปน ๑



นอกจากการจบแบบธรรมดา	ยงัมกีารท�าตอนจบแบบรสัเซยี	(Russian	
Ending)	 ซึ่งมักจะโศกรันทดเพ่ือให้สอดคล้องกับรสนิยมของตลาด
รัสเซียอีกด้วย
	 การเซนเซอร์ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้เกิดหนังหลาย 
เวอร์ช่ัน	ตวัอย่างเช่น	ในปี	พ.ศ.	๒๔๘๘	กองทพัแดงได้ยดึฟิล์มภาพยนตร์ 
ทัง้เยอรมนั	อเมรกินั	ฝร่ังเศส	อติาล	ีกลบัไปทีม่อสโคว์	และตัง้แต่ปี	พ.ศ.	
๒๔๙๑	ฟิล์มเหล่านีก้ไ็ด้รบัการน�าออกมาฉายให้คนรสัเซยีได้ชม	โดยจะ 
มีการตัดต่อบางส่วนที่ขัดต่ออุดมการณ์ทางการเมืองออก	หรือในกรณี 
ของประเทศบราซลิ	หอจดหมายเหตขุองหน่วยงานเซนเซอร์สือ่บนัเทงิ 
ได้เซนเซอร์ภาพยนตร์ในประเทศและต่างประเทศจ�านวน	 ๔๔๔	 เรื่อง 
ในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๑๕-๒๕๒๘	ซึ่งปัจจุบัน	ภาพยนตร์และเอกสารของ 
การเซนเซอร์เหล่านี้ก็เปิดให้ผู้สนใจไปค้นคว้าได้
	 นอกจากนี้ยังมีการตัดต่อเพ่ือน�าฟิล์มมาใช้ในวัตถุประสงค์ 
อืน่	เช่น	ในยคุ	๕๐	ของอเมรกิา	มหีน่วยงานทีจ่ะตดัเนือ้หาในภาพยนตร์ 
บางส่วนจากภาพยนตร์เรื่องยาวแล้วต้ังชื่อเรื่องขึ้นใหม่	 เพื่อใช้ในการ 
เรียนการสอนวิชาต่าง	ๆ	หรือที่อังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่	๒		มี 
การน�าฟิล์มภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับฮิตเลอร์	 มาตัดต่อใหม่เป็นภาพยนตร์
โฆษณาชวนเชื่อเพื่อล้อเลียนให้เห็นว่าฮิตเลอร์เป็นตัวตลก
	 ปัญหาอย่างหน่ึงของ	Multiversions	 ส�าหรับการอนุรักษ์ 
ภาพยนตร์ก็คือ	 การเลือกว่าเวอร์ชั่นไหนที่เราจะอนุรักษ์เป็นต้นฉบับ 

ของเรื่องนั้น	 หรือตัดสินใจเลือกมาเป็นต้นฉบับเพื่อท�าการแปลง 
สัญญาณเป็นดิจิทัล	 หรือบูรณะ	 (Restoration)	 ซึ่งเป็นงานที่ต้อง 
ท�าการศึกษาอย่างละเอียดถึงที่มาในการสร้างของภาพยนตร์นั้น	 ๆ 
ประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะลงมือท�าการใด	ๆ
	 นอกจากการประชุมทางวิชาการแล้ว	 คณะผู ้เข ้าร ่วม 
ประชุม	 ได้มีโอกาสเดินทางไปที่เมือง	 Terrassa	 เพ่ือเยี่ยมชมหอ 
ภาพยนตร์ของสเปนในส่วนห้องปฏิบัติการตรวจ-ซ่อมฟิล์มภาพยนตร์	
ส่วนงานดิจิทัล	 ซึ่งมีทั้งเครื่องสแกนฟิล์มความละเอียดสูง	 การบูรณะ 
และห้องควบคุมระบบข้อมูล	 และส่วนสุดท้ายที่ส�าคัญคือห้องเย็น 
เก็บฟิล์ม	ที่นี่ให้ความส�าคัญกับระบบความปลอดภัยมาก	หน้าห้องเก็บ 
ฟิล์มทกุห้องจะมถีงัแก๊สไนโตรเจนขนาดใหญ่	ทีเ่ชือ่มต่อท่อส่งไปยงัห้อง 
ต่าง	 ๆ	 เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย	 ห้องเย็นเก็บฟิล์มแต่ละห้องจะมีอุณหภูม ิ
ที่แตกต่างกันไปตามสภาพฟิล์ม	 ตั้งแต่	 -๕	 °C	 ไปจนถึง	 ๑๕	 °C	 และ
ความชื้นสัมพัทธ์ที่	๓๐%
	 นอกจากนั้นยังได้เยี่ยมชม	 Cinema	 School	 ซึ่งอยู่ไม่ไกล 
จากหอภาพยนตร์มากนัก	ที่นี่มีนักเรียนมาเรียนจากกว่า	๒๐	ประเทศ	 
และนักเรียนสามารถคว้ารางวัลจากการประกวดต่าง	 ๆ	 ได้มากมาย	 
พร้อมกับฉายผลงานที่ได้รางวัลให้ชม	 ชั้นล่างของอาคารมีห้องท�าฉาก	
สตูดิโอส�าหรับภาพนิ่ง	 และภาพเคลื่อนไหว	 ห้องอัดเสียง	 ห้องตัดต่อ	 
ฯลฯ	 นักเรียนจะได้ลงมือสร้างภาพยนตร์อย่างครบกระบวนการตั้งแต่ 
เตรียมการผลิต	การถ่ายท�า	ไปจนถึงขั้นตอนหลังการผลิต
	 สองวันสุดท้ายเป็นช่วงของการประชุมสามัญประจ�าปี	 	 ซึ่ง 
เป็นการโหวตรับรองวาระต่าง	 ๆ	 ในปีนี้มีการโหวตเลือกประธาน	 
รองประธาน	 และคณะกรรมการบริหาร	 	 โดย	 นางสาวชลิดา 
เอื้อบ�ารุงจิต	 รองผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์	 ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 
แปดของคณะกรรมการบริหาร	 และเป็นกรรมการคนเดียวจาก 
ประเทศในเอเชีย	 ถือเป็นอีกก้าวส�าคัญของหอภาพยนตร์	 ที่จะได ้
แบ่งปันความรู ้ด ้านการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ให้แก่ประชาคม 
หอภาพยนตร์ของโลก

โหวตวาระ

คณะเดินทางจากหอภาพยนตร์

ถังแก๊สไนโตรเจนหน้าห้องเก็บฟิล์ม ห้องเย็นเก็บฟิล์ม

๒



Museu del Cinema

	 เนื่องจากสิ่งของที่จัดแสดง	 มีความคล้ายคลึงกับพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย	 โดยบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ตั้งแต่ก่อน
ก�าเนิดภาพยนตร์	 การเล่นแสงเงา	 ฉายภาพนิ่ง	 จนถึงภาพเคลื่อนไหว	ผ่าน
ทางสิ่งของจัดแสดง	 ถ้าท่านผู้อ่านสนใจ	 สามารถสัมผัสบรรยากาศ 
เหล่านี้	 ได้ที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	 หอภาพยนตร์	
(องค์การมหาชน)	

โหวตวาระ

คณะเดินทางจากหอภาพยนตร์

	 Museu	del	Cinema	หรือพิพิธภัณฑ์	ตั้งอยู่เมือง	Girona	 
ทีอ่ยูห่่างจาก	Barcelona	ไปหนึง่ชัว่โมงกว่า	เป็นอาคารตกึสีช่ัน้	สเีหลอืง 
อ่อน	 ก่อตั้งโดย	 Tomas	Mallol	 เปิดให้บริการเมื่อวันที่	 ๘	 เมษายน	 
๑๙๙๘	 คอลเลคช่ันของพิพิธภัณฑ์แห่งน้ี	 อุดมไปด้วยอุปกรณ์ต่าง	 ๆ 
เกีย่วกบัภาพยนตร์ตัง้แต่ยคุก่อนภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็น	เมจคิแลนเทร์ิน	 
กล้องโบราณรุน่ต่าง	ๆ 	นบัร้อยตวั	เครือ่งฉาย	รวมทัง้ของเล่นทีเ่กีย่วกบั 
ภาพยนตร์อีกมากมายด้วย

La	fotografia	en	relleu	เป็นช่องดูภาพแบบถ�้ามอง	
ซึ่งมองผ่านช่องไปจะพบกับภาพ	๓	มิติ

มุมจัดแสดงภาพยนตร์	ฮอลลีวู้ด	เป็นพื้นที่แสดงภาพถ่าย
ดาราประกอบกับฉายภาพผลงานซึ่งเป็นเนื้อหาสั้นๆ		รวมถึง
เสื้อผ้าส�าหรับสวมใส่ในการแสดง

มุมนิทรรศการส�าหรับเด็ก	เช่น
ประดิษฐ์เครื่องเล่น	Zoetrope	
ขนาดใหญ่	ส�าหรับเด็กทดลอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง

ส่วนบริการห้องสมุด	ที่เก็บรวบรวมเอกสารส่วนบริการห้องสมุด	ที่เก็บรวบรวมเอกสาร
ด้านภาพยนตร์	และวีดิทัศน์ไว้ให้บริการด้านภาพยนตร์	และวีดิทัศน์ไว้ให้บริการ

๓



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๕ มีนาคม
คณะเจ้าหน้าทีแ่ละผูส้งูอายใุนโครงการศนูย์สขุภาพผูส้งู
อายุ	 งานสร้างเสริมสุขภาพ	 ศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษก	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เข้ารับชมภาพยนตร์	 เรื่อง	
“แผ่นดินของเรา”	ณ	โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	

ช่วงบ่าย	เจ้าหน้าทีห่อภาพยนตร์เข้าร่วมงานแถลง 
ข่าวโครงการค่ายเยาวชนวฒันธรรมภาคฤดรู้อน	ประจ�า 
ปี	๒๕๕๖	ทีม่สีนธยา	คณุปลืม้	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
วฒันธรรม	เป็นประธาน	ณ	หอสมดุแห่งชาต	ิโดยได้ออก 
บูธแสดงผลงานภาพติดตา	สมุดดีด	เพื่อประชาสัมพันธ์ 
การอบรมท�าสมุดดีด	และนิทรรศการเพลินพยนต์	ที่จะ
จดัขึน้ในระหว่างวนัที	่๒๖	มนีาคม-๒๑	เมษายน	๒๕๕๖	

๗ มีนาคม  
หอภาพยนตร์	เปิดบ้าน 
ต้อนรับคณะผู้สูงอายุ 
หมู่บ้านร่วมเกื้อ	ที่เข้า 
ร ่วมกิจกรรมเสริม 
สร้างความสัมพันธ ์ 
ภายในหมู่บ้าน	โดยจัดให้ได้รับชมภาพยนตร์ 
เรือ่ง	“สวรรค์มดื”	ภายในโรงภาพยนตร์ศรศีาลายา	และ
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน	 ก่อนเข้าชมพิพิธ- 
ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยในช่วงบ่าย	

๘ มีนาคม 
อาจารย์และนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภัฏภูเก็ต	เข้าทัศนศึกษา
ที่หอภาพยนตร์เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเข้า
ชมภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ภายในโรงภาพยนตร ์
ศรีศาลายา	และพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

กิจกรรมเดือนมีนาคม 

๑๕ มีนาคม 
หอภาพยนตร ์ เป ิ ด ตั ว 
กิจกรรมพิเศษ	 “ดูหนัง 
คลาสสิก กับ ม.ล.วราภา  
เกษมศร”ี	โดยได้รบัเกยีรติ 
จาก	ม.ล.วราภา	 เกษมศรี	 

ผู้อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของภาพยนตร์ไทยหลายต่อ 
หลายเรื่อง	 และเป็นครูสอนภาพยนตร์ให้แก่นักเรียน 
โรงเรยีนทางเลอืก	มาคดัสรรภาพยนตร์คลาสสิกของโลก	 
มาจัดฉาย	 	 ณ	 โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 พร้อมแลก 
เปลี่ยนมุมมองความคิดกับผู้ชมหลังจบภาพยนตร์	 โดย 
เป็นกิจกรรมที่จะจัดต่อเนื่องในเดือนต่อ	ๆ	ไป
 
๑๙ และ ๒๘ มีนาคม 
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	กรมสุขภาพจิต	 
น�าคณะผู้พิการที่มีความผิดปกติทางจิต	 เข้าร่วมรับชม 
ภาพยนตร์และชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	เพื่อเรียนรู้ 
และส่งเสริมสนับสนุนสขุภาพจติทีด่ใีห้กบัผูพิ้การในการ 
ทัศนศึกษานอกสถานที่

๒๐ มีนาคม คณะอาจารย์และนักศึกษา 
คณะวิทยาการสื่อสาร	 มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เข้าศึกษาดูงานท่ี 
หอภาพยนตร ์	 เ พ่ือให ้ นักศึกษาเก็บเกี่ยว 
ประสบการณ์และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพ- 
ยนตร์ไทย	 น�าไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 

โดยคร้ังนีไ้ด้เข้าชมในส่วนงานบรกิารของห้องสมดุฯ	เชดิ	 
ทรงศรีและพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยต่อด้วยการชม 
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๔ มีนาคม 
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา	 “เอลวิส 
เพรสลีย์ ที่ปรากฏในสังคมไทย”	 ณ	 โรงภาพยนตร ์
ศรีศาลายา	 โดยมีกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้งวัน	ทั้ง 
การร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง	 ๆ	 ท่ี 
เกี่ยวกับเอลวิส	 เพรสลีย์	 จากวิทยากรคือ	 อ.นิตยา 
กาญจนะวรรณ	คณุวส	ุแสงสงิแก้ว	คณุนคร	วรีะประวตั	ิ 
และ	 คุณกิตติศักดิ์	 สุวรรณโภคินนอกจากน้ียังจัดฉาย 
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง	“Graceland”	ผลงานของ	อโนชา	
สุวิชากรพงษ์	และ	“Never Die?” ผลงานของ	ศุภฤกษ์	
นิงสานนท์	รวมทั้งโชว์บทเพลงเอลวิส	จากสุรชัย	นิงสา
นนท์	 แชมป์เอลวิสแห่งประเทศไทย	 ปี	 ๒๕๓๗	 และ 
เอลวิสวัยใส	โปร	ปพนธีร์	วีระประวัติ	

๒๖ มีนาคม
สนธยา	 คุณปลื้ม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 
เป็นประธานงานแถลงข่าว	การจดังานฉลองวนัสถาปนา 
กรุงรัตนโกสินทร์	 ๒๓๑	 ปี	 วัฒนธรรมน�าไทย	 ณ	 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พระนคร	โดยมี	โดม	สุขวงศ์	
ผู ้อ�านวยการหอภาพยนตร์	 เข้าร่วมงานแถลงข่าว 
ดังกล่าว	

๒๖ มีนาคม – ๒๑ เมษายน
หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	
ร่วมกับ	 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ	 หรือ 
มิวเซียมสยาม	 ในโครงการ	 Museum	 Family	 จัด 
นิทรรศการ	 เพลินพยนต์ นิทรรศการที่จัดแสดงความ 
มหัศจรรย์ของภาพติดตา	 สิ่งประดิษฐ์	 และเรื่องราวใน 
ช่วงก่อนเกิดภาพยนตร์โลก	 ณ	 ห้องตึกเก่าเล่าเรื่อง	 
อาคารมิวเซียมสยาม

๒๙ มีนาคม 
โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อภาพยนตร์	 โดย	
หอภาพยนตร์	 ร ่วมกับ	 ออล	 แม็กกาซีน	 จัดฉาย 
ภาพยนตร์เรื่อง	“ระเริงชล” ณ	อาคารซีพี	ทาวเวอร์

๓๐ มีนาคม 
หอภาพยนตร์	 ได้รับเกียรติจาก	 เจริญพร	 อ่อนละม้าย	
หรือที่รู้จักกันในนามของ	โก๊ะตี๋	อารามบอย	ดาราตลก
อารมณ์ดี	 มาประทับรอยพิมพ์มือเป็นดาวดวงที่	 ๑๓๘	
บนลานดารา	 และได้ร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์การ
ท�างานในวงการภาพยนตร์	 	 พร้อมกันนี้	 จัดฉาย
ภาพยนตร์เรื่อง “หัวหลุดแฟมิลี่”	โปรแกรมผลงานการ
ก�ากับและแสดงของโก๊ะตี	๋ให้ผูร่้วมงานได้รับชมในวันดัง
กล่าว

๔



๓๐-๓๑ มีนาคม 
หอภ าพยนต ร ์
จัดการอบรมการ
ท�าสมุดดีด	 (Flip	 
Book)	 ของเล่น
ยอดนิยมในยุค
ก ่อนการก�าเนิด
ภาพยนตร์	 ที่ใช  ้

แนวคิดเรื่องภาพติดตา	 โดยมีวิทยากรจากกลุ่ม	 Indy	
TLa’Frame	 ซ่ึงเป็นกลุ่มของคนท�าแอนิเมชั่นรุ่นใหม่
ของไทย	 มาอบรมการท�าสมุดดีดให้กับเยาวชนที่
มวิเซยีมสยาม	กิจกรรมนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของโครงการค่าย
เยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน	ประจ�าปี	๒๕๕๖	

กิจกรรมเดือนเมษายน

๑ เมษายน 
อาจารย์สภุาภรณ์	วมิลชยัฤกษ์	ผูส้อนรายวิชาภาพยนตร์ 
ไทย	 คณะวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา	 น�านักศึกษาเข้าเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ 
ภาพยนตร์ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 โดยเข้าชม 
ภาพยนตร์	 ณ	 โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 และเข้าชม 
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	 พร้อมทั้งให้นักศึกษาได ้
แสดงภาพยนตร์เรื่อง	 คนกินกล้วย	 ภายในโรงถ่าย 
แบล็คมารีอา	 ท้ังนี้	 ในวันดังกล่าวมีพิธีเปิดเทศกาล 
ภาพยนตร์สารคดีนานาชาติครั้งที่	 ๓	 ที่หอภาพยนตร์	 
นักศึกษาจึงได้มีโอกาสได้เข้าร่วมและรับชมภาพยนตร ์
สารคดเีปิดเทศกาลฯ	เรือ่ง	“ฟ้าต�า่แผ่นดนิสงู” และร่วม 
พูดคุยกับผู้ก�ากับในวันนั้นด้วย

๑ - ๗ เมษายน 
หอภาพยนตร์	 จัดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ
ศาลายา	 ครั้งที่	 ๓	 	 โดยจัดประกวดภาพยนตร์สารคดี
จากผู้สร้างในอาเซียน	 และน�าภาพยนตร์สารคดีที่โดด
เด่น	จากประเทศต่าง	ๆ 	มาจัดฉาย	ณ	โรงภาพยนตร์ศรี
ศาลายา	และห้องออดิทอเรียม	หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรงุเทพมหานคร	(อ่านรายละเอียดเพ่ิมเตมิได้ท่ีหน้า	๖)

๒ เมษายน 
อาจารย์วรรจธนภูมิ	 ลายสุวรรณชัย	 น�า
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์	 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
มาเรียนรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์	
และอุปกรณ์การถ่ายท�าภาพยนตร์	 ภายใน
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	เพ่ือน�าประสบการณท่ี์ได้
ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

๔ เมษายน 
คุณสมโภชน์	เกษตรริน	ประธานสภาวัฒนธรรม	เขตทวี
วัฒนา	 น�าคณะท�างานเข้าเยี่ยมชมหอภาพยนตร์	 ซ่ึงมี
วัตถุประสงค์ให้คณะท�างานได้ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์	เพ่ือ
ต่อยอดและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวบริเวณเขต
ทวีวัฒนาให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน	 โดยในวันดังกล่าวได้เข้า
ชมภาพยนตร์เร่ือง	“โรงแรมนรก”	ภายในโรงภาพยนตร์
ศรีศาลายาและรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกัน	ก่อน
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	

๖ เมษายน 
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา	 ในหัวข้อ		
“เสียงของคนตัวเล็กในโลกสารคดี” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึง 
รายการท่ีจัดข้ึนเพ่ือเป็นเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีสนใจใน 
ภาพยนตร์สารคดี	 มาร่วมพูดคุยแลกเปล่ียนทัศนะกับ 
ผู้คร�่าหวอดในแวดวงสารคดีอย่าง	 Dr.Alexandra	 
Denes	 นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	 อภิวัฒน์	 
แสงพัทธสีมา	 ผู้สร้างภาพยนตร์สารคดี	 และสมเกียรติ	 
จันทรสีมา	ผู้อ�านวยการส�านักเครือข่ายส่ือพลเมืองไทย

พีบีเอส	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	

๒๐ เมษายน 
หอภาพยนตร์	 ได้ 
รับเกียรติจาก	คุณ

พิศาล	 อัครเศรณี 
ผู้ ก�า กั บ และนั ก 

แ ส ด ง ม า ก ฝี มื อ กั บ 
เ จ้ า ข อ ง ฉ า ย า	 
พระเอกตบจูบ	 ร่วมประทับรอยพิมพ์มือพิมพ์เท้าเป็น 
ดาวดวงท่ี	 ๑๓๙	บนลานดาราหอภาพยนตร์	 และร่วม 
พูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์การท�างานในวงการ 
ภาพยนตร์อย่างเป็นกันเอง	โดยในวันดังกล่าวได้จัดฉาย

ภาพยนตร์ผลงานการก�ากับและน�าแสดงของคุณพิศาล	 
เร่ือง	อุ�งมือมาร  

๒๐-๒๒ เมษายน 	หอภาพยนตร	์ร่วมจัดกิจกรรม

พิ พิ ธ ภั ณฑ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ 	 พ ร ะ น ค ร 	 แ ล ะ 
จัดฉายหนังกลางแปลงวันละ	๑	เร่ือง		ได้แก่ ช่ัวฟ้าดิน
สลาย (๒๔๙๘)	นางนาก	 (๒๕๔๒)	 และคุณนายโฮ (
๒๕๕๕) ท่ีสวนสันติชัยปราการ

๒๕ เมษายน 
หอภาพยนตร์	เป็นเจ้าภาพจดังานประชมุผูบ้รหิารระดบั
สูงกระทรวงวัฒนธรรม	 ซึ่งมีนายสนธยา	 คุณปลื้ม	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 เป็นประธาน	 โดย
คณะผู ้บริหารระดับสูงได ้ เข ้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย	และโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	ก่อนเดิน
ทางไปประชุมที่ห้องประชุม	โรงแรมรอยัล	เจมส์	กอล์ฟ	
แอนด์	สปอร์ต	คลับ

๒๖ เมษายน 
อาจารย์พงศวีร์	 สุภานนท์	 น�านักศึกษาสาขาวิชาการ 
ภาพยนตร์	ภาควชิานิเทศศาสตร์	คณะวทิยาการจดัการ	 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 ระดับชั้นปีที่	 ๑	 เข้า 
ศึกษาดูงานที่หอภาพยนตร์	 ซึ่งในวันกล่าวได้เข้าชม 
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	 และชมภาพยนตร์ประวัติ- 
ศาสตร์ภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 โดยในการเข้า 
ศึกษาดูงานคร้ังน้ีต้องการให้นักศึกษาน�าความรู้ที่ได้มา 
วิเคราะห์และปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป	

ในวันเดียวกันน้ัน	 โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
ผ่านสื่อภาพยนตร์	 โดย	 หอภาพยนตร์	 ร่วมกับ	 ออล 
แม็กกาซีน	ได้จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง	“อาจารย์โกย”	ณ	
อาคารซีพี	ทาวเวอร์

๒๗ เมษายน 
มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวงัพญาไท	ในพระอุปถมัภส์มเด็จ 
พระเจ้าภคินีเธอ	เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา	สิรโิสภาพณั- 
ณวดี	ร่วมกับ	ชมรมหัวใจมีเพลง	ได้จัดกิจกรรม	“ชมวัง  
ฟังเพลง สัญจร”	 ครั้งที่	 ๑	ขึ้น	 โดยโปรแกรมช่วงเช้า 
เป็นการเยีย่มชมหอภาพยนตร์	ท้ังการชมภาพยนตร์เก่า 
ทรงคุณค่า	 ภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 และเข้า 
ศึกษาเรื่องราวต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับภาพยนตร์	 ภายใน 
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	

๒๘ เมษายน 
ชมรมจักรยานสะพานพระราม	๘	เดินทางโดยจักรยาน 
มายงัหอภาพยนตร์เพ่ือเข้าเยีย่มชมพิพิธภณัฑ์ภาพยนตร์ 
ไทย	 และชมภาพยนตร์ตามโปรแกรมดูหนังกับ	 โดม 
สุขวงศ์	ณ	โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	
 

  
ในงานฉลองวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์	
๒ ๓ ๑ 	 ปี	 
วัฒนธรรมน�าไทย	ของกระทรวงวัฒนธรรม
	 โ ด ย ไ ด้ น�า 
ภาพยนตร์ชุด	 “เพลินกรุง”	 ซ่ึงเป็นการ
รวบรวมภาพของกรุงเทพฯ	ต้ังแต่	สมัยยุค
รั ช ก า ล ท่ี 	 ๕	 
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	มาจัดฉาย	ณ	ห้อง 
บรรยายสรุป	 พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน	

๕



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

บางส่วนจากเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายาครัง้ที่ ๓ 

 การจัดงานเทศกาลภาพยนตรส์ารคดี อาจไม่ 
ได้เรียกผู้คนมาเข้าชมได้มากมายหากเทียบกับ 
ภาพยนตรใ์นกระแสหลัก แต่ภาพยนตรป์ระเภทนี้  
ถือเป็นส่วนส�าคัญที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นไป 
ของสังคมได้อย่างดี วันที่ ๑-๗ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ 
ผ่านมา หอภาพยนตร ์(องค์การมหาชน) จึงได้จัด 
งานเทศกาลภาพยนตรส์ารคดีนานาชาตศิาลายา ขึน้ 
เป็นครั้งที่ ๓ เพ่ือเผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีที ่
น่าสนใจจ�านวนมากให้เป็นที่รูจ้ักในวงกว้าง 

	 นอกจากการเปิดพืน้ทีใ่ห้กบัภาพยนตร์สารคด	ีจดุประสงค์ 
หลกัอกีอย่างหนึง่ของการจดัเทศกาลนี	้คอื	เพือ่เปิดโอกาสให้ผูส้ร้าง 
ภาพยนตร์สารคดีจากอาเซียนส่งผลงานของตนเข้ามาประกวด	การ 
จัดโปรแกรมฉายจึงแบ่งออกเป็น	๒	โปรแกรมหลัก	ๆ	คือ	โปรแกรม 
ประกวด	หรอื	Competition	ซึง่มภีาพยนตร์สารคดอีาเซยีนผ่านเข้า 
รอบมาทัง้หมด	๙	เรือ่ง	จากกว่า	๗๐	เรือ่งทีส่่งเข้ามาประกวดในรอบ 
แรก	 อีกสายหนึ่งคือ	 โปรแกรมคัดสรร	 ซึ่งเป็นภาพยนตร์สารคดีที ่
หอภาพยนตร์ได้คัดสรรมาจากทั่วโลก	๑๓	เรื่อง	แบ่งเป็นโปรแกรม 
ย่อยต่าง	ๆ	ทั้ง	Director	 in	Focus,	Queer	ASEAN,	Freedom	 
Malaysia	และ	Perspective		โดยสถานที่จัดฉายในเทศกาลฯ	ครั้ง 
นี้	 คือ	 โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	และห้องออดิทอเรียม	ชั้น	๕	หอ 

ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	 ซึ่งหมุนเวียนกันจัดฉาย 
ภาพยนตร์ในเทศกาลฯ	 ครบทั้ง	 ๒๒	 เร่ือง	 เพ่ือที่จะอ�านวยความ 
สะดวกให้ผู้ที่สนใจรับชมได้มีโอกาสเลือกชมได้ท้ังในใจกลางเมือง 
และที่ศาลายา
	 เทศกาลฯ	 เริ่มต้นขึ้นในวันที่	 ๑	 เมษายน	ณ	 สวนหน้า 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 ซึ่งเป็นธรรมเนียมประจ�าทุกปี	 ที่จะต้อง 
เปิดด้วยกีฬาโครเค		(Croquet)	กีฬาเก่าแก่ของอังกฤษ	ที่เข้ามาใน 
สยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	 ๔	 และครั้งหนึ่งเคยเป็นที่นิยมของชาว 
หอภาพยนตร์	โดยในปีนี	้ได้	Philip Cheah	หนึง่ในกรรมการตดัสนิ 
ภาพยนตร์สายประกวด	และ	Sourav Sarangi		ผู้ก�ากับภาพยนตร์ 
สารคดีมือรางวัลชาวอินเดีย	เจ้าของโปรแกรม	Director	in	Focus	 
มาเป็นผู้ตีลูกโครเค	ผ่านประตู	Salaya	Doc	3		 เป็นสัญลักษณ์ใน 
การเปิดงานเทศกาลอย่างเป็นทางการ	
	 ภาพยนตร์เปิดเทศกาลฯ	ในวนัดงักล่าวคอื	ฟ้าต�า่แผ่นดนิ
สูง (Boundary)	 ผลงานของ	นนทวัฒน์ น�าเบญจพล	 ผู้ก�ากับ 
ภาพยนตร์สารคดีไทยรุ่นใหม่	ที่บอกเล่าเรื่องราวของความขัดแย้งที่ 
เกิดขึ้นในสังคมไทย	ทั้งปัญหาชายแดนภาคใต้	 ปัญหาความขัดแย้ง 
ทางการเมืองในกรุงเทพ	และปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา	โดยนี่นับ 
เป็นคร้ังแรกทีภ่าพยนตร์เรือ่งนีไ้ด้มาฉายในประเทศไทย		หลงัจากที่ 
ไปเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน	 
๒๕๕๖	มาในสาย	Forum		ซึ่งปรากฏว่าการเปิดตัวในเมืองไทยครั้ง 
นี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้ชม	 ที่เข้ามาร่วมชมอย่าง 
แน่นขนัด	 ทั้งท่ีโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาในวันนั้น	 และเมื่อกลับมา 
ฉายอีกครั้งที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	 ในวันท่ี	 ๖	 
เมษายน	โดยผูก้�ากับได้มาร่วมพดูคยุแลกเปลีย่นมมุมองความคดิกบั 

๖



ผู้ชมเกี่ยวกับภาพยนตร์ดังกล่าวทั้งสองครั้ง	
	 บรรยากาศโดยทัว่ไปของเทศกาลฯ	ครัง้นี	้ถอืว่าได้รบัเสยีง 
ตอบรับที่ดี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดฉายที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง 
กรงุเทพมหานคร	มผีูช้มทัง้ชาวไทยและต่างชาตจิ�านวนมากให้ความ 
สนใจอย่างจริงจัง		อย่างเช่น	ในวันที่ศุกร์ที่	๕	เมษายน	เมื่อครั้งที่จัด 
ฉายภาพยนตร์สารคดีขนาดยาวเรื่อง	Bilal	และ CHAR... the No 
Man’s Island  ในโปรแกรม	Director	in	Focus		เจ้าของผลงาน 
อย่าง		Sourav	Sarangi			ซึง่เข้ามาร่วมชมและร่วมแลกเปลีย่นความ 

คิด เห็นกับผู ้ ชมหลั งจบ
ภาพยนตร์ทั้งสองเรื่อง	 ถึง
กับออกปากด ้ วยความ
ชื่นชมว่า	 เขารู้สึกยินดีเป็น
อย่างยิ่ง	 เพราะนี่เป็นคร้ัง 
แรกที่ภาพยนตร์ของเขาได้
ฉายติดต่อกันถึง	 ๒	 เร่ือง	
และไม่คิดว่าจะมีผู ้อยู ่ชม
ต้ังแต่ต้นจนจบเหมือนใน 
วันนี้	

	 นอกจากการจัดฉาย 
และประกวดภาพยนตร์สารคดี 
แล้ว	 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ 
เก่ียวกับภาพยนตร์สารคดี	 ใน 
เทศกาลฯ	ยงัมเีปิดอบรมเชงิปฏบิตั ิ
การด ้านการสร ้างภาพยนตร ์ 
สารคด	ีซึง่ม	ีSourav	Sarangi	เป็น 

วิทยากร	และจัดกิจกรรม	ภาพยนตร์สนทนา	“เสียงของคนตัวเล็ก
ในโลกสารคดี”	 โดยได้รับเกียรติจาก	 ผู้คร�่าหวอดในแวดวงสารคดี 
อย่าง	 Dr.Alexandra Denes นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยา 
สิรินธร	 อภิวัฒน์ แสงพัทธสีมา ผู้สร้างภาพยนตร์สารคดี	 และ 
สมเกียรติ จันทรสีมา ผู้อ�านวยการส�านักเครือข่ายสื่อพลเมืองไทย 
พีบีเอส	มาเป็นผู้ร่วมวงเสวนา	แลกเปลี่ยนทัศนคติ	 เป็นการเติมให้ 
เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติครั้งที่	๓	นี้	สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
	 ในวันปิดเทศกาลฯ	 ซึ่งจัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร	 หอภาพยนตร์ฯ	 ได้น�า	อนุทินวีรชน ๑๔ ตุลา   
ภาพยนตร์ข่าวบันทึกเหตุการณ์ทางการเมืองคร้ังส�าคัญของไทย 
ผลงานของอาจารย์ชนิ	คล้ายปาน	ซึง่ได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก 
ภาพยนตร์ของชาตเิม่ือปี	๒๕๕๔	มาจดัฉาย	นบัเป็นโปรแกรมส�าคญั 
อีกโปรแกรมหนึ่ง	 ที่มีผู้สนใจเข้ามาชมเต็มห้องออดิทอเรียม	 โดย 
เฉพาะคนรุน่ใหม่และชาวต่างชาตทิีอ่าจไม่เคยได้สมัผสัถงึเหตกุารณ์ 
การใช้ความรุนแรงในวันส�าคัญทางประวัติศาสตร์วันนั้น
	 และหลงัจากภาพยนตร์เรือ่งนีจ้บลง	กม็าถงึไฮไลท์ส�าคญั 
ของงาน	 คือ	 การประกาศผลรางวัลภาพยนตร์สารคดีอาเซียน 
ยอดเยี่ยม	 ซึ่งได้รับเกียรติจากกรรมการทั้ง	 ๒	 ท่าน	 คือ	 Philip	
Cheah	 ผู้เช่ียวชาญด้านภาพยนตร์เอเชียจากสิงคโปร์	 และ	 คุณ 
พรรณราย โอสถาภิรัตน์ อาจารย์จากคณะสังคมวิทยาและ 
มานุษยวิทยา	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ขึ้นมาประกาศผลรางวัล 
บนเวที	 โดยแบ่งออกเป็น	 ๒	 รางวัล	 คือ	 รางวัลภาพยนตร์สารคดี 
อาเซียนเรื่องยาวยอดเยี่ยม	 ซ่ึงได้แก่	Denok & Gareng	 ของ 

Dwi Sujanti Nugraheni 
ผู้ก�ากับชาวอินโดนีเซีย	 ที่ 
น�าเสนอเรื่องราวของคู่รัก 
ชาวอินโดนีเซียที่มีฐานะ 
ยากจน	โดยคณะกรรมการ 
ได้แสดงความคิดเห็นถึง
ภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ว่า
 “Denok & Gareng แสดงให�เห็นถึงพลังของสารคดี
ในการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของคนสามัญ ทั้งความยอกย�อน
และพลวัตของคุณค่าและศรัทธาในระดับการปฏิบัติ ผ่านการเฝ้า
สังเกตความเปน็ไปและเหตุการณต์่าง ๆ  ที่ผา่นเข�ามาในชีวติประจ�า
วัน ซึ่งขณะเดียวกัน ก็ได�สะท�อนให�เห็นพลังของครอบครัวเล็ก ๆ ที่
พยายามจะมีชีวิตอยู่ในท่ามกลางความผันแปรทางเศรษฐกิจ” 
	 ในขณะที่รางวัลภาพยนตร์สารคดีอาเซียนขนาดสั้น 
ยอดเยี่ยม	 ตกเป็นของภาพยนตร์สารคดีที่ถ่ายทอดเบื้องหลังการ 
แต่งงานของสาวสิงคโปร์ยุคใหม่เรื่อง	 Before the Wedlock  
House	 ผลงานของ	 Liao Jiekai ผู้ก�ากับชาวสิงคโปร์	 ที่คณะ 
กรรมการได้ให้เหตุผลว่า	
 “Before the Wedlock House ใช�สายตาของภาพยนตร์
พาผู�ชมท่องไปในพรมแดนอันพร่าเลือนระหว่างผู�เฝ้ามองและผู�ถูก
จับจ�องไม่เพียงในเชิงกายภาพ แต่ยังเผยให�เห็นมิติอันละเอียดอ่อน 
ของความสัมพันธ์ระหว่างสองชีวิตที่อยู่คนละฟากของเลนส์”
	 เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ	ครั้งที่	๓	จบลงด้วย 
ความประทับใจของทั้งผู้จัดและผู้ร่วมงาน	หอภาพยนตร์ฯ	 เชื่อว่า	 
การจัดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีครั้งนี้	ส�าหรับผู้ที่ได้รับชมหลาย	ๆ  
คนคงได้รับมมุมองใหม่	ๆ 	ได้ตัง้ค�าถามจากภาพยนตร์ท่ีได้รบัชม	และ 
ได้รูจ้กัมมุมองของเพือ่นบ้านอาเซยีนในแบบฉบบัภาพยนตร์สารคด	ี 
ภาพยนตร์ที่ก�าลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย	ๆ	จากความสดใหม่ 
ของความจริงในเนื้อหาที่นับวันจะเข้มข้นยิ่งขึ้น	 อย่างที่คุณโดม 
สุขวงศ์	 ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์	 ได้พูดไว้ในช่วงหนึ่งของการ 
กล่าวปิดเทศกาลว่า	“สิง่หนึง่ทีย่งัไม่หายไปไหนของมนัคอื การแสดง 
ความจรงิ และการสร�างสรรค์ การสร�างสรรค์จะท�าให�เราไม่เบือ่ ส่วน 
ความจริง คือ ความรู�  ผมคิดว่าความจริงบางทีมันพูดไม่ได� แต่ถ�า 
ท�าเป็นหนังแล�วมันสามารถแสดงออกมาได�”
	 เรือ่งน้ีจรงิหรอืไม่เพยีงไร	ต้องลองพสิจูน์กันอกีครัง้ในงาน 
เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา	ครั้งต่อไป

ภาพยนตร์สนทนา “เสียงขอ
งคนตัวเล็กในโลกสารค

ดี”
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ภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทัล	คือสาขาหนึ่งของคณะนิเทศศาสตร์	 
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์	ทีส่อนเกีย่วกับภาพยนตร์		ตัง้แต่ประวตั	ิ	 
วิวัฒนาการ	กระบวนการผลิต	ทั้งการถ่ายท�า	 การตัดต่อ	ฯลฯ	ซึ่ง 
การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ท�าให้ฉันเกิดค�าถามกับตัวเองขึ้นมาว่า	ปัจจุบัน 
การตัดต่อท�าได้ง่ายมากเพราะการถ่ายท�านั้นใช้ระบบดิจิทัล	 เวลา 
จะตัดต่อก็แค่เอาลงคอมพิวเตอร์	 แล้วใช้โปรแกรมตัดต่อท�างาน 
หลังจากการใช้งานแล้วไฟล์งานก็แค่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์	 แล้วถ้า 
เป็นตอนทีใ่ช้ฟิล์มฉนัจะตดั	จะต่ออย่างไร	แล้วต้องเก็บอย่างไร		ต้อง 
ห่ออะไรไว้หรือว่าวางทิ้งไว้ได้เลย	
	 จากการทีไ่ด้แต่ท�างานภาพยนตร์แบบดจิทิลั	ไม่เคยได้มา 
นั่งจับฟิล์ม		ตัดฟิล์ม	เมื่อถึงเวลาฝึกงาน	ที่แรกที่ฉันลองไปสอบถาม 
จึงเป็น	 สยามพัฒนาฟิล์ม ด้วยความสนใจอยากจะเรียนรู้งาน 
เกี่ยวกับฟิล์มภาพยนตร์	 แต่ที่สยามพัฒนาฟิล์มไม่รับเด็กฝึกงาน 
จึงหันมาสนใจท�าวิจัยเก่ียวกับการดูแลรักษาฟิล์ม	 เพราะคิดว่า 
ภาพยนตร์สมยัก่อนมขีัน้ตอนทียุ่ง่ยากมากกว่าปัจจบุนั	ทมีงานทีท่�า 
ต้องท�าหลายขั้นตอนกว่าจะมาเป็นฟิล์มภาพยนตร์ท่ีฉายในโรง 
ภาพยนตร์		ภาพยนตร์บางเรือ่งเป็นต�านาน		ภาพยนตร์บางเรือ่งเป็น 
ชีวประวัติ	 แต่ละเรื่องมีความส�าคัญ	 ความน่าสนใจแตกต่างกันไป	 
หากเก็บรักษาไว้ได้ก็น่าจะมีประโยชน์แก่คนรุ่นหลังอย่างมาก	การ 
ดแูลรกัษาจงึเป็นเรือ่งทีส่�าคญั	และน่าสนใจทีจ่ะมาท�าวจิยัอย่างมาก	 
จงึไปปรกึษากับอาจารย์	อาจารย์กไ็ด้แนะน�าว่าถ้าหากสนใจเก่ียวกับ 
เรือ่งนี	้ท�าไมไม่ฝึกงานที	่หอภาพยนตร์ ฉนัจงึได้ลองตดิต่อขอฝึกงาน
ที่หอภาพยนตร์ในส่วนของซ่อมสงวนรักษา	 ตอนแรกที่ไม่ได้สมัคร 
ทีน่ีเ่พราะไม่เคยรูว่้าทีห่อภาพยนตร์รบัเดก็ฝึกงาน	แต่พอตดิต่อไปพี ่
ที่หอภาพยนตร์ได้แนะน�าให้ส่งเอกสารมา	 จึงได้รีบท�าเอกสารและ 
ส่งมาทีห่อภาพยนตร์	หลงัจากนัน้	กไ็ด้รบัโทรศพัท์และให้มาฝึกตาม 
วันที่ในเอกสารได้เลย	 ซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกดีใจ	 เพราะจะได้ท�าในสิ่งที่
ตัวเองสนใจ		

	 ในวันแรกที่ฉันมาเร่ิมต้นการฝึกงานที่หอภาพยนตร์	 ฉัน 
คิดว่ามาวันแรกก็สายแล้วเพราะจ�าได้ว่าเขานัดแปดโมงตรงแต่ 
กลางคืนกลับตื่นเต้นต่อการฝึกงานจนนอนไม่หลับ	 ท�าให้มาถึง 
ประมาณ	๘.๑๐	น.	แต่กลายเป็นว่าไม่สายเพราะพีท่ีห่อภาพยนตร์ 

นัดไว้	 ๘.๓๐	 น.	 มาวันแรกฉันก็ต่ืนเต้นและกลัวว่าจะท�าได้ไหม		

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะนิเทศศาสตร์  
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
(Film and Digital Media) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ หอภาพยนตร์
ก็เริม่มีนักศึกษาฝึกงานรวมไปถึงอาสาสมัครเข้ามา
ช่วยท�างานอย่างไม่เคยขาด ต่อเนื่องยาวนานมาเกือบ
สามสิบปี จนกระทั่งปัจจุบัน นับเป็นสีสันและเป็น
ฟันเฟืองชิ้นส�าคัญในการเติบโตของหอภาพยนตร์

จดหมายข่าวฯ ฉบับนี้ จึงขอน�าความในใจแนะน�าให้
รูจ้ักกับนักศึกษาฝึกงานคนล่าสุด ผู้ซึ่งตั้งใจมาฝึกงาน
ที่หอภาพยนตรโ์ดยเฉพาะ ด้วยเหตุผลที่ไม่ค่อยเหมือน
ใคร เพราะเธอว่าเธอมาด้วยความพิศวงสงสัยในเสน่ห์
อันลึกลับของฟิล์มภาพยนตร ์!!!
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เพราะตัง้แต่เรยีนมากไ็ม่เคยข้องเกีย่วกบัฟิล์มเลย	ท�าแต่ดจิทิลั	ถอืว่า 
เป็นครั้งแรกของฉันท่ีได้มาจับฟิล์มภาพยนตร	์ 	 และมาสัมผัสอย่าง
จริงจัง	
	 วนัแรก	เริม่ต้นจากการดกูารล้างฟิล์ม		พมิพ์ฟิล์ม		ซึง่เคย 
เรียนแต่การล้างฟิล์มรูปถ่าย		ไม่เคยลา้งฟิล์มภาพยนตร์		ไม่เคยเหน็ 
เครื่องล้าง	เครื่องพิมพ์ฟิล์ม	วันต่อ	ๆ	มา	ฉันก็ได้หัดท�าทั้งพิมพ์ฟิล์ม		 
ล้างฟิล์ม	 การล้างฟิล์มภาพยนตร์น้ันตอนแรกคิดว่าไม่ค่อยยุ่งยาก		 
เพราะใช้เครื่องล้างขนาดใหญ่	 แต่ภายหลังได้รู้ว่ามันไม่ใช่อย่างน้ัน 
เลย		ถ้าหากเกิดปัญหาขึ้นแล้วมันจะยุ่งยากขึ้นมาทันทีเลยล่ะ		เช่น		 
ฟิล์มขาด	หรือต้องเปลี่ยนน�้ายาล้างฟิล์ม	 เราก็ต้องรื้อฟิล์มลีดเดอร์ 
(ส่วนที่มีไว้ส�าหรับดึงฟิล์มเข้าเครื่อง)	ออกมา	ซึ่งแค่ตอนรื้อก็ยุ่งยาก 
แล้ว	เพราะต้องคอยสาวออกมาจากเครื่อง	และห้ามไม่ให้ฟิล์มโดน 
พื้น		แล้วเรายังต้องถ่ายน�้ายาจากในเครื่องออกให้หมด	ซึ่งถังน�้ายา 
ในเครื่องลึกมาก	ประมาณ	๑	เมตรได้		แถมถังยังแคบอีก	แต่ก็ต้อง 
เอาน�้ายาออกให้หมด	และด้วยความซุ่มซ่ามของฉัน	ก็ได้ท�าตัวหนีบ 
หล่นลงไปในเครือ่งด้วย	ตอนนัน้ฉนัตกใจมากจนหน้าเสยี	แต่ในทีส่ดุ 
ก็เก็บมันขึ้นมาได้	แม้จะยากมาก		
	 หรืออย่างในขั้นตอนการพิมพ์ฟิล์มก็ได้ลองร้อยฟิล์มเข้า 
เคร่ืองพิมพ์	 แรก	 ๆ	 ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าถ้าหากร้อยฟิล์มผิดจะ 
ท�าให้เครื่องดึงฟิล์มขาดได้	 และฟิล์มดิบที่โดนแสงก็จะเสียด้วย	ฉัน 
เลยต้องใช้สติและความรอบคอบสูงมาก	ๆ	และฉันยังได้ผสมน�้ายา 
ล้างฟิล์ม	 ได้ท�าการบ�าบัดด้วยการเป่าคือการเอาฟิล์มมาใส่ถาด 
ใหญ่	ๆ	ที่ไว้ส�าหรับการเป่า	 แล้วเอาเข้าเครื่องเป่า	การท�าแบบนี้ก็ 
เพ่ือบ�าบดัอาการป่วยของฟิล์มทีเ่รียกว่า	โรคน�า้ส้มสายช ู(Vinegar  
Syndrome)  โดยต้องเป่าทิ้งไว้เป็นวัน	 ๆ	 แล้วคอยตรวจว่ากลิ่น 
หายหรือยัง	นอกจากนี้ยังมีการตรวจฟิล์ม	ต่อฟิล์ม	เก็บฟิล์มในห้อง 
เย็นที่มีอุณหภูมิ		๔	องศาเซลเซียส	รวมทั้งได้น�าฟิล์มที่พิมพ์แล้วไป 
ทดลองฉายทั้งในโรงหนัง	 และพิพิธภัณฑ์	 โดยทุกขั้นตอนล้วนเป็น 
ขั้นตอนที่ส�าคัญต่อการอนุรักษ์ฟิล์ม	เพราะฟิล์มที่หอภาพยนตร์	ไม่ 

ได้มแีค่ฟิล์มหนงัเรือ่งเท่านัน้	ทีน่ีม่ทีัง้ฟิล์ม 
หนังข่าว	สารคดี	หนังบ้าน	ซึ่งแต่ละเรื่อง 
ก็มีความส�าคัญอยู่ในตัวอยู่แล้ว	 อย่าง 
ข่าวเก่า	 ๆ	 	 ก็ท�าให้เราสามารถยืนยัน	 
และทราบถงึเหตกุารณ์เก่า	ๆ 	ทีผ่่านมา

แล้วได้	 สารคดีก็เป็นการบันทึกวัฒนธรรม	 วิถีชีวิตเก่า	 แม้แต่หนัง 
บ้านก็สามารถบอกถึงค่านิยม		และการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงยุคสมัย 
ได้	 ซึ่งเรื่องที่ฉันประทับใจในการฝึกงานท่ีนี่	 ก็คือการที่ฉันได้พิมพ ์
ฟิล์มภาพยนตร์รัชกาลที่	๕	ซึ่งฉันรู้สึกดีใจมาก	เพราะว่าเป็นฟิล์มที่ 
มคีวามส�าคญัและควรค่าแก่การเกบ็รักษา	เป็นทัง้มรดกของชาต	ิและ
มีคุณค่าทางจิตใจกับคนไทย		
	 จากการที่ฉันฝึกงานมาก็ท�าให้ได้รู้ว่าฟิล์มแต่ละม้วนก็มี 
คณุค่า	ทัง้ด้านจติใจ	ราคา	และคณุค่าทีไ่ม่สามารถประเมนิได้	ดงันัน้ 
การเกบ็รกัษาฟิล์มแต่ละม้วนจงึควรให้อยูใ่นสภาพทีด่ทีีสุ่ด		ต้องใส่ใจ 
กับทุกรายละเอียด	 ต้องช่างสังเกต	 เพื่อที่เราจะได้รักษาฟิล์มที่มี 
คุณค่าให้คงอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด	ให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษาและรับรู้ถึง 
คุณค่าและเสน่ห์ของฟิล์มที่มีอยู ่ในตัวของมันเอง	 ถึงเราจะม ี
ววิฒันาการขัน้ต่อไปของภาพยนตร์	แต่เชือ่ว่าวนัหนึง่ฟิล์มจะ 
เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นภาพยนตร์ได้ดีท่ีสุด	 และฟิล์ม 
ภาพยนตร์ในอนาคตข้างหน้าจะยังเป็นส่ิงท่ีท�าให้ผู ้คน 
หลงใหลได้อีกต่อไป		ฉันเชื่ออย่างนั้น
  

มีโอกาสพิมพ์ฟิล์ม
ภาพยนตร์รัชกาลที่ ๕

เครื่องล้างฟิล์ม
ภาพยนตร์

๙



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

หากไล่ดูรายชื่อภาพยนตรท์ี่จะจัดฉายที่โรงภาพยนตรศ์รีศาลายา 
หอภาพยนตรฯ์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม และ มิถุนายน นี้ แฟน ๆ  
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา คงจะได้ เห็นรายชื่อภาพยนตร ์
ต่างประเทศเยอะเป็นพิเศษ 

	 เพราะนอกจากจะมีภาพยนตร์เยอรมนี	(จากสถาบันเกอเธ่)	ภาพยนตร์
ฝรัง่เศส	(จากสถาบนัฝรัง่เศส)	ภาพยนตร์ญีปุ่น่	(จากมลูนธิญิีปุ่น่)	ภาพยนตร์บราซลิ	
(จากสถานเอกอัครราชฑูตบราซิลฯ)	ภาพยนตร์เวียดนาม	(จากสถาบันภาพยนตร์
เวียดนาม)	 และภาพยนตร์ต่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงภาพยนตร ์
เฮาส์	อาร์ซีเอ	แล้ว	ในช่วงสองเดือนนี้	สถานเอกอัครราชทูตสเปนฯ	ยังได้กลับมา 
สนับสนุนโปรแกรมภาพยนตร์สเปนอีกครั้ง	 พร้อมเสริมทัพด้วยสถานเอกอัคร- 
ราชฑูตเม็กซิโกฯ	ที่สนับสนุนโปรแกรมภาพยนตร์เม็กซิโกทุกวันอังคาร	ตั้งแต่วันที่	
๗	พฤษภาคม	จนถึง	๔	มิถุนายน	อีกด้วย
	 การทีห่อภาพยนตร์	ได้พยายามประสานงานกับหน่วยงานทางวฒันธรรม	 
สถานทูตประเทศต่าง	 ๆ	 และบริษัทเอกชน	 เพื่อหาภาพยนตร์ต่างประเทศมาลง 
ในโปรแกรมฉายภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์นั้น	 เป็นความตั้งใจที่จะสร้างความ 
หลากหลายให้กับโปรแกรมฉายภาพยนตร์	 และยังเปิดโอกาสให้ผู ้ที่ชื่นชอบ 

