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วิสัยทัศน์ : ปฏิบัติการอนุรักษ์ได้มาตรฐาน แผ่ขยายงานวิชาการ

และบริการ บริหารจัดการด้วยธรรมปัญญา

พันธกิจ : 
๑. แสวงหา คดัเลอืก ภาพยนตร์ สือ่โสตทศัน์และสิง่เกีย่วเนือ่ง เพือ่

เกบ็รกัษาเป็นทรัพย์สนิทางปัญญา และ มรดกศลิปวฒันธรรมของชาติ

๒. วจิยัเพือ่สร้างองค์ความรูต่้าง ๆ  ด้านภาพยนตร์ สือ่โสตทัศน์และ

สิ่งเกี่ยวเนื่อง

๓. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริมเผยแพร ่

ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และส่ิง 

เกี่ยวเนื่อง

ปณิธาน : จะสร้างสรรค์และสนบัสนนุให้เกดิการใช้ประโยชน์สงูสดุ 

จากภาพยนตร์

จดหมายข่าวฯ ฉบับนี้ ถือเป็นฉบับแห่งความปลื้มปิติสำาหรับชาวหอ 

ภาพยนตร์ เมื่อได้อัญเชิญพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี ในโอกาสทีพ่ระองค์เสดจ็พระราชดำาเนนิมาทรงวางศิลาฤกษ์ 

อาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ ณ หอภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๕  

มิถุนายนที่ผ่านมา ขึ้นเป็นภาพปก โดยภายในเล่ม ยังได้รับเกียรติจากคุณหญิง 

ไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ เขียนรายงาน 

การรับเสด็จฯ ในวันมหามงคลนี้ ให้ทุกท่านได้อ่านและร่วมชื่นชมในพระ

มหากรุณาธิคุณของพระองค์

แม้จะเพ่ิงผ่านงานใหญ่อย่าง “เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ครั้งที่ ๒” มา 

หมาด ๆ  แต่ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ หอภาพยนตร์ก็ยังคงเตรียม 

กิจกรรมสำาคัญเอาไว้อย่างต่อเน่ือง  เริ่มจากเดือนกรกฎาคม กับกิจกรรม 

ภาพยนตร์สนทนา “การชุบชีวิตโรงหนังเก่า” และกิจกรรม “เปิดเมืองมายา”  

สถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู ้แห่งใหม่ของหอภาพยนตร์ ซึ่งท่านสามารถอ่าน 

รายละเอียดได้ภายในเล่ม ในขณะที่ เดือนสิงหาคม กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 

จะมีข้ึนในหัวข้อ “สงครามและสันติภาพ ณ สยาม” เนื่องในงานครอบรอบ 

๗๐ ปี วันสันติภาพไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่สำาคัญ ช่วงเวลา 

แห่งเทศกาลภาพยนตร์สัน้สำาหรบัคอหนงัสัน้ทัง้หลาย กจ็ะเวียนมาถงึอีกครัง้ใน 

เดือนนี้ 

สำาหรับข่าวคราวความเคลื่อนไหวของหอภาพยนตร์ ทั้งที่เกิดขึ้นใน 

ประเทศหรือต่างประเทศ ก็ยังคงมีอยู่อย่างครบถ้วน รอให้ท่านได้เปิดอ่านเพื่อ 

เรียนรู้กันแล้วอยู่ในจดหมายข่าวฯ ฉบับมหามงคลนี้



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ชาวหอภาพยนตร์มีความปลื้มปิติเป็น 

ล้นพ้นทีไ่ด้มโีอกาสรบัเสดจ็ฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาส 

ทีเ่สดจ็พระราชดำาเนนิมาทรงวางศลิาฤกษ์อาคารศนูย์อนรุกัษ์และบริการโสตทศัน์แห่งชาติ

 รถยนต์พระที่นั่งและขบวนเสด็จมาถึงที่หอภาพยนตร์ เลขที่ ๙๔ หมู่ ๓ ถนน 

พุทธมณฑลสาย ๕ ตำาบลศาลายา อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เวลา ๙.๐๐ น. 

ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มารับเสด็จ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์)  

ผูว่้าราชการจงัหวดันครปฐม (นายชาตชิาย อทุยัพนัธ์) อธบิดผีูพ้พิากษาภาค ๗ ผูบ้ญัชาการ 

มณฑลทหารบกที่ ๑๑ และผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค ๗ ในส่วนของหอภาพยนตร์ม ี

รองศาสตราจารย์สุกรี เจริญสุข ประธานคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ นายโดม 

สุขวงศ์ ผู้อำานวยการ และคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารฯ โดย 

ภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (นางศศิวิมล อุทัยพันธ์)  ม.ล.วราภา อุกฤษณ์ และผู้ 

แทนนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย 

ข้อพระกร ส่วนบุคลากรของหอภาพยนตร์ทั้งหมดประจำาอยู่ในที่ต่างๆ ที่จะเสด็จฯ ผ่าน

       หลังจากที่นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ได้กราบบังคมทูลรายงานถึงที่มาของ 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ ์

และบริการโสตทัศน์แห่งชาติแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได ้

เสด็จไปทีม่ณฑลพธิเีพือ่ทรงประกอบพธิวีางศิลาฤกษ์   ต่อจากนัน้ได้เสด็จฯ ไปยงัพิพิธภณัฑ์ 

ภาพยนตร์ไทย 

โดย คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 

วันมหามงคลที่หอภาพยนตร์
๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

๑



 ภายในพิพธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย หอภาพยนตร์ได้จดัแสดงเป็นสามส่วน คอื ส่วน 

นิทรรศการหนึ่งศตวรรษภาพยนตร์ในประเทศไทย ส่วนหอเกียรติภูมิ และส่วนแสดง 

กระบวนการผลิตภาพยนตร์ นายโดม สุขวงศ์ ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ เป็นผู้นำาเสด็จ 

และกราบทูลอธิบาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความ 

สนพระทยัเป็นอย่างมาก หลายสิง่หลายอย่างทรงรู้จกัและทรงเข้าพระทยัโดยไม่ต้องอธบิาย  

ทรงซักถามในสิ่งที่ไม่รู ้จัก ทรงจดลงในสมุดบันทึก และทรงถ่ายรูป เช่น สเลทหรือ 

แคลบ็บอร์ดของโรงถ่ายภาพยนตร์เสยีงศรกีรงุ ซึง่เป็นกระดานแผ่นกลมแห่งเดยีวในโลก ใน 

ขณะที่แคล็บบอร์ดทั่วโลกเป็นกระดานสี่เหลี่ยม เมื่อเสด็จฯ ผ่านแผ่นโปสเตอร์โฆษณา 

ภาพยนต์เรือ่ง สวรรค์มดื รบัสัง่ว่า “เรือ่งนีส้เุทพ (วงศ์กำาแหง) ร้องเพลงด้วย” ทรงสนพระทยั 

ในหุ่นลิงผีจากภาพยนตร์เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ ของ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ซึ่งติดตั้ง 

แสดงอยู่บนระเบียง ทรงถามว่าชื่ออะไร เพราะไม่เคยทอดพระเนตร ในขณะที่ทรงรู้จัก 

ภาพยนตร์เรื่อง ลูกอีสาน ซึ่งทรงเคยทอดพระเนตร และขณะทอดพระเนตรตู้โชว์ติดผนัง 

ของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย ทรงเล่าว่า ทรงรู้จักช่างเขียนป้ายโฆษณาภาพยนตร ์

คนหนึง่ เป็นช่างมชีือ่เสียงมาก แต่ทรงนกึช่ือช่างคนนัน้ไม่ออก และลกู ๆ กล้็วนเป็นช่างเขียน

 ก่อนเสด็จฯ ออกจากพิพิธภัณฑ์ ได้ทรงเขียนชื่อรถโรงหนัง “เฉลิมทัศน์” ด้วย 

ลายพระหัตถ์ตามที่หอภาพยนตร์ขอพระราชทานเพื่อนำาไปประดับที่รถโรงหนัง และทรง 

ลงนามพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกที่หอภาพยนตร์จัดเตรียมไว้

 หลงัเสดจ็ฯ ออกจากพพิธิภัณฑ์ ได้เสด็จฯ ไปทรงปลกูต้นไม้ประจำาหอภาพยนตร์  

คือ มะเฟือง เพื่อเป็นที่ระลึก เหตุผลที่หอภาพยนตร์กำาหนดให้ต้นมะเฟืองเป็นต้นไม้ประจำา 

หอฯ เนื่องจากเฟืองเป็นจักรกลที่สำาคัญในกลไกของกล้องถ่ายและเครื่องฉายภาพยนตร์  

นอกจากนี้เมื่อตัดขวางผลมะเฟืองจะได้รูปดารา ซึ่งหมายถึง 

ผู ้แสดงภาพยนตร์ เป็นแรงดึงดูดสำาคัญของความนิยมใน 

ภาพยนตร์ ในโอกาสนั้น ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ได้กราบทูล 

ให้ทอดพระเนตร กลักเวลา ซึ่งหอภาพยนตร์จัดทำาขึ้นเพื่อบรรจุ 

สิ่งของต่าง ๆ ที่แสดงถึงความสำาคัญของปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อันเป็น 

ปีเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ โดยจะบรรจุกลักเวลา 

ดังกล่าวไว้ในผนังอาคารหอภาพยนตร์ที่กำาลังสร้างและกำาหนด 

จะเปิดในปี พ.ศ. ๒๕๙๘ 

  ต่อจากนั้นได้เสด็จฯ ไปบริเวณที่จอดรถโรงหนัง ซึ่งได้ 

พระราชทานนามว่า “เฉลิมทัศน์” ทรงเจิมป้ายทะเบียนรถ 

โรงหนงั ๘๙-๓๑๙๙ นครปฐม แล้วเสดจ็ขึน้บนรถ ทอดพระเนตร 

ภาพยนตร์แนะนำารถโรงหนัง และแสดงวิธีการทำางานของรถ 

โรงหนังเมื่อเดินทางไปให้บริการประชาชน แสดงให้เห็นว่าเด็ก 

นักเรียนพากันตื่นเต้นยินดีท่ีได้ชมภาพยนตร์ในรถโรงหนัง ใน 

ตอนท้ายหอภาพยนตร์ได้จัดฉายบางตอนของภาพยนตร์ไทย 

เรือ่ง สนัต-ิวณีา ของหนมุานภาพยนตร์ ภาพยนตร์ไทยเรือ่งแรก 

ทีไ่ด้รบัรางวลัจากการประกวดภาพยนตร์นานาชาต ิซึง่ออกฉาย 

๒



ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗  นายโดม สุขวงศ์ ผู้อำานวยการหอ 

ภาพยนต์ ได้กราบทูลว่า  เคยเชื่อกันว่าฟิล์มภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ 

หายสาบสญูไปแล้ว แต่ปีนีห้อภาพยนตร์ได้พบว่ามฟิีล์มต้นฉบับ 

ได้รับการเก็บรักษาอยู่ที่หอภาพยนตร์แห่งชาติ ประเทศอังกฤษ  

จึงดำาเนินการขอทำาสำาเนาและบูรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ 

นำากลับคืนมาประเทศไทย คาดว่าจะเสร็จในปลายปีนี้

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชดำาเนินกลับเมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.

ลุห้ารอบสมเด็จพระเทพรัตน์

พระปรีชาเจิดจรัสพิพัฒน์ผล

สรรพศาสตร์ปราชญ์ปรัชญาหล้ายินยล

เฉลิมพระชนม์ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)   

นายธนิต ธนะกุลมาส ผู้ประพันธ์

                                           

๓



 หลายคนคงจะคุ้นเคยกับฉากจากภาพยนตร์หรือการ์ตูนบางเรื่อง  

ที่ตัวละครได้บรรจุสิ่งของต่าง ๆ ลงในกล่องแล้วฝังปิดผนึกเอาไว้ที่ใดที่หนึ่ง  

เพื่อรอวันขุดขึ้นมาเปิดออกดูอีกครั้งในอีกหลายสิบหรือหลายร้อยปีข้างหน้า

 กล่องปิดผนึกนี้เรียกว่า “Time Capsule” ซึ่งเป็นที่นิยมใน 

หลายแห่งทั่วโลก โดยมักฝังไว้ในพิธีหรือสถานที่สำาคัญ ๆ เช่นเมื่อครั้งท่ีเกิด 

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ต้นปี ๒๕๕๔  

ระหว่างการค้นหาผู้ประสบภัยท่ามกลางซากปรักหักพัง เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบ 

ขวดแก้วบรรจมุ้วนหนงัจารึกอกัษรด้วยลายมอื และกระบอกทองแดงปิดผนกึ  

ซึ่งสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็น Time Capsule ที่ได้รับการฝังไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.  

๒๔๑๐ พร้อมกับการสร้างอนุสาวรีย์ จอห์น โรเบิร์ต กอดลีย์ ผู้ก่อตั้งเมือง ซึ่ง 

พงัถล่มลงมาในเหตกุารณ์คราวนัน้ หรอืเมือ่เดอืนมกราคม พ.ศ ๒๕๕๘ ทีผ่่าน 

มา ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการเปิด Time Capsule อายุ ๒๒๐ ปี ที่ฝัง 

อยู่ใต้ที่ทำาการของผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ ซ่ึงเคยเป็นที่ทำาการรัฐสภาของ 

สหรัฐอเมริกา โดย Time Capsule อันเก่าแก่นี้จัดทำาโดย Samuel Adams 

และ Paul Revere ผู้ร่วมก่อตั้งประเทศ ภายในบรรจุสิ่งของแห่งยุคสมัยการ 

โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

หอภาพยนตร์ ๒๕๕๘
กลักเวลา

เรียกร้องอิสรภาพจากการปกครองของอังกฤษ เช่น จดหมายปิดผนึก บทความ 

จากหนังสือพิมพ์ รวมถึงเหรียญเงินที่จัดทำาขึ้นเพื่อท้าทายอำานาจของอังกฤษใน 

ตอนนั้น

 Time Capsule จงึคล้ายเป็นกล่องนริภยัทีพ่าเรือ่งราวในอดตีมาส่งต่อ 

สู่คนในยุคปัจจุบัน โดยเมื่อวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ (องค์การ 

มหาชน) ก็ได้จัดทำา Time Capsule หรือเรียกในชื่อไทยว่า “กลักเวลา” ขึ้น เพื่อ 

เป็นที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 

พระราชดำาเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการ 

โสตทัศน์แห่งชาติ ภายในได้บรรจุส่ิงของที่เป็นตัวแทนแห่งปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อาทิ  

ธนบตัรและเหรยีญกษาปณ์ทีร่ะลกึ เนือ่งในโอกาสทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา, บัตรเข้าชมภาพยนตร์,  

สลากกินแบ่งรัฐบาล, หนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, สูจิบัตร 

กิจกรรมและจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘, บัตรทะเบียนฟิล์ม 

ภาพยนตร์และอุปกรณ์ซ่อมสงวนรักษา, ฟิล์มภาพยนตร์แบบโพลีเอสเตอร์และ 

อะซิเตรท ขนาด ๑๖ มม. และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.  

๒๕๕๘ ซึ่งเก็บข้อมูลไว้ใน USB flash drive เป็นต้น โดยจะฝังไว้ ณ ผนังอาคาร 

ศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ และมีกำาหนดเปิดในปี พ.ศ. ๒๕๙๘ 

เนือ่งในวาระทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเจรญิพระชนมายุ 

ครบ ๑๐๐ พรรษา

 หอภาพยนตร์ขอเชิญท่านผู้อ่านทุกท่านมาร่วมเป็นสักขีพยานในการ 

เปิดกลักเวลาแห่งปีมหามงคลน้ี เพื่อร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวในยุคสมัยของเรา 

แก่คนรุ่นหลังในอีกสี่ทศวรรษข้างหน้า ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานเกินกว่า 

จะจินตนาการถึงความเปลี่ยนแปลง

๔



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

โดย คนธรส โชติช่วงสถาพร

 การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสมาคมอนุรักษ์สื่อ 
โสตทั ศน ์ แห ่ งภาคพื้ น เอ เชี ยต ะวั นออก เ ฉียง ใต ้ แล ะ แป ซิฟ ิ ก  
(SEAPAVAA – The South East Asia – Pacific Audio  
Visual Archive Association) ครั้งที่ ๑๙ จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ 
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ เมษายน ๒๕๕๘  

 โดยปีนี ้เจ้าภาพหลกัการจดังานคอื หอภาพยนตร์เอเชยี ASIAN 

FILM ARCHIVE ของสิงคโปร์ ซึ่งมีกิจกรรมทั้งประชุมสัมมนาทางวิชาการ  

(Symposium)  และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รวมทั้งมีการจัด 

เยีย่มชมหน่วยงานท่ีทำางานอนุรักษ์ในประเทศสงิคโปร์ โดยประเดน็หลักใน 

การประชุมครั้งนี้คือ ADVOCATE, CONNECT, ENGAGE (การให้การ 

สนับสนุน, การให้เชื่อมสัมพันธ์, การร่วมมือ) โดยหอภาพยนตร์ (องค์การ 

มหาชน) ได้ส่งเจ้าหน้าทีไ่ปเป็นตวัแทน ๓ ท่าน ได้แก่ สณัห์ชยั โชตริสเศรณี  

รองผู้อำานวยการ, ณัฐชยา สมนิยาม ผู้ตรวจสอบภายใน และ คนธรส โชติ- 

ช่วงสถาพร นักวิชาการภาพยนตร์กลุ่มงานสารสนเทศ 

 สถานที่จัดงานหลักในการประชุมครั้งนี้คือ อาคารหอสมุด 

แห่งชาติสิงคโปร์ และ Yaacob Ibrahim รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การสื่อสารและสารสนเทศ (Ministry of Communications and 

Information) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒–๒๓  

เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีผู้นำาเสนองานมากถึง ๔๔ เรื่อง ทำาให้ผู้จัดต้องแบ่ง 

ห้องนำาเสนอเป็น ๒-๔ ห้องในช่วงเวลาเดยีวกัน ซึง่หวัข้อทีน่ำาเสนอส่วนใหญ่ 

จะเป็นกรณีศึกษาของแต่ละหน่วยงานที่จัดโครงการ หรือกิจกรรม หรือ 

เครื่องมือ เพื่อสร้างการเข้าถึงสื่อโสตทัศน์ที่หน่วยงานได้อนุรักษ์ และการ 

สร้างความร่วมมือของประชาชนทั่วไปให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์

ด้วย ตัวอย่างหัวข้อที่นำาเสนอ เช่น

 Demand for Old Films is Rising in Japan ของ Ken 

Kasuka และ Kei Hirohata จากบริษัท IMAGICA ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ 



รับจ้างทำาการอนุรักษ์ภาพยนตร์ทั้งระบบ ได้นำาเสนอข้อมูลว่า ในปัจจุบันท่ี 

ประเทศญี่ปุ่น มีอุปสงค์ภาพยนตร์เก่า ๆ มากขึ้น เพราะมีช่องโทรทัศน์ทั้งระบบ 

ออกอากาศทั่วไป หรือระบบเคเบิ้ลทีวีมากกว่าร้อยช่อง และรวมถึงทางออนไลน์  

กอปรกับบริษัทค่ายหนังต้องการออกจำาหน่ายภาพยนตร์เก่าในรูปแบบดีวีดีและ 

บลูเรย์ และรัฐบาลมีการให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ภาพยนตร์เก่าอย่างเป็น 

รูปธรรม ทำาให้บริษัทมีเนื้องานที่มากขึ้น จึงต้องสร้างระบบงานและจัดหา 

เทคโนโลยีการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ใหม่ ๆ ขึ้นมารองรับเนื้องาน 

 Hong Kong Film Archive – Public Programmes and  

Outreach Activities ของ Wendy Hau หัวหน้ากลุ่มงานจัดหา จากหอ 

ภาพยนตร์ฮ่องกง (Hong Kong Film Archive) ที่เล่าถึงปัญหาของหน่วยงานที่ 

มทีีต่ัง้อยูห่่างไกลชมุชน จงึต้องคดิกิจกรรมจดัฉายภาพยนตร์ในเมอืง ซ่ึงโครงการ 

ที่ประสบความสำาเร็จอย่างสูงและถูกยกมาเป็นกรณีศึกษาคือการจัดฉาย 

ภาพยนตร์กลางแปลงริมอ่าว Victoria ซึ่งพื้นที่จัดฉายเป็นของ Hong Kong  

Cultural Centre หน่วยงานที่คุม Hong Kong Film Archive จึงไม่ต้องเสียค่า 

ใช้จ่ายในการใช้สถานที ่ในส่วนของรปูแบบของภาพยนตร์ทีจ่ดัฉาย จะไม่ใช้ฟิล์ม  

๓๕ มม. เพราะการจัดฉายกลางแปลงจะทำาร้ายเนื้อฟิล์ม แต่จัดฉายด้วยระบบ 

ดิจทิลั โดยใช้เทปดจิเิบต้า ส่วนโปรแกรมภาพยนตร์ท่ีจัดฉาย จะจัดเป็นโปรแกรม 

เด่น ๆ อย่างหนังฮ่องกงท่ีเพ่ิงค้นพบท่ีอเมริกา เป็นต้น หรือการจัดภาพยนตร ์

สนทนาทุกเดือน ร่วมกับร้านกาแฟชื่อดัง สาขาในเมือง รวมไปถึงทางหอ- 

ภาพยนตร์ฮ่องกงยังมีกิจกรรมที่คล้ายกับโครงการ “โรงหนังโรงเรียน” คือ 

มีการจัดหลักสูตรพิเศษด้านภาพยนตร์ให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา  

 Game Changer : Implementing an Audiovisual Archives 

Management System at the National Archives of Australia โดย  

Rahnee Alvarez เจ้าหน้าที่จากหอจดหมายเหตุออสเตรเลีย ที่มานำาเสนอ 

ความสำาคัญของระบบฐานข้อมูลต่อการใช้บริการจากสาธารณชน ซึ่งทางหอ 

จดหมายเหตุออสเตรเลียใช้เวลา ๘ ปี ใช้เงินประมาณ ๗ ล้านเหรียญดอลลาร์ ใน 

การดำาเนินโครงการ AVAMS ซึง่เป็นการสร้างฐานข้อมลูข้ึนมาเพือ่เชือ่มต่อระบบ 

ฐานข้อมลูเดิมท้ังหมดท่ีมอียูอ่ย่างกระจดักระจาย และในหลากหลายรูปแบบเข้า 

ไว้ด้วยกนัในฐานข้อมลูเดยีว โดยตอนทีท่ำาระบบฐานข้อมลูนัน้มกีารเข้าเก็บข้อมลู 

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดกว่า ๒๐๐ คน เพื่อจะออกแบบระบบที่ตอบสนอง 

ความต้องการให้มากที่สุด และรองรับเทคโนโลยีสื่อโสตทัศน์ใหม่ได้ด้วย 

 ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ สัณห์ชัยได้ร่วมนำาเสนอ 

กรณีศึกษาการรณรงค์ให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ผ่าน 

โครงการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ของหอภาพยนตร์ ที่ได้ทำามาแล้ว 

๔ ปี และเริม่มเีสยีงตอบรบัจากประชาชนมากขึน้ แต่กย็งัมีปัญหาเรือ่งความยัง่ยนื 

ของโครงการ รวมท้ังการต่อยอดโครงการให้สาธารณชนเหน็เป็นรูปธรรมมากขึน้

Restoration Asia
 Restoration Asia เป็นกิจกรรมที่ทาง SEAPAVAA จัดขึ้นโดยม ี

วัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานอนุรักษ์และโครงการอนุรักษ์ภาพยนตร ์

