


จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๒๗ ตุลาคม วันมรดกโสตทัศน์โลก 
WORLD DAY FOR AUDIOVISUAL HERITAGE 
ยูเนสโก หรือ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
ประกาศให้วันที่ ๒๗ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันมรดกโสตทัศน์โลก (World Day for Audiovisual Heritage) 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นต้นมา เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำาคัญ ความเปราะบาง เสี่ยงต่อการสูญสลาย 
ของสื่อภาพเคลื่อนไหวและสื่อบันทึกเสียงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฟิล์มภาพยนตร์ แถบบันทึกภาพโทรทัศน์ กระบอกเสียง 
จานเสียง แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ซึ่งได้ทำาหน้าที่บันทึกเรื่องราวอันมีคุณค่าแห่งประวัติศาสตร์มากว่าร้อยปีแล้ว

โดยไม่คาดคิด เราอาจได้ทิ้งภาพอดีต ผ่านการทิ้งฟิล์มภาพยนตร์ ทิ้งวิดีโอ ทิ้งแผ่นเสียง ทิ้งสื่อโสตทัศน์ไป 
เพราะคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสื่อบันเทิง ทั้งที่จริงแล้วภาพและเสียงที่เคยเห็นเคยได้ยิน เป็นส่วนเติมเต็มประวัติศาสตร์
ของมนุษยชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องได้รับการดูแลเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไป

ดังนั้น วันมรดกโสตทัศน์โลกปีนี้ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ อย่ารอช้ากับการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์
ให้คนรอบข้างรู้ถึงคุณค่าของสื่อโสตทัศน์ที่มีอยู่ พร้อมกับนักอนุรักษ์ทั่วประเทศ ซึ่งมีการจัดกิจกรรม 
วันมรดกโสตทัศน์โลกเป็นประจำาทุกปี โดยในปีนี้ภายใต้คำาขวัญ “มรดกโสตทัศน์ : ได้ยล ได้ยิน และได้เรียนรู้” 
(Audiovisual Heritage : See, Hear, and Learn) ทั่วโลกจะพร้อมใจกันประกาศว่า 
มรดกโสตทัศน์นั้น ไม่เพียงแต่ให้สุนทรียะเมื่อได้เห็นและได้ฟัง หากสิ่งที่สำาคัญยิ่งไปกว่านั้น คือการได้รู้รากแห่งตัวตน 
อันเป็นคุณค่าแท้ของมรดกโสตทัศน์ของเรา

เตรียมพบกับกิจกรรมวันมรดกโสตทัศน์โลกของหอภาพยนตร์ ๒๗ ตุลาคม นี้ 
..เชิญชม เชิญฟัง ให้รู้ ที่มา มากกว่าที่เคยรู้..

1826 / ๒๓๖๙   
มนุษย์บันทึก “ภาพเห็น” ภาพแรก เป็นประจักษ์พยานของ ก า ล เ ว ล า

1877 / ๒๔๒๐  
มนุษย์บันทึก “เสียงสดับ” สรรพสำ เนียงแรก กังวานผ่าน ก า ล เ ว ล า

1927 / ๒๔๗๐  
มนุษย์ “ได้ยลและได้ยิน” หนังเสียงเรื่องแรกของโลก คือประวัติแห่ง ก า ล เ ว ล า  
วั น นี้  มนุษย์ “ได้รู้” ความเป็นมาและตัวตน แม้ ก า ล เ ว ล า ล่วงเลย

คือ มรดกโสตทัศน์ ... มรดกแห่งชีวิตของมนุษย์

คำ นำ 

ความผิดพลาดของกิจกรรมลานดาราทำาให้กิจกรรมลานดาราเดือนสิงหาคม ต้องถูก 
ยกเลิกไปกระทันหัน ถือเป็นบทเรียนของเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ทุกท่าน ซึ่งจะต้อง 
จำาไว้ว่า ในความจริงแล้วมีปัจจัยแวดล้อมมากมายที่ทำาให้งานไม่สามารถบรรลุถึง 
วัตถุประสงค์ได้ และไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะชี้ความผิดไปที่ใครแล้วจบตรงนั้น เมื่อความ 
ผิดพลาดที่เกิดขึ้น เราก็ต้องพยายามแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนั่นให้กลับมาดังเดิม  
หอภาพยนตร์จึงเลื่อนกิจกรรมลานดาราของคุณเนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ให้มาเป็นกิจกรรม
ลานดาราเดือนกันยายนแทน เพื่อจะเอาใจแฟนๆ หนังไทยที่รอคอยการมาพิมพ์มือ 
พิมพ์เท้าของหนึ่งนางเอกไทยที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย

ในเดือนกันยายนและตุลาคม ถือเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยกิจกรรมในวาระพิเศษของ 
หอภาพยนตร์ ไล่ตั้งแต่กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ กิจกรรมลานดารา เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ 
งานฉลองครบรอบ ๗๐ ปี ภาพยนตร์เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก งานรำาลึกการจากไปของ 
พระเอกตลอดกาลมิตร ชัยบัญชา งานวันสรรพสาตร งานวันหนังบ้าน กิจกรรมลานดารา 
ใหม่และวิภาวี เจริญปุระ และงานวันมรดกโสตทัศน์โลก แต่ละกิจกรรมล้วนมีเป้าหมาย 
ที่แตกต่างกันออกไป แต่ท้ายที่สุด ก็ล้วนแสดงให้เห็นคุณค่าของสื่อภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ 
อดีตจนปัจจุบัน และคงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ทุกคนที่ 
จะต้องพยายามอนุรักษ์และเผยแพร่คุณค่าของสื่อภาพยนตร์นั้นออกมาให้ได้ผ่าน 
กิจกรรมที่หอภาพยนตร์ได้จัดทำาขึ้นตลอดทั้งปี  
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(Federation de International Archive du Film) 



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

งานสร้างเสริมสุขภาพศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าชมภาพยนตร์ที่
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ในโครงการศูนย์สุขภาพ
ผู้สูงอายุประจำาปี ๒๕๕๔ โดยเดือนนี้จัดขึ้นเป็น
ครั้งที่ ๒ ซึ่งจากโครงการดังกล่าวทำาให้ผู้เข้าร่วม
โครงการหลายคนติดตามและเข้าชมโปรแกรม 
การฉายภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 
อย่างต่อเนื่อง

๘ กรกฎาคม

๕ กรกฎาคม

โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อภาพยนตร์โดย
หอภาพยนตร์ร่วมกับ ออล แม็กกาซีน จัดฉาย
ภาพยนตร์เรื่อง “โทน” ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์

หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมเทศกาลหนังของเด็กครั้งที่ ๓ 
โดยนำาภาพยนตร์สั้น-ยาว จากทั่วโลก ที่มีเนื้อหาเหมาะสม 
กับเด็กในแต่ละช่วงวัย มาจัดฉายให้เด็กนักเรียน เยาวชน 
และผู้ที่สนใจได้รับชม ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 
หอภาพยนตร์ และอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK)

กิจกรรมเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๔

หอภาพยนตร์จัดโปรแกรมภาพยนตร์สนทนา
ในหัวข้อเรื่อง “การเลือกภาพยนตร์ที่เหมาะ
สำาหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวัย” เพื่อ 
เสนอแนวทางการเลือกภาพยนตร์ให้เหมาะสม 
กับพัฒนาการของเด็กและเยาวชน ครั้งนี้ได้รับ 
เกียรติจาก นายแพทย์  พีรพล ภัทรนุธาพร 
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักวิจารณ์ภาพยนตร์ 
เจ้าของนามปากกา “ผมอยู่ข้างหลังคุณ” และ 
ภัทรา แสงดานุช เจ้าของผลงานหนังสือเด็กและ 
เยาวชน ร่วมเป็นวิทยากร

๙ กรกฎาคม

๒๓ กรกฎาคม

สอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ พร้อมด้วย นฤมล นิลวรรณ ให้เกียรติ 
หอภาพยนตร์ ร่วมประทับรอยพิมพ์มือพิมพ์เท้าเป็นดาวดวงที่ 
๑๑๗ และ ๑๑๘ บนลานดารา หลังจากนั้นเป็นการพูดคุย 
เปิดใจเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการแสดงภาพยนตร์ของทั้งสองภาย 
ในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

อาจารย์มาลาริน บุญรัตน์ จากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ช่างทองหลวง นำานักศึกษาแผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี 
และวิชาช่างทองหลวง เข้าทัศนศึกษาที่หอภาพยนตร์ 
โดยการชมภาพยนตร์สารคดีและเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องของความงามทางศิลปะ คุณค่าของงานศิลปกรรมและวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ เพื่อเป็น 
มรดกของชาติสืบไป

๒๕ กรกฎาคม

๓ สิงหาคม
อาจารย์และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานที่
หอภาพยนตร์ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและ
ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ เพื่อนำามาต่อยอดทาง
ความคิด และนำามาพัฒนาการผลิตสื่อที่ใช้สำาหรับ 
เผยแพร่ความรู้ทางแพทย์ต่อไป

อาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาดูงานด้าน
การอนุรักษ์ งานดิจิทัล งานห้องสมุด
โสตทัศนสถาน และพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย 
เพื่อเรียนรู้กระบวนการตั้งแต่การผลิตภาพยนตร์
ตลอดจนการดูแลรักษาฟิล์มภาพยนตร์ 
ก่อนที่จะนำาออกให้บริการเพื่อเป็นประโยชน์
แก่สาธารณชนต่อไป

๔ สิงหาคม

๑๑-๑๔ สิงหาคม

หอภาพยนตร์เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์ 
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยฉายภาพยนตร์ที่ 
รวบรวมข่าวพระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และภาพยนตร์สารคดี 
“แม่ของแผ่นดิน” เพื่อเทอดพระเกียรติเนื่องในโอกาส
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษา

๑๙ สิงหาคม

จัดฉายภาพยนตร์รำาลึกครูเพลง 
สุรพล สมบัติเจริญ “๑๖ ปีแห่งความหลัง” 
ในโครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อ
ภาพยนตร์ดำาเนินกิจกรรมโดย หอภาพยนตร์ 
และ ออล แม็กกาซีน ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์๒๓ สิงหาคม

อาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกริก เข้าฟังบรรยาย เรื่อง 
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยผ่านสื่อภาพยนตร์
ในแต่ละยุคสมัย พร้อมเข้าชมภาพยนตร์
ประวัติศาสตร์เรื่อง “พระเจ้าช้างเผือก” 
การเข้าศึกษาครั้งนี้ทำาให้นักศึกษาสามารถ
นำาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานใน
อนาคตต่อไป

คณะเจ้าหน้าที่จากหอจดหมายเหตุยะลา
เข้าศึกษาดูงาน ด้านการประเมินคุณค่า
ฟิล์มภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องต่าง ๆ 
ที่หอภาพยนตร์เก็บรักษาไว้ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการตลอดจนการให้
บริการแก่สาธารณชน

๒๙ สิงหาคม

อาจารย์นำานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย  
เพื่อรับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการจัดการ 
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรการ 
สอนของปีการศึกษานี้

๓๐ สิงหาคม

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะ
การถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง เข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เพื่อบูรณาการความรู้
และสร้างเสริมประสบการณ์ที่ได้จากการ 
เยี่ยมชมครั้งนี้ เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน

โครงการ โรงหนังโรงเรียน เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 
หลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยได้รับกระแสตอบรับดี 
เกินความคาดหมาย โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 
ให้ความสนใจจำานวนมาก ทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา โดยหอภาพยนตร์มีแผนจะดำาเนินโครงการ 
โรงหนังโรงเรียนนี้ต่อไปทุกปีการศึกษา

ลานดารา - สอาด เปี่ยมพงศ์สานต์

ลานดารา - นฤมล นิลวรรณ

๒๖ สิงหาคม

๘-๑๘ กรกฎาคม
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 ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอน 
วชิาดา้นภาพยนตร ์แตห่ลกัสตูรของสถาบนัสว่นใหญก่จ็ะเนน้ไปทีด่า้นงานโปรดกัชัน่
 (Production) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะผลิตบุคลากรมาตอบสนองอุตสาหกรรม 
ภาพยนตร์ ที่นับวันจะยิ่งต้องการความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่เพื่อจะปรับ 
เน้ือหาภาพยนตร์ให้สอดคล้องไปกับกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ 
ภาพยนตร์ในปัจจุบัน
 ในขณะที่วิชาด้านโปรดักชั่นได้รับความสนใจอย่างสูงทั้งจากสถาบันศึกษา 
และผู้เรียน งานด้านวิชาการภาพยนตร์กลับถูกมองข้ามไป เนื่องด้วยทัศนคติท่ีมอง 
ว่างานวิชาการด้านภาพยนตร์นั้นเป็นหน้าที่ของนักวิชาการ ครูอาจารย์ (รวมทั้งมี 
ความรู้สึกว่าน่าเบื่อแฝงรวมอยู่ด้วย) เท่านั้น โดยไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้าน 
โปรดักชั่นแต่ประการใด สถาบันศึกษาหลายแห่งจึงพยายามสร้างองค์ความรู้ด้าน 
การปฏิบัติการ และไม่โยงเนื้อหาไปให้เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการ จะเห็นได้จากความ 
พยายามที่จะโฆษณาว่าสถาบันศึกษานั้นๆ เน้นเนื้อหาการสอนและความรู้ที่สามารถ
นำาไปใช้ได้จริง โดยมีนัยยะแฝงก็คือ ความรู้ที่ไม่สามารถนำาไปใช้ได้จริง สถาบันก็ 
จะไม่สอน 
 ทัศนคติแบบนี้เป็นส่ิงที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง เพราะได้มองข้ามความ 
สัมพันธ์ของงานวิชาการกับงานด้านโปรดักช่ันอย่างมาก ตัวอย่างที่สามารถชี้ให้เห็น 
ความสัมพันธ์ระหว่างงานวิชาการด้านภาพยนตร์กับงานด้านโปรดักช่ัน ซ่ึงมักจะถูก 
มองข้ามไปเสมอๆ เช่น หากคนเขียนบทต้องการจะเขียนบทได้ดี ก็ควรจะมีความรู้ 
ด้านโครงสร้างของบทภาพยนตร์อย่างชัดเจน ซึ่งปัจจุบันนี้มีทฤษฎีเกี่ยวกับเขียนบท 
มากมาย ซ่ึงผู้คิดค้นทฤษฎีเหล่านี ้ไมไ่ดคิ้ดขึน้มาจากสภาพสุญญากาศ แตพ่วกเขาลว้น 
ศึกษาจากเรื่องเล่า วรรณกรรม รวมทั้งบทภาพยนตร์ที่มาก่อนจำานวนมาก จนเห็น 
โครงสร้างความคล้ายคลึงและความแตกต่าง แล้วนำามาขยายผลออกมาเป็นทฤษฎี 
การเขียนบทภาพยนตร์ 
 ถึงแม้ว่าบางทฤษฎีการเขียนบทภาพยนตร์จะเก่าและโบราณไปแล้ว และ 
ถูกแทนที่ด้วยทฤษฎีการเขียนบทภาพยนตร์แบบใหม่ๆ ซ่ึงมักจะเป็นทฤษฎีที่พัฒนา 
ต่อยอดจากทฤษฎีดั้งเดิม โดยพยายามดัดแปลงแก้ไขข้อผิดพลาดของทฤษฎีดั้งเดิม  
แล้วเพิ่มเติมส่ิงที่ผู้คิดทฤษฎีคิดว่าสำาคัญ การเข้าใจเพียงแต่ทฤษฎีที่นำาไปใช้ได้จริง 
โดยปฏิเสธที่จะศึกษารากฐานที่มาของทฤษฎีเหล่าน้ี ก็เปรียบเสมือนการสร้างบ้าน 
โดยไม่ได้สนใจการตอกเสาเข็มสิ่งที่จะยึดให้บ้านนั้นมั่นคงนั่นเอง
 นอกจากน้ี อีกด้านหน่ึง งานวิชาการภาพยนตร์ ก็ยังเป็นสาขาวิชาแบบ 
สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึงสาขาวิชาที่เปิดกว้างมากพอที่จะสามารถ
เชื่อมโยงกับความรู้จากศาสตร์แขนงอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ศึกษาสื่อภาพยนตร์ โดยมอง 
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สัปดาห์วิชาการ
หอภาพยนตร์

๑๒–๑๖ กันยายน ๒๕๕๔

นิลธำารงค์ ท้ังคู่เป็นผู้กำากับภาพยนตร์อิสระ (จักรวาลเป็น 
อาจารย์ประจำาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ที่จะมาเล่าถึงอิทธิพลของงาน 
วิชาการด้านภาพยนตร์ที่มีต่อผลงานภาพยนตร์ของทั้งคู่
 สว่นวันองัคารท่ี ๑๓ ถงึวันพฤหสับดีที ่๑๕ กนัยายน 
สถาบันหนังไทยจะเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอนุรักษ์ 
ภาพยนตร์ ซึ่งปัจจุบันนี้ ไม่มีสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 
เปิดหลักสูตรการอนุรักษ์ภาพยนตร์น้ีเลย สถาบันหนังไทยจึง 
ถือโอกาสเปิดการอบรมน้ีขึ้นมาเป็นการนำาร่อง เพ่ือหวังจะ 
สร้างบุคคลากรด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ให้มีมากขึ้น โดยผู้ 
อบรมจะไดเ้รยีนรูก้ระบวนการอนรุกัษภ์าพยนตร์ในทกุขัน้ตอน
และจะลงลึกปฏิบัติในเรื่องของการซ่อมรักษาฟิล์มภาพยนตร์ 
 วนัศกุรท์ี ่๑๖ กนัยายน จะเปน็กจิกรรม Masterclass 
ครั้ ง ท่ี  ๒ โดยครั้ ง น้ี  สถาบันหนังไทยได้รับเกียรติจาก 
อาทิตย์ อัสสรัตน์ ผู้กำากับภาพยนตร์อิสระรุ่นใหม่ เจ้าของ 
ผลงานเรื่อง Wonderful Town ซึ่งสามารถกวาดรางวัล 
สำาคัญๆ จากเวทีเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติมากมาย ไม่ว่า 
จะเป็น New Current (ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จากผู้กำากับ 
หน้าใหม่) จากเทศกาลภาพยนตร์ปูซาน และ Tiger Award  
(ภาพยนต์ยอดเยี่ยมของผู้กำากับหน้าใหม่) จากเทศกาล 
ภาพยนตร์ร็อตเตอร์ดาม รวมทั้งยังได้รับรางวัลภาพยนตร์ 
ยอดเยี่ยมจากการประกวดสุพรรณหงส์ทองคำาอีกด้วย อาทิตย์ 
ยังได้รับรางวัลศิลปาธรสาขาภาพยนตร์ประจำาปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
ในงานนี้อาทิตย์จะมาบอกเล่าความคิดที่อยู่เบื้องหลังการ 
สร้างสรรค์งานของเขาในแต่ละชิ้น
 สถาบันหนังไทยมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ 
กิจกรรมข้างต้นน้ีได้มีส่วนบุกเบิกให้การศึกษาภาพยนตร์ใน 
ประเทศไทยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และจะมีส่วนช่วยผลัก 
ดันให้สังคมไทยได้เล็งเห็นว่าสื่อภาพยนตร์น้ันมีสถานะเป็นได้ 
มากกวา่แคส่ือ่บนัเทงิไรส้าระราคาถกู ทีค่ณุคา่ของมนัจะหมดไป  
เมื่อไม่สามารถทำากำาไรให้นายทุนได้อีกแล้ว 
  