ต้องดูหนังต่างประเทศ
ที่หอภาพยนตร์

๑๐



ภาพยนตร์จากหลากหลายประเทศได้มีโอกาสชมภาพยนตร์ที่หาดูได้
ยากในเมืองไทยอีกด้วย	
	 ปฏิเสธไม่ได้ว่า	 เราไม่ได้เป็นเพียงชาติเดียวในโลก	 และ 
นับวันพรมแดนของประเทศต่าง	 ๆ	 ยิ่งจะไร้ความหมายลง	 เนื่องจาก 
เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทันสมัย	 ในฐานะประชากรโลก	 เราจ�าเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักประเทศต่าง	ๆ	 เพื่อเข้าใจวัฒนธรรมของสังคมที่ 
แตกต่างและหลากหลาย	หากมองว่า	ภาพยนตร์เป็นสือ่การเรยีนรูอ้ย่าง 
หนึง่	การชมภาพยนตร์จากประเทศต่าง	ๆ 	กเ็ป็นเสมอืนการได้มโีอกาส 
เปิดโลกทัศน์ของผู้ชมไปสู่สังคม	วัฒนธรรม	ความเชื่อ	ความคิด	และ 
วิถีชีวิต	ที่หลากหลายและแตกต่างจากทั่วโลก	และจะโดยตั้งใจหรือไม่ 
ก็ตาม	 การชมภาพยนตร์จากประเทศต่าง	 ๆ	 จะช่วยท�าให้ผู้ชมได ้
เรียนรู้ที่จะยอมรับความหลากหลายของมนุษย์ได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วย	
	 หลายคนอาจจะกลัวการไหลบ่าของวฒันธรรมต่างประเทศ 
ผ่านส่ือบันเทิง	 รวมทั้งส่ือภาพยนตร์	 จะกระทบต่อวัฒนธรรมไทย	 
เหมือนท่ีชอบยกตัวอย่างว่า	 ประเทศเกาหลีใต้ได้ใช้สื่อบันเทิงในการ 
ส่งออกวฒันธรรมเกาหล	ีจนเดีย๋วนีค้นไทยเริม่อยากเป็นคนเกาหลมีาก 

ต้องดูหนังต่างประเทศ
ที่หอภาพยนตร์

ขึ้น	 ซึ่งหากความคลั่งไคล้ในสื่อบันเทิงเกาหลีสามารถท�าให้วิถีชีวิต 
ของคนไทยเปลี่ยนแปลงได้จริง	ป่านนี้	คงจะมี	หลาย	ๆ	ครอบครัว 
ไทยหมักกิมจิกินเป็นกับแกล้มอาหารทุกมื้อแล้ว	 ตรงกันข้าม	 สิ่งที ่
เกิดขึ้นจริง	 ๆ	 ในสังคมไทยก็คือ	 คนไทยทุกคนก็ยังคงทานข้าวเป็น 
อาหารหลัก	อาจจะเคยลิ้มรสกิมจิบางแต่ก็เป็นครั้งคราว	ครั้นจะให้ 
ทานเป็นประจ�าเหมือนที่คนเกาหลีทาน	 หลายคนก็คงจะต้องส่าย 
หน้ากัน
	 วัฒนธรรมและวิถี	 “ไทย”	ที่คนไทยเติบโตขึ้นมานั้น	 ได ้
ถูกปรับปรุงพัฒนาแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับสภาพสังคม 
ไทยที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอด	 หากคนไทยจะหันมาทานขนมปังเป็น 
มื้อเช้า	 นั้นไม่ใช่เพราะคนไทยต้องการเลียนแบบตัวละครใน 
ภาพยนตร์ฝรั่ง	 แต่เพราะด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบในช่วงเช้าเพื่อจะไป 
ท�างานให้ทนั	ขนมปังเลยเป็นทางเลอืกทีง่่ายและสะดวกส�าหรับการ 
เป็นอาหารเช้า	แต่เมือ่มเีวลามากขึน้ไม่ต้องเร่งรีบ	คนไทยก็ยงัคงนยิม 
ทานข้าวกลางวันและข้าวเย็นอยู่ดี		
	 ในอกี	๒	ปี	ข้างหน้า	การรวมตวัของกลุม่ประเทศอาเซยีน 
จะเริ่มขึ้น	 สิ่งที่คนในภูมิภาคต้องท�ามากที่สุด	 คือ	 พยายามเรียนรู้ 
วฒันธรรมของประเทศในภมูภิาค	เป็นทีน่่าสนใจว่า	แม้ว่าภาพยนตร์ 
ไทยจะมีโอกาสไปจัดฉายในโรงภาพยนตร์ในประเทศอาเซียน	 และ 
ประสบความส�าเร็จอย่างดี	 	คนไทยกลับมีโอกาสชมภาพยนตร์จาก 
ประเทศเพ่ือนบ้านของเราน้อยมาก	 หอภาพยนตร์จึงได้จัดท�า 
โครงการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนผ่านภาพยนตร์	 โดยมุ่งหวังจะใช ้
ภาพยนตร์เป็นสื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้จักวัฒนธรรม	สังคม	วิถีชีวิต	ของ 
ผู้คนในภูมิภาคนี้ขึ้นมา	
	 นอกจากภาพยนตร์จากประเทศกลุ่มอาเซียนแล้ว	ในปีนี้	 
หอภาพยนตร์ยงัเตรยีมจดัโปรแกรมภาพยนตร์จากประเทศเปร	ูและ	 
ตุรกี	 อีกด้วย	 ผู้ที่เป็นแฟนภาพยนตร์ต่างประเทศ	หรือผู้ที่อยากจะ 
เรยีนรูค้วามแตกต่างของผูค้น	สงัคม	และวฒันธรรมต่าง	ๆ 	จงึไม่ควร 
พลาดโปรแกรมการจดัฉายภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์เป็นอย่างยิง่

๑๑



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เปิดห้องผู้จัดการโรงหนังอลังการ อ่านชีวิต

เนย วรรณงาม

 ผู้ ท่ี เคยมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร ์
ไทย คงจะคุ้นเคยดีกับโรงหนังอลังการภายในอาคาร 
พิพิธภัณฑ์ โรงหนังขนาดเล็กที่ตั้งชื่อตามโรงละคร 
หม่อมเจ้าอลังการ สถานที่ที่มีการฉายภาพยนตรใ์น 
ฐานะมหรสพ เก็บเงินค่าเข้าชมจากสาธารณชนเป็น 
ครัง้แรกบนแผ่นดินสยาม เมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๔๔๐  
อันเป็นเหตุการณ์ที่ก�าลังจะมีอายุครบ ๑๑๖ ปีในเดือน 
มิถุนายนนี้

	 นอกจากจะมีขึ้นเพื่อร�าลึกถึงสถานที่ให้ก�าเนิดภาพยนตร์ใน 
เมืองไทย	 โรงหนังอลังการแห่งนี้ยังนับเป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองราวเกี่ยวกับ 
โรงหนังไทยในอดีตของผู้ที่มาเข้าชม	 	 ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเปรียบเสมือน 
ภาพแทนขององค์ประกอบต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญ	หนึ่งในนั้น	คือ	ห้องผู้จัดการ 
โรงหนังของนายเนย		วรรณงาม	ผู้ที่มักได้รับการแนะน�าให้รู้จักเพียงสั้น	ๆ 	 
ด้วยเวลาอนัจ�ากดัว่า	เป็นบคุคลส�าคญัผูบ้กุเบกิโรงหนงัทางภาคเหนอืและ 
ภาคอีสาน
	 แต่ในความเป็นจริง	 เร่ืองราวของชายผู้นี้ยังมีเกร็ดที่น่าสนใจ 
อีกมากมายเกินกว่าค�าจ�ากัดความที่เอ่ยไป	 เช่นเดียวกับบางส่วนใน 
ประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ไทยที่ถูกละเลยเพราะขาดการบอกเล่า 
เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดของภาพยนตร์ในเมืองไทยที่ก�าลังจะมาถึง 
นี้	 	 จดหมายข่าวฯ	 จึงขอน�าบางช่วงแห่งชีวิตของนายเนย	 จากเรื่องเล่า 
ของบุคคลในครอบครัวมาเรียบเรียงใหม่ให้ได้ลองศึกษา	 แม้การส่งต่อ 
ประวัติศาสตร์จากค�าบอกเล่าเหล่านี้อาจมีรายละเอียดที่ผิดพลาด 
คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง	 แต่อย่างน้อยก็คงช่วยเปิดเผยให้เห็นถึง 
บรรยากาศเก่า	ๆ 	ของวงการหนังไทย	ส�าหรับใครหลายคนที่ไม่เคยได้รับรู้

 นายเนย วรรณงาม	(นามสกุลเดิม	เลียบทวี)	เกิดเมื่อวันที่	๒๖	 
มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๔๑		ที่วัดท่าพูด	อ.สามพราน	จ.นครปฐม		บิดาเป็นชาว 
จนี	แซ่เลีย้บ	อพยพมาประกอบกจิการร้านขายของช�า	ด้วยความทีเ่ป็นเดก็ 
หวัด	ีนายเนยจงึสามารถสอบได้ทนุของโรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั	ท�าให้ 
ต้องย้ายเข้ามาใช้ชีวิตเป็นลูกศิษย์พระที่วัดสระเกศ	 ในกรุงเทพมหานคร	 
ตั้งแต่อายุ	๑๓	ปี
	 หลังจากจบระดับชั้น	ม.๘	ที่โรงเรียนสวนกุหลาบฯ	นายเนยได้ 
สอบเข้าไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ	 จากนั้นจึงออกมารับราชการเป็น 

โรงหนังอลังการ

โต๊ะท�างานของนายเนย	วรรณงาม	(ชายในกรอบรูปขวามือ)	

จัดแสดงอยู่ในห้องผู้จัดการโรงหนังอลังการ	ภายในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

๑๒



เสมียนอยู่ในกรมแผนที่	 แต่อยู่ได้เพียงประมาณ	 ๒	 ปี	 ก็ต้องลาออก 
เพราะความเบื่อหน่ายต่อการวางท่าใหญ่โตของพวกลูกเจ้าขุนมูลนาย	 
เมือ่ออกจากราชการ	ชวีติของเขาได้ผนัเข้าสูว่งการภาพยนตร์		เริม่ต้น 
ด้วยการไปเป็นลูกจ้างของโรงหนังพัฒนากร	
	 โรงหนังพัฒนากรแห่งนี้	นับเป็นโรงหนังล�าดับแรก	ๆ	ของ 
สยาม	 และเป็นโรงหนังมีชื่อเสียงมากที่สุดในช่วงเวลานั้น	 เปิดด�าเนิน 
การมาต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๕๓	 ภายหลังเจ้าของกิจการได้จัดตั้งบริษัท 
พยนต์พัฒนากรขึ้น	โดยมีนายเซียวซองอ๊วน		สีบุญเรือง	เป็นผู้จัดการ	 

ปี	พ.ศ.	๒๔๖๒	พยนต์พัฒนากรได้รวมตัวกับบริษัทคู่แข่งคือ	รูปพยนต์ 
กรงุเทพฯ	ในนามว่าสยามภาพยนตร์บริษทัผกูขาดกจิการค้าภาพยนตร์ 
และโรงหนัง	ทั้งในกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด
	 ดังนั้นหากค�านวณจากอายุ	 นายเนยจึงน่าจะเข้าท�างานที่ 
โรงหนงัพฒันากรในช่วงทีอ่ยูภ่ายใต้ชือ่ของสยามภาพยนตร์บริษทัแล้ว	 
โดยนายเซียวซองอ๊วน	ยังคงเป็นผู้จัดการใหญ่	และเป็นก�าลังส�าคัญใน 
การขยายกิจการของบริษัท	 	 หน้าที่แรกของนายเนยคือการเป็นช่าง 
เขียนป้ายโฆษณา	ต่อมา		จึงได้เลื่อนขึ้นมาเป็นพนักงานฉายประจ�าอยู่ 
ห้องฉาย	 แต่เนื่องจากมีพ้ืนฐานการศึกษาที่ดี	 ท�าให้เขาสามารถรับ 
หน้าที่อื่น	ๆ	นอกจากการฉาย	เช่น		อ่านค�าบรรยายภาษาอังกฤษของ 
หนังเงียบ	 ให้น้องชายนายเซียวซองอ๊วนผู้ตาบอด	 แปลเป็นภาษาจีน 
กลางให้คนดูซึ่งโดยมากเป็นคนจีนฟัง	 	 เพื่อให้เข้าใจเรื่องราว	 รวมทั้ง 
ยังรับหน้าที่เขียนบทพากย์ให้แก่ทิดเขียว	 (สิน	สีบุญเรือง)	หลานชาย 
ของนายเซียวซองอ๊วน	ผู้ได้ชื่อว่าเป็นนักพากย์หนังคนแรกของไทย
	 ครั้งหน่ึง	 นายเนยเคยได้รับโอกาสไปฉายภาพยนตร์แบบ 
กลางแปลง	ถวายให้ในหลวงรัชกาลที่	๖	ทอดพระเนตรถึงในวัง	ขณะ 
ที่ก�าลังฉายอยู่นั้น	ฟิล์มได้เกิดลุกไหม้	ด้วยเพราะฟิล์มในยุคนั้นยังเป็น 
ฟิล์มไนเตรทซึ่งไวไฟ	 นายเนยเห็นท่าไม่ดีจึงตัดสินใจปลดฟิล์มออก 
แล้วรบีคว้าลงสระน�า้	เพือ่ป้องกนัไม่ให้เพลงิลกุลาม	เป็นทีพ่อพระราช 
หฤทัยของในหลวงรัชกาลที่	๖	อย่างมาก	และได้พระราชทานผ้าม่วง 
ให้เป็นรางวัลแก่การตัดสินใจแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
	 ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเล่าที่สะท้อนให้เห็นความสามารถด้าน 
อื่น	ๆ	และปฏิภาณไหวพริบของนายเนย	 	ซึ่งผู้จัดการใหญ่อย่างนาย 
เซยีวซองอ๊วนกค็งจะเหน็เช่นเดยีวกนั	จงึได้เลือ่นขัน้ให้เขาขึน้มาอยูใ่น 

สายธุรกิจ	 เริ่มจากการมอบจักรยานให้ปั่นไปแอบนับยอดผู้ชมตาม 
โรงหนงัในเครอื	เพือ่คอยจบัผดิว่าสายส่งหนงัหรอืเชค็เกอร์น้ัน	โกงเงิน 
ค่าตั๋วบริษัทหรือไม่	จากนั้นเขาจึงได้เลื่อนขึ้นมาเป็นผู้จัดการสายหนัง		 
โดยได้รับมอบหมายจากนายเซียวซองอ๊วนให้ข้ึนไปขยายสาขาของ 
บริษัทตามจังหวัดต่าง	ๆ	ในแถบภาคเหนือ
	 ที่แรกที่นายเนยขึ้นไปบุกเบิกคือ	 จ.เชียงราย	 แล้วค่อย	 ๆ	 
ขยายไปตามจังหวัดอื่น	 ๆ	 เช่น	 นครสวรรค์	 และอุตรดิตถ์	 เขามุ่งมั่น 
ท�างานด้วยความทุม่เท	เพือ่หวงัท�าก�าไรให้แก่บรษิทั	จนเป็นทีพ่งึพอใจ 
ของนายเซียวซองอ๊วน	ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพนักงานคนโปรดของนายห้าง	 
ครั้งหนึ่ง	 เมื่อหนังที่น�าไปฉายไม่สามารถท�าก�าไรได้	 นายเนยตัดสินใจ 
กลบัมาหาเจ้านายเพือ่ขอลาออก	แต่กลบัถกูนายเซยีวซองอ๊วนทดัทาน	 
ซ�้ายังให้เลือกหนังไปฉายเองได้เลย	ทั้ง	ๆ	ที่	 โดยปรกติแล้ว	หากรู้ว่า 
สายหนังคนไหนน�าบัญชีที่ขาดทุนมาส่ง	 นายห้างใหญ่แห่งพัฒนากร 
ผู้นี้จะโยนบัญชีทิ้งไปอย่างไม่ไยดี
	 นายเนยรับหน้าที่เป็นตัวแทนขยายสาขาให้แก่สยาม 
ภาพยนตร์บริษัท	จากภาคเหนือเรื่อยมาจนถึงภาคอีสาน	ซึ่งได้ตั้งเป็น 
ศนูย์ใหญ่อยูท่ี่	จ.นครราชสมีา	โดยมหีนงัจากบรษิทัอยูใ่นบญัชกีว่า	๓๐	 
เรือ่ง	ปี	พ.ศ.	๒๔๗๑	เค้าลางแห่งความตกต�า่ของสยามภาพยนตร์บรษิทั 
ก็มาถึง	 เนื่องจากหัวเรือใหญ่อย่างนายเซียวซองอ๊วนได้ถึงแก่กรรมลง	 
และในปี	พ.ศ.	๒๔๗๒	กเ็กดิเหตไุม่คาดฝันขึน้กบัโรงหนงัพฒันากร	เมือ่ 
ฟิล์มไนเตรทท่ีอยูใ่นคลงัเกบ็ฟิล์ม	เกดิลกุไหม้จนวอดวาย	ทนัททีีท่ราบ 
ข่าว	นายเนยรีบน�าฟิล์มในความรับผิดชอบกลับไปให้ที่กรุงเทพฯ		แต่ 
ทางพัฒนากรก็ตอบแทนความดีความชอบของเขาด้วยการโอนมอบ 
ฟิล์มชดุดงักล่าวรวมทัง้อปุกรณ์เครือ่งฉายต่าง	ๆ 	ให้เป็นกรรมสทิธิ	์เป็น

นายเนยรบัหน้าที่เป็นตัวแทนขยายสาขาให้แก่
สยามภาพยนตรบ์ริษัท จากภาคเหนือเรือ่ยมาจนถึงภาคอีสาน 
ซึ่งได้ตั้งเป็นศูนย์ใหญ่อยู่ที่ จ.นครราชสีมา 
โดยมีหนังจากบริษัทอยู่ในบัญชีกว่า ๓๐ เรือ่ง

ขบวนแห่โฆษณาหนังหน้าโรงหนังที่	จ.อุตรดิตถ์	นายเนยคือผู้ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง

๑๓



รางวัลแห่งการท�างานเพื่อบริษัทด้วยความวิริยะอุตสาหะตลอดมา
	 ด้วยฟิล์มภาพยนตร์ที่มีอยู่ในมือ	 นายเนยได้กลับมาตั้งต้น 
กิจการภาพยนตร์ของตนเองที่โคราช		ท�าทุกอย่างด้วยตนเองทั้งเขียน 
ป้าย	แห่โฆษณา	และฉายหนัง	เขาเริ่มต้นจากการเร่หนังฉาย	ต่อมาจึง 
พยายามสร้างหรือเช่าโรงหนังตามเมืองใหญ่	ๆ	ให้ทั่วทั้งภูมิภาค	เพื่อ
ส่งหนังไปป้อนเข้าโรง	 ซ่ึงเป็นระบบแบบเดียวกับนายเซียวซองอ๊วน 
แห่งพัฒนากร	 	 ใช้ช่ือสายหนังว่า	 เฉลิมวัฒนา	 อันเป็นชื่อของโรง 
ภาพยนตร์ของเจ้าเมืองโคราช	ที่เขาอาศัยเช่าประกอบกิจการ	
 
	 สายหนงัเฉลมิวฒันาของนายเนย	จงึค่อย	ๆ 	ขยายสาขาออก 
ไปทัว่ทัง้ภาคอสีาน	จากเดก็เขยีนป้ายโฆษณาของโรงหนงัพฒันากรใน 
วันวาน	 เขาสามารถสร้างเน้ือสร้างตัวข้ึนมาอยู่ในฐานะเดียวกับนาย 
ห้างเซียวซองอ๊วนผู้ที่เคารพรัก	 มีโรงหนังอยู่ในเครือนับร้อยโรง	 และ 
สร้างโรงหนังขึ้นมาเป็นของตนเอง	ถึง	๓	โรง	คือ	โรงหนังเฉลิมวัฒนา	 
อุดรธานี		โรงหนังเฉลิมวัฒนา	อุบลราชธานี	และโรงหนังเฉลิมวัฒนา 
รามา	นครราชสีมา	
	 	 	 ส่วนส�าคัญที่ท�าให้นายเนยประสบความส�าเร็จ	 ก็คือ	 
ความรอบรู้ในวชิาชพีของตนเองอย่างกว้างขวางและลกึซ้ึง		เพราะผ่าน 
งานมาแล้วทุกบทบาทในเส้นทางสายธุรกิจภาพยนตร์	 ท�าให้เขา 
สามารถมองเห็นและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับโรงภาพยนตร์ได้ทุก 
จดุ	โดยเฉพาะด้านบัญชรีายรบัรายจ่ายทีล่ะเอยีดถีถ้่วน	ชนดิทีก่�าหนด 
ให้ตนเองผู้เป็นเจ้าของยังต้องรับเงินเดือนจากโรงหนัง	 เพื่อให้เงินใน 
บญัชเีป็นไปตามระบบ	รวมทัง้ขึน้ชือ่ด้านความประหยดัมธัยสัถ์	แม้จะ 
ยกระดบัขึน้มาจนร�า่รวย		แต่เขายงัคงใช้ชวีติอย่างเรยีบง่ายและสมถะ	 
ไม่แสดงตนให้ใครต่อใครรู้ว่าเป็นเศรษฐ	ี ครั้งหน่ึง	 นายเนยเคยเข้าไป 
ซื้อเครื่องขยายเสียงในห้างที่โคราช	แต่กลับไม่ได้รับการต้อนรับอย่าง

ดีจากพนักงาน	เพราะไม่เชื่อว่าจะมีเงินพอจ่าย	 
ครั้นเมื่อจ่ายด้วยดราฟท์เงินสด	ยังถูกไล่ 

ให้ไปขึ้นมาเป็นเงินสดจริง	 ๆ	 ด้วย 
ความกลัวว่าจะเป็นของปลอม	ซึ่ง
นายเนยก็ยอมท�าตามแต่โดยดี	
ก่อนท่ีพนักงานคนนั้นจะมารู้ใน

ภายหลังว่า	เขาคือนายห้างใหญ่แห่งเจ้าของเฉลิมวัฒนา
	 ความพเิศษอกีอย่างหนึง่ของนายเนยคอื	การเป็นผูเ้ชีย่วชาญ 
ในด้านงานช่าง	โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์			ที่แม้จะไม่ได้ 
เรียนมาทางนี้โดยตรง	แต่อาศัยความใฝ่รู้และความจ�าที่ดีเยี่ยม	ศึกษา 
เอาจากหนงัสอืคูม่อืซึง่ส่วนใหญ่เป็นภาษาองักฤษ		ชือ่เสยีงของเขาด้าน 
นี้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๗๖	 เม่ือเกิดเหตุการณ์กบฏ 
บวรเดชที่โคราช	เขาจึงถูกฝ่ายกบฏคุมตัว	เพราะกลัวว่าจะเป็นแนวที่	
๕	หรือไส้ศึก	ท�าเครื่องส่งสัญญาณให้ฝ่ายรัฐบาลในกรุงเทพฯ	 	
	 ความรอบรูข้องนายเนย	ท�าให้เมือ่เกดิมอีปุกรณ์ใดใดในโรง 
ภาพยนตร์เสียหาย	 เขาจึงสามารถซ่อมได้เอง	 รวมทั้งยังเคยเปิดเป็น 
ร้านรับซ่อมเครื่องฉาย	เครื่องขยายเสียง	ให้แก่โรงหนังต่าง	ๆ	และรถ 
หนงัขายยาอกีด้วย		ว่ากนัว่า	หากน�าอปุกรณ์ทีน่ายเนยซ่อมไม่ได้ไปให้ 
ร้านอื่น	ๆ 	ซ่อม	จะไม่มีใครยอมรับ	เพราะเชื่อกันว่า	ถ้านายเนยยังซ่อม 
ไม่ได้	พวกเขาก็คงหมดปัญญา	
	 เรือ่งทีแ่สดงถงึความพเิศษของนายเนยด้านนีไ้ด้ดทีีส่ดุเรือ่ง 
หนึ่ง	ก็คือ	เหตุการณ์เมื่อครั้งที่เปิดโรงหนังเฉลิมวัฒนารามา	ที่โคราช	 
นายเนยได้สั่งซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์	Victoria	8	ที่สามารถฉายได้ทั้ง 
ฟิล์มระบบ	๗๐	มม.	และ	๓๕	มม.	ระบบเสียงทั้งแบบแสงและแบบ 
แม่เหลก็	จากบรษิทัแบลค็แอนด์ไวท์	แต่ปรากฏว่าเครือ่งกลบัเสยีตัง้แต่ 
การฉายวันแรก	ทางบริษัทจึงต้องส่งช่างมาซ่อมถึง	๒	คน	รวมกับช่าง 
ของโรงหนังนายเนยอีก	๑	 คน	ทั้งหมดใช้เวลาซ่อมกันถึงสองวันสอง 
คืน	ก็ไม่ส�าเร็จ		เที่ยงของวันที่สาม	นายเนยจึงขึ้นไปดูด้วยตนเอง	แล้ว

สายหนังเฉลิมวัฒนาของนายเนยมีโรงหนังอยู่ในเครือ
นับรอ้ยโรง และสรา้งโรงหนังขึ้นมาเป็นของตนเอง

ถึง ๓ โรง คือ โรงหนังเฉลิมวัฒนา อุดรธานี
โรงหนังเฉลิมวัฒนา อุบลราชธานี

และโรงหนังเฉลิมวัฒนารามา นครราชสีมา 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ตลับเมตรส�าหรับใช้วัดพื้นที่สร้างโรงหนัง

ส่วนหนึ่งของฟิล์มภาพยนตร์ขาว-ด�า	๓๐๐-๕๐๐	ม้วน

เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์รับมอบของจากคุณประณีต	ชาญศิลป์	(ซ้ายสุด)	
ลูกสาวของนายเนย	วรรณงาม



