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ท่ีมาภาพ:	
พูนศกัด์ิ	อุทัยพันธุ	์	

บทความหลักของจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ในฉบับนี้	 เป็นเรื่องราวของ	ปง	 อัศวินิกุล	

ศิลปินแห่งชาติสาขาภาพยนตร์คนล่าสุด	ต�านานแห่งวงการบันทึกเสียง-ผสมเสียงของหนังไทยท่ี

ท�างานมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ	 เรื่องราวของเขาเช่ือมโยงกับการเติบโตของวงการภาพยนตร์

ไทยอย่างแยกไม่ออกตลอดหลายทศวรรษท่ีผา่นมา	 	นอกจากนีย้ังมสีาระอ่ืน	ๆ	 ท้ังเรื่องกรุหนงัท่ี

ถ่ายโดยคุณทวีศักด์ิ	 วิรยศิริ	ประวัติศาสตร์หนังอิหร่าน	และบทความสรุปใจความงานเสวนาของ

หอภาพยนตร์ท่ีเพิ่งจัดไป

แม้ในขณะท่ีก�าลังปิดเล่มจดหมายข่าวฯ	 ฉบับนี้	 หอภาพยนตร์จ�าต้องปิดให้บริการ 

เนื่องจากการกลับมาระบาดอย่างกว้างขวางของโรคโควิด-๑๙	แต่ในเล่มยังมโีปรแกรมภาพยนตร์

ส�าหรับเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน	 ด้วยความหวังว่าเราจะสามารถเปิดให้บริการอีกครั้งได้ 

ในวาระของเล่มนี	้	โดยมท้ัีงโปรแกรมหนงัไทยและหนงัต่างประเทศ	รวมท้ังกิจกรรมพิเศษอัดแนน่

เหมอืนท่ีเคยเปน็มา

หนึ่งในโปรแกรมภาพยนตร์ดังกล่าวคือ	โปรแกรมร�าลึก	กิตติ	ดัสกร	และ	ไพโรจน	์ใจสิงห	์

สองนักแสดงภาพยนตร์ไทยคนส�าคัญ	 ท่ีเสียชีวิตเมื่อวันท่ี	๑๙	และ	๒๒	กุมภาพันธ์	 นอกจากนี	้ 

เรายงัได้รบัขา่วการจากไปของ	บุญยวง	แสนสขุ	หรือ	ยวงพร	พงษ์ประดิษฐ	์อดีตนางเอกภาพยนตร์

เรื่อง	ทางเปล่ียว		(๒๔๙๘)	เมื่อวันท่ี	๔	เมษายนท่ีผา่นมา		หอภาพยนตร์ขอร่วมไว้อาลัยและแสดง

ความเสียใจต่อครอบครัวของดาราท้ัง	๓	ท่าน	มา	ณ	ท่ีนี	้		
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๑

เมื่อวันท่ี	๑๐	มนีาคม	๒๕๖๔	หอภาพยนตร์จัดงานเสวนา

ภาพยนตร	์“ราคาชวิีตของคนกอง”	โดยมวิีทยากรรว่มเสวนา	ได้แก่	

ยุวดี	ไทยหริัญ	ผูจั้ดการกองถ่ายมากประสบการณ์ท่ีเริ่มท�างานใน

วงการภาพยนตร์ต้ังแต่ปี	๒๕๐๖	ผ่านยุคหนัง	๑๖	มม.	มาจนถึง

ระบบสตูดิโอในยุค	๓๕	 มม.	 รวมไปถึงกองถ่ายละครโทรทัศน ์

โมไนย	 ธาราศักด์ิ	 ผู้ช่วยผู้ก�ากับภาพยนตร์ท่ีมีประสบการณ์การ

ท�างานในกองถ่ายภาพยนตร์ไทยมากว่า	 ๒๐	ปี	 รวมถึงกองถ่าย 

ต่างประเทศ	และ	ชาติชาย	 เกษนัส	 ตัวแทนจากสมาคมผู้ก�ากับ

ภาพยนตร์ไทยในการผลักดันนโยบายเก่ียวกับค่าจ้าง	ชั่วโมงการ

ท�างาน	และสวัสดิการต่าง	ๆ	ของคนท�างานในกองถ่าย

งานเสวนานี้หวังจะเปิดพื้นท่ีให้คนท�างานในกองถ่ายได้

รว่มพดูคยุ	แลกเปล่ียน	และผลักดัน	เพ่ือปรบัมาตรฐานการท�างาน

และการดูแลสวัสดิภาพทางร่างกายและจิตใจของคนท�างาน 

กองถ่าย	ท้ังในแง่กฎหมาย	ความเปน็ไปได้ในการต้ังสหภาพแรงงาน	

ซึ่งมีแรงต้ังต้นมาจากการเสียชีวิตขณะถ่ายท�าภาพยนตร์เรื่อง	

อินทรีทอง ของ	มติร	ชัยบัญชา	พระเอกตลอดกาลเมื่อป	ี๒๕๑๓

ยุวดี	ไทยหริัญ	ซึ่งตอนนั้นเริ่มท�างานในฐานะคนกองแล้ว

เล่าถึงเหตกุารณค์รัง้นัน้ว่า	เปน็ไปได้ท่ีมติรอาจพักผอ่นไมเ่พียงพอ	

เนื่องจากบางครั้งต้องถ่ายภาพยนตร์ราว	๒-๓	 เรื่องต่อวัน	 ต้ังแต่

เชา้จรดเยน็และต้ังแต่ชว่งหวัค�าไปจนถึง	๒	ยาม	นอกจากนีอ้าจเกิด

จากระบบความปลอดภัยท่ียังไม่เพียบพร้อมเท่ากับในปัจจุบัน	 

อีกท้ังกรณนีีไ้มไ่ด้ใชตั้วแสดงแทนท่ีมคีวามเช่ียวชาญ	เนื่องจากเปน็

ความต้องการของมิตรท่ีจะเล่นเอง	และถึงแม้จะเป็นบุคคลท่ีทรง

อิทธพิลในวงการภาพยนตร	์แต่การเสยีชวิีตของมติรก็ยงัไมไ่ด้ท�าให้

คนในวงการฉุกคิดถึงสวัสดิภาพในการท�างานเท่าท่ีควร

ส�าหรับการท�างานกองถ่ายในยุคนั้นยุวดีเล่าให้ฟังว่า	๑	

เดือนจะออกถ่ายท�ากัน	๔-๕	 คิว	 ซึ่ง	 ๑	 คิวถ่ายจะนับต้ังแต่เช้า 

เสวนาภาพยนตร์ 
ราคาชีวิตของ
คนกอง

จรดเยน็เปน็เวลา	๑๒	ชั่วโมง	สว่นคนท�างานจะสงักัดอยูกั่บผูก้�ากับหรอืบริษัทนั้น	ๆ 	

ท�าใหก้ารดแูลคนในกองถ่ายเปรยีบเหมอืนกับระบบครอบครวัท่ีแต่ละบริษัทก็จะมี

วิธกีารดูแลทีมงานแตกต่างกันไป	ไมม่รีะบบกลาง

ด้าน	 โมไนย	 ธาราศักด์ิ	 ได้เล่าว่าตนเริ่มงานกองถ่ายจากภาพยนตร์ 

นอกกระแส	จากนัน้จึงได้ไปท�างานภาพยนตรใ์นกระแสและภาพยนตรต่์างประเทศ	

ท�าให้ได้พบกับข้อดีข้อเสียในการท�างานของแต่ละระบบแล้วน�ามาปรับใช้กับ 

การท�างานผูช้่วยผูก้�ากับของตน	เช่น	หลังจากการถ่ายท�าเสร็จในแต่ละวัน	ทีมงาน 

ทุกคนต้องได้พักอย่างนอ้ยเปน็เวลา	๑๐	ชั่วโมงจึงจะสามารถกลับมาท�างานได้ใหม่

อีกครั้ง	 เพื่อประสิทธภิาพในการท�างานดี	และได้เสริมว่า	 แต่เดิมยังไม่มีใครคิดถึง

เร่ืองสวัสดิภาพและความมั่นคงเนื่องจากงานและรายได้ยงัมมีากอยู	่จนกระท่ังอายุ

มากขึ้น	มคีนรุ่นใหมเ่ขา้มามากขึ้น	แต่จ�านวนงานกลับนอ้ยลง	และการท�างานท่ีเร่ิม

กระชับมากขึ้น	เรื่องนีจึ้งได้ถูกพูดถึงและเริ่มมคีนใหค้วามส�าคัญ

ส�าหรบั	ชาติชาย	เกษนสั	ในฐานะตัวแทนจากสมาคมผูก้�ากับภาพยนตร์ไทย	

ได้เล่าถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น	ปัจจุบันมีท้ังคนน�าสถานะผู้ก�ากับไปแอบอ้างเพ่ือ

การล่วงละเมิดทางเพศผู้อ่ืน	 เด็กจบใหม่ท่ีเข้ามาในวงการท�างานไม่ได้มาตรฐาน	

ตลอดจนกองถ่ายท่ีไม่เป็นมืออาชีพจนไม่สามารถผลิตภาพยนตร์ออกมาส�าเร็จ 

ส่งผลกระทบกับทีมงานและผู้ลงทุน	 ดังนั้นการรวมกลุ่มกันซ่ึงในท่ีนี้ชาติชายขอใช้

ค�าว่า	“union	(สหภาพแรงงาน)”	จะท�าใหเ้กิดการสร้างมาตรฐานแรงงาน	และช่วย

ก�าหนดกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ	 เช่น	 ฐานของค่าแรง	มาตรฐานความปลอดภัย	จริยธรรม 

ในการท�างาน	ตลอดจนการท�าประกันภัยให้คนในสหภาพแรงงาน	 เพื่อคุ้มครอง 

คนท�างานใหม้สีวัสดิภาพท่ีดีขึ้น	ท้ังยังเปน็การประกันใหก้ารท�างานมมีาตรฐานขึ้น	

อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผลงานท่ีดีขึ้นตามไปด้วย	

ชาติชายระบุว่า	 ในแวดวงภาพยนตร์มีความพยายามท่ีจะจัดต้ังสหภาพ 

แรงงานกันมาโดยตลอด	แต่มกัจะมผีูท่ี้ไมเ่หน็ด้วยเนื่องจากกลัวจะเสยีผลประโยชน์

อยู่เสมอ	 ๆ	 ซึ่งชาติชายได้เน้นย�าถึงความจ�าเป็นในการจัดต้ังสหภาพแรงงานว่า 

จะต้องท�าให้เกิดขึ้นจริง	มิฉะนั้นจะส่งผลให้คุณภาพของงานค่อย	ๆ	ลดลง	 อีกท้ัง

มาตรฐานช่ัวโมงการท�างานท่ีถกูต้องกอปรกับคนท�างานท่ีมคุีณภาพจะชว่ยต่อยอด

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไปสู่คอนเทนต์โลกจริง	ๆ

ส�าหรับผูท่ี้สนใจสามารถอ่านสรุปและชมบนัทึกการเสวนาฉบบัเต็มเพิม่เติม

ได้ทาง	www.fapot.or.th/main/information/article/view/706   

เมธากุล	ชาบัญ	
นกัศกึษาฝกึงานหอภาพยนตร์



รายงาน

๑๗ กุมภาพันธ์  
หอภาพยนตร์จัดภาพยนตร์สนทนา	“๔๕	ปี	 คึกฤทธิเ์ยือนจีน”	

ด้วยการจัดฉายภาพยนตรเ์รื่อง	[คึกฤทธิเ์ยอืนจีน]	ภาพยนตรท่ี์เพ่ิงได้รบั

การขึน้ทะเบยีนใหเ้ปน็มรดกภาพยนตร์ของชาติประจ�าป	ี๒๕๖๓	ท่ีผา่นมา	

พร้อมสนทนากับ	เตช	บุนนาค	และ	สุทธชิัย	หยุ่น	ณ	โรงภาพยนตร์ศาลา

ศนีมิา	อาคารสรรพสาตรศภุกิจ

๒๖ กุมภาพันธ์    
กิจกรรม	ท่ึง!	หนงัโลก	x	Cinema	Lecture	โดยหอภาพยนตร์ได้

จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง	In the Mood for Love พร้อมด้วยการบรรยาย

จาก	ดร.วิกานดา	พรหมขุนทอง	สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 ในหัวข้อ	 “สิ่งของ	 ร่องรอยสถานท่ี	และการมีส่วน

ร่วมสร้างความหมายข้ามชาติของภาพยนตร์ In the Mood for Love 

(2000)”	ณ	โรงภาพยนตร์ศาลาศนีมิา	อาคารสรรพสาตรศภุกิจ	

 

๑๐ มีนาคม   
หอภาพยนตร์จัดรายการเสวนาภาพยนตร์	 “ราคาชีวิตของ 

คนกอง”	 โดยได้รับเกียรติจาก	 ยุวดี	 ไทยหิรัญ	 โมไนย	 ธาราศักด์ิ	 และ 

ชาติชาย	 เกษนัส	 เล่าประสบการณ์และความเห็นว่าด้วยสวัสดิภาพ 

และความมั่นคงของคนท�างานในกองถ่าย	ณ	 โรงหนังช้างแดง	อาคาร

สรรพสาตรศภุกิจ	อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหนา้	๑

๑๓ มีนาคม   
กิจกรรม	 ท่ึง!	 หนังโลก	 x	

Cinema	Lecture	โดยหอภาพยนตร์

ได้จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง Starship 

Troopers	พร้อมกับการบรรยายถึง

ประเด็นทางสงัคม	การเมอืง	การทหาร	

ท่ีแฝงอยู่ในหนัง	 จาก	 ผศ.เมธาวี	 

โหละสุต	นักวิชาการและอาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี

อังกฤษ	คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ณ	 โรงภาพยนตร์

ศาลาศนีมิา	อาคารสรรพสาตรศภุกิจ

๒๐ มีนาคม 
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมลานดารา	 โดยได้จัดฉายภาพยนตร์

เรื่อง เวลาในขวดแก้ว	และได้เชิญ	นฤเบศร์	จินปิ่ นเพ็ชร	วาสนา	พูนผล	

และปวีณา	 ชารีฟสกุล	 นักแสดงน�าจากภาพยนตร์	 มาร่วมพูดคุยถึง 

เบื้องหลังของการแสดงภาพยนตรแ์ละบอกเล่าประสบการณก์ารท�างานใน

วงการภาพยนตร์ภายในโรงภาพยนตรศ์าลาศนีมิา	ก่อนจะไปประทับรอย

พิมพ์มอื-เท้าเปน็ดาวดวงท่ี	๑๙๐,	๑๙๑	และ	๑๙๒	บนลานดารา	

๓ เมษายน   
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรม	ท่ึง!	หนงัโลก	x	Cinema	Lecture	จัด

ฉายภาพยนตร์เรื่อง	Vertigo พร้อมการบรรยายหลังจบภาพยนตร์จาก	

อาจารยป์ระวิทย์	แต่งอักษร	ผูเ้ขียนหนงัสอื	“ต�านานระทึกขวัญ	อัลเฟรด	

ฮิตช์ค็อก”	ในหวัข้อ	“ALFRED	HITCHCOCK:	ส�ารวจ	ตรวจสอบ	ร�าลึก	

คารวะ”	ณ	โรงภาพยนตร์ศาลาศนีมิา	อาคารสรรพสาตรศภุกิจ

๒

กิจกรรม
เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 



๓

หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน 
๑๒ มนีาคม 	 ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร	(องค์การมหาชน)	

๑๖ มนีาคม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	

๑๙ มนีาคม	 วิทยาลัยการออกแบบ	มหาวิทยาลัยรังสิต	

๒๕ มนีาคม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	

๗ เมษายน	 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	มหาวิทยาลัย 

	 ศรีนครินทรวิโรฒ	

กิจกรรมโรงหนังโรงเรียน
๙ มนีาคม 	 โรงเรียนพิมลวิทย์

๑๐ มนีาคม 	 โรงเรียนเบญญาพัฒน์

๒๙ มนีาคม 	 โรงเรียนวัดประชานาถ

กิจกรรมโรงหนังโรงเรียนสัญจร
๑-๓  มนีาคม 	 โรงเรียนประทุมอนสุรณ์

๔ เมษายน   
หอภาพยนตร์	 ร่วมกับ	 สถาบันปรีดี	 พนมยงค์	 จัดฉายมรดก

ภาพยนตรข์องชาติเรื่อง	“พระเจ้าชา้งเผอืก” เนื่องในวาระครบรอบ	๘๐	ป	ี

วันแรกฉาย	พร้อมสนทนาหลังชมภาพยนตร์กับ	 ศาสตราจารย์พิเศษ	

ดร.ชาญวิทย	์เกษตรศริ	ินกัวิชาการด้านประวัติศาสตรแ์ละท่ีปรกึษามลูนธิิ

ปรดีี	พนมยงค์,	กษิดิศ	อนนัทนาธร	กรรมการบรหิารสถาบันปรดีี	พนมยงค์	

และ	ชลิดา	เอ้ือบ�ารุงจิต	ผูอ้�านวยการหอภาพยนตร	์ในกิจกรรมภาพยนตร์

สนทนา	“๘๐	ป	ีพระเจ้าช้างเผอืก”	ณ	โรงภาพยนตร์ศาลาศนีมิา	อาคาร

สรรพสาตรศภุกิจ	อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหนา้	๔

๖ เมษายน 
หอภาพยนตรจั์ดฉายภาพยนตร์

เร่ือง	ทวิภพ ฉบับ	 Director’s	 Cut	 ใน

โปรแกรม	“กรุงเทพฯ	ท่ีเคล่ือนไหว”	โดย

หอภาพยนตร์ได้น�าฟิล์ม	 ๓๕	 มม.	 มา 

สแกนภาพใหม่ฉายให้ผู้สนใจได้ชม	 ซึ่ง

หลังจากจบภาพยนตร์	 สุรพงษ์	พินิจค้า	

ผูก้�ากับภาพยนตร์	ได้ร่วมพูดคุยกับผูม้าร่วมชมในวันนั้นด้วย	

กิจกรรมภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ
๑๕ มนีาคม	 กลุ่มนอ้งใหมจุ่ฬาฯ	๒๕๑๒

๑๖ มนีาคม	 ชมรมผูสู้งอายุหมูบ่้านร่วมเก้ือ

๒๕ มนีาคม	 กลุ่มวัยหวานวันวาน

๒๖ มนีาคม	 ชมรมศริิราชอาวุโส

ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

๑๗ มีนาคม - ๗ เมษายน
Tha i - F r ench 	 Ca r t e	

Blanche	 Cinema	 Exchange	

โครงการความร่วมมือระหว่าง 

หอภาพยนตรข์องไทยกับภาพยนตร์

สถานฝรั่งเศส	(La	Cinémathèque	

française)	โดยการแลกเปล่ียนหนงั

คลาสสิกทางช่องทางออนไลน์บน

เว็บไซต์ช่ือ	HENRI	www.cinematheque.fr/henri	กับเว็บไซต์หอภาพยนตร	์

www.fapot.or.th	 เพื่อขยายโลกทัศน์และส่งเสริมงานอนุรักษ์ภาพยนตร์ 

ของหอภาพยนตร์ท้ังสองประเทศ	ซึ่งหอภาพยนตร์ได้น�าภาพยนตร์ไทย

คลาสสิก	๔	เรื่องร่วมฉายในครั้งนี	้ได้แก่	สันติ-วีณา, พรายตะเคียน, กะเทย

เป็นเหตุ และ	สวรรค์มืด 

๙ เมษายน  
หอภาพยนตร์น�าภาพยนตร์เรื่อง	สันติ-วีณา จัดฉายในงาน	The	

Thai	Auteur	Film	Week	เมอืงเซียงไฮ้	สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมษายน - กันยายน 
หอภาพยนตร์	ร่วมกับ	มลูนธิ	ิCipta	Citra	Indonesia	และสมาคม

อนรุกัษ์ภาพยนตรแ์หง่ญีปุ่น่	จัดโปรแกรมคอเลกทีฟ	เอเชยี	(Kolektif	Asia)	

โปรแกรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการจัดฉายภาพยนตร์และการพูดคุยกับ 

ผูช้มใน	๓	ประเทศ	(อินโดนเีซยี	ญีปุ่น่	และไทย)	ด้วยระบบออนไลน	์ระหว่าง

เดือนเมษายน	 -	 กันยายน	 ๒๕๖๔	 โดยในแต่ละเดือนจะมีการจัดฉาย

ภาพยนตร	์๑	โปรแกรมจาก	๑	ชาติ	ประกอบการสนทนาหลังจบภาพยนตร์

และการบรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับภาพยนตร์เร่ืองนั้น	ๆ	 

ผู้ท่ีสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมโปรแกรมได้ท่ี	 http://bit.do/

joinkolektifasia	หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี	 https://kolektif 

film.id/kolektif-asia

อ่านบทความสรุปกิจกรรมได้ที่หน้าสาระภาพยนตร์ 
www.fapot.or.th/main/information



๔

รายงาน

ภาพยนตรส์นทนา

เมื่อวันท่ี	๔	เมษายน	๒๕๖๔	หอภาพยนตร	์(องค์การมหาชน)	รว่มกับ	

สถาบนัปรดีี	พนมยงค์	จัดฉายมรดกภาพยนตรข์องชาติเรื่อง	“พระเจ้าชา้งเผอืก” 

เนื่องในวาระครบรอบ	๘๐	ปวัีนแรกฉาย	พร้อมสนทนาหลังชมภาพยนตร์

กับ	ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.ชาญวิทย	์เกษตรศริิ	นกัวิชาการด้านประวัติศาสตร์

และท่ีปรึกษามูลนิธปิรีดี	พนมยงค์,	กษิดิศ	อนันทนาธร	กรรมการบริหาร

สถาบันปรีดี	พนมยงค์	และ	ชลิดา	เอ้ือบ�ารุงจิต	ผูอ้�านวยการหอภาพยนตร์	

ในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา	“๘๐	ป	ีพระเจ้าช้างเผอืก”

“พระเจ้าช้างเผือก”	 อ�านวยการสร้างและเขียนเร่ืองโดย	ปรีดี	 

พนมยงค์	 ซึ่งได้น�าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์คือสงครามช้างเผือกและ

สงครามยุทธหตัถี	มาผกูเปน็เรื่องราวระหว่าง	พระเจ้าจักราแหง่อโยธยา	กับ	

พระเจ้าหงสา	แม้จะแสดงโดยนักแสดงไทยท้ังหมดแต่ทุกตัวละครในเรื่อง

ล้วนพูดภาษาอังกฤษ			โดยมจุีดประสงค์ส�าคัญคือเพื่อเผยแพรแ่นวคิดเรื่อง

สันติภาพให้แก่นานาประเทศในช่วงท่ีสงครามโลกครั้งท่ี	 ๒	 ก�าลังคุกรุ่น	 

รวมถึงแสดงเจตนารมณ์ว่าคนไทยกลุม่หนึง่ไมเ่หน็ด้วยกับลัทธชิาตินยิมของ

ผูน้�ารฐับาลไทยในขณะนัน้ท่ีก�าลังน�าพาประเทศเขา้สู่สงคราม	โดยภาพยนตร์

ได้ออกฉายรอบปฐมทัศน์พร้อมกัน	๓	ประเทศ	 คือ	 ไทย	 สิงคโปร์	 และ

สหรัฐอเมริกา	เมื่อวันท่ี	๔	เมษายน	๒๔๘๔

ศาสตราจารยพิ์เศษ	ดร.ชาญวิทย	์เกษตรศริ	ิได้เล่ายอ้นไปว่าตนได้

รับชมภาพยนตร์เรื่องนีค้รั้งแรกเมื่อป	ี๒๕๑๕	ท่ีกรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	

รูสึ้กต่ืนเต้นและประทับใจเปน็อย่างมาก	จึงได้เขยีนจดหมายมาบอกเล่ากับ	

สุชาติ	 สวัสด์ิศรี	 นักเขียนเจ้าของนามปากกา	 สิงห์สนามหลวง	 จากนั้น 

สุชาติจึงน�าเรื่องราวมาตีพมิพล์งในวารสารสงัคมศาสตรป์ริทัศน	์ท�าใหค้นไทย

ได้รู้จักกับภาพยนตร์	พระเจ้าชา้งเผอืก อีกครั้ง	จนน�ามาสู่การท่ีภาพยนตร์

ได้กลับมาฉายในประเทศไทยอีกหลายครั้งในวาระต่าง	ๆ	

ชาญวิทย์ให้ความเห็นว่าการท่ีภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกฉายรอบ

ปฐมทัศนพ์ร้อมกัน	๓	ประเทศในป	ี๒๔๘๔	นั้น	 เปน็ความต้ังใจของ	ปรีดี	

พนมยงค์	ท่ีต้องการประกาศใหโ้ลกรู้ว่า	ประเทศไทยเปน็ประเทศท่ีรักสันติ

และเป็นกลาง	 ดังนั้นจึงถือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ท�าหน้าท่ีช่วยรักษาไว้ซึ่ง

เอกราชของประเทศไทยเมื่อครั้งต้องเผชิญภัยในสงครามโลกครั้งท่ี	๒

ด้าน	กษิดิศ	อนนัทนาธร	กล่าวว่า	ตนได้ด	ูพระเจ้าชา้งเผอืก ครัง้แรก

เมื่อปี	๒๕๕๔	 ท่ีหอภาพยนตร์	 โดยในคร้ังนั้นรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็น

ภาพยนตรส์งครามยอ้นยุคท่ีผดิแผกไปจากภาพจ�าของหนงัในแนวเดียวกัน

พอสมควร	เชน่	การยนืเขา้เฝา้ฯ	พระมหากษัตรยิใ์นท้องพระโรง	การน�าเสนอ

ฉากร้องเพลง	ฉากรับประทานอาหาร	หรือการน�าเสนอภาพกรุงเทพฯ	ในป	ี

๒๔๘๔	ซึ่งเป็นปีปัจจุบันเมื่อครั้งสร้างภาพยนตร์	 ท้ังท่ีเนื้อเรื่องว่าด้วยยุค

สมยัเมื่อ	๔๐๐	ปท่ีีแล้ว

กษิดิศมองว่า	 ปรีดี	 พนมยงค์	 ท�าการเชื่อมสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่	 คือ 

เรื่องราวยุทธหัตถีในสมัยกรุงศรีอยุธยามาเชื่อมกับวัฒนธรรมร่วมสมัย 

หลาย	ๆ	อย่างผา่น	พระเจ้าชา้งเผอืก	เพื่อแสดงใหเ้หน็ถึงความเปน็อารยะ

ของประเทศไทย	 จุดยืนทางการเมืองในสงครามท่ียึดมั่นในสันติภาพ	 

ตลอดจนการสอดแทรกคติประชาธิปไตย	ความสุขสมบูรณ์ของราษฎร	 

และคุณธรรมของพระมหากษัตริย์	ซึ่งถึงแมจ้ะผา่นกาลเวลามากว่า	๘๐	ป	ี

แต่สารในภาพยนตร์ยังคงทันสมยัมาจนถึงปจัจุบัน

ส�าหรับแง่มมุของการอนรัุกษ์ภาพยนตร	์ชลิดา	เอ้ือบ�ารุงจิต	เล่าว่า	

พระเจ้าชา้งเผอืก เปน็ภาพยนตรท่ี์หอภาพยนตรไ์ด้น�ามาบูรณะมากคร้ังท่ีสดุ	

เพราะหลายปท่ีีผา่นมา	ได้ทยอยพบส�าเนาฟล์ิมภาพยนตรเ์รื่องนีห้ลายฉบบั	

และมขีนาด	ความยาว	หรอืรายละเอียดท่ีต่างกัน	โดยเฉพาะฉบบัล่าสดุเปน็

ฟล์ิมเนกาทีฟ	๓๕	มม.	ท่ีได้จากครอบครัวพนมยงค์	ซึง่ใกล้เคียงกับต้นฉบบั

มากท่ีสุด	 แต่มีจ�านวนไม่ครบและเส้นเสียงเส่ือมสภาพ	ท�าให้ต้องใช้เวลา 

ในการบูรณะอีกพอสมควร	นอกจากนีใ้นกระบวนการแต่ละครัง้ก็จะค้นพบ

เรื่องราวใหม	่ๆ	ใหไ้ด้ประหลาดใจอยูเ่สมอ	เชน่ครัง้นีท่ี้ได้ไปค้นคว้าเอกสาร

ท่ีหอสมดุปรดีี	พนมยงค์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม	

ก็ได้พบจดหมายเหตุท่ีส�าคัญต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะบันทึกข้อบกพร่องของ	