ว่าภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประชานิยม (ไม่เกี่ยว 
กับนโยบายทางการเมืองแต่อย่างไร แต่เป็นคำาไทยใช้แทนคำา 
ว่า Popular Culture) การศึกษาภาพยนตร์จึงหมายถึงการ 
ศึกษาวัฒนธรรมหนึ่งของสังคม ซึ่งเราสามารถใช้ทฤษฎีด้าน 
สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ สตรีนิยม  
ฯลฯ มาศึกษาสื่อภาพยนตร์ได้
 การศึกษาภาพยนตร์ในฐานะวัฒนธรรมประชานิยม 
จะเปน็การศึกษาท่ีมรีากฐานแนวคิดท่ีวา่ ภาพยนตรแ์ตล่ะเรือ่ง 
ล้วนสร้างขึ้นในสังคมใดสังคมหนึ่ง อิทธิพลทางความคิดของ 
สังคมนั้นๆ จึงแทรกซึมไปในเนื้อของภาพยนตร์โดยที่ผู้กำากับ 
จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม ดังนั้น หากเราต้องการศึกษาสังคมใด 
สังคมหนึ่งจะผ่านมุมมองด้านไหนก็ตาม ผู้ศึกษาก็สามารถจะ 
ศึกษาผ่านสื่อภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นในสังคมนั้นๆ ได้ 
 สถาบนัหนงัไทย ในสงักดัของหอภาพยนตร ์(องคก์าร 
มหาชน) ซึ่งมีหน้าท่ีหลักในการพัฒนาองค์ความรู้สาขาวิชา 
ภาพยนตร์ และสนับสนุนการศึกษาภาพยนตร์ไทย จึงได้จัด 
งานสัปดาห์วิชาการหอภาพยนตร์ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖  
กันยายน ศกนี้ เพื่อหวังจะกระตุ้นให้สังคมไทยได้เห็นความ 
สำาคัญของงานวิชาการด้านภาพยนตร์ โดยรายละเอียดของ 
สัปดาห์วิชาการหอภาพยนตร์ มีดังนี้
 วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
สถาบันหนังไทยจะจัดงานประชุมวิชาการ โดยนอกจากจะมี 
การนำาเสนองานวจิยัวชิาการดา้นภาพยนตร ์ทางหอภาพยนตรฯ์  
ยังได้รับเกียรติจาก Adam Knee ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้าน 
ภาพยนตร์ ซึ่งสนใจศึกษาภาพยนตร์ไทยมากว่า ๑๐ ปี จะให้ 
เกียรติเป็นวิทยากรหลัก (Keynote Speaker) บรรยายเปิด 
การประชุม ในหัวข้อ “Thai Film Studies in English: A 
Look at Current Work and Future Possibilities” หรือ 
“การศึกษาภาพยนตร์ไทยในภาษาอังกฤษ : แลดูงานศึกษา 
ในปัจจุบัน และความเป็นไปได้ในอนาคต” (มีล่ามแปลภาษา 
อังกฤษเป็นภาษาไทย) 
 และในวันเดียวกัน จะมีการจัดเสวนาเชิงวิชาการ 
เรื่อง “โลกคู่ขนานของวิชาการกับโปรดักชั่น” ซึ่งหอ- 
ภาพยนตร์ได้รับเกียรติจากอโนชา สุวิชากรพงศ์ และ จักรวาล  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
หมายเลข ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓ ต่อ ๑๑๑ หรือ 
thaifilmarchive@gmail.com หรือ http://www.fapot.org 

Thai Film Studies in English

A Look at Current Work

and Future Possibilities

ภาพยนตร์...
สือบันเทิงที่สะท้อนอัตลักษณ์

ผู้ชมมลายูปัตตานี

“อีสาน” ในภาพยนตร์ไทย

การผสมผสานทางวัฒนธรรม
และกระบวนการ Globalization

ตัวละครพระเอกในภาพยนตร์แนวต่อสู้ผจญภัยของไทย

 การเล่าเรื่อง อารมณ์ขัน
 และบริบททางสังคม

ในภาพยนตร์ตลกไทยร่วมสมัย

แนวรักสุขนาฏกรรม อัตลักษณ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ
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หนังบ้าน บันทึก ความรัก
หนังบ้าน บันทึก ความทุกข์
หนังบ้าน บันทึก ความสุข
หนังบ้าน บันทึก ประวัติศาสตร์
หนังบ้าน บันทึก ...โลก

 นับตั้งแต่มีการคิดค้นการถ่ายภาพขึ้นมาสำาเร็จ 
เมื่อราวปี พ.ศ. ๒๓๖๙ กล่าวได้ว่าน่ันเป็นการปฏิวัติการ 
สื่อสารสำาคัญของมนุษย์ เพราะแต่เดิมมาการสื่อสารด้วยภาพ  
โดยเฉพาะการเขยีนภาพ เปน็เรือ่งของชนชัน้สงู แตก่ารถา่ยภาพ 
ซึ่งเป็นประดิษฐกรรมทางวิทยาศาสตร์ ทำาให้ทุกคนมีสิทธ์ิเป็น 
เจ้าของภาพ การถ่ายภาพจึงแพร่หลายอย่างรวดเร็ว พร้อมๆ  
กบัการเปลีย่นแปลงของโลกยคุปฏวิตัอิตุสาหกรรม เกดิชนชัน้ผู ้
ใช้แรงงานและชนชั้นกลาง การเกิดสังคมเมือง ชนชั้นชาวไร่ 
ชาวนาทีอ่พยพเขา้ไปเปน็ชนชัน้แรงงานในเมอืง ภาพถา่ย กลาย 
เป็นสื่อสายสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวท่ีต้องพลัดพราก 
จากกัน การถ่ายภาพ การสะสมรูปถ่ายกลายเป็นงานอดิเรกที่ 
มนุษย์นิยมมากที่สุดกว่างานอดิเรกอื่นใด
 เมื่อการถ่ายภาพน่ิงได้รับการพัฒนาต่อไปเป็นการ 
ถ่ายภาพเคลื่อนไหว คือ ภาพยนตร์ นอกจากภาพยนตร์จะ 
เตบิโตเปน็อตุสาหกรรมมหรสพทีใ่หญโ่ตทีส่ดุในศตวรรษที ่๒๐  

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๓ สมาชิกมีทั้งเจ้านายทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายใน  
ขนุนางและพอ่คา้ คหบด ีทัง้ชายหญงิ ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิ 
ต่อมาปีพ.ศ. ๒๔๗๕ มีการผลิตฟิล์มภาพยนตร์ขนาดเล็ก ๘ 
มม. ออกจำาหน่าย กล้องและอุปกรณ์มีราคาถูกลง มีผู้นิยมเล่น 
ภาพยนตร์สมัครเล่นหรือภาพยนตร์ครอบครัวกันขนานใหญ่ 
โดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ จนกระทั่งเมื่อมีกล้องวิดีโ
อออกมาแพร่หลายในตลาดราวปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นต้นมา 
ภาพยนตร์สมัครเล่นในครอบครัวจึงซบเซาไป แต่ก็มีวิดีโอเข้า 
มาแทนที่ และกลับปรากฏว่ายิ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น 
เพราะค่าใช้จ่ายถูกลงมาก การถ่ายทำาก็สะดวกง่ายดายรวดเร็ว
มาก
 หนั งบ้ านนอกจากทำา เพื่ อความบันเทิ งกันใน 
ครอบครัวแล้วผลพลอยได้อีกส่วนก็คือความรู้และบันทึก 
ความทรงจำา หรือเหตุการณ์ในสมัยก่อนซึ่งท่านไม่เคยเห็น เช่น  
เหตุการณ์น้ำ า ท่วมกรุงเทพฯ ปี  พ.ศ.๒๔๘๕ ท่ีคุณแท้  
ประกาศวุฒิสาร ศิลปินแห่งชาติถ่ายไว้ หนังบ้านพระยา- 
อนุรักษ์ราชมณเฑียร (ก๊าด วัชโรทัย) ท่านได้บันทึกเหตุการณ์ 
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระเจ้า 
ลูกยาเธอ และบันทึกบุตรชายฝาแฝดของท่านคุณแก้วขวัญ 
และคุณขวัญแก้ว ตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโต หนังบ้านของ พล.อ. 
ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี สมัยที่ท่านรับราชการ 
ในตำาแหน่งเอกอัคราชทูตไทยประจำาประเทศต่างๆ ใน 
อเมริกาใต้และยุโรปนานหลายปี ท่านได้ถ่ายหนังบ้านประเภท 
ท่องเที่ยวและกิจกรรมในครอบครัวไว้จำานวนหนึ่ง หนังบ้าน 

พล.อ.อ.หะริน หงสกุล อดีตประธานรัฐสภา ท่านได้ถ่ายบันทึก 
กิจกรรมในครอบครัว เช่น การเดินทางท่องเที่ยวไปตาม 
สถานที่ต่างๆ ทั่วโลก งานพิธีในครอบครัว เช่น พระราชพิธีแห่ 
ช้างเผือกเข้าอู่ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงผนวช นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ทำาหนังบ้านอีกมากมายหลาย 
ท่านที่หนังของท่านมีประโยชน์ต่อบ้านเมือง
 งานหนังบ้านโลกเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เป็นงานท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลท่ัวไปได้นำาภาพยนตร์ที่ตัวเอง 
ถ่ายไว้ดูเล่นกันในครอบครัว มาแบ่งปันเผยแพร่ให้คนอื่นได้ดู 
กัน สำาหรับในประเทศไทยงานเทศกาลหนังบ้านเกิดขึ้นคร้ัง 
แรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ด้วยหอภาพยนตร์ได้เล็งเห็นความ 
สำาคัญของการอนุรักษ์หนังบ้าน เพราะถือว่าเป็นการบันทึก 
ประวัติศาสตร์อย่างหนึ่ง เราจะได้เห็นวิวัฒนาการของยุคสมัย  
ภูมิประเทศ การแต่งกาย ผู้คน รถรา บ้านเรือน ล้วนแล้ว 
แต่มีความสำาคัญในแง่ของประวัติศาสตร์ และหนังบ้านยังเต็ม 
ไปด้วยความรู้สึกและจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ของท้ังผู้ถ่ายและผู ้
ถูกถ่าย เพราะนอกจากจะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วยัง 
เปีย่มไปดว้ยคณุคา่ดา้นจติใจ จงึไมอ่ยากใหห้นงับา้นสญูหายไป
กับกาลเวลา

แล้ว การถ่ายภาพยนตร์ยังกลายเป็นงานอดิเรกที่มนุษย์นิยม 
มากเช่นกัน แม้ว่าจะไม่มากเท่าการถ่ายภาพนิ่ง ภาพยนตร์ 
ทำาหน้าที่บันทึกเรื่องราวต่างๆ แทบจะทุกซอกทุกมุมของโลก  
ทำาให้เราได้เห็นโลกโดยไม่ต้องไปในสถานที่จริง และยังเก็บไว้ 
ได้เหมือนกับสมุดบันทึกความทรงจำา บันทึกเหตุการณ์ บันทึก 
ภูมิภาคที่เราได้ไป     ที่เราได้อยู่อาศัย สามารถบอกถึงความ 
เปล่ียนแปลงได้นับหลายร้อยปี และเพียงแค่ไม่กี่นาทีเราก็ได้ 
ความรู้ความบันเทิงมากมายจากหนัง
 การถ่ายภาพยนตร์เป็นงานอดิเรก หรือบางทีเรียกว่า 
ภาพยนตร์สมัครเล่น เป็นภาพยนตร์ซึ่งถ่ายและฉายดูเล่นกัน 
ในครอบครัว จึงเรียกว่าหนังครอบครัวหรือหนังบ้าน หรือหาก 
กว้างกว่านั้น อาจทำาฉายดูกันระหว่างญาติมิตร หรือในหมู่ 
สมาชิกที่นิยมเล่นภาพยนตร์ด้วยกัน
 หนังบ้านหรือหนังสมัครเล่นนี้ เริ่มเล่นกันมาตั้งแต่ 
เมื่อแรกมีภาพยนตร์ เมื่อบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เช่นกล้องถ่าย 
หรือเครื่องฉาย ผลิตอุปกรณ์ขนาดเล็กกลไกง่ายๆ และราคา 
ไม่แพง ออกจำาหน่ายสำาหรับเล่นในครัวเรือน
 ในประเทศไทยภาพยนตร์สมัครเล่น เริ่มเป็นที่นิยม 
ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เม่ือมีผู้ส่ังภาพยนตร์ขนาดเล็กสำาหรับ 
ครอบครัวเข้ามาจำาหน่ายและเป็นที่นิยมมากขึ้นเมื่อมีผู้ผลิต 
ภาพยนตรข์นาด ๑๖ มม. ตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๔๖๖ ตอ่มาในรชักาลท่ี  
๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงมีพระราชนิยมใน 
ภาพยนตร์สมัครเล่นอย่างยิ่ง ทรงเป็นนักถ่ายภาพยนตร์ 
สมคัรเลน่ และโปรดใหจ้ดัตัง้ภาพยนตรส์มคัรเลน่แหง่สยามขึน้

วันหนังบ้าน
ครั้งที่



 ภาพยนตร์เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก (The King of the White Elephant) 
บทประพันธ์และอำานวยการสร้างโดย ท่านปรีดี พนมยงค์ ทั้งที่เป็นนวนิยายและ 
ภาพยนตร์อุบัติขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๘๓ ท่ามกลางกระแสมหาสงครามซ่ึงเริ่มปะทุขึ้น 
ในยุโรปเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๑ ชัยชนะของฝ่ายอักษะในช่วงแรก ทำาให้ลัทธินาซี-
ฟาสซิสม์ แพร่เข้าสู่เอเชีย
 กล่าวสำาหรับสยามประเทศเอง ซึ่งเวลานั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นไทยแลนด์ 
แล้ว ผู้นำารัฐบาลและคณะรัฐมนตรีส่วนหนึ่งเกิดความเล่ือมใสในลัทธิของฝ่าย 
อกัษะ ทำาใหก้ระแสลัทธเิช้ือชาตนิยิมและลัทธคิล่ังชาต ิฝักใฝ่สงคราม แพรห่ลายใน 
สังคมสยามยุคนั้น
 ท่านปรีดี ฯ ในฐานะเป็นผู้บริหารคนหนึ่งในคณะรัฐบาล ได้พยายามทุก 
วิถีทางที่จะต้านทานกระแสการฝักใฝ่สงคราม อาทิ ในฐานะที่เป็นผู้ประศาสน์การ
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ท่านปรีดี ฯ ได้พยายามชี้แจงแสดง 
เหตุผลยับยั้งมิให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเดินขบวน 
เรียกร้องดินแดนอินโดจีนคืนจากฝรั่งเศส แต่ไม่สำาเร็จ ทั้งยังคัดค้านมิให้รัฐสภา 
เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยแลนด์ แต่ก็ไม่เป็นผลสำาเร็จเช่นกัน นอกจาก 
นั้นยังได้ผลักดันให้บัญญัติกฎหมายว่าด้วยความเป็นกลางขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๘๒
 พระเจ้าช้างเผือก ก็เป็นความพยายามหนึ่งในวิถีทางดังกล่าว เพื่อจะให้
บรรลุเป้าหมายแห่งความเป็นกลางและสันติภาพ ทั้งในเวทีสยามและเวทีสากล
 อย่างไรก็ตาม นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ไทยเรื่องนี้มิได้แสดงทัศนะ 
สันติภาพของท่านปรีดีฯ เพียงด้านเดียวเท่านั้น กล่าวได้ว่านวนิยายเรื่องนี้ได้แสดง
จุดยืน “สงครามและสันติภาพ” อันเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันของท่าน 
ปรีดี ฯ ไว้อย่างชัดเจน

เรียบเรียงโดย สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย 
ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือ สื่อกับสังคม ปี ๒๕๕๓
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อมตะศิลป์สันติภาพ

 แน่นอนสำาหรับท่านปรีดีฯ สันติภาพหรือสภาวะที่ 
ปราศจากสงครามเป็นภาวะที่พึงปรารถนาที่สุด ดังที่ท่านสรุป 
ไว้ในตอนอวสานของภาพยนตร์ ว่า นตฺถิ สนฺติปรำ สุขำ สันติภาพ  
คือความสุขสูงสุดของมนุษยชาติ
 แต่เมื่อสงครามเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ จุดยืนของ 
ท่านปรีดี ฯ ที่แสดงไว้อย่างชัดเจนในนวนิยายเรื่องนี้คือ จะต้อง 
ต่อต้านผู้รุกรานอย่างถึงที่สุด คือท่านยังเชื่อในสงครามเพื่อ 
ความเป็นธรรม (Just War) ในขณะเดียวกันก็พยายามจำากัด 
วงของสงครามมิให้กระทบต่อประชาชน แม้จะเป็นประชาชน 
ของฝา่ยผูร้กุรานกต็าม ท้ังนีเ้พราะท่านปรดี ีฯ เชือ่วา่ ประชาชน 
ทุกค่ายล้วนรักชีวิต ปรารถนาสันติภาพ สงครามเกิดจากผู้นำา 
เพียงไม่กี่คนที่กระหายอำานาจ๑

 ท่านปรีดี ฯ ได้เขียนไว้ในคำานำานวนิยายในการจัด 
พิมพ์ครั้งแรกดังนี้

 ‘นวนิยายเรื่อง พระเจ้าช้างเผือก นี้มีพื้นเรื่องมาจาก 
เสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยอันเป็นที่รู้จักกันดี คือ การ 
รุกรานของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมักจะยกเรื่องช้างเผือก 
จำานวนไม่กี่เชือกมาบังหน้า แต่แท้ที่จริงก็เพื่อขยายบารมีและ 
อานุภาพส่วนตัว ความปราชัยของจ้าวผู้ครองนครที่เปี่ยมไป 
ด้วยความทะเยอทะยาน กระหายอำานาจ ก้าวร้าว ในการต่อสู้ 
ตัวต่อตัวกับขุนศึกของไทยที่ยิ่งใหญ่และเพียบพร้อมด้วย 
คุณธรรมอันสูงส่ง ชัยชนะอันเด็ดขาดของธรรมะเหนืออำานาจ  
การปฏิบัติตามกรุณาธรรมและเมตตาธรรมอันปรากฏใน 
คำาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งแม้นกาลเวลาจะ 
ล่วงเลยมากว่าสองพันสี่ร้อยปี ก็ยังคงเป็นประดุจประทีปแห่ง 
ความกรุณาท่ีฉายแสงนำาทางจิตใจของมนุษยชาติท้ังมวลให้ 
หลุดพ้นจากความหายนะ’