พยายามซักไซ้ไล่เรียงถึงรายละเอียดต่าง	 ๆ	 ของเครื่อง	 เพื่อประมวล 
เข้ากับประสบการณ์ของตน	 จนสามารถแนะวิธีให้ช่างซ่อมได้ส�าเร็จ	 
ชนิดที่ไม่มีใครคาดถึง	 ทางบริษัทแบล็คแอนด์ไวท์	 ถึงกับต้องส่งเหล้า
ชั้นดีและกระเช้าผลไม้มาให้เป็นการขอโทษและคารวะในฝีมือ
	 เรื่องแปลกอีกอย่างหน่ึงของนายห้างใหญ่แห่งเฉลิมวัฒนา 
ผู้นี้	คือ	แม้เขาจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาด้วยธุรกิจฉายหนัง	แต่เขากลับ 
เป็นคนทีไ่ม่ชอบดูหนงั	ดแูต่ให้เหน็ว่าหนงัทีฉ่ายให้คนดนูัน้เสยีงชดัและ 
ภาพสว่างก็เป็นที่พอใจ	เพราะทุก	ๆ 	วัน	เขาจะต้องคอยตรวจสอบดูว่า 
มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับโรงหนังบ้างอย่างไม่เคยขาด	 	 เมื่อต้องฝึกหัด 
ผู้จัดการคนใหม่	 นายเนยใช้วิธีการให้เริ่มต้นท�างานทุก	 ๆ	 อย่าง	 เริ่ม 
จากลบป้ายโฆษณา	 ซ่อมแบตเตอรี่	 เขียนป้าย	 ฉายหนัง	 ตระเวนแห	่ 
สมหุบญัช	ีจงึค่อยก้าวขึน้มาเป็นผูจ้ดัการ	ด้วยคตทิีว่่า	ผูจ้ดัการโรงหนงั 
ต้องรอบรู้และเป็นงานทุกอย่างกว่าลูกน้องคนอ่ืน	 ๆ	 แต่แม้จะปลด 
ระวางตนเองจากการเป็นผู้จัดการโรง	เมือ่ยา่งเข้าสู่วัยชรา		เขาก็ยงัคง 
ท�างานไม่หยุดหย่อน	 และคิดถึงแต่เรื่องโรงหนังอยู่ตลอดเวลา	 จน 
กระทั่งช่วงสุดท้ายของชีวิต		
	 นายเนย	 วรรณงาม	 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่	 ๒๙	 มกราคม 
พ.ศ.	 ๒๕๒๗	 รวมอายุได้	 ๘๕	 ปี	 ท่ามกลางข้าวของเกี่ยวกับโรงหนัง 
มากมายที่เขาเก็บสะสมมาตลอดทั้งชีวิต	แม้จะหมดอายุการใช้งานไป 
แล้วก็ไม่เคยคิดท้ิง	 ทั้งขาโต๊ะเคร่ืองฉาย	 สมัย	 ร.๕	 เครื่องฉายฟิล์ม 
ขนาด	๓๕	มม.	เครือ่งฉายสไลด์และแผ่นกระจกสไลด์จ�านวนมาก	ตลบั 
เมตรขนาดใหญ่ส�าหรับวัดพ้ืนที่สร้างโรงหนัง	 เคร่ืองมือและอุปกรณ ์
ไฟฟ้า	 โต๊ะท�างานขนาดใหญ่มีลิ้นชักอยู่สองฝั่ง	 หนังสือและเอกสาร 
ต่าง	ๆ 	ไปจนถึง	ฟิล์มภาพยนตร์อีกนับร้อยม้วน	เช่น	เลือดชาวนา	ของ 
โรงถ่ายศรีกรุง	ฯลฯ		
	 ในตอนแรก	 คุณประณีต ชาญศิลป์	 และ	 คุณสุรินทร์ 
ชาญศิลป์ ลูกสาวและลูกเขยผู้รับช่วงกิจการต่อ	ได้คิดจะน�าบางส่วน 
ไปขายเพื่อน�าเงินมาอุทิศส่วนกุศลให้	แต่ด้วยความบังเอิญที่	คุณดิเรก  
เรียบกวี ญาติผู้เป็นคนขับรถ	 ได้เห็นข่าวเก่ียวกับหอภาพยนตร์ทาง 
โทรทัศน์	 และแนะน�าให้น�าของต่าง	 ๆ	 มามอบให้กับเรา	 สมบัติทาง
ภาพยนตร์อันมีค่าของนายเนยจึงได้รับการน�ามาเก็บรักษาอยู่ที่หอ 
ภาพยนตร์เพื่อเป็นที่เรียนรู้แก่อนุชนตลอดมา	 ส่วนหน่ึงได้รับการจัด 
แสดงไว้		ณ	ห้องผูจ้ดัการโรงหนงัอลงัการ	ในพพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย	 

ดังที่กล่าวไว้ในช่วงต้น	และที่ส�าคัญก็
คือ	 	 การขึ้นไปรับของถึงโคราชใน 
คราวนัน้	ยงัท�าให้เราได้รบัรูข้้อมลูของ
นายเนย	 จากค�า สัมภาษณ ์ของ 
บคุคลใกล้ชดิในครอบครัวทัง้สามท่าน		
ตามเรือ่งราวทีไ่ด้เรยีบเรยีงให้อ่านกนั
ไปทั้งหมดนี้

 
	 หากยังมีชีวิตอยู่	 เดือนมิถุนายนนี้	นายเนย	วรรณงามก็จะ 
มีอายุครบ	๑๑๕	ปีพอดี		หย่อนไปจากการก�าเนิดภาพยนตร์ในสยาม 
แค่เพียงปีเดียว		ในยุคสมัยที่ระบบโรงภาพยนตร์เปลี่ยนแปลงจนแทบ 
ไม่เหลือเค้าโครงเดิมอีกต่อไป	 หอภาพยนตร์ขออุทิศบทความนี้เพื่อ 
ร�าลึกถงึชายผูท้ีเ่คยยนืหยดัต่อสูอ้ยูใ่นธรุกจิโรงภาพยนตร์แบบเก่า	และ 
เติบโตขึ้นมาด้วยวงจรของโลกมายาแห่งภาพยนตร์โดยแท้
 

ส่วนหนึ่งของฟิล์มภาพยนตร์ขาว-ด�า	๓๐๐-๕๐๐	ม้วน

หนังสือเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จ�านวนมาก

ภาพโรงภาพยนตร์พิพัฒนจันทร	
ที่	จ.อุตรดิตถ์	ถ่ายเมื่อปี	พ.ศ.๒๔๗๒

เครื่องดนตรีส�าหรับแห่โฆษณาหนัง

ภาพประตูสามยอด	
บริเวณที่ตั้งโรงละคร
หม่อมเจ้าอลังการ	
สถานที่ก�าเนิด
ภาพยนตร์ในสยาม

ร่วมฉลองวันเกิดปีที่ ๑๑๖ 
ของภาพยนตร์ในสยาม
เดอืนมถินุายนนี	้วาระการก�าเนดิภาพยนตร์ในสยามจะเวยีนมาครบรอบ
อกีครัง้	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	ขอเชญิชวนผูร้กัหนงัทกุท่านมา
ร่วมฉลองวันเกิดปีที่	 ๑๑๖	 และพบกับกิจกรรมมากมายในวันท่ี	 ๙	
มิถุนายน	๒๕๕๖	ณ	โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	หอภาพยนตร์	(องค์การ
มหาชน)

๑๕



เชิด ทรงศรี สิ้นลมหายใจเมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
เขาได้สรา้งผลงานภาพยนตรไ์ทยทั้งหมด ๑๘ เรือ่ง ซึ่ง
หนังหลายเรื่องยังคงลือเล่ืองอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน 
นอกจากนัน้ยงัมผีลงานหนงัสอืสองเลม่สดุทา้ยกอ่นการ
จากไปอย่างไม่มีวันกลับ ที่เขาเขียนถึงชีวิตส่วนตัวใน
สองมิติ คือ ความตาย กับ ความรกั ในรปูแบบเผย
ประสบการณ์อันมีคุณค่าให้ผู้อ่านได้ระลึกถึงชายนาม 
เชิด ทรงศรี 

โดยการเล่าเรื่องแต่ละช่วงบทจะมีรูปภาพของแต่ละช่วงวัย	 รวมถึง 
ภาพถ่ายเหตุการณ์ส�าคัญต่าง	 ๆ	 ช่วยส่งเสริมขยายเนื้อหาให้มีความ 
ลุ่มลึก	 อีกทั้งการใช้ภาษาอย่างเข้าใจง่าย	 แต่ทว่าซาบซึ้ง	 ส่งผลให้เมื่อ 
อ่านแล้ว...	 ยิ่งจดจ�า	 ยิ่งเคารพ	 ในการใช้ชีวิตของบุคคลส�าคัญท่าน 
หนึ่งแห่งวงการภาพยนตร์ไทย	
	 ฉะนั้น	 เมื่อห้วงเวลาเดือนพฤษภาคมเวียนมาบรรจบอีก 
ครั้ง	ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน	เชิด	ทรงศรี	จึงขอร�าลึกการจากไปครบ
รอบ	๗	ปี	ของเชิด	ทรงศรี	ผ่านหนังสือ	“นั่งคุยกับความตาย” และ	“นั่ง 
คุยกับความรัก” 

“ชีวิตคือกันกับหนัง	หนังขาดก็เหมือนชีวิตเจ็บป่วย	
หนังจบเรื่อง	(เพราะไม่มีฟิล์มฉายต่อเนื่องอีกแล้ว)	

ก็เหมือนจบชีวิต	(เพราะไม่มีการเกิดต่อเนื่องอีกแล้ว)
นั่งคุยกับความตาย : หน้า ๖๐ – ๖๑

	 เรื่องราวในหนังสือ	นั่งคุยกับความตาย เชิด	ทรงศรี	เขียนตั้งแต่ 
จดุเริม่ต้นทีต่นเองสงสยัถงึอาการผดิปกตทิางร่างกายเมือ่พฤษภาคม	๒๕๔๕	 
จนกระทั่งได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์ว่าตนนั้นเป็นโรคมะเร็งต่อม 
ลูกหมากระยะที่	 ๔	หรือระยะสุดท้าย...	 ครั้นทราบเช่นนั้นจะท้อถอยหรือ 
จะเดินหน้าสู้ต่อไป?	แน่ละ...	อาการเจ็บปวดรวดร้าวทางร่างกายที่เขาต้อง 
เผชญินัน้	ปรากฏชัดเจนอยูใ่นค�าพรรณนาของหนงัสอืเล่มนี	้อนัเกีย่วพนักบั 
ชะตาชีวิตเยีย่งกรายใกล้ความตาย	โดยถ้อยค�าทีคุ่ณเชดิสือ่สารความหมาย 
กับผู้อ่านไม่ใช่การโอดครวญหรือเศร้าหมอง	แต่ทดแทนความทรมาน	ด้วย 
การสร้างอารมณ์ข�าขันให้ผ่านพ้นความร้าวรานเหล่านั้นไปให้ได้	 ซึ่งเขา 
สามารถชะลอเวลายับยั้งเจ้าโรคร้ายระยะสุดท้ายให้สงบ	และท�าให้เขาม ี
ชีวิตอยู่กับครอบครัวเพิ่มขึ้นอีก	๔	ปี	
	 เหนืออ่ืนใดคือจิตวิญญาณแห่งคนท�าหนัง	 เทคนิคการเขียน 
หนังสือเล่มนี้เหมือนการฉายหนังชีวประวัติ	โดยแก่นเรื่องหลัก	คือ	การเล่า 
ประสบการณ์ของผู้ป่วยคนหนึ่ง	 มีทั้งรายละเอียดการตรวจวินิจฉัย	 การ 
ตกลงท�าความเข้าใจระหว่างแพทย์กับคนไข้	 การบ�าบัดรักษาอย่างถูกต้อง	 
การเอาใจใส่จากคนในครอบครวั	และทกุช่วงของเนือ้เรือ่งจะมกีารเขยีนถงึ 
ชีวประวัติส่วนตัวของเขา	 ในแง่มุมการต่อสู้กับความล�าบากยากเข็ญท่ี 

ร�ำลึกถึง เชิด ทรงศรี ใน

นั่งคุยกับความตาย
นั่งคุยกับความรัก

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๑๖



สพุรรณ	พราหมณ์พนัธุ	์/	ครดูอกดนิ	กญัญามาลย์	เป็นต้น	จนกระทัง่ 
ได้สร้างภาพยนตร์เรือ่งแรก	โนราห์ (๒๕๐๙)	จากบทประพนัธ์ทีเ่ขยีน 
ด้วยตัวเองและประสบความส�าเร็จ	 จวบจนเมื่อเวลาผันผ่านการท�า 
หนังสร้างเงินให้กับเขา	 เม่ือมีเงินจึงบากบั่นไปไขว่คว้าความรู้ด้าน 
ภาษาองักฤษ	ซึง่เป็นสิง่หนึง่ทีเ่ขาหวาดกลวัมาตลอด	รวมถงึการเรียน 
หลกัสตูรเกีย่วกบัวชิาการภาพยนตร์	ณ	ลอสแองเจลสิ	สหรัฐอเมรกิา	 
และปิดท้ายหนังสือเล่มนี้ด้วยการคลี่คลายข้อค้างคาใจของการ 
พลัดพรากจากความรักที่เฝ้ารอค�าเฉลยมาเนิ่นนาน	
	 นั่งคุยกับความตายและนั่งคุยกับความรัก	 เป็นหนังสือ 
ขนาดบาง	 แต่ไม่เบา	 เนื่องจากอัดแน่นด้วยชีวประวัติของ	 เชิด 
ทรงศรี	 อันเป็นเรื่องราวในอดีตและมีล�าดับขั้นผันแปรไปตามช่วง 
จังหวะเวลา	 รวมทั้งส่งอิทธิพลมาสู่อาชีพสุดท้าย	 คือ	 คนท�าหนัง	 
เพราะเชิด	ทรงศรี	มีหลักคิดว่า	ความหลัง	 เป็นเหมือนวัตถุโบราณ 
มีค่าส�าหรับคนรู้ค่า	คนไม่รู้ค่า	 -	ไม่สนใจ	ทิ้งความหลังไปโดยเปล่า 
ประโยชน์...น่าเสียดายนัก
……………………………………………………………………………………………

	 สุดท้ายทุกคนหลีกหนีไม่พ้นความตาย	แต่คนดีย่อมมีชื่อ 
จารึก...	เชิด ทรงศรี เป็นผู้อ่านหนังสือมาก	อ่านหนังสือทุกประเภท	 
ดังนั้น	เขาจึงมีความคิดเห็นว่า	หนังสือเป็นแหล่งข้อมูลชั้นเลิศ	โดย 
กรุหนังสือส่วนตัวของเชิด	 ทรงศรี	 ได้รับการเก็บรักษาไว้ท่ีหอ 
ภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	และหนังสืออันมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับ 
ภาพยนตร์ได้ถกูคดัสรร	เพือ่ให้บริการ	รวมถงึก่อให้เกดิประโยชน์แก่ 
บคุคลทัว่ไป	ซึง่สามารถหาอ่านได้ทีน่ี	่ทีห้่องสมดุและโสตทศันสถาน 
เชิด ทรงศรี ณ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

ผ่านมาต้ังแต่วัยเด็กจนถึงวัยหนุ่ม	 พร้อมกับเหตุการณ์ในอดีตที่เฉียดตาย 
แบบหวุดหวิดจ�านวน	๔	 ครั้ง	 น�ามาเล่าเปรียบเทียบควบคู่ไปกับการต่อสู ้
โรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย...	
	 และเมื่อ	เชิด	ทรงศรี	ได้เขียนประเด็นความตาย	ลงตีพิมพ์เป็น 
ตอน	ๆ	ครั้งแรกในมติชนสุดสัปดาห์จนจบแล้วนั้น	เขาได้เขียนเรื่องราวอีก 
มิติหนึ่งอันเป็นสัดส่วนส�าคัญในชีวิต	คือ	“นั่งคุยกับความรัก”

ทั้งหมดของหนังที่ผมสร้างมีความรักเป็นแรงงาน
ประสบการณ์แห่งชีวิต	คือ	ผู้ก�ากับภาพยนตร์ตัวจริง

โดยแอบอิงอยู่ในชื่อ	เชิด	ทรงศรี
นั่งคุยกับความรัก : หน้า ๑๙๔

	 เชิด	 ทรงศรี	 เคยกล่าวไว้ว่า	“ผมได�ดูหนังที่คนอื่นสร�างมามาก  
และมากคนยกย่องว่าดกีว่าหนงัของผม ซึง่ผมกไ็ม่ปฏเิสธ แต่ผมก็ไม่เคยคดิ 
จะท�าหนังแบบคนอื่นเหล่าน้ัน”	 (เชิด	 ทรงศรี,๒๕๔๗,น.๑๙๔)	 เฉกเช่น 
เดียวกันกับความรักท่ีเปิดเผยในหนังสือเล่มน้ี	 ก็เป็นความรักในแบบฉบับ 
ของเชิด	 ทรงศรี	 เนื้อเรื่องหลักภายในเล่มปกคลุมอบอวลด้วยบรรยากาศ 
แห่งค�าว่า	“ความรัก”	ซึ่งเกิดขึ้นตอนเขาเริ่มท�างานหาเลี้ยงชีพ	ฉะนั้นการ 
เขยีนจงึถ่ายทอดจงัหวะลลีาของหัวใจทีเ่ป่ียมล้นด้วยความรักขนานคูไ่ปกบั 
เรื่องราวแห่งหน้าที่การงาน	ตั้งแต่เริ่มต้นท�างานเป็นครูประชาบาล	จังหวัด 
อุตรดิตถ์/พนักงานองค์การ	ร.ส.พ./พลทหาร	สู่จุดพลิกผันได้เริ่มงานเขียน	 
ซึ่งมีหลายประเภทตั้งแต่	 เรื่องส้ัน	 บทภาพยนตร์	 นวนิยาย	 บทเพลง	 บท 
ละครวิทยุ	บทละครโทรทัศน์	บทละครเวที	 รวมถึงต้นตอแห่งนามปากกา	 
“ธม	ธาตรี”	กับ	นามสกุล	“ทรงศรี”	ที่วางต�าแหน่งอยู่หลังค�าว่า	“เชิด”	ก็ 
มทีีม่าจากความรกัแบบหนุ่มสาว	จนกระทัง่เขาได้เป็นบรรณาธกิารนติยสาร 
ภาพยนตร์และโทรทัศน์	 เขาจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับหนัง	 รวมถึงรู้จักบุคคล 
ต่าง	ๆ	ในแวดวงนี้	และได้เริ่มเข้าสู่การสร้างภาพยนตร์เต็มตัว	โดยจุดแรก 
เริม่ได้รบัความเมตตาจากบคุคลในวงการภาพยนตร์ไทย	ซึง่เขายกย่องและ 
ขานนามบุคคลกลุ่มนี้ว่า	“ครู”	เช่น	ครู	ส.อาสนจินดา	/	ครูคุณาวุฒิ	/	ครู 

๑๗



เม่ือปี ๒๕๕๕ หน่วยกู้หนัง ได้มีโอกาสไป 
ส�ารวจฟิลม์ภาพยนตร ์ทีส่ามจงัหวดัชายแดน 
ภาคใต้ คือยะลา ปัตตานีและสตูล ได้เรียนรู ้
เก็บเกีย่วประสบการณอ์นัมคีา่ ซึง่ไมมี่วนัหมด 
ในเรือ่งการส�ารวจฟิล์มภาพยนตร์
 

 	 	 	 	 	 	 	 	 เช่นเดียวกับในปี	 ๒๕๕๖	 นี้	 เป้าหมายของ 
หน่วยกูห้นงัในการออกเดนิทางส�ารวจฟิล์มภาพยนตร์นัน้	 
มีอยู่ด้วยกันหลายที่	 หนึ่งในนั้นคือจังหวัดจันทบุรี	 แห่ง 
ภาคตะวันออก	ที่หน่วยกู้หนังยังไม่เคยไปถึง

           เริ่มต้นหาข้อมูลกันก่อน
 ที่หอภาพยนตร์	ในห้องสมุดฯ	เชิด	ทรงศรีนั้น	มีหนังสือที่เขียนถึงภาพยนตร์กับจังหวัด 
จันทบุรี	เท่าที่หาเจอ	มีด้วยกัน	๒	เล่ม	คือ	หนังสือนิทานของลุง เรื่องแหวนวิเศษ	ที่เล่าเรื่องการ 
ค้นพบฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เรื่อง	แหวนวิเศษ 
ม้วนที่	๒	ที่วังสวนบ้านแก้ว	จ.จันทบุรี	และเอกสารชื่อโรงภาพยนตร์ ของคณะนิเทศศาสตร์	จุฬา- 
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซึ่งได้รวบรวมรายชื่อโรงภาพยนตร์ในอดีตของจันทบุรีเอาไว้
	 หลังจากนั้น	 เราได้สอบถามข้อมูลภาพยนตร์ของจังหวัดจันทบุรี	 ในปัจจุบันกับ 
คุณกรวีร์ มายะรังษี หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	จันทบุรี	และได้ท�าการนัดหมายล่วงหน้าว่า 
จะลงไปส�ารวจในวันที่	๒๔-๒๗	เมษายนนี้	โดยวางแผนเบื้องต้นไว้ว่า	วันแรกจะเริ่มต้นที่	วังสวน 
บ้านแก้ว	และวันที่สองจึงจะเดินทางไป	ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ	จันทบุรี	ส่วนวันที่สามและสี่ 
นั้น	ขึ้นอยู่กับว่าจะมีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่	ถ้ามีก็เดินหน้ากันต่อไป	

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

นิทานของลุง เรื่อง แหวนวิเศษ

สะกดรอยความทรงจ�ากับ

ภาพยนตร์
ที่จันทบุรี

๑๘



วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ 
“ถึงไมไ่ด้เห็นหน้าเธอแตไ่ด้เห็นเธอในความทรงจ�าก็ยังดี”

	 วันแรกของการออกเดินทาง	 เป้าหมายแรกคือ	 วังสวนบ้านแก้ว  
จังหวัดจันทบุรี	 เพื่อไปดูสถานที่เก็บฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ของในหลวง 
รัชกาลที่	๗		เรื่อง	แหวนวิเศษ	ม้วนที่	๒	ตามที่หนังสือเขียนบอกเอาไว้	โดยได้ 
รับเกียรติจากคุณพชร	 เกตุเล็ก	ซึ่งเป็นนักวิชาการประจ�าอยู่ที่วังสวนบ้านแก้ว	 
เป็นผู้น�าชม	คุณพชรได้อธิบายว่า	วังสวนบ้านแก้วมีอาคารหลัก	อยู่	๓	อาคาร 
ประกอบด้วย	 พระต�าหนักใหญ่	 (พระต�าหนักเทา)	 พระต�าหนักดอนแค	 (พระ 
ต�าหนักแดง)	และเรือนเขียว
	 ทีท่ีพ่วกเราทมีงานหน่วยกู้หนงัเดนิทางไปคอื	พระต�าหนกัใหญ่	(พระ 
ต�าหนกัเทา)	ในอดีตเคยเป็นทีป่ระทบัของสมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณ	ีภายใน 
พระต�าหนักใหญ่	ประกอบด้วยห้องต่าง	ๆ	หลายห้อง	แต่ห้องที่	๕	นั้นน่าสนใจ 
ที่สุด	คือห้องทรงพระส�าราญ	อยู่ติดกับห้องส�าหรับรอเข้าเฝ้า	ซึ่งเป็นห้องที่ใช้ 
พกัผ่อนเวลาเสวยเสรจ็และใช้ส�าหรบัรบัรองแขกของสมเดจ็ฯ	แต่เท่าทีเ่หน็กย็งั 
ไม่มีอะไรมายืนยันได้ว่าเป็นสถานที่เก็บฟิล์มภาพยนตร์	 เรื่องแหวนวิเศษ	ม้วน 
ที่	๒		เราจึงต้องเฝ้ารอหาความจริงต่อไป

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖
“ทัวร์โรงหนัง ๖+๑ ในตัวเมืองจันทบุรีภายใน ๑ วัน” 

	 วันที่สองในการเดินทางจุดหมายอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ	 
จันทบุรี	 เมื่อไปถึงพวกเราได้พบคุณกรวีร์	 ซ่ึงได้พาพวกเราชมของดีน่าต่ืนตา 
ตื่นใจในหอจดหมายเหตุ	 เช่น	 ทะเบียนนามสกุลเมืองจันทบุรี	 มณฑลจันทบุรี	 
พญาครุฑที่ท�าด้วยไม้อันใหญ่ยักษ์	 และได้เป็นไกด์พาทัวร์โรงหนังในตัวเมือง 
จันทบุรี		โดยในตัวเมืองจันทบุรี	เคยมีโรงหนังอยู่	๖	แห่ง	ดังรายชื่อต่อไปนี้
	 ๑.	โรงหนังเฉลิมจันท์ เจ้าของคือ	คุณสุมาลี  เสือโตงาม	ปัจจุบัน 
โรงหนังถูกทุบทิ้งไปแล้ว	และสร้างใหม่เป็นอาคารชั้นเดียวสามคูหา	อยู่หน้าวัด 
เขตร์นาบุญญาราม	ข้าง	ๆ 	ตลาดโภคศิริ	พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นบอกว่า	อาคารโรง 
หนังเฉลิมจันท์	จะมีลักษณะคล้ายกับตัวอาคารตลาดโภคศิริ		
	 ๒.	โรงหนังจันทบุรีมัลติเพล็กซ์ หรือชื่อเดิมจันทบุรีรามา	เจ้าของ 
คือคุณพรรณวดี	โกศลานันท์	อยู่บริเวณ	ถ.ขวาง	ก่อนปิดกิจการเคยแบ่งเป็น	๔	 
โรง	 จัดฉายในระบบมัลติเพล็กซ์	 ข้างหน้าโรงหนังเป็นร้านกรุงทองให้บริการ 
เกี่ยวกับนาฬิกาและแว่นตา

ภายในวังสวนบ้านแก้ว

วังสวนบ้านแก้ว

บริเวณโรงหนังเฉลิมจันท์

โรงหนังจันทบุรีมัลติเพล็กซ์

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี

พญาครุฑ ท�าด้วยไม้



	 ๓.	โรงหนังโอโรร่า อยู่บริเวณ		ถ.เบญจมราชูทิศ	ปัจจุบัน	เป็นที่อยู่
ของรังนกนางแอ่น	อยู่ตรงข้ามกับร้านทองรัตนา	
	 ๔.	โรงหนงัไทยรกัมติร	อยูบ่รเิวณ	ถ.โกศลานนัท์	เจ้าของคอืคณุเรวัต  
โกศลานันท์ ผู้มีฉายาว่าเจ้าพ่อบันเทิงแห่งเมืองจันทบุรี	 ปัจจุบัน	 เป็นอาคาร 
จันท์	 เจมส์	 ร้านค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจันทบุรี	 และเป็นเครือญาติกับ	 
เจ้าของโรงหนังจันทบุรีมัลติเพล็กซ์	 ซ่ึงทายาทรุ่นท่ี	 ๓	 คือคุณอโณทัย 
โกศลานันท์ เจ้าของร้าน	 ได้วาดแผนผังความสัมพันธ์เกี่ยวกับโรงหนังของทั้ง 
สองตระกูลให้ดู	 	 ซึ่งน่าสนใจมากและได้มีการนัดหมายว่าจะกลับไปสัมภาษณ์ 
ความเป็นมากันอีกครั้งหนึ่ง
	 ๕.	โรงหนังศรีบูรพา	อยู่ตรงวงเวียนในตัวเมือง	ปัจจุบัน	ด้านหน้ามี 
ร้านขายข้าวต้มและร้านท�ารองเท้าเป็นโรงหนังที่อยู่บนเนิน	เวลาเช้า	ๆ	ขับรถ 
ขึ้นมาบนเนินจะเห็นได้เด่นชัดมาก	
	 ๖.	โรงหนังสยาม	เจ้าของคือ	คุณประเวศ กอร์ปไพบูลย์ อยู่บริเวณ 
สามแยก	ถ.ศรีรองเมือง	ปัจจุบันเป็นลานจอดรถ	ดูสภาพโรงหนังจากภายนอก 
น่าจะเป็นโรงหนังที่ใหญ่มากและอยู่ในท�าเลที่คนพลุกพล่านมากที่สุดด้วย
	 และที่ศาลหลักเมือง	 คุณกรวีร์	 ได้พาไปพบกับคุณชิดชัย โอกาส- 
ชาติสกุล	เลขานุการศาลหลักเมืองจันทบุรี	คุณชิดชัยบอกว่าประชาชนมาไหว้ 
ศาลหลักเมือง	 เหมือนสายฝนที่ไม่ขาดสาย	 ใครอธิษฐานได้สมใจก็จะมาแก้บน 
ด้วยการฉายหนังกลางแปลงถวายเฉลี่ยเดือนละ	๓๐	ครั้ง	แต่ถ้าเป็นตอนที่คน 
ยังนิยมดูหนังกลางแปลงกันมาก	 แต่ละวันจะมีหนังฉายให้ดูมากกว่า	 ๓	 จอ	 
ซึ่งรายชื่อบริการหนังกลางแปลงที่ยังให้บริการฉายหนังแก้บน	 มีอยู่ทั้งหมด	๘		 
ราย	ประกอบด้วย	๑.	 โชคชัยภาพยนตร์	๒.	ฟิล์มทองภาพยนตร์	๓.	จันทบุรี 
ภาพยนตร์	 ๔.	 เมืองทองภาพยนตร์	 ๕.	 สายทองภาพยนตร์	 ๖.	 รัศมีธงชัย 
ภาพยนตร์	๗.	ประเสริฐ์ภาพยนตร์	๘.	แสงสวรรค์ภาพยนตร์
	 คณุกรวร์ี		บอกว่า	หน่วยบรกิารหนงัประเสริฐ์ภาพยนตร์	ยงัเกบ็หนงั
มติร	ชยับญัชาอยูบ่นหิง้	ท�าให้เป้าหมายของทมีงานหน่วยกูห้นงัวนัทีส่าม	จงึอยู่
ที่	ประเสริฐ์ภาพยนตร์	นี้