พระเจ้าช้างเผือก ซึ่งเขียนโดยปรีดีเอง	ท�าให้ได้ตอบค�าถามหลายอย่างท่ี 

ค้างคาใจมานาน	ชลิดาจึงเหน็ว่า	ภาพยนตรเ์รื่องนียั้งคงรอคอยการค้นพบ

สิง่ใหม	่ๆ	เพ่ือปะติดปะต่อเรื่องราวใหอ้อกมาสมบูรณ์

รบัชมบนัทึกภาพยนตรส์นทนา	“๘๐	ป	ีพระเจ้าชา้งเผอืก”	ฉบบัเต็ม

ได้ท่ี	http://bit.ly/80yearwhiteelephant   

กษิดิศ	อนนัทนาธรดร.ชาญวิทย์	เกษตรศริิชลิดา	เอ้ือบ�ารุงจิต

เมธากุล ชาบัญ 
นักศึกษาฝึกงานหอภาพยนตร์



คลังอนุรักษ์

ในยุคปัจจุบันท่ีภาพเคล่ือนไหวต่าง	ๆ	 ในทุกมุมโลกสามารถ

ถ่ายทอดสดไปสู่สายตาชาวโลกได้อย่างเรียลไทม์และตลอดเวลาทุก

วินาที	ผ่านทางช่างภาพของส�านักข่าวต่างชาติท่ีมาประจ�าอยู่ในเมือง

ไทย	หรอืภาพจากชา่งภาพไทยท่ีสง่ไปยังต่างประเทศ	และท่ีส�าคัญผา่น

สายตาและมือถือของพลเมืองธรรมดาท่ัวโลก	แต่หากย้อนไปเมื่อราว	

๗๐	ปก่ีอนเรื่องเหล่านีล้้วนเปน็ไปไมไ่ด้เลย	กว่าอีกซกีโลกหนึ่งจะได้รบั

รู้เร่ืองราวของอีกซีกโลกหนึ่งนั้นใช้เวลาร่วมสัปดาห์	 ร่วมเดือน	ล�าพัง

คนท่ีมคีวามรูค้วามสามารถจะถ่ายภาพเหล่านีเ้องในเมอืงไทยอยา่งเปน็

อาชีพก็นบัได้ว่าแทบไมม่เีลย	จนเมื่อวันท่ี	ทวีศกัด์ิ	วิรยศริ	ิชายผูม้ใีจรกั

ในการถ่ายภาพคนหนึ่งได้ถ่ายท�าหนังข่าวให้แก่บริษัทเมโทร	นิวส์ใน

อเมริกา	 จุดเริ่มต้นของช่างภาพหนงัข่าวอาชีพท่ีท�างานในระดับสากล

ในเมอืงไทยจึงได้เริ่มต้นขึ้น

ทวีศกัด์ิ	วิรยศริิ	เกิดเมื่อวันท่ี	๒	กันยายน	๒๔๔๔	(ทวีศกัด์ิเชื่อ

ว่าเขาเปน็คนไทยคนแรกท่ีชื่อนี)้	เปน็ลูกชายของ	พระยามหาอ�ามาต-

ยาธิบดี	 (เส็ง	 วิรยศิริ)	 อดีตราชปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยใน

รัชกาลท่ี	๕	กับ	นางนาฎ	วิริยศริิ	มพีี่นอ้งร่วมมารดา	๔	คน	หนึ่งในนั้น

คือ	สรรพสริ	ิวิรยศริ	ิผูบุ้กเบกิวงการขา่วโทรทัศนแ์ละโฆษณาของเมอืง

ไทย	และ	สมบูรณ์	 วิรยศิริ	 ผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์รายการมรดกของ

ไทย	สารคดีโทรทัศนช์ื่อดังในอดีต

ทวีศักด์ิมีความสนใจในการถ่ายภาพมาต้ังแต่เด็ก	 เพราะบิดา

เป็นคนท่ีช่ืนชอบในการถ่ายภาพ	ท�าให้ตนเองรวมถึงน้องชายอย่าง

สรรพสิริและสมบูรณ์พลอยได้รับอานิสงส์ในเรื่องนี้มาจนเติบใหญ่

มหีนา้ท่ีการงานในวงการข่าว

เมื่อเรียนจบ	ม.๖	ทวีศกัด์ิตัดสินใจไปเรียนต่อโรงเรียนนายเรือ	

เพราะทางครอบครวัอยากใหส้มาชกิในครอบครวัสกัคนรบัราชการเปน็

ทหาร	แต่เมื่อเรียนไปได้	๒	ปีทวีศักด์ิพบว่าตนเองเป็นคนเมาคล่ืนจึง

ออกจากโรงเรยีนไปอยูส่งิค์โปรกับ	เพิม่ศกัด์ิ	วิรยศริ	ิพีช่ายซึ่งเปน็กงศลุ

ชา่งภาพหนังขา่ว 
ผู้เปดิเมืองไทยสูส่ายตาชาวโลก 

ฝา่ยอนรุักษ์

ใหญท่ี่สิงค์โปร	และไปร�าเรยีนวิชาทางด้านการบญัชีจนส�าเรจ็การศกึษา

กลับมารับราชการในส�านกังานตรวจเงินแผน่ดิน	

ในระหว่างท่ีทวีศกัด์ิรบัราชการเขาก็ยังรกัการถ่ายภาพ	โดยรบั

ถ่ายภาพนิง่เบื้องหลังต่าง	ๆ 	ใหก้องถ่ายหนงั	จนครัง้หนึง่ทวีศกัด์ิมโีอกาส

ได้ถ่ายภาพยนตร์บันทึกการแสดงละครเวทีเรื่องราชาธริาช	ตอนสมิง

พระรามอาสา	ท่ีจัดแสดงโดยกรมศลิปากร	และหนงัเรื่องนีเ้องท่ีกลาย

เปน็หนงัเปล่ียนชีวิตของทวีศกัด์ิ	เมื่อ	สุจิต	หริัญพฤกษ์	เพื่อนท่ีท�างาน

อยู่กระทรวงต่างประเทศได้ขอน�าหนังไปฉายเผยแพร่ในต่างประเทศ	

จนภาพของหนงัไปเขา้ตาประธานบรษัิทเมโทร	นวิส	์บรษัิทท่ีก�าลังมอง

หาผู้แทนข่าวจากดินแดนตะวันออกไกล	 จึงอยากให้ทวีศักด์ิเป็นผู้รับ

งานถ่ายหนังข่าวให้แก่บริษัท	 เมื่อสุจิตกลับมาเมืองไทยจึงได้น�าความ

ประสงค์ของเมโทร	นิวส์มาบอกกล่าวแก่เขา	 ทวีศักด์ิในวัยส่ีสิบกว่า 

จึงได้เริ่มต้นอาชีพช่างภาพหนังข่าว	 และชีวิตท่ีสองของเขาก็เริ่มขึ้น 

นบัแต่นั้น	โดยหนงัข่าวเรื่องแรก	ๆ	จากความทรงจ�าของทวีศกัด์ิท่ีถ่าย

ให้แก่เมโทร	นิวส์	 คือ	พระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาล 

ท่ี	๘	ในป	ี๒๔๙๓	หนงัท่ีถ่ายท�าออกมาได้อย่างงดงาม

ทวีศกัด์ิกับขาต้ังกล้องพิเศษท่ีเขาคิดค้นขึ้นเพื่อใหส้ามารถถ่ายได้หลายกล้อง
ในเวลาเดียวกัน

๕
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เมื่อหนงัถกูน�าออกเผยแพรใ่นต่างประเทศ	ผลงานของทวีศกัด์ิก็ได้รับการ

บอกต่อกันไปปากต่อปาก	หลายส�านกัขา่วต่างพากันติดต่องานมายงัทวีศกัด์ิเพื่อ

ให้เขาเป็นผู้ถ่ายข่าวในเมืองไทยรวมถึงประเทศใกล้เคียงส่งกลับมายังส�านักข่าว	

ท้ัง	 CBS,	 ABC,	 NBC	 จากอเมริกา	 Visnews,	 IPN,	 BBC	 จากอังกฤษ,	 ABC	

ออสเตรเลีย,	 German	Television	 ฯลฯ	มีงานหลากหลายประเภทท้ังข่าวและ

สารคดีท่ีมอบหมายให้ทวีศักด์ิเป็นคนถ่ายแต่เพียงผู้เดียวในไทยเวลานั้นเพราะ

ความไว้เนื้อเชื่อมอื	พร้อมกับกล้องฟิล์มและเครดิตค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ 	ท่ีถูกส่งมาให้

ทวีศกัด์ิเปน็พิเศษ	จนเขาเองต้องคิดค้นขาต้ังกล้องแบบพิเศษท่ีสามารถวางกล้อง

ได้หลายตัว	เพื่อใหส้ามารถถ่ายได้หลายกล้องในเวลาเดียวกัน	โดยได้	นวลละออง	

พวงทอง	คู่ชีวิตเปน็คนคอยช่วยเหลือท�าหนา้ท่ีต่าง	ๆ	เช่น	ผูช้่วยถ่าย	ท�าสคริปต์	

และประสานงานส่งหนงัต่าง	ๆ	ใหแ้ก่ส�านกัข่าว

แต่ถึงแมว่้าทวีศกัด์ิจะเปน็ชา่งถ่ายหนงัขา่วอิสระใหส้�านกัขา่วต่างประเทศ

คนไทยเพียงคนเดียวในเวลานั้นท่ีได้น�าภาพเมืองไทยออกสู่สายตาชาวโลก	ทว่า

ในเมืองไทยเองเขากลับไม่ได้รับการยอมรับและอ�านวยความสะดวกเท่าท่ีควร	

คราวหนึ่งในยุคของ	 จอมพล	สฤษด์ิ	 ธนะรัชต์	ทวีศักด์ิถูกนายทหารชั้นผู้ใหญ่ 
ไล่ลงจากรถไฟเมื่อรู้ว่าเขาจะขอติดขบวนไปถ่ายภาพโศกนาฏกรรมจากมหาวาตภัย

ท่ีแหลมตะลมุพกุเมื่อป	ี๒๕๐๕	ท้ังท่ีทวีศกัด์ิรอ้งขอว่าการใหเ้ขาถ่ายภาพสง่ไปยงั

ต่างประเทศนั้นจะส่งผลดีต่อเมืองไทยในแง่ท่ีท�าให้ต่างชาติได้รับรู้และส่งความ

ช่วยเหลือมายังเมืองไทยได้	 แต่นายทหารผู้นั้นก็มิได้รับฟัง	 ดีท่ีทวีศักด์ิสามารถ 

โบกรถบรรทกุเดินทางไปเองและถ่ายงานมาได้ส�าเร็จ	หรอือีกคราวหนึง่เมื่อสมเด็จ

พระบรมราชนินีาถเอลิซาเบธท่ี	๒	เสด็จพระราชด�าเนนิเยือนประเทศไทยคร้ังแรก

ในป	ี๒๕๑๕	เมื่อเจ้าหนา้ท่ีทราบว่าทวีศกัด์ิเปน็ชา่งภาพของส�านกัขา่วต่างประเทศ

ก็แสดงอาการหยามเหยยีดไมต้่องการใหเ้ขาถ่าย	โดยอ้างว่ามชีา่งภาพของตนเอง

อยู่แล้ว	 จนทวีศักด์ิต้องอาศัยประสบการณ์และความช�านาญของตนเองในการ 

หาทางถ่ายภาพออกมาได้ส�าเร็จ	



๗

บรรยายภาพ	
(๑)	 ละครเรื่องราชาธิราช	ตอนสมิงพระรามอาสา	ภาพยนตร์ท่ีเปล่ียนชีวิตของ 
ทวีศกัด์ิ		(๒)	ภาพยนตรก์ารเสด็จพระราชด�าเนนิเยือนเมอืงไทยครัง้แรกของสมเด็จ
พระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี	๒	และเจ้าชายฟิลิป	ดยุกแห่งเอดินบะระ	พระสวามี	
ในป	ี๒๕๑๕		(๓)	ภาพยนตร์บนัทึกเหตกุารณ์การชุุมนมุของนกัเรยีนและนกัศกึษา
ในเดือนตุลาคม	๒๕๑๙	 	 (๔)	 ทวีศักด์ิขณะก�าลังถ่ายท�าภาพวิถีชีวิตชาวบ้านท่ี 
ตลาดน�าด�าเนนิสะดวก	จังหวัดราชบุรี		(๕)	ภาพถ่ายบนเครื่องบินขณะนายทหาร
ชาวอเมริกันก�าลังเล็งปืนส�ารวจข้าศึกในสงครามเวียดนาม	 (๖)	 นวลละออง	
พวงทอง	คู่ชีวิตผู้เป็นผู้ช่วยงานข้างกายทวีศักด์	 	 (๗)	การเดินแบบแฟชั่นโชว์ท่ี
โรงแรมนารายณ์ในป	ี๒๕๑๑		(๘)	พิธเีปดิเอเชียนเกมส์	ครั้งท่ี	๕	ในป	ี๒๕๐๙	ซึ่ง
เปน็ครั้งแรกท่ีประเทศไทยเปน็เจ้าภาพ

๒

นอกจากปญัหาการถ่ายงานแล้ว	อีกปญัหาหนึง่ท่ีเปน็เรื่องเหนื่อย

หนา่ยใจของเขาก็คือระบบราชการไทยท่ีกรมศลุกากรในสมยันัน้	เมื่อการ

ส่งฟิล์มไปยังส�านักข่าวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย	 เหตุจากความไร้

ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีบางคน	 รวมไปถึงการเรียกรับสินบนต่าง	ๆ	

เพื่อให้งานเป็นไปได้อย่างคล่องตัว	 ท่ีท�าให้ทวีศักด์ิต้องใช้เวลาส่วนหนึ่ง

ไปกับการผูกมิตรข้าราชการเหล่านี้เพื่อให้งานของตนลุล่วงไปด้วยดี	 

ต่างจากในต่างประเทศท่ีศุลกากรนั้นให้ความส�าคัญกับงานข่าวมาเป็น

อันดับต้น	ๆ 	หรอืแมแ้ต่การถ่ายท�าต่าง	ๆ 	เองก็ได้รบัความสะดวกมากกว่า

ในเมอืงไทย

หนงัขา่วท่ีทวีศกัด์ิถ่ายนัน้มมีากมายหลากหลายท้ังขา่วการเมอืง	

กีฬา	แฟชั่น	สังคม	ศลิปวัฒนธรรม	การเสด็จฯ	ของรัชกาลท่ี	๙	และไมใ่ช่

แต่เหตุการณ์ในเมืองไทยเท่านั้น	 เขายังได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ถ่าย

ภาพยนตร์ข่าวในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย	 แม้แต่ข่าวสงคราม 

ในยุคสงครามเย็นหรือสงครามเวียดนาม	ทวีศักด์ิต้องออกไปเสี่ยงภัย 

เส่ียงอันตรายเปน็ช่างภาพยนตรข่์าวสงครามด้วยผูห้นึ่ง	แต่หนงัในความ

ทรงจ�าท่ีทวีศักด์ิยังคงนึกถึงจากค�าบอกเล่าของเขาคือ	ข่าวการเดินทาง

เยือนประเทศพมา่ของ	โจว	เอินไหล	นายกรฐัมนตรจีีน	ท่ีทางการจีนและ

พม่าไม่อนุญาตให้ส�านักข่าวต่างชาติเข้ามาถ่ายท�าภายในได้	แต่ทวีศักด์ิ

เป็นนักข่าวต่างประเทศเพียงคนเดียวท่ีได้เข้าไปถ่ายเหตุการณ์อย่าง 

ใกล้ชิด	 ด้วยการปลอมตัวเป็นนักข่าวพม่าจนท�าให้ได้ข่าวออกมา	หรือ 

ข่าวเครื่องบินตกท่ีเขาใหญ่ท่ีท�าให้เขาได้เห็นภาพความสยดสยองจาก

เหตกุารณน์ีอ้ย่างไมเ่คยมาก่อน	แต่ขา่วท่ีนบัเปน็เกียรติในชวิีตของเขาคือ

ข่าวสารคดีฝิ่ นท่ีถ่ายให้แก่ส�านักข่าว	CBS	 เล่าเรื่องกระบวนการท้ังหมด

ของมัน	 ต้ังแต่การปลูกฝิ่ นท่ีเชียงใหม่มาจนถึงปลายทางท่ีโรงฝิ่ นใน

เยาวราช	ซึ่งเปน็ข่าวท่ีถ่ายท�าออกมาได้อย่างดี	จนได้รับการเสนอชื่อเข้า

ชงิรางวัลพลิูตเซอร	์แต่นา่เสยีดายท่ีเขาพลาดรางวัลนีไ้ป	และท่ีนา่เสยีดาย

อีกประการคือหนงัเหล่านีเ้ปน็หนงัท่ีทวีศกัด์ิสง่ไปใหส้�านกัขา่วต้นทางโดย

มิได้ขออนุญาตเก็บไว้เอง	 ด้วยเพราะความเร่งรีบในอาชีพการท�าข่าวจึง

ยังไม่มีหนังส�าคัญเหล่านี้ให้เราได้รับชม	แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ยังมีหนังข่าว 

อีกมากมายรวมท้ังหนงับ้านสว่นตัวท่ีทวีศกัด์ิได้มอบไว้ใหกั้บหอภาพยนตร์

อนรุักษ์	ซึ่งผูส้นใจสามารถมารับชมได้ท่ีหอภาพยนตร์

ทวีศกัด์ิท�าอาชีพช่างถ่ายหนงัข่าวมาจนถึงอายุ	๗๕	ป	ี ก่อนเลิก

อาชีพนีไ้ปเพราะสังขารท่ีโรยรา	แต่ยังคงท�าหนา้ท่ีเปน็ช่างภาพและช่าง

ภาพยนตร์สมัครเล่น	หรือจะเรียกแบบเก่าว่าเชลยศักด์ิ	 คอยถ่ายภาพ 

และภาพยนตรบ์นัทึกกิจกรรมในสงัคม	ญาติมติรและครอบครวั	จนวาระ

สุดท้ายของชีวิต	เมื่อเสยีชวิีตในวัย	๙๐	ปด้ีวยโรคถงุลมโปง่พอง	แต่ท่าน

ได้ท้ิงมรดกผลงานภาพยนตร์ท้ังในงานอาชีพและงานเชลยศักด์ิจ�านวน

มากนบัรอ้ยเรื่องไว้ท่ีหอภาพยนตร	์ใหแ้ก่คนรุน่หลังได้เหน็และศกึษาภาพ

ของสังคมไทยในอดีตในแบบท่ีชาวโลกได้เห็นและรับรู้กันต้ังแต่เมื่อ	๗๐	

ปท่ีีแล้ว    
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ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

๘

หอภาพยนตร์เริม่ฉายหนงัอิหรา่นรว่มสมยัในโปรแกรมภาพยนตร์

ต่างประเทศต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา	 ด้วยการสนับสนุนของ 

สถานทูตอิหร่านประจ�าประเทศไทย	 จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีจดหมายข่าว 

ในฉบบันีจ้ะพาผูอ่้านไปรูจั้กประวัติศาสตรภ์าพยนตรข์องประเทศอิหรา่น	

ดินแดนของอาณาจักรเปอร์เชียท่ีร�ารวยด้วยนักปราชญ์	 กวี	 ศิลปิน	 

นกัเขียน	และคนท�าหนงัคนส�าคัญของโลกมากมายต้ังแต่อดีตถึงปจัจุบนั	

โดยเป็นการเดินทางผ่านหนังสือหลายเล่มท่ีมีบริการในห้องสมุดและ 

โสตทัศนสถาน	เชิด	ทรงศรี	

บทความนี้จะสรุปความและพาท่านไปรู้จักหนังอิหร่านต้ังแต่

อดีตถึงปัจจุบันโดยสังเขป	 โดยทุกท่านสามารถมาอ่านหรือค้นคว้า 

เพิ่มเติมได้ท่ีหอ้งสมดุของหอภาพยนตร์	 ท้ังนีเ้พื่อเพิ่มอรรถรสในการชม

หนงัอิหร่านอย่างเต็มเปี่ ยม

แรกเร่ิมมภีาพยนตร์ในอิหร่าน
หนังสือ Iranian Cinema, A Political History	 โดย	Hamid	

Reza	Sadr	 ไล่เรียงใหเ้หน็ว่าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์อิหร่านเริ่มต้นขึ้น

ในวังของพระเจ้าชาห	์ราวป	ีค.ศ.	๑๙๐๐	กษัตริย์โมซาฟฟาร์	อัลดิน	ชาห	์

เดินทางไปยุโรปและต่ืนเต้นกับสิง่ประดิษฐท่ี์ท�าใหภ้าพเคล่ือนไหวบนจอ

ได้	 จึงส่ังให้ลูกชายของช่างภาพประจ�าวังซื้ออุปกรณ์ถ่ายหนังกลับมา

อิหร่าน	กษัตริย์โมซาฟฟาร์จึงเปน็คนอิหร่านคนแรกท่ีถูกถ่ายด้วยกล้อง

ภาพยนตร	์จากนัน้ไมน่านมกีารต้ังโรงภาพยนตรข์ึ้นในประเทศ	ก่อนท่ีจะ

ถูกสั่งปิดโดยนักการศาสนาท่ีมีมติว่าภาพยนตร์เป็นงานของมารร้าย	 

จวบจนหลังปี	 ค.ศ.	 ๑๙๑๑	หลังเกิดการปฏิวัติและอิหร่านกลายเป็น

ประเทศท่ีปกครองด้วยรัฐธรรมนูญโดยยังมีกษัตริย์	 จึงมีการผ่อนคลาย

และมีโรงหนังเกิดขึ้น	 ถึงแม้ว่า

การต่อสู้ทางความคิดระหว่าง

นกัการศาสนากับภาพยนตรจ์ะ

ยังปรากฏให้เห็นอยู่ต่อมาอีก

เปน็ร้อยปี

ในปี	 ๑๙๒๔	 คนท�า

หนงัอเมรกัิน	เมเรยีน	ซ.ี	คเูปอร์	

และ	 เออร์เนสต์	 บี.	 โชดแซก	 

ผู้สร้างหนังเรื่อง	King Kong 

(รวมท้ังต่อมาสร้างเรื่อง	Chang 

ในสยาม	ป	ี๑๙๒๗)	ถ่ายหนงัสารคดีชนเผา่เร่ร่อนเรื่อง	Grass	ถือว่าเปน็

หนึ่งในหนังสารคดีท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและยังหลงเหลืออยู่ของอิหร่าน	 ต่อมา 

มีหนังเล่าเรื่องเรื่องแรกของอิหร่านออกฉายในปี	๑๙๓๐	 เป็นหนังตลก

ชวนหวัชื่อ	Abi and Rabi สิ่งท่ีนา่สนใจคือ	หนงัถูกมองด้วยมติิทางการ

เมอืงมากกว่าเนื้อหาของมนั	โดยเฉพาะการท่ีหนงัสรา้งภาพกรุงเตหะราน

ในช่วงเวลาของความเปล่ียนแปลงภายใต้การปกครองของกษัตริย์ชาห	์ 

เรซา	ปาหล์าวี	จากนั้นระหว่างป	ี๑๙๓๐	-	๑๙๓๗	มหีนงัออกฉาย	๙	เรื่อง	

ท้ังหมดเปน็หนงัเงียบ	ส่วนหนงัเสียงเรื่องแรกคือ	Lor Girl ในป	ี๑๙๓๓	

เป็นหนังผจญภัยท่ีถ่ายท�าในอินเดีย	 และถือเป็นจุดเปล่ียนส�าคัญของ

วิวัฒนาการอุตสาหกรรมหนงัอิหร่าน

ต่อมาในทศวรรษ	๑๙๔๐	หนังอิหร่านแผ่วก�าลังลง	 ด้วยเหตุท่ี 

ว่าหนังยุโรปเข้ามาแทนท่ี	 พร้อม	 ๆ	 กับภัยสงครามและการรุกราน 

เข้าครอบง�าของอังกฤษและฝา่ยสัมพันธมติร	ก่อนท่ีหนงัอิหร่านจะกลับ

มาฟื้ นคืนชีพในศตวรรษท่ี	๑๙๕๐	มีการสร้างสตูดิโอหนังท่ีส�าคัญชื่อ	 

ท�าความรู้จัก
หนงัอิหร่าน 

จากอดีตถึงปจัจุบนั 
ก้อง	ฤทธิดี์
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จิตวญิญาณและความท้าทาย
หนงัสอืท่ีนา่สนใจอีกสองเล่มเก่ียวกับหนงัอิหร่าน	

ได้แก่	Shi’I Islam in Iranian Cinema: Religion and 

Spirituality in Film	 โดย	Nagini	 Pak-Shiraz	 เล่มนี ้

พูดถึงภาพยนตร์ในสถานะของสื่อทางจิตวิญญาณ	 เป็น

งานศึกษาเชิงลึกท่ีแสดงให้เห็นว่า	 ผู้ก�ากับหนังอิหร่าน	 

รวมท้ังนกัวิจารณแ์ละนกัวิชาการบางสาย	มแีนวคิดในการ

ตีความภาพยนตร์ในแง่มุมการบ�าเพ็ญเพียรทางความคิด

และการเปิดการรับรู้ขั้นสูง	 ใกล้เคียงกับหลักการทาง

ศาสนาบางอย่าง	เช่น	พลังธรรมชาติท่ีเปดิเผยตัวตนของ

ตัวละครใน Baran	 (๒๐๐๑)	หนงัของ	มายิด	มาจีดี	หรือ

หนังท่ีอ้างอิงและตีความหลักคัมภีร์อัลกุรอ่าน	 เช่น	 

A Piece of Bread (๒๐๐๕)	โดย	คามาล	ตาบรีซี	หนงัสือ

เล่มนีย้�าเตือนใหเ้หน็ถึงความเขม้ข้นทางความคิดของหนงั

อิหรา่น	และการเชื่อมโยงศลิปะภาพยนตร์กับความคิดเชงิ

จิตวิญญาณ

เล่มสุดท้ายท่ีหอ้งสมดุฯ	ของหอภาพยนตรน์�าเสนอ	

คือ Iranian Cinema Uncensored: Contemporary 

Film-makers Since the Islamic Revolution	 โดย	

Shiva	Rahbaran	 เป็นการรวมบทสัมภาษณ์ผู้ก�ากับหนัง

ของอิหร่านมากมาย	 เช่น	 อับบาส	 เคียรอสตามี,	 มายิด	 

มาจีดี,	โมหเ์ซน	มคัมาลบาฟ,	ดารอุิส	เมฮจิ์ว,	จาฟาร	์พานาฮี	

และอ่ืน	ๆ	ในประเด็นอันหลากหลาย	แนวคิด	การท�างาน	

และหนงัอิหร่านในบริบทการเมอืงและสังคม

หนังอิหร่านมีประวัติศาสตร์ยาวนานและ 

รุ่มรวยทางความคิดมาก	 การศึกษาหนังจาก

ประเทศนี้ ท้ังโดยการชมและอ่านหนังสือ

ประกอบจะท�าใหเ้กิดความเขา้ใจในมติิอัน

หลากหลายของวัฒนธรรมอันเก่าแก่

ของโลกแหง่นี	้  
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Mitra	 Studio	 และผลิตหนังออกมาอย่าง 