 พระเจ้าช้างเผือก เป็นการจำาลองเรื่องราวในสมัย 
โบราณกาลของบรรดาประเทศแถบตะวันออก ยุคที่คนทั้งชาติ 
จะลุกฮือขึ้นจับอาวุธเพียงแค่เมื่อพระเจ้าแผ่นดินมีบัญชา โดย 
ไม่จำาเป็นจะต้องรู้สาเหตุนอกจากจะต้องปฏิบัติตามบัญชานั้น  
อาณาประชาราษฎร์เหล่าน้ีแหละท่ีปัจจุบันได้พบกับแสงสว่าง 
จากคำาสอนของสมเด็จพระพุทธองค์ และได้ตระหนักถึงความ 
ผิดพลาดโง่เขลาของบรรพบุรุษ พวกเขาได้ซาบซึ้งถึงการให้ 
อภัย และการลืมเรื่องราวในอดีตกาลและไม่ว่าจะเป็นผู้ถูก 
รุกราน ผู้รุกราน ผู้ชนะหรือผู้แพ้ ได้หันมาร่วมมือกันด้วยความ
รักสมัครสมานฉันท์พี่น้อง ช่วยกันทำางานเพื่อความผาสุขร่วม 
กันของมนุษยชาติทั้งปวง
 เนื้อเรื่องกล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินซึ่ งครองกรุง 
อโยธยา เมื่อ ๔๐๐ ปีที่แล้ว พระองค์ทรงปกป้องราชอาณา- 
จักรด้วยพระแสงดาบ และทรงเสี่ยงพระองค์เพื่ออาณา 
ประชาราษฎร์ โดยที่แผ่นดินนี้อุดมไปด้วยช้างจำานวนมากมาย 
และในจำานวนนีช้า้งเผอืกไดร้บัการยกยอ่งวา่เปน็ชา้งท่ีมคุีณค่า
 เป็นมงคลประเสริฐสุด ดังนั้นประชาราษฎร์จึงพร้อมใจกันให้ 
สมญากษัตริย์ผู้กล้าหาญของตนว่า “พระเจ้าช้างเผือก” 
พระเจ้าช้างเผือกมีพระนามจริงว่า จักรา พระองค์มิได้ทรงชื่น 
ชมต่อความหรูหราโอ่อ่าของพระราชสำานักแต่อย่างใด แต่ทรง 
อุทิศพระองค์เองเพื่อประโยชน์สุขของชาติบ้านเมือง พระเจ้า 
จักราทรงกล้าหาญยิ่งในการรบ แต่ทรงรักสันติภาพ  นวนิยาย 

เรื่องน้ีจึงเขียนขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ “สันติภาพ” เพราะว่า “ชัย 
ชนะแห่งสันติภาพนั้นมิได้มีชื่อเสียงบรรลือนามน้อยไปกว่าชัย 
ชนะแห่งสงครามแต่อย่างใด”๒

 ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ได้เขียนคำานำาของมูลนิธิ 
ปรดี ีพนมยงค ์เมือ่วนัที ่๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ในคราวทีส่มาคม 
ธรรมศาสตร์ในลอสแองเจลีส ได้จัดพิมพ์นวนิยายเรื่อง พระเจ้า 
ช้างเผือก The King of the White Elephant อีกคร้ังใน 
ตน้ฉบบัเดมิภาษาองักฤษ และฉบบัแปลเปน็ภาษาไทย เพือ่รว่ม 
ฉลองในวาระครบรอบ ๔๕ ปี วันสันติภาพไทย วันที่ ๑๖  
สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๘ ดังนี้
 ‘พระเจ้าช้างเผือกเป็นงานเขียนเชิงนวนิยายเล่มแรก 
และเล่มเดียวของนายปรีดี พนมยงค์ และดูเหมือนจะเป็น 
นวนิยายไทยเล่มแรกที่เขียนต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษด้วย’
 ท่านปรีดี ฯ ไม่ใช่นักเขียนนวนิยาย และมีภารกิจการ 
งานบ้านเมืองที่ต้องรับผิดชอบใหญ่หลวงอยู่มากมาย แต่ 
กระนั้นก็ยังมีความอุตสาหะสละเวลาที่ไม่ว่างเขียนนวนิยาย 
อิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการ
 เป็นที่แน่ชัดว่าท่านปรีดี ฯ มิได้เขียนเรื่องนี้เพื่อความ
บันเทิงเริงรมย์ หากเพื่อการสื่อทัศนคติอันเกี่ยวกับสันติภาพ  
โดยเห็นว่าสันติภาพนั้นเป็นของที่มีคุณค่า และหาได้ยากอันจะ 
ได้มาก็ด้วยการต่อสู้ในสงครามที่ชอบธรรมเท่านั้น ท่านปรีดี ฯ  
ได้แสดงทัศนะดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในเรื่องพระเจ้าช้างเผือก 
ว่า ‘เรามิได้ต่อสู้กับประชาชนหงสา แต่เราต่อสู้กับการรุกราน’ 
และจบเรื่องด้วยพุทธภาษิตที่ว่า “นตถิ สนฺติปรำ สุขำ” ไม่มีสุข 
อื่นเสมอด้วยสันติภาพ
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 ท่านปรีดี ฯ เขียนนวนิยายเรื่องนี้ขึ้น ในขณะที่ดำารง
ตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระหว่างปี พ.ศ. 
๒๔๘๒ – ๒๔๘๓ ภายหลงัการไปเยอืนยโุรป สหรฐั และญีปุ่น่ใน 
ปี พ.ศ.๒๔๗๘ ซ่ึงเม่ือกลับมาประเทศไทยก็ได้ผลักดันให้มี 
กฎหมายว่าด้วยความเป็นกลางขึ้นในปี ๒๔๘๒ นวนิยายเรื่อง 
นีเ้ขยีนขึน้เพือ่เตอืนใหต้ระหนกัถงึภยัของมหาสงครามซึง่กำาลงั
ใกล้เข้ามาตลอดจนความจำาเป็นท่ีประเทศไทยจักต้องเตรียม 
พร้อมที่จะเผชิญกับการรุกราน ท่านปรีดี ฯ ได้ใช้ภาษาอังกฤษ 
เป็นสื่อความคิดไปยังชนช้ันนำาของไทยและของประเทศ 
เพื่อนบ้านในขณะนั้น
 การเขียนนวนิยายและการสร้างภาพยนตร์ได้แล้ว 
เสร็จภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี ภาพยนตร์เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก  
ซึ่งเป็นภาพยนตร์เสียงภาษาอังกฤษในฟิล์ม ได้นำาออกฉายทั้ง 
ในประเทศและในประเทศใกล้เคียงก่อนท่ีสงครามในเอเชีย 
แปซิฟิกจะอุบัติขึ้นเล็กน้อย๓

 ภาพยนตร์เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก จากบทประพันธ์ 
และอำานวยการสร้าง โดย ปรีดี พนมยงค์ สัณห์ วสุธาร กำากับ 
การแสดง หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ใจ สุวรรณทัต ปรีดี พนมยงค์  
ผู้ช่วยกำากับประสาท สุขุม A.S.C. ถ่ายภาพ พระเจนดุริยางค์  
กำากบัดนตร ีแดง คณุะดลิก บทเจรจา ชาญ บนุนาค บนัทกึเสยีง 
บำารุง แนวพานิช ตัดต่อ หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์ กำากับศิลป์ 
วงค์ แสนศิริพันธ์ ควบคุมโขลงช้าง พระยาเทวาธิราช ที่ปรึกษา 
พระราชพิธีและเครื่องแต่งกาย โรงถ่ายไทยฟิล์ม กรุงเทพฯ  
ผู้ผลิต ถ่ายทำาที่โรงถ่ายไทยฟิล์ม ทุ่งมหาเมฆ และจังหวัดแพร่ 

ผู้แสดง เรณู กฤตยากร แสดงเป็น พระเจ้าจักรา สุวัฒน์ นิลเสน แสดง 
เป็น สมุหราชมณเฑียร หลวงศรีสุรางค์ แสดงเป็น สมุหกลาโหม 
แห่งอโยธยา ไพริน นิลเสน แสดงเป็น เรณู ธิดาสมุหราชมณเฑียร นิตย์  
มหากนก แสดงเปน็ เจา้เมอืงกานบรุ ีประดบั ระบลิวงศ ์แสดงเปน็พระเจา้ 
หงสา ไววิทย์ ว.พิทักษ์ แสดงเป็น เจ้าชายบุเรง หลวงสมัครนันทพล  
แสดงเป็น อัครมหาเสนาบดี ประสาน ศิริพิเทศ แสดงเป็นสมุหราช- 
มณเฑยีรหงสา มาลยั รกัตประจติต ์แสดงเปน็ ราชองครกัษ ์หลวงวลิาศ 
ปริวัตร แสดงเป็นประชาชนวัยชราชาวหงสา
 ภาพยนตร์เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก ต้นฉบับเดิมที่นำาออกฉาย 
ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๔ พร้อมกัน ณ โรงภาพยนตร์ 
ในสามเมืองซึ่งห่างกันคนละซีกโลก คือ สิงคโปร์ นิวยอร์ก และโรง- 
ภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง หลังจากนั้นได้หายไปจากประเทศไทย ฟิล์ม 
เนกาติฟต้นฉบับภาพยนตร์สูญไปในเพลิงที่ ไหม้เรือนเก็บฟิล์ม 
ภาพยนตรใ์นโรงถา่ยภาพยนตรท์หารอากาศ ทุง่มหาเมฆระหวา่งสงคราม 
แต่ยังโชคดีที่ท่านปรีดี ฯ ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ภาพยนตร์น้ีในสหรัฐ- 
อเมริกา ซึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา ผู้จดทะเบียนจะ 
ต้องส่งสำาเนาภาพยนตร์ ๑ ชุด ไปเก็บไว้เป็นหลักฐานที่หอทะเบียนใน 
หอสมุดรัฐสภา กรุงวอชิงตัน นอกจากนี้ท่านยังส่งฟิล์มภาพยนตร์อีก 
สำาเนาหนึ่งไปฉายในสวีเดน
 หอสมุดรัฐสภา กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ได้พิมพ์ถ่ายทอด 
ฟิล์มภาพยนตร์ พระเจ้าช้างเผือก จากขนาด ๓๕ มิลลิเมตร ย่อลงเป็น 
ฟิล์มขนาด ๑๖ มิลลิเมตรเพื่ออนุรักษ์ไว้ แล้วทำาลายฟิล์มสำาเนา ๓๕  
มิลลิเมตรเดิมซึ่งเสื่อมสภาพ ไม่สามารถเก็บไว้ได้ต่อไป
 ส่วนสำาเนา ๓๕ มิลลิเมตรที่ประเทศสวีเดนนั้น ปรากฏว่าไป
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ตกอยู่ท่ีสถานเอกอัครราชฑูตไทยและต่อมาเมื่อมีการค้นพบในราวปี  
๒๕๑๒ ท่านปรีดี ฯ ซึ่งเวลานั้นได้ลี้ภัยทางการเมืองไปพำานักอยู่ที่กรุง 
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้นำาฟิล์มสำาเนานั้นไปจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ โดยย่อ 
ลงเป็นฟิล์ม ๑๖ มิลลิเมตร และตัดต่อให้สั้นลงเหลือเพียงประมาณ ๑  
ชั่วโมง จากเดิมซึ่งยาวประมาณ ๑ ชั่วโมงครึ่ง และท่านได้นำาออกฉาย 
เผยแพร่ให้นักเรียนไทยในฝรั่งเศสชม
 จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๒๓ ได้มีการนำาฟิล์มภาพยนตร์สำาเนา  
๑๖ มิลลิเมตร ของท่านปรีดี ฯ เข้ามาในประเทศไทย และจัดฉายสู่ 
สาธารณชนอีกครั้ง หลังจากออกฉายครั้งแรกเมื่อ ๓๙ ปีก่อนหน้า 
และนับจากนั้นได้รับการนำาออกฉายเป็นระยะๆ ทำาให้อนุชนไทยเริ่ม 
รู้จักภาพยนตร์เรื่องนี้
 ป ีพ.ศ.๒๕๓๖ หอภาพยนตรแ์หง่ชาต ิกรมศลิปากร ซึง่เพยีร 
พยายามติดต่อขอสำาเนาฟิล์มภาพยนตร์ ๑๖ มิลลิเมตร จากหอสมุด 
รัฐสภาสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลาหลายปี ก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากหอ 
ภาพยนตร์แห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น จัดซื้อสำาเนาภาพยนตร์ พระเจ้า 
ช้างเผือก จากหอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกามอบให้ ๑ ชุด  
ขณะที่หอภาพยนตร์แห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น จัดซื้อเก็บไว้เอง ๑ ชุด
 ฟิล์มภาพยนตร์ พระเจ้าช้างเผือก ที่หอภาพยนตร์แห่งชาติ 
ได้รับมานี้ เป็นฟิล์มสำาหรับใช้งานฉาย มิใช่สำาหรับเก็บรักษาเป็น 
ต้นฉบับเพื่ออนุรักษ์ และได้รับการนำาออกฉายบ่อยครั้งทั้งในประเทศ 
และส่งออกไปฉายยังต่างประเทศ๔

 ป ีพ.ศ.๒๕๓๘ ในวาระแหง่การฉลอง ๑๐๐ ป ีภาพยนตรโ์ลก  
สภาสากลวา่ดว้ยภาพยนตรโ์ทรทศันแ์ละสือ่โสตทศัน ์ซึง่มสีำานกังานอยู ่ 
ณ ที่ทำาการใหญ่ยูเนสโก ปารีส ได้ทำาแบบสอบถามไปยังรัฐสมาชิก 
ทั่วโลก ขอทราบชื่อผลงานภาพยนตร์ซึ่งถือว่าเป็นผลงานชั้นเลิศแห่ง 
มรดกของชาตินั้น (A Masterpiece of National Heritage)
 ประเทศไทยในฐานะรฐัสมาชิก ไดร้บัแบบสอบถามนี ้และหอ 
ภาพยนตร์แห่งชาติได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
 คำาตอบของประเทศไทย คอื ภาพยนตรเ์รือ่ง พระเจา้ชา้งเผอืก  
ซึ่งสร้างโดย ปรีดี พนมยงค์ ออกฉายเมื่อปี ๒๔๘๔
 นอกจากนี้ในโครงการต่างๆ ของการจัดงานฉลองร้อยปี 
ภาพยนตร์ ที่สำานักงานใหญ่ยูเนสโก ณ กรุงปารีส เมื่อเดือนมกราคม  
๒๕๓๘ กิจกรรมหนึ่งคือ การจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่ได้รับ 
การอนุรักษ์แล้ว และอยู่ในหัวข้อขันติธรรม (Festival de Films  
restaures ou retouves sur le theme de la tolerance) ประเทศ 
ไทยไดร้บัการตดิตอ่ใหเ้ขา้รว่มกจิกรรม หอภาพยนตรแ์หง่ชาตไิดเ้สนอ
ส่งภาพยนตร์เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก ไปร่วมงาน และได้รับการจัดฉาย 
ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๘ ท่ามกลางภาพยนตร์จากทั่วโลกกว่า 
ห้าสิบเรื่อง๕

 ปี พ.ศ.๒๕๔๓ ผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์เอเซียของเมือง 
โดวิลล์ ประเทศฝรั่งเศส ได้ติดต่อหอภาพยนตร์แห่งชาติ กรมศิลปากร  
ขอภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไปร่วมงาน หอภาพยนตร์แห่ง 
ชาติได้เสนอภาพยนตร์เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก ซึ่งผู้จัดเทศกาลก็ 
ยอมรับหลังจากได้ดูสำาเนาวีดีโอเทป แต่เนื่องจากฟิล์มภาพยนตร์ ๑๖  
มิลลิเมตร ที่หอภาพยนตร์แห่งชาติมีอยู่นั้น อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ 
หอภาพยนตร์แห่งชาติได้เสนอโครงการฟื้นฟูหรือปฏิสังขรณ์ฟิล์ม 
ภาพยนตร ์พระเจา้ชา้งเผอืก ใหก้ลบัคนืเปน็ฟลิม์ ๓๕ มลิลเิมตรอกีครัง้  
ซึ่งปรากฏว่าทางเทศกาลภาพยนตร์เอเซีย แห่งเมืองโดวิลล์ ได้ 

พยายามแสวงหาผู้สนับสนุนเงินทุน จนที่สุดได้ รับการ 
สนับสนุนสามารถสั่งจัดทำาสำาเนาฟิล์มจากหอสมุดรัฐสภา  
สหรฐัอเมรกิา สง่มอบแกห่อภาพยนตร์แหง่ชาต ิเพ่ือพิมพ์ขยาย 
ขึ้นเป็น ๓๕ มิลลิเมตรต่อไป คณะกรรมการจัดงานฉลอง ๖๐ ปี  
ภาพยนตร์ “พระเจ้าช้างเผือก” ได้ทำาโครงการเพื่อสนับสนุน 
การจัดทำาฟิล์มสำาเนา ๓๕ มิลลิเมตร เพื่อเป็นต้นฉบับ  
อนุรักษ์ไว้อย่างถาวรในหอภาพยนตร์แห่งชาติสืบไป พร้อม 
ทั้งทำาสำาเนาสำาหรับฉาย ๑ ชุด
 และในวาระครบรอบ ๖๐ ป ีของภาพยนตร์ “พระเจา้ 
ช้างเผือก” วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ หอภาพยนตร์แห่งชาติ ได้ 
จัดงานเฉลิมฉลองและนำาภาพยนตร์ออกฉาย ณ โรงภาพยนตร์ 
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ชั้น ๗ เวิร์ดเทรด เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ๖

 ปี พ.ศ.๒๕๔๘ คณะกรรมการจัดงานครบรอบ ๖๐ ปี 
วันสันติภาพไทย และกองทุนเสรีไทยได้สนับสนุนทุนให้หอ 
ภาพยนตร์แห่งชาติ จัดทำาภาพยนตร์ “พระเจ้าช้างเผือก” ออก 
เป็นดีวีดี เผยแพร่สาธารณชน
 วันท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ องค์การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  
สำานักงานใหญ่ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีมติมอบ 
รางวัลเฟลลินี (The Fellini Silver Medal Award) เหรียญ 
เงินเพื่อเชิดชูเกียรติ ผู้กำากับและองค์กรสร้างสรรค์ผลงาน 
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อนุรักษ์ศิลปะภาพยนตร์ให้แก่หอภาพยนตร์แห่งชาติ กรม 
ศิลปากร อันเนื่องมาจากภาพยนตร์ พระเจ้าช้างเผือก
 พระเจ้าช้างเผือก แม้จะเป็นนวนิยาย “อิง”  
ประวัติศาสตร์ นำาเค้าโครงเรื่องมาจาก “สงครามช้างเผือก” 
และ “สงครามยทุธหตัถ”ี ระหวา่งอยธุยา (สมยัพระเจา้จกัรพรรด ิ
พระสุริโยไท พระนเรศวร) กับหงสาวดี (พระเจ้าตะเบ็งชเวตี้  
บุเรงนอง และพระมหาอุปราชา) แต่เรื่องราวดังกล่าวถูก 
ตีความเสียใหม่หมดในแง่ของ “สงครามกับสันติภาพ”  
ระหว่าง “ธรรมราชากับทรราช” โดยที่พระเจ้าช้างเผือก หรือ  
“พระเจ้าจักรา” แห่งอโยธยาเป็นธรรมราชา สนพระทัยใน 
ความทุกข์สุขของราษฎร ไม่โปรดในประเพณีที่ล้าหลัง เช่น  
การมีพระสนมมากมายถึง ๓๖๕ องค์ ส่วน “พระเจ้าหงสา” 
เป็นทรราช มีนโยบายรุกราน ดังน้ันเม่ือเกิดสงครามขึ้น 
ระหว่างอโยธยาและหงสา (ไม่ใช่ระหว่าง “ไทย” กับ “พม่า”  

 ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ถือเป็นวาระพิเศษครบรอบ ๗๐ ปี 
ของภาพยนตร์ พระเจ้าช้างเผือก หอภาพยนตร์ (องค์การ 
มหาชน) โดยการสนับสนุนของกองทุนเสรีไทย จึงได้จัดงาน 
ฉลองวาระดีนี้ร่วมกันขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ศกนี้  
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โดยภายในงานจะมีการจัดฉาย 
ภาพยนตร์ พระเจ้าช้างเผือก ในฉบับที่ได้รับการบูรณะขึ้น 
มาใหม่ พร้อมเสียงพากย์ภาษาไทย ซึ่งจัดเป็นพิเศษ ใน 
โอกาสนี้อีกด้วย และร่วมรำาลึกถึงภาพยนตร์เรื่องน้ี ร่วม 
กับครอบครัวท่านปรีดีฯ ครอบครับคุณสัณห์  วสุธาร  
ผู้กำากับ ครอบครัวคุณไพลิน นิลเสน ผู้รับบทนางเอกในเรื่อง  
และพบกับ คุณดนย บุญทัศนกุล หลานชายท่านปรีดี ฯ ผู้ทำา 
หน้าที่พากย์เสียงพระเจ้าจักรา นอกจากนี้ หอภาพยนตร์ฯ ยัง
มีโครงการจะจัดทำาดีวีดี พระเจ้าช้างเผือก ฉบับพิเศษนี้ 
ออกขายในวาระต่อไป 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำารองที่นั่งได้ที่ 
๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓ – ๑๔ ต่อ ๑๑๑

ตามสูตรแบบฉบับ “รัฐชาติ” และ “ลัทธิชาตินิยมล้าหลัง”) พระเจ้า 
จักราก็ท้าพระเจ้าหงสาชนช้างตัวต่อตัว พระเจ้าจักราทรงถือว่า 
สงครามความขัดแย้งในอดีตนั้นเป็นเรื่องระหว่างกษัตริย์ต่อกษัตริย์ 
(หาใช่เป็นเรื่องของชนชาติต่อชนชาติไม่) ไม่ต้องการให้ไพร่พลทหาร 
เลวต้องบาดเจ็บล้มตาย การต่อสู้ของพระองค์มิได้ต้องการพิชิต  
“สงคราม” ในความหมายเก่า แต่ทรงต้องการ “สันติภาพ” ใน 
ความหมายใหม่๗

 คุณค่าในนวนิยายและภาพยนตร์ พระเจ้าช้างเผือก มีมาก 
มาย นอกจากจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ศิลป์ชิ้นสำาคัญของ 
ไทย ในวงวรรณกรรม และภาพยนตร์ ที่ชูประเด็นสันติภาพ ซึ่งเป็น 
หลักใหญ่ของมนุษยชาติแล้ว ในแง่ความเป็นศิลปะภาพยนตร์ ได้ก้าว 
ข้ามพรมแดนแห่งความสมจริงไปสู่แก่นแกนความคิด ผสาน 
จินตนาการของผู้ประพันธ์และอำานวยการสร้าง
 ดังเช่น ฉากพระเจ้าจักราเสด็จออกว่าราชการ บรรดา 
ข้ าราชสำ านักยืน เ ฝ้ า  ไม่ ได้หมอบคลาน หรือ  ในบ้ านของ 
สมุหราชมณเฑียรมีรูปปั้นสมัยใหม่ประดับ เป็นการย้ำาเตือนผู้ชมให้ 
ระลึกว่ากำาลังชมภาพยนตร์ที่เสนอแนวความคิดที่ควรเป็นมากกว่า 
ให้ถูกต้องตามยุคสมัย ฉากที่แสดงเจตจำานงของผู้สร้างชัดเจน คือ  
ฉากพระเจ้าหงสายืนประกาศสงครามอยู่บนระเบียงหน้าท่ีประทับ  
ราษฎรจำานวนมากยืนฟังอยู่ตรงลานข้างล่าง มีชายชราผู้หน่ึงลุกขึ้น 
เดินเข้ามาใกล้ แล้วกล่าวว่า “ขอเดชะฯ พสกนิกร ต่างเหนื่อยล้าจาก 
การทำาสงครามไปทั่วทุกคน ในชีวิตของข้าพระพุทธเจ้าได้ถูกสั่งให้ไป 
ทำาสงครามมากกว่าสิบหน และครั้งนี้เพื่อช้างเผือกเพียงเชือกเดียว 
ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกเชื่อมั่นเหลือเกินว่า สิ่งที่พระองค์มีพระประสงค์ 
ให้พวกข้าพระพุทธเจ้าไปตายเพื่อให้ได้มานั้น ย่อมสามารถได้มาด้วย 
วิธีการเจรจาโดยสันติ พ่ะย่ะค่ะ”๘ พอได้ฟังชายชรากล่าวจบ พระเจ้า 
หงสาโกรธเกี้ยว เอื้อมพระหัตถ์ไปหยิบหอกของทหารองครักษ์พุ่ง 
ใส่ร่างชายชราปักหัวใจถึงแก่ความตายทันที นี่คือผลตอบแทนต่อ 
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ราษฎรท่ีกรำาศึกสงครามมากว่าค่อนชีวิต ต้องจบลงด้วยโทสะ 
เพียงชั่ววูบของผู้นำาอธรรม หรือฉากการรบเข้าประจัญกันของ 
กองทัพหงสาผู้รุกรานกับกองทัพอโยธยา ดูคล้ายดั่งฝูงมดแมลงยก 
พวกเข้าห่ำาห่ันกัน และการเร่งสปีดภาพช่วงสู้รบให้เร็วกว่าปกติทำา 
ให้ผู้ชมได้ครุ่นคิดตรึกตรองอย่างมีสติ
 ความงดงามของศาสตรท์างศลิปะดา้นตา่ง ๆ  ในภาพยนตร ์
เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก ได้เป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญชั้นสูงให้มาร่วม 
สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นอมตะ อาทิ การถ่ายภาพขาว-ดำา 
ได้อย่างยอดเยี่ยมของ ประสาท สุขุม A.S.C. โดยเฉพาะโขลงช้าง  
การถ่ายภาพช้าง โดยขุดดินเป็นหลุมช่างภาพนำากล้องลงไปอยู่ใน 
หลุมตั้งกล้องมุมเงยแล้วให้ช้างเดินข้ามผ่านหลุมไป, การสร้าง 
เพลงประกอบภาพยนตร์ตลอดเรื่อง โดย พระเจนดุริยางค์ ผู้เป็น 
ดุริยกวีคนสำาคัญ กำาหนดให้มีเพลงอยู่ ๓ ส่วนด้วยกัน คือ ๑. เพลง 
เอกประจำาเรื่องมีอยู่ ๕ เพลง ๒.เพลงที่ใช้บรรเลงระหว่างฉากใช้ 
เพลงคลาสสิคเป็นท่อนๆ หลายบทเพลงด้วยกัน ๓.เพลงประกอบ 
เสียง ใช้เครื่องดนตรีบางชิ้น เช่น เปิงมางคอก มโหรทึก ปี่กลอง  
วิธีดำาเนินเพลง ใช้อารมณ์ของภาพยนตร์เป็นสำาคัญ ภาพบู๊ เพลง 
เร้าใจ ภาพสนุกเพลงก็จะสนุก ภาพเศร้าเพลงก็เศร้า พระเจน- 
ดุริยางค์ พยายามใช้ทำานองที่เหมาะสมเป็นเพลงเพื่อการฟัง มี 
ทำานอง ไม่ใช่เพลงประกอบภาพเสียทีเดียวแต่เป็นภาพประกอบ 
เพลง..๙

 กล่าวได้ว่านวนิยายและภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือก 
บทประพันธ์และอำานวยการสร้างโดยท่านปรีดี ฯ คือ มรดกทาง 
ศิลปวัฒนธรรมชิ้นสำาคัญท่ีเปล่งประกายพลานุภาพชูหลักสันติ- 
ธรรมให้สูงเด่น ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะพิจารณาใน 
แง่ใดก็ตาม
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...................................................................
๑ คำานำาสำานักพิมพ์, พระเจ้าช้างเผือก แปลจาก “THE KING OF  
THE WHITE ELEPHANT” by Pridi Banomyong 
บรรณาธิการ สันติสุข  โสภณสิริ , พิมพ์ครั้งที่สอง พฤศจิกายน 
๒๕๔๒, ผู้จัดพิมพ์ : คณะกรรมการดำาเนินงานฉลอง ๑๐๐ ปี 
ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน
๒ เล่มเดียวกัน....(เพิ่งอ้าง)
๓ เล่มเดียวกัน....(เพิ่งอ้าง)
๔ โครงการจัดงานฉลอง ๖๐ ปี ภาพยนตร์ “พระเจ้าช้างเผือก”, 
(กรุงเทพ ฯ : หอภาพยนตร์แห่งชาติ, ๒๕๔๔)
๕ เอกสารประกอบการฉายภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือก 
ในวาระได้รับเกียรติร่วมฉลองร้อยปีภาพยนตร์โลก 
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๘ ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต 
จัดโดย มูลนิธิหนังไทย ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการ (หน้า ๑๐๑ – ๑๐๒)
๖ โครงการจัดงานฉลอง ๖๐ ปี ภาพยนตร์ “พระเจ้าช้างเผือก” 
(กรุงเทพ ฯ : หอภาพยนตร์แห่งชาติ , ๒๕๔๔)
๗  ชาญวิทย์ เกษตรศิริ , ๖๐ ปี พระเจ้าช้างเผือก , 
โครงการจัดงานฉลอง ๖๐ ปี ภาพยนตร์ “พระเจ้าช้างเผือก”,
(กรุงเทพ ฯ : หอภาพยนตร์แห่งชาติ , ๒๕๔๔)
๘ พระเจ้าช้างเผือก แปลจาก “THE KING OF THE WHITE 
ELEPHANT” by Pridi Banomyong , (หน้า ๔๕)
บรรณาธิการ สันติสุข โสภณสิริ , พิมพ์ครั้งที่สอง พฤศจิกายน 
๒๕๔๒ , ผู้จัดพิมพ์ : คณะกรรมการดำาเนินงานฉลอง ๑๐๐ ปี 
ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน
๙  สุกรี เจริญสุข , เพลงประกอบภาพยนตร์ โดย พระเจนดุริยางค์, 
๖๐ ปี พระเจ้าช้างเผือก , โครงการจัดงานฉลอง ๖๐ ปี 
ภาพยนตร์ “พระเจ้าช้างเผือก” , (กรุงเทพ ฯ : หอภาพยนตร์ 
แห่งชาติ, ๒๕๔๔)
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 ...งานที่สนุกที่หนึ่งในวัดเบญจมบพิตร คืองานออกร้านใน 
วัดนี้ อันเป็นงานประจำาปีในฤดูหนาว เพื่อเก็บเงินบำารุงวัดซึ่งยังไม่แล้ว
เรียบร้อยดี เรียกกันในสมัยนั้นว่า “งานวัด” ร้านต่างๆ มีตั้งแต่ของ 
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เจา้นายทัง้ฝา่ยหนา้ฝา่ยใน ขา้ราชการผูใ้หญผู้่นอ้ย  
สุดแต่ใครมีกำาลังจะทำาได้ จนถึงชาวต่างประเทศผู้เป็นนายห้าง 
ใหญ่ ๆ บริเวณร้านอยู่ในเขตรั้วเหล็กแดงเท่านั้น ต่อมาทางตัวพระ- 
อุโบสถก็มีแต่พวกร้านขายธูปเทียนดอกไม้และทองเปลวสำาหรับผู้จะ 
ไปบูชาพระและทำาบุญ พวกเราเด็กๆ มิได้เคยไปทางน้ันเลย ซ้ำากลัว 
ว่ามืดอีกด้วย เราพากันวิ่งวุ่นอยู่แต่ทางร้านต่างๆ ซึ่งเห็นในเวลานั้นว่า 
ใหญ่โตมโหฬารสุดหล้าฟ้าเขียว ซ้ำายังมีสถานที่ที่เรียกว่า สำาเพ็ง อยู่ 
นอกรั้วแดงทางถนนราชดำาเนินอีกเมืองหนึ่ง มีทั้งโรงโขนชักรอกและ 
เขาวงกตทีเ่ขา้ไปแลว้ออกไมไ่ดจ้นกวา่จะเดนิถกูทาง รา้นในแถวสำาเพง็ 
อย่างเดียวกับงานภูเขาทอง ผิดกับข้างในวัดอย่างเทียบไม่ได้ เพราะ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความนิยมผิดกัน ทุกคนที่ก้าวเข้า 
ประตเูหล็กแดงเขา้ไปแล้ว จะรูสึ้กเหมอืนเมอืงๆ หนึง่ทีเ่ตม็ไปดว้ยความ 
สนุกสนาน ผู้คนแต่งตัวสวยๆ งามๆ ร้านจัดกันอย่างประณีตและ 
เรยีบรอ้ย ไมม่เีสียงอกึทกึครกึโครม นอกจากเสียงดนตรเีบาๆ พอไดย้นิ 
พูดกันไม่ต้องตะโกน ไม่มีคนแน่นจนถึงเบียดเสียดกัน ไม่มีใครมา 
ถ่มขากปล่อยเชื้อโรคข้างๆ ตัว และส่ิงที่วิเศษยิ่งก็คือ ไม่มีขโมยเลย 
ฉะนั้นทุกคนที่มีเพชรนิลจินดาก็แต่งกันได้วุบวับ (ที่ไม่มีอาจจะยืมเขา 
มาบา้งกค็งม)ี ทกุคนหนา้ตาเบกิบาน เสียงทกัทายกนัแตว่า่ “รา้นอยู่ไหน  
เดี๋ยวไป”…
 จำาได้ว่า งานพระนิพนธ์ในหม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล ชิ้นนี้  
เปน็แบบฝกึหดัหนึง่ในตำาราวชิาภาษาไทย สำาหรบัใหน้กัเรยีนชัน้มธัยม
ได้ฝึกทักษะการอ่าน วิเคราะห์กลวิธีการเขียน รวมถึงฝึกฝนการจับ 
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วัดเบญจมบพิตร
ความสนุก ใน

ประเด็นจากบทความหรือที่เรียกว่า ‘อ่านเอาเรื่อง’ แต่เมื่อได้กลับ 
มาอ่านงานเขียนนี้อีกครั้งในวัยทำางาน กลับพบว่า “ความสนุกในวัด 
เบญจมบพิตร” มีคุณค่ามากกว่าการเป็นแบบเรียนวิชาภาษาไทย 
เหมือนอย่างท่ีเคยรู้สึกในวัยเด็ก นั่นเพราะเนื้อหาท่ีแฝงอยู่ใน 
จดหมายเหตุสำาคัญนี้ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าผ่าน
ประสบการณ์ตรง บรรยายถึงบรรยากาศเทศกาลงานฤดูหนาวท่ีจัด 
ขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นงาน 
ออกร้านและการแสดงมหรสพที่ใหญ่โตระดับชาติ แต่ละปีจะมีผู้คน 
ทุกชนชั้นทั้งในกรุงเทพฯ และจากหัวเมืองรอบนอกหลั่งไหลเข้ามา 
เทีย่วนบัเปน็แสนๆ ซึง่ในเทศกาลงานรืน่เรงินีเ้อง ไดป้รากฏหลกัฐานวา่  
ในจำานวนซุ้มร้านค้าต่างๆ มากมายนั้น มีซุ้มจัดฉายภาพยนตร์เก็บ 
ค่าเข้าชมจากคนดูรวมอยู่ในรายการด้วย ทั้งยังเป็นเจ้าประจำาออก- 
ร้านในงานตลอดทุกปี นับตั้งแต่ปีแรกท่ีพระพุทธเจ้าหลวงโปรดฯ 
ให้จัดงานเทศกาลนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓
 เจ้าของร้านฉายภาพยนตร์ในงานวัดเบญจมบพิตรฯ  
ดังกล่าวคือ พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรม- 
ขุนสรรพสาตรศุภกิจ (พระยศในขณะนั้น)
 พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ (ต้นราชสกุลทองแถม)  
ประสูติเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๐๐ ทรงเป็นเจ้านายผู้มี 
พระปรชีาสามารถในการชา่งหลายๆดา้น นอกจากนีย้งัทรงใฝพ่ระทยั 
ในประดษิฐกรรมใหม่ ๆ  โดยเฉพาะเครื่องยนตก์ลไกและเครือ่งไฟฟ้า
ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ พระองค์ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอม-
เกล้าเจ้าอยู่หัว ประพาสยุโรปครั้งที่ ๑ ทรงซื้อกล้องถ่ายภาพยนตร์ 
ยี่ห้อปาเต๊ะกลับเข้ามาในสยาม แต่ไม่พบหลักฐานว่าทรงเริ่มถ่าย 
ภาพยนตรเ์มือ่ไร จนกระทัง่ป ีพ.ศ. ๒๔๔๓ จงึพบหลกัฐานวา่ ทรงเปน็ 
ที่รู้กันทั่วไปในกรุงเทพว่าทรงเป็นช่างถ่ายภาพยนตร์และเป็นผู้จัด 