และสื่อโสตทัศน์ได้มานำาเสนอสิ่งที่ได้กระทำาสำาเร็จ หรือมีการพัฒนาทักษะและ 

เทคโนโลยีเพื่อนำามาใช้รองรับการบูรณะภาพยนตร์ ซึ่งในครั้งนี้มีวิทยากรมา 

ร่วมนำาเสนออย่าง Reto Kromer นักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ที่มา 

อธิบายถึงลักษณะและปัญหาไฟล์ดิจิทัลภาพและเสียงที่ใช้กันอยู่ในการบูรณะ 

ภาพยนตร์ในปัจจุบัน Mariko Goda จากบริษัท IMAGICA ทีม่านำาเสนอเทคโนโลยี 

การย้อมสีฟิล์ม ซึ่งทางบริษัทได้คิดค้นข้ึน เพ่ือใช้บูรณะฟิล์มภาพยนตร์เก่าที่ใช ้

การย้อมสีอยู่ และทำาให้ได้งานเหมือนกับต้นฉบับมากที่สุด  Davide Pozzi จาก  

I’immagine Ritrovata ได้นำาเสนอโครงการบูรณะภาพยนตร์สิงคโปร์ เรื่อง  

Sultan Mahood Mangjat di-Julang และ Gado Gado ซึ่งฟิล์มต้นฉบับที่ 

เหลืออยู่ในสภาพที่หดและโค้งงอ Bjorn Lantz ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ ์

บูรณะ จาก Digital Vision ได้นำาเสนอการใช้โปรแกรมดิจิทัลในการบูรณะ 

ภาพยนตร์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ เป็นต้น

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ

 ในปีนี้ทาง SEAPAVAA จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒ หัวข้อขึ้นใน 

วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ 

 Advocacy : They Why and How of it โดย Dr.Ray 

Edmonson ซึ่งณัฐชยาและคนธรสเข้าร่วมในหัวข้อนี้ ซึ่งพูดถึงการจัดกิจกรรม 

หรือโครงการเพื่อสร้างการสนับสนุนจากสาธารณชน โดยเริ่มจากแนวคิดการ

๖

ขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก Asian Film Archive



วิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง – จุดอ่อน – โอกาส – อุปสรรค) ขององค์กร เพื่อออก 

เป็นนโยบาย ปัญหา และกระบวนการทำางาน เพือ่รณรงค์ให้สาธารณชนตระหนกั 

ถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์

 Succession Planning : A Step to a Sustainable Archive  

โดย Mick Newnham ที่พูดถึงการบริหารจัดการหอภาพยนตร์หรือหน่วยงาน 

อนุรักษ์ให้ยั่งยืน ผ่านการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงาน 

สามารถเป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างอดีตกับอนาคต โดยมีปัจจัยที่ต้องคำานึงถึงคือ  

นโยบายของหน่วยงาน บุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ และงบประมาณ  

การประชุมสามัญประจ�าปี
 การประชุมสามัญประจำาปีจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

ซึ่งวาระการประชุมก็ครอบคลุมเรื่องการรับรองรายงานการประชุม การสรุปผล 

การดำาเนินงานและงบดุลขององค์กร การหารือเรื่องการจัดทำาเว็บไซต์รูปแบบ 

ใหม่ขึ้นมา และการหาเจ้าภาพในการจัดการประชุมสามัญประจำาปีครั้งต่อไป ซึ่ง 

จะถือเป็นการครบรอบ ๒๐ ปีของ SEAPAVAA อีกด้วย โดยท่ีประชุมมีมติให้ 

คณะกรรมการบริหารองค์กรไปหาความเป็นไปได้ในการจัดงานในพื้นที่นอกเขต 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตัวเลือกแรกคือ เกาะกวม เนื่องจากความต้องการที่ 

จะเข้าถึงประเทศหมู่เกาะในแปซิฟิกซึ่งประสบปัญหาเรื่องการการอนุรักษ์สื่อ 

โสตทัศน์ในพื้นที่อย่างมาก และไม่เคยได้รับความสำาคัญจากภาครัฐมากนัก 

การเยี่ยมชมหน่วยงานอนุรักษ์ของสิงคโปร์
 ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เจ้าภาพได้จัดการเยี่ยมชมหน่วยงาน

อนุรักษ์ของสิงคโปร์หลากหลายสถานที่ให้ผู้เข้าร่วมได้เลือกชม อย่างเช่น หอ 

จดหมายเหตุแห่งชาติสิงคโปร์ (National Archives of Singapore) ซึ่งเป็น 

สถานที่เก็บเอกสารและสื่อโสตทัศน์ที่เป็นสมบัติของประเทศชาติของเขาไม่ว่า 

จะเป็นภาพถ่าย รายการทีวีที่ผลิตขึ้นในประเทศที่ถูกถ่ายทอดออกอากาศ การ 

บันทึกคำาบอกเล่าเรื่องต่าง ๆ ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประวัติศาสตร์ดังกล่าวถูก 

เก็บรักษาไว้ในรูปแบบของเอกสาร ไมโครฟิล์ม แถบบันทึกเสียง เทปแม่เหล็ก  

ฟิล์มภาพยนตร์ขนาดต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้ถูกนำามาแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัลเพื่อ 

ให้ประชาชนในประเทศได้เข้าถึงผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงข้อมูล 

ดังกล่าวได้สะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น  ข้อมูลดังกล่าวเหล่านี้มีการให้คำาอธิบาย 

ภาพเพ่ิมเตมิจากผูท้ีเ่ข้ามาดภูาพเป็นการช่วยกันเชือ่มโยงประวตัศิาสตร์ต่าง ๆ  ท่ี 

เกิดขึ้นในอดีตเพื่อให้เยาวชนของประเทศสิงคโปร์ได้เกิดการเรียนรู้ ความ 

ภาคภูมิใจและรักประเทศของตนมากยิ่งขึ้น 

 โดยเจ้าหน้าที่ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติสิงคโปร์ได้พาคณะผู้เข้า 

ร่วมสัมมนาในครั้งนี้ไปศึกษาดูงานในห้องที่ใช้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ 

อนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ โดยจะแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน  

 ส่วนที่ ๑ ได้แก่ Oral history room เป็นห้องที่ใช้สำาหรับทำาหน้าที่ 

ในการเกบ็บนัทกึและรกัษาประวตัศิาสตร์ของชาวสงิคโปร์ ทัง้ในรปูแบบของเสียง 

และวิดีโอ ซึ่งจะมีอยู่ ๓ ห้อง มีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไป ซึ่งปัจจุบันมีไฟล์เสียงที่ 

บนัทกึข้อมลูไว้มากกว่า ๒๐,๐๐๐ รายการในรปูแบบของแผ่นซดี ีและบางรายการ 

ก็ให้บริการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตด้วย

 ส่วนที่ ๒ ห้องสำาหรับปฏิบัติงานทางด้านสื่อโสตทัศน์ เช่น กระบอก- 

เสียง แผ่นเสียงที่อยู่ในรูปของไวนิล เทปแม่เหล็ก เทปวีดิทัศน์ ฟิล์มภาพยนตร์  

รวมถึงการบันทึกรายการที่แพร่ภาพทางโทรทัศน์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในประเทศ 

สิงคโปร์ ซึ่งเป็นนโยบายใหม่ที่ให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติเก็บบันทึกรายการ 

โทรทัศน์พวกนี้ด้วย

 ส่วนที ่๓ เป็นห้องสำาหรับอนรัุกษ์เอกสารและหนงัสอืซึง่ถูกส่งมาจาก 

หอสมุดแห่งชาติให้มาทำาการอนุรักษ์และทำาความสะอาดเอกสารและหนังสือ   

หรือจะเป็นการอบฆ่าแมลงด้วยตูอ้บเอกสารด้วยสารเคม ี(Fumigation) การซ่อม 

กระดาษด้วยการใช้เยือ่กระดาษ (Leaf Casting) และการอนรุกัษ์ซ่อมแซมเอกสาร 

ด้วยกระบวนการผนึกด้วยพลาสตกิไมลาร์ โดยมเีจ้าหน้าทีช่ำานาญการทีย่งัทำาอยู ่

ในห้องนี้มีประสบการณ์มากกว่า ๓๐ ปี ทำาการสาธิต อธิบายและถ่ายทอด 

ความรู้ให้กับเจ้าหน้าใหม่ ๆ ที่หมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติงานในด้านดังกล่าว 

 และส่วนสุดท้ายคือ พ้ืนที่ให้บริการ ซึ่งจะเป็นพ้ืนที่ที่จัดเตรียมเพื่อ 

สำาหรับให้สาธารณชนได้บริการสืบค้น และเรียกใช้เอกสาร และสื่อโสตทัศน์ 

ต่าง ๆ ที่ทางหอจดหมายเหตุได้ทำาการอนุรักษ์ไว้ 

๗



 คล้อยหลงัจากทีส่ร้างความประทบัใจไว้ในครัง้แรกได้เพยีงไม่ถงึ ๑ ปี เมือ่กลางเดอืนมถินุายน ๒๕๕๘  

ที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ก็ได้จัดเทศกาลภาพยนตร์เงียบครั้งที่ ๒ The 2nd Silent Film  

Festival in Thailand ขึ้น ณ โรงภาพยนตร์ลิโดและสกาลา โดยปีนี้ได้ถือเอาฤกษ์ วันก�าเนิดภาพยนตร์ใน 

สยาม ๑๐ มิถุนายน เป็นวันเปิดเทศกาล และได้รับเกียรติจาก Dr. Hans-Dieter Dräxler รองผู้อ�านวย 

การสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย หน่วยงานสนับสนุนการฉายภาพยนตร์เปิดเทศกาลเรื่อง The Cabinet 

of Dr.Caligari มาเป็นประธานในพิธีเปิด และนี่คือสีสันเพียงบางส่วนของเทศกาลที่เราเก็บมาฝากแก่ 

ผู้อ่านจดหมายข่าวฯ ฉบับนี้

โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

คุณค่าของหนังเงียบคลาสสิก

 นอกจากจะได้พบกับหนังเก่าอายุเกือบร้อยปีที่กลับมามีชีวิตใหม่บน

จอภาพยนตร์ ในสภาพทีผ่่านการบรูณะมาอย่างดี ผู้ชมในเทศกาลภาพยนตร์เงยีบ 

ปีน้ี ยังจะได้เรียนรู้ถึงพัฒนาการของวงการภาพยนตร์ในยุคหนังเงียบ ไม่ว่า 

จะเป็นด้านรปูแบบการนำาเสนอ ท่ีปีนีม้ตีัง้แต่หนงัซึง่ดดัแปลงมาจากบทประพนัธ์ 

อันโด่งดัง ทั้งเทพนิยายอย่าง Once Upon a Time (๒๔๖๕) หรือนวนิยายอย่าง  

Sherlock Holmes (๒๔๕๙) รวมไปถึงหนังที่พยายามแหวกออกไปจากรูปแบบ 

ที่เป็นธรรมเนียมนิยม เช่น The Cabinet of Dr.Caligari (๒๔๖๓) หนังเงียบ 

เยอรมันหัวขบวนสำาคัญของภาพยนตร์แนว German Expressionism หรือ Man  

with a Movie camera (๒๔๗๒) หนงัเงยีบโซเวียตเชงิทดลอง ซ่ึงนำาเสนอเทคนคิ 

ด้านภาพยนตร์ท่ีนบัว่าก้าวหน้าอย่างมากในยคุนัน้ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งมมุกล้อง การ 

ตัดต่อ รวมทั้งการเล่าเรื่องโดยไม่มีแม้แต่เส้นเรื่องหรือคำาบรรยายใด ๆ 

 นอกเหนอืไปจากนัน้ ยคุหนงัเงยีบยงัเป็นยคุทีแ่จ้งเกดิทัง้นกัแสดงและ

ผู้กำากับชั้นนำามากมาย โดยเทศกาลฯ ปีนี้ ได้รวมเอาตำานานดาราเอกของโลกยุค

หนังเงียบมาประชันบทบาทกันถึง ๓ คนหลัก ๆ นำาโดย Douglas Fairbanks 

พระเอกมาดนักผจญภัยที่มาในบทลูกครึ่งอเมริกัน-อินเดียนแดงใน Half-Breed 

(๒๔๕๙) และจอมโจรคาวบอยใน The Good Bad Man (๒๔๕๙) ซึ่งฉายควบ

สองเรื่องให้ชมกันอย่างจุใจ ในขณะที่ Buster Keaton นักแสดงตลกผู้ยิ่งใหญ่

เจ้าของฉายา “ไอ้หน้าตาย” ก็ได้มาโชว์ความเหนือชั้นทั้งจังหวะและลีลาในการ

สร้างเสียงหัวเราะให้แก่ผู้ชมใน Steamboat Bill, Jr. (๒๔๖๑) และสุดท้ายคือ 

ดาราสาวเชือ้สายเอเชยีคนแรกท่ีโด่งดงับนเวทีภาพยนตร์โลก Anna May Wong 

กับบทนักเต้นสาวผู้เปี่ยมล้นด้วยเสน่ห์และเล่ห์กลใน Piccadilly (๒๔๖๒) หนัง

เงียบเรื่องท้ายสุดของเธอ

 ในส่วนของผู้กำากับ เทศกาลฯ ปีนี้ ยังคงนำาผลงานของชั้นครูอย่าง 

 Alfred Hitchcock มาให้ได้พิสูจน์ฝีมือกันอีกครั้ง ปีนี้แม้จะมีเพียงเรื่องเดียวคือ  

Blackmail (๒๔๖๒) แต่ก็ถือนับเป็นผลงานระดับขึ้น 

หิง้ทีเ่ตม็ไปด้วยลายเซน็เฉพาะตวัของเจ้าพ่อหนงัระทกึ 

ขวัญผู ้นี้ แม้แต่คนซ่ึงเคยชมฉบับที่ทำาออกมาเป็น 

หนังเสียงแล้ว ยังต้องยอมรับถึงความลุ ่มลึกและ 

แยบคายข้ึน รวมถึงความหมายบางอย่างท่ีต่างออกไป  

เมื่อได้มาชมในฉบับหนังเงียบ

มนต์เสน่ห์แห่งดนตรีประกอบ

 เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเทศกาลภาพยนตร์

เงยีบทีไ่ม่อาจหาได้จากเทศกาลภาพยนตร์ใด ๆ  นัน่คือ การ

บรรเลงดนตรีประกอบภาพยนตร์สด ๆ ระหว่างการฉาย 

ตามธรรมเนยีมของการฉายหนงัเงยีบในยคุโบราณ โดยหลงั

จากที่ปีก่อนมี Maud Nelissen และ Mie Yanashita สอง

นกัเปียโนหญิงมาเป็นนกัดนตรปีระจำาเทศกาล ปีนีจ้งึเปลีย่น

บรรยากาศมาเป็นนักเปียโนฝ่ายชายบ้าง โดยได้รับเกียรติ

จาก Stephen Horne และ Mauro Colombis มาสลับกัน

บรรเลงดนตรีให้ฟังตลอดทั้งเทศกาลฯ 

๘



เช่นเดยีวกบัปีก่อน จนคล้าย 

เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเทศกาลฯ

 ก่อนเร่ิมฉาย เทศกาลฯ ได้รับเกยีรต ิMr. Andrew Glass ผูอ้ำานวยการ

บริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย หนึ่งในหน่วยงานร่วมสนับสนุนการจัดเทศกาลฯ มา

เป็นประธานในพิธีปิด และได้เชิญให้ Stephen Horne ผู้มาเยือนเมืองไทยเป็น

ครั้งแรกกล่าวถึงความรู้สึกก่อนที่จะเริ่มแสดงดนตรีในรอบสุดท้ายของเทศกาลฯ 

ปีนี้ 

 พลนัทีไ่ฟในโรงหนงัมดืสนทิ ผูช้มกไ็ด้พบกบัภาพผูค้นชาวทเิบต คณะ

ปีนเขา และทัศนียภาพอันไพศาลของเอเวอเรสต์เมื่อประมาณ ๙๐ ปีก่อน ที ่

ปรากฏอยู่บนจอหนังที่กว้างใหญ่ของสกาลา และตกอยู่ในมนต์สะกดจากดนตรี 

ประกอบของ Stephen Horne ที่แสดงทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีทั้ง เปียโน  

แอคคอร์เดียน ฟลุต ตลอดจนเครื่องทองเหลืองและอุปกรณ์อื่น ๆ ให้ออกมา 

เป็นเสียงดนตรีสารพัดอารมณ์ ไปจนถึงเสียงลมหายใจในสภาพอากาศอัน 

หนาวเหน็บ เมื่อผนวกกับความเย็นยะเยือกของเคร่ืองปรับอากาศในโรงหนัง  

บรรยากาศจึงเสมือนได้ข้ามผ่านสถานท่ีและกาลเวลาไปยังหนทางสู่ยอดเขาที ่

สูงที่สุดในโลก เมื่อเกือบร้อยปีก่อนจริง ๆ

 เมื่อการเดินทางอันยาวนานใน The Epic of Everest จบลง 

เทศกาลภาพยนตร์เงยีบ คร้ังที ่๒ จงึปิดฉากลงอย่างสมบรูณ์ โดยได้ยอดบรจิาค

จากการจำาหน่ายบัตรเข้าชม กับจำานวนเงินในกล่องรับบริจาคที่หอภาพยนตร์

นำามาตั้งไว้ตั้งแต่วันเปิดเทศกาลฯ รวมกันทั้งสิ้น ๗๘,๖๒๐ บาท ซึ่งหอ

ภาพยนตร์จะนำาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป

 ขอขอบพระคณุผูส้นับสนนุและผูช้มทุกท่านท่ีเข้ามามส่ีวนร่วมและ

สร้างสีสันให้เกิดข้ึนตลอดทั้งเทศกาลฯ แล้วพบกันใหม่ในปีหน้ากับเทศกาล

ภาพยนตร์เงียบ ครั้งที่ ๓

 Mauro Colombis นั้นเกิดที่เมืองพอร์ดิโอเน ประเทศอิตาลี เมือง

แห่งเทศกาลภาพยนตร์เงียบที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน

ถือสัญชาติออสเตรเลีย และเคยประพันธ์ดนตรีประกอบหนังเงียบในการ

อนรุกัษ์ของหอภาพยนตร์แห่งชาตแิละเสยีงออสเตรเลยี ส่วน Stephen Horne 

เป็นนักเปียโนประกอบหนังเงียบชาวอังกฤษ ท่ีเคยผ่านการแสดงมาแล้วทุก

รายการในบ้านเกิด รวมทั้งเทศกาลหนังเงียบทั่วโลก จึงนับเป็นประสบการณ์

ที่ดีของผู้ชมในเมืองไทยท่ีได้สัมผัสฝีมือของนักดนตรีหนังเงียบมืออาชีพระดับ

นานาชาตถิงึ ๒ คน ๒ สไตล์ ทัง้เสียงเปียโนท่ีอ่อนหวานนุม่ลึกของ Muaro และ

ลีลาอันเฉียบขาดและแพรวพราวด้วยเครื่องดนตรีหลากหลายของ Stephen

 ใช่เพียงนักดนตรีชาวต่างประเทศ เทศกาลภาพยนตร์เงียบปีนี้ ยัง

ได้รบัความร่วมมือจากสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา จดัการอบรมเชงิปฏิบตัด้ิาน

การแสดงดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบให้แก่นักศึกษาของสถาบันฯ รวมท้ัง

ยังได้รับเกียรติจาก ดร.อโณทัย นิติพน รองอธิการบดี ซ่ึงได้นำาอาจารย์และ

นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม มาเป็นตัวแทนนักดนตรีชาวไทย ร่วมกันแสดง

ดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบเรื่อง Man with a Movie Camera (๒๔๖๒) 

ในการฉายทั้ง ๒ รอบ ถือเป็นโปรแกรมพิเศษสำาหรับผู้ชมที่ได้สัมผัสการ 

แสดงดนตรีสดจากเครื่องดนตรีชุดใหญ่ ซึ่งให้ความรู้สึกที่ทั้งแปลกใหม่และ 

สอดประสานเข้ากับรูปแบบเชิงทดลองของหนังเงียบเรื่องนี้ได้อย่างลงตัว

 

จากยอดเอเวอเรสต์สู่ดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัย

 กิจกรรมสำาคัญของเทศกาลภาพยนตร์เงียบในปีนี้อยู่ท่ีรอบปิด

เทศกาล ในวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ณ โรงภาพยนตร์สกาลา โดยเป็นการฉาย

ภาพยนตร์รอบการกศุลเรือ่ง The Epic of Everest (๒๔๖๗) หนงัเงยีบสารคดี 

บันทึกภารกิจพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์แห่งเทือกเขาหิมาลัย ของคณะปีนเขา

ชาวอังกฤษ ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการจำาหน่ายบัตรเข้าชม จะนำาไปบริจาคเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ 

ทั้งสิ้น

 คำ่าคืนวันนั้นจึงเป็นอีกคืนที่ “ราชาโรงหนังแห่งสยาม” คึกคักไป

ด้วยผู้คนทั้งกลุ่มที่ติดตามเทศกาลฯ มาตลอดตั้งแต่วันแรก และที่ตั้งใจมาร่วม

กจิกรรมดี ๆ  ในรอบการกุศลนีโ้ดยเฉพาะ ป้ายมาร์คเีก่าแก่หน้าโรงทีข่ึน้ช่ือหนงั

และผู้กำากับ Captain John Noel ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะปีนเขา ก็ยังคงได้รับ

ความสนใจจากหลายต่อหลายคนที่ต่างพากันไปเก็บภาพเอาไว้เป็นที่ระลึก 

๙



กิจกรรมเดือนเมษายน

กิจกรรมเดือนพฤษภาคม

กิจกรรม

๑๙–๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ 
หอภาพยนตร์ร่วมกับหอภาพยนตร์โปรตุเกส 

จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาพยนตร์โปรตุเกส โดยได้คัดสรร 

ภาพยนตร์จำานวน ๘ เรือ่ง มาจดัฉายให้แฟน ๆ  ภาพยนตร์ 

ในเมืองไทยได้รับชมกันที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

และห้องออดิทอเรียมชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง 

กรุงเทพมหานคร 

โดยในวันที่ ๑๙ เมษายน หอภาพยนตร์ได้รับ 

เกียรติจาก João Mário Grilo ผู้กำากับภาพยนตร์จาก 

เรือ่ง The Eyes of Asia หนึง่ในภาพยนตร์ทีฉ่ายในงาน 

สัปดาห์ภาพยนตร์ครั้งน้ี มาร่วมพูดถึงมุมมองและ 

ทศันคติท่ีมต่ีอภาพยนตร์ พร้อมทัง้แลกเปลีย่นความคิด 

เห็นกับผู้ชมภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๗-๒๑ เมษายน  
กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม 

“ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยหอ 

ภาพยนตร์ ได้เข้าร่วมจัดฉายหนังกลางแปลงเรื่อง เมล์

นรกหมวยยกล้อ (๒๕๕๐), มนต์รักทรานซิสเตอร์ 

(๒๕๔๔), รักออกแบบไม่ได้ (๒๕๔๑), รถไฟฟ้ามาหา 

นะเธอ (๒๕๕๒),  แผลเก่า (๒๕๕๗) ให้กับผู้ที่สนใจได้ 

รับชมที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๑ เมษายน จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง สงครามเพลง 

(๒๕๒๖) แก่ชมรมผูส้งูอายรุ่วมเกือ้ 

๒๓ เมษายน จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง ฝนเหนอื (๒๕๑๓) 