ต่อเนื่ อง	 ส่วนมากเป็นหนังท่ีแสดงความ

ก้าวหนา้ทางความคิด	ท้ังปญัหาสงัคม	บทบาท

ผู้หญิง	 ประเด็นการต่อต้านจักรวรรดินิยม

ตะวันตก	ความขดัแยง้ระหว่างกษัตรยิช์าหกั์บ

ประชาชนท่ีเพ่ิมมากขึ้น	 รวมท้ังประเด็นท่ีว่า

ด้วยศาสนาอิสลาม

บทกวแีละการปฏิวติัอิสลาม
หนังสืออีกเล่มท่ีจะช่วยให้เห็นประวัติศาสตร์และแนวคิดของหนังอิหร่านคือ	

The Poetics of Iranian Cinema	โดย	Khatereh	Sheibani	หนงัสอืเริม่ต้นโดยอธบิาย

ความสัมพันธร์ะหว่างภาพยนตร์กับศาสนาอิสลาม	อยาตอลเลาะห์	 โคไมนี	ผู้น�าการ

ปฏิวัติอิสลามในป	ี๑๙๗๙	(เมื่อพระเจ้าชาหถู์กโค่นล้มและอิหรา่นกลายเปน็สาธารณรฐั

อิสลาม)	 เคยแข็งกร้าวว่าภาพยนตร์คือต้นเหตุของความเสื่อมทรามท้ังหลาย	 แต่ 

หลังจากเขาข้ึนสู่อ�านาจ	น�าเสียงของโคไมนอ่ีอนลงเพราะเหน็ประโยชนใ์นการโนม้นา้ว

จิตใจคนด้วยหนงั	เขาจึงกล่าวเพยีงว่า	“เราไมไ่ด้ต่อต้านภาพยนตร	์วิทยุ	หรอืโทรทัศน	์

ภาพยนตร์ควรถูกใช้เพื่อการศึกษาแทนท่ีจะใช้เพื่อสร้างมลทิน”	 ความสัมพันธ์อัน 

ซับซ้อนระหว่างภาพยนตร์กับศาสนาและการเมืองของอิหร่านมีให้เห็นมาตลอด	 

ท้ังการเซน็เซอรไ์ปจนถึงการเผาโรงหนงัในช่วงท่ีการต่อต้านรุนแรง	แต่ในขณะเดียวกัน

คนท�าหนังคนส�าคัญเร่ิมมีบทบาทหลังการปฏิวัติอิสลาม	 และภาพยนตร์กลายเป็น

ศลิปะท่ีช่วยสร้างอัตลักษณ์ของชาติอิหร่านต่อคนดูหนงัท้ังโลกในเวลาต่อมา	

แนวคิดส�าคัญท่ีสุดของหนงัสือ	The	Poetics	of	Iranian	Cinema	ว่าด้วยการ

เปล่ียนผ่านทางวัฒนธรรมจากวรรณกรรมและกวีแบบเปอร์เชีย	 มาสู่การแสดงออก

ด้วยภาพและภาพยนตร์ของคนท�าหนังยุค	๑๙๖๐	 ต่อเนื่องไปถึงช่วงหลังการปฏิวัติ

อิสลามในปี	 ๑๙๗๙	พูดอีกอย่างคือ	 แต่เดิมนั้นกวีนิพนธ์เป็นศิลปะขั้นสูงของชาว

เปอร์เซียและเปน็วัฒนธรรมท่ีได้รับการยกย่องต่อเนื่องยืนยาว	จากนั้น	“หนงัศลิปะ”	

ของอิหร่านโดยคนท�าหนังรุ่นใหม่	 โอบรับเอาวัฒนธรรมแบบกวีและถ่ายทอดมาสู ่

โลกภาพยนตร์	 ดังเห็นได้จากหนังของผู้ก�ากับอย่างอับบาส	 เคียรอสตามี,	 โมห์เซน	 

มคัมาลบาฟ,	บาหร์าม	เบไซ,	ดาริอุส	เมฮ์จิว	ฯลฯ

ต้ังแต่ชว่งทศวรรษท่ี	๑๙๘๐	เปน็ต้นมา	ผูก้�ากับนวิเวฟของอิหรา่นเริม่ท�าหนงั

อย่างต่อเนื่อง	โดยใช้รากฐานของกวีนพินธแ์ละศลิปะการเล่าเรื่องแบบเปอร์เชีย	และ

สุนทรียศาสตร์ท่ีเน้นย�าถึงแนวคิดมนุษย์นิยมและความหลากหลายของเช้ือชาติและ

เผ่าพันธุ	์ คนท�าหนังคนส�าคัญอย่าง	 อับบาส	 เคียรอสตามี	 ได้มรดกทางความคิดจาก 

บทกวีเปอรเ์ชยี	โดยเฉพาะการสรา้งความล่ืนไหลด้วยภาพลองเทก	การพนิจิพเิคราะห์

ชีวิตในสภาวะปัจจุบันท่ีท้ังสวยงามและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน	และการอุปมา

อุปไมยถึงสิ่งท่ีมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า	 เช่นในหนัง Where is the Friend's House? 

(๑๙๘๗)	Life and Then Nothing (๑๙๙๒)	และ	Through the Olive Trees (๑๙๙๔)	

นอกจากนีเ้คียรอสตามยีงัทดลองผสมเรื่องแต่ง	เรื่องจรงิ	หนงัเล่าเรื่อง	และหนงัสารคดี	

เพื่อแสวงหานยิามใหมข่องภาพยนตรใ์นรูปแบบของบทกวี	จนเขากลายเปน็คนท�าหนงั

อิหร่านท่ีได้รับการยกย่องท่ัวโลกมากท่ีสุด	(เคียรอสตามเีสียชีวิตในป	ี๒๐๑๖)



๑๒

เมื่อวันท่ี	 ๒๓	 กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา	ปง	 อัศนิวิกุล	 ได้รับ 

การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจ�าป	ี

๒๕๖๓	สาขาศลิปะการแสดง	(ผูก้�ากับระบบเสยีง–สรา้งสรรค์	และ

บันทึกเสียงภาพยนตร์)	 เปน็เกียรติยศล่าสุดท่ามกลางรางวัลและ

คุณูปการมากมายจากงานท�าเสียงใหแ้ก่ภาพยนตร์มาท้ังชีวิต	

ในวาระส�าคัญนี	้ทีมงานหอภาพยนตรไ์ด้เดินทางไปคารวะ

คุณปงในวัย	๙๐	ป	ีท่ีหอ้งบันทึกเสียงรามอินทราซึง่เขาเปน็ผูก่้อต้ัง	

และขอสัมภาษณ์ถึงเส้นทางการท�างาน	 โดยมี	 สุนิตย์	 อัศวินิกุล	

ลูกชายผู้สืบสานงานท�าเสียงภาพยนตร์มาร่วมสนทนา	และนี่คือ

บางส่วนของประวัติศาสตร์จากค�าบอกเล่าท่ีเราได้รับในวันนั้น	

  จุดเริ่มต้นที่หนุมานภาพยนตร ์ 

ปง	อัศวินกุิล	เกิดเมื่อวันท่ี	๒๗	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๗๓	เมื่ออายุ

ได้ราว	๒๐	ปเีขาได้ก้าวเขา้มาสู่วงการภาพยนตร	์ด้วยการเปน็ผูช้ว่ยกล้อง

ของ	รัตน	์เปสตันยี	ในการถ่ายท�าภาพยนตร์เรื่องแรกชื่อ	ตุ๊กตาจ๋า	ออก

ฉายในป	ี๒๔๙๔	

ตุ๊กตาจ๋า	 เปน็ภาพยนตร์	๑๖	มม.	พากย์	ตามรูปแบบนยิมของ

หนงัไทยในเวลานัน้	ต่อมารตันไ์ด้ลงทนุสรา้งโรงถ่าย	“หนมุานภาพยนตร์”	

เพื่อถ่ายภาพยนตรเ์สยีง	๓๕	มม.	มาตรฐานสากล	โดยปงได้รบัมอบหมาย

ใหศ้กึษาอุปกรณ์ใหม	่ๆ 	ท่ีรตันแ์ละหุน้สว่นคือ	โรเบริต์	จี.	นอร์ท	สั่งเข้ามา

จากสหรัฐอเมริกา	 รวมท้ังได้เริ่มต้นเรียนรู้และฝึกฝนด้านการท�าเสียง 

ในการสร้างภาพยนตร์เรื่องแรกของโรงถ่ายคือ	สันติ-วีณา ซึ่งได้ฉายและ

ได้รางวัลในการประกวดภาพยนตรน์านาชาติแหง่เอเชยีอาคเนย	์ครัง้ท่ี	๑	

ประเทศญี่ปุน่	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๙๗	

อยา่งไรก็ตาม	แมจ้ะเปน็ภาพยนตรเ์สยีง	๓๕	มม.	แต่เสยีงสนทนา

ใน	สนัติ-วีณา นัน้	เปน็การพากยล์งฟล์ิมภายหลัง	ในขณะท่ีเครดิตผูบ้นัทึก

เสียงในภาพยนตร์เป็นของ	 ลีโอนาร์ด	 ลี	 	ปีถัดมาหนุมานภาพยนตร์ได้

สร้าง ชั่วฟ้าดินสลาย	 ซึ่งเป็นผลงานเรื่องแรกท่ีบันทึกเสียงขณะถ่ายท�า

และเรื่องแรกท่ีปงได้ท�าหนา้ท่ีผูบ้ันทึกเสียงอย่างเต็มตัว	 โดยอุปสรรคใน

การถ่ายท�าบางฉากนั้นยังคงอยู่ในความทรงจ�า

“ตอนท่ีไปถ่ายท่ีน�าตกท่ีเชียงใหม่ ถ่ายวันแรกยังไม่จบ พอ 

กลางคืนฝนตกขา้งบนภเูขา รุง่เชา้ไปถ่าย เสยีงน�ามนัไหลแรงกว่าเดิมมาก 

เพราะฝนมันตกกลางคืน เสียงน�ามันก็ดังขึ้น เสียงในฉากเลยไมเ่ท่ากัน”

เรื่องจากปก

ปรมาจารย์แห่งเสียง
ศิลปินแห่งชาติ และไม้ใหญ่แห่งวงการภาพยนตร์ไทย

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญูพุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

๑๐

ปง	อัศวินกิุล	ในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง	สันติ-วีณา	(๒๔๙๗)



๑๓

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

การท�าหน้าท่ีใน	ชั่วฟ้าดินสลาย ท�าให้ปงได้รับเกียรติยศแรก 

ของชีวิต	เปน็รางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยมในการประกวดภาพยนตร์ไทย 

ครัง้ท่ี	๑	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๐	และได้อีก	๒	ครัง้ติดต่อกันจาก	รักริษยา (๒๕๐๑)	

ผลงานของกรรณสตูภาพยนตรท่ี์ถ่ายท�าในโรงถ่ายหนมุานฯ	และ	โรงแรม

นรก (๒๕๐๐)	ของรัตน	์เปสตันยี	

นบัต้ังแต่นัน้	ปง	อัศวินกิลุ	ก็รบัหนา้ท่ีบันทึกเสยีงใหแ้ก่ภาพยนตร์

ท่ี	รัตน	์เปสตันยี	ก�ากับทุกเรื่อง	ท้ัง	สวรรค์มืด (๒๕๐๑)	แพรด�า	(๒๕๐๔)	

และ	น�าตาลไมห่วาน	(๒๕๐๗)	ซึง่ได้รบัรางวัลบนัทึกเสยีงยอดเยีย่มอีกครัง้	

รวมถึงเรื่องอ่ืน	ๆ	ท่ีเช่าโรงถ่ายหนมุานฯ	จนกระท่ังเกิดจุดเปล่ียนส�าคัญ

ของชีวิต

“วันนั้นผมไปชว่ยเพื่อนผมถ่ายหนงัเร่ือง แก้วแก่นกล้า เปน็หนงั 

๑๖ มม. คุณรัตน์เขาก็เรียกหาตัวแต่เช้า สักพักผมกลับมา เขาบอกว่า  

เมื่อเชา้ไปไหนมา ถ้าผมโกหก ผมก็ไมต้่องออกจากหนมุาน แต่ผมไมโ่กหก 

ผมบอกว่าผมไปชว่ยเพื่อนเปดิกล้อง แกก็ว่าเหน็คนอ่ืนดีกว่าฉันแล้วเหรอ 

ผมก็บอกว่า ช่วงน้ันหนุมานงานไม่ค่อยมี ผมเลยขอถือโอกาสนี้ลาสัก 

หนึ่งเดือน ไปชว่ยเขาถ่ายหนังเร่ืองนี้ใหจ้บ คุณรัตน์เขาบอกว่า ลาท�าไม 

ก็ลาออกเสียเลยสิ เราก็สะเทือนใจเหมือนกัน ผมไมไ่ด้ขึ้นไปหอ้งท�างาน

เลย นั่งอยู่ขา้งล่างหนา้หอ้งครัวของคุณรัตน์ตลอดท้ังวัน รุ่งเชา้ผมก็ไมไ่ด้

ไปท�างาน ท่านก็โทรไปถามท่ีถ่ายหนังทุกแห่ง อย่างอัศวินภาพยนตร์  

ถามว่าปงมันมาหรือเปล่าอะไรท�านองนี้  

“ผมก็ไปท่ีอัศวินภาพยนตร์เหมือนกัน คิดว่าจะไปของานท�า  

ไปถึงเหน็พระองค์เจ้าภาณพัุนธุยุ์คล	(เจ้าของอัศวินภาพยนตร์	–	ผูเ้ขยีน)	

ก�าลังท�าอะไรอยู่กับคนของท่าน พอเห็นแล้วผมเกิดตัดสินใจตรงนั้นว่า 

ผมขอมนีายคนเดียว ผมจะไมไ่ปรับจ้างกินเงินเดือนใคร ไมม่นีายคนท่ีสอง 

จากนั้นผมก็ไมไ่ด้ท�างานใหใ้ครอีก แล้วก็ออกมารับงานเอง”

แม้จะต้องออกจากหนุมานภาพยนตร์	 แต่รูปถ่ายของรัตน์ใน 

โรงถ่ายแห่งนี้ท่ีปงน�ามาขยายใหญ่ใส่กรอบประดับไว้ในห้องบันทึกเสียง

รามอินทรา	บ่งบอกใหเ้รารูว่้าเขายังคงร�าลึกถึงครูและเจ้านายคนเดียวใน

ชีวิตอยู่เสมอ

คนท�าเสียงมือหนึ่ง
ของวงการหนังไทย 

“พอออกมา งานแรกท่ีรับก็คืองานของ เชิด ทรงศรี เขาถ่ายหนัง 

๑๖ แล้วก็มีเพลง ๓๕ ผมไปรับท�าเพลงใหเ้ขา เพลงหนึ่งหมื่นหา้ สี่เพลง

ก็หกหมื่น ก็มีทุนแล้ว (หวัเราะ)

“ตอนนัน้บุศยพรรณของคณุปริญญา (ปรญิญา	ทัศนยีกลุ	เจ้าของ

โรงหนงับุศยพรรณและผูส้ร้างภาพยนตร์	–	ผูเ้ขียน)	เขามีกล้อง ๓๕ ผม

ก็เชา่กล้องเขาไปถ่าย”

ชว่งทศวรรษ	๒๕๑๐	ท่ี	ปง	อัศวินกิลุ	ออกจากหนมุานภาพยนตร์	

หนงัไทย	๑๖	มม.	หลายเรื่องจะมฉีากเพลงท่ีถ่ายท�าด้วยระบบ	๓๕	มม.	

เสยีงในฟล์ิมเปน็จุดขาย	ปงได้เชา่กล้องมารบัจ้างถ่ายท�าฉากเพลงเหล่านี	้

และน�าฟิล์มไปท�าแล็บท่ีฮ่องกง	 ด้วยในเวลานั้นยังไม่มีแล็บภาพยนตร์	 

๓๕	มม.	 มาตรฐานในเมืองไทย	 โดยจะพิมพ์ส�าเนาเป็นฟิล์ม	๓๕	มม.	 

๓	ส�าเนา	ส�าหรับโรงหนงัในกรุงเทพฯ	ท่ีมเีครื่องฉาย	๓๕	มม.	(ฉากเพลง

จะฉายแยกจากฉากท่ัวไปท่ีฉายด้วยเครื่อง	๑๖	มม.)	และฟิล์ม	๑๖	มม.	

๒	ส�าเนา	ส�าหรับจัดฉายในต่างจังหวัดท่ีไมม่เีครื่องฉาย	๓๕	มม.	ไมน่าน	

เขาก็ได้เปิดบริษัทแรกในชีวิตชื่อ	MPA	 Service	ซึ่งย่อมาจากช่ือภาษา

อังกฤษ	Mr.	Pong	Asvinikul		โดยลงทุนซื้อกล้อง	๓๕	มม.	ยี่หอ้	Arriflex	

เพื่อมารับจ้างถ่ายท�า	รวมท้ังใหผู้ส้ร้างรายอ่ืนเช่า

ในชว่งนัน้	การสร้างหนงัไทยค่อย	ๆ 	เปล่ียนผา่นจากระบบ	๑๖	มม.	

พากย์	เปน็	๓๕	มม.	เสียงในฟิล์ม	แต่เกือบท้ังหมดยังเปน็การพากย์เสียง

๑๑

บรรยายภาพ
(๑)	ปง	อัศวินกิุล	ขณะถ่ายเสียงลงฟิล์มระบบออปติคัล	ท่ีโรงถ่ายหนมุานภาพยนตร์
(๒)	ปง	อัศวินกิุล	(ท่ีสองจากขวา)	กับกล้อง	Arriflex	ท่ีซื้อมาใช้งาน	และ	
ก้องเกียรติ		อัศวินกิุล	(สวมแว่นด�า)	หลานชายท่ีเปน็ตากล้องถ่ายหนงั
(๓)	ปง	อัศวินกิุล	ขณะซิงค์เสียงในแล็บท่ีประเทศญี่ปุน่	
ท่ีมาภาพ:	พูนศกัด์ิ	อุทัยพันธุ์

๑

๒

๓



ทับภายหลัง	จากแค่เสียงในฉากเพลง	ปงจึงได้รับงานเปน็คนมกิซ์	(mix)	

หรอืผสมเสยีงภาพยนตร์ท้ังเรื่อง	ท้ังเสยีงพากย	์เสยีงเพลง	ชาวนด์เอฟเฟกต์

หรือเสียงประกอบ	(foley)		ท่ีแล็บในฮ่องกง	ด้วยความท่ีรู้ภาษาจีนผนวก

กับทักษะท่ีสัง่สมมาต้ังแต่อยูห่นมุานภาพยนตร์	เขาจึงแทบจะเปน็คนไทย

คนเดียวท่ีท�าหนา้ท่ีนี	้และนอกจากฮ่องกง	ปงยังเคยไปท�าท่ีแล็บในญี่ปุน่	

โดยมล่ีามชาวไต้หวันคอยช่วยสื่อสาร

ในฐานะคนท�าเสยีงมอืหนึ่งของวงการ	ปง	อัศวินกิลุ	ถือเปน็กลไก

ส�าคัญในการเปล่ียนระบบและเติบโตของหนังไทยในยุค	๓๕	มม.	แทบ

ทุกเดือนเขาต้องจับเคร่ืองบินไปต่างประเทศเพื่อท�าเสียงของภาพยนตร์

แต่ละเรื่องใหส้มบูรณ	์โดยม	ีสนุติย	์อัศวินกิลุ	ลกูชายซึ่งคลกุคลีกับกิจการ

ท�าหนงัของครอบครัวมาต้ังแต่เด็กเปน็ผูช้่วย	

“ช่วงท่ีหนังไทยพากย์แล้วไปมิกซ์ท่ีฮ่องกง ท่ีพ่อผมรับท�าเสียง 

พากย์เสร็จ วางเพลงเสร็จ แล้วก็ท�าเอฟเฟกต์ท่ีฮอ่งกง ผมไปกับพอ่ผมสลับ

กัน รู้สึกว่าสิบวันกับเจ็ดวัน พอ่ผมกลับ ผมก็ข้ึนไปต่อ สลับกันคนละเร่ือง

“ค่าพากย์ ค่าหอ้งพากย์ ค่าวางเพลง ค่าพิมพ์ฟิล์ม เจ้าของหนัง

เปน็คนจ่าย เราแค่เป็นคนเอาเสยีงมารวม สว่นค่าท�าเอฟเฟกต์ โฟลีย์ เรา

จ่าย ค่าสิ่งต่าง ๆ ท่ีไปท�าท่ีฮอ่งกงเราเหมาหมด”	สุนติย์กล่าว	

เปิดห้องบันทึกเสียง
รามอินทรา 

เมื่อได้เรียนรู้เทคนิคการท�าเสียงท่ีต่างประเทศจนแตกฉาน	

ประกอบกับงานท่ีมากจนล้นมอื	ปงจึงตัดสนิใจสรา้งหอ้งบนัทึกเสียงเปน็

ของตัวเองท่ีย่านรามอินทราเพื่อใหส้ามารถรับงานได้อย่างเต็มท่ี	

“พ่อผมบอกมาท�าห้องเสียงในเมืองไทยเองดีกว่า เพราะขนาด

ฮ่องกงไกลกว่าเรา และบางทีมีเสียงอะไรบางอย่างท่ีไม่เหมือนบ้านเรา  

ก็ยังต้องบนิไปท�าท่ีฮอ่งกงกัน จากกรุงเทพฯ ไปรามอินทราตอนนัน้ก็ถือว่า

ไกลมาก แต่ขนาดฮอ่งกงก็ยังไป” 

หอ้งบันทึกเสียงรามอินทรา	เปดิกิจการเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๐	จากท่ี

ชว่งแรกยังต้องไปท�าเสยีงเอฟเฟกต์หรือโฟลีย์ท่ีฮอ่งกง	ปงได้ส่งสุนติยไ์ป

ศึกษางานและน�ามาพัฒนา	 รวมท้ังขายกล้องเพื่อซื้ออุปกรณ์ท�าเสียงท่ี 

ทันสมัย	 จนท�าให้ห้องบันทึกเสียงแห่งนี้สามารถปฏิบัติการได้ครบทุก 

ขั้นตอน	กลายเปน็สถานท่ีท�าเสียงใหห้นงัไทยจ�านวนมาก	

พ.ศ.	๒๕๓๖	หอ้งบันทึกเสียงรามอินทราได้ก้าวไปอีกขั้น	เมื่อได้

รับลิขสิทธิ์ในการท�าเสียงภาพยนตร์ระบบของบริษัท	 Dolby	ประเทศ

อังกฤษ	เปน็แหง่แรกของไทยก่อนหนา้ฮอ่งกง	เริม่จาก	Dolby	SR	ท�าใหท่ี้

นีม่โีอกาสท�าเสยีงใหแ้ก่ผลงานของผูก้�ากับเอเชยีคนส�าคัญ	และผสมเสยีง

พากย์ไทยใหภ้าพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องดังหลายเรื่อง

“หนังฝร่ังเร่ืองแรกท่ีท�าดอลบ้ีท่ีนี่คือ Speed ส่วนหนังไทยคือ  

ฉลุยหิน เร่ืองนี้คนด้านเทคนิคของดอลบี้เขามาดูแลให้ค�าแนะน�า ส่วน 

ผู้ก�ากับท่ีเคยมาท�าก็มี หว่องกาไว, เอ็ดเวิร์ด หยาง, แอนน์ ฮุย และอีก

หลายคน สมัยก่อนหนังไต้หวันก็เยอะ แต่ชว่งหลังรัฐบาลเขาไมใ่หม้าท�า

หนังนอกประเทศ ถ้าออกมาเขาจะไม่ให้เงินสนับสนุน เมื่อก่อนอย่าง 

หนังเกาหลีผมก็มิกซ์ใหอ้ยู่ รัฐบาลเวียดนามเขาก็เคยสง่คนมาดูงานท่ีนี่” 

สุนติย์กล่าว

ตลอดหลายปีท่ีปงได้ท�าหน้าท่ีเป็นหัวเรือใหญ่ในการพาห้อง

บันทึกเสียงรามอินทราก้าวไปจนได้รับการยอมรับในระดับสากล	 แต่

ท่ามกลางความรุดหน้าไปของเทคโนโลยีท่ีต้องคอยตามให้ทันอยู่เสมอ	

สิ่งหนึ่งซึ่งไม่เคยเปล่ียนแปลงและไม่อาจมีใครก้าวขึ้นมาท�าแทนนั่นคือ

การถ่ายเสียงลงฟิล์ม	 ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายท่ีปงต้องปฏิบัติเองทุกครั้ง

ราวกับเปน็เคล็ดวิชาโบราณท่ีเขาฝกึฝนมาจนช�าชอง	

“ในบ้านน้ีเขาไม่ไว้ใจให้ใครท�า	 (หัวเราะ)	ผมเองก็ไม่รู้เท่าพ่อ  

พอ่ผมเขารูเ้ยอะ ท้ังเร่ืองต้ังแสง เร่ืองอะไร เขาได้มาจากท่ีหนมุานท้ังหมด

เลย ล้างฟิล์ม พิมพ์ฟิล์ม เร่ืองน�ายา เขารู้หมด” 

อยา่งไรก็ตามเมื่อโลกภาพยนตรเ์ปล่ียนผา่นจากฟล์ิมไปสูดิ่จิทัล

ท้ังระบบ	ราว	๑๐	ปท่ีีผา่นมา	ปง	อัศวินกิุล	จึงได้เวลาเกษียณตัวเองออก

มาเป็นท่ีปรึกษาให้ครอบครัว	พร้อม	ๆ	 เคร่ืองถ่ายเสียงลงฟิล์มระบบ

ออปติคัลท่ีจ�าต้องปลดระวางลง	 และเตรียมส่งมอบให้หอภาพยนตร์ 

น�ามาอนุรักษ์	 เพื่อให้อนุชนได้เรียนรู้ถึงเครื่องมืออันเป็นท่ีรักและเป็น 

หลักฐานแหง่ความอุตสาหะของนกัท�าเสียงผูก้ลายเปน็ต�านานบทส�าคัญ

แหง่วงการภาพยนตร์ไทย

	 เมื่อถามว่าภาพยนตร์เรื่องไหนท่ีเขาท�าแล้วประทับใจท่ีสุด	 

ปงตอบอย่างซื่อสัตย์ต่องานทุกชิ้นของตนว่า	

“ไมม่ีเร่ืองไหนท่ีภมูิใจ มันเป็นหนา้ท่ีท่ีต้องท�า ไมม่ีเร่ืองอะไรให้

ภมูิใจ”  