ฉายภาพยนตร์เก็บค่าดูจากสาธารณชน ซึ่งก็คือในงานประจำาปีวัด 
เบญจมบพิตรที่จัดขึ้นเป็นปีแรกนั่นเอง และเนื่องจากยังไม่พบข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ว่ามีชาวสยามผู้ใดถ่ายภาพยนตร์หรือจัดฉาย 
ภาพยนตรก์อ่นหนา้นีเ้ลย จงึกลา่วไดว้า่ กรมฯ สรรพสาตรศภุกิจ ทรง 
เป็นคนไทยคนแรกที่ถ่ายทำาภาพยนตร์และนำาออกฉายเก็บค่าดูจาก 
สาธารณชนเป็นรายแรกในสยาม 
 วนัที ่๑๗ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ หอภาพยนตร์ ไดจ้ดังานเฉลมิ 
ฉลองเน่ืองในโอกาสวันครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติของพระเจ้า 
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตร- 
ศุภกิจ เพื่อน้อมรำาลึกและเทิดพระเกียรติยศของพระองค์ในฐานะ 
“พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม” ผู้สร้างและเผยแพร่ภาพยนตร์    
รายแรกของชาติ และถือให้วันนี้ของทุกปีเป็น “วันสรรพสาตร” โดย 
มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นประเพณีทุกๆ ปี ซึ่งในปี ๒๕๕๓ ที่ 
ผ่านมาได้จัดกิจกรรมเป็นการย้อนยุคงานประจำาปีวัดเบญจมบพิตร 
เทศกาลงานวัด  อันเป็นหมุดหมายเริ่มต้นของการบุกเบิกงาน 
ภาพยนตร์ในประเทศไทย มีการออกร้านเล่นเกมชิงรางวัลต่างๆ  
ซุ้มถ่ายภาพโบราณ ซุ้มอาหารคาวหวานสารพัด และที่สำาคัญคือ  
การจำาลองซุม้ “การละเลน่รปูฉายกระดกิได”้ ของกรมฯ สรรพสาตร- 
ศุภกิจ ซึ่งเป็นซุ้มมหรสพที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในยุคน้ัน มาไว้ 
ในงานด้วย 

 งานวันสรรพสาตรปีนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะนำา 
ความครึกครื้นในบรรยากาศย้อนยุคกลับมาให้ ดื่มด่ำากันอีกครั้งใน  
“งานประจำาปีวัดเบญจมบพิตร ครั้งที่ ๒” จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมรื่นเริง 
ในเทศกาลงานประจำาปีและสัมผัสกับ ความสนุกในวัดเบญจมบพิตร  
ในแบบฉบับหอภาพยนตร์ วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคมนี้ บ่ายสามโมง 
เป็นต้นไป
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อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ครูรังสี ทัศนพยัคฆ์

ผู้รวบรวมและเรียบเรียง : บุษบา ศิวะสมบูรณ์ และ ณัฐพงศ์ โลหิตนาวี
จำานวนหน้า : ๑๙๒ หน้า ภาพประกอบ [ภาพสีบางภาพ]
ISBN : ๙๗๔-๙๒๐๖๕-๐-๙
ปีที่พิมพ์ : ๒๕๔๖

 รังสี ทัศนพยัคฆ์ คือ ใคร ? อาจเป็นคำาถามน่าฉงนสงสัยสำาหรับผู้ที่ 
เกิดในช่วงเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) แต่หากแฟนหนังไทยที่อิ่มเอมใจ  
และได้รับความสุขจากการชมภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่ง นำาแสดงโดย 
มิตร-เพชรา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ก็ยังคงเก็บภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ในความทรงจำา 
ซึ่งรังสี ทัศนพยัคฆ์ คือ ผู้สร้างหนังเพลงประวัติศาสตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่ง 
ในระบบ ๓๕ มิลลิเมตร อีกทั้งฉายที่โรงภาพยนตร์โคลีเซี่ยมเป็นเวลานานถึง 
๖ เดือน การเล่าเรื่องในหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะได้รู้จักชีวประวัติส่วนบุคคล 
และผลงานของรังสี ทัศนพยัคฆ์ แล้วยังได้สนุกสนานกับเกร็ดประวัติศาสตร์ 
ของภาพยนตร์ไทยที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการพัฒนาตามลำาดับจังหวะชีวิต 
ตั้งแต่วัยเยาว์ของรังสี ทัศนพยัคฆ์ ที่คลุกคลีกับดาราใหญ่อย่างจำารัส สุวคนธ์ 
ในยุคภาพยนตร์เสียงศรีกรุง จนกระทั่งทำางานในแวดวงหนังไทยตั้งแต่ 
จัดเพลงหนัง ผู้ช่วยผู้กำากับ ช่างภาพนิ่ง นักพากย์ ผู้ดูแลโรงภาพยนตร์ 
สั่งสมประสบการณ์จนสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้กำากับและผู้เขียนบทภาพยนตร์ 
ซึ่งประสบความสำาเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทย โดยได้รับฉายาว่า 
“เสือปืนไว” อีกทั้งเป็นนักสร้างภาพยนตร์ให้ดูสนุกบวกกับมีความคิด 
สร้างสรรค์ของนักการตลาดอย่างเฉียบคม รวมถึงคุณูปการที่มีต่อวงการ 
หนังไทยอีกหลายประการ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่บางส่วนจากเรื่องเล่าที่บันทึก 
ในหนังสือเล่มนี้ของรังสี ทัศนพยัคฆ์ ผู้เกิดมาเพื่อประกอบอาชีพในวงการทำา 
หนังไทยโดยแท้จริง

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

“หนังสือบางเล่มกลับเป็นเรื่องอ่านคน 

ผู้ถือหนังสือประเภทใด หลงใหลอยู่กับหนังสือชนิดไหน 

หนังสือที่อยู่กับคนเหล่านั้นอีกนั่นแหละที่จะทา ให้เรา ‘อ่านคน’ ออก”

ป.บูรณปกรณ์ “บันทึกของผู้ประพันธ์” 
ใน อาจิณ จันทรัมพร,รวบรวม,
วรรคทองในวรรณคดี (กรุงเทพฯ : แม่คา ผาง, ๒๕๓๔), หน้า ๘๑

อ่าน “คน” ทำ หนัง 
ผ่านหนังสือ 

 หนังสือทั้ง ๓ เล่มที่อยากแนะนำาให้คุณอ่าน ไม่ได้เป็นเพียงหนังสือ 
ที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวประวัติ และผลงานของบุคคลแห่งความทรงจำาในวงการ 
หนังไทยซึ่งละสังขารแล้วเท่านั้น แต่เกร็ดชีวิตของแต่ละท่าน เสมือนเป็น 
แนวทางให้คนต่างยุคสมัยได้เรียนรู้ได้วิเคราะห์ และเพิ่มแรงดลใจ เพื่อใครก็ 
ตามที่มีความปรารถนาให้ตนมายืนอยู่ในตำาแหน่งแห่งที่ของคนสร้างผลงานให้ 
วงการหนังไทย

ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ เชิด ทรงศรี 
บ.ช. ศิลปินภาพยนตร์ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๒

จำานวนหน้า : ๒๑๒ หน้า ภาพประกอบ [ภาพสีบางภาพ]

 ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔  หากผู้อำานวยการผลิต ผู้กำากับ 
ภาพยนตร์และนักเขียน นาม เชิด ทรงศรี มีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้ เขาก็จะ 
มีอายุครบ ๘๐ ปี..... ภาพลายเส้นของใบหน้า เชิด ทรงศรี ซึ่งปรากฏบน 
หนังสือหน้าปกสีฟ้าเล่มนี้ มีจุดประสงค์การจัดพิมพ์เพื่อเป็นที่ระลึกถึง ในวันที่ 
ร่างกายของชายผู้นี้ต้องสูญสลาย แต่คุณค่าซึ่งมากกว่าการได้รับเป็นของที่ 
ระลึกในวันร่วมอาลัย คือ การเล่าชีวประวัติและผลงานอย่างละเอียด แนวทาง 
การทำางานอันลุ่มลึก พร้อมด้วยภาพประกอบตลอดทั้งเล่ม ซึ่งอ่านแล้ว 
เพลิดเพลินทุกตัวอักษร สะท้อนแง่มุมของวิธีการทำางานในวงการหนังไทย 
ในรูปแบบ เชิด ทรงศรี รวมถึงเพราะเหตุใดเขาจึงกล้าหาญประกาศอย่าง 
องอาจและเด็ดเดี่ยวว่า “เราจักสำาแดงความเป็นไทยต่อโลก” 
 และเขาสามารถทำาได้จริง เพราะหนึ่งในความสำาเร็จของประโยค 
ดังกล่าวข้างต้น คือ ภาพยนตร์ไทยเรื่องแผลเก่า (สรพงษ์ - นันทนา ๒๕๒๐)  
ได้สร้างเกียรติและชื่อเสียงอย่างงดงามให้ เชิด ทรงศรี ในระดับนานาชาติ  
ลองอ่านดูแล้วคุณจะรู้ว่า...วิธีคิดและ การลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างผลงาน 
อันเป็นอัตลักษณ์ของตนเองควรทำาอย่างไร

 
คือชีวิต คือปยุต คือ Animation

ชื่อเทียบเคียง : “วอล์ท ดิสนีย์ เมืองไทย” ปยุต เงากระจ่าง
ผู้แต่ง : อุบล สุทธนะ
ISBN : ๙๗๘-๙๗๔-๘๓๘๘-๗๕-๕
ปีที่พิมพ์ : ๒๕๔๙

 หากนิยามคำาว่า “ภาพยนตร์การ์ตูน” ผู้เขียนอาจจะสรุปถ้อยคำา 
ออกมาตามสิ่งที่ตนเองเคยได้ดูภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องต่าง ๆ ว่า ธรรมชาติ 
ของบุคลิกลักษณะการ์ตูนเป็นสื่อแห่งความสนุกสนาน ร่าเริง สดใส ดูแล้วให้ 
ความสนุก หัวเราะได้ และอยากให้ตนเองมีอภินิหารเหมือนกับตัวละครใน 
เรื่องนั้น ๆ แต่อีกแง่มุมหนึ่งการสร้างภาพยนตร์การ์ตูนไม่ได้สำาเร็จด้วย 
ปาฏิหาริย์ใด ๆ เพราะหนทางแห่งการริเริ่มและวางรากฐานของวงการ 
ภาพยนตร์การ์ตูนในเมืองไทยไม่ได้สวยงาม สดใส เหมือนสีสันในภาพยนตร์ 
การ์ตูน ปยุต เงากระจ่าง บุคคลผู้บุกเบิกการสร้างภาพยนตร์การ์ตูน 
ในเมืองไทย และได้รับการยอมรับว่าเป็นนักสร้างภาพยนตร์การ์ตูนฝีมือชั้นครู  
กว่าจะได้พบความสำาเร็จของการสร้างผลงานการ์ตูนยาวเรื่องแรกของไทย  
“สุดสาคร” [พ.ศ.๒๕๒๒] ต้องใช้การศึกษาหาความรู้ ความสามารถ ความ 
กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ ประสบการณ์ และการสร้างเครื่องถ่ายทำาภาพยนตร์ 
การ์ตูนด้วยตนเอง เพื่อแสวงหาแนวทางตามความใฝ่ฝันของตนเอง หากผู้อ่าน 
ท่านใดกำาลังริเริ่มสร้างผลงานภาพยนตร์การ์ตูนสักเรื่อง และกำาลังใจอยู่ใน 
ภาวะติดลบ ปรัชญาในการทำางาน ปรัชญาในการดำารงชีวิตของ 
ปยุต เงากระจ่าง จะช่วยเพิ่มพลังใจในอาชีพนักสร้างภาพยนตร์การ์ตูนได้  
นอกจากนั้นอาจได้คำาตอบของคำาถามว่า เพื่ออาชีพที่ตนเลือกและรัก คนรุ่นครู 
เขาทุ่มเทให้ถึงที่สุดอย่างไร

.....มาอ่านหนังสือกันเถอะ 
ที่ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน 

เชิด ทรงศรี



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

พฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๑๘.๐๐ น. 
Suckseed ห่วยขั้นเทพ
๒๕๕๔ / กำากับโดย ชยนพ บุญประกอบ / จีทีเอช
เรื่องของวงดนตรีที่รวบรวมนักดนตรีฝีมือแย่มาไว้ด้วยกัน เพื่อหวังจะ
ตั้งวงดนตรีสำาหรับจีบสาวโดยเฉพาะ แต่ด้วยมนต์ของดนตรีทำาให้
เป้าหมายของการตั้งวงดนตรีของพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนไป

ศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๑๘.๐๐ น.  
An Old Potter
๒๕๑๒ / กำากับโดย Choi Ha-won / 
สนับสนุนโดยหอภาพยนตร์เกาหลี
(ภาษาเกาหลี คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)
หนังคลาสสิคของเกาหลี เล่าเรื่องชายแก่ยึดอาชีพปั้นหม้ออาศัย 
อยู่คนเดียว จนวันหนึ่งเขาได้มีโอกาสช่วยหญิงสาวอ่อนวัย เขาให้ 
ที่พักและดูแล เขาหลงรักเธอและขอเธอแต่งงาน จนมีลูกด้วยกัน 
อยู่มาวันหนึ่งแฟนเก่าของหญิงสาวปรากฏตัวขึ้น และเขามาฝึกปั้น 
หม้อกับชายแก่ เพื่อหวังจะได้ตัวหญิงสาวคืน 
 
เสาร์ที่ ๓ กันยายน ๑๓.๐๐ น.  
สุดสาคร (วรรณคดีในภาพยนตร์ไทย)
๒๕๒๒ / กำากับโดยปยุต เงากระจ่าง / จิรบันเทิงฟิล์ม
จากวรรณคดีอมตะของไทยเรื่อง พระอภัยมณี กลายเป็นภาพยนตร์
อนิเมชั่นเรื่องยาวเรื่องแรกของคนไทย สุดสาคร เล่าเรื่องราวที่คนไทย
ทุกคนรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี เด็กชายที่เกิดจากพ่อที่เป็นมนุษย์
และแม่ที่เป็นนางเงือก จะต้องออกผจญภัยบนหลังม้านิลมังกรเพื่อ
ตามหาพ่อ โดยมีพระฤษีช่วยฝึกสอนวิชา และชีเปลือยเจ้าเล่ห์คอย
ขัดขวาง 

วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๑๓.๐๐ น. 
หนุมานพบ ๗ ยอดมนุษย์ (วรรณคดีในภาพยนตร์ไทย)
๒๕๑๗ / กำากับโดย สมโภชน์ แสงเดือนฉาย และ โซเฮอิ โทโจ / 
ไชโยภาพยนตร์
หนุมานน่าจะเป็นตัวละครในวรรณคดีที่คนไทยคุ้นเคยอย่างมาก 
ตัวละครหนึ่ง จนถึงขนาดนำาตัวละครหนุมานออกมาจากเรื่อง 
รามเกียรติ์ มาสร้างเรื่องราวให้ร่วมมือกับยอดมนุษย์อุลตร้าแมน  
ปราบเหล่าสัตว์ประหลาดที่เกิดจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์  
ที่มาอาละวาดในประเทศไทย 

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๑๘.๐๐ น.  
หนังสั้นประกวดรัตน์ ๑
หนังสั้นประกวดรัตน์ ๑ เป็นชุดหนังสั้นฝีมือของบุคคลธรรมดาที่
เข้ารอบสุดท้ายในการประกวดเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๑๕ 
ชุดที่ ๑ ประกอบด้วยหนังสั้น ๗ เรื่อง ดังนี้
- Erotic Fragment No.1,2,3 / ๒๕๕๔ / ๕.๓๐ นาที / 
อนุชา บุญยวรรธนะ
- A Railroad Engineer/ ๒๕๕๔ /๘ นาที / วสุนันท์ หุตเวช
- ๖๙/๒๕๕๔ /๒๐ นาที / สมคิด พุกพงษ์
- คล้าย/ ๒๕๕๔ / ๒๓ นาที /ตุลพบ แสนเจริญ
- เรื่องน้ำาเน่าของ”พลอย”/ ๒๕๕๓ / ๑๐ นาที / เจนณรงค์ ศิริมหา
- The Empty Noise/ ๒๕๕๔ /๑๖ นาที / ธัญวรรณ เหมพนม
- Mrs.Nuan Who Can Recall Her Past Lives / ๒๕๕๓ /๖ นาที / 
จุฬญาณนนท์ ศิริผล

รายละเอียดโปรแกรม เดือนกันยายน 
S E P T E M B E R

วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๑๘.๐๐ น.   
ผีเสื้อสมุทร (วรรณคดีในภาพยนตร์ไทย)
๒๕๔๙ / กำากับโดยชานนท์ สมฤทธิ์ / อาร์เอส ฟิล์ม 
เมื่อหญิงสาวที่มีลักษณะเปิ่นๆ ค้นพบว่าเธอสามารถสื่อสารกับ 
สัตว์น้ำาได้หลากหลายชนิด ปริศนานี้ทำาให้เธอออกค้นหาที่มาลึกลับ 
ของตัวเธอเอง หนัง  

วันพุธที่ ๗ กันยายน ๑๘.๐๐ น.   
เนื่องในโอกาสวันเกิดหอภาพยนตร์ 
เราจะฉายหนังที่เป็น “เพชรในตม” ของหอภาพยนตร์   

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๑๘.๐๐ น.  
Funny Note (SENSEI NO TSUSHINBO)
๒๕๒๐ / กำากับโดย Takeda Kazunari / 
สนับสนุนโปรแกรมโดย มูลนิธิญี่ปุ่น 
(ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)
หนังญี่ปุ่นที่สร้างความประทับใจมามากมาย เล่าเรื่องนักเรียนแสนซน 
ที่พยายามจะแกล้งครูคนใหม่ หนังได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 
จากมหกรรมภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิก ประจำาปี ๒๕๒๐
 
วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๑๘.๐๐ น.   
หนังสั้นประกวดช้างเผือกพิเศษ ๑
หนังสั้นประกวดช้างเผือกพิเศษ ๑ เป็นชุดหนังสั้นฝีมือของนักเรียน 
ระดับประถมและมัธยมศึกษาที่เข้ารอบสุดท้ายในการประกวดเทศกาล 
ภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๑๕ ชุดที่ ๑ ประกอบด้วยหนังสั้น ๖ เรื่อง ดังนี้
- นายประหลาดเพื่อนรัก/ ๒๕๕๔ /๑๑ นาที /กมนัช ตันติวิชิตเวช
- Pedigree /๒๕๕๓ / ๓ นาที /ราชพฤกษ์ ติยะจามร 
- House/ ๑๕ นาที /เศรษฐสิริ ชาญจรัสพงศ์
- Dangerous Summer / ๒๑ นาที /ทัตพล ราชนอก
- ไบเบิ้ล เบล์ท / ๒๕๕๔ / ๕ นาที /บุญจิรา พึ่งมี
- Lesbian Fantasy/ ๒๕๕๔ / ๑๗ นาที /ธีรัช หวังวิศาล

วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน  ๑๕.๐๐ น.  
ภาพยนตร์สนทนา วรรณคดีกับภาพยนตร์ไทย 
โดยอาจารย์ ณรงค์ศักดิ์ สอนใจ อาจารย์ภาควิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๑๓.๐๐ น.  
United ๙๓
๒๕๔๙ / กำากับโดย Paul Greengrass / 
แคททาลิสต์ อัลลายแอนซ์ 
(ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)
ในวาระครบรอบ ๑๐ ปี ของเหตุการณ์ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ 
ที่ผู้ก่อการร้ายได้จี้เครื่องบินหลายลำาเพื่อพุ่งชนสถานที่สำาคัญๆ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หนัง United ๙๓ เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นบน 
เครื่องบินลำาหนึ่งที่ถูกจี้ แต่ผู้โดยสารพยายามสะกัดกั้นผู้ก่อการ 
ร้าย หนังได้คำาชมอย่างมากทั้งในเรื่องการสร้างภาพที่สมจริง  
และบรรยากาศที่ตึงเครียด 