แก่ สว.สามญัชนคนนครชยัศรี

๒๔ เมษายน จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง ลกูสาวก�านนั 

(๒๕๒๔) แก่ชมรมผูส้งูอาย ุรพ.ศาลายา 

๒๗ เมษายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อัศวินดาบ

กายสิทธิ ์(๒๕๑๓) แก่ สว.สมานมติรจติแจ่มใส  

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน 

๑ พฤษภาคม คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และศูนย์การศึกษาพัฒนา 

วนเกษตรบ้านห้วยหนิ 

๑๑ พฤษภาคม วทิยาลัยนานาชาติ มหาวทิยาลยัมหดิล 

๑๒ พฤษภาคม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรม

สุขภาพจิต และคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และ 

การสือ่สาร มหาวทิยาลยันเรศวร 

๑๔ พฤษภาคม วทิยาลัยนานาชาติ มหาวทิยาลยัมหดิล 

๒๖ พฤษภาคม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรม

สขุภาพจติ

๒๘ พฤษภาคม มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

๒๙ พฤษภาคม คณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัพายพั 

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน

๒๑ และ ๒๓ เมษายน คณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

๒๘ เมษายน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรม

สขุภาพจติ และ สถาบนัจติเวชศาสตร์สมเดจ็เจ้าพระยา 

กรมสุขภาพจิต จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง กาลครั้งหนึ่ง

เมื่อเช้านี้ (๒๕๓๗) 

๓๐ เมษายน  สถาบันวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Asian  

Film Archive จดันิทรรศการเร่ือง CELLULOID VOID:  

The Lost Films of Southeast Asia ทีห่อสมดุแห่งชาติ 

ประเทศสิงคโปร์ สาขา Esplanade โดยนำาเสนอ 

เรือ่งราวของภาพยนตร์ทีส่ำาคญัของเอเชยีทีห่ายสาปสญู  

ระหว่างวันที่ ๑๗ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ทางหอ

ภาพยนตร์จึงส่งอุปกรณ์จัดแสดงวัตถุ จากภาพยนตร์ 

เรื่อง โชคสองชั้น ภาพยนตร์เรื่องแรกที่คนไทยผลิต 

ขึ้น แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันมีแค่เพียงเศษฟิล์ม ที่เหลือ 

อยู่ประมาณ ๑ นาที เท่านั้น

๑๐



กิจกรรมเดือนมิถุนายน

๙ พฤษภาคม
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมพิเศษ โดยการจัดฉาย

ภาพยนตร์เรือ่ง พีช่าย (๒๔๙๔) พร้อมการพากย์สดจาก 

ทมีพากย์  จรีจติ สทุธชิยั ทวิาพร เพือ่เป็นการร่วมรำาลกึ 

ถึงคุณูปการของอำานวย กลัสนิมิ ครูเนรมิตของวงการ 

ภาพยนตร์ไทย เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล  

โดยในวันดังกล่าวได้มีครอบครัวของครูเนรมิตมาร่วม 

พูดคุยรำาลึกถึงปูชนียบุคคลผู้มีเส้นทางชีวิตพาดผ่าน 

หลายช่วงเวลาสำาคัญของวงการภาพยนตร์ไทย

๒๓ พฤษภาคม
มอส - ปฏภิาณ ปฐวกีานต์ เต๋า – สมชาย เข็มกลัด 

และโมทย์ – ปราโมทย์ แสงศร ได้ประทับรอยมือ 

รอยเท้าร่วมกันบนลานดาราเป็นดวงดวงที่ ๑๕๘ ๑๕๙  

และ ๑๖๐ (ตามลำาดับ) พร้อมร่วมพูดคุยถึงเรื่องราว 

ความประทับใจจากการทำางานในวงการภาพยนตร์ 

ตลอดระยะเวลากว่า ๒๕ ปีที่ผ่านมา กับแฟน ๆ ที่มา 

กันอย่างคับคั่ง ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

๗ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เร่ือง ยอดแก่น 

(๒๕๑๑) แก่ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนสินพัฒนาธานี

๘ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อาจารย์โกย 

(๒๕๒๔) แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลคลองโยง

๑๙ พฤษภาคม จดัฉายภาพยนตร์เร่ือง สงครามเพลง 

(๒๕๒๖) แก่ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์การแพทย์กาญจนา- 

ภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๑ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ฝนเหนือ 

(๒๕๑๓) แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลโพรงมะเดื่อ 

๒๖ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง แม่นาค

พระโขนง (๒๕๐๒) แก่ชมรมผู้สูงอายุวัดปุรณาวาส 

๒๘ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ทอง (๒๕๑๖) 

แก่ชมรมผู้สูงอายุร่วมเกื้อ 

๒๙ พฤษภาคม จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง พนัท้ายนรสงิห์ 

(๒๔๙๓) แก่ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านสาลวัน 

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน

๖ มิถุนายน สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาต ิ

ในกจิกรรม Exclusive Trip 

๙ และ ๒๓ มิถุนายน สถาบันกัลยาณ์ราชนครนิทร์ 

กรมสขุภาพจติ

๑๖ มิถุนายน โรงเรยีนฝร่ังเศสนานาชาตกิรงุเทพ

๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช- 

กุมารี เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร

ศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ ซึ่งจัดสร้าง

ข้ึนเพ่ือเป็นศนูย์อนุรักษ์ บริการ และเผยแพร่ภาพยนตร์ 

สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเก่ียวเนื่อง ท่ีได้มาตรฐานระดับ

สากล 

โอกาสนี ้ได้ทอดพระเนตรพิพิธภณัฑ์ภาพยนตร์

ไทย ซึ่งรวบรวมและจัดแสดงวัตถุสิ่งเกี่ยวเนื่องกับ

ภาพยนตร ์อันทรงคุณค ่าในทางประวัติศาสตร ์

ภาพยนตร์ไทย และทรงปลูกต้นมะเฟืองบริเวณหน้า

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย หลังจากน้ัน ทรงเจิมแผ่น

ป้ายทะเบียนรถโรงหนัง และเสด็จทอดพระเนตรรถ 

โรงหนัง ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์เคลื่อนที่ขนาด ๑๐๐ ที่

นั่ง ที่มีระบบภาพและเสียงสมบูรณ์แบบ และสามารถ 

เข้าถงึเยาวชนและชมุชนในพืน้ทีห่่างไกลโรงภาพยนตร์ 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้จากการรับชมภาพยนตร์ใน 

โรงภาพยนตร ์  โดยรถโรงหนังคันนี้ ได ้รับพระ 

มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารีพระราชทานนามว่า “เฉลิมทศัน์” 

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๑ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ศึกบางระจัน 

(๒๕๐๙) แก่ชมรมผู้สูงอายุผู้เฒ่าสามัคคี รพ.สต.ดอน

แฝก

๑๒ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อแีต๋น ไอเลฟิยู 

(๒๕๒๗) แก่ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.มหาสวัสดิ์ 

๑๕ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง จุฬาตรีคูณ 

(๒๕๑๐) แก่ชมรมผู้สูงอายุตำาบลท่าตำาหนัก

๑๘ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ศึกบางระจัน 

(๒๕๐๙) แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสามพราน

๒๒ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เร่ือง อินทรีทอง 

(๒๕๑๓) แก่ชมรมผู้สูงอายุตำาบลวังตะกู นครปฐม 

๒๓ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง บ้านทรายทอง 

(๒๕๒๓) แก่ชมรมผู้สูงอายุวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้น

สวรรค์ 

๒๔ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เพชรตัดเพชร 

(๒๕๐๙) แก่ชมรมผู้สูงอายุตำาบลดอนรวก อ.ดอนตูม 

หมายเหตุ : สนใจเข้าร่วมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ

ของหอภาพยนตร์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิม

เติมได้ที่ นายมนัส กิ่งจันทร์ โทร ๐๘๔ ๖๕๑ ๘๖๔๕ 

๑๐ - ๑๗ มิถุนายน 
หอภาพยนตร์จัดงานเทศกาลภาพยนตร์เงียบคร้ัง

ที่ ๒ โดยคัดสรรภาพยนตร์ที่โดดเด่นจำานวน ๑๐ เรื่อง

มาจัดฉาย ได้รับเกียรติจาก Stephen Horne และ 

Mauro Colombis และดร.อโนทัย นิติพน มาร่วม

บรรเลงประกอบหนังเงียบในปีนี้ ที่โรงภาพยนตร์ลิโด 

และโรงภาพยนตร์สกาลา อ่านรายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ท่ี

หน้า ๘-๙

๑๑



ร้านขายสรรพสินค้าแห่งใหม่ของหอภาพยนตร์ เปิดต้อนรับผู้มาเยือน

บริเวณทางเข้าเมืองมายา โดยซ่อนตัวอยู่ภายในฉากอาคารพาณิชย์สมัย ร.๕ 

อันเป็นยุคแรกมีภาพยนตร์ในสยาม ภายในร้านโอ่โถงกว้างขวางและตกแต่ง

อย่างทนัสมยั เตม็ไปด้วยสารพดัสินค้าท้ังหนงัสือความรูด้้านภาพยนตร์ เสือ้ยดื 

กระเป๋าผ้า ไปรษณยีบัตร และของทีร่ะลกึอืน่ ๆ  อีกมากมายจากหอภาพยนตร์ 

รวมทัง้ดวีดีภีาพยนตร์ไทย ท้ังงานคลาสสิก งานร่วมสมัย และนอกกระแส เปิด

ให้บริการทกุวนั จนัทร์-ศกุร์ เวลา ๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. เสาร์-อาทติย์ และวนัหยดุ

นักขัตฤกษ์ เวลา ๙.๓๐-๑๘.๓๐ น. 

เดินถัดจากร้านมายาพาณิชย์ เลี้ยวผ่านมุมตึก จะพบจุดลงทะเบียนเข้า

ชมเมืองมายา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นมายาของการสร้างฉากถ่ายหนัง 

เพราะเปลี่ยนโฉมจากฉากอาคารพาณิชย์กลายเป็นฉากหน้าโรงละครมงคล

บรษิทั หรือโรงละครหม่อมเจ้าอลังการ โรงละครท่ีมชีือ่เสียงในสมัยร.๕ ซึง่เป็น

สถานที่ที่พบว่ามีฝรั่งนำาหนังเข้ามาฉายในสยามเป็นครั้งแรก เมื่อวันท่ี ๑๐ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๐ 

ส่วนจำาลอง Kinetoscope Parlor หรือ 

ร้านถำ้ามอง “คิเนโตสโคป” ประดิษฐกรรม 

ภาพยนตร์แบบถำ้ามองของ โทมัส อัลวา เอดิสัน  

นกัประดษิฐ์ภาพยนตร์คนแรกคนหนึง่ของโลก   มี 

ลักษณะเป็นตู้ไม้ ภายในบรรจุภาพยนตร์สั้น ๆ  ที่ 

ผลิตโดยบริษัทของเอดิสัน ด้านบนมีช่องมองภาพซึ่งสามารถดูได้ทีละ ๑ คน  

เมือ่หยอดเหรียญแล้วกลไกจงึจะทำางานแสดงภาพยนตร์ให้ชม โดยร้านถำา้มอง  

คิเนโตสโคปแห่งแรกถือกำาเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๗  ณ ห้อง 

แถวคูหาเล็ก ๆ  เลขที่ ๑๑๕๕ มุมถนนสาย ๒๗ ย่านบรอดเวย์ ในนครนิวยอร์ก  

และเจรญิรุง่เรืองจนขยายกจิการไปสู่เมอืงใหญ่ ๆ  ทัว่อเมรกิาและทัว่โลก อย่าง 

รวดเร็วภายในช่วงเวลา ๒ ปี ก่อนจะซบเซาลงจากการเกิดขึ้นของภาพยนตร์ 

ชนิดฉายขึ้นจอ มีหลักฐานว่าในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ประพาสสิงคโปร์ พระองค์ได้ทอดพระเนตร 

คิเนโตสโคปนี้ด้วยเช่นกัน

ร้านถำ้ามอง คิเนโตสโคป ในเมืองมายา จัดแสดงอย่างร้านถำ้ามอง คิเน- 

โตสโคป แห่งแรกของโลก โดยมีตู้คิเนโตสโคป ๑๐ ตู้ เรียงแถว ๒ แถวไว้กลาง 

ห้อง แถวละ ๕ ตู้ ตู้หนึ่งมีภาพยนตร์เบ็ดเตล็ดแบบโบราณของเอดิสันให้หยอด 

เหรียญดูได้จริง  ตู้ละ ๑ เรื่อง เรื่องละประมาณ ๑ นาที โดยคิดราคาค่าดูจาก 

ของจริงทีอ่เมริกาตูล้ะ ๕ เซน็ต์  มาเป็นราคาไทยตูล้ะ ๑๐ บาท ให้ท่านได้ศกึษา 

ถึงวิถีการชมและลักษณะของภาพยนตร์ในยุคก่อนที่จะมีการฉายขึ้นจอ

ด้านนอกอาคารถำ้ามอง คิเนโตสโคป มีประติมากรรมจำาลองฉากจำาจาก  

The Kid หรือ เจ้าหนู (๒๔๖๔) หนังเงียบอเมริกันคลาสสิก  โดยจะเห็นสอง 

ดารานำา คือ ชาลี แชปลิน และ แจ็กกี้ คูแกน นักแสดงเด็กที่ดังที่สุดคนหนึ่ง 

ของโลก ยืนซุ่มแอบนายตำารวจอยู่มุมตึก แต่สิ่งที่เจ้าหนูคูแกนกำาลังชี้นิ้วให ้

แชปลินดูอย่างสนอกสนใจนั้น เรายังคงอุบไว้ให้เป็นปริศนา

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญ

หลังจากจดหมายข่าวฯ ฉบับท่ี ๒๖ ได้เขียนถึงเร่ืองราวของร้านกาแฟและ 

ห้องจำาลองวันกำาเนิดภาพยนตร์โลก Grand Café & Salon Indien ซึ่งเป็นส่วนแรก 

ที่เปิดให้บริการใน “เมืองมายา” ไปแล้วนั้น จดหมายข่าวฯ ฉบับนี้ ก็ได้ฤกษ์แนะนำา 

ส่วนอื่น ๆ  ในเมืองจำาลองสถานที่สำาคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยและโลก 

ในรูปแบบของฉากถ่ายหนังแห่งนี้ ที่บัดนี้ต่างได้รับการตกแต่งและเริ่มทดลองเปิด 

ให้บริการทั้งหมดแล้ว

ร้านมายาพาณิชย์ 
Maya Panich

สิ่งเปิดใหม่ใน

ร้านถ�้ามอง คิเนโตสโคป  
Kinetoscope Parlor

ร้านมายาพาณิชย์ Maya Panich๑๒



ส่วนจำาลองโรงหนังถาวรโรงแรกของโลก ที่เมืองพิตสเบิร์ก รัฐเพน- 

ซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เปิดฉายรอบปฐมทัศน์เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.  

๒๔๔๘ 

โรงหนังโรงแรกของโลกนี้ สร้างขึ้นตามลักษณะของโรงมหรสพราคาถูก 

ที่นิยมอยู่ในอเมริกาในยุคนั้น ที่มักดัดแปลงห้องแถวหลาย ๆ ห้อง มาเป็น 

โรงจัดแสดงละคร ดนตรี หรือการแสดงเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ สำาหรับชาวบ้าน เก็บ 

ค่าชมเพียง ๕ เซ็นต์ หรือ ๑ นิเกิล (Nickel) เมื่อรวมกับคำาภาษากรีกว่า 

โอเดียน (Odeon) ซึ่งแปลว่า โรงมหรสพ ชาวบ้านจึงนิยมเรียกโรงมหรสพ 

แบบนี้ว่า นิเกิลโลเดียน (Nickelodeon)

การเกดิขึน้ของโรงหนังถาวรแบบนเิกิลโลเดยีนโรงแรก แสดงถงึการเริม่ 

ลงหลกัปักฐานครองใจผูช้มของประดษิฐกรรมภาพยนตร์ และทำาลายความเชือ่ 

ของบรรดานกัประดษิฐ์คดิค้นภาพยนตร์ท่ีต่างเหน็ว่า ประดษิฐกรรมนีไ้ม่น่าจะ 

มีอนาคตยืนยาว โรงหนังแบบนิเกิลโลเดียนเกิดขึ้นแล้วก็กระจายราวดอกเห็ด 

ไปทั่วอเมริกาและยุโรป รวมทั้งทำาให้เกิดคำาว่า “moviegoer” ซึ่งหมายถึง 

“คอหนงั” นบัเป็นจุดเร่ิมต้นของวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ท่ีสืบเน่ืองมาจนถึง 

ปัจจุบัน ก่อนจะค่อย ๆ  หดหายไปเมื่อมีการจัดสร้างโรงหนังหรูหราขนาดใหญ่ 

ขึ้นมาแทน

เมืองมายาได้จำาลองฉากโรงหนังแบบนิเกิลโลเดียนนี้มาไว้ ในชื่อไทยว่า  

“โรงหนังตังค์แดง” ด้านในแบ่งออกเป็นส่วนโถงนิทรรศการบอกเล่าถึงความ 

เป็นไปของโรงหนังประเภทนี ้และส่วนโรงหนงัทีป่ระดบัตกแต่งอย่างงดงาม ซึง่ 

จะเปิดโรงฉายหนังเงยีบเรือ่งเอกของโลกให้ชมจรงิ สมบรรยากาศการดหูนงัใน 

ยุคโรงนิเกิลโลเดียน 

ร้านถำ้ามอง คเินโตสโคปและโรงหนังตังค์แดง เริ่มเปิดทดลองให้ทุกท่าน 

ได้เรียนรู้และเท่ียวชมแล้วทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 

เวลา ๑๐.๐๐–๑๗.๐๐ น. ก่อนจะเปิดใช้งานจริง ใน “กิจกรรมเปิดตัวเมือง 

มายา” วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑

นิทรรศการหนังขายยา

นอกจากส่วนจัดแสดงใหม่ในเมือง 

มายาแล้ว หอภาพยนตร์ยังได้แปลงโฉม 

โรงจอดรถหนงัขายยาทีเ่ป็นทีส่ะดดุตาของ 

ทุกคนที่ได้มาเยือน ให้เป็น “นิทรรศการ 

หนังขายยา”  โดยเนรมิตภายในโรงรถ 

ด้วยไฟประดับ เสียงโฆษณาหนังขายยา 

จิตรกรรมฝาผนัง และที่ขาดไม่ได้คือ รถ 

หนังขายยาของ “ห้างขายยาเพ็ญภาค ตรา 

พระยานาค” พระเอกของนิทรรศการ ที่อวดโฉมอย่างโดดเด่นท่ามกลาง 

บรรยากาศการฉายหนังขายยายามคำ่าคืน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับความนิยมจาก 

ชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีฉากหนังขายยาจากภาพยนตร์ไทยเรื่องต่าง ๆ ให้ได้ 

รับชม รวมทั้งจัดแสดงสิ่งของเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวข้องกับวิถีการชมภาพยนตร์ 

ประเภทนี้ ที่อาจเรียกได้ว่าสูญพันธุ์ไปแล้วในปัจจุบัน

นิทรรศการหนังขายยาเปิดให้เข้าชมทกุวนั ตัง้แต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๗.๓๐ น. 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด

โรงหนังตังค์แดง 
Nickelodeon

ร้านถ้ำ มอง 
คิเนโตสโคป ร้านมายาพาณิชย์

ร้านถ้ำ มอง คิเนโตสโคป Kinetoscope Parlor

โรงหนังตังค์แดง Nickelodeon

โรงหนังตังค์แดง



 หอสมุดแห่งชาติ สาขา Esplanade เป็นสาขาอีกแห่งหนึ่งจาก  
๒๗ สาขาของหอสมุดแห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์ ตั้งอยู่ที่ช้ัน ๓ ของ 
โรงละคร Esplanade บริเวณใกล้กับปากน�้าสิงคโปร์ อาคารแห่งนี้อยู่ 
ฝั ่งตรงข้ามกับเมอร์ไลออน (Merlion) หรือรูปปั้นสิงโตทะเลซึ่งเป็น 
สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์ หอสมุดแห่งชาติสาขานี ้
มีหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลทางด้านศิลปะการแสดงต่าง ๆ อาทิ การ 
ละคร การเต้นร�า และการดนตรี รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ 
และวัฒนธรรมของชาวสิงคโปร์ที่อยู่ในรูปของเอกสาร หนังสือและสื่อ 
โสตทัศน์ประเภทต่าง ๆ  มากกว่า ๑๑๐,๐๐๐ รายการ เปิดให้บริการทุกวัน  
ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐–๒๑.๐๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น ในช่วงวันปีใหม่
สากล ตรุษจีน และวันคริสต์มาส ซึ่งจะปิดบริการในเวลา ๑๗.๐๐ น.