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ “หนังมิตรที่อยู่บนหิ้ง”
	 หลงัจากได้ค�าแนะน�าของ	คณุกรวร์ี		ทางทมีงานหน่วยกูห้นงั	กไ็ด้รบี 
ประสานงาน	 จนได้พบกับคุณเฉลิมชัย บ�ารุงศิลป์ เจ้าของหน่วยบริการหนัง 
ประเสริฐ์ภาพยนตร์	

	 ชื่อของประเสริฐ์ภาพยนตร์นั้น	 มาจากชื่อของคุณ 
พ่อคุณเฉลิมชัย	 โดยคุณเฉลิมชัยก็ได้สืบทอดหน่วยหนังมา 
จากคุณพ่ออีกต่อหนึ่ง	 จากค�าบอกเล่าของคุณเฉลิมชัยน้ัน	 
ท�าให้ทราบว่า	ในอดีตคุณพ่อประเสริฐ์ บ�ารุงศิลป์ จะพาคุณ 
แม่ปราณี  บ�ารุงศิลป์ ไปออกหน่วยหนังกลางแปลงด้วยกัน	 
ฉายหนังตั้งแต่ยุคหนังพากย์	๑๖	มม.	จนถึงหนัง	๓๕	มม.	ทุก 
วันนี้คุณเฉลิมชัยก็ยังพาภรรยา	คือ	คุณมุทิตา บ�ารุงศิลป์	ไป 
ออกหน่วยบริการหนังกลางแปลงด้วยเหมือนกัน	
	 คุณเฉลิมชัยได้พาเราข้ึนไปชั้นสองของบ้านเพื่อดู 
หนังมิตรที่เก็บอยู่บนหิ้ง	 โดยบอกว่ามีคนมาขายให้คุณแม ่

โรงหนังศรีบูรพา

โรงหนังสยามราม่า

บริเวณโรงหนังไทยรักมิตร

โรงหนังโอโรร่า

๒๐



ในราคา	๘๐๐	บาท	 เป็นหนังสารคดีข่าวการเสียชีวิตของมิตร	 ชัยบัญชา	 คุณ 
เฉลมิชยั		อธบิายต่อว่าจะบชูาหนงัมติร	ชยับัญชาด้วยลาบหมู	บหุรีส่ายฝน	และ 
น�้าเปล่า	แล้วมักจะเจอเรื่องราวแปลก	ๆ	ที่ยังหาค�าตอบไม่ได้	

วันที่ ๒๗  เมษายน ๒๕๕๖
“เหลือหนึ่งบาทก็สามารถตั้งตัวได้” 

	 วันสุดท้ายของการเดินทาง	 เราวางแผนไว้ว่าจะไปถ่ายภาพโรงหนัง
ที่อยู่ไกลที่สุดก่อนแล้วค่อย	ๆ	ไล่มาจนถึงในตัวเมืองจันทบุรี		โดยเริ่มต้นที่	วิก 
บญุปัญญาในอ�าเภอขลงุเป็นทีแ่รก	จากข้อมลูของคณุกรวร์ีได้ความว่า	ปัจจบุนั 
อาคารโรงหนงั	ถกูรือ้ทิง้ไปแล้วและตอนนีเ้ป็นทีพ่กัอาศยั	เมือ่ไปถงึได้สอบถาม 
คนในพ้ืนทีก่ท็ราบว่าโรงหนงัวิกบญุปัญญาได้กลายสภาพเป็นโรงงานท�าทเุรยีน 
กรอบไปแล้วและเจ้าของโรงหนงัตอนนีก้เ็ปิดร้านดอกไม้อยูฝ่ั่งตรงข้ามกันนัน่เอง	
	 ที่ร้านดอกไม้	 เราพบกับคุณชุติมา ศรีพิทักษ์ ซึ่งเป็นเหลนเจ้าของ 
โรงหนังวิกบุญปัญญา	คุณชุติมาบอกว่าต้องไปรวบรวมหาข้อมูลก่อนแต่ก็ได้ให้ 
รูปโรงหนังวิกบุญปัญญามาหนึ่งรูป	และแนะน�าให้เราไปที่โรงหนังพลิ้วรามาดู 
เพราะยงัมตีวัอาคารอยู	่พวกเราจงึออกเดนิตามแผนทีท่ีค่ณุชตุมิาวาดไว้ให้	เมือ่ 
เดินทางไปถึง	ก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็น	 เพราะโรงหนังพลิ้วรามา	ยังคงอยู่ 
ในสภาพเกือบสมบูรณ์ราวกับว่าเมื่อวานนี้ยังเปิดท�าการฉายหนังอยู่	 และเมื่อ 
เดินเข้าไปถ่ายรูป	 หน่ึงในทีมงานก็ช้ีให้เห็นว่า	 เจ้าของโรงหนังยังนั่งอยู่ตรง
บริเวณตัวโรง
	 	 	 เมื่อเดินเข้าไปสอบถามข้อมูล	ก็ต้องตะลึงกันอีกครั้ง	 เมื่อเจ้าของ 
โรงหนงัพล้ิวรามา	ทีน่ัง่อยูต่รงนัน้	มอีาย	ุ๙๑	ปีแล้ว	ชือ่คณุตาวสิทุธิ ์วงษ์สวุรรณ  
จากประวัตหินงัสอืบคุคลทีน่่าสนใจในท้องถิน่จนัทบรุ	ี	ได้ให้นยิามคณุตาวสิทุธิ์	 
ไว้ว่า	“เหลือหนึ่งบาทก็สามารถตั้งตัวได้”	
	 คุณตาวิสุทธิ์ผู้ยังคงมีความทรงจ�าที่แม่นย�าและร่างกายที่แข็งแรง 
ได้เล่าให้ฟังว่าโรงหนงัแห่งนี	้เปิดเมือ่ปี	พ.ศ.	๒๔๙๘	แต่เดมิชือ่วกิสภุา	ภายหลงั 
ได้เปลีย่นชือ่เป็นโรงหนงัพลิว้รามา	นอกจากนีย้งัได้เล่าถงึโรงหนงัทีอ่ยูน่อกเมอืง 
จันทบุรี	 ซึ่งยังมีอยู่อีกมากมาย	 และยังได้พาพวกเราคนหนุ่มทัวร์โรงหนัง 
พลิ้วรามา	 เมื่อเยี่ยมชมเสร็จแล้ว	 คุณตาวิสุทธิ์ยังได้บริจาคสิ่งของเป็นฟิล์ม 
ภาพยนตร์จ�านวนหนึง่	และทีย่ิง่กว่าโชคสองชัน้	กค็อืเมือ่จะลากลบั	คณุตาบอก 
ว่าน่าจะมาให้เช้า	ๆ	กว่านี้	 จะได้มีเวลาคุยกันนาน	ๆ	ท�าให้เรามีสัญญาใจกับ 
ตัวเองว่าจะต้องกลับมาที่โรงหนังพลิ้วรามากันอีกครั้ง	 เพื่อจะมานั่งคุยกับคุณ 
ตากันทั้งวันทั้งคืน

	 และนี่ก็คงเป็นเหตุผล	 ที่ท�าให้ในอนาคต	 เราต้อง 
กลับมาจันทบุรีอีกคร้ังเพ่ือ	 “สะกดรอยความทรงจ�าของ 
คณุตาวสิทุธิ	์ผูย้นืยงแห่งโรงหนงัพลิว้รามา	และ	โกศลานนัท์...	 
ตระกูลโรงหนังจันทบุรี”	

บูชา มิตร ชัยบัญชา

ภาพถ่าย ประเสริฐ์ภาพยนตร์ในอดีต

ภาพถ่าย วิกบุญปัญญา

โรงหนังพลิ้วรามา

ภายในโรงหนังพลิ้วรามา
คุณตาวิสุทธิ์ วงษ์สุวรรณ



 ภัทราวดี มีชูธน เกิดเมื่อวันที่  ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๔๙๑ เป็นลูกสาวคนเล็กของ สอาด มีชูธน อดีตอธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม และคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ นักต่อสู้
เพื่อสิทธิสตรีคนส�าคัญของเมืองไทย  
 ชีวิตของภัทราวดีผูกพันกับศิลปะการแสดงมาตลอด
ตัง้แตว่ยัเยาว ์เริม่จากการชอบฟงัคณุแมร่อ้งเพลง และมโีอกาส
ได้รบัชมละครของกรมศิลปากรอยู่เป็นประจ�า 
นอกจากนี้ยังได้ศึกษาทั้งด้านการร้อง	 การร�า	 และเล่นดนตรี	 ตั้งแต่อายุยังน้อย	 
เมือ่ครัง้เรยีนทีโ่รงเรียนราชนิ	ี	ภายหลงัจากจบการศกึษาระดบัช้ัน	ม.๕	ภทัราวด ี
ก็ได้ไปศึกษาต่อระดับไฮสคูล	ที่ประเทศอังกฤษ	และระดับอุดมศึกษา	ที่ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา	 ซึ่งเป็นดั่งประตูบานใหญ่ที่เปิดให้เธอได้ก้าวเข้าไปเรียนรู้โลกของ 
ศิลปะการแสดงแบบตะวันตก	ผ่านการท�ากิจกรรมมากมายภายในสถาบัน

ลานดารา

๔ พฤษภาคม ณ ลานดารา

ภทัราวด ีมชีธูน

๒๒



	 ด้วยหัวใจที่รักในการเป็นนักแสดง	 ภัทราวดีจึงตัดสินใจ 
เปล่ียนเส้นทางการเรียนที่อเมริกา	 จากสาขาบริหารธุรกิจ	 ไปอยู่ที่	 
Pasadena	Playhouse	ซึ่งเป็นทั้งโรงเรียนสอนการแสดง	และโรง 
ละคร	ตามค�าแนะน�าของ	สดใส	พันธุมโกมล		ที่นี่	เธอได้ศึกษางาน 
ละครเวทีแบบครบวงจร	 ทั้งการแสดง	 แต่งหน้า	 จัดฉาก	 ไปจนถึง 
เครือ่งแต่งกาย		นอกจากนีเ้ธอยงัได้ไปศกึษาด้านการออกแบบเส้ือผ้า		 
ด้วยความสนใจในเร่ืองแฟชั่น	 ส่งผลให้เมื่อกลับมาที่เมืองไทย 
ภัทราวดีจึงเริ่มเข้าสู ่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนางแบบ	 ในช่ือ 
ภทัราวด	ีศรไีตรรตัน์	และเปิดร้านออกแบบเสือ้ผ้าทีไ่ด้รบัความนิยม 
อย่างมากจากบรรดาผู้สนใจแฟชั่นในยุคนั้น
	 หลังจากโลดแล่นอยู่ในวงการเดินแบบจนได้ชื่อว่าเป็น 
นางแบบผู้มีรสนิยมล�้าสมัยและโดดเด่นมากที่สุดคนหน่ึง	 เส้นทาง 
ชีวิตของภัทราวดีก็ได้เวียนมาบรรจบกับถนนสายการแสดงที่เธอรัก 
เมื่อได้รับค�าชักชวนจากเพื่อนให้มาร่วมเล่นละครโทรทัศน์	ซึ่งในยุค 
นั้นยังเป็นการแสดงละครสด	 แม้จะไม่ได้รับบทเป็นตัวเอก	 แต่ฝีมือ 
ของภัทราวดีก็เข้าตา	ครูมารุต		(ทวี	ณ	บางช้าง)	ผู้ก�ากับภาพยนตร์	 
ถึงกับโทรศัพท์ไปชื่นชม	 และแนะน�าให้	 เบญจมินทร์	 (ตุ้มทอง 
โชคชนะ)	ผูส้ร้างภาพยนตร์	เข้าไปทาบทามให้มาประชนับทบาทกบั	 
นาท	ภูวนยั	และ	ภาวนา	ชนะจติ	ในภาพยนตร์เรือ่งใหม่ทีเ่บญจมนิทร์
ก�าลังเตรียมสร้าง
	 ภาพยนตร์เรือ่งนีค้อื	ไม่มสีวรรค์ส�าหรับคุณ		ออกฉายเมือ่ 
ปี	พ.ศ.	๒๕๑๖	ก�ากับโดย	ปริญญา	ลีละศร	โดยภัทราวดีต้องรับบท 
เป็น	 เอื้อยทอง	ตัวละครที่แก่กว่าอายุจริงของเธอในเวลานั้นนับสิบ 
ปี	 แต่ความเอาจริงเอาจังในการท�าหน้าที่อย่างมืออาชีพ	 บวกกับ 
พรสวรรค์ด้านการแสดง	และการได้		สุพรรณ	บูรณะพิมพ์	นักแสดง 
ผู้ท่ีเธอเล่ือมใสคอยชี้แนะแนวทาง	 ก็ส่งผลให้ภัทราวดีสามารถคว้า 
รางวลัพระราชทานพระสรุสัวด	ีสาขานกัแสดงน�าหญงิยอดเยีย่ม	มา 
ครองได้ทันทีที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องแรก
	 ช่ือของ	 ภัทราวดี	 ศรีไตรรัตน์	 จึงกลายเป็นคลื่นลูกใหม ่
ของวงการภาพยนตร์ที่น่าจับตามอง	 และมีผลงานออกมาอย่าง 
ต่อเนื่องในเวลานั้น	 ซ่ึงส่วนมากเป็นฝีมือการก�ากับของ	 ปริญญา 
ลีละศร	เช่นเดิม		อาทิ		นางสาวมะลิวัลย์  (๒๕๑๘)	ที่เธอรับอาสา 
เขียนบทร่วมกับ	 เริงศิริ	 ลิมอักษร	ตะวันตกดิน	 (๒๕๑๘)	นางเอก 
(๒๕๑๘)	เกมส์ (๒๕๑๙)	รวมไปถึงผลงานกับผู้ก�ากับคนอื่น	ๆ	เช่น	 
พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล	 ใน	น�้าผึ้งขม	 (๒๕๑๗)	 ม.จ.ชาตรีเฉลิม	
ยคุล	ใน	ความรักครัง้สดุท�าย	(๒๕๑๘)	และนางแบบมหาภยั	(๒๕๑๙)		
	 ปี	๒๕๒๐	ภัทราวดีมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง	1-2-3 ด่วน
มหาภัย	 ออกฉาย	 จากนั้นจึงเว้นวรรคจากการแสดงภาพยนตร์ไป 
ระยะเวลาหนึง่	เพือ่หนัไปทุม่เทกบังานละครโทรทศัน์ยคุใหม่ของไทย 
ซึ่งเธอเป็นผู้บุกเบิก	 ก่อนจะหวนกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้งใน 
เรื่อง	น�้าพุ 	(๒๕๒๗)		ซึ่งนับเป็นครั้งที่สองต่อจากเรื่อง	ความรักครั้ง
สุดท�าย	 ท่ีได้รับบทเป็นภาพจ�าลองของ	 สุวรรณี	 สุคนธา	 นักเขียน 
หญิงคนส�าคัญของไทยผู้ที่เธอชื่นชม	 โดยระหว่างนี้	 ภัทราวดีมี 

ผลงานการก�ากบัภาพยนตร์หน่ึงเรือ่ง	คอื	รกัรษิยา ออกฉายในปี	พ.ศ.	
๒๕๒๒	
	 ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดท่ีเธอร่วมแสดง	 คือ	 นางนวล
(	๒๕๓๐)	ซึง่แม้จะผ่านไปนานกว่า	๒๕	ปี		แต่บทบาทด้านศลิปะการ 
แสดงของเธอกย็งัคงปรากฏให้เหน็อยูเ่สมอจนถงึปัจจบุนั	โดยเฉพาะ 
ในฐานะครสูอนการแสดงผูเ้ชีย่วชาญและอุทศิตนให้กบัศิลปะแขนง 
นี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	ปัจจุบัน	ภัทราวดี	 มีชูธน	 เปิดโรงเรียน	 
ภทัราวดมีธัยมศึกษา	(หวัหนิ)	โดยมวีกิหวัหนิ	เป็นดัง่ศลิปะสถานเพือ่ 
การละคร	ใช้ในการเรียนการสอน	และน�าการแสดงที่มีคุณภาพจาก 
ทั่วโลกมาให้ผู้ที่สนใจได้รับชม		
	 วันเสาร์ที่	๔	พฤษภาคม		ศกนี้		หอภาพยนตร์	(องค์การ 
มหาชน)	ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก		ภัทราวดี	มีชูธน	มาประทับรอย 
พมิพ์มอืรอยพมิพ์เท้าท่ี	ลานดารา	หน้าโรงภาพยนตร์ศรศีาลายา	และ 
ร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์การท�างานในวงการภาพยนตร์	 เปิดงาน 
ด้วยการฉายภาพยนตร์เรื่อง ความรักครั้งสุดท�าย ตั้งแต่เวลา 
๑๓.๐๐	น.		เป็นต้นไป	
	 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
แต่อย่างใด	สอบถามรายละเอยีดได้ทีห่อภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	 
๐๒	๔๘๒	๒๐๑๓	ต่อ	๑๑๑	หรือ	www.facebook.com/thaifilm	 
archivepage

   

ภัทราวดีสามารถคว้ารางวัลพระราชทานพระสุรสัวดี 
สาขานักแสดงน�าหญิงยอดเยี่ยม มาครอง
จากภาพยนตรเ์รือ่งแรก ไม่มีสวรรค์ส�าหรบัคุณ 
ออกฉายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ก�ากับโดย ปริญญา ลีละศร
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 จิรายุ ละอองมณี หรือที่รูก้ันดีในชื่อ “เก้า”   
เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ นับเป็นนัก 
แสดงวัยรุน่ที่มีประสบการณ์ในวงการบันเทิงมายาว 
นานมากทีส่ดุคนหนึง่ จากการเข้าสูว่งการตัง้แตย่งัเดก็ 
เพียงอายุได้ ๒ ขวบ เขาก็เริม่มีผลงานถ่ายภาพนิ่ง 
โฆษณา ก่อนจะก้าวขึ้นมาโด่งดังในฐานะดาราเด็กที่มี 
ผลงานละครโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่อายุ  ๖ ปี

	 จากความโดดเด่นทางจอแก้ว	 ท�าให้หนูน้อย	 เก้า	 จิรายุ	 
ได้รับการคัดเลือกให้มาแสดงภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของ	 หม่อมเจ้า 
ชาตรีเฉลิม	ยุคล	เรื่อง ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาช ภาค ๑ องค์ 
ประกันหงสา	 ออกฉายเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 โดยเขาได้รับบทเป็น 
บญุทิง้	หรอื	พระราชมนใูนวยัเยาว์	ผูเ้ป็นทัง้พระสหายและทหารเอก 
คนสนทิของสมเดจ็พระนเรศวร		ด้วยบทบาทของตวัละครทีโ่ดดเด่น 
สะดุดตา	และฝีมือการแสดงที่เป็นธรรมชาติ	ท�าให้เขาสามารถแจ้ง 
เกิดในวงการภาพยนตร์ได้ทันทีที่มีผลงานเรื่องแรก	 และในปลายป ี
เดียวกัน	 เขาก็มีผลงานภาพยนตร์เรื่องที่สอง	 คือ	 รักแห่งสยาม 
ภาพยนตร์ระดบัปรากฏการณ์อกีเรือ่งหนึง่ในช่วงเวลานัน้		โดยแสดง
เป็นวัยเด็กของ	โต้ง	หนึ่งในตัวละครส�าคัญของเรื่อง	 	
	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 จิรายุได้ร่วมแสดงภาพยนตร์ 
สยองขวญัเรือ่ง	5 แพร่ง	รบับทเป็นเดก็หนุม่ผูห้ลบหนี
ความผิดมาบวชเณรอยูท่ีว่ดักลางป่า		ในตอนทีม่ชีือ่ 
ว่า	 หลาวชะโอน	 ซ่ึงเป็นบทที่ท�าให้เขาก้าวพ้น 
จากภาพลักษณ์เด็กน้อยที่คุ ้นเคย	 และเปิด 
โอกาสให้ได้โชว์ฝีมือทางการแสดงออกมา 
อย่างเต็มที่	 โดยเฉพาะการที่ต้องเล่นให ้
เหมือนกับว่าพบเจอสิ่งลี้ลับจริง		ๆ		ในฉาก 
ระทึกขวัญที่กินเวลายาวนาน			ส่งผลให้เขา 
ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลทางการ 
แสดงมากมาย	 ทั้งรางวัลภาพยนตร์แห่ง 
ชาติ	 สุพรรณหงส์,	 รางวัลชมรมวิจารณ์ 
บันเทิง,	คม	ชัด	ลึก	อวอร์ด	ฯลฯ	ก่อนจะ 
คว้ามาได้	 ๒	 รางวัล	 คือ	 ดาวรุ่งชายยอด

เยี่ยม	 สาขางานภาพยนตร์	 จากงานท็อป	 อวอร์ด	 และ	 รางวัลนัก 
แสดงสมทบชายยอดเยีย่ม	จาก	STARPICS	THAI	FILMS	AWARDS	
	 นับตั้งแต่นั้น	 เขาก็เปลี่ยนสถานะจากดาราเด็ก	 ก้าวขึ้น 
มาเป็นดาราวัยรุ่นแห่งโลกภาพยนตร์อย่างเต็มตัว			ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	 
เขามีผลงานการแสดงภาพยนตร์แนววัยรุ่นออกมาในช่วงเวลาไล ่
เลีย่กันถงึ	๒	เรือ่ง	คอื	เลฟิ จลุนิทรย์ี รกัมนัใหญ่มาก	และ	Suckseed 
ห่วยขั้นเทพ	 โดยเฉพาะเร่ืองหลังนั้น	 นอกจากจะได้รับบทน�าท่ี 
โดดเด่นตลอดทั้งเรื่อง	 เขายังได้แสดงพรสวรรค์อีกด้านหนึ่ง	นั่นคือ 
การเล่นดนตรี	และร้องเพลง
	 ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	เขาได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่อง รัก 7 ปี 
ดี 7 หน	 ซึ่งเป็นภาพยนตร์ฉลองครบเจ็ดปี	 ของค่ายหนังยอดนิยม 
อย่างจีทีเอช	โดยได้รับเลือกให้มาแสดงเป็นภาพแทนของคู่รักในวัย 
เรียน	 อันเป็นบทบาทที่ท�าให้เขาสามารถคว้ารางวัลพระราชทาน 
พระสุรัสวดี	 สาขาผู้แสดงสมทบชายมาครองได้ส�าเร็จ	 เม่ือเดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมา
	 ปัจจุบัน	จิรายุ	ละอองมณี	 ได้ผ่านเข้าศึกษาที่	 วิทยาลัย 
นวตักรรมสือ่สารสงัคม	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	วชิาเอกการ 
แสดงและก�ากับการแสดงผ่านสื่อ	 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น 
และเอาจริงเอาจังในเส้นทางสายมายาของเขาได้เป็นอย่างดี	 โดยม ี
ผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องล่าสุดคือ	 Last summer ฤดูร�อน 
นั้น ฉันตาย ซึ่งเตรียมเข้าฉายในเดือนมิถุนายน	๒๕๕๖	นี้
    วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ 

รบัเกยีรตอิย่างสงูจากนกัแสดงวยัรุน่ชือ่ดงัผูน้ี ้มาประทบั 
รอยพิมพ์มือรอยพิมพ์เท้าที่ ลานดารา หน้าโรง 

ภาพยนตร์ศรีศาลายา และร่วมพูดคุยถึง 
ประสบการณ์การท�างานในวงการภาพยนตร์ 

เปิดงานด้วยการฉายภาพยนตร์เรื่อง 
Suckseed ห่วยขั้นเทพ ต้ังแต่เวลา 
๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
       ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ 
โดยไม ่เสียค ่าใช ้จ ่ายแต่อย ่างใด 
สอบถามรายละ เ อี ยด ได ้ ที่ ห อ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ ต่อ ๑๑๑ หรือ 
www.facebook.com/
thaifilmarchivepage

 
 

 
 

๒๒
มิถุนายน ลานดารา จิรายุ ละอองมณี

๒๕



ปีที่ผ่านมา นับเป็นปีทองของวงการภาพยนตรไ์ทยอย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะภาพยนตรน์อกกระแสหลาย ๆ เรือ่ง ต่างได้แจ้งเกิด
และได้รบัความนิยมอย่างท่วมท้น จนเรียกได้ว่าเป็นการปลุก
กระแสการท�าภาพยนตรส์ไตล์นี้ขึ้นมาอีกครัง้ 
	 หนึ่งในนั้นคือ	“36”	ภาพยนตร์นอกกระแสฟอร์มเล็กของไทยที่เสียง 
ตอบรบัดเีกนิความคาดหมาย	ได้รบัความสนใจอย่างล้นหลามจากผูช้มในประเทศ	 
และประสบความส�าเรจ็ในระดบันานาชาต	ิด้วยการคว้ารางวลัภาพยนตร์รุน่ใหม่ 
ยอดเยี่ยม	(New	Current)	และรางวัลจากนักวิจารณ์	(Fipresci)	ในงานเทศกาล 
ภาพยนตร์นานาชาติบูซาน	ปีล่าสุด	
	 ความส�าเร็จระดับปรากฏการณ์ของ	36	ส่งผลให้	นวพล ธ�ารงรัตน-
ฤทธิ์ ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้	ติดอันดับเป็นผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ที่น่าจับตา 
มอง	แม้ว่านีจ่ะเป็นเพยีงภาพยนตร์เรือ่งยาวเรือ่งแรกของเขา	แต่ช่วงไม่ก่ีปีทีผ่่าน 
มาชื่อของ	นวพล	กลับเป็นที่รู้จักกันดีในวงการภาพยนตร์	จากผลงานหนังสั้นที่
มีออกมาอย่างต่อเนื่อง	เช่น	เชอรี่เป็นลูกครึ่งเกาหลี หนังสั้นชนะเลิศรางวัลรัตน์	 
เปสตันยี	ในเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่	๑๔		พ.ศ.	๒๕๕๓	และ		มั่นใจว่าคนไทย
เกิน ๑ ล�านคนเกลียดเมธาวี ภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ที่ออกอากาศในรายการ 
บันทึกกรรม	ในปีเดียวกัน	ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้แก่คนดูด้วยสไตล์
การก�ากับแบบเฉพาะตัว	และส่งผลให้เขาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น	
	 นอกจากผลงานด้านการก�ากบั	นวพล	ยงัมส่ีวนร่วมในภาพยนตร์เรือ่ง 
อื่น	ๆ 	อีกมากมาย	เช่น	การเขียนบทภาพยนตร์เรื่องดัง	ทั้ง	รถไฟฟ้ามาหานะเธอ 
(๒๕๕๒)	Top secret วัยรุ่นพันล�าน (๒๕๕๔)	Home ความรัก ความสุข ความ
ทรงจ�า (๒๕๕๕)		 รัก 7 ปี ดี 7 หน	(๒๕๕๕)		และการท�าหน้าที่โปรโมตหนังนอก 
กระแส	อย่าง	รักจัดหนัก	(๒๕๕๔)	หรือ	ไฮโซ (๒๕๕๔)	ซึ่งวิธีการโปรโมตของเขา 
มกัอาศยัลกูเล่นเฉพาะตวัในทางโซเชยีลเนต็เวร์ิก	เช่น	การปล่อยตวัอย่างภาพนิง่ 
ในภาพยนตร์ออกมาทีละเซ็ต	 พร้อมกับประโยคโดน	 ๆ	 ชวนติดตาม	 เพื่อเรียก 
ความสนใจจากผู้ชมในยุคโลกออนไลน์	 รวมทั้งเขายังมีผลงานหนังสืออีกหลาย
เล่ม	เช่น	ฮ่องกงกึ่งส�าเร็จรูป ที่โรงภาพยนตร์ไกลบ�านคุณ ฯลฯ ทั้งหมดนี้สะท้อน 
ให้เห็นว่า	 เขานับเป็นคนท�างานเบื้องหลังรุ่นใหม่ที่มีความสามารถรอบตัวมาก 
ที่สุดคนหนึ่งของวงการหนังไทยในปัจจุบัน
 วนัอาทิตย์ที ่๕ พฤษภาคมนี	้หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	ขอเชิญ
ทกุท่านมาร่วมรับชมภาพยนตร์ระดบัปรากฏการณ์ของเขาเรือ่ง	36	อกีครัง้	และ 
รับฟังประสบการณ์ชีวิต	 	 ความคิด	 รวมทั้งแรงบันดาลใจต่าง	 ๆ	 จากผู้ก�ากับ 
หนุ่มไฟแรงคนนี้	 ในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา	 “กว่าจะมาเป็น เต๋อ นวพล 
ธ�ารงรัตนฤทธ์ิ”	 เริ่มงานตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป	 ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ในการร่วมงานแต่อย่างใด	
 สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ ต่อ ๑๑๑ หรือ www.
facebook.com/ThaiFilmArchivePage