๑๒๑๒

สุนติย์	อัศวินกิุล	กับเครื่องออปติคัลท่ีปลดระวางและเตรียมส่งมอบใหห้อภาพยนตร์

ปง และ สุนิตย์ อัศวินิกุล



๑๓๑๐

นอกจากการสัมภาษณ์	หอภาพยนตร์ยังได้เชิญบุคคลส�าคัญในวงการภาพยนตร	์

มาร่วมเขียนถึงประสบการณ์และความทรงจ�าท่ีเคยได้ร่วมงานหรือเก่ียวข้องเชื่อมโยงกับ

ศลิปนิแหง่ชาติ	ผูเ้ปน็ท่ีรักและเคารพอย่างกว้างขวางท่านนี	้

ปง อัศวินิกุล และ พูนศักด์ิ อุทัยพันธ์ุ

พูนศักดิ์ อุทัยพันธุ์
นกัล�าดับภาพมอืรางวัล	(อนึ่ง คิดถึงพอสังเขป, ลูกบา้เท่ียวล่าสุด, 
กาลคร้ังหนึ่งเมื่อเชา้นี้)	และผูบ้ันทึกเสียงภาพยนตร์	(อารีดัง, 
คนทรงเจ้า, ต้องปล้น)

ปี	พ.ศ.	๒๕๑๕	ถนนรามอินทรายังเป็นถนนลาดยางรถว่ิงสวนทางและสภาพ 

มหีลมุบอ่	สองขา้งถนนเปน็คคูลองขนานยาวไปตลอดเส้นจากแยกวัดพระศรฯี	ไปจนถึง

ตลาดมนีบุรี	พื้นท่ีส่วนใหญ่ยังเปน็พื้นท่ีท�านา	เริ่มมโีครงการบ้านจัดสรรใหญ่เกิดขึ้นมา

หลายโครงการ	มโีครงการหนึ่งชื่อ	“หมูบ่้านรามอินทรานเิวศน”์	อยู่ตรง	กม.๗	

สมยันั้นผมเพิ่งมาจากสุราษฎร์ธาน	ีเข้ามาเรียน	มศ.๔	คุณพ่อได้ตัดสินใจมาซื้อ

บ้านในหมูบ่้านรามอินทรา	

ณ	 ท่ีสุดซอย	๑๑	 ลึกสุดของโครงการ	มีบ้านหลังหนึ่งก�าลังก่อสร้างแบบผิดรูป 

ผิดแบบชาวบ้านท่ัวไป	ชั้นล่างยกสูงเหมือนจะเป็นโกดังอะไรสักอย่าง	มี	 รปภ.	 ยืนเฝ้า	

ความอยากรูเ้ลยเขา้ไปถามโฟรแ์มนท่ีก่อสรา้ง	เขาบอกว่าก�าลังท�าบา้นเปน็หอ้งอัดเสยีง	

เจ้าของจะมาดูงานทุกวันศกุร์	ผมเลยขออนญุาตเข้าไปชมภายใน

สมยันั้นผมชอบฟงัเพลงฝรั่งและไปรว่มกับเพื่อน	ๆ 	ต้ังวงดนตร	ีซื้อเครื่องดนตรี

มาซ้อมกัน	พอเข้าไปชมในบ้านท่ีว่าจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่า	 “น่าจะหาทางยกเครื่อง

ดนตรีของวงมาซ้อมในนี”้

วันท่ีเจอพอ่ปงครัง้แรก	พอ่ปงมากับลกูชายคนโต	สรุชัต์	อัศวินกุิล	(เสยีชวิีตแล้ว)	

ผมเหน็ท่านครั้งแรกผมก็อินเลย	พูดจาโอบอ้อมอารีกับคนงานก่อสร้างทุกคน	โฟร์แมน

แนะน�าผมว่ามารอพบ	ผมจึงเดินเข้าไปอธบิายสิ่งท่ีต้องการอย่างตรงไปตรงมา

ท่านนิง่มองผมสกัพกั	แล้วบอกตกลง	แต่ขอใหช่้วยกันเฝา้ดูแลทรพัย์สนิระหว่าง

การก่อสร้างใหด้้วย	

แล้วผมก็ได้เข้ามาอยู่กินใช้ชีวิตซ้อมดนตรี	เฝา้บ้านใหท่้านต้ังแต่บัดนั้น	

วันแรกท่ีเริม่เขา้สูก่ล่ินอายของการท�าหนงั	พอ่ปงพาผมไปท่ีบา้นไมส้องช้ันของ

ท่านในซอยโชคชัยร่วมมติร	(ซอยทะลหุมอชติกับชอ่ง	๗)	ผมได้เจอลกู	ๆ 	ของท่าน	ท่ีส�าคัญ

คือได้เจอลูกชายคนท่ีสองของท่านคือ	สุนติย์	อัศวินกิุล

จากนัน้ท่านก็ใหผ้มตามไปดทูกุท่ีท่ีท่านไปท�างานเรื่องเสยีงบ่อย	ๆ 	ท่ีแรกคือหอ้ง

บนัทึกเสยีงศรสียาม	แถวดินแดง	อุปกรณส์�าหรบับันทึกเสยีงหนงัเปน็ระบบของ	Westrex	

ฉายหนังเพื่ออัดเสียงแบบลูป	 สองเครื่องฉาย	 บันทึกลงเครื่องสปรอเก็ตแมกเนติก	

๑๗.๕/๓๕	มม.	ตอนนั้นยังมหีอ้งบันทึกเสียงอัศวิน	ซึ่งมรีะบบท่ีสูงกว่าคือระบบ	Lock	&	

Roll	 และอุปกรณ์ระดับโลกเพียบ	 ด้วยความเป็นคนอยากรู้อยากท�า	ผมก็เริ่มช่วยเป็น 

คนเปล่ียนลูปฟิล์มเคร่ืองฉาย	 เดินเครื่องฉาย	 ใส่เทปแมกเนติกเข้าเครื่อง	แล้วลามปาม

มาถึงช่วยกดปุม่บันทึกเสียง		

พอ่ปงเอางานมาซงิค์ท่ีบา้น	แล้วหอบงานเดินทาง

ไปท�างานขัน้ตอนเสยีง	Effect/Music/Final	Mix	ต่อท่ีแล็บ

แมนดารินท่ีฮ่องกง	หรือแล็บฟูจิท่ีญี่ปุน่	ท้ังด้านเสียงและ

ภาพ	ท�าหนงัเรื่องหนึ่ง	ๆ	ท่านหายไปเกือบครึ่งเดือน		ผม

เริ่มมองท่านเปน็ไอดอลของผม

วันท่ีหอ้งบันทึกเสยีงรามอินทราเปดิบรกิาร	ทีมงาน

ชุดเดิมของท่านมาท�างานในหอ้งท่ีเพิ่งเสร็จ	ด้วยอุปกรณ์

พื้น	ๆ	สมถะสุด	ๆ	และต้องใช้ฝมีอืและทักษะมาก	ๆ	ผมดู

และจ�าได้ทุกขัน้ตอน	และได้มโีอกาสลองท�าดเูปน็บางคร้ัง

จนวันหนึ่งขณะบันทึกเสียงพากย์ภาพยนตร์ไทย

เรื่องหนึ่ง	 อยู่	 ๆ	 เกิดเหตุ	 เมื่อเฮียไฮ้ผู้ควบคุมเสียงป่วย

กะทันหันต้องส่งโรงพยาบาล	ขณะนั้นทีมพากย์ชุดใหญ่

มาบันทึกเสียง	ท่านมาเรียกผมใหผ้มไปควบคุมเสียงแทน	

เพราะท่านต้องรีบไปขึ้นเครื่องบินไปฮ่องกง	 ผมงงมาก	 

แต่ตลอดมาผมรู้ว่าต้องท�าอย่างไร	 ก็เข้าไปท�าหน้าท่ี	 จน

นกัพากยท้ั์งหมดเหน็ความผดิปกติหนัมามองผม	ผมบอก

ไปตามเรื่องจริงว่าเกิดอะไรขึ้น	 ก็โกลาหลพอสมควรจน

เสร็จสิ้น	 (สุดท้ายภาพยนตร์เรื่องนั้นได้รางวัลตุ๊กตาทอง

นกัพากย์ชายและหญิง)

ผมมีโอกาสได้นั่งท�าตรงนั้นมาอีกหลายเรื่อง	 จน

เฮียไฮ้หายกลับมาท�างานได้	 ท่านและครอบครัวย้ายเข้า

มาท่ีรามอินทราหมด	ผมก็ยังอยู่ช่วยท�างาน	แม้ไม่มีเงิน

เดือนแต่ท่านก็หยิบยื่นให้ตลอดตามสถานะและเวลา	 

จนรูส้กึอบอุ่นและรักเหมอืนพอ่อีกคนหนึ่ง	แล้วผมก็เรยีก

ท่านว่า	“ปะ๊”	ตามลูก	ๆ	ท่านมาต้ังแต่ตอนนั้น



๑๔

ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์
นกัออกแบบและดูแลการท�าเสียงภาพยนตร์ไทย	(สี่แพร่ง, กวน มึน โฮ, มะลิลา)	
และภาพยนตร์ต่างประเทศ	(Shinjuku Incident, Ashes of Time Redux, The Grandmaster)

	ผมรู้สกึยนิดีและนบัว่าเปน็เกียรติมาก	ๆ 	ท่ีมโีอกาสได้เขยีนถึงบุคคลท่ีเราเคารพและช่ืนชม	ผมเองอาจจะไมเ่คย

ท�างานกับคณุปงโดยตรงแต่ก็มโีอกาสรว่มงานกับพ่ีสนุติย	์ลกูชายคณุปงอยูบ่อ่ยคร้ัง	ผมยงัจ�าได้ดีถึงครัง้แรกท่ีเดินเขา้ไป

ในอาคารของหอ้งเสียงหอ้งแรกในประเทศไทย	 ต้องบอกว่าตอนนั้นต่ืนเต้นมาก	ๆ	ผมเหน็ถ้วยรางวัลมากมายเรียงราย

อยู่บนชั้นวาง	ความรู้สึกของผมได้แต่คิดว่าคนเราในหนึ่งชีวิตจะผลิตงานและได้รับรางวัลมากมายขนาดนีไ้ด้อย่างไรกัน	

ตอนนั้นผมรู้สึกเลยว่าตัวผมเล็กมาก	ๆ	แต่ในใจกลับฮึกเหมิและพองโตมากพอ	ๆ	กัน	ได้แต่คิดว่าเมื่อไรเราจะไปถึงจุดท่ี

เราก�าลังมองอยู่ตรงหนา้	จะว่าไปผมเองก็เพิ่งเริ่มท�างานได้ไมน่าน	ถ้าจ�าไมผ่ดิผมเริ่มท�างานเสียงใหภ้าพยนตร์ราว	ๆ	ป	ี

พ.ศ.	๒๕๔๘	และในป	ีพ.ศ.	๒๕๕๑	เปน็ปท่ีีผมได้รบัรางวัลสพุรรณหงส์	สาขาบนัทึกและผสมเสียงยอดเยีย่มเปน็ครั้งแรก

ในชวิีต	(จากภาพยนตรเ์รื่อง	ปนืใหญจ่อมสลัด)	ปนีั้นเปน็ปท่ีีผมไมไ่ด้ไปรว่มงานเพราะผมยงัท�างานอยูกั่บอีกบริษัทหนึ่ง	

แต่ก็ถกูเสนอชื่อเขา้ชิงรางวัลในนามของหอ้งบันทึกเสียงรามอินทรา	ผมต้องขอบคณุพีส่นุติย์และหอ้งเสยีงไว้	ณ	ท่ีนีท่ี้ให้

ความส�าคัญกับคนท�าเสียงหนา้ใหมอ่ย่างผมในขณะนั้น	นบัเปน็ก�าลังใจในการเดินทางต่อในเส้นทางสายอาชีพในฐานะ

ช่างเสียงของผมในเวลาต่อ	ๆ	มา	

การมองเหน็โอกาสในสายงานของคนท�าเสียงท่ีคุณปงวางรากฐานไว้	นา่จะเปรยีบเหมอืนต้นไมท่ี้เจรญิเติบใหญ่

ได้จะต้องมีรากแก้วท่ีแข็งแรง	อย่างท่ีคุณปงเป็นผู้ให้ก�าเนิดห้องเสียงแห่งแรกนี้	 เมื่อรากแก้วของงานเสียงเติบโตและ 

เขม้แขง็	ล�าต้นและก่ิงก้านใบก็พรอ้มท่ีจะแตกหนอ่ออกผลตามมา	สดุท้ายผมหวังว่าเราทกุคนจะมองเหน็ความพยายาม

และเวลาท่ีถูกใช้ไปกับการท�างานอย่างหนกัท่ีอยู่เบื้องหลังของรางวัลและเกียรติคุณต่าง	ๆ	ท่ีถูกยกขึ้นมานี	้

ต่อมาท่านตัดสินใจขายกล้องถ่ายหนัง	 ARRI	 ท้ังสองตัวพร้อม

อุปกรณ์มาซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียงและเครื่องตัดต่อให้ทันสมัยขึ้น	 เพ่ือท�า

เสียงทุกขั้นตอนใหเ้สร็จในเมอืงไทยท่ีรามอินทราเลย	

ตอนนั้นหนงัไทยท่ีอัดเสียงในขณะถ่ายท�ายงัมนีอ้ยมาก	ท่านเริม่

ลงทุนเพิ่มเพราะอุปกรณ์เปล่ียนแปลงรุ่นเร็วและแพงมาก	 ห้องเสียง

รามอินทราเริ่มมีเครื่องมือระดับสากลมากขึ้น	 ต่อเติมห้องบันทึกเสียง	 

ท�าเสียงหนงัจบในท่ีเดียว	

ผมดแูลด้านเสยีงพดู	สว่นสนุติยด์แูลด้านซาวนด์เอฟเฟกต์	เพลง

ประกอบแล้วแต่จะจ้างใครมาจัดวางโดยใช้แผ่นไวนิลหรือซีดี	 สุดท้าย 

คนมกิซเ์สียงทุกเสน้เสยีงของทกุฝา่ยท่ีคัดกรองสมบูรณแ์ล้วคือพ่อปง	แต่

ยังคงต้องไปลงออปติคัลท่ีเมอืงนอก	ซึ่งตอนนั้นแล็บในเมอืงไทยก็มแีล้ว	

เช่น	อริยะภาพแล็บ,	ประวิทย์แล็บ,	ประมวลแล็บ	(สยามพัฒนา)

เมื่อมีการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่จากระบบแอนะล็อกสู่ดิจิทัล	

จ�าเปน็ต้องมกีารลงทนุใหม่	ท่านพยายามติดต่อจนได้เปน็ตัวแทน	Dolby	

ในไทย	 ในขณะท่ีเกิดกันตนาฟิล์มแล็บข้ึนมาอีกแล็บหนึ่ง	 จากนั้นท่าน

ตัดสินใจสั่งเครื่องลงออปติกมารองรับระบบท่ีเปล่ียนไปเรื่อย	 ๆ	 จาก	

Dolby	Stereo,	SR,	SRD,	Digital	5.1	และ	7.1	จนปจัจุบัน	Dolby	Atmos

เมื่อท่านอายุมากขึ้น	สุนติย์	อัศวินกิุล	ลูกชายได้เข้ามาท�าหนา้ท่ี

ด้าน	Final	Mix	เแทนท่าน	แต่ท่านจะมาช่วยในการลงเสียงฟิล์มออปติก 

อยู่เสมอ

แล้ววันหนึ่งก็มีการจากลา	 ผมมีความจ�าเป็นต้องออกมาจาก

รามอินทราหลายปแีล้ว	แต่ก็คอยตามดูแลมาตลอดเวลา	เพราะได้พ่อปง	

พระอาจารย์ใหญ่	 ให้วิชาความรู้มาท�างานเป็นอาชีพหลักท�ามาหากิน

ตลอดมา	ท้ังด้านท�าเสียงและตัดต่อ

ค�าสอนของพ่อปงท่ีจดจ�ามาถึงทุกวันนี้	“อัดเสียง กับ ท�าเสียง 

มันต่างกันนะศักด์ิ จะอัดเสียงให้ติดท�าง่าย อัดเสียงให้เสียงดังก็ง่าย แต่

การท�าเสียงให้มันใช่ มีอารมณ์ของเสียงในเหตุการณ์ต่าง ๆ มันยากนะ 

เราต้องมีจิตวิญญาณของศลิปินร่วมด้วย”

กราบแทบเท้าพระอาจารย์พ่อ	ปง	อัศวินกิุล	ศลิปนิแหง่ชาติ

ด้วยความเคารพรักบูชาอย่างสูงยิ่งครับ

พูนศกัด์ิ	อุทัยพันธุ	์เมื่อครั้งท�างานท่ีหอ้งบันทึกเสียงรามอินทรา



๑๕

โดม สุขวงศ์
ผูก่้อต้ังและอดีตผูอ้�านวยการหอภาพยนตร์	

คณุปง อัศวนิกลุ กับ หนังไทยกลับบา้น

ป	ีพ.ศ.	๒๕๓๑	หอภาพยนตรไ์ด้ท�าโครงการหนงัไทยกลับบา้น	เมื่อได้ขอ้มลู

จากคุณเปี๊ ยก	 โปสเตอร์	 ว่าแมนดารินแล็บท่ีฮ่องกงก�าลังมแีผนเลิกกิจการ	 เขาจึง

ต้องการใหเ้จ้าของหนงัไทยท่ีไปท�าโพสต์โปรดักชนัท่ีนั่นกันมากต้ังแต่ป	ี๒๕๑๕	 -	

๒๕๒๓	มารบัฟิล์มเนกาทีฟคืน	มฉิะนัน้อาจจะต้องท�าลาย	โดยเบื้องต้นหอภาพยนตร์

ได้ติดต่อรับบัญชีรายชื่อภาพยนตร์ท้ังหมดมา	ขั้นต่อไปคือการติดต่อเจ้าของหนงั

เกือบหนึ่งพันเร่ือง	กรณีท่ีเจ้าของเปน็บรษัิทมหีลักมฐีานไมสู่ม้ปีญัหา	เมื่อติดต่อได้

ก็ได้รับความร่วมมือลงนามในเอกสารยินดีให้หอภาพยนตร์น�าฟิล์มทุกเรื่องของ

แต่ละบริษัทกลับมา	แต่ท่ีเป็นปัญหาใหญ่คือผู้สร้างรายเล็กรายน้อยนับร้อยราย	

ซึ่งต้องตามหากันให้เจอ	 เพราะในเบ้ืองต้นนั้นทางแล็บต้ังเง่ือนไขว่าขอให้เรารับ

ฟิล์มกลับท้ังหมดทีเดียว	

เมื่อหอภาพยนตรเ์ริม่ติดตามหาผูส้รา้งท่ีเปน็บริษัทเล็ก	ๆ 	และผูส้รา้งอิสระ	

ก็มกัได้รับค�าแนะน�าจากคนในวงการหนงัไทยว่า	ใหติ้ดต่อคุณปง	อัศวินกิุล	เพราะ

คณุปงคือตัวแทนของผูส้รา้งท่ีน�าหนงัไทยไปท�าแล็บท่ีฮอ่งกง	ต้ังแต่การสง่เนกาทีฟ

ไปล้าง	 การท�าส�าเนาส่งกลับมาตัดต่อท่ีเรียกเวิร์กพรินต์	 การพากย์และท�าเสียง

ประกอบ	ซึ่งดูเหมอืนว่าจะคุณปงจะเปน็ตัวแทนใหเ้กือบทุกเรื่องทีเดียว

ผมไมเ่คยพบคุณปงมาก่อน	แต่รู้จักชื่อ	ปง	 อัศวินกิุล	 เปน็อย่างดี	 เพราะ

ชื่อนีป้รากฏอยูใ่นเครดิตไตเติลในฐานะผูบ้นัทึกเสียงหนงัไทยนบัรอ้ยเร่ืองท่ีผา่นตา	

ผมจึงไปพบคุณปงเป็นครั้งแรกเพื่อปรึกษาเรื่องนี้	 เวลานั้นหนังไทยเราไม่ต้องไป

ท�าแล็บท่ีฮ่องกงแล้ว	คณุปงเองก็ได้ต้ังกิจการหอ้งบนัทึกเสยีงรามอินทราจนเจรญิ

ก้าวหน้าเป็นห้องบันทึกเสียงท่ีดีท่ีสุดของไทยในเวลานั้น	 คุณปงยินดีให้ความ 

ร่วมมอืเต็มท่ี	ภารกิจแรกคือการขอใหท่้านรว่มเดินทางไปฮอ่งกง	เวลานัน้หนงัไทย

กลับบา้นกลายเปน็ประเด็นสาธารณะ	ได้รบัความสนใจจากหลายฝา่ย	โดยเฉพาะ

คณะกรรมาธกิารวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวของสภาผูแ้ทนราษฎร	ซึ่งมภีารกิจ

ไปดูงานต่างประเทศ	ขากลับได้แวะฮอ่งกงเพ่ือช่วยเจรจากับเจ้าของแมนดารนิแล็บ	

คุณปงได้ท�าหนา้ท่ีเปน็สะพานเชื่อมการเจรจาอย่างดี	ไมเ่พียงเพราะพูดภาษาจีน

คล่อง	แต่เพราะเจ้าของแล็บและพนกังานทกุคนล้วนรูจั้กและสนทิสนมกับคณุปง

เหมอืนญาติ	ประกอบกับการมคีณะกรรมมาธกิารฯ	คณะใหญ	่ท�าใหก้ารเจรจาเพื่อ

ขอน�าฟิล์มเนกาทีฟกลับก่อนเปน็รุ่น	ๆ	ตามแต่เราจะตามหาเจ้าของได้หรือได้รับ

การยินยอม	การไปฮ่องกงคร้ังนัน้เราจึงสามารถน�าฟล์ิมเนกาทีฟหนงัไทยกลับบ้าน

รุ่นแรกได้	๒๙	เรื่อง

หลังจากนั้นเมื่อเราตามเจ้าของได้อีกจ�านวนหนึ่ง	ผมกับคุณปงก็เดินทาง

ไปฮ่องกงกันอีกครั้งสองครั้ง	คราวนี้นอกจากไปท่ีแมนดารินแล็บแล้วเรายังขอให้

คณุปงพาไปเจรจากับแล็บอ่ืน	ๆ 	ท่ีมหีนงัไทยตกค้างอยูท่กุแหง่	ผมสงัเกตว่าคณุปง

ดสูนกุกับภารกิจนีม้าก	เพราะเวลานัน้ท่านไมค่่อยได้เดินทางไปฮอ่งกงแล้ว	คณุปง

บอกว่าฮ่องกงเปรียบเหมือนบ้านหลังท่ีสองของท่าน	 ท่านจึงพาผมซอกแซกเดิน

ทางโดยขนส่งสาธารณะอย่างคล่องแคล่ว	ไปเจรจากับเจ้าของแล็บ	และบางแล็บ

ท่ีเราต้องการสบืว่ายงัมหีนงัไทยเก็บอยู่ไหมเพราะมกีารเปล่ียนเจ้าของและเปล่ียน

สถานท่ีต้ัง	คณุปงสามารถใช้ความรูจั้กคุ้นเคยสว่นตัวกับพนกังานเก่า	ๆ 	ในแล็บให้

ช่วยสืบให้	 นอกเวลาท�างานคุณปงยังพาผมตระเวนไปสัมผัส

แหล่งท่ีกินท่ีเท่ียวส�าคัญ	แต่โดยมากจะเปน็ท่ีกินเพราะท่านบอก

ว่าเคยแต่มาท�างานตลอดเวลา	 ไม่เคยได้มาเท่ียวเฉย	ๆ	ซึ่งผม 

ได้เห็นประจักษ์ว่าคุณปงเป็นคนประเภทเมื่อรับงานแล้วจะ 

รับผดิชอบเต็มท่ีจริง	ๆ	

โครงการหนังไทยกลับบ้าน	 ค่อย	ๆ	ทยอยน�าเนกาทีฟ

หนงัไทยกลับจากฮ่องกง	กินเวลาอยู่หลายปจีนสามารถน�าหนงั

ไทยกลับมาได้เกือบหนึ่งพันเรื่อง	ความส�าเร็จของงานนีต้้องนบั

ว่ามีคุณปงเป็นผู้ปฏิบัติงานส�าคัญต้ังแต่แรกเริ่ม	หอภาพยนตร์

ได้อาศัยประสบการณ์ความรู้ความช�านาญ	การเป็นคนท�างาน

จริงและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคุณปงกับแล็บต่าง	 ๆ	 ใน

ฮ่องกงเป็นธงน�า	 แต่ท่ีผมเห็นว่าส�าคัญท่ีสุดคือความเป็นคนมี

จิตใจเมตตาสงูของคุณปง	ซึ่งท่านมต่ีอผมท่ีเปน็ใครไมรู่จั้กไปขอ

ความช่วยเหลือ

(ภาพบน)	ปง	 อัศวินิกุล	 (ขวาสุด)	 กับคณะกรรมาธิการวัฒนธรรมและการ 
ท่องเท่ียวของสภาผู้แทนราษฎร	 ขณะรับมอบฟิล์มท่ีฮ่องกง	 ในโครงการ 
หนงัไทยกลับบ้าน	
(ภาพล่าง)	โดม	สุขวงศ	์กับ	ปง	อัศวินกิุล	เมื่อคราวไปสอบถามข้อมลูเก่ียวกับ	
สันติ-วีณา  ป	ี๒๕๕๙	(ด้านบนคือรูปถ่าย	รัตน	์เปสตันยี)
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ยอ้นไปเมื่อเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๔๔	ภาพยนตรไ์ทยนอก

สายตาเรื่องหนึ่งสร้างความฮือฮาในหมู่นักข่าว	นักวิจารณ์นานาชาติ	

ฟา้ทะลายโจร หรือในชื่อภาษาอังกฤษ	Tears of the Black Tiger ของ

ผู้ก�ากับ	 วิศิษฏ์	ศาสนเท่ียง	 เป็นหนังไทยเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ท่ี 

ได้รับเชิญจากเทศกาลเมอืงคานส์ไปฉายในฐานะ	Official	 Selection	

ในสาย	Un	Certain	Regard	หรอืสายภาพยนตรท่ี์มเีอกลักษณน์า่จับตา

เปน็พิเศษ	“คุณไมเ่คยดูหนงัอย่าง	Tears of the Black Tiger	มาก่อน

ในชีวิต”	นกัวิจารณ์ของ	The	Washington	Post	เขียนไว้ด้วยน�าเสียง

ต่ืนเต้นในตอนนั้น	“…และคุณไมน่า่จะได้ดูหนงัอะไรแบบนีอี้ก”	

ในโอกาสครบรอบ	๒๐	ปท่ีี	ฟา้ทะลายโจร	ออกฉายในระดับ

นานาชาติ	หอภาพยนตร์ร่วมร�าลึกถึงหนงัไทยสดุล�าเรื่องนีใ้นโปรแกรม	

“วิศษิฏ์ ศาสนเท่ียง และ ๒๐ ป ีฟา้ทะลายโจร”	โดยจัดฉายหนงัยาวของ	

วิศษิฏ์	ศาสนเท่ียง	ทกุเร่ืองตลอดเดือนพฤษภาคม	ต้ังแต่	ฟา้ทะลายโจร 

(๒๕๔๓)	หมานคร (๒๕๔๗) เปนชูกั้บผ ี(๒๕๔๙)	อินทรีแดง (๒๕๕๓) 