 หอสมดุแห่งชาติ สาขา Esplanade มพีืน้ที ่๒,๓๐๐ ตารางเมตร 

มีการจัดพื้นที่การให้บริการ แบ่งออกเป็น ๕ โซน 

  โซนดนตร ี(Music Village) ให้บรกิารแผ่นซดีีเพลงหลากหลาย 

ประเภท โน้ตเพลง วีดีทัศน์การแสดงดนตรี การใช้เครื่องดนตรี และ 

นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่สอนเกี่ยวกับการเล่นดนตรีในโซนดังกล่าว

 โซนการเต้นรำา (Dance Village) ให้บริการวีดิทัศน์การแสดง

เต้นรำา สอนการเต้นรำาประเภทต่าง ๆ  รวมถงึให้บรกิารหนงัสอืด้านการเต้นรำา 

 โซนศิลปะการแสดง (Arts Central) ให้บรกิารหนงัสอื วารสาร 

และนิตยสาร ที่เกี่ยวกับด้านศิลปะการแสดง

 โซนการละคร (Theatre Village) ให้บรกิารบทละคร หนงัสอื

ที่สอนทางด้านการละคร รวมถึงวีดิทัศน์การแสดงโอเปร่าและละครเวท ี

ต่าง ๆ

 โซนภาพยนตร์ (Film Village) ให้บริการหนังสือและบท

ภาพยนตร์ รวมถงึวดีทิศัน์ภาพยนตร์หลากหลายประเภทจากทัว่ทกุมมุโลก 

โดยมีการจัดแบ่งภาพยนตร์ให้เหมาะสมตามอายุของผู้ชม พร้อมทั้งจัด

จำาหน่ายภาพยนตร์ในรูปแบบดีวีดีให้แก่ผู้ที่สนใจ

 นอกจากนี้ทางหอสมุดยังมีโซน Open Stage สำาหรับใช้ในการ 

จัดแสดงในส่วนที่เป็นดนตรี การเต้นรำา เสวนาเกี่ยวกับงานศิลปะและฉาย 

ภาพยนตร์ทุกวันพุธแรกในแต่ละเดือน รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการที่อยู่ใน 

ตู้แก้วครอบ (Glass Show case) ซึ่งวางเรียงอยู่ระหว่างชั้นหนังสือที ่

ให้บริการในห้องสมุด โดยเนื้อหาของนิทรรศการจะมีการเปล่ียนแปลง 

อยู่เสมอ

 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

หอสมุดส�าหรับงานศิลปะและความบันเทิง
โดย คนธรส โชติช่วงสถาพร

บรรยายภาพ

๑.- ๒. นิทรรศการของ Asian Film Archive ใกล้กับบริเวณทางเข้าห้องสมุด 

๓. เครื่องยืมคืนอัตโนมัติระบบ RFID 

๔. Open Stage เสวนาเกี่ยวกับงานศิลปะ

๕. Glass Show case 

๑

๒

๑๔



ระบบสืบค้น
 ผู้ที่เข้าใช้บริการหอสมุดแห่งชาติ สาขา Esplanade สามารถ 

เช็คข้อมูลได้จากฐานข้อมูลของหอสมุดแห่งชาติกลางของประเทศสิงคโปร ์

หรอื catalogue.nlb.gov.sg ซึง่เป็นฐานข้อมลูทีร่องรบัการใช้สองภาษาคือ  

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ซึ่งเป็นภาษาทางการของสิงคโปร์) และที่น่า 

สนใจยังมีการถ่ายทอดเสียงจากภาษาอื่น ๆ  ที่เป็นภาษาของประเทศผู้ผลิต 

สื่อโสตทัศน์ เช่น ภาพยนตร์ไทยเรื่อง เดอะ เลตเตอร์ เขียนเป็นส่งตาย ซึ่ง 

จะมีข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นคำาอ่านแบบถ่ายทอดเสียงภาษาไทยและมีการ 

ถ่ายทอดเสียงเป็นภาษาจีนแมนดาริน “Khian pen song daai = The  

letters of death = Si wang xin jian” ในส่วนของการออกเลขทะเบียน 

สำาหรับสื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ  จะใช้ระบบดิวอี้ (ระบบทศนิยม) เช่น ภาพยนตร์ 

ไทยเรื่องดังกล่าวจะมีเลขทะเบียนเป็น 791.4372 KHI 

 ผู ้ใช้บริการสามารถยืม-คืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์ ได้โดย 

อัตโนมตัผ่ิานเครือ่งยมื-คนื ตามจดุทีห้่องสมดุจดัวางไว้ โดยกล่องสำาหรบัจดั 

เก็บสื่อโสตทัศน์ที่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ดีวีดี และแผ่นบลูเรย์ จะมีการ 

ล็อคอย่างแน่นหนาด้วยระบบแม่เหลก็คล้าย ๆ  ทีค่วบคมุด้วยระบบคลืน่วิทยุ  

(RFID - Radio Frequency Identification) ที่หลาย ๆ ห้องสมุดนำา 

มาใช้กบัการยมื-คนืหนงัสอืแบบอตัโนมตั ิผูใ้ช้บรกิารจะทำาการเปิดลอ็ค 

กล่องสำาหรับใส่แผ่นภาพยนตร์ดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อมีการยืมผ่านระบบ 

เครือ่งให้ยมือตัโนมติัทีท่างห้องสมดุต้ังค่าสำาหรบัปลดล็อคกล่องเท่านัน้

สิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ 
 ในหอสมุดแห่งนี้ ยังมีการบริการห้องสำาหรับฝึกซ้อมดนตรี 

โดยสามารถที่จะนำาเครื่องดนตรีของตนเองมาใช้สถานที่ฝึกซ้อม 

คนเดียวหรือฝึกซ้อมกันเป็นวง ซึ่งห้องสามารถรองรับนักดนตรีได้ 

มากสุดเจ็ดคน โดยห้องดังกล่าวจะเป็นห้องเก็บเสียง ไม่ทำาให้เสียง 

เครื่องดนตรีรบกวนออกมาภายนอก คิดอัตราค่าใช้บริการเป็นราย 

ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖.๕๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือประมาณ ๑๖๕ บาท)  

และยังมีห้องสำาหรับจัดฉายภาพยนตร์ขนาดเล็ก สำาหรับผู้ใช้บริการที่ 

ต้องการนั่งชมภาพยนตร์กันเป็นกลุ่ม ซึ่งห้องสามารถรองรับได้มากสุด 

ส่ีคน คิดอัตราค่าใช้บริการรายชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖ ดอลลาร์สิงคโปร์  

(หรือประมาณ ๑๕๐ บาท) 

 สิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของหอสมุดแห่งนี้คือ นโยบายให้ผู้

ใช้บริการสามารถยืมภาพยนตร์และหนังสือได้เพิ่มขึ้นเป็น ๒ เท่า ใน

ช่วงปิดเทอมของประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้เวลาในช่วง

ดังกล่าวเพลิดเพลินไปกับทรัพยากรสื่อต่าง ๆ ที่มีในหอสมุด ดีกว่าจะ

ปล่อยให้ทรพัยากรของหอสมดุถกูวางทิง้ไว้อยูบ่นชัน้ ซึง่เป็นนโยบายที่

ส่งเสรมิการเรยีนรูข้องคนในประเทศสิงคโปร์ได้เป็นอย่างมากเลยทเีดยีว

 

บรรยายภาพ

๖. การให้บรกิารหนังสอืและการจัดเรตต้ิงทีห้่องสมดุกำาหนดให้มอียูบ่นหน้ากล่องสำาหรบั

ให้บริการภาพยนตร์ 

๗. ห้องอำานวยความสะดวกสำาหรบัผูท้ีต้่องการฝึกซ้อมดนตรแีบบกลุม่และแบบเดีย่ว โดย

คิดอัตราการใช้บริการเป็นแบบรายชั่วโมง 

๓

๗

๔

๕ ๖ ๑๕



หน่วยกู้หนัง

นายซัน แซ่ห่อ
จากชางซอมเครื่องฉาย สู เจ้าของธุรกิจโรงหนังชั้น 

 และเม่ือได้รับมอบหมายจากหอภาพยนตร์ ให้เขียนเร่ืองราวการ 

รับบริจาคสิ่งของ ใจจึงนึกถึง “โรงหนังบ้านขมิ้น” เป็นอันดับแรก ๆ และได้ 

ทำาการติดต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิยาอีกครั้งหน่ึง เพื่อขอข้อมูลของนายซัน  

แซ่ห่อ ซึง่ผูช่้วยศาสตราจารย์ชลยิากย็นิดใีห้ข้อมลู พร้อมทัง้เขยีนบนัทกึความ 

ทรงจำาประวัติชีวิตของนายซัน แซ่ห่อ มาให้ ซ่ึงทางหน่วยกู้หนังอ่านแล้ว 

ประทับใจชื่นชมฝีมือในการทำางานของนายซันมาก แต่ด้วยข้อจำากัดของ 

หน้ากระดาษจงึขออนญุาตผูช่้วยศาสตราจารย์ชลยิาลดทอนเนือ้หาลง ซึง่ทาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิยาก็ยินดี และนี่คือประวัติชีวิตของนายซัน แซ่ห่อ  

เจ้าของโรงหนังศรีสราภรณ์เธียเตอร์ และโรงหนังสระบุรีรามา จากความ 

ทรงจำาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิยา ลิมปิยากร

 “นายซัน แซ่ห่อ คุณพ่อของดิฉัน ซึ่งต่อมาได้โอนสัญชาติเป็นไทย 

และเปลี่ยนชื่อสกุลเป็น นายสันต์ หอสันติการย์ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ เมือง 

กวางตุ้ง มณฑลกวางเจา มีพี่น้องด้วยกันสามคน คือพี่ชายและน้องสาว 

อย่างละ ๑ คน 

 คุณพ่อเป็นคนที่มีสมองดี ฉลาดเฉลียว แต่น่าเสียดายที่ไม่ได้เรียน 

หนังสือมากนัก ได้เดินทางจากประเทศจีนด้วยเรือต้ังแต่อายุ ๑๖ ปี มาพัก 

อาศัยอยู่กับญาติ เสื่อผืนหมอนใบก็ยังไม่มี อาศัยหนังสือพิมพ์ปูนอน 

 เมื่อมาถึงก็หางานท�า ได้งานเป็นเด็กช่วยในโรงหนัง นอกจากมี 

หน้าที่ช่วยงานในโรงหนังแล้ว ยังมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือ รับและส่งลูก 

เจ้าของโรงหนังไปโรงเรียนทุกวัน โดยที่เจ้าของโรงหนังจะให้ค่ารถสามล้อ 

ไปกลับ แต่ด้วยความยากจนและต้องการเก็บเงิน คุณพ่อยอมเหนื่อยด้วยการ 

ให้เดก็ขีค่อแล้วเดนิไปกลบัทกุวนั แล้วเกบ็เงนิค่ารถสะสมไว้ ท�างานเก็บเงนิได้ 

 หน่วยกู้หนังมีหน้าที่เสมือนเป็นหน่วยม้าเร็ว เมื่อมีใครติดต่อ 

จะขอบริจาคสิ่งของ ก็รีบออกไปรับอย่างทันทีทันควัน ทุกครั้งที่ทำางานก็ 

จะมีความสุขและความเศร้าใจคละเคล้ากันไป แต่มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งใน 

การทำางานทีท่ำาให้หวัใจหน่วยกูห้นงัรูส้กึพองโต เหตกุารณ์นัน้ย้อนหลังไป 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อ คุณโดม สุขวงศ์ ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ ได้ 

เดนิมาบอกหน่วยกูห้นังว่า “บ่ายนีใ้ห้ไปรบัอปุกรณ์ฉายหนงัด้วยกัน” และ 

บ่ายวันนั้นเองที่ทำาให้หน่วยกู้หนังรู้สึกถึงความสนุกในการหาของ เพราะ 

ทุกซอกทุกมุมล้วนเต็มไปด้วยสิ่งของที่ใช้ในโรงหนัง หยิบจับอะไรมันก็ใช่ 

ไปหมด แต่ด้วยความเยาว์วัยในตอนนั้น จึงไม่ได้สนใจฟังการสนทนา 

ระหว่างคุณโดม กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิยา ลิมปิยากร (ผู้บริจาค 

อุปกรณ์ฉายหนัง ซึ่งเป็นทายาทของ นายซัน แซ่ห่อ เจ้าของโรงหนัง 

ศรีสราภรณ์เธียเตอร์ และโรงหนังสระบุรีรามา) จำาได้เพียงคำาพูดที่ผ่านหู

ไปว่า “โรงหนังบ้านขมิ้น”

โดย มานัสศักดิ์ ดอกไม้

๑๖



ก้อนหนึ่ง จึงไปซื้อปากกาเชฟเฟอร์ปลอกทองด้ามหนึ่ง เป็นสมบัติชิ้นเดียวที่ 

ติดตัวตลอดและจะน�าเข้าโรงรับจ�าน�าเมื่อคุณพ่อขาดเงินเป็นประจ�า (เหตุที่ซื้อ 

เป็นปากกาแทนของมีค่าอื่น อาจเป็นเพราะคุณพ่อเป็นคนชอบเรียนหนังสือ) 

 คุณพ่อพยายามเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ทางด้านเครื่องฉายภาพยนตร์  

ด้วยการฝึกมาจากประสบการณ์ตรงในโรงหนังและหนังสือต�าราต่าง ๆ ก่อนมา 

เมืองไทยคุณพ่อรู้หนังสือน้อยมาก แต่ด้วยสมองที่ดีเลิศ ประกอบกับความเพียร 

พยายาม คณุพ่อกส็ามารถรูห้นงัสอืทัง้ไทยและจนีได้อย่างด ีจนสามารถศกึษาจาก 

หนังสือต�าราต่าง ๆ ได้ และหลังจากท�างานในโรงหนังอยู่หลายปี คุณพ่อก็หันไป 

ศึกษาหาความรู้เรื่องวิทยุเพิ่มเติม จนสามารถซ่อมบ�ารุงวิทยุ ระบบกระจายเสียง  

เครื่องเล่นแผ่นเสียง ฯลฯ   

 จนเมื่ออายุประมาณ ๓๐ ปีเศษ คุณพ่อได้มาเปิดร้านซ่อมวิทยุ 

เครื่องเสียง และเครื่องฉายภาพยนตร์ ชื่อร้าน “ยอดฟ้าวิทยุ” ซึ่งตั้งอยู่ที่ตึกแถว 

ข้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งพระนคร นอกจากคุณพ่อจะรับซ่อมแล้ว ยังช่วย 

สอนเพื่อนรุ่นน้องที่อยากเรียนรู้ทางวิทยุและเครื่องเสียงอีกด้วย คุณพ่อจึงเป็นที่ 

นับถือของเพื่อน ๆ และรุ่นน้องมาก จึงท�าให้มีโอกาสได้รู้จักกับคนท�าโรงหนัง 

รุ่นหลัง ๆ ท่ีเติบโตจากการท�าโรงหนังชั้นสอง ซึ่งมักจะมาปรึกษาหารือคุณพ่อ 

อยู่เสมอ และระหว่างนั้นคุณพ่อก็เริ่มมีส่วนเข้าไปคลุกคลีกับวงการโรงหนังสมัย 

นัน้ เช่น โรงหนังตลาดพล ูโรงหนงับ้านขม้ิน และเร่ิมเข้าไปช่วยงานทางด้านเทคนคิ 

 จนอายุ ๔๐ ปีเศษ คุณพ่อได้เลิกกิจการร้านยอดฟ้าวิทยุ และย้าย 

ครอบครัวมาอยูฝ่ั่งธนบรีุบนถนนตากสนิ โดยสร้างบ้านหลงัเลก็ ๆ  บนเนือ้ที ่๑๐๐  

ตารางวา แบ่งพ้ืนที่บางส่วนท�าเป็นโรงงานเล็ก ๆ เพ่ือซ่อมแซมเคร่ืองฉาย 

ภาพยนตร์ในโรงหนังที่คุณพ่อดูแลอยู่

 และเมื่ออายุได้ประมาณ ๔๕ ปี คุณพ่อได้ลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อน ๆ  

สร้างโรงหนังเฉลิมเกียรติ ซึ่งอยู่ที่วงเวียนใหญ่ (ปัจจุบันได้รื้อทิ้งไปแล้วเมื่อ  

โดย มานัสศักดิ์ ดอกไม้

ตัวอย่างบัญชีรายชื่อฟิล์มภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

ที่รับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิยา ลิมปิยากร
ทายาท นายซัน แซ่ห่อ

ครั้งที่ ๑ รับมอบวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒

- เครื่องฉายภาพยนตร์ขนาด ๑๖ มม. Cinetechnic No. 2438 ๑ เครื่อง

- เครื่องฉายภาพยนตร์ขนาด ๑๖ มม. ติดกับที่วาง ๑ เครื่อง

- เลนส์ Prominar Anamorphic No. 11651 ๑ ชิ้น

- เลนส์ Moller Wedel ๑ ชิ้น

- เลนส์ Kowa Prominar Anamorphic No. 11281 ๑ ชิ้น

- เลนส์ Moller-Anamorphot 63/2x No. 763679 Cinema Scope ๑ ชิน้

- ตู้ลำาโพง Berlin Speaker Design for Nord Mende Stereo 3020 ST 

  ๑ คู่

- ไมโครโฟนพร้อมสายสัญญาณ  ๒ ตัว

- เครื่องเล่นแผ่นเสียง Philips Diamond ๑ เครื่อง

ครั้งที่ ๒ รับมอบวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

- เครื่องฉายภาพยนตร์ขนาด ๑๖ มม. HORTSON  ๒ เครื่อง

- เครื่องเล่นแผ่นเสียง Garrard ๑ เครื่อง

- แผ่นเสียงตรากรรณสูตภาพยนตร์  

- แผ่นเสียงตรานาคราช บริษัท กมลสุโกศล จำากัด  

ครั้งที่ ๓ รับมอบวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒

- ตู้ลำาโพงไม้สีนำ้าตาลมีที่จับ ๑ ตู้

- กล่องไม้มิเตอร์วัดไฟ ๑ กล่อง

- เทปรีลเสียง ๓๖ ม้วน

ครั้งที่ ๔ รับมอบวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ 

- เครื่องเล่นเทป Reel Sony Tapecorder TC-250 A Serial No. 84346 

  ๑ เครื่อง

- เคร่ืองเล่นเทป Reel Sony Tapecorder TC-250 A Serial No. 128874 

  ๑ เครื่อง

- เครื่องเล่นเทป Reel Tapecorde ๑ เครื่อง

๑๗

นายซันในนห้องฉายโรงหนังเฉลิมเกียรติ

บรรยากาศวันเปิดโรงหนังศรีสราภรณ์เธียเตอร์ บรรยากาศวันเปิดโรงหนังศรีสราภรณ์เธียเตอร์ 



ค่าดูหนังในสมัยนั้นอยู่ที่ราคา ๓.๕๐ บาท ๗ บาท
๑๐ บาท ๑๒.๕๐ บาท และ ๑๖ บาท

และทุกรอบจะต้องมีวงดนตรีร้องเพลง 
บรรเลงก่อนหนังฉายเสมอ

วงดนตรีที่เล่นประจ�าในโรงหนังเฉลิมเกียรติคือ
วงดนตรีครูพยงค์ มุกดา

นักร้องประจ�าคือ คุณศรีสอางค์ ตรีเนตร

ปี ๒๕๕๖ และสร้างเป็นตกึพาณิชย์แทน) คุณพ่อภาคภมูใิจกบัผลงานนีม้าก  

เพราะคุณพ่อเป็นทั้งผู้ออกแบบและก่อสร้าง

 เมื่อสร้างโรงหนังเสร็จ คุณพ่อก็ยังรับผิดชอบด้านเทคนิคอีก 

หุ้นส่วนคนอ่ืน ๆ ไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิค จึงค่อนข้างนับถือและให ้

เกียรติคุณพ่อมาก ยังจ�าได้ว่าค่าดูหนังในสมัยนั้นอยู่ที่ราคา ๓.๕๐ บาท  

๗ บาท ๑๐ บาท ๑๒.๕๐ บาท และ ๑๖ บาท และทุกรอบจะต้องมีวงดนตรี

ร้องเพลงบรรเลงก่อนหนังฉายเสมอ วงดนตรีท่ีเล่นประจ�าในโรงหนังเฉลิม

เกยีรตคิอื วงดนตรคีรพูยงค์ มกุดา นกัร้องประจ�าคือ คุณศรสีอางค์ ตรเีนตร 

 ระหว่างนัน้เองคณุพ่อกไ็ด้ไปบกุเบกิท�าโรงหนงัทีต่วัเมอืงสระบรุี 

มีชื่อว่า “ศรีสราภรณ์เธียเตอร์” เป็นโรงหนังที่สร้างด้วยไม้ เก้าอี้นั่งดูหนัง

เป็นเก้าอ้ีไม้เป็นแถว ๆ  คุณพ่อท�าประกนัอคัคีภยัไว้ทกุปี แต่บังเอญิชะล่าใจ

ไม่ได้ต่อประกันภัยเพียงสัปดาห์เดียวก็เกิดเพลิงไหม้ในโรงหนัง โดยที่ต้น

เพลิงเกิดจากที่อื่น คุณพ่อเสียใจมาก ไม่พูดไม่จากับใคร ปิดประตูห้องอยู่

คนเดียวเกือบสัปดาห์ ข้าวปลาไม่ค่อยยอมรับประทานแต่สุดท้ายก็ท�าใจได้ 

และคิดหาหนทางต่อไป 

 คณุพ่อกลบัไปทีส่ระบรุ ีดทูีท่างทีจ่ะท�าโรงหนงัใหม่ จะสร้างใหม่

ก็ไม่มีทุนมากพอ จึงไปได้โรงโบว์ลิ่งแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง (สมัยนั้น

การโยนโบว์ลิง่เป็นทีนิ่ยมกนัมาก สร้างกนัทัว่ไปหมด) ด้านล่างของโรงโบว์ลิง่

จะเป็นใต้ถนุสงูและกว้างใหญ่พอทีจ่ะท�าโรงหนงัได้ คุณพ่อจงึท�าสญัญาเช่า

กบัโรงโบว์ลิง่และดดัแปลงใต้ถุนนัน้ให้เป็นโรงหนงั ตัง้ช่ือว่า “สระบรุรีามา” 

วนัท�าบญุเปิดโรงหนงัมผู้ีว่าราชการจงัหวดัมาเปิดงาน ถ้าจ�าไม่ผิดอยูใ่นช่วง 

พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๔

 โรงหนังโรงนี้ นับเป็นโรงหนังโรงแรกที่คุณพ่อเป็นเจ้าของแต่

เพียงผู้เดียว และสามารถท�ารายได้ให้แก่คุณพ่อจนปลดหนี้สินได้ มีความ

เป็นอยูท่ีด่ขีึน้ และระหว่างทีท่�าโรงหนงัสระบรุรีามา คณุพ่อยงัได้ร่วมหุน้กับ

เจ้าของโรงงิว้ทีเ่ยาวราช ดดัแปลงโรงงิว้ให้เป็นโรงหนงั ชือ่ “โรงหนงัสนิฟ้า” 

(ปัจจุบันเลิกกิจการไปแล้ว)

 โรงหนังที่คุณพ่อท�า คนทั่วไปเรียกว่า โรงหนังชั้นสอง กล่าวคือ

เป็นโรงหนังระดับสอง ไม่หรูหรา ไม่ใหญ่โตเหมือนโรงหนังชั้นหนึ่ง เช่น โรง

หนังเฉลิมกรุง โรงหนังเฉลิมไทย โรงหนังเฉลิมเขตร์ โรงหนังคิงส์ โรงหนัง

ควนีส์ โรงหนงัแกรนด์ เป็นต้น โรงหนงัชัน้สองจะเป็นโรงหนงัทีอ่ยูช่านเมอืง

หรือต่างจังหวัด (ฝั่งธนบุรีส�าหรับสมัยนั้น ก็นับเป็นชานเมืองเช่นกัน) ค่าดู

หนังก็ถูกกว่า ไม่หรูหราสะดวกสบายเหมือนโรงหนังชั้นหนึ่ง

 แต่โรงหนังทั้งหมดเริ่มซบเซาลง เมื่อเริ่มมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามา

แทนที่ คือวิดีโอเทป ผู้คนนิยมดูหนังจากตลับเทปเพราะเช่าด้วยราคาถูก 

สามารถดูได้ทั้งครอบครัว และดูได้อย่างสะดวกสบายภายในบ้าน ไม่ต้อง

เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงหนัง ทั้งท่ีคุณภาพของวิดีโอเทปไม่

สามารถจะเทียบกับคุณภาพของภาพจากภาพยนตร์ได้เลย

 โรงหนังชั้นสองก็เร่ิมต้องฉายหนังควบ คือการฉายรอบเดียวได้

ดู ๒ เรื่อง หนักเข้าก็ได้ดู ๒-๓ เรื่อง หนัก ๆ เข้าก็ซื้อตั๋วครั้งเดียวดูได้ทั้งวัน 

จนกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของมิจฉาชีพ เช่น ยาเสพติด การค้าประเวณี

ประกอบกับคุณพ่ออายุมากแล้ว ประมาณ ๗๕-๘๐ ปี และเสียงเชียร์จาก

ลูก ๆ ให้เลิก คุณพ่อจึงตัดสินใจขายกิจการทั้งหมด หยุดท�าโรงหนัง ใช้ชีวิต

บัน้ปลายอย่างสงบสขุกบัลกูหลาน และได้เสยีชวีติด้วยโรคชราเมือ่วนัที ่๑๓ 

กันยายน ๒๕๔๑ สิริอายุได้ ๘๔ ปี 

 จบชีวิตที่ต้องต่อสู้ เพียรพยายาม ประหยัดมัธยัสถ์ สร้างเนื้อ

สร้างตัว คุณพ่อไม่ใช่พ่อค้า ไม่เคยคิดหาเงินมาก ๆ แต่เป็นช่างท่ีสนใจ

หาความรู้ ทดลองค้นคว้า แล้วก็ภาคภูมิใจกับความรู้ที่ได้มา คุณพ่อจึงมี

ทรัพย์สินไม่มากนัก เหลือไว้ให้ลูก ๆ  ได้ใช้ประโยชน์ต่อมา โดยขณะนี้ ดิฉัน

ได้ดัดแปลงบ้านหลังเดิมที่อยู่บนถนนตากสินให้เป็นหอพัก เพื่อเป็นที่ระลึก

ถึงคุณพ่อจึงตั้งชื่อว่า “ซันเฮ้าส์” และที่หน้าหอพัก ดิฉันยังได้น�าเครื่องฉาย

ภาพยนตร์หนึง่ชดุมาต้ังแสดงไว้เพือ่เป็นทีร่ะลึกถงึคุณพ่อ และเป็นการเตอืน

ใจลูกหลานว่า ทรพัย์สินทีปู่่ย่าตายายหาไว้นัน้เป็นมาอย่างไร ด้วยความยาก

ล�าบากเพียงใด”

 บทบันทึกความทรงจำาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิยาท่ีเขียนถึง

คุณพ่อซัน แซ่ห่อ ทำาให้เห็นชีวิตชายคนหนึ่งในยุคบุกเบิกการสร้างโรงหนัง

ชั้นสอง ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม ปัญหาร้อยแปด แต่ก็ผ่านมาได้

ด้วยความตั้งใจจริง มุมานะ อดทน และรักในงานที่ทำา ซึ่งเป็นเส้นทางที่คุณ

พ่อซันได้ตัดสินใจเลือกแล้ว 

 

ข้อมูลและภาพประกอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิยา ลิมปิยากร ข้าราชการบำานาญ 
อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ 
ศึกษา คณะครุศาสตร์ 

นายซัน ระหว่างควบคุมการก่อสร้างโรงหนังเฉลิมเกียรติ

กำาลังซ่อมเครื่องฉาย
ในโรงงานที่บ้านถนนตากสิน



พระเจ้าจักรา กษัตริย์แห่งอโยธยา
โดย กรรนิการ์  โพธิสิทธิ์

พระเจ้าจักรา กษัตริย์แห่งอโยธยา

 ฉลองพระองค์และพระแสงดาบนี้เป็นชุดเครื่องแต่งกาย 
ของพระเจ้าจักรา ตัวละครเอกจากภาพยนตร์เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก 
หรือชื่อภาษาอังกฤษ The King of The White Elephant 
ภาพยนตร์ไทยพูดภาษาอังกฤษที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ 

 หอภาพยนตร์ได้รับมอบวตัถุทัง้สองจากคุณดษุฎี พนมยงค์  

บตุรขีองนายปรดี ีพนมยงค์ ผูเ้ป็นเจ้าของบทประพนัธ์และผู้อำานวยการ 

สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยคุณดุษฎีได้พบขณะรื้อของย้ายบ้านท่ี 

ซอยสวนพลู จึงติดต่อหอภาพยนตร์ให้นำาไปอนุรักษ์ไว้ ซ่ึงส่ิงของที่ได ้

รับมอบนอกจากฉลองพระองค์และพระแสงดาบแล้ว ยังมีฟิล์มสำาเนา 

เนกาติฟไนเตรทของภาพยนตร์ พระเจ้าช้างเผือก เกือบครบทั้งเรื่อง 

ด้วย นับเป็นการค้นพบครั้งสำาคัญอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ 

หอภาพยนตร์ 

 พระเจ้าช้างเผือก เป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากนิยายอิง 

ประวัติศาสตร์ของนายปรีดี พนมยงค์ โดยใช้โครงเรื่องจาก สงคราม 

ยุทธหัตถี และสงครามช้างเผือก นำามาตีความใหม่ เป็นความขัดแย้ง 

ระหว่างกษัตริย์ต่อกษัตริย์ คือพระเจ้าจักราแห่งอโยธยา ซึ่งเป็นฝ่าย 

ธรรมราชา กับพระเจ้าหงสา ฝ่ายทรราช ไม่ใช่สงครามระหว่างราษฎร 

กับราษฎร เพื่อไม่ให้ไพร่พลต้องเสียเลือดเนื้อ พระเจ้าจักราจึงท้า 

พระเจ้าหงสาชนช้างตวัต่อตวั การต่อสูข้องพระองค์จงึมไิด้ต้องการพชิติ 

สงคราม แต่เป็นไปเพือ่สนัตภิาพของราษฎร พระเจ้าช้างเผือก ฉายเป็น 

คร้ังแรกในวนัที ่๔ เมษายน ๒๔๘๔ พร้อมกนัทีก่รงุเทพฯ สงิคโปร์ และ 

นวิยอร์ก ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นช่วงเวลาเดยีวกับสงครามโลก 

ครัง้ที ่๒ กำาลงัคกุรุ่นในยโุรป และเริม่คบืคลานเข้าสูป่ระเทศแถบ 

เอเชีย นายปรีดีซ่ึงขณะนั้นดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลัง สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็น 

นายกรัฐมนตรี มองเห็นภัยสงครามที่อาจมาถึง 

ประเทศไทย จงึคดิสร้างภาพยนตร์เรือ่งนีเ้พือ่ 

สื่อสารกับชาวโลกว ่าประเทศไทย 

ต้องการสันติภาพ แม้ว่าหลังจากนั้น

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

ฉลองพระองค์และพระแสงดาบ

ไม ่นานประเทศไทยจำาต ้องเป ็น 

พันธมิตรกับญี่ปุ่น เมื่อกองทัพญี่ปุ่น 

บุกเข้าไทยเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม  

๒๔๘๔ เพื่อใช้ไทยเป็นฐานทัพเข้า 

โจมตีจักรวรรดิอังกฤษ แต่ด้วยการ 

เคลื่อนไหวของขบวนการเสรีไทย ที่ 

นำาโดย นายปรีดี พนมยงค์ เป็นผล 

ให้ประเทศไทยไม่ตกอยูใ่นฐานะผูแ้พ้ 

สงคราม และได้ประกาศสันตภิาพใน 

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘ หลังจาก 

ญีปุ่น่ประกาศยอมแพ้เพยีง ๑ วนั จงึ 

ถือเอาวันที่ ๑๖ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสันติภาพไทย เพื่อรำาลึกถึง 

คุณงามความดีของขบวนการเสรีไทย กระทั่งเวียนมาครบรอบปีที่ ๗๐  

ในปีนี้ 

 พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยได้นำาฉลองพระองค์และดาบมา 

อนุรักษ์ และพบว่ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์อย่างยิ่งแม้จะมีอายุกว่า ๗๐  

ปีแล้วก็ตาม ชุดฉลองพระองค์นี้เป็นชุดที่ทรงสำาหรับออกศึก ตัดเย็บ 

อย่างประณตีด้วยผ้าดำาแขนยาว มกีระดมุซ่อนผ่าหน้า ปักแถบดิน้ทอง 

ทีต้่นแขน ปลายแขน ปก ยาวตลอดสาบเสือ้และชายเสือ้ ส่วนพระแสง 

ดาบทำาจากเหล็ก ด้ามทำาจากไม้หุม้ด้วยเงนิดุนลายสวยงาม ฝักพระแสง 

ดาบลงรักประดับมุกอย่างงดงาม บัดนี้ จัดแสดงอยู่ในนิทรรศการหนึ่ง 

ศตวรรษภาพยนตร์ไทยบรเิวณชัน้สองของพพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย 

 ขอเชิญทุกท่านมาชมวัตถุจัดแสดงประเภท 

เคร่ืองแต่งกายที่ถือได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ 

ภาพยนตร์ไทยได้ที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เปิดให้ 

บรกิารทกุวนัเสาร์-อาทติย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์  

วนัละ ๕ รอบ ๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. 

๑๔.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น.* ไม่เสียค่า 

ใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด

๑๙
* พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยปิดให้บริการ 

ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม – ๕ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อติดตั้งระบบดับเพลิง

* พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยปิดให้บริการ 

ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม – ๕ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อติดตั้งระบบดับเพลิง



กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

ภาพยนตร์

คอลัมน์กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์ 
ฉบับน้ีจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ ดินแดงภาพยนตร์  
หน่วยบริการหนังกลางแปลงที่ผู ้ เขียนมีความ 
ผูกพันคุ้นเคยมาต้ังแต่เด็ก ปัจจุบันยังคงบริหาร 
งานโดย คุณวรพจน์ ชัยรัตน์สุวรรณ ผู้ก่อตั้ง ซึ่ง 
ยืนหยัดมายาวนานกว่า ๔๐ ปี

เริ่มเข้ามาอยู่ในวงการหนังกลางแปลงได้อย่างไร

สมัยผมเป็นวัยรุ่นชอบดูหนังกลางแปลงมาก พอดีช่วงสงกรานต์อยู ่

ปีหนึ่งได้รู้จักกับหน่วยบริการ ยิ้ม ยิ้ม ภาพยนตร์ มาฉายที่บริเวณตลาด 

ห้วยขวาง สมัยที่ยังไม่สร้างแฟลต บริเวณหอนาฬิกาปัจจุบัน เขาฉายด้วย 

เครื่องฉาย ๑๖ มม. ถ้าเป็นหนังไทย ฟิล์มหนังจะเป็น ๑๖ มม. ส่วนเพลง 

ประกอบจะเป็นฟิล์ม ๓๕ มม. ต้องตั้งเครื่องฉาย ๒ ชุด ใช้คนพากย์และ 

วางแผ่นเสยีงเอฟเฟ็กต์ โดยเขาจะมไีอตมิมาขาย เป็นไอตมิตดัเสยีบไม้ ขาย 

ไม้ละสลึงถึงห้าสิบสตางค์ เราเรียกกันว่า ไอติม ยิ้ม ยิ้ม ภาพยนตร์ ผมก็ 

ได้อาชีพขายไอติม โดยไปซ้ือรถกระบะมา ใส่ไอติมไว้ท้ายรถ เปิดเพลง 

ตระเวนไปตามบริเวณดินแดงจนถึงห้วยขวางได้วันละสองสามร้อยบาท 

ตอนนั้นผมทำางานได้เงินเดือนประมาณ ๘๐๐ บาท 

ต่อมา ผมก็มาทำากิจการร่วมกับ ยิ้ม ยิ้ม ภาพยนตร์ พอมาตอนหลัง 

ออกมาเปิดบรกิารของตัวเองโดยยงัใช้ชือ่ ยิม้ ย้ิม ภาพยนตร์ แต่พอมปัีญหา 

เร่ืองชื่อที่ใช้ ก็มานึกถึงว่าเราอยู่สามเหล่ียมดินแดง เลยเปลี่ยนมาใช้ชื่อ 

ตามสถานที่ที่เราอยู่ เป็น ดินแดงภาพยนตร์ ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ก็ประมาณ  

๔๐ ปีแล้ว
 การฉายหนัง

กลางแปลงสมัยน้ันกบั
สมัยนี้ต่างกัน

อย่างไร

สมัยก่อนจะมีหน่วย

ให ้บริ การประมาณ ๓ 

หน่วย ตอนนัน้ดมีาก มงีาน

เกอืบทกุวัน ได้ออกไปฉาย

ต่างจังหวัด แต่ตอนนี้ไม่มี

คนดู เจ้าภาพเขาก็ไม่จ้าง 

เวลานี้ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่

โดย ประสงค์ สว่างสุข

เอาหนังไปฉายแล้ว งานในกรุงเทพฯ ก็แทบจะไม่ได้ฉาย งานที่ได้ฉายเป็น 

หลกักคื็อ งานศาลเจ้า ฉายกันตามประเพณทีีไ่ด้จดัฉายกนัทกุปี กไ็ด้เจ้าภาพ 

ที่เป็นขาประจำากัน อุปกรณ์ที่ไปฉายก็ใช้เครื่องเสียงเล็ก ๆ  ลำาโพงเล็ก ๆ  จอ 

ก็เหลือ ๔ เมตร ๖ เมตร สูงสุด ๘ เมตร เพราะเขาไม่ต้องการเสียงดัง ขนาด 

ไปต้ังจอบริเวณหน้าบ้าน เขายังไม่ยอมเลย ต้องบอกให้เจ้าภาพมาช่วย

เคลียร์ถึงจะยอม ลำาบากมาก

อยากให้เล่าถึงที่มาของฟิล์มโป๊ยเซียน* ที่ฉายในงาน
ศาลเจ้า

รุ่นแรกเขาก๊อปปี้มาจากฮ่องกง ร้านเป็ดทองเขาก็ไปพิมพ์มาจัด 

จำาหน่าย ต่อมาก็ใช้การถ่ายท่ีโรงงิ้วที่ศาลเจ้าแซ่ซิ้ม ต้ังแต่นั้นมาจนถึงทุก 

วันนี้ คือถ้าใครไม่มีฟิล์มโป๊ยเซียนก็ไม่สามารถหากินงานฉายหนังศาลเจ้า 

ได้ ส่วนหนังเรื่องที่จะฉาย เรื่องอะไรก็ได้ หนังเก่า หนังใหม่ ฉายได้หมด  

หนังราคาแพงก็ไม่มีคนดู ราคาถูกดีกว่า เอาราคาที่เจ้าภาพอยู่ได้ เราก็อยู่ 

ได้ สมัยนี้เรียกราคาเหมือนสมัยก่อนไม่ได้ นโยบายของผม ต้องทำาเงินให้ 

บริการของเราเองมากที่สุด

จะท�าอย่างไร เมื่อในอนาคตฟิล์มก�าลังจะหมดไปจะมี
แต่ระบบดิจิทัล

ถ้าระบบดิจิทัลมาแทนก็คงจะมีคนทำา แต่จะให้ผมไปลงทุนเพิ่มเติม 

คงต้องเลิก แต่มันสู้ฟิล์มไม่ได้ ทุกวันนี้บริษัทให้เช่าฟิล์มก็เหลืออยู่บริษัท 

เดยีว ไม่เหมอืนสมยัก่อนทีอ่ยูห่ลงัเฉลมิกรงุ มนัสนกุ มหีลายบรษิทั เราเลอืก 

เช่าได้ จะเข้าไปเช่าฟิล์มร้านไหนก็ได้ เลือกได้ทุกร้าน แม้กระทั่งโปสเตอร์  

สมัยนี้ยังต้องซื้อ สมัยก่อนอยากได้เท่าไหร่ หยิบได้เลย เดี๋ยวนี้จะซื้อยังไม่มี 

เลย และอกีอย่างลูกหลานเขาก็ไม่อยากทำางานนี ้อาชพีนีต้้องเป็นคนทีช่อบ 

จริง ๆ อย่างลูกน้องตอนนี้ก็ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีงานถึงจะเรียกมาฉาย 

หนัง ส่วนตัวผมก็มีแท็กซี่ให้เขาเช่าและขับเองด้วย จะฉายหนังอย่างเดียว 

ไม่พอกินหรอก

มีอะไรจะฝากบอกถึงหอภาพยนตร์บ้าง

ผมสังเกตว่าถ้าทิง้ฟิล์มนานไปจะมสีีแดงและมกีล่ินเปรีย้ว ผมจงึอยาก 

ให้ทางหอภาพยนตร์ทำาเป็นแผ่นดีวีดีเก็บไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ เพ่ือ 

ให้ลูกหลานได้ดูหนังเก่าในยุคสมัยก่อน

*ภาพยนตร์แสดงการอวยพรของเทพเจ้าจีน ๘ องค์ ใช้ฉายเปิดหัวในการฉายหนังกลางแปลงตามงานศาลเจ้า



ภาพยนตร์สนทนา

ภาพยนตร์
ภาพยนตร์สนทนา

 ในยุคแรกของการก�าเนิดภาพยนตร์ สถานที่จัดฉาย 
ภาพยนตร์มักจะถูกดัดแปลงจากโรงละคร เนื่องด้วยมหรสพ 
แห่งยุคสมัยใหม่น้ี ต้องการพ้ืนท่ีท่ีสามารถจุผู้ชมจ�านวนมากที่ 
หลั่งไหลมาชมความอัศจรรย์ของภาพที่กระดิกได้ และเมื่อมีการ 
คิดจะสร้างโรงภาพยนตร์ขึ้น สถาปัตยกรรมของโรงภาพยนตร ์
ในยุคแรกเริ่มก็ยังคงถอดแบบมาจากโรงละครขนาดใหญ่ และ 
สถาปัตยกรรมของโรงภาพยนตร์เช่นนี้ก็ได้เผยแพร่ไปทั่วโลก

 เม่ือกาลเวลาผันผ่านไป ความต่ืนตาตื่นใจของผู้ชม 

ภาพยนตร์เริ่มน้อยลง ภาพยนตร์เริ่มกลายเป็นมหรสพที่คุ้นชิน  

กอปรกับการเกิดขึ้นของสิ่งบันเทิงอื่น ๆ อย่างโทรทัศน์ ธุรกิจ 

ภาพยนตร์เริ่มเปลี่ยนไป มีภาพยนตร์ถูกสร้างและออกฉายต่อ 

สัปดาห์มากขึ้น รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนก็เริ่มต้องการความ 

สะดวกสบายมากกว่าความหรูหรา โรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่เริ่ม 

ปิดตัว และแทนที่ด้วยโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก หรือโรงภาพยนตร์ 

แบบมัลติเพล็กซ์อย่างในปัจจุบัน

 ขนาดที่ใหญ่โตของโรงภาพยนตร์เร่ิมกลายเป็นภัยต่อ 

ตัวโรงภาพยนตร์เอง ค่าใช้จ่ายในการเปิดใช้งานและดูแลรักษา 

โรงภาพยนตร์ไม่คุ้มกับจำานวนผู้ชมที่ลดลง บางแห่งก็ต้องปิดตัว 

ไป หรือถูกทิ้งร้างไว้ การทุบทำาลายโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ ่

เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เนื่องจากความต้องการใช้พื้นที่ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งหากโรงภาพยนตร์แห่งนั้นต้ังอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อนำาไปสร้าง 

ศูนย์การค้า อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ บางแห่งก็อาจจะถูกดัดแปลงไปทำา 

ประโยชน์อื่น ๆ แล้วแต่สถานที่นั้นจะอำานวย

 แต่กระนั้นก็ตาม ยังมีโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่หลายแห่งทั่วโลกที่ 

ถูกชุบชีวิตขึ้นมาให้สามารถเป็นสถานที่เพ่ือการจัดฉายภาพยนตร์ หรือจัด 

กิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ  โดยยังคงสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของโรงภาพยนตร์นั้น 

ไว้ได้อย่างดี ซึ่งโครงการการชุบชีวิตโรงภาพยนตร์นี้ บ้างก็เป็นโครงการที ่

สร้างสรรค์โดยชุมชน บ้างก็ได้รับการสนับสนุนหลักจากหน่วยงานรัฐบาล 

หรือบ้างก็เป็นหน่วยงานเอกชนที่เห็นคุณค่าทางธุรกิจ ซึ่งโครงการชุบชีวิตโรง 

ภาพยนตร์เก่านี้ยังไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อน 

 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะจัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 

เรื่อง “ชุบชีวิตโรงภาพยนตร์เก่า” ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

นี้ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การ 

มหาชน) โดยได้เชิญ ดร. รังสิมา กุลพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการมรดก 

ทางสถาปัตยกรรม และ Philip Jablon เจ้าของโครงการ The Southeast 

Asia Movie Theater เพื่อมาพูดคุยถึงการจัดการบูรณะโรงภาพยนตร์เก่าใน 

หลาย ๆ  แห่ง รวมถงึความเป็นไปได้ทีจ่ะผลกัดนัโครงการบรูณะโรงภาพยนตร์ 

เก่าให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด สอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ – ๑๔ ต่อ ๑๑๑

๒๑



ภาพยนตร์สนทนา

ณ สยาม

เสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ภาพยนตร์สนทนา 

 แม้ไฟแห่งสงครามโลก ครั้งที่ ๒ จะสงบลงมานานแล้ว 
หลายสิบปี แต่เรื่องราวความโหดร้ายทารุณของมหาสงครามที่อุบัติ 
ขึ้นในยุโรปเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒ นี้ ก็ยังคงได้รับการถ่ายทอดมาสู่ 
คนรุ่นปัจจุบัน ทั้งจากค�าบอกเล่า  เอกสาร ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว  
ตลอดจนปรากฏอยู่ในงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นบทเพลง วรรณกรรม  
หรือภาพยนตร์

 กล่าวเฉพาะประเทศไทย แม้อยู่จะห่างไกลจากดินแดน 

ต้นกำาเนิดสงคราม แต่ก็ได้รับผลกระทบอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าลืม 

ไม่ลง ไม่ต่างจากอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งยังก่อให้เกิด 

เหตกุารณ์ต่าง ๆ  ซ่ึงกลายเป็นประวตัศิาสตร์หน้าสำาคญัของชาต ิต้ังแต่ 

กรณีพิพาทอินโดจีน ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม  

นายกรัฐมนตรใีนสมยันัน้ ตดัสนิใจส่งกองทพัไทยบุกเข้าไปในอนิโดจนี 

ของฝร่ังเศส เพ่ือเรยีกร้องดนิแดนบางส่วนทีเ่คยเป็นของไทยกลบัคืน 

มา, การยกพลขึ้นบกของกองทัพญี่ปุ่นในปลายปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ซึ่งนำา 

ไปสู่การประกาศสงครามต่อฝ่ายสัมพันธมิตรคือ อังกฤษ และสหรัฐ 

อเมริกาอย่างเต็มตัวของรัฐบาลไทย จนเกิดการทิ้งระเบิดมากมายใน 

กรงุเทพฯ และสดุท้ายคือการเกดิข้ึนของขบวนการเสรไีทย ขบวนการ 

ใต้ดินต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลให้การประกาศสงครามของไทย 

ต่อฝ่ายสมัพนัธมติรเป็นโมฆะ และไทยไม่ตกอยูใ่นฐานะผูแ้พ้สงคราม  

เมื่อ นายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย ในฐานะผู้สำาเร็จ 

ราชการแทนพระองค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหิดล ได้ 

ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยฯ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๔๘๘ ซึ่งต่อมาได้รับการกำาหนดให้เป็น “วันสันติภาพไทย” 

สื่อที่สามารถบันทึกและทำาให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงบริบท 

ต่าง ๆ  ของสงครามโลก ครั้งที่ ๒ ในเมืองไทยเหล่านี้ได้ดีที่สุดสื่อหนึ่ง  

คือ สื่อภาพยนตร์ แม้ช่วงระหว่างสงคราม วงการภาพยนตร์ไทยจะ 

ซบเซาลงถึงขีดสุด จนแทบจะไม่มีการผลิตภาพยนตร์เรื่องออกมา 

ฉายในช่วงเวลานัน้ อย่างไรกต็าม ยงัมหีนงัข่าว หนังสารคด ีรวมไปถึง 

หนังบ้าน ซึ่งได้บันทึกเหตุการณ์สำาคัญ สภาพบ้านเมือง ตลอดจนวิถี 

ชีวิตของคนไทยในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ ๒ และช่วงเวลาใกล้เคียง 

ให้ได้ศึกษา เช่น ภาพยนตร์ข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

อานันทมหิดลเสด็จนิวัตพระนคร (๒๔๘๑) ภาพยนตร์บันทึกกรณี 

พพิาทไทยกับอนิโดจนีของฝรัง่เศส เรือ่ง รวมไทย (๒๔๘๓)  หนงับ้าน

ของ แท้ ประกาศวุฒิสาร บันทึกเหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่กรุงเทพ  