ภาพยนตร์สนทนา

๕
พฤษภาคม
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ภาพยนตร์สนทนา

	 เดือนเมษายนที่ผ่านมา	ภาพยนตร์ไทยเรื่อง	คู่กรรม	 เวอร์ชั่นใหม่ได้ออก
ฉาย	กิตติกร	เรียวกุล	ผู้ก�ากับ	ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาต้องการตีความนิยายคู่กรรมใหม่	 
โดยเน้นที่ความรักแบบวัยรุ่นของโกโบริและอังศุมาลินแทน	 ซึ่งเม่ือผลลัพธ์ออกมา 
ท�าให้เกิดข้อถกเถียงมากมายโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการตีความนิยายใหม่	
	 ปฏิเสธไม่ได้ว่า	ภาพยนตร์ไทยอีกเรื่องที่ออกฉายในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน	
พีม่ากพระโขนง	กเ็ป็นการน�าต�านานผแีม่นาคมาตคีวามใหม่	โดยเน้นทีต่วัละครเพือ่น 
พี่มากแทน	หรืออย่างภาพยนตร์เรื่อง	จัน ดารา	 ก�ากับโดยหม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ	 
เทวกลุ	กถ่็ายทอดเรือ่งราวชะตาชวีติของหนุม่จนั	ดารา	แตกต่างจากต้นฉบบัหนงัสอื 
อย่างมากเช่นกัน	
	 การดัดแปลงนิยายให้เป็นภาพยนตร์	 มักจะเป็นเรื่องที่ท้าทายผู้สร้าง 
ภาพยนตร์อย่างสูง	โดยเฉพาะหากนิยายต้นฉบับนั้นเป็นนิยายที่มีชื่อเสียง	มักจะถูก 
คาดหวังจากกลุ่มแฟนหนังสือนิยายเป็นพิเศษ	 นอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของ 
สื่อนิยายและสื่อภาพยนตร์	 ท�าให้การน�าเสนอทุกอย่างที่เขียนในนิยายเป็นภาพ 
ทัง้หมด	และได้ผลเช่นเดยีวกบัทีต่วัหนงัสอืแทบจะไม่สามารถท�าได้	แต่ขณะเดยีวกนั 
การใช้ภาพ	เสียงและเทคนิคภาพยนตร์ต่าง	ๆ 	ก็เป็นข้อได้เปรียบของสื่อภาพยนตร์ที่ 
จะสร้างสรรค์จินตภาพได้มากกว่าตัวหนังสือ
	 ในเดือนมิถุนายนนี้	 หอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	 จะจัดกิจกรรม	 
ภาพยนตร์สนทนาในหัวข้อเรื่อง	 “ดัดแปลงและตีความนิยายให้เป็นภาพยนตร์”   
โดยได้เชิญคุณรสิกา สวนสม	 ครูสอนเขียนบทภาพยนตร์	 และ	 ผศ.นัทธนัย 
ประสานนาม	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาวรรณคดี	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์	 มาพูดคุยเร่ืองการดัดแปลงนิยายเป็นภาพยนตร์	 ทั้งทางทฤษฎีและ 
ทางปฏิบัติ	
	 กิจกรรมภาพยนตร์สนทนาครั้งนี้จะจัดขึ้น	ณ	ห้องภาพยนตร์สถาน	ชั้น	๒	 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	(สี่แยกปทุมวัน)	ในวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.	ผูท้ีส่นใจสามารถเข้าร่วมฟังและแลกเปลีย่น 
ความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
	 สอบถามรายละเอียดได้ที่	 ๐๒	 ๔๘๒	 ๒๐๑๓-๑๔	 ต่อ	 ๑๑๑	 หรือ 
http://www.facebook.com/thaifilmarchivepage	

ตีความ 
ลอกเลียน
ดัดแปลง
แปลความ

ภาพยนตร์สนทนาเดือนมิถุนายน

ดัดแปลงและตีความนิยายให้เป็น ภาพยนตร์๑๕
มิถุนายน

๒๗



พุธที่ ๑ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

แม่หัวลำ โพง (โปรแกรมรถไฟในภาพยนตร์)
๒๕๒๖	/	ก�ากับโดย	แสนยากร	/	
สร้างโดย	จิรบันเทิงฟิล์ม
ซ่า	 เป็นสาวสลัมที่ถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาอยู่ตลอด 
เวลา	 โดยเฉพาะการปะทะกับกลุ่มมาเฟียผู้มีอิทธิพล	 
ถึงกระนั้นเธอก็มี	หยก	นายต�ารวจหนุ่มที่ตามจีบคอย 
ช่วยเหลือ	รวมทั้ง	เอก	เพื่อนสนิทวัยเด็กที่กลับมาจาก 
เมอืงนอก	ทัง้สองหนุม่ต่างแข่งขนัเอาชนะวายร้ายและ
เอาชนะใจสาวนักบู๊ผู้นี้ให้จงได้	

พฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

The Girl on the River (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๐	/	ก�ากับโดย	Đặng	Nhật	Minh	/	
สนับสนุนโปรแกรมโดยสถาบันภาพยนตร์เวียดนาม
(ภาษาเวียดนาม	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
หลังจากเวียดนามใต้ได้รับการปลดปล่อย	 คืนหนึ่ง	 
หงูเยท	 โสเภณีผู ้อาศัยพื้นที่บริเวณแม่น�้าหอมเพื่อ 
ประกอบอาชพี	ได้ช่วยเหลอืชายหนุม่นรินามผู้บาดเจ็บ
จากการถูกยงิ	ด้วยการพายเรอืต้านกระแสน�า้ไปส่งเขา
ยังที่หมาย		หลังจากวันนั้นเธอหวังจะได้พบกับเขาอีก 
ครั้ง	แต่เขากลับพยายามหนีห่างเธอออกไป	

โปรแกรมฉายภาพยนตร์
เดือนพฤษภาคม

ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

ศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

น้ำ พุ (โปรแกรมผลงานของภัทราวดี	มีชูธน)
๒๕๒๗	/	ก�ากับโดย	ยุทธนา	มุกดาสนิท	/	
สร้างโดย	บริษัท	ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
ภัทราวดี	มีชูธน	รับบทเป็น	สุวรรณี	สุคนธา	นักเขียน 
หญิงคนส�าคัญในบทบาทแม่ผู้แบกรับความทุกข์ของ 
ตวัเอง	และหัวใจแตกสลายเมือ่เหน็ลกูชายเหลวแหลก		 
ภาพยนตร์เล่าเรื่องราวของ	 น�้าพุ	 เด็กหนุ่มผู้เติบโต 
ท่ามกลางการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างพ่อกับแม่	 แม้
น�้าพุจะตามแม่ออกมาอยู ่ล�าพัง	 แต่ความสัมพันธ์ 
ต่าง	ๆ	ก็ยังไม่ราบรื่น	ยิ่งเมื่อแม่มีผู้ชายคนใหม่เข้ามา 
ในชีวิต	ซึ่งน�้าพุมองว่าเป็นคนที่แย่งแม่ไปจากเขา		ไม่ 
ช้าเขาจึงเริ่มคบหาเพื่อนเพ่ือเสพยา	 โดยไม่รู้ว่าก�าลัง
พาตัวเองเดินสู่จุดจบอันน่าเศร้า	

เสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

เวลา ๑๓.๐๐ น. -- ความรักครั้งสุดท้าย 
(โปรแกรมผลงานของภัทราวดี	มีชูธน)
๒๕๑๘	/	ก�ากับโดย	หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม	ยุคล	/
สร้างโดย	บริษัท	พร้อมมิตรภาพยนตร์	จ�ากัด
ชีวิตของคนสามคนโคจรมาพัวพันกันด้วยความรัก	
ระหว่าง	 รส	แม่หม้ายสาวลูกติด	บทที่ภัทราวดีแสดง
ได้อย่างยอดเยีย่ม	พัท	หนุม่รุ่นน้อง	และ	ชดิเชือ้	ศลิปิน 
รุ่นพี่	 เกิดเป็นความรักสามเส้าที่ยากจะถอดถอน	เมื่อ 
รสกับพัทมีความสัมพันธ์กัน	 จนเธอเกิดความรู้สึก
จริงจังกับเขา	 แต่เขาเองกลับคิดเพียงแค่มีเธอไว้แก้
เหงา	ผิดกับชิดเชื้อที่เฝ้ารักรสอย่างเงียบ	ๆ	โดยที่เธอ
ไม่เคยเหลียวแล	 จนกระทั่งพัทมีผู้หญิงคนใหม่เข้ามา
ในชีวิต	รสจึงหันกลับมามองชิดเชื้ออีกครั้ง	

เวลา ๑๕.๐๐ น. -- กิจกรรมลานดารา ภัทราวดี 

มีชูธน

อาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖                            

เวลา ๑๓.๐๐ น.	--	36
๒๕๕๕	/	ก�ากับและสร้างโดย	นวพล	ธ�ารงรัตนฤทธิ์	
หนังอิสระเรื่องเยี่ยมที่ไปคว้าสองรางวัลจากเทศกาล 
หนังบูซาน	รวมทั้งสร้างสถิติกระแสคนดูถล่มทลายใน 
คราวฉายจ�ากัดโรง		เรื่องราวของ	ทราย	ผู้มีอาชีพหา 
สถานที่ส�าหรับถ่ายหนังให้กองถ่าย	 ซ่ึงท�าให้เธอต้อง 
เดินทางไปดูตึกเก่า	ๆ 	แห่งหนึ่ง	กับ	อุ้ม	ฝ่ายศิลปกรรม 
ของกองถ่ายเดียวกัน	ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองก่อ 
ตัวขึ้นอย่างสวยงามในวันนั้น	 จนเวลาผ่านไป	 ทราย 
จ�าต้องกลับไปค้นหารูปถ่ายของตึกดังกล่าวที่เธอเก็บ 
ไว้ในฮาร์ดดสิก์	แต่กลบัพบว่าฮาร์ดดสิก์เสยีไปแล้ว	รปู 
ทั้งหมดที่บันทึกความทรงจ�าระหว่างเธอกับอุ้มในช่วง
เวลานั้นจึงหายไป	ราวกับไม่เคยเกิดขึ้นจริง	

เวลา ๑๔.๓๐ น.-- กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 
กว่าจะเป็นเต๋อ นวพล ธำ รงรัตนฤทธิ์    

จันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

น้ำ ผึ้งขม	(โปรแกรมผลงานของภัทราวดี	มีชูธน)	
๒๕๑๗	 /	 ก�ากับโดย	 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
ภาณุพันธุ์ยุคล	/	สร้างโดย	อัศวินภาพยนตร์
ภัทราวดี	 มีชูธน	 รับบท	จวงจันทร์	 สาวใหญ่ผู้ใกล้ชิด
กับ	 ปุริม	 เศรษฐีหนุ่มใหญ่ผู้ไม่เคยแต่งงานเพราะเจ็บ
แค้นต่อความรัก	หลังถูก	โรส	ผู้หญิงที่เขารักเพียงคน
เดยีวในชวีติทอดทิง้ไปเมือ่คร้ังยงัหนุม่	กลายเป็นความ
แค้นให้ปุริมมุมานะสร้างตัวจนกลายเป็นเศรษฐีและ
ล่อลวงหญงิสาวมาท�าลายเล่นนกัต่อนกั	หนึง่ในนัน้คอื	
กังสดาล	 ลูกสาวของโรสท่ีเขาซ้ือมาเป็นเมียเก็บ	 แต่ 
ปุริมกลับสนุกกับเกมการล้างแค้นหนนี้	จนลืมควบคุม
หัวใจตัวเองไม่ให้เผลอรักเธอเข้า	

อังคารที่ ๗ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

The Student 
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์เม็กซิกันร่วมสมัย)
๒๕๕๒	/	ก�ากับโดย		Roberto	Girault	/	สนับสนุน
โปรแกรมโดยสถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโก	 ประจ�า
ประเทศไทย		(ภาษาสเปน	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
แม้อายจุะปาเข้าไปกว่า	๗๐	ปี	แต่ชาโน	ชายแก่วยัหลงั
เกษียณก็ได้ตัดสินใจไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสาขา
วรรณกรรมอย่างที่ใฝ่ฝันไว้	 เขาพยายามที่จะทลาย 
ก�าแพงระหว่างช่วงวัย	 และความแตกต่างที่เห็นได้ชัด 
ของตัวเขาและเพื่อนนักศึกษาคนอื่น	 ๆ	 เพื่อประสาน 
มิตรภาพ	 แบ่งปันประสบการณ์	 ความหวัง	 ความฝัน	
ไปจนถึงความรัก	

พุธที่ ๘ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Hearts and Flowers for Tora-san 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๕	 /	 ก�ากับโดย	 Yoji	 Yamada	 /	 	 สนับสนุน
โปรแกรมโดยมูลนิธิญี่ปุ่น	 (ภาษาญี่ปุ่น	 ค�าบรรยาย
ภาษาไทย)
ตอนหน่ึงจาก	โทร่าซงัซีร่ีส์	ภาพยนตร์ทีส่ร้างตดิต่อกัน 
ยาวนานทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์	เรือ่งราวของ	
โทร่าซัง	เมื่อครั้งเดินทางไปเกียวโต	ระหว่างนั้นเขาได้
มีโอกาสร่วมสังสรรค์ในบ้านของชายแก่นิรนาม	 ผู้ซึ่ง
เมือ่โทร่าซงัตืน่ข้ึนมาในตอนเช้า	ถึงทราบว่าเขาคอื	คา
โน่	สุดยอดศิลปินระดับชาติ		นอกจากนี้	การมาเยือน
ของโทร่าซัง	 ยังท�าให้เขาได้พบรักกับ	 คาการิ	 สาวใช้
ประจ�าบ้าน

เพ่ือสานต่อความส�าเร็จอย่างเป็นประวัติ- 
การณ์ของภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนง	กลุ่ม 
งานกิจกรรมจึงได้จัดโปรแกรม	 “ก่อนพี่มาก
พระโขนง”	 โดยคัดเลือกภาพยนตร์เวอร์ชั่น 
ต่างๆ	 ของต�านานแม่นาคมาจัดฉายตลอดทั้ง 
เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน	ซึ่งนอกจากผู้ชม 
จะได้เห็นความนิยมในต�านานแม่นาคแล้ว	 การ 
ตีความต�านานแม่นาคในมุมมองที่แตกต่างกัน 
ออกไป	 ยังสามารถท�าให้เราเข้าใจบริบทของ 
สงัคมไทยในช่วงทีห่นงัเวอร์ชัน่นัน้	ๆ 	ถกูสร้างได้ 
อีกด้วย	

ในเดือนพฤษภาคม	 นอกจากโปรแกรม 
ผลงานการแสดงของบรมครูด้านการแสดง	คุณ 
ภัทราวดี	มีชูธน	ซึ่งจะให้เกียรติมาพิมพ์รอยมือ 
รอยเท้าที่หอภาพยนตร์แล้ว	 กลุ่มงานกิจกรรม 
ยังจัดฉายภาพยนตร์ไทยที่มีรถไฟเป็นหน่ึงใน 
ตัวละครหลักหรือเป็นสถานที่เกิดเหตุที่ส�าคัญ	 
ในโปรแกรม	 “รถไฟในภาพยนตร์” เพื่อ 
เป็นการประชาสัมพันธ์นิทรรศการรถไฟใน 
ภาพยนตร์ที่ก�าลังจะเปิดตัวที่หอภาพยนตร์	 ใน 
เร็ววันนี้

๒๘



พฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

La colmena	(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๕	 /	 ก�ากับโดย	 Mario	 Camus	 /	 สนับสนุน
โปรแกรมโดย	 สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจ�า
ประเทศไทย	(ภาษาสเปน	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
เรื่องราวในกรุงมาดริด	ช่วงปี	ค.ศ.	๑๙๔๒	หลังจากที่
สงครามกลางเมืองสิ้นสุดลง	 ชัยชนะตกเป็นของนาย
พลฟรงัโก	ผูก้้าวขึน้มาปกครองประเทศแบบเผดจ็การ	
และยังก่อให้เกิดช่องทางในการท�าธุรกิจผิดกฏหมาย
ได้ง่ายยิง่ข้ึน	ภาพยนตร์เรือ่งนีฉ้ายภาพให้เหน็ความขดั
แย้งทางความคิดระหว่างบรรดากวี	 และความยาก
ล�าบากในการใช้ชีวิตของผู้ที่รอดพ้นจากภัยสงคราม

ศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เสือ 4 แคว	(โปรแกรมรถไฟในภาพยนตร์)
๒๕๑๙	/	ก�ากับโดย	พร	ไพโรจน์	/	สร้างโดย	ไพโรจน์
ฟิล์ม	
เพลิง	 ปากน�้าโพ	 หลบหนีต�ารวจระหว่างถูกคุมตัวไป
ศาลได้ส�าเรจ็	แต่เขาจ�าต้องน�าตวั	ชาต	ิเจ้าพระยา	ตาม 
ไปด้วยเพราะทั้งคู่มีกุญแจมือผูกติดกัน	 ทั้งคู่ตัดสินใจ 
โหนตัวบนรางรถไฟให้รถวิ่งมาตัดโซ่ขาด	 เม่ือส�าเร็จก ็
แยกย้ายกันคนละทาง	 เพลิงกลับบ้านเกิดเพื่อหาทาง
แก้แค้นพ่อเลีย้งดวงตะวนัทีห่กัหลงัจนเขาถกูต�ารวจจบั	
ขณะที่ชาติเข้าไปเป็นมือปืนในแก๊งพ่อเลี้ยงดวงตะวัน	 
และเจอคู่ปรับเป็นมือปืนฉายาเสือ	๔	แคว	ได้แก่	เสือ 
ปิง	เสือวัง	เสือยม	และเสือน่าน	งานนี้จะส�าเร็จได้	ทั้ง 
เพลิงและชาติมีทางเดียว	คือจ�าต้องร่วมมือกันเท่านั้น		

เสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม  เวลา ๑๓.๐๐ น.

แม่นาคพระโขนง	(โปรแกรมก่อนพี่มากพระโขนง)
๒๕๐๒	/	ก�ากับโดย	รังสี	ทัศนพยัคฆ์	/	
สร้างโดย	เสน่ห์ศิลปภาพยนตร์
ต�านานคลาสสกิของแม่นาค	ฉบับของเสน่ห์	โกมารชนุ	
ที่น�าสุรสิทธิ์	สัตยวงศ์	พระเอกนักบู๊มารับบทนายมาก	
พร้อมแจ้งเกดิดาวดวงใหม่	ปรียา	รุง่เรือง	ในบทแม่นาค	
เรื่องราวของนายมาก	ผู้ต้องจากภรรยาที่ก�าลังตั้งท้อง
อ่อน	ๆ	ไปเป็นทหารตามกฎบ้านเมือง	นางนาคเฝ้ารอ
สามีจนท้องแก่ใกล้คลอด	และในวันคลอดนั้นเอง	เธอ
ก็ทนความเจ็บปวดไม่ไหวจนตายไปพร้อมลูกในท้อง	
แต่ความอาวรณ์ท�าให้เธอยังคงเฝ้ารอพี่มากอยู่	 กลาย
เป็นเรื่องเล่าสยองขวัญ	 เมื่อหลายคนพยายามเข้าไป
ข้องแวะกับเธอ	ล้วนเจอฤทธิ์
เดชที่ถ้าไม่ตายก็เสียสติ

อาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม  เวลา ๑๓.๐๐ น.

18-80 เพื่อนซี้ไม่มีซั้ว 
(โปรแกรมภาพยนตร์ส�าหรับครอบครัว)
๒๕๔๐	/	ก�ากับโดย	กิตติกร	เลียวศิริกุล	/	
สร้างโดย	บริษัท	อาร์เอส	ฟิล์ม
โอ๊ต	 หนุ่มวัย	 ๑๘	 มีความฝันจะประกวดวงดนตรีกับ
เพือ่น	ๆ 	แต่กต้็องแห้วเพราะตดิภารกจิพาปูว่ยั	๘๐	ไป
ยงัเกาะกลางทะเลแห่งหน่ึง	โอ๊ตตัง้ใจจะทิง้ปูไ่ว้ทีน่ี่แล้ว
แอบหนีออกไปคนเดียวแต่กลับเจอพายเุข้าจนต้องตดิ
เกาะหลายวัน	 ข้อดีอย่างเดียวท่ีเขาพบคือการได้เจอ	
โบว์	สาวน่ารกัทีอ่าจกลายเป็นรักแรก		ในขณะเดยีวกนั
ความลับในอดตีของปูก่ค่็อย	ๆ 	ถกูเปิดเผย	ว่าเกาะแห่ง
นี้	คือสถานที่ที่เกิดรักแรกของปู่เช่นเดียวกัน	

จันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

พยัคฆ์ร้ายไทยถีบ	(โปรแกรมรถไฟในภาพยนตร์)
๒๕๑๘	/	ก�ากับโดย	สักกะ	จารุจินดา	/	
สร้างโดย	บริษัท	ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด	
สมัยสงครามโลกครั้งที่	๒	ทหารญี่ปุ่นใช้ประเทศ	ไทย
เป็นเส้นทางล�าเลียงของข้ามไปยังประเทศใกล้เคียง
โดยทางรถไฟ	ฝ่ายเสรไีทย	ซึง่เป็นฝ่ายต่อต้านญีปุ่น่ของ
ไทย	จงึเริม่จดัตัง้ขบวนการไทยถบีท�าหน้าทีป่ล้นสะดม
และบุกโจมตีขบวนรถไฟของญี่ปุ่น	 ทหารญี่ปุ่นได้จับ
ทุกคนท่ีต้องสงสัยรวมทั้ง	 พจน์	 แต่เขาไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องด้วย	จนเมื่อ	อรุณี	สายลับเสรีไทยได้ช่วยให้
เขารอดพ้นจากทหารญี่ปุ่นไว้	 พจน์จึงเข้าร่วมกับเสรี
ไทยแบบตกกระไดพลอยโจน	เพื่อช่วยอรุณีและพรรค
พวกระงับแผนขนธนบัตร	๑๐๐	ล้านของฝ่ายญี่ปุน

อังคารที่ ๑๔  พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Love on a Weekend 
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์เม็กซิกันร่วมสมัย)
๒๕๕๒	/	ก�ากับโดย	Salvador	Aguirre	/	
สนับสนุนโปรแกรมโดยสถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโก
ประจ�าประเทศไทย	(ภาษาสเปน	ค�าบรรยายภาษาองักฤษ)
Love	on	a	Weekend	หรือ		Amor	en	Fin	บอกเล่า
เรือ่งราวความรักอนัเข้มข้นใน	๓	รูปแบบทีแ่ตกต่างอนั
เกิดจากสภาพสังคมในกรุงเม็กซิโกซิตี้	 โดยเรื่องแรก
กล่าวถึงแม่บ้านคนหน่ึงที่ตกหลุมรักนักดนตรีข้ีเมาใน
ละแวกบ้านของเธอเอง	เรือ่งทีส่องเล่าถงึสมัพนัธ์รกัอนั
ยุ่งเหยิงของคน	๔	คน	และท้ายสุด	เป็นเรื่องของหญิง
ฐานะยากจนคนหนึ่งที่ไปตกหลุมรักคนจากแก๊ง
อันธพาล

พุธที่ ๑๕ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Peões	(โปรแกรมภาพยนตร์สารคดร่ีวมสมยัจากบราซิล)
๒๕๔๗	/	ก�ากับโดย	Eduardo	Coutinho	/	สนับสนุน 
โปรแกรมโดย	 สถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจ�า
ประเทศไทย (ภาษาโปรตเุกส	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
ภาพยนตร์ท่ีเปิดเผยเร่ืองราวที่ผู้คนไม่เคยได้รับรู้มา
ก่อน	 ผ่านการสัมภาษณ์อดีตผู ้ใช้แรงงานในนิคม
อุตสาหกรรม	 	 ABC	 	 แห่งเมืองเซาเปาโล	 ประเทศ
บราซิล	 ท่ีเคยร่วมกันเดินขบวนประท้วง	 ในปี	 ค.ศ.
๑๙๗๙	-	๑๙๘๐	โดยมีแกนน�าเป็น	หลุยส์	อินาซิโอ	ลู
ลา	ดา	ซิลวา	ซึ่งต่อมาได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี
ของประเทศ		

พฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

นางเอก (โปรแกรมผลงานของภัทราวดี	มีชูธน)
๒๕๑๘	/	ก�ากับโดย	ปริญญา	ลีละศร	/	
สร้างโดย	จิรายุโปรดักชั่น
พรพรหม	 ฝ่ายจัดหาเงินทุนประจ�าค่ายหนังของเสี่ย
อุทัย	 	ได้ชักชวนครูสาวชื่อดวงแก้ว	 (รับบทโดยภัทรา
วดี	มีชูธน)	มาเป็นนางเอกใหม่	แต่การท�าหนังเรื่องนี้
ต้องประสบอปุสรรคทางการเงินซึง่เป็นปัญหาใหญ่	พร
พรหมจงึหนัไปชกัชวน		เทยีร์และเสาวนย์ี	คูส่ามภีรรยา
นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาร่วมลงทุน	โดยไม่รู้ว่าทั้งคู่
ก�าลงัถงัแตกอยู	่กระทัง่เสาวนย์ีออกปากให้เส่ียอทัุยน�า
ดาวยัว่ไปปรนเปรอนายธนาคารเพือ่แลกกับการอนมุติั
เงินกู้	และไม่ช้าเป้าหมายก็ขยับมายังดวงแก้วผู้ใสซื่อ	

ศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.