รุ่นพี่ (๒๕๕๘)	และ	สิงสู ่(๒๕๖๑)	รวมถึง	นางนาก	(๒๕๔๒)	และ	เฉือน 

(๒๕๕๒)	 ท่ีเขาเขียนบทภาพยนตร์	 ท้ังหมดเป็นการฉายภาพการ 

เดินทางทางความคิด	 สไตล์การก�ากับ	 และความสนใจของวิศิษฏ์ 

ในหลากหลายตระกูลภาพยนตร์	 ท้ังหนังบู๊ย้อนยุค	หนังแฟนตาซีเสียดสีสังคม	 

หนงัสยองขวัญ	และท่ีส�าคัญท่ีสุดคือความสนใจในสุนทรยีศาสตรแ์ละเอกลักษณ์

ของหนงัไทยยุคเก่าท่ีวิศษิฏ์น�ามาปรบัใช	้สรา้งเคมทีางภาพ	เสยีง	ส	ีและอารมณ์

ในรูปแบบใหมไ่ด้อย่างมชีีวิตชีวา	

วิศษิฏ์	ศาสนเท่ียง	เติบโตมาจากวงการโฆษณา	เชน่เดียวกับผูก้�ากับไทย

อีกหลายคนในยุค	“นวิเวฟ”	ท่ีสนธกิ�าลังจนสามารถฟื้ นฟอุูตสาหกรรมหนงัไทย

ในช่วงต้นทศวรรษ	๒๕๔๐	ก่อนหนา้จะมานัง่เก้าอ้ีผูก้�ากับ	วิศษิฏ์สรา้งชื่อในฐานะ

คนเขียนบทหนังไทยเรื่องส�าคัญแห่งยุค	๒๔๙๙ อันธพาลครองเมือง	 (๒๕๔๐)	

และ	นางนาก (๒๕๔๒)	ท่ีม	ีนนทรีย์	นมิบุิตร	เปน็ผูก้�ากับ	ต่อมาวิศษิฏ์จึงก้าวขึ้น

มาท�า	ฟา้ทะลายโจร ซึง่ออกฉายในไทยป	ี๒๕๔๓	ก่อนจะไปโด่งดังในต่างประเทศ

ในป	ี๒๕๔๔	

ฟา้ทะลายโจร ไมไ่ด้ประสบความส�าเร็จมากนกัในเรื่องรายได้	แต่กลับ

เปน็หนงัท่ีผูค้นจดจ�าได้ท่ัวโลกและยงัคงเปน็ประสบการณท์างภาพยนตรท่ี์ยาก

จะหาหนงัเรื่องไหนเสมอเหมอืน	ด้วยเรื่องราว	“รกัซ้อน	ซอ่นเง่ือน	เพื่อนทรยศ”	

ของเสอืด�า	เสอืฝา้ย	เสอืมเหศวร	การผจญภัยบนหลังมา้ของพวกเขาผสมผสาน

กับเรื่องรักโรแมนติกหวานซึ้ง ฟา้ทะลายโจร เปน็ท้ังหนงัคาวบอยย้อนยุค	หนงั

บูท่ี๊ไรก้าลเวลา	และเปน็การบูชาหนงัไทยโบราณในภาพจ�าของวิศษิฏ์	งานสร้าง

ท่ีประณีตในทุกรายละเอียด	การย้อมสภีาพใหจั้ดจ้าน	การแสดงท่ีต้ังใจให	้“ท่ือ”	

บทสนทนาและเพลงท่ีต้ังใจให	้“เชย”	มขุตลกท่ีท้ัง	“ล้อเลียน”	และท้ัง	“ไหว้ครู”	

หนงัไทยเก่าไปพร้อม	ๆ	 กัน	การสร้างภาษาภาพยนตร์ท่ีท้ังสดใหมแ่ละโบราณ	

ท�าใหน้ีเ่ปน็หนงัท่ีมรีสชาติจัดจ้านและแปลกประหลาดกว่าหนงัไทยปกติท่ัวไป	

ท่ีส�าคัญท่ีสดุคือ	ฟา้ทะลายโจร ถกูสรา้งออกมาในช่วงท่ีหนงัไทยเต็มไป

ด้วยความน่าต่ืนเต้น	 เป็นยุคท่ีผู้ก�ากับรุ่นใหม่ในตอนนั้นมีอิสระในการทดลอง

และแสวงหาเส้นทางอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง	 โดยไม่ต้องกังวลถึงเง่ือนไข

ทางการตลาดมากจนเกินไป	ความกล้าหาญในการแสวงหาแนวทางใหม	่ๆ 	และ

ความรักในหนงัเก่าของวิศษิฏ์ยังคงเปน็ลายเซ็นชดัเจนในหนงัเรื่องต่อ	ๆ 	มา	เชน่	

เปนชูกั้บผ ีท่ีมบีรรยากาศคล้ายหนงัผสีมยัก่อน	อินทรีแดง ซึง่เปน็การจินตนาการ

หนงัดังของ	มติร	ชัยบัญชา	ออกมาในรูปแบบใหม	่นอกจากนีค้วามชื่นชอบใน

การใชเ้ทคนคิพเิศษทางภาพยังเปน็อีกหนึ่งจุดเด่นของวิศษิฏ์เชน่กัน	โดยเฉพาะ

ใน	หมานคร	และ	รุ่นพี่

นอกจากผลงานท่ีจะน�ามาฉายตลอดเดือนในวันเสารท่ี์	๘	พฤษภาคมนี	้

หอภาพยนตร์ยังจัดกิจกรรม	Masterclass ชั้นครู ๑๕: วิศษิฏ์ ศาสนเท่ียง โดย

เชิญเขามาบอกเล่าประสบการณ์การท�างานภาพยนตร์ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึง

ปจัจุบนั	หลังจบการฉาย	ฟา้ทะลายโจร ในรูปแบบฟล์ิม	๓๕	มม.	รอบ	๑๓.๐๐	น.	

ณ	โรงภาพยนตร์ศาลาศนีมิา	ชั้น	๖	อาคารสรรพสาตรศภุกิจ

ตรวจสอบรอบฉายโปรแกรม	วิศษิฏ์ ศาสนเท่ียง และ ๒๐ ป ีฟา้ทะลายโจร 

ได้ท่ีหนา้	๑๙		  

วิศิษฏ์ 
ศาสนเที่ยง
และ  ปี 
ฟ้าทะลายโจร

ก้อง	ฤทธิดี์	
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ในวาระท่ีสถานเอกอัครราชทูตสเปนประจ�าประเทศไทยจะน�า 

ผลงานภาพยนตร์ท่ีโดดเด่นของ	เปโดร	อัลโมโดวาร์	(Pedro	Almodóvar)	

ผูก้�ากับภาพยนตรร์ว่มสมยัจากสเปนท่ีมช่ืีอเสยีงและเปน็ท่ียอมรบัมากท่ีสดุ

ในโลก	มาจัดฉายท่ีสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ	ทุกวันอังคาร	ระหว่างวันท่ี	๑๘	

พฤษภาคม	–	๒๙	มถินุายน	และท่ีหอภาพยนตร	์(องค์การมหาชน)	ระหว่าง

วันท่ี	๒๕-๒๗	มิถุนายน	๒๕๖๔	 	 จดหมายข่าวฯ	 ฉบับนี้จึงขอแนะน�าให ้

รู้จักกับอัลโมโดวาร์	และผลงานท้ัง	๗	เรื่องของเขาท่ีจะได้ชมในงานนี	้

เปโดร	อัลโมโดวาร	์เริม่ต้นท�าภาพยนตรใ์นช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๑๗	ด้วย

การใช้กล้อง	Super	8	 ถ่ายภาพยนตร์สั้น	 ไมม่เีสียง	แล้วน�าไปจัดฉายตาม

ผบับารใ์นกรุงมาดรดิและเมอืงบารเ์ซโลนา	เปน็การฝกึปรอืฝมีอืก่อนจะเริม่

ท�าภาพยนตรเ์รื่องยาว	 ถึงแมผ้ลงานในชว่งแรก	ๆ	จะถกูวิจารณอ์ยา่งหนกั 

ในแง่ความสมบูรณ์ของเทคนิคภาพยนตร์	 ซึ่งอาจจะเกิดจากการขาดท้ัง 

งบประมาณและประสบการณ์	 แต่ด้วยความหวือหวาท้ังด้านภาพและ

เนื้อหา	รวมท้ังอารมณ์ขันในสไตล์ของอัลโมโดวาร์	ได้ท�าใหภ้าพยนตร์ของ

เขากลายเป็นเหมือนลัทธิ	 (Cult)	 ท่ีนิยมในคนดูบางกลุ่มอย่างมาก What 

Have I Done to Deserve This?! (๒๕๒๗)	ภาพยนตรเ์รื่องยาวล�าดับท่ี	๔		เปน็

ตัวอยา่งท่ีแสดงใหเ้หน็ได้ดี	เมื่อผลงานท่ีน�าเสนอความโชครา้ยของแมบ่า้น

สเปนผู้ต้องท�างานหนักและครอบครัวท่ีช�ารุดของเธอเรื่องนี้	 มีผู้เข้าชม 

เต็มโรงเมื่อครั้งออกฉายในเทศกาลภาพยนตร์นวิยอร์ก	สหรัฐอเมริกา	

ในขณะท่ี Women on the Verge of a Nervous Breakdown 

(๒๕๓๑)	 เป็นเสมือนใบเบิกทางท่ีท�าให้อัลโมโดวาร์เป็นท่ีรู้จักในระดับ

นานาชาติมากขึ้น	เพราะภาพยนตรท่ี์น�าเสนอภาพผูห้ญงิในสงัคมสมยัใหม่

ของสเปนแตกต่างไปจากท่ีหลายคนคุ้นเคยเรื่องนี	้ถือเปน็ผลงานเรื่องแรก

ท่ีเขาประสบความส�าเร็จท้ังรายได้และค�าวิจารณ์	 รวมไปถึงได้รับรางวัล	

Goya	(รางวัลออสการ์ของสเปน)	สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม	และได้รับการ

เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมของออสการ์

	 ใน	High Heels	 (๒๕๓๔)	 อัลโมโดวาร์น�าเนื้อหาว่าด้วยความ

สัมพันธ์อันระหองระแหงระหว่างแม่ผู้เสียสละกับลูกสาวมาตีความใหม	่ 

ซึ่งการใหค้วามหมายใหมต่่อตระกูลภาพยนตรแ์บบด้ังเดิม	หรอืพล็อตเร่ือง

ยอดนิยม	 ได้กลายเป็นเอกลักษณ์ส�าคัญอย่างหนึ่งของอัลโมโดวาร์ในการ

สร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อ	ๆ	มา	

The Films of

Pedro 
Almodóvar
Pedro 
Almodóvar

โปรแกรมนีย้ังม	ีThe Flower of my Secret (๒๕๓๘)	ท่ีแมจ้ะไมไ่ด้

รบัการพดูถึงมากนกัหากเทียบกับภาพยนตรเ์รื่องอ่ืน	แต่มผีูต้ั้งข้อสงัเกตว่า	

ผลงานเรื่องนีเ้ปน็จุดเปล่ียนผา่นแนวทางการท�าภาพยนตรข์องเขา	จากเดิม

ท่ีเนน้ความหวือหวา	กลายมาเปน็รูปแบบท่ีใชค้วามประณตีและความคิดท่ี

ตรึกตรองมากขึ้น	 โดยเนื้อเรื่องบางส่วนของภาพยนตร์ได้ขยายกลายเป็น 

All about my Mother	(๒๕๔๒)	ผลงานเรื่องส�าคัญท่ีสุดของอัลโมโดวาร์	

All about my Mother	 เป็นภาพยนตร์ท่ีอัลโมโดวาร์ได้น�า

ภาพยนตร์แนวเมโลดรามามาตีความ	 และผสมผสานกับองค์ประกอบ

ภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่องในอดีต	จนกลายเป็นความลงตัวในทุก	ๆ	ทาง	

และเปน็ผลงานท่ีประสบความส�าเรจ็สงูสดุในอาชพีของเขา	ท้ังในแง่รายได้

ท่ัวโลกและค�าช่ืนชมจากนักวิจารณ์	 รวมท้ังได้รับรางวัลออสการ์สาขา

ภาพยนตรภ์าษาต่างประเทศยอดเยีย่ม	รางวัลผูก้�ากับยอดเยีย่มจากเทศกาล

ภาพยนตร์เมอืงคานส์	และรางวัลอ่ืน	ๆ	อีกมากมาย	

ความส�าเร็จของอัลโมโดวาร์ได้รับการตอกย�าใน Talk to Her 

(๒๕๔๕)	 โดยครั้งนี้เขาได้มุ่งเน้นถึงความสัมพันธ์ของผู้ชายสองคนท่ีต้อง

ดูแลหญิงคนรักท่ีก�าลังป่วยข้ันวิกฤติ	ผสมผสานกับขนบภาพยนตร์เงียบ	

ภาพยนตรเ์มโลดรามา	และการตีความใหมข่องนาฏกรรมรว่มสมยั		Talk to 

Her ท�ารายได้ดีเยี่ยมท่ัวโลก	และได้รับรางวัลออสการ์สาขาบทภาพยนตร์

ด้ังเดิมยอดเย่ียม	 ส่วนอัลโมโดวาร์เองก็ได้รับการเสนอช่ือเข้าชิงผู้ก�ากับ 

ยอดเยี่ยม

ปดิท้ายด้วยผลงานเรื่องล่าสุด Pain and Glory (๒๕๖๒)	 ท่ีได้รับ 

ค�าชื่นชมจากนักวิจารณ์หลายส�านักว่าเป็นผลงานท่ีดีท่ีสุดของเขา	 ด้วย 

เรื่องราวท่ีเปน็เสมอืนงานก่ึงอัตชวีประวัติ	และน�าภาพยนตรเ์ก่า	ๆ 	ของเขา

มาตีความ	ผ่านความคิดท่ีตกผลึกในวัยท่ีมากด้วยประสบการณ์	 จนกลาย

เปน็ภาพยนตร์ท่ีท้ังลึกซึ้งและจรงิใจ		รวมท้ังได้รบัการเสนอชื่อเขา้ชงิรางวัล

ออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม	

อ่านรายละเอียดการจัดฉายโปรแกรมพิเศษนี้ท่ีหอภาพยนตร์	 

ได้ท่ีหน้า	 	๒๗	 (	 ยกเว้น	What Have I done to Deserve this?! และ	 

Pain and Glory ท่ีจัดฉายเฉพาะสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ	ติดตามโปรแกรม

ฉายได้ท่ี	www.afthailande.org)	  

สัณหช์ัย		โชติรสเศรณี
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กิจกรรม

ทีมงานจัดรายการ

+ การบรรยายโดย ฐติิรตัน์ ทิพย์สัมฤทธิก์ุล
เสารท์ี ่๑๙ มิถุนายน เวลา ๑๔.๐๐ น.

The Social Dilemma เปน็ภาพยนตร์

สารคดีปี	 ค.ศ.	๒๐๒๐	ของเน็ตฟลิกซ์	 ท่ีตีแผ่

มุมมืดของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน 

สื่อสังคมออนไลน์	 (Social	Media)	 ผลงาน 

การก�ากับของ	เจฟฟ์	ออร์โลวสกี	(Jeff	Orlowski)	ผูม้ชีื่อเสียงจาก

สารคดีปญัหาเรื่องโลกร้อนอย่าง	Chasing Ice 

The Social Dilemma	 น�าเสนอปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก 

สื่อสังคมออนไลนใ์นชีวิตประจ�าวัน	ท้ังความสัมพันธแ์ละอิทธพิล

ท่ีส่งผลต่อผู้ใช้งาน	ซึ่งน�าไปสู่การถูกครอบง�าท้ังด้านชีวิตท่ัวไป	

การเมอืง	มนษุยธรรม	ความถูกต้อง	หรือแมแ้ต่การแพร่กระจาย

ของข่าวปลอมต่าง	ๆ	นอกจากนีภ้าพยนตร์ยังพาผูช้มไปท�าความ

เข้าใจกระบวนการออกแบบของสื่อสังคมออนไลน์ชั้นน�า	 อย่าง	 

เฟซบุ๊ก	 กูเกิล	 อินสตาแกรม	และพินเทอเรสต์	ผ่านการบอกเล่า

ของอดีตผู้บริหารและวิศวกรผู้ท่ีคิดค้นระบบและอยู่เบื้องหลัง 

ความส�าเร็จ	สลับกับการเล่าผ่านเหตุการณ์จ�าลองของครอบครัว

หนึ่ง	 และการแปรภาพการท�างานของอัลกอริทึมมาเป็นทีมงาน

จัดการควบคุมชีวิตผู้ใช้งาน	ซึ่งวิธีการเล่าเรื่องเช่นนี้มีส่วนท�าให ้

ผู้ชมเข้าใจกระบวนการอันซับซ้อนของระบบอัลกอริทึมบนสื่อ

สังคมออนไลนม์ากยิ่งขึ้น

The Social Dilemma จะจัดฉายพรอ้มการบรรยายพเิศษ

หลังชมภาพยนตร์	โดยอาจารย์ฐติิรัตน	์ทิพย์สัมฤทธิก์ุล	จากคณะ

นิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย

ดิจิทัล	 เพื่อมุ่งหวังจะสร้างการรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ในยุค

ปจัจุบัน	

รายการ	Cinema	Lecture	ครัง้นีเ้ปน็สว่นหนึง่ของกิจกรรม	

รูเ้ท่าทันสื่อสงัคมออนไลน์	ซึ่งหอภาพยนตรจ์ะจัดฉาย The Social 

Dilemma	 ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนท่ีสนใจได้เข้าชมโดยไม่เสีย

ค่าใชจ่้าย	ในระหว่างวันท่ี	๒๑-๒๕	มถินุายน	พ.ศ.	๒๕๖๔	โรงเรยีนใด

สนใจเขา้รว่มสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ท่ี	ฝา่ยเผยแพร่	

๐	๒๔๘๒	๒๐๑๓-๑๕	ต่อ	๑๓๐๘	หรือ	๐๘	๗๕๖๗	๔๓๑๖

               สนับสนุนกิจกรรมโดย เน็ตฟลิกซ์ 

กิจกรรม	 Cinema	 Lecture	ณ	 โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา	 คราวนี้	 

แมภ้าพยนตร์จะไมใ่ช่งานระดับคลาสสิกหรอื	ท่ึง!	หนงัโลก	อยา่งเรื่องท่ีผา่น	ๆ	มา	

แต่ก็อัดแน่นไปด้วยสาระและประเด็นทางสังคมท่ีน่าสนใจ	พร้อมด้วยเนื้อหาท่ี

เข้มข้นจากการบรรยายพิเศษของวิทยากรรับเชิญ		

 Hannah Arendt (๒๐๑๒)	เปน็ภาพยนตร์เยอรมนั 

ป	ีค.ศ.	๒๐๑๒	ท่ี	มาร์กาเรต	ฟอน	ทรอตตา	(Margarethe	von	

Trotta)	ผูก้�ากับหญิงจากกลุ่ม	New	German	Cinema	สร้าง

จากเหตุการณ์จริงในปี	 ค.ศ.	๑๙๖๑	 -	๑๙๖๔	ของ	ฮันนาห	์ 

อาเรนดท์	 (Hannah	 Arendt)	 นักปรัชญาและนักทฤษฎีการเมืองชาวเยอรมัน 

เชื้อสายยิว	ท่ีเข้าร่วมรับฟังการไต่สวนคดีกล่าวโทษของ	อดอล์ฟ	ไอค์มนัน	์(Adolf	

Eichmann)	 อดีตเจ้าหน้าท่ีระดับสูงของนาซี	 ในข้อหามีส่วนพัวพันกับการฆ่า 

ล้างเผา่พันธุช์าวยิว	

	 ภายหลังจบการไต่สวน	ฮนันาห	์อาเรนดท์	น�ารายงานการพจิารณาคดีไป

ตีพมิพบ์นนติยสาร	The	New	Yorker	โดยนยิามการกระท�าของไอค์มนัว่าเปน็เพยีง	

“ความดาษด่ืนของความชั่วร้าย”	 (The	Banality	 of	 Evil)	 ท่ีคนธรรมดาคนหนึ่ง

กระท�าสิ่งท่ีชั่วร้ายโดยปราศจากคุณสมบัติในการคิด	 เป็นเพียงผลของฟันเฟืองท่ี

เกิดจากระบบ	กฎหมาย	และต�าแหนง่หนา้ท่ีการงานท่ีสืบทอดกันมาเท่านั้น	

	 แนวคิดดังกล่าวของอาเรนดท์ถูกโจมตีอย่างรุนแรงจากบรรดาชาวยิว	

รวมถึงท�าใหเ้กิดหวัขอ้ถกเถียงทางวิชาการต่าง	ๆ 	มากมายเปน็ประวัติการณ	์มสีว่น

กระตุ้นใหเ้กิดการศกึษา	ตลอดจนท�าความเขา้ใจในมติิอ่ืน	ๆ 	ท่ีซบัซอ้นกว่าเรื่องการ

ประณามตัวอาชญากร	โดยเฉพาะการลุแก่อ�านาจจากระบบความคิดชัว่รา้ย	ซึ่งถกู

ปลูกฝงัมายาวนาน	จนท�าใหม้นษุย์เจตนากระท�าผดิอย่างร้ายแรงโดยไมรู่้ตัว	

	 หลังจบภาพยนตรฟั์งการบรรยายจาก	ผศ.ดร.เกษม	เพญ็ภินนัท์	อาจารย์

ประจ�าภาควิชาปรัชญา	 คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ท่ีจะมา

วิเคราะหถึ์งประเด็นต่าง	ๆ	ท่ีได้จากนกัคิดคนส�าคัญแหง่ศตวรรษท่ี	๒๐	ผูน้ี	้	

     สนับสนุนการจัดฉายโดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

+ การบรรยายโดย ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์
เสารท์ี ่๑๕ พฤษภาคม เวลา ๑๔.๐๐ น. 
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โปรแกรมฉายภาพยนตร์

 

 

 

 

 

   = English Language or English Subtitles

วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง
และ ๒๐ ปี ฟ้าทะลายโจร

โปรแกรมรวบรวมผลงานเด่นของ	 วิศิษฏ์	 ศาสนเท่ียง	 ท้ังใน

ฐานะคนเขียนบทและผูก้�ากับภาพยนตร์	เนื่องในวาระครบรอบ	๒๐	ปี

ท่ี ฟา้ทะลายโจร ผลงานการก�ากับเรื่องแรกของเขาได้กลายเปน็หนงัไทย

เรื่องแรกท่ีเข้าประกวดในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์	 

เมื่อเดือนพฤษภาคม	๒๕๔๔	

ฟ้าทะลายโจร
๒๕๔๓	/	ก�ากับโดย	 วิศษิฏ์	ศาสนเท่ียง	 /	สร้าง
โดย	 ไฟว์สตาร์	 โปรดักชั่น,	 ฟิล์มบางกอก	 /	
น�าแสดงโดย	ชาติชาย	งามสรรพ์,	สเตลล่า	มาลูก้ี,	
ศภุกรณ์	กิจสุวรรณ	/	ความยาว	๑๐๙	นาที	

ภาพยนตรท่ี์สรา้งปรากฏการณส์�าคัญ

ใหแ้ก่วงการหนงัไทยในช่วงยุค	ค.ศ.	๒๐๐๐	ด้วยการน�าเสนอในรูปแบบ

ย้อนยุคเหมือนหนังคาวบอยไทยในอดีต	และใช้เทคนิคย้อมสีฉูดฉาด	

เล่าเรื่องราวของ	 เสือด�า	 ท่ีชีวิตพลิกผนัมาเปน็โจรเพราะต้องการออก

ล้างแค้นให้พ่อ	จนได้เข้าไปอยู่ในชุมโจรเสือฝ้ายผู้อ�ามหิต	จนกระท่ัง

ทางกรมต�ารวจส่ง	 ร้อยต�ารวจเอก	 ก�าจร	 มาจัดการชุมโจรเสือฝ้าย	 

เสือด�าจึงได้ล่วงรู้ว่า	 ร�าเพย	คนรักเก่าได้กลายเป็นคู่หมั้นของก�าจรไป 

เสียแล้ว

รอบฉาย: เสาร์ท่ี	๘	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.

	 อาทิตย์ท่ี	๑๖	พฤษภาคม	เวลา	๑๕.๓๐	น.

อินทรีแดง
๒๕๕๓	/	ก�ากับโดย	 วิศษิฏ์	ศาสนเท่ียง	 /	สร้าง
โดย	ไฟว์สตาร	์โปรดักชัน่,	กันตนา	กรุ๊ป	/	น�าแสดง
โดย	อนนัดา	เอเวอริงแฮม,	ญารินดา	บุนนาค	/	
ความยาว	๑๓๐	นาที

ภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงมาจากนิยาย

และหนังฮีโร่เร่ืองดังของไทย	 เหตุการณ์เกิด 

ข้ึนในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 เมื่อกลุ่มนักการเมือง

คอร์รัปชันได้อนุมัติให้มีการสร้างโรงงานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร	์ 

เหล่าประชาชนจึงพากันออกมาคัดค้าน	 กระท่ังมีชายหนุ่มภายใต้

หน้ากากอินทรีสีแดงลึกลับออกมาขับไล่อาชญากรและผู้คอร์รัปชัน	

รวมถึงฆา่ทกุคนท่ีเปน็ภัยบ้านเมอืง	โดยท้ิงเพียงนามบัตรท่ีแจ้งช่ือของ

เขาไว้ว่าเปน็	อินทรีแดง

รอบฉาย: อังคารท่ี	๑๑	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.

	 พุธท่ี	๑๙	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.

นางนาก
๒๕๔๒	/	ก�ากับโดย	นนทรีย์	นมิบุิตร	/	สร้างโดย	ไท	เอ็นเตอร์เทนเมนต์	/	
น�าแสดงโดย	วินยั	ไกรบุตร,	อินทิรา	เจริญปุระ	/	ความยาว	๑๐๐	นาที

ภาพยนตร์ท่ีสร้างจากต�านานความรักระหว่างมนุษย์กับ

วิญญาณแห่งคลองพระโขนง	 ว่าด้วยเรื่องราวของผีแม่นากท่ีเสียชีวิต

ขณะคลอดลูกระหว่างท่ีสามีถูกเกณฑ์ทหารไปออกรบ	 โดยเน้นความ

สมจรงิทางประวัติศาสตร์มากขึ้นกว่าภาพยนตรท์กุฉบบัท่ีเคยสร้างกัน

มาก่อนหนา้	ด้วยฝมีอืการเขียนบทของ	วิศษิฏ์	ศาสนเท่ียง	ซึ่งประสบ

ความส�าเร็จอย่างมหาศาลท้ังรายได้และค�าวิจารณ์	 เป็นปรากฏการณ์

ส�าคัญของวงการหนงัไทย

รอบฉาย: อังคารท่ี	๑๑	พฤษภาคม	เวลา	๑๕.๓๐	น.

	 เสาร์ท่ี	๒๒	พฤษภาคม	เวลา	๑๕.๓๐	น.

เฉือน 
๒๕๕๒	/	ก�ากับโดย	ก้องเกียรติ	โขมศริิ	/	สร้างโดย	ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	/	
น�าแสดงโดย	อารักษ์	อมรศภุศริิ,	ฉัตรชัย	เปล่งพานชิ	/	ความยาว	๙๖	นาที

หนังแนวสืบสวนสอบสวน	ผลงานการเขียนบทของ	 วิศิษฏ์	

ศาสนเท่ียง	 เล่าเรื่ องราวของคดีฆาตกรรมต่อเนื่องสะเทือนขวัญ	 

เมื่อฆาตกรหั่นศพเหย่ือทุกรายและน�าชิ้นส่วนแยกไปท้ิงคนละแห่ง	 
จนต�ารวจมืดแปดด้าน	แต่	 ไท	นักโทษชั้นหนึ่งผู้เป็นอดีตมือปืน	กลับ

ล่วงรูว่้าใครคือฆาตกร	และเสนอให	้ชนิ	นายต�ารวจรุน่ใหญ่ใหอิ้สระเขา

เพื่อน�าตัวฆาตกรมาใหไ้ด้ภายใน	๑๕	วัน	แลกกับการจับภรรยาของเขา

ไว้เปน็ตัวประกัน

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี	๑๔	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.