(๒๔๘๕) ภาพยนตร์บันทึกภาพการทิ้งระเบิดกรุงเทพในสงครามโลก

ครัง้ที ่๒ (๒๔๘๗) ภาพยนตร์บนัทกึภาพการสวนสนามของกองก�าลงั

เสรไีทย (๒๔๘๘) ภาพยนตร์บนัทกึภาพในหลวงรัชกาลที ่๘ กบัลอร์ด

หลุยส์ เมานท์แบทเทน แม่ทัพใหญ่ฝ่ายสัมพันธมิตร ในพิธีสวนสนาม

ของกองก�าลังทหารอังกฤษและทหารในเครือจักรภพ (๒๔๘๘)  

เป็นต้น

วนัเสาร์ที ่๑๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นี ้หอภาพยนตร์ (องค์การ 

มหาชน) ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรำาลึกและเรียนรู ้ถึงสงครามโลก 

ครั้งที่ ๒ ผ่านการชมภาพยนตร์สำาคัญเหล่านี้ในรายการภาพยนตร์ 

สนทนา “สงครามและสนัตภิาพ ณ สยาม” หนึง่ในกจิกรรมของงาน 

ครบรอบ ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ 

สถาบันปรีดี พนมยงค์  นำาเสนอและชวนสนทนาในรายการโดย โดม  

สุขวงศ์ ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ และ ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา  

นักวิชาการอิสระ ต้ังแต่เวลา ๑๔.๓๐–๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุม 

ศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

ไม่เสยีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด สอบถามรายละเอยีด 

เพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑

๒๒



โปรแกรมฉายเดือนกรกฎาคม

โปรแกรมฉายภาพยนตร์

พุธที่ ๑ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผีจ้างหนัง (โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๕๐ / กำากับโดย ทรงศักดิ์ มงคลทอง / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / ความยาว ๙๓ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเหตุการณ์จริงท่ีมีผู ้อ้างว่า 
ถกูผจ้ีางไปฉายหนงัให้ดทีูป่่าคำาชะโนด จ. อดุรธาน ีเมือ่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เล่าเรื่องราวผ่าน หมอยุทธ ผู้หมกมุ่น 
ในการพิสูจน์เรื่องลี้ลับดังกล่าว โดยมี จิ และ พรรณ 
คู่สามีภรรยานักข่าวรุ่นใหญ่ร่วมเป็นทีมงานเพื่อหวัง 
สร้างชื่อเสียงในการทำาข่าว รวมทั้ง โรจน์ หนุ่มจรจัด 
ผู้แอบชอบภรรยาสาวของหมอยุทธ ซึ่งได้เข้ามามีส่วน 
ร่วมในการปฏิบัติภารกิจอันน่าสะพรึงกลัวนี้ 

พฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ข้างหลังภาพ (โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๔๔ / กำากบัโดย เชดิ ทรงศรี / สร้างโดย บรษิทั สหมงคล- 
ฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / ความยาว ๑๑๗ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากบทประพันธ์อมตะของนักเขียน 
ชั้นครู ศรีบูรพา เรื่องราวของหม่อมราชวงศ์กีรติ ผู ้
เดินทางตามสามีวัยชราไปยังประเทศญี่ปุ่น และได้พบ 
กับ นพพร หนุ่มนักเรียนชาวไทยที่คอยปรนนิบัติดูแล 
เธอจนเกิดเป็นความรักระหว่างกัน แต่คุณหญิงไม่อาจ 
ตอบรับรักนพพรได้ จนเมื่อเวลาผ่านไปหลายปี หลัง- 
จากสามีเธอส้ินลง คุณหญิงกีรติได้เฝ้ารอการกลับ 
มาของนพพรทีท่่าเรอื แต่กลบัพบว่า เขามาเพือ่แต่งงาน 
กับหญิงสาวที่หมั้นหมายไว้แล้ว 

ศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สัตว์ประหลาด (โปรแกรมโรงหนงัในภาพยนตร์)
๒๕๔๗ / กำากบัโดย อภชิาตพิงศ์ วรีะเศรษฐกุล / สร้างโดย 
Kick the Machine Films / ความยาว ๑๑๓ นาที

ภาพยนตร์ชนะรางวัลขวัญใจกรรมการ (Prix du Jury)  
จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗  
ผลงานของ อภชิาตพิงศ์ วรีะเศรษฐกลุ ผูก้ำากบัภาพยนตร์ 
นอกกระแสท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดคนหน่ึงของไทย เล่า 
เรื่องราวซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ระหว่างความรักของ  
โต้ง ลูกจ้างโรงนำ้าแข็ง และเก่ง พลทหารหนุ่ม กับ 
ตำานานล้ีลับเก่ียวกับนายพรานที่สะกดรอยล่าเสือสมิง 
ซึ่งมีวิญญาณของเหยื่อที่ถูกกินสิงสู่

เสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. หมานคร 
(โปรแกรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย)
๒๕๔๗ / กำากับโดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / ความยาว ๙๔ นาที

เรื่องราวอันเหนือจริงของ ป๊อด หนุ่มบ้านนอกที่เข้ามา 
หางานในเมืองกรุงพร้อมกับคำาทักอันแปลกประหลาด 
ของยาย วันหนึ่ง ขณะที่ป๊อดได้งานเป็นพนักงานรักษา 
ความปลอดภัย เขาได้พบ จนิ พนักงานทำาความสะอาด 
สาว ผู้มีความฝันอยากอ่านหนังสือปกขาวเล่มหนึ่ง 
ซึง่ตกจากฟ้า เกิดกลายเป็นความรกัท่ามกลางเรือ่งราว 
ประหลาดลำ้ามากมายที่เขาได้พบเจอในมหานครที่เต็ม 
ไปด้วยขยะและมลพิษแห่งนี้ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. Erin Brockovich 
(โปรแกรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย) 
๒๕๔๓ / กำากับโดย Steven Soderbergh / สนับสนุนโดย 
บริษัท ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำากัด / ความยาว 
๑๓๑ นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย) 

ภาพยนตร์ทีดั่ดแปลงจากชวิีตจริงของ เอรนิ บร็อกโควชิ  
แม่ม่ายลูกสาม ผู้ทำางานอยูในสำานักงานทนายความ  
และต้องดูแลลูกสามคนเพียงลำาพัง วันหนึ่ง เธอได้พบ 
ข้อมลูลบัทีป่กปิดข้อเทจ็จริงเกีย่วกบันำา้ทีป่นเป้ือนสาร 
พิษในชุมชนแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคร้ายแรง  
เธอจึงตัดสินใจเป็นตัวแทนต่อสู้ให้แก่ชาวบ้านจำานวน 
มากท่ีได้รับผลกระทบจากความเลวร้ายในครั้งนี้ จน 
กลายเป็นคดคีวามสำาคญัในหน้าประวตัศิาสตร์อเมรกิา 

๒๓

 กว่า๕ ปี ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาได้เปิด 
ดำาเนนิการฉายภาพยนตร์เป็นประจำาต่อเนือ่งทกุวนั ซึง่ 
นอกจากโปรแกรมฉายหนงัให้ประชาชนทีส่นใจเข้าร่วม 
ชมแล้ว ในช่วงเช้าหรือบ่ายของวันทำาการ โรงภาพยนตร์ 
แห่งนี้ยังได ้ใช ้งานเพื่อกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน  
กจิกรรมฉายภาพยนตร์เพือ่ผูส้งูอาย ุและกจิกรรมพเิศษ 
อ่ืนๆ อีกหลายกิจกรรม ซึ่งหากเปรียบโรงภาพยนตร ์
เป็นคน ก็ถือได้ว่าทำางานหนักอย่างมาก กลุ ่มงาน 
กิจกรรมฯ ผู ้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของ 
โรงภาพยนตร์ จึงเห็นสมควรให้โรงภาพยนตร์ศรี- 
ศาลายาได้มีเวลาพัก โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้น 
ไป โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาจะงดฉายภาพยนตร ์
โปรแกรมปรกติในทุกวันจันทร์  
 ในวันท่ี ๔ กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวัน 
ประสูติของ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- 
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ได้รับการกำาหนดให้เป็น  
วันอนามัยส่ิงแวดล้อมไทย โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 
ได้จัดโปรแกรมพเิศษนำาภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ 
ที่มีประเด็นเก่ียวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมมาจัดฉายให ้
ชมกัน
 สำาหรบัโปรแกรมหลกัของเดอืนนีคื้อ โรงหนงั 
ในภาพยนตร์ โดยนำาหนังไทยท่ีมีฉากโรงภาพยนตร ์
ปรากฏอยู่ในหนังมาให้ได้ชม ทั้งท่ีมีโรงหนังเป็นฉาก 
หลักของเรื่อง  หรือประกอบอยู่ในฉากเล็ก ๆ  นัยหนึ่ง 
คือเพื่อให้ได้หวนระลึกและเรียนรู ้บรรยากาศหรือ 
บทบาทของโรงหนังไทยต่างรปูแบบต่างยคุสมยัท่ีได้รบั 
การถ่ายทอดในภาพยนตร์ และเพื่อนำาไปต่อยอดพูด 
คุยกันในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “การชุบชีวิตโรง
หนงัเก่า” ในวนัเสาร์ที ่๑๘ กรกฎาคมนี ้(ดรูายละเอยีด
เพิ่มเติมในหน้า ๒๑)
 สำาหรบัโปรแกรมหลกัในเดือนสิงหาคม คือ 
โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย ซึ่งจะเวียนมาถึงใน 
วันที่ ๑๖ สิงหาคมนี้ วันสันติภาพไทยมีความสำาคัญใน 
ฐานะที่เป็นวันที่ นายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าขบวนการ 
เสรีไทย ในฐานะผูส้ำาเรจ็ราชการแทนพระองค์พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหดิล ในช่วงสงครามโลก  
ครั้งที่ ๒ ได้ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยฯ  
ให้การประกาศสงครามของไทยต่อฝ่ายสัมพนัธมิตรเป็น 
โมฆะ เม่ือปี พ.ศ.๒๔๘๘ ซึ่งส่งผลให้ไทยไม่ตกอยู่ใน 
ฐานะผูแ้พ้สงคราม เพือ่เป็นการรำาลกึถงึช่วงเวลาสำาคญั 
น้ี โรงภาพยนตร์ศรศีาลายาจงึได้คดัสรรภาพยนตร์ไทย 
ที่มีฉากหลังเป็นเหตุการณ์สงครามโลก ครั้งที่ ๒ รวม 
ทั้งช่วงเวลาใกล้เคียง เพื่อให้ได้เห็นถึงสภาพชีวิตผู้คน 
ไทยในยุคก่อนและหลังสงคราม รวมท้ังนำาหนังต่าง 
ประเทศท่ีเก่ียวข้องกับสงครามโลก คร้ังที่ ๒ มาให้ 
เรียนรู้ความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งนี้ในแง่มุม 
อื่น ๆ อีกด้วย 
 อีกโปรแกรมท่ีจัดฉายเป็นประจำาในเดือน 
สิงหาคมช่วงหลายปีหลังคือ โปรแกรมผลงาน รัตน์ 
เปสตันยี ซึ่งได้นำาผลงานระดับขึ้นห้ิงของท่านท้ัง ๕  
เรื่อง มาจัดฉายเนื่องในเดือนครบรอบการเสียชีวิตของ 
ผู้กำากับระดับปูชนียบุคคลแห่งวงการท่านนี้ (เสียชีวิต 
๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๓) 
 และเป็นประจำาทุกปี ท่ีจะมีการจัดงาน 
เทศกาลภาพยนตร์สั้นในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งในปีนี ้
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓–๒๓ สิงหาคม ศกนี้ ณ หอ 
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร



อาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. คืนไร้เงา 
(โปรแกรมฟิล์มทัศนา–ฉายในระบบฟิล์ม ๓๕ มม.)
๒๕๔๖ / กำากับโดย พิมพกา โตวิระ / สร้างโดย บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร์ จำากัด / ความยาว ๙๕ นาที

สิปาง สาวทันสมัย ได้พบรักกับ นภัทร อาจารย์มหา- 
วทิยาลยั และตดัสนิใจแต่งงานกันในเวลาไม่นาน แต่ใน 
คืนวันแต่งงาน นภัทรกลับหายตัวไปอย่างลึกลับ ทำาให้ 
สปิางต้องออกตามหา ด้วยความช่วยเหลือของ ชาติชาย  
และบษุบา พีช่ายและพีส่ะใภ้ของนภทัร ในระหว่างนัน้  
สิปางก็ได้ใกล้ชิดกับบุษบา และพบว่าหล่อนอยู่ในโลก 
ที่แตกต่างกับเธอโดยสิ้นเชิง 

เวลา ๑๕.๐๐ น. แปดวัน แปลกคน 
(โปรแกรมฟิล์มทัศนา–ฉายในระบบฟิล์ม ๓๕ มม.)
๒๕๕๑ / กำากับโดย ฉัตรชัย ยอดเศรณี / สร้างโดย บริษัท 
เอ แอนด์ เอ ฟิล์ม เน็ทเวิร์ค จำากัด / ความยาว ๙๓ นาที

ภาพยนตร์ขาว-ดำาฟอร์มเล็ก ซึ่งเรียกความสนใจได้ 
อย่างมากเมือ่ครัง้เข้าฉายตามโรงใหญ่ เรือ่งราวเกิดขึน้ 
ในชุมชนแห่งหนึง่ซึง่อยูอ่ย่างสงบสขุ จนกระท่ังวนัหนึง่  
น้องแพร เดก็หญงิตวัน้อยเกิดหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย  
โดยมีผู้ต้องสงสัยคือ ป้าชุบ หญิงชราผู้เริ่มมีอาการทาง 
ประสาทและอาศยัอยูใ่นบ้านเก่าเพยีงลำาพงั คนเดยีวที่ 
เห็นเหตุการณ์ท้ังหมดคือ หนุ่ม นักศึกษาแพทย์ด้าน 
จิตเวชผู้เฝ้าสังเกตเหตุการณ์ลึกลับอยู่ตลอดเวลา 

อังคารที่ ๗ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อ�ามหิตพิศวาส (โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๔๙ / กำากับโดย ศรัณยู วงษ์กระจ่าง / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อนิเตอร์เนชัน่แนล จำากดั / ความยาว ๙๙ นาที

เรื่องราวของ ชัย หัวหน้าฝ่ายอาคารของโรงหนังครบ 
วงจรขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ได้แอบติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ทัว่ทุกมมุเพือ่เก็บภาพอนาจารของสาว ๆ  ท่ีมาใช้บรกิาร 
ตามบรเิวณต่าง ๆ  ของโรงหนงั เพือ่ขายให้แก่คนโรคจิต  
คืนหน่ึง ระหว่างท่ีเฝ้าดูจอมอนิเตอร์ ชัยได้สะดุดกับ 
ความเซ็กซ่ีของ แพรว สาวสวยท่ีกำาลังดูหนังรอบ 
สุดท้ายอยู่ในโรง จนเกิดเป็นความหื่นกระหายและ 
บานปลายเป็นการปิดโรงหนังไล่ล่า เพื่อสนองตัณหา 
อย่างอำามหิต 

พุธที่ ๘ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

คู่แท้ 2 โลก (โปรแกรมโรงหนงัในภาพยนตร์)
๒๕๓๗ / กำากบัโดย อดุม อดุมโรจน์  / สร้างโดย บรษิทั ไท 
เอน็เตอร์เทนเมนต์  จำากดั / ความยาว  ๙๖ นาที

เรื่องราวความรักต่างสายพันธ์ของ ชายหนุ่มผู้มีอาชีพ
เป็นสตนัท์แมนในกองถ่ายภาพยนตร์ ซ่ึงได้บังเอญิช่วย
เหลอืหญงิสาวแปลกหน้าคนหนึง่เอาไว้ในคนืฝนตก  จน
เกิดเป็นความรักความผูกพันที่ยากจะสมหวัง เมื่อ
แท้จรงิแล้ว เธอคือผดีบิดดูเลอืด หรอื แวมไพร์ การต่อสู้
เพือ่ความรกัอนับรสิทุธิจ์งึเกดิขึน้ เมือ่หญงิสาวทีเ่ขารกั
กำาลังถูกเจ้าแห่งแวมไพร์ตามล่า

พฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

๙ พระคุ้มครอง (โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๔๔ / กำากับโดย ธีระธร สิริพันธ์วราภรณ์ / สร้างโดย 
บริษัท อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำากัด, Red 
Rocket / ความยาว ๑๐๔ นาที 

เรื่องราวของกลุ่มเด็กน้อยต่างจังหวัด ที่ยึดถือพระเอก 
จากหนังเรื่อง เสาร์ห้า ที่พวกเขาได้ดูเป็นฮีโร่ประจำาตัว  
กระทั่งวันหน่ึง ได้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เมื่อยายผี 
ปอบได้เข้ามาช่วยเด็กหญิงในกลุ่มไม่ให้โดนรถไฟใน 
อุโมงค์ชน แต่ยายผีปอบกลับเป็นฝ่ายถูกรถไฟชนแทน  
ทำาให้พวกเขาต้องการตอบแทนบุญคุณ ด้วยการออก 
ตามหาลูกชายยายผีปอบที่หายไปในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 
เดก็ โดยมพีระเครือ่งปลอม ๆ  เป็นเครือ่งยดึเหนีย่วจติใจ 

ศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Love Syndrome รักโง่ ๆ 
(โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๕๖ / กำากับโดย พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ / สร้างโดย บริษัท 
แอล.เอช.มูฟวี่ ฟิวชั่น จำากัด / ความยาว ๑๓๕ นาที

เรือ่งราวความรกัหลายรปูแบบของคนสีคู่่สีว่ยั เริม่ตัง้แต่  
อาร์ม ชายหนุ่มผู้ไม่สามารถลืม พลอยพิณ แฟนเก่าที่ 
รักกันมานานได้, พริกแกง สาวออฟฟิศขี้เหงา ซึ่งแอบ 
หลงรัก เต็งหน่ึง หนุ่มที่เพื่อนของเธอเตือนว่าเขาเป็น 
ชายรักร่วมเพศ, โจ สาวนักศึกษาที่ตกหลุมรัก ฟอง  
หนุ่มต่างคณะท่ีมาจีบรุ่นน้องของเธอ และสุดท้ายคือ  
เปตอง หนุ่มมัธยมสุดเส่ียว ที่แอบชอบเพ่ือนสาวมาด 
ทอมอย่าง อิงลิช มาตลอดเวลา

เสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. The Lunchbox 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / กำากับโดย Ritesh Batra / สนับสนุนโดย 
โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / ความยาว ๑๐๔ นาที (ภาษา 
ฮินดี, อังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย) 

เฟอร์นานเดส เป็นนักบัญชีหนุ่มใหญ่ที่ใช้ชีวิตอย่าง 
เดียวดายหลังจากที่ภรรยาเสียชีวิต วันหนึ่ง เขาได้รับ 
อาหารกลางวันเป็นป่ินโตท่ีส่งมาผดิเถา ซึง่มรีสเลิศกว่า 
ร้านปิ่นโตเจ้าประจำาที่เขารับ โดยเจ้าของปิ่นโตนั้นคือ  
อลิา หญงิสาวท่ีตัง้ใจทำาอาหารสดุฝีมอืเพ่ือเอาใจสามท่ีี 
หมางเมินเธอ โชคชะตาทีเ่ล่นตลกนีไ้ด้นำาไปสูม่ติรภาพ 
อันงดงามระหว่างทั้งสองคน 

เวลา ๑๕.๐๐ น. L’Esquive (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๖ / กำากบัโดย Abdellatif Kechiche / สนบัสนนุโดย 
สถาบนัฝรัง่เศส ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๑๑๗ นาที 
(ภาษาฝรัง่เศส คำาบรรยายภาษาองักฤษ)  

เรื่องราวของอับเดลการิม หรือ “ครีโม” เด็กหนุ่มอายุ  
๑๕ ปี ผู้อาศัยอยู่ในย่านชุมชนแออัดในชานเมืองกรุง 
ปารีส และหลงเสน่ห์ ลิเดีย เพื่อนร่วมชั้นที่พูดมากและ 
ชอบแกล้งคนอื่น เขามีความฝันอันย่ิงใหญ่คือการล่อง 
เรือเดินทางไปทั่วโลก แต่ระหว่างการรอคอยนั้น เขา 
ต้องทนใช้ชวิีตไปวนั ๆ อย่างเบ่ือหน่าย

อาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Das merkwurdige Katzchen 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / กำากับโดย Ramon Zürcher / สนับสนุนโดย 
สถาบันเกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๗๒ นาที 
(ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

วนัเสาร์หน่ึงในฤดใูบไม้ร่วง คาริน กบั ซีโมน ได้เดนิทาง 
ไปเยี่ยมพ่อแม่และน้องสาวคนเล็กของพวกเขา แต ่
ระหว่างที่รอสมาชิกคนอ่ืน ซึ่งกำาลังทยอยเดินทางมา 
ถึงเพ่ือทานอาหารเยน็ร่วมกนั สนุขัและแมวตวัหนึง่กไ็ด้ 
โผล่เข้ามา จนกลายเป็นศูนย์กลางของกิจวัตรประจำา- 
วันอันมีรายละเอียดซำ้าไปซำ้ามาของครอบครัวนี้

เวลา ๑๕.๐๐ น.Tres días con la familia 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / กำากับโดย Mar Coll / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอคัรราชทตูสเปน ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๘๖ 
นาท ี(ภาษาคาตาลนั, สเปน, ฝรัง่เศส คำาบรรยายภาษาองักฤษ)

ภาพยนตร์กึ่งอัตชีวประวัติของ Mar Coll ผู้กำากับหญิง 
ชาวสเปน เรื่องราวของ เลอา หญิงสาววัย ๒๑ ปี อาศัย 
อยู่ในฝรั่งเศส ได้เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดเพ่ือร่วม 
งานศพปู่ทีส่เปน โดยเธอไม่เคยพบกบัครอบครวัของเธอ 
ตั้งแต่ที่พ่อแม่แยกทางกันและเธอย้ายไปเรียนต่อ การ 
กลบัมาครัง้นีท้ำาให้เธอได้พบกบัแม่ซึง่มาร่วมงานศพแค่ 
เป็นพิธ ีและพ่อผูม้จีติใจอ่อนไหว ซำา้เธอยงัถกูแฟนหนุม่ 
บอกเลิก ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เธอกลายเป็นหญิงสาวที ่
สับสนและโดดเดี่ยว 

อังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สยิว (โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๔๖ / กำากบัโดย คงเดช จาตรุนัต์รศัม,ี เกียรติ ศงสนนัทน์ / 
สร้างโดย บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด, 
บริษัท บาแรมยู จำากัด / ความยาว ๑๐๕ นาที

เต่า สาวมาดทอม นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ คิดหา 
รายได้พิเศษด้วยการเขียนเร่ืองสั้นบอกเล่าประสบ- 
การณ์ทางเพศให้แก่นิตยสารปลุกใจเสือป่าชื่อ “สยิว” 
ของเฮียกังฟู ผู้ครำ่าหวอดในวงการ และหลังจากที่การ 
เขียนแบบเดิม เริ่มได้รับความนิยมจากผู้อ่านอย่าง 
รวดเรว็ เต่ากไ็ด้คดิหาเทคนคิการเล่าเร่ืองแบบใหม่ทีใ่ห้ 
อารมณ์และถึงใจกว่า โดยมีคู่แข่งเป็นนักเขียนรุ่นใหญ่  
เจ้าของนามปากกา “หนุม่พลงัม้า” ผูม้ากประสบการณ์

พุธที่ ๑๕ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

บุปผาราตรี (โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๔๖ / กำากับโดย ยุทธเลิศ สิปปภาค / สร้างโดย บริษัท 
นครไทย พิคเจอร์ จำากัด, มหากาฬภาพยนตร์ / ความยาว 
๑๑๑ นาที