ไอ้ผาง ร.ฟ.ท. (โปรแกรมรถไฟในภาพยนตร์)
๒๕๒๕	/	ก�ากับโดย	มนู	วรรณายก	/	
สร้างโดย	โคลีเซี่ยมโปรดักชั่น
ไอ้ผาง	 เป็นนายตรวจทางรถไฟผู้รักงานและรักความ
ยุติธรรมพอ	 ๆ	 กัน	 นอกจากการดูแลความสงบ
เรียบร้อยของขบวนรถไฟแล้วเขายังต้องคอยขัดขวาง
เหล่าร้ายที่น�าโดยนายศักดาและซอนเป็ง	ผู้หวังจะก่อ
วินาศกรรมรถไฟเพื่อขโมยเพชรมูลค่า	 ๓๕	 ล้าน	 แต่
นอกจากไอ้ผาง	 ยังมี	 ชาติ	 ต�ารวจลับผู้แฝงตัวในแก๊ง
นายศักดาและผึ้ง	สาวเท้าหนัก	คอยช่วยเหลือรวมทั้ง
เหล่าพนักงานรถไฟที่ไม่ยอมให้อิทธิพลมืดของศักดา
และซอนเป็งรังแกอีกต่อไป	

เสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

นาค	(โปรแกรมก่อนพี่มากพระโขนง)
๒๕๕๑	/	ก�ากับโดย	ณัฐทพงศ์	รัตนโชคสิริกูล	/	
สร้างโดย	บริษัท	สหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด
การตีความใหม่คร้ังแรกในรูปแบบแอนิเมชั่นของ 
ต�านานแม่นาค	คราวนี้นาคเลือกหลบหนีความวุ่นวาย
ในกรุงเทพฯ	ไปยังต่างจังหวัด	แต่แล้วก็ต้องพัวพันกับ
เหตกุารณ์วุน่วาย	เมือ่ผร้ีายจากโลกวญิญาณได้จบัเดก็
ชายธีไป	 นาคจึงต้องรวมพรรคพวกผีไทยอย่าง	 ผี
หัวขาด	ผีเปรต	ฯลฯ	รวมทั้งแก้ม	พี่สาวของธีให้ร่วม
ตะลุยไปในโลกวิญญาณเพื่อช่วยธีออกมา	ทั้งยังต้องกู้
โลกมนษุย์เอาไว้	จากแผนการชัว่ทีเ่หล่าผร้ีายหมายจะ
บุกขึ้นมาก่อกวนในช่วงกลางวัน
 
อาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม  เวลา ๑๓.๐๐ น.

รถไฟฟ้ามาหานะเธอ	(โปรแกรมรถไฟในภาพยนตร์)
๒๕๕๒	/	ก�ากับโดย	อดิสรณ์	ตรีสิริเกษม	/	
สร้างโดย	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด
เหมยลี่	สาวออฟฟิศวัย	๓๐	ที่ยังโสดและมีแววจะขึ้น 
คานในคืนวันแต่งงานของเพ่ือนรัก	เธอเมาเละจนกลับ 
บ้านดึกและถูกพ่อห้ามไม่ให้ขับรถ		เรื่องดีเรื่องเดียวที่ 
เกิดขึ้นในคืนนั้น	คือ	การได้พบกับ	ลุง	วิศวกรรถไฟฟ้า	 
ที่เธอปักใจเชื่อว่าเขาคือชายในฝัน	 ยิ่งเหมยลี่เดินทาง 
โดยรถไฟฟ้าทุกวันเธอก็มีโอกาสพบลุงมากขึ้น	 	 แต่ 
อุปสรรคของท้ังคู่คือช่วงเวลาการใช้ชีวิตที่ไม่ตรงกัน	
รวมทัง้เรือ่งราวในอดตีของลงุทีเ่หมยลีไ่ม่เคยรู้		รักคร้ัง
น้ีของเธอ	 จึงต้องลุ้นว่าจะเป็นรักสุดท้ายหรือแค่ฝัน 
ลม	ๆ	กันแน่	

๒๙



ศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

นางนาก (โปรแกรมก่อนพี่มากพระโขนง)
๒๕๔๒	/	ก�ากับโดย	นนทรีย์	นิมิบุตร	/	
สร้างโดย	ไท	เอ็นเตอร์เทนเมนต์
นนทรีย์	 นิมิบุตร	 เพ่ิมรายละเอียดทางประวัติศาสตร ์
เข้าไปในต�านานแม่นาค		ผสมกลมกล่อมจนท�ารายได้ 
ถล่มทลายถึง	๑๕๐	ล้านบาท	เปลี่ยนแม่นาคที่คุ้นเคย 
เป็น	 ‘นางนาก’	 หญิงสาวผู้มีชีวิตในสมัยรัชกาลที่	 ๔	 
และเสียชีวิตขณะคลอดลูก	 ระหว่างที่	 นายมาก	สามี 
ถูกเกณฑ์ไปรบยังชายแดน	นางนากกลายเป็นผีดุร้าย 
ทีเ่ฝ้ารอสามกีลบัมา	ระหว่างนัน้กอ็อกอาละวาดหกัคอ
คนที่คอยเตือนนายมากถึงเรื่องที่เธอตายแล้วทีละคน	

เสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

Wish Us Luck 
(โปรแกรมรถไฟในภาพยนตร์และอินดี้อินศาลายา)
๒๕๕๖	/	ก�ากับและสร้างโดย	แวววรรณ	-	วรรณแวว	
หงษ์วิวัฒน์	
สองสาวฝาแฝด	แวววรรณ	-	วรรณแวว	หงษ์ววิฒัน์	จบั
มอืกนัท�าหนงัสารคดถ่ีายทอดการเดนิทางของพวกเธอ
จากอังกฤษสู ่ไทย	 ด้วยรถไฟท่ีพาทั้งสองผ่าน	 ๙	
ประเทศเช ่น	 เยอรมนี-รัสเซีย-มองโกเลีย-จีน-
เวียดนาม-ลาว	พวกเธอต้องเอาตัวรอดจากภาษาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง	 รวมทั้งได้พบกับเพื่อนใหม่ตาม
รายทางซึง่ผ่านเข้ามาทัง้สร้างและช่วยแก้ปัญหา		นีค่อื
หนังสารคดีอิสระที่ได้ใจคนดูหนังเฉพาะกลุ่มไปอย่าง
มากมาย

อาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.

กิจกรรมพิเศษ	ดูหนังกับโดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการ
หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

จันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ชุมทางรถไฟผี (โปรแกรมรถไฟในภาพยนตร์)
๒๕๔๙	/	ก�ากับโดย	สุขุม	เมธาวนิช	/	
สร้างโดย	บริษัท	พระนครฟิลม์	จ�ากัด
หลงับกุปล้นโรงเรียนอนุบาลอย่างอุกอาจ	แก๊งโจรทีน่�า
โดย	โจ๊ก	พร้อม	โต	ตัวประกันได้หลบหนีไปยังสถานี
รถไฟ	 และเมื่อขึ้นบนตู้รถไฟท้ายขบวน	 ทั้งหมดก็พบ
ว่าในตู้นั้นมีแต่ผู้โดยสารระดับเศรษฐีทั้งสิ้น	 โจ๊กจึง
วางแผนปล้นผู้โดยสารทุกคน	 โดยไม่รู้เลยว่ารถไฟ
ขบวนดังกล่าวไม่ได้มีแค่มนุษย์เท่านั้น		แต่ยังมีบางสิ่ง
ที่น่าสยดสยองก�าลังรอพวกเขาอยู่

อังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

The Half of the World 
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์เม็กซิกันร่วมสมัย)
๒๕๕๒	/	ก�ากับโดย	Jaime	Ruiz	Ibáñez	/	
สนับสนุนโปรแกรมโดยสถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโก	
ประจ�าประเทศไทย
น่ีคือเร่ืองราวของอารมณ์และความตื่นตัวอันพลุ ่ง
พล่านในเรื่องเพศภายในกายของ	“มิงโก้”	เด็กหนุ่มผู้
มีความบกพร่องของพัฒนาการทางสมอง	 ที่แม้จะ
เป็นกวีฝีมือดีซึ่งเต็มไปด้วยจินตนาการอันสุนทรีย	์
ความคิดความฝันอันล�้าเลิศ	 พร้อมทั้งความละเอียด
อ่อนช่างใส่ใจในสิง่เลก็	ๆ 	น้อย	ๆ 	ในชวีติประจ�าวนั	แต่
ในบทบาทของความเป็นนกัรัก	เขายงัเป็นมือใหม่	ท้าย
ที่สุดมันจึงน�าพาเขาไปสู่วังวนอันแสนจะยุ่งยากและ
วุ่นวายที่ตามมา	

พุธที่ ๒๙ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

1-2-3 ดว่นมหาภัย  (โปรแกรมผลงานของภัทราวด	ี
มีชูธน)
๒๕๒๐	/	ก�ากับโดย	ณรงค์ภูมินทร์	และ	วินัย	วิเศษศิริ	
/	สร้างโดย	ณรงค์ภูมินทร์
การเดินทางด้วยรถบัสข้ามจังหวัดที่ผู้โดยสารร่วมสิบ
กว่าคน	ทั้งเศรษฐี	ต�ารวจตระเวนชายแดน	ครู	คนแก่
และแม้แต่พนักงานเดินรถ	ล้วนตกอยู่ในอันตราย	เมื่อ
ระหว่างทางเกิดมีกลุ ่มผู ้ก ่อการร้ายบุกขึ้นยึดรถ
โดยสาร	และจบัทกุคนเป็นตวัประกนัน�าไปยงัค่ายของ
พวกมัน	 ไม่ช้า	 กลุ่มคนที่เคยทะเลาะเบาะแว้งก็ต้อง
เลือกว่า	 จะร่วมมือกันฝ่าค่ายนรกนี้ออกไปด้วยรถบัส
คนันี	้หรือจะยอมตกเป็นจ�าเลยต่อไปโดยทิง้ชีวติไว้กบั
พวกผู้ก่อการร้าย

พฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Storm	(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒	/	ก�ากับโดย	Hans-Christian	Schmid	/	
สนับสนุนโปรแกรมโดย	 สถาบันเกอเธ ่	 ประจ�า
ประเทศไทย	(ภาษาเยอรมนั	ค�าบรรยายภาษาองักฤษ)
ฮานนาห์	 เมนาร์ด	 เจ้าพนักงานอัยการศาลอาญา
ระหว่างประเทศ	ณ	กรุงเฮก	ก�าลังรวบรวมพยานหลัก
ฐานเพื่อยื่นฟ้อง	 กอรัน	 ดูริก	 ในข้อหาเป็นอาชญากร	
สงครามบอสเนีย	โดยเธอได้รับการสนับสนุนจากชาย
ผูห้นึง่ทีส่ามารถเป็นพยานปากเอกให้คดนีีไ้ด้	ทว่า	เขา
กลับถกูกล่าวหาว่าให้การเทจ็	จนเป็นเหตใุห้เขากระท�า
อัตวินิบาตกรรมตนเอง	 ฮานนาห์ตัดสินใจเดินทางไป
กรุงซาราเจโว	 ที่น่ัน	 เธอได้พบกับน้องสาวของพยาน
ปากเอกผูช่้วยให้เธอเกดิความมมุานะข้ึนมาอกีครัง้	ใน
การน�าดริูกข้ึนศาลเพ่ือพิพากษาลงโทษทัณฑ์ให้ถงึท่ีสดุ
 
ศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพิเศษ	ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา 

เกษมศรี ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นหลังชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก

จันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Les dames du Bois de Boulogne 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๔๘๘	/	ก�ากับโดย	Robert	Bresson	/	
สนับสนุนโปรแกรมโดยสถาบันฝรั่งเศส	 ประจ�า
ประเทศไทย	(ภาษาฝรัง่เศส	ค�าบรรยายภาษาองักฤษ)
ภาพยนตร์ฝรั่งเศส	ขาว-ด�า	บอกเล่าเรื่องราวความรัก
สามเส้าท่ีสุดแสนอันตราย	 ภายใต้สังคมของชนชั้นสูง
ในปารีส	สื่อให้เห็นถึง	กิเลส	ตัณหา	ความอิจฉาริษยา
ของมนุษย์	 น�าไปสู่การแก้แค้นความรักครั้งเก่าที่แสน
อัปยศอดสู

อังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Spiral (โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์เม็กซิกันร่วมสมัย)
๒๕๕๒	/	ก�ากับโดย	Jorge	Pérez	Solano	/	สนบัสนนุ
โปรแกรมโดยสถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจ�า
ประเทศไทย
“ซานติอาโก”	ก้มหน้าท�างานเก็บเงินเพื่อขอแฟนสาว
แต่งงาน	ในขณะที	่“มาการิโอ”	เองกม็คีรอบครวัทีต้่อง
เลี้ยงดู	และเพราะความยากจนแร้นแค้นในถิ่นเกิด	ทั้ง
สองจงึตดัสนิใจออกเดนิทางไปแสวงโชคท่ีอเมรกิา	ดนิ
แดนที่พวกเขาฝากความหวังท้ังหมดเอาไว	้ เวลาผ่าน
ไป	 เมื่อชายทั้งสองได้กลับมาที่หมู่บ้าน	 พวกเขากลับ
พบว่าส่ิงต่าง	ๆ 	ได้เปลีย่นแปลงไปจนหมดส้ินแล้ว	และ 
ได้รู้ว่า	การจากไปในคราวนั้นช่างไม่คุ้มค่าเอาเสียเลย		

พุธที่ ๒๒ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ตัดเหลี่ยมเพชร (โปรแกรมรถไฟในภาพยนตร์)
๒๕๑๘	/	ก�ากบัโดย	ฉลอง	ภกัดวีจิติร	/	สร้างโดย	บรษิทั	
บางกอกการภาพยนตร์	จ�ากัด	
ภาพยนตร์ที่มีฉากส�าคัญ	คือ	การน�าหัวรถจักรสองหัว
มาชนกันให้ระเบิดจริง	 ๆ	 สมกับความยิ่งใหญ่สไตล์
ฉลอง	ภกัดวีจิติร	เรือ่งราวของสายลบัหนุม่ชาวอเมรกินั	
ทีเ่ดนิทางมายงัเมอืงไทยเพือ่รือ้ฟ้ืนความสมัพนัธ์กบัคน
รักเก่า	 โดยหวังจะใช้สายสัมพันธ์นี้สานเข้าถึงตัวพ่อ
ของเธอ	 ซึ่งมีเบื้องหลังเป็นหัวหน้าขบวนการก่อการ
ร้าย	 แต่เขากลับพบว่าเธอถูกหมั้นหมายไว้กับมือขวา
หนุ่มเลอืดร้อนของพ่อ	ทีพ่ร้อมท�าทกุวถิทีางเพือ่ก�าจดั
เขาให้พ้นทาง	

พฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

นางนวล (โปรแกรมผลงานของภัทราวดี	มีชูธน)
๒๕๓๐	/	ก�ากับโดย	ม.ล.พันธุ์เทวนพ	เทวกุล	/	
สร้างโดย	บริษัท	พูนทรัพย์โปรดักชั่น	จ�ากัด
ผลงานชิ้นส�าคัญของหม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ	 เทวกุล	
หยิบบทละครเรื่อง	The	Seagull	ของ	อันตัน	เชคอฟ	
นักเขียนบทละครชาวรัสเซียมาดัดแปลง	โดยมอบบท	
‘พิศวาส’	ตัวเอกของเรื่องให้ภัทราวดี	ที่ต้องปะทะกับ 
เทพ	 ลูกชายตัวเองซึ่งก�าลังหลงรักนวลอย่างเพ้อคลั่ง	 
ทว่าเขากลบัพ่ายรกัให้ทวิากร	หนุม่ใหญ่ซึง่เข้ามาพร้อม
ข้อเสนอปั้นนวลเป็นดารา	 เทพจึงหันไปใช้ชีวิตเสเพล	
แต่ยงัมแีม่และเพือ่น	ๆ 	ช่วยเหลือจนเทพตัง้ตวัได้	ขณะ
ที่นวลก�าลังบอบช�้าจากวงการมายา		

โปรแกรมฉายภาพยนตร์
เดือนพฤษภาคม

ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๓๐



โปรแกรมฉายภาพยนตร์
เดือนมิถุนายน

ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

ในเดือนมิถุนายน	 กลุ่มงานกิจกรรมได้คัด 
เลือกภาพยนตร์ที่ดัดแปลงและตีความนิยาย 
ต้นฉบับใหม่ในมุมมองที่แตกต่างไป	 บางเรื่อง 
อาจจะโดนใจผู้ชม	 ในขณะที่บางเรื่องผู้ชมอาจ 
จะโดนวิจารณ์ความเหมาะสม	 ในโปรแกรม	
“ตคีวามตวัหนงัสอืให้เป็นหนงั”	และโปรแกรม
ผลงานการแสดงของดาราวัยรุ่นช่ือดังแห่งยุค
อย่าง	เก้า จิรายุ ละอองมณี ที่จะมาร่วมพิมพ์ 
รอยมือรอยเท้าที่ลานดารา

นอกจากนี้	 ผู ้ที่เป็นแฟนภาพยนตร์ต่าง 
ประเทศของหอภาพยนตร์	 คงจะสมใจเมื่อ 
โปรแกรมภาพยนตร์ญ่ีปุ่นและภาพยนตร์สเปน	 
ได้กลับมาฉายที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาอีก 
คร้ัง	 แล้วยังมีโปรแกรมพิเศษอย่างเทศกาล 
ภาพยนตร์เม็กซิกันร่วมสมัย	มาร่วมสร้างความ 
หลากหลายให้แก่โปรแกรมต่างประเทศของหอ 
ภาพยนตร์	

เสาร์ที่ ๑ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

แม่นาคพระนคร	(โปรแกรมก่อนพี่มากพระโขนง)
๒๕๑๓		/	ก�ากับโดย	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า
อนุสรมงคลการ		/	สร้างโดย	ละโว้ภาพยนตร์
แม่นาคกลบัได้รับอภัยโทษจากท้าวยมราชแห่งปรโลก	 
ให้มาอยู่บนเมืองมนุษย์ได้	 แต่ต้องเข้าไปอยู่ในยุค 
ปัจจุบัน	และมียมฑูตตนหนึ่งเป็นผู้ควบคุม		แม่นาคใช้ 
ชีวิตอย่างปรกติสุขโดยไม่แสดงอิทธิฤทธิ์อันใด	 จน 
กระทั่งได้เจอหมอมาก	 ผู้ที่เธอเชื่อว่าเป็นพ่ีมาก	 สาม ี
ของเธอกลับชาติมาเกิด	 แม่นาคจึงเริ่มสร้างฐานะขึ้น 
ด้วยอิทธิฤทธิ์เล็ก	 ๆ	น้อย	ๆ	 เพื่อพิชิตใจหมอมากมา 
เป็นของเธอให้ได้

อาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

บ้านฉัน.. ตลกไว้ก่อน (พ่อสอนไว้)  
(โปรแกรมภาพยนตร์กับครอบครัว)
๒๕๕๓		/	ก�ากับโดย	วิทยา	ทองอยู่ยง	และเมษ	ธราธร	
สร้างโดย	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	
ด้วยความที่เกิดมาในครอบครัวตลกคาเฟ่	ท�าให้	ต๊อก	 
หนุ่มน้อยวัย	 ๑๒	 ถูกคาดหวังว่าจะเป็นดาวตลกตาม 
สายเลอืด	แต่เอาเข้าจริงเขากลับเป็นเพียงตลกฝืดทีข้ึ่น 
เวทีเมื่อไหร่เป็นจืดสนิท	จะมีก็เพียง	น�้าแข็ง	หมอสาว 
แสนสวยท่ีขบขันกบัมกุของต๊อกแทบทกุคร้ัง	จนท�าให้ 
หนุ่มน้อยเกิดอาการตกหลุมรัก	 และหวังคิดพิชิตใจ 
หมอสาวผู้เพียบพร้อม	 แม้วัยจะแตกต่างกันสุดขั้ว	 
พร้อม	 ๆ	 กับการพิสูจน์ให้ครอบครัวเห็นว่าเขาคือ 
ทายาทดาวตลกตัวจริง	

จันทร์ที่ ๓ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ขวัญ – เรียม 
(โปรแกรมตีความตัวหนังสือให้เป็นหนัง)
๒๕๔๔	 /	 ก�ากับโดย	 สุทธากร	 สันติธวัช	 /	 สร้างโดย	
บริษัท	สหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	
การดดัแปลงบทประพนัธ์เรือ่งดงัของไม้	เมอืงเดมิ	เป็น 
ภาพยนตร์หนทีส่ี	่โดยยงัยดึแก่นเร่ืองเดมิ	คอื	ความรัก 
ระหว่างขวัญและเรียม	 หนุ่มสาวแห่งทุ่งบางกะปิที่ 
ครอบครัวท้ังคูก่ลบัเป็นศตัรกูนั	จนฝ่ายพ่อของเรยีมยก 
เธอให้กับจ้อย	 นักเลงพนันต่างเมืองเพื่อขัดดอก	 ทว่า 
ไม่นานความรักของขวัญกับเรียมก็ฉาวโฉ่	จนเรียมถูก 
พ่อและจ้อยส่งไปอยู่กรุงเทพฯ	 ไม่ช้าเมื่อเรียมกลับ 
มายังบ้านเกิดอีกคร้ัง	 ขวัญที่เฝ้ารอทุกวันกลับพบว่า 
เธอไม่ใช่เรียมคนเดิมที่รักเขาอีกต่อไป	

อังคารที่ ๔ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Mud Flower 
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์เม็กซิกันร่วมสมัย)
๒๕๕๔	/	ก�ากับโดย		Guillermo	González	/		
สนับสนุนโปรแกรมโดย	สถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโก
ประจ�าประเทศไทย	(ภาษาสเปน	ค�าบรรยายภาษาองักฤษ)
เพราะพีเ่ล้ียงคนเก่าแก่ทีคุ่น้เคยกนัมานานของภรรยา 
มาเสียชีวิตลง	ท�าให้	”เอากุสโต”	และ	“รูธ”	สองสามี 
ภรรยา	ต้องรับลูกเลี้ยงวัย	๑๔		ของเธอมาดูแลต่อ	แต่ 
เพียงไม่นาน	 เด็กสาว	 “มาร์เลเน่”	 คนนี้	 ก็น�าปัญหา 
ใหญ่มาให้ทัง้สอง	เธอใช้จรติและมารยายัว่	“เอากสุโต”	 
จนเขาหลงเสน่ห์อย่างหัวปักหัวป�า	 ถึงขนาดยอมทิ้ง 
ภรรยา	หน้าที่การงาน	และชีวิตอันแสนสุขสบาย	เพื่อ 
ออกตามหามาร์เลเน่		ที่หนีออกจากบ้านไปหลังจากที่	 
“รูธ”	รู้เรื่องความสัมพันธ์ต้องห้ามของทั้งสอง

พฤหัสบดีที่	๒	พฤษภาคม		 La Colmena
อังคารที่	๗	พฤษภาคม	 	 The Girl on the River
พฤหัสบดีที่	๙	พฤษภาคม		 นางเอก
อังคารที่	๑๔	พฤษภาคม	 	 Storm
พฤหัสบดีที่	๑๖	พฤษภาคม	น�้าพุ
อังคารที่	๒๑	พฤษภาคม	 	 ไอ้ผาง ร.ฟ.ท.
พฤหัสบดีที่	๒๓	พฤษภาคม	พยัคฆ์ร้ายไทยถีบ  
อังคารที่	๒๘	พฤษภาคม	 	 Peões
พฤหัสบดีที่	๓๐	พฤษภาคม	El me’ todo

อังคาร	๔	มิถุนายน	 	 ดอกฟ้ากับโดมผู้จองหอง
พฤหัสบดี	๖	มิถุนายน	 	 Yo Tambien
อังคาร	๑๑	มิถุนายน	 	 Berlin is in Germany
พฤหัสบดี	๑๒	มิถุนายน	 	 ไอ้ฟ้ก
เสาร์ที่	๑๕	มิถุนายน				
๑๓.๐๐ น.  ทวิภพ	(ก�ากับโดย	สุรพงษ์	พินิจค้า)
๑๕.๐๐ น.		กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา	เรื่อง	
“ดัดแปลงและตีความนิยายให้เป็นภาพยนตร์”
อังคาร	๑๘	มถินุายน	When the Tenth Month Come
พฤหัสบดี	๒๐	มิถุนายน		 	 ขวัญ - เรียม
อังคาร	๒๕	มิถุนายน				 	 Um Lugar Ao Soi
พฤหัสบดี	๒๗	มิถุนายน				 Suckseed	ห่วยขั้นเทพ

ห้องภาพยนตร์สถาน 
ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร
(เวลา ๑๘.๐๐ น.) 

พุธที่ ๕ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.  