	 อาทิตย์ท่ี	๓๐	พฤษภาคม	เวลา	๑๕.๓๐	น.

หมานคร
๒๕๔๗	/	ก�ากับโดย	วิศษิฏ์	ศาสนเท่ียง	/	สร้างโดย	ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น,	
เดอะ	ฟิล์ม	 แฟคตอรี่	 /	 น�าแสดงโดย	 มหาสมุทร	 บุณยรักษ์,	 แสงทอง	 
เกตุอู่ทอง	/	ความยาว	๙๔	นาที

หนึ่งในผลงานส�าคัญของวงการหนังไทย	 จากฝีมือการก�ากับ

ของ	วิศษิฏ์	ศาสนเท่ียง	เล่าเรื่องราวของ	ปอ๊ด	หนุม่บ้านนอกท่ีเข้ามา

หางานในเมอืงกรุงพรอ้มกับค�าทักอันแปลกประหลาดของยาย	วันหนึ่ง

ขณะท่ีป๊อดได้งานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย	 เขาได้พบ	 จิน	

พนักงานท�าความสะอาดสาว	ผู้มีความฝันอยากอ่านหนังสือปกขาว 

เล่มหนึ่งซ่ึงตกจากฟ้าให้ออก	จนเกิดเป็นความรักท่ามกลางเรื่องราว

ประหลาดล�ามากมายท่ีเขาได้พบเจอในมหานครแหง่นี้

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี	๑๖	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.

	 อังคารท่ี	๒๕	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.



 

 

 

 

เปนชู้กับผี
๒๕๔๙	/	ก�ากับโดย	วิศษิฏ์	ศาสนเท่ียง	/	สร้างโดย	ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	/	
น�าแสดงโดย	ศริพนัธ	์วัฒนจินดา,	สุพรทิพย	์ชว่งรังษี,	ทัศนว์รรณ	เสนยีว์งศ	์
ณ	อยุธยา	/	ความยาว	๙๓	นาที

หนงัสยองขวัญท่ี	 วิศษิฏ์	ศาสนเท่ียง	 ได้แรงบันดาลใจมาจาก

เรื่องผีของ	 เหม	 เวชกร	 เล่าเรื่องราวของ	นวลจัน	หญิงสาวผู้อุ้มท้อง 

มาขออาศัยอยู่ท่ีคฤหาสน์ใหญ่กลางสวนเปล่ียวเพื่อตามหาสามีท่ี

หายตัวไป	โดยม	ีรัญจวน	แมม่า่ยเจ้าของคฤหาสน	์และ	สมจิต	แมบ่้าน

ใหญ่คอยจับตาดตูลอด	ไมช่า้นวลจันทรก็์พบเง่ือนง�าบางอยา่งเก่ียวกับ

สาม	ีรวมท้ังความลับอันนา่สะพรึงกลัวของผูค้นในคฤหาสนแ์หง่นี้

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี	๒๐	พฤษภาคม	เวลา	๑๕.๓๐	น.

	 พุธท่ี	๒๖	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.

รุ่นพี่
๒๕๕๘	/	ก�ากับโดย	วิศษิฏ์	ศาสนเท่ียง	/	สรา้งโดย	เอ็ม	เทอรต้ี์ไนน	์/	น�าแสดง
โดย	ญานนนี	ภารวี	ไวเกล,	พงศกร	โตสุวรรณ,	คาร่า	พลสิทธิ	์/	ความยาว	
๑๐๗	นาที

ภาพยนตร์เล่าเรื่องราวของ	อทิติ	 เด็กสาวชั้น	ม.๖	 ท่ีสามารถ

สัมผสัวิญญาณได้จากการดมกล่ิน	 กับวิญญาณชายหนุม่ท่ีเธอเรียกว่า	

“รุ่นพี่”	ท่ีได้ร่วมกันสืบคดีฆาตกรรมท่ีเกิดขึ้นเมื่อ	๕๐	ปก่ีอนในวังเก่า

ของเชื้อพระวงศ์ท่านหนึ่ง	 ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงเรียนท่ีอทิติเรียนอยู่	 

ในขณะเดียวกันเธอเองก็ต้องค้นหาว่าวิญญาณของรุ่นพี่ผู้นี้คือใคร	 

และตายด้วยสาเหตุอะไร

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี	๒๑	พฤษภาคม	เวลา	๑๕.๓๐	น.

	 อาทิตย์ท่ี	๓๐	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.

สิงสู่ 
๒๕๖๑	/	ก�ากับโดย	วิศษิฏ์	ศาสนเท่ียง	/	สร้างโดย	Transformation	Films	
/	น�าแสดงโดย	อนนัดา	เอเวอริงแฮม,	ณัฐฐาวีรนชุ	ทองม,ี	พลอย	ศรนรนิทร,์	
ทาริกา	ธดิาทิตย์	/	ความยาว	๑๐๓	นาที

ณ	 ส�านักบนเขาท่ีโดดเด่ียวห่างไกล	 คนชุดด�าท้ัง	 ๖	 คนมา 

รวมตัวกัน	น�าโดย	นายแม	่หญงิชราผมขาวซึ่งก�าลังท�าพิธกีรรมปรศินา

บางอย่างกับศพลึกลับอยู่	 ความสยองขวัญเริ่มต้นข้ึน	พวกเขาหารู้ไม่

ว่าพิธีกรรมนั้นได้ไปปลุกวิญญาณแปลกหน้าท่ีไม่ได้รับเชิญท่ีพร้อม 

จะเข้ามาสิงร่างของพวกเขาไปตลอดกาล

รอบฉาย: เสาร์ท่ี	๒๒	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.

	 พฤหสับดีท่ี	๒๗	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.

เมืองทิพย์ ไทยแฟนตาซี

	 นทิานพื้นบ้าน	คือความบันเทิงท่ีอยู่คู่คนไทยมาชา้นาน	จาก

เรื่องเล่าปากต่อปากพฒันาเปน็บนัทึกท่ีมลีายลักษณ์อักษร	และแผข่ยาย

ไปในศลิปะแขนงต่าง	ๆ 	ท้ังวรรณคดี	ละครนอก	หนงัตะลงุ	หมอล�า	ลิเก	

ฯลฯ	กระท่ังเปน็ท่ีรูจั้กอย่างกว้างขวางจากสื่อสมยัใหมอ่ย่างภาพยนตร์

และละครโทรทัศน	์

	 หนึ่งในลักษณะเด่นของนทิานพื้นบ้านไทย	คือการน�าเสนอ

เนื้อหาในแบบท่ีเรียกว่า	 “จักร	ๆ	วงศ์	ๆ”	ซึ่งมักมีท้องเร่ืองเกิดขึ้นใน 

ดินแดนสมมติ	หรือท่ีปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า	 “เมืองทิพย์”	 ตัวละคร

เอกของเรื่องอาจเป็นปุถุชนหรือเจ้าเมืองผู้สูงศักด์ิท่ีต้องพบเจอกับ 

เรื่องอภินหิารหรือสิ่งมหศัจรรย์ต่าง	ๆ	แมจ้ะอยู่เหนอืจินตนาการและ

ยากท่ีจะพบได้ในชีวิตจริง	 แต่องค์ประกอบเหล่านี้ก็ครองความนิยม

เรื่อยมา	มแีฟนประจ�ากลุ่มใหญ่	และเปน็รูปแบบเรื่องเล่าท่ีสะท้อนให้

เหน็ถึงวิธคิีดและวัฒนธรรมแบบไทย	ๆ	โดยเฉพาะ

	 “เมืองทิพย์	 ไทยแฟนตาซี”	 เป็นโปรแกรมท่ีรวบรวม

ภาพยนตรไ์ทยแนวแฟนตาซโีบราณ	ซึ่งเปน็ตระกูลหนงัท่ีได้รับอิทธพิล

มาจากนทิานจักร	ๆ	วงศ	์ๆ	เหล่านี	้ ไล่เรียงต้ังแต่	ลูกสาวพระอาทิตย์ 

(๒๕๑๒)	หนงั	๑๖	มม.	ท่ี	ส.	อาสนจินดา	ผูก้�ากับประพันธเ์รื่องขึ้นเอง	

พระลอ (๒๕๑๑)	ผลงานท่ี	ไถง	สุวรรณทัต	นกัการเมอืงคนส�าคัญท่ีน�า

วรรณคดี	“ลิลิตพระลอ”	มาสรา้งเปน็ภาพยนตร	์๓๕	มม.	มาตรฐานสากล	

กากี (๒๕๒๓)	และ	พระรถเมรี (๒๕๒๔)	งานก�ากับจากวรรณคดีดังโดย 

ครูเนรมิต	ผู้ก�ากับระดับครูของวงการหนังไทย	ปลาบู่ทอง (๒๕๓๗)	

นิทานพ้ืนบ้านท่ีโด่งดังและได้รับการถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์และ 

ละครโทรทัศนม์าแล้วหลายฉบบั	รวมท้ัง	สดุสาคร	(๒๕๔๙)	ภาพยนตร์

ท่ีสร้างจากตัวละครในวรรณคดีเอกของสุนทรภู่

	 โปรแกรมนี้ยังมีผลงานยุคหลังท่ีมีกล่ินอายของงานจักร	ๆ	

วงศ์	 ๆ	 ท้ัง ปืนใหญ่จอมสลัด	 (๒๕๕๑)	มหาสงครามแห่งการแย่งชิง

อ�านาจ	 ซึ่งอ้างอิงจากประวัติศาสตร์ของคาบสมุทรมลายู	 โนราห์ 

(๒๕๖๑)	 หนังโรแมนติกท่ีน�าการเดินทางข้ามเวลามาผสมผสาน 

ด้วยศลิปะการแสดงพื้นบ้านทางภาคใต้	ปดิท้ายด้วย	 ขุนแผน ฟา้ฟื้ น 

(๒๕๖๒)	การตีความวรรณคดี	“ขุนช้างขุนแผน”	ในมมุมองวัฒนธรรม

ปอ๊ปร่วมสมยัท่ีเคลือบด้วยลักษณะของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่

พระรถเมรี
๒๕๒๔	 /	 ก�ากับโดย	 เนรมิต	 /	 สร้างโดย	 เอเพ็กซ์
ภาพยนตร์	/	น�าแสดงโดย	ทูน	หริัญทรัพย์,	สุพรรษา	
เนื่องภิรมย์	/	ความยาว	๑๒๖	นาที

ภาพยนตร์ท่ีสร้างจากวรรณคดีพื้นบ้าน

เรื่องนางสบิสองและพระรถเมร	ีเล่าเรื่องราวต้ังแต่

เมื่อพีน่อ้งสบิสองคนได้เปน็มเหสขีองกษัตริย์	ก่อนจะถูกกล่ันแกล้งโดย

นางยักษ์ให้ถูกจองจ�าในถ�าและถูกควักลูกตาออกมา	 แต่โชคยังดีท่ี

ลูกชายของน้องคนสุดท้องยังมีชีวิตรอดอยู่	 เขาจึงพยายามช่วยเหลือ

แมแ่ละปา้	ๆ	แมจ้ะต้องขัดแย้งกับคนรักของตนก็ตาม

รอบฉาย: เสาร์ท่ี	๑	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.

	 อังคารท่ี	๑๘	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.



 

 

 

 

 

 

 

ปืนใหญ่จอมสลัด
๒๕๕๑	 /	 ก�ากับโดย	นนทรีย์	 นิมิบุตร	 /	 สร้างโดย	 
สหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์เนชั่นแนล,	 โนวา	 กรุ๊ป	 /	
น�าแสดงโดย	สรพงศ	์ชาตรี,	จารุณี	สุขสวัสด์ิ,	อนนัดา	
เอเวอริงแฮม,	ชูพงษ์	ช่างปรุง	/	ความยาว	๑๑๕	นาที

ภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงจากประวัติศาสตร์

ในคาบสมทุรมลายู	เล่าเรื่องของลังกาสกุะ	เมอืงท่า

ของกษัตริย์รายาฮีเจา	 ซึ่งตกเป็นเป้าหมายการยึดครองของโจรสลัด 

น�าโดย	 เจ้าชายราไว	และ	 อีกาด�า	 สมุนจอมเวทย์	 แม้รายาฮีเจาจะม	ี

ยะรัง	นักรบผู้กล้าคอยช่วยเหลือและมีกองทัพพันธมิตรของพระเจ้า

ปาหงัอยู่ในมอื	แต่ก็ต่อต้านได้เพียงชั่วคราว	จะมก็ีแต่	ปารี	หนุม่ชาวเล

ผูม้วิีชาดหูล�าเท่านัน้ท่ีจะชว่ยน�ามหาปนืใหญซ่ึ่งจมอยูก้่นบ้ึงมหาสมทุร

มาก�าหนดชัยชนะครั้งนีไ้ด้

รอบฉาย: เสาร์ท่ี	๑	พฤษภาคม	เวลา	๑๕.๓๐	น.

	 พุธท่ี	๑๒	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.

กากี
๒๕๒๓	 /	ก�ากับโดย	 เนรมิต	 /	สร้างโดย	
ไชโยภาพยนตร์	 /	น�าแสดงโดย	สรพงศ์	
ชาตรี,	 ทูน	 หิรัญทรัพย์,	 อ�าภา	 ภูษิต	 /	
ความยาว	๑๐๑	นาที

จากวรรณคดีเล่ืองช่ือเป็นภาพยนตร์ท่ีเต็มไปด้วยจินตนาการ	

เล่าถึงเสน่ห์ความงามของนางกากี	 ท่ีท�าให้นางเป็นท่ีหมายปองของ 

ชายหนุม่ท่ีได้พบเธอ	จนเกิดศกึชิงนางและลกุลามไปถึงการก่อสงคราม	

สุดท้ายเสนห่ข์องนางก็ย้อนกลับมาท�าร้ายนางเอง

รอบฉาย: อังคารท่ี	๔	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.

	 พุธท่ี	๑๙	พฤษภาคม	เวลา	๑๕.๓๐	น.

พระลอ
๒๕๑๑	/	ก�ากับโดย	ไถง	สวุรรณทัต	/	สรา้ง
โดย	สุริยะเทพภาพยนตร์	/	น�าแสดงโดย	
มิตร	 ชัยบัญชา,	 เพชรา	 เชาวราษฎร์	 /	
ความยาว	๑๒๖	นาที	

ผลงานภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงจากวรรณคดีเรื่องเอก	 ว่าด้วย 

เรื่องราวของ	พระลอดิลกราช	โอรสกษัตริย์แหง่เมอืงแมนสรวงผูไ้ด้รับ

การร�าลือไปท่ัวสารทิศในเรื่องรูปโฉมอันงดงาม	 วันหนึ่งพระลอได้ฟัง

ค�าพรรณนาถึงความงามของ	 พระเพื่อนและพระแพง	 สองพี่น้อง 

เจ้าหญงิแหง่เมอืงสรอง	พระลอจึงออกเดินทางมุง่หนา้ตามหาเจ้าหญงิ	

เปน็จุดเริม่ต้นไปสู่โศกนาฏกรรมความรกัครัง้ยิง่ใหญท่ี่กลายเปน็ต�านาน

รอบฉาย: อังคารท่ี	๔	พฤษภาคม	เวลา	๑๕.๓๐	น.

	 พฤหสับดีท่ี	๑๓	พฤษภาคม	เวลา	๑๕.๓๐	น.

ปลาบู่ทอง 
๒๕๓๗	/	ก�ากับโดย	สิทธชิัย	พัฒนด�าเกิง	/	สร้างโดย	กรุ๊ฟโฟร์	โปรดัคชั่น	/	
น�าแสดงโดย	 สรพงศ์	 ชาตรี,	 ขวัญภิรมย์	 หลิน,	 เกรียง	 ไกรมาก,	 นวพร	 
อินทรวิมล	/	ความยาว	๘๘	นาที

ภาพยนตร์ท่ีสรา้งจากนทิานพื้นบา้นเรื่องดังของไทย	ในป	ีพ.ศ.	

เดียวกับท่ีนิทานเร่ืองนี้ได้รับการสร้างเป็นละครโทรทัศน์ท่ีโด่งดัง 

อย่างมาก	 เล่าเร่ืองราวของหญิงสาวท่ีถูกสามีบันดาลโทสะผลักให ้

จมน�าตาย	ก่อนท่ีเธอจะเกิดใหมเ่ปน็ปลาบู่	และคอยว่ายมาท่ีท่าน�าเพื่อ

พบกับลูกสาวผูอ้าภัพท่ีถูกแมเ่ล้ียงและพี่	ๆ	คอยรังแกอยู่เสมอ

รอบฉาย: พุธท่ี	๕	พฤษภาคม	เวลา	๑๕.๓๐	น.

	 ศกุร์ท่ี	๒๑	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.

สุดสาคร 
๒๕๔๙	/	ก�ากับโดย	ไกรสร	บูรณ์สิงห	์/	สร้างโดย	โมโนฟิล์ม	/	น�าแสดงโดย	
ชาลี	 ไตรรัตน์,	 สุรชัย	แสงอากาศ,	 วรวิทย์	 แก้วเพ็ชร์,	 สุเชาว์	พงษ์วิไล	 /	
ความยาว	๘๖	นาที

ภาพยนตรท่ี์ดัดแปลงมาจากวรรณคดีเอกของสนุทรภู่	เล่าเรื่อง

ราวการผจญภัยของ	 สุดสาคร	 กับ	 ม้านิลมังกร	 ท่ีเดินทางตามหา	 

พระอภัยมณ	ีผูเ้ปน็พอ่	ขณะท่ีฝา่ยพระอภัยมณีเกิดอุบติัเหตเุรอือับปาง

ลงกลางทะเล	 จนถูก	 อุศเรน	 จับไว้เป็นตัวประกันในการท�าศึกกับ	 

ศรีสุวรรณ	เจ้าเมอืงรมจักรผูเ้ปน็นอ้งของพระอภัยมณี

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี	๖	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.

	 อังคารท่ี	๑๘	พฤษภาคม	เวลา	๑๕.๓๐	น.

ลูกสาวพระอาทิตย์ 
๒๕๑๒	/	ก�ากับโดย	ส.	อาสนจินดา	/	สร้างโดย	ส.	อาสนจินดาภาพยนตร์	/	
น�าแสดงโดย	สมบัติ	เมทะน,ี	เพชรา	เชาวราษฎร์	/	ความยาว	๑๔๗	นาที

ศกึชงิราชบลัลังก์จากภายในและภายนอกราชวงศส์ริุยา	ท�าให	้

องค์จักรินทร์และพระนางอุษาเทวี	 ผู้ครองอัครนครพร้อมด้วยธิดา	

สุริยาน้อย	 ต้องพลัดพรากจากกัน	 บัลลังก์จึงตกเป็นของจอมวายร้าย	 

ฮราแง	แต่การจะได้ครองบลัลังก์อยา่งสมบูรณน์ัน้ต้องอาศยัสร้อยสริุยา	

สมบัติอันทรงพลานุภาพของราชวงศ์ท่ีห้อยอยู่บนคอของสุริยาน้อย	 

ซึ่งถ้าใครคิดประสงค์รา้ยต่อเธอจักต้องถกูเผาด้วยแรงแหง่แสงอาทิตย์

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี	๗	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.

	 พฤหสับดีท่ี	๒๗	พฤษภาคม	เวลา	๑๕.๓๐	น.

ขุนแผน ฟ้าฟื้น 
๒๕๖๒	/	ก�ากับโดย	 ก้องเกียรติ	 โขมศริิ	 /	สร้างโดย	
เอ็ม	พคิเจอรส์	/	น�าแสดงโดย	มารโิอ้	เมาเรอ่,	ณทัธนพล	
ทินโรจน,์	ยงวรี	งามเกษม	/	ความยาว	๑๔๐	นาที

แก้ว	เด็กหนุม่สพุรรณบุรท่ีีจดจ�าเรื่องราว

ของตัวเองไม่ได้	 เขาออกเดินทางตามหาความ 

ทรงจ�าว่าเขาเป็นใครและเป็นลูกของใคร	 ในขณะเดียวกันก็ต้อง 

ผจญภัยไปกับแก๊งเพื่อนสุดฮา	 โดยมีวิชาคาถาอาคมท่ีร�าเรียนมาคอย

ช่วยเหลือเพื่อก�าจัดอุปสรรคท่ีขวางก้ัน

รอบฉาย: พุธท่ี	๑๒	พฤษภาคม	เวลา	๑๕.๓๐	น.

	 เสาร์ท่ี	๒๙	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.



 

 

โนราห์ 
๒๕๖๑	 /	 ก�ากับโดย	 เอกชัย	 ศรีวิชัย	 /	 สร้างโดย	 
เอ็ม	พิคเจอร์ส,	แม	่เรียงฟิล์ม,	DJ	Vision	/	น�าแสดง
โดย	เอกชัย	ศรีวิชัย,	แองเจลินา่	โฟรมอ็งโต้,	ไพศาล	 
ขุนหน	ู/	ความยาว	๑๐๐	นาที

นอรร์า่	สาวลกูครึง่ออกเดินทางตามพ่อแม่

มาท�าธุรกิจท่ีจังหวัดพัทลุง	 แต่ระหว่างท่ีเธอสัมผัสกับความสวยงาม

ตามธรรมชาติอยู่นั้น	เธอกลับได้เจอกับเรื่องราวประหลาดท่ีท�าใหเ้ธอ

ขา้มมติิกาลเวลาไปยงัอดีต	และได้พบกับ	สงิหร	ชายหนุม่รูปงาม	พรอ้ม

เร่ืองราวสุดอัศจรรย์ของต�านานโนราห์	 ท่ีท�าให้คน	๒	ภพมาบรรจบ 

พบกันผา่นการผจญภัยและเหตุการณ์ต่าง	ๆ	จนเกิดเปน็ความผกูพัน

และกลายเปน็ความรักท่ีเปน็ต�านาน

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี	๑๔	พฤษภาคม	เวลา	๑๕.๓๐	น.

	 เสาร์ท่ี	๒๙	พฤษภาคม	เวลา	๑๕.๓๐	น.

ร�าลึก ไพโรจน์ ใจสิงห์

โปรแกรมร�าลึกถึง	ไพโรจน	์ใจสงิห	์นกัแสดงอาวุโสผูจ้ากไปเมื่อ

วันท่ี	๒๒	กมุภาพนัธท่ี์ผา่นมา	ท้ังผลงานการเปน็พระเอกเด่ียวใน	ดรุณี

ผสีิง	(๒๕๑๖)	บทบาทครูพละซึ่งพ้องพานกับอาชีพก่อนเข้าวงการใน	

คู่ห ู(๒๕๑๗)	จากการก�ากับของ	เปี๊ ยก	โปสเตอร์	ผูช้ักน�าเขาเข้าสู่โลก

ภาพยนตร์	 รวมไปถึง	 เสาร์ 5 (๒๕๑๙)	หนึ่งในหนังบู๊รวมดาราชายท่ี 

เขาร่วมแสดงและมีชื่อเสียงมากท่ีสุดเรื่องหนึ่ง	 ปิดท้ายด้วย	191 ½   

มือปราบทราบแล้วป่วน	 (๒๕๔๖)	ผลงานในยุคหลังท่ีสะท้อนให้เห็น

ฝมีอืการแสดงท่ีไมเ่คยตกและการยนืระยะในวงการมาได้อย่างยาวนาน	

เสาร์ 5 
๒๕๑๙	/	ก�ากับโดย	วินจิ	ภักดีวิจิตร	/	สร้างโดย	บางกอกการภาพยนตร์	/	
น�าแสดงโดย	 กรุง	 ศรีวิไล,	 สรพงศ์	 ชาตรี,	 ไพโรจน์	 ใจสิงห์,	 ทัศน์วรรณ	 
เสนยี์วงศ	์ณ	อยุธยา	/	ความยาว	๑๐๓	นาที	

เมื่อประเทศไทยถูกกลุ่มก่อการร้ายจาร์ก้าบุกยึดจังหวัดทาง

ตอนเหนอืเปน็ฐานท่ีมั่นเพื่อเรียกเงินจ�านวนมหาศาลแลกกับการหยุด

ยงิขปีนาวุธมาท่ีกรุงเทพฯ	ทางการจึงมอบหมายใหห้นว่ยรบพเิศษเสาร	์๕	

เส่ียงตายแทรกซึมเขา้ไปในรงัของจารก้์า	รวมท้ังตามหา	พันต�ารวจโท	

เติมพงษ์	กับ	ร้อยตรีหญิง	ดวงกมล	สองสายลับท่ีหายไปจากภารกิจ

รอบฉาย: อังคารท่ี	๑	มถิุนายน	เวลา	๑๕.๓๐	น.

	 ศกุร์ท่ี	๑๘	มถิุนายน	เวลา	๑๕.๓๐	น.

 

ดูหนังคลาสสิกกับ
ม.ล.วราภา เกษมศร ี

ร่วมชมหนังคลาสสิกกับ	 ม.ล.วราภา	 เกษมศรี	 ครูโรงเรียน 

ทางเลือก	 ผู้อยู่เบื้องหลังหนังไทยเรื่องส�าคัญ	 ท่ีจะมาชวนผู้ชมร่วม 

แลกเปล่ียนมมุมองต่อโลกและชีวิตหลังชมภาพยนตร์

รอบฉาย:	ศกุร์ท่ี	๒๘	พฤษภาคม	เวลา	๑๔.๐๐	น

 

 

 

คู่หู
๒๕๑๗	 /	 ก�ากับโดย	 เปี๊ ยก	 โปสเตอร์	 /	 สร้างโดย	 เปี๊ ยกโปสเตอร์ฟิล์ม	 /	
น�าแสดงโดย	ไพโรจน	์ใจสิงห,์	ศนัสนยี์	วัฒนานกุูล,	อุเทน	บุญยงค์,	ดวงใจ	
หทัยกาญจน	์/	ความยาว	๑๐๕	นาที

ครูพละหนุ่มถูกไล่ล่าจากกลุ่มนักเลงโดยท่ีเขาก็ไม่รู้สาเหต	ุ

ระหว่างหนีการตามล่าเขาได้ผูกมิตรกับชายหนุ่มตาบอดท่ีช่วยให้เขา

สามารถหนีจากกลุ่มนักเลงได้	 จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพ

ระหว่างชายหนุ่มท้ังสองท่ีต้องช่วยกันจัดการกับกลุ่มนักเลงท่ีตาม

รังควานไมส่ิ้นสุด			

รอบฉาย: เสาร์ท่ี	๕	มถิุนายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.

	 อังคารท่ี	๑๕	มถิุนายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.