Funny Note

โปรแกรม
เดือนกันยายน ๒๕๔๔

วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน  ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
ประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ไทยศึกษา
๑๘.๐๐ น. Unreal Forest 
๒๕๕๑ / กำากับโดย จักรวาล นิลธำารงค์ / เอ็กซ์ตร้า เวอร์จิ้น
(ภาษาไทย คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)
หนังสารคดีเชิงทดลอง ที่นำาเสนอเรื่องราวของกลุ่มนักทำาหนังจากเอเชีย 
ที่ได้รับเงินจากเทศกาลภาพยนตร์ตะวันตก เพื่อไปสร้างภาพยนตร์ที่ทวีป 
แอฟริกา ตัวหนังเล่าเรื่องแบบสารคดี แฝงด้วยน้ำาเสียงของการวิจารณ์ 
กระบวนการจัดงานของเทศกาลภาพยนตร์ดังกล่าว ที่ไม่ต่างอะไรกับลัทธิ 
ล่าอาณานิคม

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๑๘.๐๐ น.   
ฮักนะสารคาม
๒๕๕๔ / กำากับโดย ธัญญ์วารินทร์ สุขะพิสิษฐ์ / 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล 
เรื่องราวความรักวัยรุ่นหลากหลายคู่ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดมหาสารคาม ควบคู่ 
ไปกับการพยายามสอดแทรกประเด็นสำานึกรักบ้านเกิดลงไปในความรักของ 
แต่ละคู่ 

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๑๘.๐๐ น.   
ฟ้าทะลายโจร  
๒๕๔๓ / กำากับโดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง / บ.ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด
ภาพยนตร์สีสันสดใส กลายเป็นหนึ่งในหัวหอกภาพยนตร์ไทยใหม่ (New  
Thai Cinema) หนังเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของกลุ่มโจร ที่เกิดบนขึ้นความ 
ระแวงซึ่งกันและกัน พ้องไปกับความรักของหนุ่มต่ำาต้อยกับหญิงสาวเลอโฉม 
ผู้สูงศักดิ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๑๘.๐๐ น.  
มือปืนโลก/พระ/ จัน
๒๕๔๔ / กำากับโดย ยุทธเลิศ สิปปภาค / อาร์เอสฟิล์ม
หนังสนุกกวนๆ เล่าเรื่องกลุ่มมือปืนรุ่นเก๋าที่ตกกระป๋องที่ได้รับภารกิจเดียว 
กับมือปืนหนุ่มรุ่นใหม่ ทั้งสองพยายามแข่งขันกันเพื่อจะพิชิตภารกิจให้ได้ก่อน 
หนังเป็นต้นแบบของการนำาดาวตลกมากหน้าจากหลายคณะมาอยู่ร่วมกันใน
ภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๑๑.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
ชั้นครู (Masterclass) โดย อาทิตย์ อัสสรัตน์ 
ผู้กำากับภาพยนตร์นอกกระแสเจ้าของรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติมากมาย รวมทั้งสุพรรณหงส์ทองคำา ชมรมนักวิจารณ์บันเทิง 
และศิลปาธร สาขาภาพยนตร์
๑๘.๐๐ น.  รวมผลงานภาพยนตร์สั้นของอาทิตย์ อัสสรัตน์ 

วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
กิจกรรมลานดารา เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ 

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๑๓.๐๐ น.  
กามนิต วาสิฏฐี  
๒๕๒๔ / กำากับโดย พรพจน์ กนิษฐเสน   
จากวรรณกรรมแปลที่โด่งดังของเสฐียร โกเศศ-นาคะประทีป เล่าเรื่องราว 
ความรักของชายหนุ่มนักรัก กับหญิงสาวสูงศักดิ์ ในยุคพุทธกาล เพื่อชี้ให้เห็น 
ความทุกข์ที่เกิดจากความไม่เที่ยง และการแสวงหาความสุขที่แท้จริง

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๑๘.๐๐ น.  
หนังสั้นประกวดรัตน์ ๒
หนังสั้นประกวดรัตน์ ๒ เป็นชุดหนังสั้นฝีมือของบุคคลธรรมดาที่เข้ารอบ 
สุดท้ายในการประกวดเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๑๕ ชุดที่ ๒ ประกอบด้วย 
หนังสั้น ๖ เรื่อง ดังนี้
- One / ๒๕๕๔ / ๘ นาที / วีระ รักบ้านเกิด
- The Tree /๒๕๕๔ / ๑๖ นาที/ เกณิภา พลริกร
- ชินดะ ไกจิน (ต่างด้าวเท่งทึง) / ๒๕๕๓ /๑๒ นาที/ ก้อง พาหุรักษ์
- ภูเขาไฟพิโรธ / ๒๕๕๔ /๑๕ นาที / ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์
- สุข เล็ก น้อย/ ๒๕๕๓ / ๑๓ นาที /อิทธิศักดิ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
- เพิ่งกลับจากดินแดนเวทมนตร์อันไกลแสนไกล/ ๒๕๕๔ / ๓๐ นาที /
ภาส พัฒนกำาจร

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน  ๑๘.๐๐ น.  
เพื่อน-แพง (วรรณคดีในภาพยนตร์ไทย)
๒๕๒๖ / กำากับโดย เชิด ทรงศรี / เชิดไชย ภาพยนตร์
เรื่องสั้นเพื่อน – แพง ยาขอบ ได้แรงบันดาลใจจากวรรณคดีชื่อดังอย่าง 
ลิลิตพระลอ นำาเสนอความรักสามเส้าของหนึ่งชายกับสองหญิงพี่น้อง 
ที่ผูกพันกันมาแต่เด็ก แต่เมื่อความรักเกิดขึ้นแบบผิดฝาผิดตัว ความผิดหวัง 
และโศกนาฏกรรมจึงตามมา

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน  ๑๘.๐๐ น.   
Mondays in the Sun (Los lunes al sol)
๒๕๔๕ / กำากับโดย Fernando León de Aranoa / 
สนับสนุนโดยสถานฑูตสเปน และ AECID
(ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ) 
ภาพยนตร์สเปน เจ้าของรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Goya ปี พ.ศ.๒๕๔๖  
รวมทั้งกวาดรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์มากมาย หนังเล่าเรื่องของกลุ่ม 
ชายตกงานที่ชีวิตวนเวียนกับปัญหาที่ไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะอนาคตที่ไม่มั่นคงที่ 
รอคอยพวกเขาอยู่ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๒ กันยายน ๑๘.๐๐ น.  
หนังสั้นประกวดช้างเผือกพิเศษ ๒
หนังสั้นประกวดช้างเผือกพิเศษ ๒ เป็นชุดหนังสั้นฝีมือของนักเรียนระดับ 
ประถมและมัธยมศึกษาที่เข้ารอบสุดท้ายในการประกวดเทศกาลภาพยนตร์ 
สั้นครั้งที่ ๑๕  ชุดที่ ๒ ประกอบด้วยหนังสั้น ๖ เรื่อง ดังนี้
- Inverse Destination / ๒๕๕๔ / ๑๒ นาที /ราชพฤกษ์ ติยะจามร
- หลอดสี/ ๒๕๕๔ / ๑๑ นาที /วีรภัทร เต็มบัณฑิต และ โชติกา ปริณายก
- กระต่ายน่ารัก /๒๕๕๔/ ๗ นาที/ พิมพ์เพชร พิมพ์ทอง
- แก้วหน้าม้า/ ๒๕๕๓ / ๒๓ นาที /ณรงค์ชัย นาคศรีจันทร์
- Miss you / ๒๕๕๔ / ๕ นาที /เปรมพันธ ผลิตผลการพิมพ์
- MIZU /  ๒๕๕๓ / ๑๔ นาที /ธีรัช หวังวิศาล
- เปลี่ยน/ ๒๕๕๔ / ๘ นาที /บุญจิรา พึ่งมี

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน  ๑๘.๐๐ น.  
Mary and Max
๒๕๕๒ / กำากับโดย Adam Elliot / สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ House RCA
อนิเมชั่นสุดเก๋ ที่สร้างความประทับใจผู้ชมทั่วโลก หนังเล่าเรื่องความสัมพันธ์ 
ของเพื่อนทางจดหมายระหว่าง เด็กหญิง ๘ ขวบ ขี้เหงาที่อาศัยอยู่ชานเมือง 
เมลเบิร์น กับ ชายหนุ่มร่างอ้วนอายุ ๔๔ ปี ที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์ค 
ความสัมพันธ์ยั่งยืนถึง ๒๐ ปี ทั้งๆ ที่ไม่เคยเจอหน้ากันเลย



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

รายละเอียดโปรแกรม เดือนกันยายน 
S E P T E M B E R

วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๑๓.๐๐ น.  
กากี  (วรรณคดีในภาพยนตร์ไทย)
๒๕๒๓ / กำากับโดย เนรมิต / ไชโยภาพยนตร์
จากวรรณคดีเลื่องชื่อได้กลายเป็นภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยจินตนาการ 
ที่เล่าถึงเสน่ห์ความงามของนางกากี ที่ทำาให้นางเป็นที่หมายปองของ 
ชายหนุ่มได้พบเธอ จนเกิดศึกชิงนาง และลามปามไปถึงการก่อ 
สงคราม สุดท้ายเสน่ห์ของนางก็ย้อนกลับมาทำาร้ายนางเอง

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๑๓.๐๐ น.  
พระเจ้าช้างเผือก 
ในวาระครบรอบ ๗๐ ปี การออกฉายภาพยนตร์เรื่อง 
พระเจ้าช้างเผือก หอภาพยนตร์ฯ จึงเลือกวันสวนสนามเสรีไทย  
ในการเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่และความสำาคัญของภาพยนตร์ 
เรื่องนี้ รวมทั้งเปิดฉายภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือก ในฉบับ 
พากย์ไทยเป็นครั้งแรก  หนังเล่าเรื่องสงครามระหว่างเจ้ากรุงอโยธยา 
กับ เจ้ากรุงหงสาวดี ที่เกิดขึ้นจากความโลภของกษัตริย์เพียงองค์เดียว 
แต่ต้องเดือดร้อนไพร่ฟ้าทั้งแผ่นดิน 

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๑๘.๐๐ น.  
ขุนแผน
๒๕๔๕ / กำากับโดย ธนิตย์ จิตต์นุกูล / ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น
จากวรรคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน ถูกนำามาถ่ายทอดในรูปแบบ 
ภาพยนตร์ โดยเน้นการสร้างตัวละครขุนแผนให้มีอารมณ์แบบมนุษย์ 
ปุถุชนไม่ว่าจะเป็นรัก โลภ โกรธ หลง รวมทั้งมีความหลงใหลในพลัง 
ไสยศาสตร์ 

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๑๘.๐๐ น.   
Belle de Jour 
๒๕๑๐ / กำากับโดย Luis Buñuel / สนับสนุนโดย สถาบันฝรั่งเศส
(ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)
แม่บ้านหน้าตาดี ตัดสินใจทำางานพิเศษเป็นโสเภณีชั้นสูงในเวลา 
กลางวัน เพื่อที่เธอจะตอบสนองความต้องการ และค้นพบตัวตนของ 
เธอ ถือเป็นหนังฝรั่งเศสที่ได้รับการกล่าวขวัญถึง หนังได้รับรางวัล 
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์เวนิซเมื่อพ.ศ.๒๕๑๐ 

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๑๘.๐๐ น.   
หนังประกวดรัตน์ ๓
หนังสั้นประกวดรัตน์ ๓ เป็นชุดหนังสั้นฝีมือของบุคคลธรรมดาที่
เข้ารอบสุดท้ายในการประกวดเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๑๕ 
ประกอบด้วยหนังสั้น ๖ เรื่อง ดังนี้
- เบิร์ดอยากได้บีบี/ ๒๕๕๔ / ๑๐ นาที /เมธัส ศิรินาวิน
- 6 to 6 / ๒๕๕๓ / ๒๐ นาที /อาทิตย์ อัสสรัตน์
- Dear, Centauri / ๒๕๕๔ / ๑๕ นาที/ ทธิธนาธิษณ์ เพิ่มพงษ์ดำารงกุล
- เราจะข้ามเวลามาพบกัน/๒๕๕๓ / ๑๓ นาที / เอกลักษณ์ มาลีทิพย์วรรณ
- Petits Yeux (Little Eyes) / ๒๕๕๓ /๑๓ นาที /
ฤทธิชัย สิริประสิทธิ์พงศ์
- The Island of Utopias /๒๕๕๓ /๒๐ นาที / ปราโมทย์ แสงศร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๑๘.๐๐ น.     
The Edukators  (Die Fetten Jahre Sind Vorbei)
๒๕๔๗ / กำากับโดย Hans Weingartner / 
สนับสนุนโดยสถาบันเกอเธ่ (ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)
วัยรุ่นนักเคลื่อนไหวสังคม ๓ คน ชอบลักลอบเข้าไปในบ้านของคนรวย 
เพื่อจะได้ไปจัดเฟอร์นิเจอร์เสียใหม่ รวมทั้งทิ้งข้อความเป็นการสั่งสอน
เรื่องทุนนิยม แต่แล้ววันหนึ่งเจ้าของบ้านมาเจอพวกเขาเข้า พวกเขาจึง
ตัดสินใจลักพาตัวเจ้าของบ้านด้วย

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๑๘.๐๐ น.   
ดูหนังกับโดม

โปรแกรม
เดือนกันยายน ๒๕๔๔

วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๑๓.๐๐ น.  
อัศวินดาบกายสิทธิ์
๒๕๑๓ / กำากับโดย เฉิน เลียก ปิน / เซาท์อีสต์เอเชียฟิล์ม 
ภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่องแรกที่มิตร ชัยบัญชา พระเอกตลอดกาล 
ของคนไทยได้แสดง หนังเล่าเรื่องความรักบนรอยแค้นของสองตระกูล 
ที่ขัดแย้งกันเพราะต้องการแย่งชิงสิทธิ์เหนือภูเขา ซึ่งมีแร่เกลือมูลค่า 
มหาศาลอยู่ 

วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๑๓.๐๐ น.  
หนุมานพบ ๕ ไอ้มดแดง (วรรณคดีในภาพยนตร์ไทย)
๒๕๑๘ / กำากับโดย สมโภชน์ แสงเดือนฉาย / ไชโยภาพยนตร์ 
ภาพยนตร์ภาคต่อจาก หนุมานพบ ๗ ยอดมนุษย์ การพบกันระหว่างฮีโร่
พันธุ์ไทยอย่างหนุมาน กับ ฮีโร่ญี่ปุ่นไอ้มดเอ็กซ์ ต้องมาร่วมมือกันต่อกร 
กับเหล่าสมุนปีศาจที่ถูกสร้างขึ้นให้มีพลังมหาศาลเกินกว่าใคร 
คนใดคนหนึ่งจะทัดทานไว้ได้ 

วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๑๘.๐๐ น.   
หนังสั้นประกวดดุ๊ก ๑
หนังสั้นประกวดดุ๊ก ๑ เป็นชุดหนังสารคดีไทยที่เข้ารอบสุดท้ายงาน 
เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๑๕ ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย
- บ้านเราอยู่ห้วยดินดำา (๒๕๕๔ / ๕๔ นาที / พิสุทธิ์ ศรีหมอก)
- ดงพญาเย็น (๒๕๕๓ /๒๗ นาที/ สถิตย์ คงสุข)

วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๑๘.๐๐ น.   
Hyperbola of Youth 
๒๔๙๙ / กำากับโดย Han Hyung-mo /สนับสนุนหอภาพยนตร์เกาหลี
(ภาษาเกาหลี คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)
ภาพยนตร์เกาหลีเรื่องนี้ถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกหลังเกิดสงคราม 
เกาหลี ที่พยายามจะสร้างสรรค์ในรูปแบบของภาพยนตร์เพลงและ 
ตลก โดย เล่าเรื่องของเพื่อนสนิทที่ต้องมาสลับการใช้ชีวิตกันตามคำาสั่ง 
ของหมอ เนื่องจากคนหนึ่งเป็นโรคกินดีเกินไป ในขณะที่อีกคนหนึ่ง 
เป็นโรคกินลำาบากเกินไป 

วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๑๘.๐๐ น.   
ไกรทอง  (วรรณคดีในภาพยนตร์ไทย)
๒๕๒๘ / กำากับโดย เนรมิต และฉลวย ศรีรัตนา / ไชโยภาพยนตร์
จากวรรณคดีพื้นบ้านชื่อดัง เล่าเรื่องของจระเข้ชาละวันที่อาละวาดสร้าง 
ความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเมืองพิจิตรมากมาย รวมทั้งจับตัวสองลูกสาว 
ของเศรษฐีไปด้วย จึงประกาศหาคนตามล่าจระเข้ ไกรทองผู้ร่ำาเรียนปราบ 
จระเข้ขันอาสารับหน้าที่นี้ 

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๑๘.๐๐ น.  
หนังสั้นประกวดช้างเผือก ๑
หนังสั้นประกวดช้างเผือก ๑ เป็นชุดหนังสั้นผลงานของผู้กำากับที่เป็นนิสิต
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เข้ารอบสุดท้ายในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น
ครั้งที่ ๑๕ ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย
- สนามหลวง /๒๕๕๔ / ๒๘ นาที / วุฒิพันธ์ ดีปัญญา
- น้าโอมอยากมีผัว /๒๕๕๔ /๒๗ นาที /ทศพร เหรียญทอง
- ก่อนรักจะกลายเป็นความผูกพัน /๑๖ นาที / อิษฏ์ แข้นา
- กลียุค /๒๕๕๔ / ๓๐ นาที / เอกภณ เศรษฐสุข

รายละเอียดโปรแกรม เดือนตุลาคม
O C T O B E R

วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๑๘.๐๐ น.   
เงิน เงิน เงิน
๒๕๐๘ / พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ /
ละโว้ภาพยนตร์ (ภาษาไทย คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)
ภาพยนตร์เพลงชื่อดังของไทย เล่าเรื่องราวความรักระหว่างชนชั้น
มิตร ชัยบัญชา รับบทเป็นลูกชายเศรษฐีเงินกู้ที่มาพบรักกับหญิง 
สาว เด็กขอทานที่รับบทโดยเพชรา เชาวราษฎร์ หนังเต็มไป 
ด้วยดาราคับคั่งมากมาย ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำาเร็จเป็น 
อย่างมาก และถือเป็นภาพยนตร์ขนาด ๓๕ มม. เรื่องแรกที่มิตร 
ชัยบัญชาได้เล่น (ก่อนหน้านี้มิตรเล่นแต่หนัง ๑๖ มม. มาตลอด) 
หนังยาว ๑๙๖ นาที ดูกันอย่างเต็มอิ่ม

วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๑๐.๓๐ น.   
สามเกลอเจอล่องหน
๒๕๐๙ / กำากับโดย ฉลวย ศรีรัตนา / ศรีโรจน์ ภาพยนตร์
ในวันครบรอบวันเสียชีวิตของมิตร ชัยบัญชา หอภาพยนตร์จึงได้ 
เลือกนำาภาพยนตร์เรื่องสามเกลอเจอล่องหน ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ 
คนรุ่นหลังไม่ค่อยรู้จักนัก หนังดัดแปลงจากหนึ่งในนิยายตลกชุด 
พล นิกร กิมหงวน หนังจะฉายด้วยการพากย์สดประกอบ 

วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๑๓.๐๐ น.   
พระอภัยมณี  (วรรณคดีในภาพยนตร์ไทย)
๒๕๐๙ / กำากับโดยรังสี ทัศนพยัคฆ์ / ต๊อกบูมภาพยนตร์
จากวรรณคดีที่ผสมผสานจินตนาการชื่อดังของไทยสู่สื่อภาพยนตร์ 
มิตร ชัยบัญชารับบทเป็นพระอภัยมณี ที่ถูกนางยักษ์ผีเสื้อสมุทร 
ซึ่งรับบทโดย เพชรา เชาวราษฎร์ ลักพาตัวมาไว้ในถ้ำา ก่อนที่ทั้งคู่ 
จะเริ่มมีความสัมพันธ์กันจนมีบุตรชายด้วยกัน แต่พระอภัยมณีก็ยัง
คงอยากจะหนีออกจากถ้ำาอยู่ดี

วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๑๘.๐๐ น.   
เชือดก่อนชิม 
๒๕๕๒ / กำากับโดย ทิวา เมยไธสง / บ.พระนครฟิล์ม จำากัด
แม่ค้าสาวขายก๋วยเตี๋ยวที่แม้รูปลักษณ์ภายนอก เธอก็เหมือน 
หญิงสาวธรรมดาทั่วไป แต่ลึกลงไปภายในใจเธอกลับมีด้านมืดที่ 
เก็บกดมาจากวัยเด็ก และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นนำาไปสู่เรื่องราวสุด 
โหด

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๑๘.๐๐ น.  
หนังสั้นประกวดช้างเผือก ๒
หนังสั้นประกวดช้างเผือก ๒ เป็นชุดหนังสั้นผลงานของผู้กำากับที่ 
เป็นนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เข้ารอบสุดท้ายในงาน 
เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๑๕ ชุดที่ ๒ ประกอบด้วย
- มดลูกในตู้ปลา (๒๕๕๓ /๒๓ นาที / ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล)
- นอกหน้าต่าง (๒๗ นาที/ ภิชณัฐ สุขทร)
- ไตรภูมิคาถา ( ๒๕๕๔ /๑๕ นาที / ภัทธิ บัณฑุวนิช)
- ชิง/ ๒๕๕๔  (๓๐ นาที/ บุณยนุช ไกรทอง)

โปรแกรม
เดือนตุลาคม ๒๕๔๔

เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ๑๗ กันยายน ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

หลังจากที่มีเหตุสุดวิสัย ทำาให้กิจกรรมลานดาราประจำาเดือนสิงหาคม
ต้องยกเลิกไป หอภาพยนตร์จึงขอเชิญคุณเนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ มาร่วม
กิจกรรมลานดาราประจำาเดือนกันยายนแทน ผู้ที่เป็นแฟนของหนึ่งในนักแสดง
ชั้นนำาของไทย ดาราสาวเจ้าเสน่ห์ผู้มีอารมณ์ขันอันล้นเหลือ ไม่ควรจะพลาด
โอกาสที่จะได้ใกล้ชิดเธอผู้นี้



วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๑๘.๐๐ น.   
Haunted School
๒๕๓๘ / กำากับโดย Hirayama Hideyuki / 
สนับสนุนโดยมูลนิธิญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)
เหตุสยองขวัญเกิดขึ้นที่โรงเรียนประถมชานเมือง เมื่อเด็กชายคน 
หนึ่งบังเอิญทำาหัวของรูปปั้น Haniwa ตกแตก จนเป็นเหตุให้เด็ก 
นักเรียนคนอื่นๆ ติดอยู่ในตึกเก่าของโรงเรียน และถูกตามหลอก 
หลอนโดยวิญญาณปีศาจ หนังได้รับความนิยมอย่างมาก และ 
ประสบความสำาเร็จกับการผสมผสานเรื่องเล่าผีญี่ปุ่นกับเทคนิค 
สมัยใหม่ และ เรื่องจินตนาการ สยองขวัญ กับอารมณ์ขันเข้าไว้ 
ด้วยกัน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๑๘.๐๐ น.  
หนังสั้นประกวดดุ๊ก ๔
หนังสั้นประกวดดุ๊ก ๔ เป็นชุดหนังสารคดีไทยที่เข้ารอบสุดท้าย 
งานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๑๕ ชุดที่ ๔ ประกอบด้วย
- คนสามรุ่น ครุ่นคิด อะไรฤา /๒๕๕๓ /๒๐ นาที/ 
ภาณุ แสง-ชูโต และ ขวัญแก้ว เกตุผล
- วัดซิกข์ /๒๕๕๔ /๑๐ นาที / มนัสวีร์ กิจพิศุทธิ์
- ประวัติศาสตร์ขนาดย่อของความทรงจำา /๒๕๕๓/ ๑๔ นาที /
จุฬญาณนนท์ ศิริผล
- มะตูม /๒๕๕๔ /๑๘ นาที /เบญจมาศ รัตนเพ็ชร
- เด็กน้อย /๒๕๕๓/ ๑๐ นาที/ กฤติน ภัสร์กุลดิลก
- ยูไทสบายดี๋ /๒๕๕๔/๑๖ นาที /ยศวัศ สิทธิวงค์

วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๑๘.๐๐ น.   
West Side Story 
๒๕๐๔ / กำากับโดย Jerome Robbins และ Robert Wise / 
แคททาลิสต์ อัลลายแอนซ์ 
(ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)
จากวรรณคดีชื่อดัง Romeo and Juliet ของ William 
Shakespeare ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นภาพยนตร์เพลงชื่อดังแห่ง 
ยุค หนังยังคงเล่าเรื่องราวความรักบนความแค้นและการห่ำาหั่นกัน 
ของคนสองกลุ่ม แทนที่จะเป็นครอบครัวผู้ดีในประเทศอังกฤษ  
ก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแก๊งเด็กวัยรุ่นในเมืองนิวยอร์ค 

วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๑๓.๐๐ น.   
ศึกกุมภกรรณ (วรรณคดีในภาพยนตร์ไทย)
๒๕๒๗ / กำากับโดย เนรมิต และ เสรี หวังในธรรม / ไชโยภาพยนตร์ 
ศึกกุมภกรรณถือเป็นหนังไทยที่แปลกเรื่องหนึ่ง หนังใช้ลักษณะของ 
โขนมาผสมกับสื่อภาพยนตร์ เพื่อเล่าเรื่องของส่วนหนึ่งของมหากาพย์ 
รามเกียรติ์ เล่าเรื่อง กุมภกรรณน้องแท้ๆ ของทศกัณฑ์ ผู้มีฤทธิ์มาก 
แต่เป็นยักษ์ที่ดำารงตัวอยู่ในศีลและธรรม แต่เพราะเห็นแก่ความเป็นพี่
น้องกับทศกัณฑ์ ทำาให้ต้องออกรบช่วยทศกัณฑ์ แม้จะไม่เต็มใจก็ตาม 

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๑๓.๐๐ น. 
หนุมานคลุกฝุ่น  (วรรณคดีในภาพยนตร์ไทย) 
๒๕๕๑ / กำากับโดย ศักดิ์ชัย ศรีบุญนาค / พระนครฟิล์ม
ชายหนุ่มกำาพร้า ผู้มีปมในอดีตมากมาย ต้องรับหน้าที่ดูแลรักษาและ 
สืบทอดศาสตร์วิชาไสยะแห่งวานร และเขาต้องปกป้องภัยคุกคาม 
จากคนชั่ว ที่พยายามแก้แค้นเขา หลังจากที่เขาเข้าไปขัดขวางผล 
ประโยชน์  

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๑๘.๐๐ น.   
หนังสั้นประกวดดุ๊ก ๒
เนื่องในวันสรรพสาตร (บิดาภาพยนตร์ไทย) หอภาพยนตร์จัดฉาย 
หนังสารคดีประกวดที่ชนะรางวัลดุ๊ก ในเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่  
๑๕  ได้แก่ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง ๙๕๑๑๐ เมืองในหมอก /๒๕๕๔  
๘๓ นาที กำากับโดย ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร

วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๑๘.๐๐ น.  
จัน ดารา
๒๕๔๔ / กำากับโดย นนทรีย์ นิมิบุตร / 
ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์
เด็กหนุ่มที่โตมาในบ้านที่เต็มไปด้วยราคะ แม้เขาจะไม่ชอบพ่อของ 
ตัวเองเลย และพ่อก็ไม่ชอบเขาเช่นกัน  แต่เมื่อเขาโตขึ้น เขาก็แทบ 
จะมีนิสัยเจ้าชู้เหมือนพ่อของตัวเองไม่มีผิด วิภาวี เจริญปุระ ได้รับ 
รางวัลนักแสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยม ทั้งจากรางวัลสุรัสวดี และ 
รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำา ประจำาปี พ.ศ.๒๕๔๔ 

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๑๘.๐๐ น.   
Solitary Fragments  (La soledad)
๒๕๕๐ / กำากับโดย Jaime Rosales / 
สนับสนุนโดยสถานฑูตสเปน และ AECID
(ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ) 
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากสเปน เล่าเรื่องชีวิตของคุณแม่เลี้ยงลูกเดี่ยว 
ที่พยายามเลี้ยงลูกทารกของเธอ กับ ชีวิตแม่ม่ายลูกสาวสามคน 
ที่ต้องเปลี่ยนไปตลอดกาล เมื่อมีการก่อวินาศกรรมที่เมืองเมดริด 
หนังถูกคัดเลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ในสาย 
Un Certain Regards ก่อนที่จะคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 
รางวัล Goya

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๑๘.๐๐ น.  
หนังสั้นประกวดดุ๊ก ๓
หนังสั้นประกวดดุ๊ก ๓ เป็นชุดหนังสารคดีไทยที่เข้ารอบสุดท้ายงาน 
เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๑๕ ชุดที่ ๓ โดยฉายภาพยนตร์สารคดี 
เรื่อง The Forgotten /๒๕๕๔ / ๑๒๐ นาที / วชร กัณหา

วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๑๘.๐๐ น.    
Air Doll
๒๕๕๒ / กำากับโดย Hirokazu Koreeda / 
สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ House RCA
(ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย)
หนังไอเดียเก๋ เล่าเรื่องตุ๊กตายางผู้หญิง ที่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็มีชีวิต 
จิตใจคล้ายมนุษย์ขึ้นมา เธอได้ทำาความรู้จักกับหนุ่มร้านเช่าวิดีโอ แล้ว 
เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นความรักในที่สุด หนังได้รับความ
ชื่นชมมากมายไปทั่วโลก

วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๑๔.๐๐ น.   
กิจกรรมลานดารา ใหม่ เจริญปุระ และ วิภาวี เจริญปุระ

รายละเอียดโปรแกรม เดือนตุลาคม
O C T O B E R

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๑๓.๐๐ น.  
พยาบาลที่รัก 
๒๕๒๘ / กำากับโดยเพิ่มพล เชยอรุณ / พี.ดี. โปรดักชั่น 
เรื่องวุ่นๆ ในโรงพยาบาลแปลกๆ ที่เต็มไปด้วยคนไข้จิตเภท คุณหมอ 
นิสัยแปลก และพวกชอบถ้ำามอง หนังเล่าเรื่องผ่านกลุ่มพยาบาลใหม่ที่เพิ่ง 
มาสมัครเข้าทำางานที่นี่ ใหม่ (สิริวิมล) เจริญปุระ รับบทพยาบาลสาว 
คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำางานในโรงพยาบาลแปลกๆ แห่งนี้ 

วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๑๓.๐๐ น. 
หนังสั้นประกวดช้างเผือก ๓
หนังสั้นประกวดช้างเผือก ๓ เป็นชุดหนังสั้นผลงานของผู้กำากับที่เป็น 
นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เข้ารอบสุดท้ายในงานเทศกาล 
ภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๑๕ ประกอบด้วย
- ไข้หวัด ๒๐๑๒ /๒๕๕๔ / ๒๙ นาที/ ศุภณัฐ ชัยกล้าหาญ
- ณ.บ. /๒๕๕๓ / ๓๐ นาที/ ณัฐพันธุ์ บุญเลิศ
- ทั้งหมดทั้งมวน /๒๕๕๔ / ๑๗ นาที / ธนัญชนก กิตติวราภรณ์
- บ้านผีปอบ /๒๕๕๔ / ๑๕ นาที/ อุกฤษณ์ สงวนให้
- เปลือกสุข /๒๕๕๓ / ๘ นาที/ ภัทธิ บัณฑุวนิช

วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๑๘.๐๐ น.  
The Beaches of Agnes (Les Plages d’Agnes) 
๒๕๕๑ / กำากับโดย Agnes Varda / สนับสนุนโดยสถาบันฝรั่งเศส
Agnes Varda เป็นผู้กำากับภาพยนตร์สารคดีผู้หญิงฝรั่งเศสที่มีความ 
โดดเด่นอย่างมาก ทั้งในแง่ของเนื้อหาและศิลปะด้านภาพและเสียง 
สารคดีเรื่อง The Beaches of Agnes นี้ เป็นสารคดีที่เธอทำาขึ้นเมื่อ 
เธออายุ ๘๐ ปี เพื่อจะสำารวจชีวิตที่ผ่านมาของเธอผ่านภาพถ่าย 
ฟุตเทจจากหนัง บทสัมภาษณ์ เรื่องขำาขัน ในแบบฉบับของเธอ 

วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๑๘.๐๐ น.   
หนังประกวดช้างเผือก ๔
หนังสั้นประกวดช้างเผือก ๔ เป็นชุดหนังสั้นผลงานของผู้กำากับที่เป็น 
นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เข้ารอบสุดท้ายในงานเทศกาล 
ภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๑๕ ประกอบด้วย
- อยากบอกใครซักคน /๒๕๕๔ /๑๗ นาที/ ขจิตา นัดพบสุข
- หัวเราะร่าน้ำาตาร่วง /๒๕๕๔ / ๒๘ นาที/ ศิรพัชร เนียมพ่วง
- สุขขา ๓ /๒๕๕๓ / ๒๗ นาที / กรนันท์ ชื่นพิชัย
- Swimming pool /๒๐๑๑ /๒๘ นาที/ พวงสร้อย อักษรสว่าง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๑๘.๐๐ น.  
A Year ago in Winter (Im Winter Ein Jahr) 
๒๕๕๑ / กำากับโดย Caroline Link / สนับสนุนโดยสถาบันเกอเธ่
(ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)
ภาพยนตร์ชีวิตยอดเยี่ยมจากเยอรมนี เล่าเรื่องราวของแม่และลูกสาว ที่เศร้าโศก
กับการจากไปกระทันหันของลูกชาย/น้องชาย แม่ได้ว่าจ้างจิตรกรมาวาดรูปลูก 
ชายที่จากไป หนังเล่าให้เห็นการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือของการเยียวยาจิตใจของ
ครอบครัวที่สูญเสียคนที่รัก  

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๑๘.๐๐ น.   
ดูหนังกับโดม 

วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๑๓.๐๐ น.   
พระรถเมรี  (วรรณคดีในภาพยนตร์ไทย)
๒๕๒๔ / กำากับโดย เนรมิต / ไชโยภาพยนตร์ 
หนังสร้างขึ้นจากวรรณคดีพื้นบ้านเรื่องนางสิบสองและพระรถเมรี ที่เล่าเรื่อง 
ตั้งแต่พี่น้องสิบสองคนได้เป็นมเหสีของกษัตริย์ ก่อนจะถูกกลั่นแกล้งโดยนาง 
ยักษ์ให้ถูกจองจำาในถ้ำา และถูกควักลูกตาออกมา โชคยังดีที่ลูกชายของน้องคน 
สุดท้องยังมีชีวิตรอดอยู่ เขาพยายามช่วยเหลือแม่และป้าๆ ของเขา ถึงแม้จะต้อง 
ขัดแย้งกับคนรักของตัวเองก็ตาม

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๑๓.๐๐ น.  
สุริโยไท
๒๕๔๔ / กำากับโดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / 
พร้อมมิตร โปรดักชั่น
หนังสร้างขึ้นจากประวัติศาสตร์การพ่ายแพ้ของกรุงศรีอยุธยา ที่มีต่อกรุงหงสาวดี 
ทั้งนี้เกิดจากการความอ่อนแอของกรุงศรีอยุธยา ที่การปกครองภายใน 
ระส่ำาระสายเพราะการแย่งชิงราชบังลังก์และอำานาจกัน ใหม่ เจริญปุระ ได้รับบท
เด่นเป็นท้าวศรีสุดาจันทร์ ผู้หญิงที่มักใหญ่ใฝ่สูงและต้องการชิงอำานาจให้ชู้รัก

วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๑๘.๐๐ น.   
ลัดดาแลนด์
๒๕๕๔ / กำากับโดย โสภณ ศักดาพิสิษฐ์ / จีเอ็มเอ็ม ไท หับ
“หมู่บ้านไหนๆ ก็มีคนตาย”เป็นไอเดียเริ่มต้นของภาพยนตร์ผีไทยที่ประสบความ 
สำาเร็จอย่างมาก เล่าเรื่องครอบครัวหนึ่งที่เพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่ 
โดยไม่รู้ในคืนวันที่พวกเขาย้ายเข้าไป มีสาวใช้พม่าถูกฆาตกรรมอย่างทารุณ 

 แหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยแห่งเดียว 
ในประเทศ เป็นที่เก็บรวบรวมวัตถุที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทย  
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการ 
ถ่ายทำา อุปกรณ์ประกอบฉาก กล้องถ่ายภาพยนตร์ โปสเตอร์ 
รูปถ่าย ใบปิดภาพยนตร์ ฯลฯ 
 พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เปิดให้ชมทุกวันเสาร์-
อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เปิดวันละ ๓ รอบเวลา ๑๐.๐๐ น. 
๑๓.๐๐น. และ ๑๕.๐๐ น. เป็นพิพิธภัณฑ์แบบมีวิทยากรนำา 
ชม โดย ๑ รอบใช้เวลาประมาณ ๙๐ นาที 
 สอบถามข้อมูลและสำารองการเข้าชมได้ที่ 
๐๒-๔๘๒๒๐๑๓-๔ ต่อ ๑๑๑ หรือ www.fapot.org หรือ 
www.facebook.com/thaifilmarchive