บุปผา ราตรี นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่หน่ึงถูก เอก ลูก 
เศรษฐหีลอกตามจบีจนใจอ่อน แต่เมือ่เธอต้ังครรภ์ เอก 
กลบัพาเธอไปทำาแท้งและหนไีปเรียนต่อเมอืงนอกทนัที  
กระทั่งวันหนึ่ง เจ๊สี่ เจ้าของออสการ์อพาร์ตเมนต์ที่ 
บุปผาเช่าอยู่ เห็นเธอเงียบหายไปจึงได้งัดห้องเข้าไป  
และพบว่าบปุผาตายมาเกอืบเดอืนแล้วจากการตกเลอืด 
หลังทำาแท้ง เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องสยองขวัญปั่นป่วน 
ท้ังอพาร์ตเมนต์ เมือ่ผบีปุผาเกดิเฮีย้นออกมาอาละวาด



เวลา ๑๕.๐๐ น. Antonio Lobo Antunes : 
Escrever, escrever, viver 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / กำากับโดย Solveig Nordlund / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำาประเทศไทย / 
ความยาว ๕๓ นาที (ภาษาโปรตเุกส คำาบรรยายภาษาองักฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีเล ่าเรื่องราวของนักเขียนชาว 
โปรตุเกสผู้ซึ่งก้าวไปยังจุดสูงสุด ด้วยการที่งานเขียน 
ของเขาได้รับรางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมจากเมือง 
กัวดาลาจารา ประเทศเม็กซิโก เป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การ 
สำารวจชีวิตส่วนตัวและการทำางานของเขา

อังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เก๋า..เก๋า (โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๔๙ / กำากับโดย วิทยา ทองอยู่ยง / สร้างโดย บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำากัด / ความยาว ๑๑๘ นาที

เรื่องราวย้อนกลับไปในปี ๒๕๑๒ วง The Possible  
นับเป็นวงสตริงคอมโบท่ีประสบความสำาเร็จมากท่ีสุด  
ทว่าพวกเขากลับมัวแต่หลงใหลในชื่อเสียง จนกระทั่ง 
ในคืนคอนเสิร์ตเปิดโรงหนังพระโขนง ซีเนม่า กลับเกิด 
เหตมุหศัจรรย์ส่งพวกเขาข้ามเวลามาปี ๒๕๔๙ ทัง้หมด 
จึงพบว่าแทบไม่มีใครรู้จัก The Possible เลย ใน 
ขณะท่ีวงรุน่น้องอย่าง The Impossible ทีพ่วกเขาเคย
ถากถางกลับกลายเป็นตำานาน

พุธที่ ๒๒ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปงลางสะดิ้ง ล�าซิ่งส่ายหน้า 
(โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๕๐ / กำากบัโดย ฤกษ์ชัย พวงเพช็ร์ / สร้างโดย อาวอง / 
ความยาว ๑๐๕ นาที

โรงหนังเฉลิมพลรามา เป็นโรงหนังที่เคยมีคนดูเต็มโรง  
แต่เมือ่มผีอีอกอาละวาด ทำาให้รายได้ซบเซาลงไป โตมร  
หลานชายของ ลุงปาย เจ้าของโรงหนังจึงหาวิธีขาย 
โรงหนงัทิง้ แต่ลงุปายอยากเกบ็รักษาไว้ จนเม่ือถึงเวลา 
ท่ีโรงหนังจะต้องปิดตัว พนักงานทุกคนต่างร่วมใจกัน 
แยกย้ายไปหางานพเิศษ เพือ่หวงันำาเงนิมาช่วยโรงหนงั  
แต่ก็ไม่ประสบความสำาเร็จ สุดท้ายโตมรจึงตัดสินใจ 
ทำาบางอย่าง เพื่อพลิกเปลี่ยนโรงหนังสู่มิติใหม่

พฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

โหน่ง เท่ง นักเลงภูเขาทอง 
(โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๔๙ / กำากับโดย พาณิชย์ สดสี / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด, บริษัท เวิร์คพอยท์ 
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำากัด / ความยาว ๑๐๕ นาที

ภาพยนตร์ตลกท่ีดัดแปลงมาจากเหตุการณ์การสร้าง 
หนังเรื่อง “นางสาวสุวรรณ” หนังเรื่องแรกที่ใช้คนไทย 
แสดงเป็นตัวเอก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๖ เล่าเรื่องราวของ 
ชาวคณะลเิกทีไ่ม่พอใจการเข้ามาถ่ายหนงัของฝรัง่ครัง้ 
นี ้โดยม ีบญุเท่ง พระเอกลเิกขวัญใจแม่ยก กบั น้อยโหน่ง 
เป็นคนอาสาไปทำาลายกองถ่ายภาพยนตร์ แต่เหตกุารณ์ 
กลับไม่เป็นตามที่พวกเขาคาดหวังเอาไว้ เรื่องราว 
วุ่นวายมากมายจึงเกิดขึ้น

พฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น 
(โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๕๐ / กำากบัโดย ทรงยศ สขุมากอนนัต์ / สร้างโดย บรษิทั 
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำากัด / ความยาว ๑๒๒ นาที

เรื่องราวในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยความ 
เปลีย่นแปลงของวัยรุน่ ๔ คู ่ประกอบด้วย พุ กับ ไม้ เดก็ 
หนุ่มคู่ซี้วัย ๑๕ ปี ที่หลงรัก นานา เพื่อนสาวในอดีตซึ่ง 
กลับมาเจอกันอีกครั้ง, โอ๋เล็ก เด็กสาวชั้นมัธยมต้นที่ 
คลัง่ไคล้ ต่ีตี ๋ศิลปินนักร้องชาวไต้หวนั , โจ้ นกัศกึษาหนุม่ 
น้องใหม่ที่ตกหลุมรักเพื่อนสนิทอย่าง ซี และ เหิร กับ 
นวล คู่รักที่เดินทางมาถึงบททดสอบแห่งความรัก 

ศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิก
กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี 
ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์
คลาสสิกของโลก

เสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ตุ๊กแกรักแป้งมาก 
(โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๕๗ / กำากับโดย ยุทธเลิศ สิปปภาค / สร้างโดย บริษัท 
ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำากัด / ความยาว ๑๑๐ นาที

เรื่องราวของ ตุ๊กแก เด็กหนุ่มผู้มีวัยเด็กคลุกคลีผูกพัน 
อยูก่บัโรงหนงั “เพชรเชยีงคาน” ในบ้านเกิด หลังเรียน 
จบ ปวช. ด้านศิลปะ ตุ๊กแกตัดสินใจออกมาช่วยเพื่อน 
รุ่นพี่ทำางานในกองถ่ายเพราะความรักหนังเป็นชีวิต 
จิตใจ และนั่นทำาให้เขาได้พบกับ แป้ง ลูกสาวนาย- 
อำาเภอที่เคยเรียนอยู่ชั้นเดียวกัน และยังคงอยู่ในความ 
ทรงจำาของเขาเสมอมา 

เวลา ๑๕.๐๐ น. ภาพยนตร์สนทนา 

“การชุบชีวิตโรงภาพยนตร์เก่า”
ร่วมสนทนาถึงการจัดการบูรณะโรงภาพยนตร์ กับ ดร. 
รังสิมา กุลพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรม และ Philip Jablon เจ้าของโครงการ 
The Southeast Asia Movie Theater

อาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. O Invasor (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๕ / กำากับโดย Beto Brant / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๙๗ 
นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของชายสามคน ซ่ึงร่วมหุ้นกันเปิดบริษัทรับ
เหมาก่อสร้าง และดำาเนินกิจการไปด้วยดีกว่า ๑๕ ปี  
กระทั่งเกิดความขัดแย้งทางธุรกิจที่ทำาให้พวกเขา 
แตกคอกัน จน เอสเตวาโอ หุ้นส่วนใหญ่ ได้ขู่ว่าจะ 
ยกเลกิหุน้ส่วนทัง้หมด ทำาให้อวีาน และ กิลแบร์โต้ เกิด 
หวาดกลัว จึงตัดสินใจจ้าง อนิซิโอ นักฆ่ามือฉมังให ้
กำาจัดเขาทิ้งไปเพื่อที่ทั้งคู่จะได้ยึดบริษัทไว้เอง 

กิจกรรมเปิดตัว

ศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. The Special Mexican Animation 
by CutOut Fest International Animated 
Short Film Festival

เวลา ๑๕.๐๐ น. Biutiful (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๓ / กำากับโดย Alejandro González Iñárritu / 
สนบัสนนุโดย บริษทั ยไูนเตด็ โฮม เอน็เตอร์เทนเมนท์ จำากดั / 
ความยาว ๑๔๗ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาไทย) 

ภาพยนตร์ผลงานของ อเลฮานโดร กอนซาเลซ อนิาร์รตูิ  
ผู้กำากับชื่อดังชาวเม็กซิกัน เล่าเรื่องราวของ อักซ์บาล  
ชายผู ้ที่การทำามาหาเลี้ยงชีพของเขาถูกจำากัดด้วย 
ขอบเขต และเส้นทางชีวิตเดินมาถึงจุดหักเห แต่เขายัง 
คงทุ่มเทนำาพาให้ลูก ๆ ของเขาได้ก้าวต่อไป ไม่ว่า 
เส้นทางนัน้จะมดืมดิ สว่างไสว ขรขุระ หรอืงดงามเพยีง 
ใดก็ตาม

อาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Aiko Sweet Sixteen
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๖ / กำากับโดย Imazeki Akiyoshi / สนับสนุนโดย 
มูลนิธิญี่ปุ่น / ความยาว ๙๘ นาที (ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยาย
ภาษาไทย)

เรื่องราวของ เซกิ อาคิโยชิ ไอโกะ นักเรียนชั้นปีที่หนึ่ง  
ของโรงเรียนมัธยมปลายในเมืองนาโงย่าผู้กำาลังฟันฝ่า 
ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตวัยรุ่นของเธอ โดยเฉพาะเรื่อง 
มนุษยสัมพันธ์ในโลกเล็ก ๆ แต่เต็มไปด้วยการตีสอง 
หน้า 

๑๕.๐๐ น. โปรแกรมพิเศษ 
ดูหนังกับโดม พบกับภาพยนตร์
จากการคัดสรรของ โดม สุขวงศ์ 
ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ และร่วม
สนทนาหลังชมภาพยนตร์

อังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

จี้ (โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๔๘ / กำากับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล / สร้างโดย บริษัท เอจี
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด / ความยาว ๑๐๖ นาที

เรื่องราวของ พี ผู้กำากับหนังตกอับที่ไปขอพักอาศัยกับ  
เฮียตง เจ้าของตงฉินภาพยนตร์ผู ้ตกอับพอ ๆ กัน 
วันหนึ่ง เขาได้ไปเจอ จี้ ลูกสาวเจ้าพ่อแอ๊ด ซึ่งกำาลังหนี 
การแต่งงาน เขาจงึชวนเธอมาเป็นนางเอกหนงัโป๊ทีเ่ขา 
จับพลัดจับผลูได้มากำากับ และคาดหวังว่างานช้ินนี้จะ 
ทำาให้เขาได้กลับมาในวงการอีกครั้ง แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ม ี
ใครล่วงรู้คือ จี้น้ันมีอาการของโรคฮิสทีเรีย ที่มักจะ 
กำาเริบเป็นระยะ เรื่องราวสุดป่วนจึงเริ่มขึ้น

๒๕



โปรแกรมฉายเดือนสิงหาคม

พุธที่ ๒๙ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมหน้า วิญญาณอาฆาต 
(โปรแกรมโรงหนังในภาพยนตร์)
๒๕๕๑ / กำากับโดย โสภณ ศักดาพิศิษฏ์ / สร้างโดย บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำากัด / ความยาว ๘๐ นาที 

เรื่องราวสยองขวัญของ เชน พนักงานฉายหนังซึ่ง 
ร่วมมือกับ ยอด หัวหน้าห้องฉายแอบลักลอบบันทึก 
ภาพหนังผีเรื่อง “วิญญาณอาฆาต” แต่เชนกลับพบว่า 
ภาพที่บันทึกไว้นั้นกลายเป็นภาพคล่ืนสัญญาณท่ีว่าง 
เปล่า ในขณะที ่ยอดซึง่หายตวัไป กลบักลายเป็นศพอยู่ 
ในจอหนัง ซำ้าเขายังต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  
เหมือนกับที่ตัวละครในหนังได้เจอ จนกระทั่ง ส้ม แฟน 
เก่าของเขาได้รู ้ความจริงว่า หนังผีเรื่องนี้สร้างจาก
เหตกุารณ์จรงิในอดตี เชนจงึตดัสินใจออกค้นหาคำาตอบ 
ของเรื่องลี้ลับนี้

พฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

สตางค์ (โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๔๓ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิถกล / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / ความยาว ๑๓๑ นาที

ภาวะหลงัสงครามโลก ครัง้ท่ี ๒ ทำาให้ชีวติผู้คนในตรอก 
โรงเจแห่งหนึง่ในพระนครเป็นไปด้วยความยากลำาบาก  
กระทั่งวันหนึ่ง เม่ือพวกเขาล่วงรู ้ข ่าวลือว่า แพ 
ชลประทานร้างเป็นทีซ่่อนธนบตัรจำานวนมากซึง่ถกูปล้น 
ไปในช่วงระหว่างสงคราม ชาวตรอกโรงเจซึ่งมีทั้งชาย 
หนุม่ผูม้องโลกในแง่ดี คุณหนตูกอบั ศลิปินหนุม่ โสเภณี  
และคนอื่นอีกมากมายที่ล้วนได้รับพิษภัยจากมหา- 
สงคราม จึงร่วมกันเดินทางเพื่อค้นหาธนบัตรอันมีค่านี้ 

ศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

The Railway Man (โปรแกรม ๗๐ ปี วนัสนัตภิาพไทย)
๒๕๕๖ / กำากับโดย Jonathan Teplitzky / สนับสนุนโดย 
โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซเีอ / ความยาว ๑๑๖ นาท ี/ (ภาษา
อังกฤษ, ญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)

แม้จะผ่านมานานหลายสิบปี แต่ความโหดร้ายทารุณ 
ของสงครามโลก คร้ังท่ี ๒ ก็ยังคงตามหลอกหลอน 
เอริก โลแมกซ์ อดีตนายทหารแห่งกองทัพสหราช 
อาณาจักร จนกระทั่ง เขาตัดสินใจเดินทางกลับไปยัง 
สถานที่ที่เขาเคยถูกคุมขัง จ.กาญจนบุรี ประเทศไทย  
ที่นั่นโลแม็กซ์ได้พบ นากาเซะ อดีตนายทหารญี่ปุ่นท่ี 
เคยทรมานเขาในช่วงสงคราม การกลับมาเผชิญหน้า 
กันครั้งนี้ทำาให้ทั้งคู่พบกับทางเลือกครั้งสำาคัญของชีวิต 

เสาร์ที่ ๑ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Flags of Our Fathers 
(โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๔๙ / กำากบัโดย Clint Eastwood / สนบัสนนุโดย บรษิทั 
แคททาลติส์ อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากดั / ความยาว 
๑๓๒ นาที / (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย) 

ภาพยนตร์ที่บอกเล่าเหตุการณ์การยกพลขึ้นบกของ 
กองทพัอเมรกินั เพ่ือต่อสูก้บัทหารญีปุ่น่บนเกาะอโิวจม่ิา 
ในสงครามโลก ครั้งท่ี ๒ หลังส้ินสุดการสู้รบ ทหาร 
อเมริกัน ๖ นายได้ช่วยกนัปักธงชาตบินยอดเขาซริูบาชิ 
เพือ่ถ่ายภาพเฉลมิฉลอง ซึง่กลายเป็นภาพแห่งประวตั-ิ 
ศาสตร์ที่สร้างกำาลังใจให้กับชาวอเมริกัน แต่เหตุการณ์ 
ในสมรภูมิครั้งนั้นกลับสร้างความขัดแย้งขึ้นในใจของ 
ทหาร ๓ นายที่เหลือรอดชีวิตกลับมา เมื่อพวกเขาได้ 
เห็นความจริงอันโหดร้ายของสงคราม

เวลา ๑๕.๓๐ น. Letters from Iwo Jima 
(โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๔๙ / กำากบัโดย Clint Eastwood / สนบัสนนุโดย บรษิทั 
แคททาลติส์ อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากดั / ความยาว 
๑๔๑ นาที / (ภาษาญี่ปุ่น, อังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย) 

ภาพยนตร์ที่เล่าเหตุการณ์เดียวกับท่ีเกิดข้ึนใน Flags  
of Our Fathers แต่เล่าผ่านมุมมองของฝ่ายญี่ปุ่นที ่
ต้องปกป้องผนืแผ่นดนิของตน แม้จะขาดการสนบัสนนุ 
การรบท้ังทางนำา้และทางอากาศ แต่นายพล คริูบายาชิ  
ผู้บัญชาการรบ ยังคงยืนหยัดอย่างกล้าหาญ เพื่อนำาพา 
กองทัพต้านทางกองกำาลังฝ่ายศัตรูที่มีมากกว่าหลาย 
เท่าตัว

อาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ยุวชนทหาร เปิดเทอมไปรบ 
(โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย และโปรแกรมฟิล์ม
ทัศนา–ฉายในระบบฟิล์ม ๓๕ มม.)
๒๕๔๓ / กำากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท 
แกรมมี่ภาพยนตร์ จำากัด / ความยาว ๑๒๐ นาที

เรื่องราวของกลุ่มเด็กนักเรียน ๘ คน ของโรงเรียน 
ศรียาภัย จ. ชุมพร ที่พร้อมใจกันอาสาสมัครเป็นยุวชน 
ทหารเพือ่เสริมกำาลงัพลของชาตทิีม่ไีม่เพียงพอหากเกดิ 
สงคราม โดยมี ร้อยเอกถวลิ เป็นครูฝึก แต่การฝึกคร้ังนี้ 
กลับไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางราชการ เพราะไม่มี 
ใครคาดคิดว่าสงครามโลก ครั้งที่ ๒ จะมาถึงเมืองไทย  
กระทั่งวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เมื่อทหารญี่ปุ่น 
ยกพลขึ้นบกที่ จ. ชุมพร ร้อยเอกถวิลและยุวชนทหาร 
ทั้งหมดจึงต้องออกไปรบร่วมกันเพื่อป้องกันประเทศ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. คู่กรรม (โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพ
ไทย และโปรแกรมฟิล์มทัศนา–ฉายในระบบฟิล์ม ๓๕ มม.)
๒๕๓๘ / กำากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท, พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์, 
นพินธ์ ผิวเณร / สร้างโดย บรษิทั แกรมมี ่ภาพยนตร์ จำากดั / 
ความยาว ๑๓๓ นาที

หนึ่งในภาพยนตร์ที่สร้างจากนวนิยายรักเรื่องดังของ 
ทมยนัต ีเล่าเรือ่งราวของ โกโบร ินายทหารหนุม่ ประจำา 
กองทัพญี่ปุ่นที่เข้ามาตั้งฐานทัพบนแผ่นดินไทยในช่วง 
สงครามโลก ครั้งที่ ๒ กับ อังศุมาลิน หญิงสาวชาวไทย  
แม้อังศุมาลินจะเกลยีดชงัโกโบริต้ังแต่แรกพบด้วยอคติ  
เพราะเหน็ว่าเป็นคนญีปุ่น่ซึง่เปรยีบเสมอืนศตัรขูองชาติ 
แต่ยิง่เวลาผ่านไป ความรกัของทัง้สองกลบัค่อย ๆ  ก่อตวั 
ขึ้นท่ามกลางความรุนแรงของสงคราม 

อังคารที่ ๔ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ระย้า (โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๒๔ / กำากับโดย เพิ่มพล เชยอรุณ / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / ความยาว ๑๒๐ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมเรื่องดังของ สด 
กูรมะโรหิต เรื่องราวของ ระย้า ชายหนุ่มในแถบเขา 
ทะโมน ผู้แอบทำางานร่วมมือกับหมวดโรมรันและกลุ่ม 
เสรีไทย ในการต่อต้านทหารญ่ีปุ ่นที่เข้ามาในช่วง 
สงครามโลก ครั้งที่ ๒ เขาพยายามขัดขวางการทำางาน 
ของญี่ปุ่นทุกทางจนถูกหมายหัว ซำ้ายังมีศัตรูคู่อาฆาต 
เป็น ขุนรอน เจ้าพ่อที่คอยเอาเปรียบชาวบ้าน 

พุธที่ ๕ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

โหมโรง (โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๔๗ / กำากับโดย อทิธสุินทร วิชยัลักษณ์ / สร้างโดย บรษิทั 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด, พร้อมมิตร 
โปรดักชั่น, ภาพยนตร์หรรษา และกิมมิคฟิล์ม / ความยาว  
๑๐๑ นาที 

ภาพยนตร์ท่ีสร้างจากชวีติของ “หลวงประดษิฐไพเราะ”  
ราชทินนามของ “ศร ศิลปบรรเลง” บรมครูดนตรีไทย 
แห่งยุครัตนโกสินทร์ เล่าเร่ืองราวตั้งแต่วัยเด็กจนถึง 
วัยหนุ่มซึ่งมีฝีมือเลื่องลือไปทั่วพระนคร และล่วงสู ่
บั้นปลายชีวิตในวันที่ดนตรีไทยถูกคุกคาม เมื่อรัฐบาล
จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีนโยบายเปิดรับวัฒนธรรม
ตะวันตก เพื่อปรับปรุงประเทศให้มีความทันสมัย

๒๖



โปรแกรมฉายเดือนสิงหาคม
อาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Scherbenpark 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / กำากับโดย Bettina Blümner / สนับสนุนโดย 
สถาบันเกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๗๒ นาที 
(ภาษาเยอรมัน, รัสเซีย คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ซาช่า เด็กสาววัย ๑๗ ปี ต้องคอยปกป้องน้องชายจาก 
การทำาร้ายโดยกลุม่เดก็ท่ีโตกว่า และช่วยเหลอืป้าท่ีพูด 
ได้เพียงภาษารัสเซีย แม้ภายนอกเธอดูเป็นคนที่ม ี
ไหวพริบและชาญฉลาด แต่ลึก ๆ แล้วเธอกลับซ่อน 
ความโกรธแค้นที่มีต่อโลกรอบตัวเอาไว้ และพยายาม 
รบัมือกับบาดแผลในจติใจ จากการเหน็แม่ทีถู่กฆ่าตาย 
ต่อหน้าต่อตา 

เวลา ๑๕.๐๐ น. La mujer sin piano 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / กำากบัโดย Javier Rebollo / สนบัสนนุโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๙๕ 
นาที / (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ โรซ่า แม่บ้านชนชั้นกลางผู้ใช้ชีวิตอย่าง 
เบ่ือหน่ายอยู่ในกรุงมาดริด เธอสูญเสียความสามารถ 
ทางการได้ยินไปบางส่วนและมักจะหูแว่วอยู่เสมอ คืน 
หนึง่หลังจากสามีของเธอเข้านอน เธอตดัสนิใจออกจาก 
บ้านเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ และได้พบกับ ราเดก  
เพื่อนใหม่ซึ่งเป็นผู้อพยพชาวโปแลนด์

อังคารที่ ๑๑ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เสือ โจรพันธุ์เสือ (โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๔๑ / กำากับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / ความยาว ๑๒๕ นาที 