191 ½  มือปราบทราบแล้วป่วน Crazy Cops  
(Thailand	/	2003	/	100	min)
๒๕๔๖	/	ก�ากับโดย	บุญส่ง	นาคภู่	/	สร้างโดย	ซีเอ็ม	ฟิล์ม	/	น�าแสดงโดย	
ไพโรจน์	 ใจสิงห์,	 ดนัย	 สมุทรโคจร,	 วิทิตนันท์	 โรจนพานิช	 /	 ความยาว	 
๑๐๐	นาที

เรื่องราวของต�ารวจสายตรวจ	191	 ท่ีแตกต่างกันสุดข้ัว	 เมื่อ 

คนหนึ่งเป็นนายร้อยต�ารวจไฟแรง	 กับอีกคนเป็นจ่าแก่	ๆ	 ท่ีก�าลังจะ

หมดไฟ	ความต่างและทิฐขิองท้ังคู่ก่อใหเ้กิดความวุ่นวาย	จนน�าพาให้

พวกเขาพบกับนกัขา่วสาวอาชญากรรมหนา้ใหม	่ท่ีกลายเปน็ท้ังตัวปว่น

และตัวกลางประสานความขัดแย้งของท้ังสองโดยไมรู้่ตัว

รอบฉาย: เสาร์ท่ี	๕	มถิุนายน	เวลา	๑๕.๓๐	น.	Sat	5	Jun	/	15.30	

	 พฤหสับดีท่ี	๑๗	มถินุายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.	Thu	17	Jun	/	13.00

ดรุณีผีสิง 
๒๕๑๖	/	ก�ากับโดย	เกรียงศกัด์ิ	ฤกษ์ชนะ	/	สร้างโดย	เชียงค�าภาพยนตร์	/	
น�าแสดงโดย	ไพโรจน	์ใจสิงห,์	สุทิศา	พัฒนชุ	/	ความยาว	๑๔๓	นาที	

ด้วยทรัพย์สมบัติอันมหาศาลของ	อัครเดชา	และ	อ่ิมใจ	ผูเ้ปน็

ภรรยา	ท�าให้	 เอิบจิต	น้องสาวของอ่ิมใจคิดแผนร้ายหมายให้	 อรทัย	

ลูกสาวตนได้ตกแต่งกับ	อ๊อด	ลูกชายของท้ังคู่	แต่อ๊อดกลับมคีนรักอยู่

แล้วคือ	ศจี	เอิบจิตจึงหาวิธกี�าจัดเธอด้วยการท�าใหเ้ขา้ใจผดิกับอ๊อดจน

เธอคิดสั้นฆ่าตัวตาย	 แต่ศจีกลับ

กลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนคอยหา

ทางแก้แค้นเอิบจิตท่ีเป็นต้นเหตุ

ท�าใหเ้ธอต้องจบชีวิต	

รอบฉาย: พุธท่ี	๙	มถิุนายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.

	 พุธท่ี	๒๓	มถิุนายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.



 

 

 

หนักแผ่นดิน
๒๕๒๐	/	ก�ากับโดย	สมบัติ	เมทะน	ี/	สร้างโดย	สยามพัฒนาฟิล์ม	/	น�าแสดง
โดย	สมบัติ	 เมทะนี,	 นัยนา	 ชีวานันท์,	 ทัศน์วรรณ	 เสนีย์วงศ์	ณ	อยุธยา,	
ครรชิต	ขวัญประชา	/	ความยาว	๑๓๑	นาที

กลุ่มลูกเสือชาวบ้านวังหินถูกลอบยิงจากกลุ่มผู้ก่อการร้าย

ขณะเดินทางกลับจากการอบรม	ส่งผลให้	 ชวน	หัวหน้ากลุ่มเสียชีวิต	

ก่อนตายเขาได้ฝากใหล้กูบ้านรว่มต่อสูเ้พื่อชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตรยิ์	

แต่โชคชะตากลับน�าพาให้	 ชาติ	หนึ่งในสมาชิกต้องกลายเป็นสมาชิก

พรรคคอมมวินสิต์	และกลับมาเผยแพร่ลัทธยิังบ้านเกิดของตน	ไท	ซึ่ง

เปน็อดีตเพื่อนลูกเสือชาวบ้านจึงลุกขึ้นมาเปน็แกนน�าต่อต้าน

รอบฉาย: อังคารท่ี	๑	มถิุนายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.

	 พุธท่ี	๑๖	มถิุนายน	เวลา	๑๕.๓๐	น.

ร�าลึก กิตติ ดัสกร

กิตติ	 ดัสกร	 นับเป็นดาราท่ีแฟนหนังไทยยุคหนึ่งรู้จักและ 

คุ้นหนา้เปน็อยา่งดีจากบทบาทดาวรา้ยท่ีเขาได้รบัในภาพยนตรห์ลาย

ต่อหลายเรื่อง	 เนื่องในวาระการจากไปเมื่อวันท่ี	 ๑๙	 กุมภาพันธ์ท่ี 

ผ่านมา	หอภาพยนตร์ขอย้อนร�าลึกถึงด้วยผลงานยุคแรกท่ีท�าให้เขา

เปน็ท่ีรู้จักของประชาชน	ท้ัง	เทวดาเดินดิน	(๒๕๑๙)		ของ	หมอ่มเจ้า

ชาตรีเฉลิม	ยุคล	ผูน้�าพาเข้าสู่วงการการแสดง	และ แผลเก่า (๒๕๒๐)	

ผลงานอมตะของ	เชิด	ทรงศรี	ท่ีเขาได้สร้างสีสันจนเปน็ท่ีนา่จดจ�า		

เทวดาเดินดิน
๒๕๑๙	 /	 ก�ากับโดย	 ม.จ.ชาตรีเฉลิม	 ยุคล	 /	 
สร้างโดย	 พร้อมมิตรภาพยนตร์,	 ไฟว์สตาร	์ 
โปรดักชัน่	/	น�าแสดงโดย	สรพงศ	์ชาตรี,	วิยะดา	
อุมารินทร์,	 ต่อลาภ	 ก�าพุศิริ,	 กิตติ	 ดัสกร	 /	
ความยาว	๑๓๐	นาที

เรื่องราวของกลุม่วัยรุน่ท่ีท�างานเถ่ือน	

เร่ิมจากขนยาเสพติด	ขโมยของ	ปล้นรา้นทอง	

ขโมยรถ	และฆา่คน	พวกเขาใชช้วิีตอยา่งอิสระและไมเ่กรงกลัวกฎหมาย

จนได้รับฉายาว่า	 “เทวดาเดินดิน”	 แต่ก็ถูกต�ารวจตามล่าจนต้องหนี 

ลงใต้	

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี	๓	มถิุนายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.

	 อังคารท่ี	๒๒	มถิุนายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.

แผลเก่า The Scar  
(Thailand	/	1977	/	132	min)
๒๕๒๐	 /	 ก�ากับโดย	 เชิด	ทรงศรี	 /	 สร้างโดย	 
เชิดไชยภาพยนตร	์/	น�าแสดงโดย	สรพงศ	์ชาตร,ี	
นนัทนา	เงากระจ่าง	/	ความยาว	๑๓๒	นาที

ภาพยนตร์ระดับปรากฏการณ์ท่ี

สร้างจากวรรณกรรมขึ้นหิ้งของไม้	 เมืองเดิม	

ซึ่งหอภาพยนตร์บูรณะขึ้นใหม่จากฟิล์มใน

การอนุรักษ์	 เล่าเรื่องราวโศกนาฏกรรมของ

ขวัญและเรียม	คู่รักแห่งท้องทุ่งบางกะปิท่ีสาบานกับเจ้าพ่อไทรว่าจะ

ซื่อสัตยต่์อกัน	แต่พอ่ของเรียมกลับกีดกันด้วยการขายเรยีมใหไ้ปอยูกั่บ

คุณนายทองค�าท่ีบางกอก	เมื่อเรียมกลับมาเยี่ยมบ้านขวัญก็พบว่าเธอ

ดูสูงส่งจนไมเ่หมอืนเรียมคนเดิมอีกต่อไป

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี	๓	มถินุายน	เวลา	๑๕.๓๐	น.	Thu	3	Jun	/	15.30

	 พฤหสับดีท่ี	๒๔	มถินุายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.	Thu	24	Jun	/	13.00

ชุดภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อโดยส�านักข่าวสารอเมริกัน

เงาสงครามเย็น: ผีคอมมิวนิสต์ 
 

“เงาสงครามเยน็”	เปน็ซรีสีโ์ปรแกรมภาพยนตรว่์าด้วยอิทธพิล

ของสงครามเย็นท่ีเคยก่อผลสะเทือนส�าคัญต่อสังคมไทย	โดยในเดือน

มถิุนายนนีจ้ะช้ีใหเ้หน็ถึงภาพของ	“ผคีอมมวินสิต์”	 ว่าถูกสร้างขึ้นมา

หลอกหลอนประชาชนผ่านภาพยนตร์ไทยในรูปแบบใดและมีสถานะ

อย่างไรเมื่อสงครามเย็นนั้นได้มอดดับลง	

โปรแกรมเริ่มต้นท่ีช่วงทศวรรษ	๒๕๐๐	ซึ่งสงครามจิตวิทยาท่ี

สหรัฐอเมริกาปูทางมาหลายปเีริ่มท�างานจน	“ผคีอมมวินสิต์”	ปรากฏ

รูปร่างชัดเจน		โดยจะเหน็ได้จาก	“ชุดภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อของ

ส�านักข่าวสารอเมริกัน”	 รวมไปถึงหนังของคนท�าหนังไทยเองอย่าง		

แผ่นดินของใคร	 (๒๕๐๒)	 ซึ่งแสดงภาพการสู้รบกับกองก�าลัง

คอมมิวนิสต์ท่ีชายแดนกัมพูชา	 โดยมีปราสาทพระวิหารเป็นฉากหลัง	

และ	คนเหนือคน	(๒๕๑๐)	หนงัรวมดาราขวัญใจประชาชนและได้รับ

การสนับสนุนจากสี่เหล่าทัพ	 ซึ่งเป็นตัวอย่างของการขยายภาพ

คอมมวินสิต์ใหใ้หญ่โตจนเปน็องค์กรก่อการร้ายข้ามชาติ	

กระบวนการสร้าง	“ผีคอมมิวนิสต์”	 รุนแรงไปสู่จุดสูงสุดเมื่อ

กลายเปน็	“ใบอนญุาตฆา่คน”	อยา่งโหดเหีย้มในเหตกุารณ์	๖	ตลุาคม	

๒๕๑๙	พร้อม	ๆ	กับการเกิดขึ้นของหนงัต้านคอมมวินสิต์จ�านวนมาก	

ในโปรแกรมนี้มีท้ัง	 เสาร์ 5*	 (๒๕๑๙)	หนังท่ีรวมพระเอกมาปราบ

คอมมวินสิต์		และชุดหนงั	“หลัง	๖	ตลุา”	ในป	ี๒๕๒๐	ท้ัง	หนกัแผน่ดิน 

ท่ีกลายเป็นภาพแทนอุดมการณ์รักชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 อย่างถึงราก  

เก้ายอด	ซึ่งพาดพิงถึงกรณี	๖	ตุลาโดยตรง	และ	สิงห์ส�าออย ท่ีตอกย�า

ภาพความเลวร้ายของคอมมวินสิต์ในแบบฉบับดอกดิน	กัญญามาลย์	

นอกเหนือจากหนังบู๊ในโปรแกรมยังมี ไผ่แดง	 หนังเสียดสี

คอมมิวนิสต์ในระดับปรัชญา	ซึ่งสร้างจากนิยายของ	ม.ร.ว.คึกฤทธิ	์

ปราโมช	และออกฉายปลายป	ี๒๕๒๒	ก่อนหนา้ท่ีสงครามคอมมวินสิต์

ในไทยจะยุติลงได้ไมน่าน	ปดิท้ายด้วยภาพยนตรใ์นยุคหลังสงครามเย็น

อย่าง	ฟา้ใส ใจชื่นบาน	(๒๕๕๒)	ซึ่งผคีอมมวินสิต์ได้เสื่อมฤทธิล์ง	จน

ถกูสรา้งออกมาในเชงิตลกขบขนั	และ	ลงุบุญมรีะลึกชาติ	(๒๕๕๓)	หนงั

ท่ีแสดงใหเ้หน็ถึงผคีอมมวินสิต์ในด้านกลับ	ด้านท่ีเปน็ผซีึ่งหลอกหลอน

ความทรงจ�าของอดีตทหารท่ีเคยฆ่าคอมมวินสิต์เอง

*เรื่องย่อและรอบฉายของ เสาร์ 5	รวมอยูใ่นโปรแกรมร�าลึก	ไพโรจน	์ใจสงิห	์



 

 

 

 

เก้ายอด
๒๕๒๐	 /	 ก�า กับโดย	 สุพรรณ	
พราหมณ์พันธุ์	 /	 สร้างโดย	หจก.
รว่มใจฟิล์ม	/	น�าแสดงโดย	เผา่พนัธุ	์
พงษ์นที,	พิศมัย	 วิไลศักด์ิ,	 อนันต์	
สัมมาทรัพย์,	 เมตตา	 รุ่งรัตน์	 /
ความยาว	๑๒๐	นาที

องค์กรเก้ายอด	องค์กรก่อการร้ายท่ีมีเครือข่ายท่ัวโลกก�าลัง

วางแผนก่อวินาศกรรมในเมอืงไทย	โดยต้ังศนูย์ฝกึฝนสดุยอดมอืสงัหาร

อยู่ภายในประเทศ	และมแีผนการใหญก่�าจัดรัฐมนตรกีลาโหมของไทย	

แต่แผนการนีก้ลับถูกขัดขวางด้วย	ธง	มอืสงัหารของเก้ายอดท่ีหลบหนี

ออกมาได้	เพราะรัฐมนตรีคนนั้นคือพ่อแท้	ๆ	ของเขาเอง

รอบฉาย: พุธท่ี	๒	มถิุนายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.

	 พุธท่ี	๑๖	มถิุนายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.

ไผ่แดง
๒๕๒๒	/	ก�ากับโดย	เพิม่พล	เชยอรุณ	/	สร้างโดย	ไฟว์สตาร์	
โปรดักชั่น	 /	น�าแสดงโดย	สรพงศ์	 ชาตรี,	 ผศ.สุรพล	
วิรุฬหร์ักษ์,	ลลนา	สุลาวัลย์	/	ความยาว	๑๒๒	นาที

ภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงจากนยิายเรื่องดังของ	

ม.ร.ว.คึกฤทธิ	์ปราโมช	เรื่องราวของ	สมภารกร่าง	

เจ้าอาวาสวัดไผ่แดง	 กับ	แกว่น	แก่นก�าจร	สหายหนุ่มจากบ้านไผ่ตัน	 

ผู้ยึดมั่นในลัทธิคอมมิวนิสต์	 ท้ังคู่จึงปะทะคารมกันอยู่เสมอ	 แต่เมื่อ 

มีนายทุนและผู้อ้างตนวิเศษในพื้นท่ีแห่งนี้	พวกเขาจึงต้องร่วมมือกัน

ผลักดันความไม่เป็นธรรมและความเชื่ออันไร้เหตุผลให้ออกไปจาก

หมูบ่้านไผแ่ดงและไผตั่น

รอบฉาย: พุธท่ี	๒	มถิุนายน	เวลา	๑๕.๓๐	น.

	 อังคารท่ี	๘	มถิุนายน	เวลา	๑๕.๓๐	น.

โปรแกรมพิเศษ 
วันก�าเนิดภาพยนตรใ์นสยาม

Lumière!  
(France	/	2016	/	90	min)
๒๕๕๙	/	ก�ากับโดย	Thierry	Frémaux	/	สร้าง
โดย	 Sorties	 d’Usine	 Productions,	 Centre	
National	du	Cinéma	et	de	L’image	Animée,	
Institut	Lumière	/	ความยาว	๙๐	นาที	(ภาษา
ฝรั่งเศส	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษและไทย)

สารคดีท่ีเล่าเ ร่ืองราวการเผยแผ่

ประดิษฐกรรมและภาพยนตร์ออกไปท่ัวโลกของพี่น้องลูมิแอร์แห่ง

ฝรั่งเศส	ผ่านภาพยนตร์ขนาดสั้นนับร้อยเรื่องระหว่าง	ค.ศ.	๑๘๙๕-

๑๙๐๕	ของบริษัทลูมิแอร์	 ไม่เพียงแต่เป็นผู้ให้ก�าเนิดภาพยนตร์โลก	

การเดินทางของภาพยนตรท่ี์พวกเขาผลิตขึ้นยงัได้กลายเปน็จุดเริม่ต้น

ของภาพยนตร์ในหลายประเทศ	

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี	๑๐	มถินุายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.	Thu	10	Jun	/	13.00	

ชุดภาพยนตรโ์ฆษณาชวนเช่ือ
โดยส�านักข่าวสารอเมรกิัน

ส�านกัข่าวสารอเมรกัิน	หรอื	USIS	(United	States	Information	

Service)	เปน็หนว่ยงานย่อยท่ีสหรฐัอเมรกิาจัดต้ังข้ึนในประเทศต่าง	ๆ 	

ช่วงสงครามเย็น	 โดยมีจุดประสงค์ส�าคัญคือเพื่อเผยแพร่อุดมการณ์

ทางการเมอืงและต่อต้านลัทธคิอมมวินสิต์	ผา่นสื่อต่าง	ๆ	 โดยเฉพาะ

สื่อภาพยนตร์

ภาพยนตร์ในชุดนี้	 หอภาพยนตร์ได้น�าภาพยนตร์การ์ตูน	 

๒	เรื่องของส�านกัข่าวสารอเมริกัน	ซึ่งสร้างสรรค์โดย	ปยุต	เงากระจ่าง	

ผูบุ้กเบกิงานแอนเิมชนัของไทย	และหอภาพยนตรเ์พิง่ค้นพบฉบบัท่ีมี

คุณภาพสมบูรณ์ในหอจดหมายเหตุแหง่ชาติสหรัฐอเมริกา	มาจัดฉาย

ร่วมกับ	แผ่นดินของเรา หนึ่งในภาพยนตร์แบบด�าเนิน

เรื่องต่อต้านคอมมิวนิสต์	 ลักษณะเดียวกับ	 ไฟเย็น 

(๒๕๐๘)	 ซึ่งเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายและได้รับการ 

เผยแพร่อยู่ในช่องยูทูบหอภาพยนตร์	

หนุมานเผชิญภัย ครั้งใหม่
๒๕๐๑	/	ก�ากับโดย	ปยุต	เงากระจ่าง	/	ความยาว	๑๔	นาที

ภาพยนตรการ์ตูนท่ีส�านักข่าวสารอเมริกันสนับสนุนเงินและ

เทคโนโลยีให	้ปยุต	เงากระจ่าง	ผลิตขึ้น	จนกลายเปน็ผลงานเรื่องแรก

ของตัวเองท่ีเขาเหน็ว่าท�าได้ตามมาตรฐานสากล	เล่าเรื่องของ	หนมุาน	

ตัวแทนค่ายเสรปีระชาธปิไตยซ่ึงเต็มไปด้วยความสขุและแสนยานภุาพ

ทางอาวุธ	กับ	ทศกัณฐ	์ผูน้�าลัทธคิอมมวินสิต์ท่ีมอมเมาและกวาดต้อน

ประชากรลิงใหท้�างานหนกัเพื่อความสุขสบายของเหล่ายักษ์

เด็กกับหมี 
๒๕๐๒	/	ก�ากับโดย	ปยุต	เงากระจ่าง	/	ความยาว	๑๔	นาที	(ภาษาอังกฤษ	
ค�าบรรยายไทย)	

	 ภาพยนตร์การ์ตูนท่ีสร้างเพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงการ 

รวมตัวของประเทศสมาชกิในองค์การสนธสิญัญาปอ้งกันภมูภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้	 (สปอ.)	หรือ	 SEATO	ซึ่งก่อต้ังในปี	พ.ศ.	๒๔๙๘	 

เพื่อป้องกันการรุกรานของคอมมิวนิสต์	 โดยเล่าผ่านภาพของเด็ก

นานาชาติของสมาชกิ	SEATO	ท้ัง	๘	ประเทศ	ได้แก่	ออสเตรเลีย	ฝรัง่เศส	

นิวซีแลนด์	ปากีสถาน	ฟิลิปปินส์	 ไทย	 อังกฤษ	และสหรัฐอเมริกา	 ท่ี 

ร่วมกันสู้กับหมขีั้วโลกท่ีออกอาละวาดกินเด็กชาติต่าง	ๆ	

แผ่นดินของเรา
๒๕๑๐	/	ก�ากับโดย	ป.	พิมล	/	น�าแสดงโดย	วิน	วิษณุรักษ์	/	ความยาว	๑๐๐	
นาที

ภาพยนตรท่ี์มเีนื้อหาเก่ียวกับกลุม่คอมมวินสิต์	“พรรคชาวนา

กู้ชาติ”	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ท่ีขาดแคลนอาวุธและเงินจน

ตัดสินใจปล้นหมู่บ้านโนนจ�าปา	และได้ยิงก�านันเสียชีวิต	 เมื่อ	ณรงค์	

ลูกชายของก�านัน	 ได้รับแต่งต้ังเป็นก�านันคนใหม่	 เขาจึงประกาศ

อุดมการณ์ปกป้องชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์	 รวมท้ังแก้แค้น

ให้กับพ่อของตน	และได้ส่งชายหนุ่มจ�านวนหนึ่งไปฝึกอาวุธท่ีอ�าเภอ

เพื่อเปน็กองก�าลังปอ้งกันหมูบ่้าน

รอบฉาย: อังคารท่ี	๘	มถิุนายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.

	 ศกุร์ท่ี	๑๘	มถิุนายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.



 
 

 

 

 

ฟ้าใส ใจชื่นบาน 
๒๕๕๒	/	ก�ากับโดย	เกรกิชยั	ใจมัน่,	นภาพร	พูลเจริญ	/	
สรา้งโดย	บิก๊	วอรเ์นอร	์/	น�าแสดงโดย	พิชญะ	วัชจิตพันธ,์	
รม่ฉตัร	ข�าศริ,ิ	สรุสิทธิ	์เอ่ียมโอภาสวงศ,์	ค่อม	ชวนชื่น,	
ฝนัดี	จรรยาธนากร		/	ความยาว	๙๘	นาที

เรื่องราวของ	 เมด็ทราย	หญิงสาวท่ีได้รับ

ผลกระทบจากเหตุการณ์	๖	ตุลาคม	๒๕๑๙	จน

ตัดสินใจเข้าป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์เพ่ือแสวงหาและสร้างสังคม

ในอุดมคติ	แต่ท่ีนั่นเธอกลับพบกับ	ก้อง	จอบ	คิด	และเสียม	สี่สหายท่ี

รว่มกันสรา้งความสนกุสนานปั่ นปว่น	และสัน่คลอนแนวทางการปฏิวัติ

อันตึงเครียดด้วยความตลก	

รอบฉาย: พุธท่ี	๙	มถิุนายน	เวลา	๑๕.๓๐	น.

	 อังคารท่ี	๑๕	มถิุนายน	เวลา	๑๕.๓๐	น.

คนเหนือคน
๒๕๑๐	/	ก�ากับโดย	วิจิตร	คณุาวุฒ	ิ/	
สร้างโดย	สหการภาพยนตร์ไทย	 /	
น�าแสดงโดย	มติร	ชยับัญชา,	สมบติั	
เมทะน,ี	โสภา	สถาพร,	มสิออเดรย์	
ชิง	/	ความยาว	๑๓๓	นาที

ภาพยนตร์แอ็กชันเรื่ องยิ่งใหญ่ท่ีเล่าเรื่ องราวขององค์กร

ดอกจิก	ซึง่มาต้ังสาขาในไทยโดยมวัีตถปุระสงค์เพื่อหวังท�าลายประเทศ	

ทางการไทยจึงส่ง	พันต�ารวจตรี	พิเชษฐ	์มาดูแลคดีร่วมกับ	ร้อยต�ารวจ

ตรีหญิง	ชิงชิง	ต�ารวจลับพิเศษแหง่ภาคตะวันออกไกล	แต่เขากลับจน

ถูกจับได้ระหว่างการต่อสู้	ร้อยต�ารวจเอก	สมบัติ	เมทะน	ีจึงต้องเข้าไป

แทรกซึมในองค์กรเพื่อพาตัวพี่ชายออกมา

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี	๑๑	มถิุนายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.

	 อังคารท่ี	๒๙	มถิุนายน	เวลา	๑๕.๓๐	น.

ลุงบุญมีระลึกชาติ 
Uncle Boonmee Who Can 
Recall His Past Lives  
(Thailand	/	2010	/	108	min)
๒๕๕๓	/	ก�ากับโดย	อภิชาติพงศ	์วีระเศรษฐกลุ	/	สร้าง
โดย	Illuminations	Films,	Kick	the	Machine	Films,	
Illuminations	Films	Past	 Lives,	 Anna	Sanders	
Films,	 The	 Match	 Factory,	 GFF	 Film-und	 
Fernsehproduktion	KG,	Eddie	Saeta	SA	/	น�าแสดงโดย	ธนภัทร	สายเสมา,	
เจนจิรา	จันทร์สุดา,	ศกัด์ิดา	แก้วบัวดี	/	ความยาว	๑๐๘	นาที

ภาพยนตร์ไทยท่ีชนะเลิศรางวัลปาล์มทองค�าจากเทศกาล

ภาพยนตร์เมอืงคานส์	เล่าเรื่องราวการระลึกชาติของ	บุญม	ีชายซึง่ปว่ย

เปน็โรคไตวายเรื้อรัง	และเชื่อว่าอาจเปน็กรรมเก่าท่ีเขาเคยฆ่าสมาชิก

พรรคคอมมวินสิต์หลายราย	ขณะเดียวกันวิญญาณของภรรยาได้กลับ

มาดูแลเขาในช่วงท้ายของชีวิต	 รวมท้ังลูกชายท่ีหายสาบสูญไปนาน 

ก็หวนออกมาจากปา่ในสภาพคล้ายลิง

รอบฉาย: เสาร์ท่ี	๑๒	มถิุนายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.	Sat	12	Jun	/	13.00

	 พฤหสับดีท่ี	๒๔	มถินุายน	เวลา	๑๕.๓๐	น.	Thu	24	Jun	/	15.30

แผ่นดินของใคร 
๒๕๐๒	 /	 ก�ากับโดย	ปริญญา	 ลีละศร	 /	 สร้างโดย	
สวุรรณสิงหฟ์ล์ิม	/	น�าแสดงโดย	ทักษิณ	แจ่มผล,	แมน	
ธรีะพล,	วิไลวรรณ	วัฒนพานชิ	/	ความยาว	๘๘	นาที

	 เมื่ อเกิดเหตุไม่สงบบริเวณชายแดน 

ไทย-กัมพูชา	เมลิและขุน	จึงถูกทางการส่งมาเปน็

สายลับเพ่ือปราบแผนก่อการร้ายบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา	 โดยม	ี 

อุมา	หญิงสาวท่ีขอร่วมขบวนการติดตามไปด้วย	 ท่ีนั่นพวกเขาได้พบ

กับ	เจ้าหลวง	ผูก่้อการรา้ย	และ	นายใหญ	่พอ่ค้าไมเ้ถ่ือนซึ่งเปน็หวัหนา้

โจร	และเปน็ลุงของ	ประพิณ	หญิงสาวท่ีขุนตกหลุมรัก	

รอบฉาย: เสาร์ท่ี	๑๒	มถิุนายน	เวลา	๑๕.๓๐	น.

	 พุธท่ี	๓๐	มถิุนายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.

สิงห์ส�าออย
๒๕๒๐	 /	 ก�ากับโดย	ดอกดิน	 กัญญามาลย์	 /	 สร้าง 
โดย	 กัญญามาลย์ภาพยนตร์	 /	น�าแสดงโดย	สมบัติ	 
เมทะน,ี	มยุรา	ธนะบุตร	/	ความยาว	๑๒๕	นาที

	 เอกบดี	 ได้รับมรดกโดยมีข้อแม้ว่าต้อง

ไปเปน็ต�ารวจตระเวนชายแดน	และแต่งงานกับคน

ท่ีเจ้าคุณพ่อหมั้นหมายไว้ให้	 เขายอมท�าตามและได้พบรักกับ	นนท์	

ลูกสาวของแม่ครูเจ้าของโรงเรียนชนบท	 ซึ่งก็คือคนท่ีเจ้าคุณพ่อ 

หมัน้หมายไว้นัน่เอง	แต่พวกโจรเถ่ือนกับสหายคอมมวินสิต์กลับบุกมา

จับแมค่รูไปเรยีกค่าไถ่และเผาโรงเรยีนท้ิง	เอกบดีจึงรวบรวมความกล้า

ท่ีมนี�าก�าลังพลบุกไปช่วยแมค่รูกลับมา

รอบฉาย: อังคารท่ี	๒๒	มถิุนายน	เวลา	๑๕.๓๐	น.