5 แพร่ง (โปรแกรมผลงานของจิรายุ	ละอองมณี) 
๒๕๕๒	/	ก�ากับโดย	ปวีณ	ภูริจิตปัญญา	วิสูตร	พูลวร
ลักษณ์		ทรงยศ	สุขมากอนันต์	ภาคภูมิ	วงศ์ภูมิ	และ		
บรรจง	ปิสัญธนะกุล	/	สร้างโดย	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	
หับ	จ�ากัด
ภาพยนตร์ทีป่ระสบความส�าเรจ็อย่างสงู	ประกอบด้วย 
ภาพยนตร์สั้น	๕	เรื่อง	ที่เล่าเรื่องราวความสยองขวัญ 
ในหลากหลายรูปแบบ	 โดย	 จิรายุ	 รับบทน�าในตอน	 
หลาวชะโอน	เป็น	เป้	วยัรุน่ชายทีก่่อคดปีาหินใส่กระจก 
รถ	ท�าให้เหยือ่เสยีชวีติ	แม่ของเป้จงึต้องพาหนด้ีวยการ 
ไปบวชทีว่ดัป่าห่างไกล	แต่ถงึแม้จะหนพ้ีนเงือ้มมอืของ 
กฎหมาย	แต่เขากลับหนีเรื่องสยองขวัญไม่พ้น

พฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

When the Tenth Month Comes 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๗	/	ก�ากับโดย	Đặng	Nhật		Minh	/	
สนับสนุนโปรแกรมโดย	 สถาบันภาพยนตร์เวียดนาม	
(ภาษาเวียดนาม	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
ดเูยน	เดนิทางกลบับ้านด้วยใจทีแ่ตกสลายหลงัจากไป 
เยี่ยมสามี	แล้วพบว่าเขาเสียชีวิต	ระหว่างทาง	เธอได้ 
พลัดตกลงไปในแม่น�้า	 และได้	 ครูขาง	 เพื่อนร่วมทาง 
ช่วยชีวิตไว้ได้ทัน	เมื่อกลับมาถึงบ้าน	เธอต้องปิดบังไม่ 
ให้ครอบครัวรู้เรื่องการตายของสามี	เพื่อไม่ให้พ่อสามี 
ที่ป่วยหนักต้องไม่สบายใจ	 จึงขอร้องให้ครูขางเขียน 
จดหมายถึงเธอเพื่อตบตาว่าสามีของเธอยังมีชีวิตอยู	่	 
แต่นั่นกลับท�าให้แฟนของครูขางและคนอื่นเข้าใจผิด

ศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

วงษ์คำ เหลา	(โปรแกรมตคีวามตวัหนงัสอืให้เปน็หนงั)
๒๕๕๒		/	ก�ากับโดย	เพ็ชรทาย	วงษ์ค�าเหลา	
สร้างโดย	บริษัท	บั้งไฟ	ฟิล์ม	จ�ากัด
หนังทีล้่อบทประพันธ์อมตะอย่าง	‘บ้านทรายทอง’	ได้ 
อย่างสนุกสนาน	 เรื่องราวของ	 ท่านชายเพชราวุธ	 ผู้ 
กลับจากเมืองนอกเพ่ือมารับช่วงดูแลธุรกิจเพชร 
พนัล้าน	‘วงษ์ค�าเหลาจวิเวอร์รี’่	โดยในตระกลูอนัมัง่คัง่ 
นีท่้านชายดเูป็นปรกตทิีส่ดุ	เมือ่เทยีบกบัหญิงแม่ผู้เป็น 
ผูด้สีดุฤทธิ	์	หญงิใหญ่สดุเฮีย้บ	หญงิเลก็ขาวนี	และชาย 
เล็กเด็กพิเศษแสนซื่อ	 รวมทั้ง	 	 หญิงนุช	 สาวไฮโซผู ้
หมายปองท่านชายอยู่นาน	แต่ก�าลังจะโดน	พิรมน	ครู 
สาวหน้าใหม่	ทีเ่ข้ามาดแูลชายเลก็	พิชติใจท่านชายไป 
ด้วยความดีของเธอ	



เสาร์ที่ ๘ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ฝนตกขึน้ฟา้ (โปรแกรมตคีวามตัวหนงัสือใหเ้ป็นหนงั	
และอินดี้อินศาลายา)
๒๕๕๔	/	ก�ากับโดย	เป็นเอก	รัตนเรือง	
สร้างโดย	บริษัท	ไลคอล	คัลเลอ	ฟิล์ม	จ�ากัด
ตุล	 อดีตนายต�ารวจผู้พลาดท่าถูกจับเข้าคุกจนส้ิน 
ศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม	 ตัดสินใจหันมาเป็น 
มือปืนในองค์กรลับแห่งหนึ่ง	 โดยท�าหน้าที่สังหาร
นักการเมือง	 และเหล่ามาเฟียที่กฏหมายเอาผิดไม่ได้	 
แต่งานชิ้นล่าสุดเขากลับถูกยิงเข้าที่ศีรษะจนเห็นทุก 
อย่างกลบัหวัหมด	ทัง้ยงัไปพัวพนักับผู้หญงิคนหนึง่	ซึง่ 
น�าอันตรายทีแ่ม้แต่เขาเองกค็าดไม่ถงึมาให้	หนงัพาเรา
ก้าวสู่โลกอาชญากรรมมืดหม่นตามสไตล์หนังฟิล์ม 
นัวร์ยุคใหม่	 ซึ่งดัดแปลงจากนิยายนัวร์ของ	 วินทร์ 
เลียววาริณ

อาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  

กิจกรรมฉลองวันกำ เนิดภาพยนตร์ในสยาม

จันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Great Expectation	 	 (โปรแกรมภาพยนตร์โลก	
และตีความตัวหนังสือให้เป็นหนัง)
๒๕๔๑	/	ก�ากับโดย	Alfonso	Cuarón	/	สนับสนุน
โดย	บริษัท	แคททาลิสท์	อัลลายแอนซ์	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	(ภาษาอังกฤษ	ค�าบรรยายภาษาไทย)
จากวรรณกรรมคลาสสิกของ	 ชาร์ลส	 ดิกเกนส์	 เรื่อง 
ราวของ	ฟินนิแกน	เบลล์	เด็กน้อยฐานะยากจนแต่มาก 
ไปด้วยพรสวรรค์ทางด้านศิลปะ	 ผู้ถูกจ้างให้ไปเป็น 
เพ่ือนเล่นกับ	เอสเตลล่า	หลานสาวของเศรษฐนิโีรคจติ	 
เอสเตลล่าเป็นผูห้ญงิคนแรกทีท่�าให้เบลล์	รูจั้กท้ังความ 
รกัและความเจบ็ปวดทกุข์ทรมาน	จนกระทัง่เขาเตบิโต 
เป็นชายหนุ่มที่หมดอาลัยตายอยากกับชีวิต	 วันหนึ่ง	 
พรสวรรค์ด้านศิลปะของเบลล์	ก็น�าพาให้เขามีโอกาส 
พบเจอกับเอสเตลล่าอีกครั้ง

อังคารที่ ๑๑ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เลิฟ จุลินทรีย์ รักมันใหญ่มาก 
(โปรแกรมผลงานของจิรายุ	ละอองมณี) 
๒๕๕๔	/	ก�ากับโดย	ไชยณรงค์	แต้มพงษ์	และ	สกล	
เตียเจริญ	/	สร้างโดย	บริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด
ภาพยนตร์รกัโรแมนตกิ	น�าเสนอเรือ่งราวความรกัของ 
วัยรุ่น	๔	คู่	๔	รูปแบบ	ที่มีจุดมุ่งหมายไม่ต่างกัน	จิรายุ	 
รับบทน�าในตอน	 เพื่อนรัก	 เรื่องราวของหยกกับเอื้อ	 
เพื่อนสนิทที่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์จากเพื่อนไป 
เป็นแฟน	แต่แล้วความสมัพนัธ์และความรูสึ้กของท้ังคู่ 
กลบัไม่เป็นไปอย่างทีค่าดไว้		เกดิเป็นค�าถามท่ีหยกและ 
เอ้ือต้องตัดสินใจส�าหรับความสัมพันธ์ในอนาคตของ 
ทั้งสองคน

พุธที่ ๑๒ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

แม่นาคอเมริกา	(โปรแกรมก่อนพี่มากพระโขนง)
๒๕๑๘		/	ก�ากับและสร้างโดย		เล็ก	กิติพราภรณ์
หมวดนที	 นายทหารหนุ ่มชาวไทยกลับบ้านเกิดที ่
เชยีงใหม่พร้อมเมยีแหม่มฝร่ังชือ่	โจนส์	โดยเธออุม้ท้อง 
ลูกมาด้วยแต่ไม่นานหมวดนทีก็ถูกตามตัวกลับไปรับ 
ราชการต่อ	 ปล่อยให้โจนส์อยู่บ้านเพียงล�าพังโดยมี 
เพือ่นบ้านคอยแวะเวยีนมาดแูล	กระทัง่ถึงวนัคลอดเธอ 
กลับสิ้นใจขณะคลอดแต่ยังมีใจอาลัยห่วงสามี	 จึงไม่ 
ยอมไปผุดเกิดและเฝ้ารอหมวดนทีกลับมาหาที่บ้าน		 
ขณะเดียวกันก็เที่ยวออกอาละวาด	จนใคร	ๆ	ก็เรียก 
เธอว่า	แม่นาคอเมริกา	

พฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Yo, también 	(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒	/	ก�ากบัโดย	Antonio	Naharro,	Álvaro	Pastor	
สนับสนุนโปรแกรมโดย	 สถานเอกอัครราชทูตสเปน	
ประจ�าประเทศไทย	 (ภาษาสเปน	 ค�าบรรยายภาษา
อังกฤษ)
แดเนียล	 นิสิตหนุ่มดาวน์ซินโดรมผู้เพ่ิงเรียนจบจาก 
มหาวิทยาลัย	เกิดตกหลุมรักลอร่า	สาวนักเที่ยวกลาง 
คนืตัง้แต่วนัแรกท่ีเข้าท�างานในแผนกสงัคมสงเคราะห์		 
เกิดเป็นความสัมพันธ์อันหวานขมท่ีน�าพาผู้ชมให้พบ 
กับความประทับใจในมิตรภาพที่ไม่อาจลืมเลือน

ศุกร์ที่ ๑๔  มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ทวิภพ	(โปรแกรมตีความตัวหนังสือให้เป็นหนัง)
๒๕๔๗	/	ก�ากับโดย	สุรพงษ์	พินิจค้า
สร้างโดย	บริษัท	ฟิล์มบางกอก	จ�ากัด
สุรพงษ์	พนิจิค้า	ผูพ้ยายามสร้างสรรค์สิง่ใหม่	ๆ 	ให้เกดิ 
ขึ้นแก่วงการภาพยนตร์ไทย	ได้น�า	ทวิภพ	นิยายเรื่อง 
ดังของทมยันตีที่หลายคนคุ้นเคย	มาตัดต่อพันธุกรรม 
ขึ้นใหม่ในแบบฉบับของตัวเขาเอง	 หนังเล่าเร่ืองของ 
หญิงสาวไทยยุคปัจจุบันที่เกิดหลงไปอยู่ในสยาม	สมัย 
แผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศมหาอ�านาจทางตะวันตก 
พยายามจะเข้ามายึดครอง	

เสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

วิญญาณรักแม่นาคพระโขนง 
(โปรแกรมก่อนพี่มากพระโขนง)
๒๕๒๑	/	ก�ากับโดย	แดง	เสนีย์		
สร้างโดย	ศิษย์เสน่ห์ศิลป์	
วิญญาณแม่นาคปรียา	รุ่งเรือง	ที่ถูกกักขังในหม้อและ 
ถ่วงน�า้ไว้	ได้รบัการปลดปล่อยออกมาด้วยความบงัเอญิ	 
วิญญาณของแม่นาคจึงได้อาละวาดหลอกหลอนชาว 
บ้านแห่งท้องทุง่พระโขนง	รวมทัง้พยายามกลบัมาเอา 
ชีวิตพี่มากเพ่ือจะให้ไปครองรักในนรกภูมิ	 ในขณะท่ี 
พี่มากก�าลังปลูกต้นรักกับชมนาดลูกสาวเศรษฐี

อาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ตำ นานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๑ 
องค์ประกันหงสา (โปรแกรมผลงานของจิรายุ	ละอองมณี) 

๒๕๕๐	/	ก�ากับโดย	หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม	ยุคล	
สร้างโดย	บริษัท	พร้อมมิตร	โปรดักชั่น	จ�ากัด
ปฐมบทของภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเหตุการณ์ใน 
ประวัติศาสตร์	 เร่ืองราวความขัดแย้งอันยาวนาน 
ระหว่าง	กรุงอโยธยากับกรุงหงสาวดี		เริ่มต้นภาคแรก 
ด้วยเหตกุารณ์เมือ่คร้ังที	่พระองค์ด�า	หรือ	พระนเรศวร	 
มีพระชนมายุ	 ๙	 ชันษา	 และต้องไปเป็นตัวประกันที ่
กรงุหงสาวด	ีโดย	จริาย	ุรบับทเด่นเป็นเดก็ชายผูท้ีพ่ระ 
นเรศวรช่วยเหลอืไว้	นามว่า	บญุทิง้	ซึง่ต่อมากลายเป็น	 
พระราชมนู	พระสหายคนสนิทของพระองค์ด�า	

จันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Um Lugar Ao Sol
(โปรแกรมภาพยนตร์สารคดีร่วมสมัยจากบราซิล)
๒๕๕๒	/	ก�ากับโดย	Gabriel	Mascaro	/	สนับสนุน
โดย	สถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจ�าประเทศไทย
(ภาษาโปรตุเกส	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
ภาพยนตร์สารคดีที่เล่าเรื่องผ่านบทสนทนาของผู้ที่ใช ้
ชีวิตในตึกระฟ้าตามเมืองต่าง	ๆ 	ของบราซิล	เช่น		ริโอ	 
เดอ	จาเนโร		เซาเปาโร	และ	เรซีฟี		เพื่อส�ารวจความ 
คิดทางสังคมและวัฒนธรรมของชนชั้น	 ท่ามกลาง 
ปรากฏการณ์การขยายตัวของเมืองที่ดิ่งขึ้นในแนวตั้ง	

อังคารที่ ๑๘ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ดอกฟ้ากับโดมผู้จองหอง 
(โปรแกรมตีความตัวหนังสือให้เป็นหนัง)
๒๕๒๔		/	ก�ากับโดย	ส.	อาสนจินดา	
สร้างโดย	สหะนาวีไทย
หม่อมราชวงศ์แสงระวี	เป็นสาวงามที่ชายใด	ๆ	ต่างก็ 
หมายปอง	แต่ลึก	ๆ 	แล้วฐานะทางบ้านของเธอไม่สู้จะ 
ดีนัก	 แสงระวีจึงหวังจะได้คู่ครองเป็นคนร�่ารวยเพื่อ 
เสริมส่งฐานะทางสงัคม	กระทัง่เมือ่โดม	ภาสกรณ์		ก้าว 
เข้ามา	 เขาเคยถูกเธอดูถูกว่ายากจน	 แต่โชคชะตาก็ 
ท�าให้ท้ังคู่ต้องมาผูกพันกัน	 โดมนั้นไม่ได้หลงใหลใน 
ความงามของเธอเช่นคนอ่ืน	 ตรงกันข้ามเขากลับเย่อ 
หยิ่ง	 ทะนงตน	 จนดอกฟ้าอย่างแสงระวี	 คิดอยาก 
ก�าราบโดมผู้จองหองนี้ให้จงได้	

พุธที่ ๑๙ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Tora-San The Expert (โปรแกรมภาพยนตรโ์ลก)
๒๕๒๕	/	ก�ากับโดย	Yoji	Yamada	/	สนับสนุนโดย
มูลนิธิญี่ปุ่น	(ภาษาญี่ปุ่น	ค�าบรรยายภาษาไทย)
โทร่าซังซีรี่ส์	 นับเป็นภาพยนตร์ที่สร้างติดต่อกันได ้
ยาวนานทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์	ภาคนี	้โทร่า 
ซงัต้องท�าหน้าท่ีพ่อสือ่	ให้กบั	ซาบโุร่	ผูห้ลงรกั	เคอโิกะ	 
แต่กลบัไม่กล้าบอกกับเธอ	โดยเขาได้ท�าหน้าท่ีสดุความ 
สามารถก่อนที่จะออกเดินทางมุ่งลงใต้ต่อไป๓๒



พฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ความรัก (อุบัติเหตุ) (โปรแกรมตีความตัวหนังสือ
ให้เป็นหนัง)
๒๕๓๑	/	ก�ากับโดย	ชาลี	อินทรวิจิตร	
สร้างโดย	บริษัท		ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น	จ�ากัด	
ชีวิตของวิศนีดูเหมือนสมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง	แต่มีสิ่ง 
เดียวที่ยังขาดคือความรัก	จากครอบครัวที่พ่อแม่แยก 
ทางกนัตัง้แต่เดก็	เธอถกูส่งไปเรยีนเมอืงนอกจนโตก่อน 
จะกลับเมืองไทย	และได้รู้จักกับ	อารุม	หนุ่มเก่งที่ขยัน 
ขันแข็ง	แม้จะไม่ชอบหน้ากัน	แต่ก็จ�าต้องท�างานด้วย 
กันบ่อยคร้ัง	 ระหว่างน้ันเกิดเหตุการณ์หลายอย่างที ่
ท�าให้ท้ังคู่ต้องคอยเรียนรู้กันและกัน	 โดยไม่รู้เลยว่า 
แท้จริงนี่อาจเป็นพรหมลิขิตจากอุบัติเหตุก็เป็นได้		

ศุกร์ที่ ๒๑  มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Norwegian Wood (โปรแกรมภาพยนตรโ์ลก	และ
ตีความตัวหนังสือให้เป็นหนัง)
๒๕๕๔	/	ก�ากับโดย	Tran	Anh	Hung	
สนับสนุนโปรแกรมโดยโรงภาพยนตร์เฮาส์	อาร์ซีเอ
(ภาษาญี่ปุ่น	ค�าบรรยายภาษาไทย)
ภาพยนตร์ท่ีสร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกันของ	 ฮารุก	ิ 
มูราคามิ	 นักเขียนคนส�าคัญของญี่ปุ่น	 ที่ได้รับความ 
นิยมไปทั่วโลก	เล่าเรื่องของ	โทรุ	วาตานาเบะ	ผู้ทุ่มเท 
ใจให้กับ	นาโอโกะ	หญิงสาวที่เคยเป็นคนรักของเพื่อน 
สนทิผูจ้ากไป	จนกระท่ังเขาได้รู้จกักบั	มโิดริ	เพ่ือนร่วม 
มหาวทิยาลยัผูเ้ตม็ไปด้วยความมาดม่ัน	เรือ่งราวความ 
รักสามเส้าจึงบังเกิดขึ้น	ท่ามกลางบรรยากาศของการ 
แสวงหาความหมายของชีวิต	 โดยมีกรุงโตเกียวในยุค	 
๖๐	เป็นฉากหลัง

เสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

๑๓.๐๐ น. Suck Seed ห่วยขั้นเทพ 
(โปรแกรมผลงานของจิรายุ	ละอองมณี) 
๒๕๕๔	/	ก�ากับโดย	ชยนพ	บุญประกอบ
สร้างโดย	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด
จริาย	ุรบับทเด่นเป็น	เป็ด		เด็กชายสุดเชยผู้ไม่เคยสนใจ 
ดนตรีเลย	 แต่เมื่อตกหลุมรักเพื่อนสาวร่วมห้องเรียน 
อย่าง		เอญิ	ทีร่กัและคลัง่ไคล้กตีาร์สดุ	ๆ 	เป็ดจงึเริม่หดั 
กีตาร์อย่างจริงจัง	 แต่แล้วเธอกลับต้องย้ายโรงเรียน	 
เวลาผ่านไป	เอญิได้กลบัมาเรยีนทีโ่รงเรยีนเดมิอกีครัง้	 
คราวน้ีเธอกลายเป็นมือกีตาร์ฝีมือขั้นเทพ	 ในขณะที่ 
เป็ดและพวก	 ยังคงความห่วยได้เสมอต้นเสมอปลาย	 
ความสนุกจึงเริ่มขึ้นเมื่อเป็ดต้องพิสูจน์ฝีมือตัวเองอีก 
ครั้ง	เพื่อเอาชนะใจเอิญ

๑๕.๐๐ น.	กิจกรรม	ลานดารา จิรายุ ละอองมณี

อาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน เวลา ๑๕.๐๐ น.

โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา 
เกษมศรี ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นหลังชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก

พฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Berlin Is in Germany	(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๔	/	ก�ากับโดย	HannesStöhr
สนับสนุนโดย	สถาบันเกอเธ่	ประจ�าประเทศไทย
(ภาษาเยอรมัน	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
ณ	ทัณฑสถานบรานเด้นบวร์ก	 ค.ศ.	 ๒๐๐๑	 มาร์ติน	 
ชูลซ์	 ถูกปล่อยตัวออกจากทัณฑสถานหลังจ�าคุกอยู ่
นานถึง	๑๑	ปี	เขาเป็นพลเมืองชาวเยอรมนีตะวันออก 
และได้รู้เห็นเหตุการณ์ล่มสลายของก�าแพงเบอร์ลิน 
จากภายในร้ัวเรือนจ�าเท่านั้น	 เมื่อได้รับอิสระ	 เขาจึง 
ต้องเผชิญหน้ากับโลกใหม่ของกรุงเบอร์ลินที่รวมกัน 
เป็นหนึ่งเดียวและสิ่งใหม่	ๆ	แปลกตาให้เห็นมากมาย	 
มาร์ตินพกพาความอยากรู้อยากเห็น	 และความกล้า 
เพื่อหาทางยืนหยัดในโลกใบใหม่		ทว่ามันก็ไม่ใช่เรื่อง 
ง่าย	ๆ	อย่างที่คิด

ศุกร์ที่ ๒๘  มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

แม่เบี้ย (โปรแกรมตีความตัวหนังสือให้เป็นหนัง)
๒๕๔๔	/	ก�ากับโดย	สมจริง	ศรีสุภาพ	
สร้างโดย	ไท	เอ็นเตอร์เทนเมนท์
ชนะชล	 ชายหนุ่มผู้เพียบพร้อมทั้งการงานและชีวิต 
ครอบครัว	 แต่กลับมีปมบางอย่างในใจเกี่ยวกับ 
เรือนไทย	 เขารู้เพียงตนจะมีความสุขอย่างประหลาด 
เมื่อได้ใกล้มัน	จนการร่วมทัวร์เรือนไทยครั้งหนึ่งท�าให้ 
เขาได้พบกับเมขลา	ไกด์สาวผู้ปราดเปรียวเปี่ยมเสน่ห์	 
ไม่ช้าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เลยเถิด	 แต่ทุกครั้งที่เขา 
เข้าใกล้เธอ	 งูแม่เบี้ยตัวหนึ่งจะคอยป้วนเปี้ยนให้เห็น 
อยู ่เสมอ	 ซึ่งอาจเกี่ยวพันกับการตายของชายคน 
ก่อน	ๆ	ที่เข้ามาใกล้เมขลา	

เสาร์ที่ ๒๙  มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

รัก 7 ปี ดี 7 หน 
(โปรแกรมผลงานของจิรายุ	ละอองมณี) 
๒๕๕๕	 /	 ก�ากับโดย	 ปวีณ	 ภูริจิตปัญญา	 อดิสรณ์ 
ตรีสิริเกษม	และ	จิระ	มะลิกุล	/สร้างโดย	บริษัท	จีเอ็ม
เอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด		
ภาพยนตร์พเิศษทีส่ร้างขึน้เพือ่ฉลองครบรอบ	๗	ปี	ของ 
บรษิทัผูส้ร้างภาพยนตร์ไทยท่ีประสบความส�าเรจ็อย่าง 
สูงในยุคนี้	ประกอบไปด้วยภาพยนตร์สั้น	๓	เรื่อง	โดย 
จิรายุ	 รับบทน�าในตอนแรก	 ที่มีชื่อตอนว่า	 ๑๔	 เล่า 
เร่ืองความรักของป่วน	 เด็กหนุ่มวัยคะนอง	 กับ	 มิลค์	 
สาวสวยประจ�าโรงเรยีน	ในยคุสงัคมโซเชยีลมเีดีย	ป่วน 
เริม่โพสต์ทุกอย่างทีเ่กีย่วกบัมลิค์ลงในโลกออนไลน์	จน 
เกดิกลายเป็นค�าถามว่า	เขาท�าเพราะรกัแฟนสาว	หรือ	 
เพราะอยากดังกันแน่		

อาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน เวลา ๑๕.๐๐ น.

โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการ
หอภาพยนตร์		(องค์การมหาชน)

จันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ไอ้ฟัก (โปรแกรมตีความตัวหนังสือให้เป็นหนัง)
๒๕๔๗	/	ก�ากับโดย	พันธุ์ธัมม์	ทองสังข์	
สร้างโดย	จีเอ็มเอ็ม	พิคเจอร์ส
ภาพยนตร์ที่สร้างจากนวนิยายรางวัลซีไรต์	 เร่ืองค�า 
พิพากษา	ของชาติ	กอบจิตติ	เรื่องราวของ		ฟัก	หนุ่ม 
นิสัยดีผู้กลับจากเกณฑ์ทหารมาดูแลพ่อที่ป่วย	แล้วได้ 
เจอกับสมทรง	 สาวแปลกหน้าสติไม่ดีซึ่งเป็นเมียใหม ่
ของพ่อ	 ไม่ช้าเมื่อพ่อตายจากฟักจึงต้องรับภาระดูแล 
สมทรงต่อ	 ท่ามกลางเสียงนินทาจากชาวบ้านว่าเขามี 
อะไรกับสมทรง	ยิ่งหล่อนแสดงอาการเพี้ยน	ๆ 	ก็ยิ่งท�า 
ให้ทุกคนอยากจะไล่เธอออกจากหมู่บ้าน	 และยิ่งฟัก
ปกป้องเธอมากเท่าไหร่	ค�าครหาก็ยิ่งทวีขึ้นเท่านั้น	ไม่
ช้าสังคมก็พร้อมพิพากษาทั้งคู่โดยไม่มีทางขัดขืน	

อังคารที่ ๒๕ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Madame De… (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๔๙๖	/	ก�ากับโดย	Max	Ophüls	/	สนบัสนนุโปรแกรม
โดย	สถาบันฝรั่งเศส	ประจ�าประเทศไทย
(ภาษาฝรั่งเศส	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
เรื่องราวในเมืองปารีสช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่	 ๑๙		 
ด้วยหนีส้นิส่วนตวัอนัพอกพนู	ท�าให้หญงิสงูศกัดิ	์อย่าง 
มาดามหลุยส์จ�าต้องขายชุดต่างหูสูงค่าอันเป็นของ 
ขวัญจาก	อังเดร	นายพลผู้เป็นสามี	โดยหารู้ไม่ว่าเมื่อ 
ข่าวแพร่สะพัดไปเป็นเหตุให้เพื่อนบ้านผู้รับซื้อ	 ต้อง 
ลักลอบน�ามาขายคืนแก่อังเดร	 เพื่อให้เขาน�ามันไป 
ก�านัลแด่	โลล่า	ภรรยาลับ	แต่โลล่าก็กลับต้องเสียมัน 
ไปเพราะการแพ้พนันต่อ	 โดนาติ	 ทูตชาวอิตาเลียนท่ี
อยู่ระหว่างทางการเดินทางไปปารีส

พุธที่ ๒๖ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

นาค รักแท้ วิญญาณ ความตาย  
(โปรแกรมก่อนพี่มากพระโขนง)
๒๕๔๘		/	ก�ากับโดย	มาร์ค	ดัฟฟิลด์	/	สร้างโดย	บริษัท	
บ็อกซ์	ออฟฟิศ	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	จ�ากัด
มากกับนาคในฉบับนี้เป็นหนุ่มสาววัยรุ่นในกรุงเทพฯ	 
ที่ฝ่ายชายได้เข็มกลัดโบราณจากตลาดนัด	 ส่วนฝ่าย 
หญิงไปหาซื้อบ้านราคาถูกแถวพระโขนง	 ทั้งสองสิ่งนี้ 
น�าคนทัง้คูใ่ห้ตดิต่อกบัวญิญาณแม่นาคได้	แม่นาคคอย 
ช่วยเหลือทั้งคู่ให้พ้นภัยต่าง	 ๆ	 โดยมีจุดประสงค์บาง 
อย่างที่พวกเขาไม่รู้	 จนวันหนึ่งที่มากประสบอุบัติเหตุ 
ร้ายแรง	 นาคจึงต้องออกตามไขปริศนาของเข็มกลัด	 
บ้าน	และวิญญาณแม่นาคว่าเกี่ยวพันกันอย่างไร	