หนึ่งในภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเรื่องราวของ เสือใบ  
จอมโจรชื่อดังในช่วงหลังสงครามโลก ครั้งที่ ๒ ยุคข้าว 
ยากหมากแพงที่ประชาชนเดือดร้อนไปทั่ว แม้การ 
กระทำาของเสอืใบจะเป็นทีรั่กของชาวบ้านจากการออก 
ปล้นคนรวยช่วยคนจน แต่เหล่าตำารวจนำาโดยผู้กอง 
ยิ่ง มือปราบคนสำาคัญ ก็จำาต้องปราบปรามเขาอย่าง 
เด็ดขาด

พุธที่ ๑๒ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

แพรด�า (โปรแกรมผลงานของ รัตน์ เปสตันยี)
๒๕๐๔ / กำากับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๑๘ นาที

เรื่องราวของ ทม คนคุมไนท์คลับเป็นผู้ปักใจรัก แพร  
หญิงม่ายลูกติด และอยากจะฉุดให้เธอพ้นทุกข์ เขาจึง 
ไขว่คว้าหางานที่สร้างความรำ่ารวยอย่างรวดเร็ว นั่นคือ  
การร่วมมือกับ เสนีย์ เจ้าของไนท์คลับ เพื่อวางแผน 
ฆาตกรรมหวังมรดกก้อนโตที่เสนีย์ควรได้ แต่แล้วการ 
ดึงเอาแพรเข้ามามีส่วนร่วม ทำาให้เกิดผลร้ายแก่ทุกคน  
จนยากจะมีชีวิตดังเดิม

เสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. จันดารา ปฐมบท 
(โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๕๕ / กำากับโดย หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล / สร้าง
โดย บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / 
ความยาว ๑๑๘ นาที / เรท น ๑๘+ (ภาพยนตร์ที่เหมาะสม
กับผู้มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป)

ภาพยนตร์ฉบบัล่าสดุท่ีดัดแปลงจากนวนิยายเรื่องเอก 
ของอุษณา เพลิงธรรม โดยแบ่งเรื่องออกเป็น ๒ ภาค  
ภาคแรกเล่าเรื่องราวตั้งแต่วัยเด็กของ จัน ดารา ผู้เกิด 
มาพร้อมกับความตายของแม่ จนสร้างความเกลียดชัง 
ให้แก่ คุณหลวงวสินันท์เดชา เจ้าของบ้านผู้ต้องสูญเสีย 
ภรรยาไป จันเติบโตขึ้นพร้อม ๆ กับการเรียนรู้รสชาติ 
แห่งกามคุณ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความ 
มักมากในกามของคุณหลวง กระทั่งวันหนึ่ง เมื่อเขา 
ล่วงรูค้วามจรงิบางอย่างอนัน่าอดสเูก่ียวกับตระกูลของ 
ตน ทำาให้จนัต้องเดินทางหนีภัยจากพระนครไปยงับ้าน 
เกิดของแม่ที่เมืองพิจิตร 

พฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อีพริ้งคนเริงเมือง (โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๒๓ / กำากับโดย เริงศิริ ลิมอักษร / สร้างโดย โดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / ความยาว ๑๓๖ 
นาที

ภาพยนตร์ทีส่ร้างจากบทประพนัธ์ของ สวุรรณ ีสคุนธา  
เล่าเรื่องราวของ พริ้ง สาวสวยซึ่งพ่อแม่ได้เสียชีวิตไป 
ต้ังแต่เธอยังเด็ก และต้องอาศัยอยู่กับพี่สาวคนโต ซึ่ง 
คอยดุด่าและเฆี่ยนตีเธออยู่เป็นประจำา กระทั่ง คุณ 
ประเทยีบ ผูม้ศีกัดิเ์ป็นภรรยาของญาติห่าง ๆ  ได้นำาเธอ 
มาเลี้ยงดูและอบรมให้เป็นกุลสตรี แต่เธอกลับหมกมุ่น 
ไขว่คว้าหาความรัก จนมีผู้ชายมากมายผ่านเข้ามาใน 
ชีวิต ท่ามกลางความผันผวนของบ้านเมืองในช่วง 
สงครามโลก ครั้งที่ ๒ 

ศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Busu (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๐ / กำากับโดย Ichikawa Jun / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น / ความยาว ๙๕ นาที (ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษา
ไทย)

เรื่องราวของ มุงิโกะ สาวน้อยขี้อายวัย ๑๘ ปี ที่ได้รับ 
การเลี้ยงดูให้เติบโตข้ึนมาในชนบท วันหนึ่ง เมื่อมีคน 
บอกเธอว่าแม่ของเธอร่ายรำาได้งดงาม ทำาให้เธอตัง้ใจท่ี 
จะรำาให้สวยอย่างแม่ และในงานประจำาปีของโรงเรียน  
มุงิโกะได้ร่ายรำาอย่างสุดความสามารถ ซึ่งนั่นเป็นครั้ง 
แรกที่เธอได้ค้นพบความสุขอย่างแท้จริง

เสาร์ที่ ๘ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Caramuru a Invençao do Brasil
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๔ / กำากับโดย Guel Arraes / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๘๕ 
นาที / (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ดิโอโก้ อัลวาเรซ นักวาดแผนที่ชาวโปรตุเกส ได้ออก 
เดนิทางมาถึงชายฝ่ังประเทศบราซลิ หลงัจากทีเ่รอืของ 
เขาจมลงจากพายุที่โหมกระหนำ่า เขาได้รับการช่วย 
เหลอืจากหวัหน้าชาวเผ่าและลูกสาวคนสวยทัง้สอง ซ่ึง 
ต่อมาได้หมั้นหมายกับเขาและอยู ่ด ้วยกันอย่างม ี
ความสุข จนกระท่ังเขาได้มีโอกาสกลับไปยังโปรตุเกส  
และตระหนักว่าความรักในรูปแบบนี้ ไม่ใช่คำาตอบ 
สุดท้ายในชีวิต

เวลา ๑๕.๐๐ น. Bartolomeu Cid Dos Santos : 
Por Terras Devastadas (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / กำากับโดย Jorge Silva Melo / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำาประเทศไทย / 
ความยาว ๖๑ นาที / (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีเล่าเรื่องราวของ บาร์ทโธโลมิว 
ซิด โดส ซานโตส (๒๔๗๔–๒๕๕๑) ช่างแกะสลักและ 
จิตรกร ผู้เป็นหนึ่งในศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่  
๒๐ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโลกยุคส้ินสุดของจักรวรรด ิ
โปรตุเกส และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อต่อต้านลัทธิการ 
ล่าอาณานิคม 

โปรแกรมฉาย ณ ภาพยนตร์สถาน 
ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (๑๘.๐๐ น.)

โปรแกรมเดือนกรกฎาาคม ๒๕๕๘

เสาร์ที่ ๔ –  อาทิตย์ที่ ๕  หนังสั้นมาราธอน**
อังคารที่ ๗ –  ศุกร์ที่ ๑๐ หนังสั้นมาราธอน*
เสาร์ที่ ๑๑ – อาทิตย์ที่ ๑๒ หนังสั้นมาราธอน**
อังคารที่ ๑๔ Das merkwürdige Kätzchen
พุธที่ ๑๕ – ศุกร์ที่ ๑๗  หนังสั้นมาราธอน* 
เสาร์ที่ ๑๘ – อาทิตย์ที่ ๑๙  หนังสั้นมาราธอน**
อังคารที่ ๒๑ –  ศุกร์ที่ ๒๔ หนังสั้นมาราธอน*
เสาร์ที่ ๒๕ – อาทิตย์ที่ ๒๖ หนังสั้นมาราธอน**
อังคารที่ ๒๘ Tres Días Con La Familia
พุธที่ ๒๙ หนังสั้นมาราธอน*
พฤหัสบดีที่ ๓๐ – ศุกร์ที่ ๓๑ หนังสั้นมาราธอน**

โปรแกรมเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

เสาร์ที่ ๑ – อาทิตย์ที่ ๒ หนังสั้นมาราธอน**
พฤหัสบดีที่ ๖ Caramuru a Invenção do Brasil
อังคารที่ ๑๑ Scherbenpark  
พฤหัสบดีที่ ๑๓ เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๑๙
อังคารที่ ๑๘ เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๑๙
พฤหัสบดีที่ ๒๐ เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๑๙
อังคารที่ ๒๕ La Mujer Sin Piano
พฤหัสบดีที่ ๒๗ Bartolomeu Cid dos Santos

* ฉายเวลา ๑๖.๓๐-๒๐.๓๐ น.
** ฉายเวลา ๑๑.๐๐-๒๐.๓๐ น.



เวลา ๑๕.๐๐ น. จันดารา ปัจฉิมบท 
(โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๕๖ / กำากับโดย หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล / สร้าง
โดย บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / 
ความยาว ๑๑๘ นาที / เรท น ๑๘+ (ภาพยนตร์ที่เหมาะสม
กับผู้มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป)

เรือ่งราวต่อจากภาคแรก หลงัจากที ่จนั ดารา และ เคน  
กระทิงทอง บ่าวผูเ้ป็นสหายคนสนทิ ได้หนภียั คณุหลวง 
วสินนัท์เดชา ไปพำานกัอยูกั่บ คณุท้าวพจิติรรกัษา ผูเ้ป็น 
ญาติผู้ใหญ่คนเดียวท่ียงัมีชวีติอยูท่ีเ่มอืงพจิติร ทีน่ีท่ำาให้ 
จันได้รู้สึกถึงอิสรภาพของชีวิตอย่างแท้จริง แต่เพียงไม่ 
นาน เขาก็ได้ล่วงรู้ความจริงอันไม่คาดฝันเกี่ยวกับพ่อผู้ 
ให้กำาเนดิ อนันำาไปสู่สงครามแห่งการชำาระแค้นและทวง 
คืนทุกอย่างให้กลับมาเป็นของเขาและตระกูลพิจิตร- 
วานิช

อาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เสือใบ (โปรแกรม ๗๐ ปี วนัสนัตภิาพไทย)
๒๕๒๗ / กำากับโดย วิสันต์ สันติสุชา / สร้างโดย สันติสุชา
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๑๕ นาที

ภาพยนตร์ดดัแปลงจากชวีติของ เสือใบ โจรทีม่ชีือ่เสียง 
มากที่สุดคนหนึ่งในช่วงหลังสงครามโลก ครั้งที่ ๒ โดย 
เล่าเรื่องราวของ นายใบ ผู้เคยมีชีวิตเรียบง่าย แต่กลับ 
ถูกข่มเหงจาก กำานันเยี่ยม และลูกชายจอมกร่างอยู่ 
รำ่าไป วันหนึ่ง ใบเกิดพลาดยิงลูกชายกำานันจนตาย เขา 
จึงหลบหนีเข้าป่าจับพลัดจับผลูเป็นพวกกับเสือฝ้าย  
และได้สมญาใหม่ว่า เสือใบ ขณะเดียวกัน กำานันเยี่ยม 
ก็ได้อ้างสมญานี้เพื่อออกปล้นฆ่าชาวบ้าน 

เวลา ๑๕.๐๐ น. จอมโจรมเหศวร 
(โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๑๓ / กำากับโดย อนุมาศ บุนนาค / สร้างโดย พลสัณห์
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๔๓ นาที 

อีกหน่ึงเรือ่งราวทีด่ดัแปลงจากกลุม่โจรไทยในช่วงหลงั 
สงครามโลก ครั้งที่ ๒ เรื่องราวของ ศวร เภรี ที่ต้อง 
ระหกระเหินหนีการตามล่าของ หมื่นชน ผู้ลอบสังหาร  
ผูใ้หญ่สขุ พ่อของเขา โชคชะตาพลกิผนัให้ศวรตดัสนิใจ 
หนไีปขอเป็นสมคัรพรรคพวกของ เสือฝ้าย จอมโจรชือ่ 
กระฉ่อน แม้ในตอนแรกเขาจะเป็นเพียงลูกไล่ภายใน 
ชุมเสือ แต่เหตุการณ์ต่าง ๆ ก็นำาพาให้ศวรได้พิสูจน ์
ตนเองจนขึน้เป็นมอืขวาเสอืฝ้ายและได้รบัฉายาว่า เสือ 
มเหศวร

เสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. สวรรค์มืด 
(โปรแกรมผลงานของ รัตน์ เปสตันยี)
๒๕๐๑ / กำากับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย คันจรา
ภาพยนตร์ / ความยาว ๙๘ นาที

ภาพยนตร์เพลงของ รัตน์ เปสตันยี ที่ได้รับการข้ึน 
ทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ เรื่องราวของ  
ชู หนุ่มเข็นรถขยะที่ได้พบกับ เนียร สาวจรจัดโดย 
บังเอิญ เขาชักชวนเธอให้มาอาศัยที่บ้านพร้อมเลี้ยงดู 
อย่างด ีจนเกดิเป็นความรัก ทว่าไม่ช้า ชกูถู็กเกณฑ์เป็น 
ทหารไปรบในสงครามเกาหลี และต้องสูญเสียดวงตา 
ทั้งสองข้าง ฝ่ายเนียรกลับโชคดีมีเศรษฐินีใจบุญนำาเธอ 
ไปชุบเลี้ยงและเอ็นดูเหมือนเป็นลูกแท้ ๆ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. โรงแรมนรก 
(โปรแกรมผลงานของ รัตน์ เปสตันยี)
๒๕๐๐ / กำากับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๓๘ นาที

ภาพยนตร์ขาว-ดำา ผลงานชิ้นเอกของ รัตน์ เปสตันยี ที่ 
ว่ากันว่าเป็นหนังซึ่งคนไทยควรดูก่อนตาย เรื่องราวใน 
โรงแรมสวรรค์ โรงแรมเล็ก ๆ ในชนบท วันหนึ่ง เรียม  
สาวแปลกหน้าได้เดนิทางมาถึงทีน่ี ่และดงึดนัจะขอเข้า 
พัก แม้ว่า ชนะ หนุ่มรูปงามจะเช่าห้องซึ่งมีเพียงห้อง 
เดียวอยู่ก่อนแล้ว เร่ืองยิ่งวุ่นหนักเมื่อเหล่าเสือร้ายบุก 
เข้ามายึดโรงแรม เพ่ือดักปล้นคนจากบริษัทที่จะหอบ 
เงินหกแสนบาทมายังโรงแรมแห่งนี้ 

อาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ชั่วฟ้าดินสลาย 
(โปรแกรมผลงานของ รัตน์ เปสตันยี)
๒๔๙๘ / กำากับโดย มารุต / สร้างโดย หนุมานภาพยนตร์ / 
ความยาว ๑๐๗ นาที

ผลงานเรื่องเด่นจากหนุมานภาพยนตร์ของ รัตน ์
เปสตนัย ีสร้างจากบทประพันธ์ขึน้ห้ิงของ มาลยั ชพูนิจิ  
เรื่องราวของ ยุพดี สาวหัวสมัยใหม่จากเมืองหลวงที่ได้
แต่งงานกับ พะโป้ ชายชราเจ้าของปางไม้แห่งเมือง
กำาแพงเพชร แต่เธอกลับไปสนิทชิดเช้ือกับ ส่างหม่อง 
หลานชายวัยหนุ่มของพะโป้ จนเกิดเป็นความรักความ
พิศวาสที่อยากอยู่ด้วยกันตราบจนชั่วฟ้าดินสลาย

เวลา ๑๕.๐๐ น. น้ำ ตาลไม่หวาน 
(โปรแกรมผลงานของ รัตน์ เปสตันยี)
๒๕๐๗ / กำากับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๒๑ นาที

ผลงานภาพยนตร์เร่ืองสดุท้ายของ รัตน์ เปสตนัย ีทีร่วม
เอาขนบความนิยมของหนังไทยในยุคน้ันมาไว้ในเร่ือง 
มนัส ทายาทมหาเศรษฐีชาวจีนเจ้าของบริษัทยาปลูก
ผม ท่ีถกูพ่อบงัคับให้แต่งงานกับ นำา้ตาล ลกูสาวคนเดยีว
ของเพื่อนชาวอินเดีย แต่มนัสนั้นยินยอมแต่งงานกับ
นำ้าตาลเพื่อหวังมรดกเท่านั้น และทำาทุกวิถีทางเพื่อให้
เธอขอหย่ากับตน เพื่อจะได้แต่งงานใหม่กับ วัชรี หญิง
สาวที่เขารักสุดหัวใจ

อังคารที่ ๒๕ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

พระเจ้าช้างเผือก (โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๔๘๔ / กำากบัโดย สนัธ์ วสธุาร / สร้างโดย ปรีดโีปรดักชัน่ / 
ความยาว ๑๐๐ นาที

ภาพยนตร์ไทยพูดภาษาอังกฤษท่ี ปรีดี พนมยงค์  
รัฐบรุุษอาวโุสของไทย สร้างข้ึนเพ่ือส่งสารแนวคดิเรือ่ง 
สันติภาพสู่ประชาคมโลกในช่วงสงครามโลก คร้ังที่ ๒  
เรือ่งราวของ พระเจ้าจกัรา กษตัรย์ิอโยธยา ผูเ้ป็นธรรม 
ราชา และโปรดการขบัช้าง เมือ่พระเจ้าหงสาส่งกองทัพ 
บุกประเทศบังคับขอช้างเผือกของพระองค์ พระเจ้า 
จักราได้ยกกองทัพไปสู้รบด้วยพระองค์เองจนชนะศึก  
และทรงสร้างสันติภาพด้วยการปล่อยชาวหงสาเป็น 
อิสระ 

พุธที่ ๒๖ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

พยัคฆ์ร้ายไทยถีบ (โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๑๘ / กำากบัโดย สกักะ จารจุนิดา / สร้างโดย บรษิทั ไฟว์
สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / ความยาว ๑๑๕ นาที

สมัยสงครามโลก ครั้งที่ ๒ ทหารญี่ปุ่นใช้ประเทศไทย 
เป็นเส้นทางลำาเลียงของข้ามไปยังประเทศใกล้เคียง  
ฝ่ายเสรีไทยซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านญี่ปุ่นของไทย จึงเริ่มจัด 
ตั้งขบวนการไทยถีบทำาหน้าที่ปล้นสะดมและบุกโจมตี 
ขบวนรถไฟของญี่ปุ่น ทหารญี่ปุ่นได้จับทุกคนที่ต้อง 
สงสัยรวมทั้ง พจน์ แต่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย จน 
เมื่อ อรุณี สายลับเสรีไทยได้ช่วยให้เขารอดพ้นจาก 
ทหารญีปุ่น่ไว้ พจน์จงึเข้าร่วมกบัเสรีไทยแบบตกกระได 
พลอยโจน เพ่ือช่วยอรุณีและพรรคพวกระงับแผนขน 
ธนบัตร ๑๐๐ ล้าน ของฝ่ายญี่ปุ่นเพ่ือนำาไปใช้ในการ 
สงคราม

พฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

7 ประจัญบาน 2 (โปรแกรม ๗๐ ปีวันสันติภาพไทย)
๒๕๔๘ / กำากับโดย เฉลิม วงศ์พิมพ์ / สร้างโดย บริษัท สห- 
มงคลฟิล์ม อนิเตอร์เนชัน่แนล จำากดั / ความยาว ๑๐๑ นาที

ในช่วงระหว่างสงครามโลก คร้ังท่ี ๒ เหล่าผู้กล้าทัง้ เจด็  
ประกอบด้วย จ่าดับ จำาเปาะ, เหมาะ เชิงมวย, ตังกวย  
แซ่ลี้, อัคคี เมฆยันต์, ดั่น มหิทธา, กล้า ตะลุมพุก และ  
จุก เบี้ยวสกุล ได้ถูกทางการญี่ปุ ่นหมายหัวว่าเป็น 
อาชญากรสงครามท่ีต้องกำาจดัโดยด่วน พวกเขาจึงต้อง 
เผชญิกบัการถกูไล่ล่าจากเหล่ามอืสังหารทีถ่กูส่งตรงมา 
จากญี่ปุ่นในนาม ๗ เซียนซามูไร 

ศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิก
กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี 
ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์
คลาสสิกของโลก



เสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ปีศาจ 
(โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๒๔ / กำากับโดย หนุ่ม ‘๒๒ / สร้างโดย พฆิเณศภาพยนตร์ 
ความยาว ๙๙ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากนวนิยาย ซึ่งส่งผลสะเทือนอย่าง 
รุนแรงต่อกลุ่มปัญญาชนในยุค ๑๔ ตุลา และยังคงได้ 
รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เรื่องราวของ  
สาย สมีา ทนายความหนุม่ผูเ้ป่ียมไปด้วยอุดมการณ์แห่ง 
การต่อสูก้บัความไม่เท่าเทยีมกนัทางชนชัน้ โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่กบัตระกูลผูดี้ของคนรกั ทีร่งัเกยีจเหยยีดหยาม 
เขา เพียงเพราะเขามีพื้นเพมาจากครอบครัวชาวนา

เวลา ๑๕.๐๐ น. แผ่นดินของเรา 
(โปรแกรม ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย)
๒๕๑๙ / กำากับโดย ส. อาสนจินดา, แสนยากร / สร้างโดย 
จิรบันเทิงฟิล์ม / ความยาว ๑๒๑ นาที

ผลงานจากบทประพันธ์เลื่องชื่อของ มาลัย ชูพินิจ 
เรื่องราวความรักที่ไม่ลงตัว เมื่อ ภัคคินี ลูกสาวของ 
พระวรนาตประณต เกิดตกหลมุรกั นเรนทร์ คูห่มัน้ของ  
อัจฉรา พี่สาวต่างมารดาที่เพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศส การ 
ตัดสนิใจหนตีามกนัไปของภคัคนิแีละนเรนทร์ ส่งผลให้ 
เกิดเร่ืองราวชีวิตอันน่าสะเทือนใจ โดยมีคฤหาสน ์
จิระเวสน์และทุ่งวัวแล่นเป็นฉากหลัง

อาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Le Chant des Mariées 
(โปรแกรม ๗๐ ปี วนัสันตภิาพไทย และโปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๑ / กำากับโดย Karin Albou / สนับสนุนโดย สถาบัน
ฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๑๐๐ นาที (ภาษา
ฝรั่งเศส, อาหรับ คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)  

นูร์ และ มีเรียม เป็นเพ่ือนกันมาตั้งแต่สมัยเด็ก และ 
อาศยัอยูใ่นบ้านหลงัเดยีวกนัในย่านคนจนของกรุงตนูสิ  
ประเทศตูนิเซีย ที่ทั้งชาวยิวและชาวมุสลิมใช้ชีวิตอยู ่
ร่วมกันได้อย่างกลมกลนื ในขณะทีน่ร์ูรูส้กึเสยีใจทีไ่ม่ได้ 
ไปเรียนหนังสือท่ีโรงเรียน มีเรียมกลับเพ้อฝันถึงเร่ือง 
ความรัก กระทั่งในเดือนพฤศจิกายน ปี ๑๙๔๒ เมื่อ 
กองทัพนาซีเยอรมันบุกเข้ากรุงตูนิส ชีวิตของพวกเขา 
ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป

๑๕.๐๐ น. โปรแกรมพิเศษ 
ดูหนังกับโดม พบกับภาพยนตร์
จากการคัดสรรของ โดม สุขวงศ์ 
ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ และร่วม
สนทนาหลังชมภาพยนตร์

ประกาศ 

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยมีความจ�าเป็นต้องปิดให้บริการ 
ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม – ๕ กันยายน ๒๕๕๘ 
เพื่อติดตั้งระบบดับเพลิง
โดยเมืองมายา และส่วนนิทรรศการภายนอก 
ยังคงเปิดให้บริการตามปรกติ
ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้