	 อังคารท่ี	๒๙	มถิุนายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.

 

โปรแกรมภาพยนตรโ์ลก

ภาพยนตร์เยอรมัน

สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

       
3 Tage in Quiberon 
(3 Days in Quiberon)  
(Germany,	Austria,	France	/	2018	/	115	min)
๒๕๖๑	/	ก�ากับโดย	Emily	Atef	/	น�าแสดงโดย	Marie	
Bäumer,	 Birgit	Minichmayr,	 Charly	Hübner	 /	
ความยาว	๑๑๕	นาที	 /	ภาษาเยอรมันและฝรั่งเศส	 
ค�าบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ภาพยนตรท่ี์ถ่ายทอดชว่งบั้นปลายชวิีตขณะเขา้รบัการบ�าบดั

ปัญหาทางสุขภาพจิตของ	 โรมี	 ชไนเดอร์	 นักแสดงหญิงช่ือดังชาว

เยอรมนัเชื้อสายออสเตรยี	เธอแทบไมเ่ปดิเผยปญัหาชวิีตต่อสาธารณชน

มาก่อน	จนกระท่ังในปี	 ค.ศ.	๑๙๘๑	 ท่ีเธอได้ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหา 

ดังกล่าวกับนติยสาร	Stern	

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี	๒	พฤษภาคม	เวลา	๑๕.๓๐	น.	Sun	2	May	/	15.30

	 พฤหสับดีท่ี	๑๓	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.	Thu	13	May	/	13.00



 

 

 

Yella  
(Germany	/	2007	/	89	min)
๒๕๒๒	/	ก�ากับโดย	Christian	Petzold	/	น�าแสดง
โดย	Nina	 Hoss,	 Devid	 Striesow,	 Hinnerk	
Schönemann	 /	 ความยาว	๘๙	นาที	 (ภาษา
เยอรมนั	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ท่ีส่งให้	 นีนา	 ฮอสส์	 คว้า

รางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ

เบอร์ลิน	 คร้ังท่ี	๕๗	 เล่าเร่ืองราวของ	 เยลลา	หญิงสาวจากเยอรมนี 

ฝั่ งตะวันออก	ผูห้นสีามเีก่าอารมณร์า้ยไปเริม่ต้นชวิีตใหมท่ี่ฝั่ งตะวันตก	

แต่ยังมีหลาย	 ๆ	 สิ่งจากอดีตท้ังท่ีมองเห็นและมองไม่เห็นคอยตาม

รังควานเธออยู่

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี	๖	มถิุนายน	เวลา	๑๕.๓๐	น.	Sun	6	Jun	/	15.30

	 พฤหสับดีท่ี	๑๗	มถินุายน	เวลา	๑๕.๓๐	น.	Thu	17	Jun	/	15.30

ภาพยนตร์สเปน

สนับสนุนโดย 

สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจ�าประเทศไทย

¡Ay, Carmela!  
(Spain,	Italy	/	1990	/	102	min)
๒๕๓๓	/	ก�ากับโดย	Carlos	Saura	/	น�าแสดงโดย	
Carmen	Maura,	Andrés	Pajares,	Gabino	Diego	/	
ความยาว	๑๐๒	นาที	 (ภาษาสเปน	ค�าบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

พอลลิโนและคารเ์มลา	สองสามภีรรยา

นักแสดงละครเร่ผู้นิยมฝ่ายสาธารณรัฐ	 ต้อง

ออกตระเวนแสดงไปยังท่ีต่าง	 ๆ	 ช่วงสงครามกลางเมืองในสเปน	 

วันหนึ่งผู้ช่วยของพวกเขาซึ่งหูหนวกและเป็นใบ้	 เกิดหลงเข้าไปใน 

เขตฝ่ายชาตินิยมจนถูกจับได้	 ท้ังคู่จึงจ�าต้องแสดงละครล้อเลียน 

ฝ่ายสาธารณรัฐเพ่ือแลกกับอิสรภาพ	ตามค�าสั่งของผู้บัญชาการชาว

อิตาเลียนผูช้ื่นชอบละครเปน็ชีวิตจิตใจ	

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี	๒	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.	Sun	2	May	/	13.00

		 พฤหสับดีท่ี	๒๐	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.	Thu	20	May	/	13.00

El mar nos mira de lejos 
(The Sea Stares at Us from Afar) 
(Spain,	Netherlands	/	2017	/	93	min)
๒๕๖๐	 /	 ก�ากับโดย	Manuel	Muñoz	Rivas	 /	
ความยาว	๙๐	นาที	(ภาษาสเปน	ค�าบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีแนวทดลองท่ีบนัทึก

ภาพคนท้องถ่ินและนักท่องเท่ียวใน	Doñana	

National	 Park	 เขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลตอนใต้ของสเปน	 

สถานท่ีท่ีเคยเปน็พื้นท่ีอันรุ่งเรืองของเผา่พันธุด้ั์งเดิมมาก่อน	

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี	๖	มถิุนายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.	Sun	6	Jun	/	13.00

	 พุธท่ี	๒๓	มถิุนายน	เวลา	๑๕.๓๐	น.	Wed	23	Jun	/	15.30

 

 

 

 

Mujeres al borde de un ataque de nervios 
(Women on the Verge of a Nervous 
Breakdown) 
(Spain	/	1988	/	88	min)
๒๕๓๑	/	ก�ากับโดย	Pedro	Almodóvar	/	น�าแสดงโดย	Carmen	Maura,	
Antonio	Banderas,	Julieta	Serrano	/	ความยาว	๘๘	นาที	(ภาษาสเปน	
ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตรแ์นวตลกรา้ย	เรื่องราวชุลมนุของ	เปปา้	หญิงสาว

ท่ีถูกสามีทอดท้ิงไปหาหญิงอ่ืน	ขณะท่ีก�าลังตามไปพูดคุยให้รู้เรื่อง	

เธอก็ได้พบกับภรรยาอีกคนพร้อมลูกของเขาแบบไมไ่ด้ต้ังใจ	 ก่อนท่ี

สาวคนใหม่ของสามีจะตามเข้ามาพัวพันจนท�าให้เร่ืองราวท้ังหมด

กลับอลเวงยิ่งกว่าเดิม	

* สนทนาหลังชมภาพยนตร ์ในรายการ
ดูหนังคลาสสิกกับกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี	๒๕	มถิุนายน	เวลา	๑๔.๐๐	น.	Fri	25	Jun	/	14.00	

Tacones lejanos (High Heels) 
(Spain,	France	/	1991	/	112	min)
๒๕๓๔	/	ก�ากับโดย	Pedro	Almodóvar	/	น�าแสดงโดย	Victoria	Abril,	
Marisa	Paredes,	Miguel	Bosé,	Anna	Lizaran	/	ความยาว	๑๑๒	นาที	
(ภาษาสเปน	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์แนวตลกดรามา	 ว่าด้วยความสัมพันธ์อัน 

กระท่อนกระแท่นของ	 เบ็กกี	 นักร้องสาวใหญ่	 ผู้เดินทางกลับมา 

ยังกรุงมาดริดอีกครั้งในรอบ	๑๕	ป	ีเพื่อหา	รีเบกา	ลูกสาววัย	๒๗	ป	ี

ผูซ้ึ่งแต่งงานกับอดีตคนรักของตนเอง	

รอบฉาย: เสารท่ี์	๒๖	มถินุายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.	Sat	26	Jun	/	13.00

La Flor de mi Secreto 
(The Flower of My Secret) 
(Spain,	France	/	1995	/	103	min)
๒๕๓๘	/	ก�ากับโดย	Pedro	Almodóvar	/	น�าแสดงโดย	Marisa	Paredes,	
Juan	Echanove,	Carme	Elias,	Rossy	de	Palma	/	ความยาว	๑๐๓	นาที	
(ภาษาสเปนและฝรั่งเศส	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

เลโอ	มาเซยีส	นกัเขยีนหญงิรุ่นใหญ่ผูป้ระสบความส�าเร็จใน

เส้นทางอาชีพจากนวนิยายรัก	แต่ชีวิตจริงของเธอกลับสวนทางกัน	

เนื่องจากเธอมักมีปัญหาระหองระแหงกับสามีทหารผู้ซึ่งไม่ค่อย 

กลับบ้าน	 จึงท�าให้เธอพยายามท�าทุกวิถีทางเพื่อจะเปล่ียนแปลง 

ชีวิตคู่อีกครั้ง

รอบฉาย: เสารท่ี์	๒๖	มถินุายน	เวลา	๑๕.๓๐	น.	Sat	26	Jun	/	15.30

The Films of
Pedro Almodóvar  



 

 

 

Hedi  
(Tunisia,	Belgium,	France	/	2016	/	88	min)
๒๕๕๙	/	ก�ากับโดย	Mohamed	Ben	Attia	/	น�าแสดง
โดย	Majd	Mastoura,	Rym	Ben	Messaoud,	Sabah	
Bouzouita	 /	 ความยาว	๘๘	นาที	 (ภาษาอารบิก	 
ค�าบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ภาพยนตรร์างวัลหนงัเรื่องแรกยอดเยีย่ม

และนักแสดงน�าชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินครั้งท่ี	

๖๖	เล่าเรื่องราวของ	เฮดี	ชายหนุม่บุคลิกเงียบขรึม	ผูซ้ึ่งใช้ชีวิตโดยถูก

ก�าหนดกรอบเอาไว้แล้วจากครอบครวั	ระหว่างท่ีแมก่�าลังจัดเตรียมพธิี

วิวาหใ์หกั้บเขา	เฮดีกลับตกหลุมรักกับ	ริม	หญิงสาวนกัเดินทางท่ีเปี่ ยม

ไปด้วยจิตวิญญาณเสรี	 ผู้เปล่ียนแปลงความคิดและวิถีชีวิตของเฮดี

อย่างรวดเร็ว

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี	๔	มถิุนายน	เวลา	๑๕.๓๐	น.	Fri	4	Jun	/	15.30

	 อาทิตยท่ี์	๒๐	มถุินายน	เวลา	๑๕.๓๐	น.	Sun	20	Jun	/	15.30

ภาพยนตร์ญี่ปุ่น

สนบัสนนุโดย	เจแปนฟาวนเ์ดชั่น	กรุงเทพฯ

What the Snow Brings
๒๕๔๘	/	ก�ากับโดย	Kichitaro	Negishi	/	น�าแสดง
โดย	Yûsuke	Iseya,	Kôichi	Satô,	Kyôko	Koizumi	/	
ความยาว	๑๓๒	นาที	(ภาษาญีปุ่น่	ค�าบรรยายภาษา
ไทย)

ภายหลังล้มเหลวจากชีวิตครอบครัว

และการท�าธุรกิจในกรุงโตเกียว	 มานาบุต้อง 

เดินทางกลับมายังบ้านเกิดเพ่ือเป็นผู้ช่วยดูแล

กิจการคอกม้าแข่งให้กับพี่ชายผู้ห่างเหินของ

ตนเอง	 จากการทุ่มเทท�างานอย่างหนักและคลุกคลีอยู่กับม้าตัวหนึ่ง	

ท�าให้เขาเริ่มมองเห็นแสงสว่างในชีวิตและต้ังความหวังกับการเร่ิมต้น

ชีวิตใหมใ่นครั้งนี้

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี	๙	พฤษภาคม	เวลา	๑๕.๓๐	น.	

	 อังคารท่ี	๒๕	พฤษภาคม	เวลา	๑๕.๓๐	น.

Rashomon
๒๔๙๓	/	ก�ากับโดย	Akira	Kurosawa	/	น�าแสดงโดย	
Toshirô	Mifune,	Machiko	Kyô,	Masayuki	Mori,	
Takashi	Shimura	/	ความยาว	๘๘	นาที	(ภาษาญีปุ่น่	
ค�าบรรยายภาษาไทย)

ผลงานท่ีท�าให	้อากิระ	คโุรซาวา	มชีื่อเสยีง

โด่งดังไปท่ัวโลก	เล่าเร่ืองราวสมยัศตวรรษท่ี	๑๐	

ในวันท่ีพายุโหมกระหน�า	พระ	คนรับใช้	และคน

ตัดฟืน	 ได้เข้าไปหลบฝน	ณ	ประตูราโชมอน	 ท้ังสามต่างถกเถียงผา่น

ปากค�าและมมุมองของแต่ละคนเก่ียวกับเหตุคดีฆาตกรรม	 เมื่อนกัรบ

ซามไูรคนหนึ่งถูกแทงตายในพุ่มไมร้ิมทาง

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี	๑๓	มถิุนายน	เวลา	๑๕.๓๐	น.	

	 พุธท่ี	๓๐	มถิุนายน	เวลา	๑๕.๓๐	น.

 

 

 

Todo sobre mi madre 
(All About My Mother) 
(Spain,	France	/	1999	/	101	min)
๒๕๔๒	/	ก�ากับโดย	Pedro	Almodóvar	/	น�าแสดง
โดย	Cecilia	Roth,	Marisa	Paredes,	Candela	
Peña,	Penélope	Cruz	/	ความยาว	๑๐๑	นาที	
(ภาษาสเปนและคาตาลัน	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตรร์างวัลออสการ	์สาขาภาพยนตรภ์าษาต่างประเทศ

ยอดเยี่ยมและผู้ก�ากับยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์	

เล่าเรื่องราวของ	มานเูอลลา	พยาบาลแผนกปลูกถ่ายอวัยวะในกรุง

มาดริดผู้สูญเสีย	 เอสเตบาน	 ลูกชายจากอุบัติเหตุ	 เธอตัดสินใจ 

เดินทางไปยงับารเ์ซโลนา	เมอืงท่ีเธอจากมาพรอ้มลูกในท้อง	เพื่อบอก

ข่าวแก่พ่อของเอสเตบาน	ผู้ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตนเองมีลูกและเพิ่ง

เปล่ียนแปลงเพศสภาพพร้อมกับชื่อใหมว่่า	ลอลา	

รอบฉาย: อาทิตยท่ี์	๒๗	มถินุายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.	Sun	27	Jun	/	13.00

Hable con ella (Talk to Her) 
(Spain	/	2002	/	112	min)
๒๕๔๕	/	ก�ากับโดย	Pedro	Almodóvar	/	น�าแสดงโดย	Javier	Cámara,	
Darío	Grandinetti,	Leonor	Watling,	Rosario	Flores	/	ความยาว	๑๑๓	
นาที	(ภาษาสเปน	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์รางวัลออสการ์	 สาขาบทภาพยนตร์ด้ังเดิม 

ยอดเยี่ยม	 เล่าเรื่องราวของ	มาร์โก	นักเขียนหนุ่มผู้ต้องดูแล	 ลีเดีย	 

นกัสู้วัวกระทิงสาว	ซึ่งประสบอุบัติเหตุระหว่างการประลองจนสลบ

ไร้สติ	ท่ีสถานพยาบาลแหง่นีท้�าใหเ้ขาได้พบกับ	เบนโิญ	บุรุษพยาบาล

ผูอุ้ทิศตนดูแล	อลิเซยี	นกัเต้นบัลเลต์ผูต้กอยูใ่นอาการโคมา่	การพบกัน

ของท้ังคู่น�าไปสู่มติรภาพและแรงบันดาลใจในชีวิตของกันและกัน

รอบฉาย: อาทิตยท่ี์	๒๗	มถินุายน	เวลา	๑๕.๓๐	น.	Sun	27	Jun	/	15.30

ภาพยนตร์ฝรั่งเศส 

สนบัสนนุโดย	สถานเอกอัครราชทูต

ฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย,	สถาบันฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย

Z  
(France,	Algeria	/	1969	/	127	min)
(๒๕๑๒	/	ก�ากับโดย	Costa-Gavras	/	น�าแสดงโดย	
Yves	 Montand,	 Irene	 Papas,	 Jean-Louis	 
Trintignant	/	ความยาว	๑๒๗	นาที	(ภาษาฝรัง่เศส	
รัสเซีย	 และอังกฤษ	 ค�าบรรยายภาษาไทยและ
อังกฤษ)

ภาพยนตร์รางวัลขวัญใจกรรมการจากเทศกาลหนงัเมอืงคานส	์

และรางวัลออสการ์	สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม	สร้างจาก

เหตุการณ์จริงทางการเมอืงในประเทศกรีซ	ช่วงทศวรรษ	๑๙๖๐	เมื่อ

ผูพ้พิากษาหนุม่พยายามสบืสวนและเปดิโปงความจรงิของคดีการลอบ

สังหารผูน้�าฝา่ยค้านทางการเมอืงท่ีมแีนวคิดเสรีนยิมฝา่ยซ้าย

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี	๗	พฤษภาคม	เวลา	๑๕.๓๐	น.	Fri	7	May	/	15.30

	 อาทิตย์ท่ี	๒๓	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.	Sun	23	May	/	13.00



 

 

 

 

 

 

ภาพยนตร์อิหร่าน

สนบัสนนุโดย	ศนูย์วัฒนธรรม	

สถานเอกอัครราชทูต	สาธารณรฐัอิสลามแหง่อิหรา่น	ประจ�ากรุงเทพฯ

Crazy Castle 
(Iran	/	2015	/	110	min)
๒๕๕๘	/	ก�ากับโดย	Abolhassan	Davoodi	/	น�าแสดง
โดย	Tannaz	Tabatabaei,	Saber	Abar,	Saed	Soheili	/	
ความยาว	๑๑๐	นาที	 (ภาษาเปอร์เซีย	ค�าบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์แนวเขย่าขวัญเชิงจิตวิทยา	 เล่าเรื่ องราวของ 

กลุ่มเพื่อนจากโลกออนไลน์ท่ีนัดรวมตัวกันเท่ียวเตร่ในกรุงเตหะราน	 

ก่อนจะเกิดเร่ืองราวสุดระทึกขึน้จนน�าไปสูก่ารขุดคุ้ยอดีตของแต่ละคน	

โดยมจุีดเริ่มต้นแค่การหยอกล้อกันเพียงเล็กนอ้ย	

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี	๖	พฤษภาคม	เวลา	๑๕.๓๐	น.	Thu	6	May	/	15.30

	 อาทิตย์ท่ี	๒๓	พฤษภาคม	เวลา	๑๕.๓๐	น.	Sun	23	May	/	15.30

Season of Narges 
(Iran	/	2017	/	95	min)
๒๕๖๐	/	ก�ากับโดย	Negar	Azarbayjani	/	น�าแสดง
โดย	 Amir	 Aghaee,	 Pejman	 Bazeghi,	 Shirin	 
Esmaeeli	 /	 ความยาว	๙๕	นาที	 (ภาษาเปอร์เซีย	 
ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

เร่ืองราวคูข่นาน	ผา่นมมุมองของหญงิสาว	

๓	คน	ประกอบด้วย	กีซู	คนขบัแท็กซีซ่ึ่งวันหนึ่งบังเอิญรบันกัแสดงชาย

ชื่อดังเปน็ผูโ้ดยสาร	ไอย์ลาร์	ผูต้กหลุมรัก	อีเลีย	ชายท่ีทนทุกข์กับการ

จากไปของคู่หมัน้ตัวเอง	และ	นาร์เกส	หญงิผูเ้ชื่อมัน่ในความเปน็มนษุย์

และตระหนกัถึงคุณค่าของชีวิตตนเองอยู่เสมอ	

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี	๑๑	มถิุนายน	เวลา	๑๕.๓๐	น.	Fri	11	Jun	/	15.30

	 อาทิตย์ท่ี	๒๐	มถินุายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.	Sun	20	Jun	/	13.00

ภาพยนตร์ไต้หวัน

สนบัสนนุโดย	ชุดเครื่องมอืภาพยนตร์ไต้หวัน	

Taiwan	Cinema	Toolkit,	

ส�านกังานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป	ประจ�าประเทศไทย

Eighteen  
(Taiwan	/	1993	/	106	min)	
๒๕๓๖	/	ก�ากับโดย	Ho	Ping	/	น�าแสดงโดย	Lu	Hsiao-Fen,	Wu	Hsing-Kuo,	
Tou	 Tsung-Hua	 /	 ความยาว	๑๐๖	นาที	 (ภาษาจีนกลางและฮกเก้ียน	 
ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์แนวทดลองท่ีน�าเรื่องราวตามขนบหนงัไต้หวันนวิเวฟ 

มาผสมผสานเขา้กับงานภาพสดุหวือหวาแบบมวิสกิวิดีโอได้อยา่งลงตัว	

เร่ืองราวของไกด์น�าเท่ียว	 ผู้ถูกครอบครัวท้ิงไว้ท่ีเมืองติดชายทะเล 

แหง่หนึ่งเพราะเขาเอาแต่เล่นการพนนั	จนเมื่อได้อยู่เพียงล�าพังเขาจึง

ค่อย	 ๆ	 ด่ืมด�ากับบรรยากาศของหมู่บ้านชาวประมงอันเงียบสงบท่ี 

เต็มไปด้วยซากปรักหกัพัง	และคนแปลกหนา้

รอบฉาย: พุธท่ี	๕	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.	Wed	5	May	/	13.00

	 อาทิตยท่ี์	๙	พฤษภาคม	เวลา	๑๓.๐๐	น.	Sun	9	May	/	13.00

Quicksand: the Life of 
Hsu Pu-Liao as an Actor  
(Taiwan	/	2011	/	30	min)
๒๕๕๔	 /	 ก�ากับโดย	 Jino	 Chen,	 Wu	 
Yao-Tung	/	ความยาว	๓๐	นาที	 (ภาษาจีน
กลางและฮกเก้ียน	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีท่ีจะพาไปพบกับเร่ืองราวของ	 ซู่พู่เลียว	

ต�านานนักแสดงตลกชาวไต้หวัน	ผ่านเสียงสัมภาษณ์ของอดีตเพื่อน 

ร่วมงานและสมาชิกในครอบครัว	 ท่ีมาบอกเล่าถึงความสามารถอัน

หลากหลายในช่วงเวลาท่ีดาวตลกมากพรสวรรค์ผู้นี้ยังคงโลดแล่นอยู่

ในวงการบันเทิง	ก่อนท่ีเขาจะจากไปด้วยวัยเพียง	๓๔	ปี

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี	๔	มถิุนายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.	Fri	4	Jun	/	13.00

	 อาทิตยท่ี์	๑๓	มถินุายน	เวลา	๑๓.๐๐	น.	Sun	13	Jun	/	13.00

ภาพยนตร์นานาชาติ

The Long Walk   
(Laos	/	2019	/	116	min)
๒๕๖๒	 /	 ก�ากับโดย	 Mattie	 Do	 /	 น�าแสดงโดย	 
Yannawoutthi	 Chanthalungsy,	 Vilouna	 Phetmany,	 Por	 Silatsa,	
Noutnapha	Soydara	/	ความยาว	๑๑๖	นาที	(ภาษาลาว	ค�าบรรยายภาษา
ไทยและอังกฤษ)

ชายชราผูอ้าศยัอยูใ่นหมูบ่า้นอันหา่งไกลในประเทศลาวได้รับ

การติดต่อจากต�ารวจท้องถ่ิน	ใหช้ว่ยตามหาศพของหญงิสาวในหมูบ่า้น

ท่ีหายตัวไป	โดยหวังว่าความสามารถในการติดต่อกับวิญญาณของเขา

จะช่วยในการสบืหาด�าเนนิคดี	แต่โชคชะตาน�าพาใหช้ายชราต้องเผชิญ

กับปริศนาด�ามดืท่ีซ่อนมานานกว่า	๕๐	ปี

รอบฉาย: พธุท่ี	๒๖	พฤษภาคม	เวลา	๑๕.๓๐	น.	Wed	26	May	/	15.30

The Woman Who Ran 
(South	Korea	/	2020	/	77	min)
๒๕๖๓	/	ก�ากับโดย	Hong	Sang-soo	/	น�าแสดงโดย	Kim	
Min-hee,	Song	Seon-mi,	Lee	Eun-mi	/	ความยาว	๗๗	
นาที	(ภาษาเกาหลี	ค�าบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ระหว่างท่ีสามอีอกเดินทางไปท�างานต่างเมอืง	 กัมม	ี ตัดสินใจ

แก้เหงาในยามว่างด้วยการไปพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อนสาวสามคน	การ

ใชเ้วลาสัน้	ๆ 	รว่มกันของพวกเธอได้กลายเปน็จุดเริม่ต้นของบทสนทนา	

ซึ่งมีต้ังแต่เรื่องราวสัพเพเหระไปจนถึงการค้นพบบางสิ่งท่ีกัมมีไม่เคย

ใช้เวลาคิดถึงมนัมาก่อน

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี	๔	มถิุนายน	เวลา	๑๓.๔๐	น.	Fri	4	Jun	/	13.40

	 อาทิตยท่ี์	๑๓	มถินุายน	เวลา	๑๓.๔๐	น.	Sun	13	Jun	/	13.40

สนับสนุนโดย 

สนับสนุนโดย 
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โปรแกรม วิศิษฏ ศาสนเที่ยง 
เงาสงครามเย็น

รำลึก ไพโรจน ใจสิงห
ภาพยนตรโลก

รำลึก กิตติ ดัสกรเมืองทิพย ไทยแฟนตาซี

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสารอาทิตย

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสารอาทิตย

จัดฉายอังคาร - อาทิตย ไมเสียคาใชจายในการรับชม
อานรายละเอียดและสำรองที่นั่งไดที่ www.fapot.or.th
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The Woman Who Ran
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Quicksand: the Life of 
Hsu Pu-Liao as an Actor
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The Woman Who Ran
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13.00 น. 

สิงสู
15.30 น. 

นางนาก

13.00 น. 

คนเหนือคน
15.30 น. 
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ดรุณีผีสิง
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ฟาใส ใจชื่นบาน
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ชุดหนังโฆษณาชวนเชื่อ
ของสำนักขาวสารอเมริกัน
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สิงหสำออย
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Season of Narges
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Hedi
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All About My 
Mother
15.30 น. 

Talk to Her
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ปลาบูทอง
15.30 น. 

รุนพี่

13.00 น. 

อินทรีแดง
15.30 น. 

กากี

13.00 น. 

¡Ay, Carmela!
15.30 น. 

เปนชูกับผี

13.00 น. 

ขุนแผน ฟาฟน
15.30 น. 

โนราห

13.00 น. 

คูหู
15.30 น. 

191 ½ มือปราบ
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What the Snow 
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15.30 น. 

Crazy Castle
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เกายอด
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ไผแดง

13.00 น. 

หนักแผนดิน
15.30 น. 
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สนทนา

วิศิษฏ ศาสนเที่ยง
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ดูหนังคลาสสิกกับ 
ม.ล.วราภา เกษมศรี

14.00 น. 
ดูหนังคลาสสิกกับ

กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน 
Women on the Verge 

of a Nervous Breakdown

โปรแกรมพิเศษ 
วันกำเนิดภาพยนตร

ในสยาม
13.00 น.  Lumière!

14.00 น. 

กิจกรรม
 

Hannah Arendt

14.00 น. 

กิจกรรม
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