โปรแกรม
เดือนตุลาคม ๒๕๔๔



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 สิริวิมล เจริญปุระ หรือ ที่ทุกคนจะรู้จักกันในชื่อ ใหม่ เจริญปุระ เกิดวันที่  
๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๒ ถือเป็นนักแสดงและนักร้องหญิงคุณภาพและมีชื่อเสียงอย่างมากคน 
หนึ่งของวงการบันเทิงไทย เข้าวงการครั้งแรกด้วยการแสดงภาพยนตร์เรื่อง ขอแค่คิดถึง  
(๒๕๒๗) ในวัย ๑๕ ปี ร่วมกับสุชาติ ชวางกูร และ ธงไชย แมคอินไตย ผลงานการกำากับของ 
ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย ซึ่งประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี และเป็นการแจ้งเกิดชื่อ ใหม่ สิริวิมล  
ในฐานะนางเอกวัยรุ่นหน้าใหม่ของวงการ หลังจากนั้น ใหม่ก็ได้รับบทบาทการแสดงใน 
ภาพยนตร์ไทยอีกสิบกว่าเรื่อง โดยมีผลงานที่เด่น ๆ อย่างเช่น พยาบาลที่รัก (๒๕๒๘) 
หนังตลกที่เล่าเรื่องเพี้ยนๆ ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ดวงยิหวา (๒๕๒๙) ซึ่งใหม่สามารถคว้า 
รางวัลตุ๊กตาทองพระสุรัสวดีสาขาผู้แสดงนำาฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม นางนวล (๒๕๓๐) ผลงาน 
การกำากับของ ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล ซึ่งดัดแปลงจากบทละครระดับโลก The Seagull 
ของนักประพันธ์ชาว รัสเซีย Anton Chekhov เรือมนุษย์ (๒๕๓๑) ใหม่รับบทเป็นสาวใช้ 
ใจแตกผู้แสนทะเยอทะยาน ใหม่ถือเป็นนักแสดงที่พยายามพัฒนาความสามารถทางการแสดง 
ของเธอไปเรื่อยๆ ไม่หยุดอยู่กับที่ ทั้งจากรับบทนำาในละครเวที เรื่อง ไร่แสนสุข (๒๕๒๙) 
ผลงานละครเวทีเรื่องแรกๆ ของบริษัทแดส เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ และ บ้าก็บ้าว่ะ (๒๕๓๐) 
ผลงานละครเวทีของ ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล ซึ่งดัดแปลงจากนิยายชื่อดัง One Flew Over 
the Cockcoo’s Nest หรือการยอมรับบทแรงๆ ในละครโทรทัศน์เรื่อง อีพริ้งคนเริงเมือง 
(๒๕๓๑) ซึ่งตอนนั้นเธอมีอายุเพียง ๑๙ ปีเท่านั้น นอกจากทำางานด้านการแสดงแล้ว  
ใหม่ก็เริ่มหันเหชีวิตเข้าสู่การเป็นนักร้อง ซึ่งเธอก็ทำาได้ดีไม่แพ้การแสดง ผลงานเพลงของใหม่ 
ได้รับความนิยมจากสาธารณชนเป็นอย่างมาก ใหม่ถือเป็นนักร้องหญิงคนแรกของไทยที่มี 
ยอดขายอัลบั้มมากกว่าสองล้านตลับ จากอัลบั้ม ความลับสุดขอบฟ้า ในปี พ.ศ.๒๕๓๕
ส่วนงานด้านการแสดง นานๆ ที ใหม่ถึงจะแสดงในละครโทรทัศน์บ้าง ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ ใหม่
หวนกลับคืนสู่จอเงินอีกครั้ง ด้วยการรับบทท้าวศรีสุดาจันทร์ ในภาพยนตร์ทุนสร้างสูงเรื่อง 
สุริโยไท หลังจากนั้น เธอก็ยังคงผลงานเพลงออกมาเอาใจแฟนเพลงอยู่เรื่อยๆ จนมาถึง 
ปัจจุบัน และตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นมา ใหม่ก็จะมีผลงานแสดงปีละหนึ่งเรื่องให้แฟน 
ภาพยนตร์ได้หายคิดถึงเธอ ไม่ว่าจะเป็น เมมโมรี่ รักหลอน (๒๕๕๑) เชือดก่อนชิม (๒๕๕๒) 
ตายโหง (๒๕๕๓) และ ใหม่กะหม่ำา โดนกะโดน (๒๕๕๔) 
 หลังจากเธอเปิดตัวในฐานะนักแสดงวัยรุ่นหน้าตาสดใส ในช่วงแรกๆ ของงานการ 
แสดง ใหม่ก็กล้าที่จะรับบทที่ท้าทายความสามารถ เธอมักจะได้รับบทผู้หญิงที่มีปัญหา 
มีความทะเยอทะยาน หรือมีปมในอดีตที่ยังคงหลอกหลอนเธออยู่ ใหม่กำาลังจะท้าทายความ 
สามารถของตัวเองอีกครั้ง ด้วยการวางแผนที่จะกำากับภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิต ในอีกไม่ช้า 
แฟนๆ คงต้องรอดูกันว่า ใหม่จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ได้ดีเพียงใด

 กุ้ง วิภาวี เจริญปุระ เป็นดีไซน์เนอร์ชื่อดัง เจ้าของห้องเสื้อ วิภาวี ก่อนที่เธอ 
จะตามรอยน้องสาวของเธอด้วยการรับบทน้าวาด ในภาพยนตร์เรื่อง จัน ดารา (๒๕๔๔)  
ถึงแม้จะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าฝีมือการแสดงของกุ้ง ได้สร้างความ 
ประหลาดใจให้กับผู้ชมภาพยนตร์ไทยเป็นอย่างมาก เพราะเธอสามารถแสดงเป็นบทบาทผู้ 
หญิงแสนดีที่ต้องยอมทนตกเป็นเบี้ยล่างให้พี่เขยข่มเหง ได้อย่างสมบทบาท จนสามารถคว้า 
รางวัลผู้แสดงประกอบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม จากรางวัลตุ๊กตาทอง พระสุรัสวดี และรางวัลชมรม 
นักวิจารณ์บันเทิง ในปีนั้น หลังจากนั้น กุ้ง ก็มีผลงานการแสดงในละครโทรทัศน์เรื่อง 
ในเรือนใจ (๒๕๔๗) และ ไฟสีเงิน (๒๕๔๗) และผลงานภาพยนตร์สยองขวัญสืบสวนเรื่อง 
ศพไม่เงียบ (๒๕๕๔) 

ตารางฉายภาพยนตร์ เดือนกันยายน ๒๕๕๔

September 2011
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

ตารางฉายภาพยนตร์ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔

October 2011
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

เสาร์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๔๘๒๒๐๑๓-๔ ต่อ ๑๑๑
หรือ http://www.fapot.org หรือ http://www.facebook.com/thaifilmarchive  
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สนับสนุนการฉายภาพยนตร์ต่างประเทศโดย 

Korean Film Archive



 ถงึแมว้า่ วนัเวลาจะลว่งเลยมานาน นานมากจนคดคีวาม 
หมดอายุไปแล้ว แต่ผมก็ยังอยากรู้ความจริงอยู่ว่า จริง ๆ แล้ว 
เรื่องมันเกิดขึ้นได้อย่างไร ความจริง มันคืออะไร ด้วยความอยาก 
รู้อย่างมากและรุนแรง จึงเป็นแรงขับดันให้ผมลงมือค้นคว้า 
หลักฐาน สาเหตุการเสียชีวิต ของ มิตร ชัยบัญชา อย่างจริงจัง 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นต้นมา
 วันนี้ผมขอเสนอผลงานค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ ที่ยัง 
ปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ รวมกับคำาให้สัมภาษณ์จากบุคคลสำาคัญ 
ตัวจริงที่ร่วมทำางานอยู่ในกองถ่ายหนัง เรื่อง อินทรีทอง ในวันนั้น 
ด้วย ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์กับผมไว้ ขอสรุปข้อมูลไว้ดังต่อไปนี้
 ๑. คุณเพชรา เชาวราษฎร์ นางเอกคู่ขวัญของคุณมิตร  
ให้สัมภาษณ์กับผมไว้ว่า “เย็นวันพุธท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓  
ถ่ายทำาตามคิวจนหมดแล้ว แต่สำาหรับคิวในวันพฤหัสบดีที่ ๘ 
ตุลาคม นั้น ติดถ่ายหนังเรื่องอ่ืน จึงไม่สามารถมากองถ่าย 
อินทรีทองได้ คุณมิตร ในฐานะผู้กำากับการแสดง จึงแก้ปัญหา  
โดยการถ่ายเจาะคิวของคุณเพชรา ในวันที่ ๘ ไว้ทั้งหมด เพื่อจะ 
ได้ไม่มีใครเสียหาย คือฉากที่คุณเพชรานอนหลบผู้ร้ายอยู่ริมหาด  
ทำาท่าจะไปขโมยเฮลิคอปเตอร์ของคนร้าย และอีกฉากหนึ่งคือ 
ฉากท่ีขึ้นไปนั่งในตำาแหน่งนักบินอยู่ในเคร่ืองบินเฮลิคอปเตอร์  
แล้วชะโงกออกมาตะโกนว่า “จับเอาไว้ จับเอาไว้ แล้วไต่ขึ้นมา” 
ทั้งสองฉากนี้เป็นฉากต่อเนื่อง แต่งตัวอยู่ในชุดเดียวกันหมด 
ดังนั้น จึงต้องเก็บเสื้อผ้าของคุณเพชราในฉากนั้นทั้งหมดทิ้งไว้  
ให้กองถ่าย เพื่อวันที่ ๘ นักบินซึ่งเป็นผู้ขับเครื่องบินจริง ๆ และ 
ต้องแต่งตัวเป็นเพชราจะได้มีเสื้อผ้าใช้ เพราะในเนื้อเรื่อง นางเอก 
เป็นคนขับเครื่องบิน
 ๒. คุณทัศนัย พลายแก้ว (พี่เอียด) มีหน้าที่เป็นลูกมือ 
ของตากล้องถ่ายหนัง (คุณวิเชียร วีระโชติ) ได้ให้สัมภาษณ์กับผม 
ไว้ว่า “คิวถ่ายหนังเรื่องอินทรีทองที่พัทยา มี ๒ วัน คือ วันที่ ๗  
และวันที่ ๘ ไม่ใช่ที่มีคนออกมาพูดว่า ถ่ายวันท่ี ๗ ไม่เสร็จ จึง 
ไปถ่ายต่อในวันที่ ๘ คุณมิตร วางแผนไว้แล้วมาถ่ายทำา ๒ วัน วัน
ที่ ๗ ก็ผ่านไปด้วยดีตามแผนทุกอย่าง ตอนเย็นวันนั้น คุณมิตร ก็ 
มาประชุมกับพวกเด็ก ๆ ที่เตรียมงานที่กองถ่าย มีคนเอาเชือกจูง 
ควายมาให้คุณมิตร ดูว่าจะใช้ทำาเป็นที่ห้อยโหน สำาหรับในฉากที่ 

ความพินาศแห่งชีวิต

 ………….มองดูโดยรอบ มีหลายคนร้องไห้.............
 ผมมองเห็นในมือของพวกเขาถือหนังสือพิมพ์ไว้ด้วยมือ 
ทั้งสองข้าง ผมมองเห็น ตัวหนังสือที่พาดหัว ตัวโต อยู่บนด้านหนึ่ง  
ของหนังสือพิมพ์ ฉบับนั้นว่า “มิตร ตายแล้ว” 
 ที่หน้าตลาดสดอันเป็นสถานที่ ชุมนุมของประชาชนใน
ทุกฐานะและทุกอาชีพ แต่ละคนต่างก็ใช้บริเวณกว้างของตลาด- 
สดแห่งนี้มายืนจับกลุ่มคุยกัน จะยืนบ้าง นั่งบ้าง ก็อยู่ในกลุ่มของ 
แม่ค้าท่ีสนิทสนมกับลูกค้าแต่ละคน ทุกคน ณ สถานท่ีแห่งนั้น  
ตกอยู่ในสภาพเดียวกันคือ เป็นผู้รับฟังข่าวร้ายด้วยหัวใจอันเลื่อน 
ลอย บางคนที่มีความผูกพันทางใจกันอย่างมากถึงกับร่ำาไห้  
ตะโกนร้องว่า
 “ไม่จริง ไม่จริง” 
 ผมมองดูภาพเหล่านี้ ด้วยความเศร้าใจ เพราะเด็กตัว 
เลก็ๆ อยา่งผมกค็อื ผูห้นึง่ทีเ่ปน็แฟนภาพยนตรข์องมติร ชยับญัชา 
พระเอกหมายเลขที่ ๑ ของวงการภาพยนตร์ไทยในเวลานั้น แม้ว่า
ผมจะไม่มีน้ำาตาไหลออกมา แต่ในใจนั้น มันรู้สึกเงียบ แบบไม่มี 
ความสนุกสนานหลงเหลืออยู่เลย ความชื่นบานท่ีเป็นบุคลิก 
ประจำาตัวของเด็กเฮฮาหายไปหมด
 นี่คือจุดสิ้นสุดแห่งยุค มิตร – เพชรา แล้วหรือนี่ เมื่อไม่ 
มีมิตร แล้วความสุขในการชมภาพยนตร์ไทยของผม จะสูญ 
สลายไปด้วย หรือเปล่า ? 
 จากวันนั้น วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๓ จนถึงปัจจุบัน 
วันเวลาผ่านไป ๔๑ ปีแล้ว แม้ว่าความทรงจำาถึงเหตุการณ์ในวัน 
นั้น จะยังคงอยู่ในใจเสมอ แต่มุมมองและความคิดของผมก็ 
เปลีย่นแปลงไปตามวยั โดยเฉพาะเรือ่งการตายของมติร ชยับญัชา  
ที่ในวันนั้นทำาให้ผมตกใจว่าต่อไปนี้เราจะไม่มีหนังของเขาให้ดู 
ต่อไปอีกแล้ว คือคิดถึงตัวเองมากกว่าท่ีจะคิดหาเหตุผลว่าทำาไม 
เขาถึงต้องตายไป ตามลักษณะเหตุการณ์ที่มีผู้อยู่ในที่เกิดเหตุ 
หลาย ๆ คน ต่างก็ออกมาพูด มาเล่ากันไปต่าง ๆ นานา
 ในเมื่อแต่ละคน ต่างก็ออกมาพูด ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
ไว้มากมาย และยังคงปรากฏเป็นหลักฐานอยู่จนทุกวันนี้ จึงมี 
คำาถามที่ผมอยากรู้คำาตอบว่า แล้วสาเหตุที่แท้จริงที่นำาความ 
พินาศมาสู่ชีวิตที่กำาลังรุ่งโรจน์ ของ มิตร ชัยบัญชา นั้นคืออะไรกัน
แ น่   
ความจริงคืออะไร ? 

โดย อิงคศักย์ เกตุหอม

หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมรำ ลึกถึง
มิตร ชัยบัญชา 
พร้อมเปิดเผยเสียงจริงของมิตร ชัยบัญชา

 ถึงแม้เวลาจะผ่านไป ๔๑ ปี แล้ว แต่ชื่อของมิตร บัญชา ก็ยังคงอยู่ในใจของคนไทยเสมอ และยังถูกถ่ายทอดไป 
ยังคนไทยรุ่นใหม่ แม้หลายคนจะเกิดไม่ทันเห็นความยิ่งใหญ่ของมิตร ชัยบัญชา แต่ก็ยังได้ยินเรื่องเล่าขานของตำานาน 
มิตร ชัยบัญชาอยู่เสมอ ๆ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอรำาลึกการจากไปของพระเอกตลอดกาลคนน้ี ด้วย 
การจัดงานรำาลึกมิตร ชัยบัญชา ในวันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ศกนี้ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลา
ย า  
หอภาพยนตร์ฯ ถ.พุทธมณฑลสาย ๕  โดยมีกำาหนดการดังนี้

๑๐.๐๐ น.  ลงทะเบียน

๑๐.๓๐ น. ฉายภาพยนตร์ “รัก บู๊ ตลก ขบขันฮาถึงใจ เหนือกว่าบอนด์ใดๆ” เรื่อง สามเกลอเจอล่องหน (๒๕๐๙) 
ผลงานการแสดงของมิตร ชัยบัญชา ซึ่งประกบกับคู่ขวัญอย่างเพชรา เชาวราษฎร์ ร่วมด้วยนักแสดงชื่อ
ดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปรียา รุ่งเรือง รุจน์ รณภพ เยาวเรศ นิสากร และ พูนสวัสดิ์ ธีมากร กำากับการ
แ ส ด ง 
โดยฉลวย ศรีรัตนา ดัดแปลงจากนิยายชุดชื่อดังของไทย พล นิกร กิมหงวน ของ ป.อินทรปาลิต  
และที่พิเศษสุด การฉายภาพยนตร์คราวนี้จะมีการพากย์เสียงสดประกอบด้วย

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน โดยบริการอาหารที่คุณมิตรชื่นชอบ

๑๓.๐๐ น. ชมนิทรรศการ และ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

๑๔.๐๐ น. พิธีพิมพ์รอยมือ รอยเท้า ของนักแสดงหญิงบุษกร สาครรัตน์ ซึ่งเคยร่วมงานกับมิตร ชัยบัญชา ใน 
ภาพยนตร์เรื่อง เกิดเป็นหงส์ (๒๕๐๙) และ พระจันทร์แดง (๒๕๑๓) ณ ลานดารา หน้าโรงภาพยนตร์ 
ศรีศาลายา

๑๕.๓๐ น. แสดงฟุตเทจที่บันทึกภาพและเสียงจริงของมิตร ชัยบัญชา ซึ่งบันทึกไว้เมื่อปี ๒๕๐๘ โดยบริษัท Rank 
Organization กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ได้ให้หอภาพยนตร์ฯ เก็บรักษาไว้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fapot.org หรือ http://www.facebook.com/thaifilmarchive หรือ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หอภาพยนตร์ฯ ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓ ต่อ ๑๑๑ หรือ thaifilmarchive@gmail.com 
งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร  

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ที่ผูกติดอยู่ที่เฮลิคอปเตอร์ คุณมิตร สั่งให้ลองผูกเชือกเป็นปม 
ดูว่าจะใช้มือจับอยู่ได้หรือไม่ พวกนั้นก็นั่งเอาเชือกจูงควายเส้น 
ยาว มาลองผูกเป็นปมห่างกันประมาณ ปมละ ๑ ฟุต คุณมิตร  
ยืนดูแล้วก็ส่ายหน้าส่ายหัว พูดว่า เหมือนให้โจรใช้ปีนไปขโมย 
ของดูไม่ดี เลยให้ไปขอยืมบันไดสลิงของกองตำารวจดับเพลิง 
กรุงเทพฯ มาใช้ดีกว่า คนที่รับผิดชอบก็ไปทำาตามคำาสั่ง คือ 
พรุ่งนี้ต้องเอาบันไดสลิงมาใช้แทนเชือกพวกนี้ เป็นอันสิ้นสุด 
ของงานในวันที่ ๗ เช้าวันต่อมาคือวันที่ ๘ ทุกอย่างพร้อม ก็ 
ถา่ยหนงัตามคำาสัง่ของผูก้ำากบัฯ กค็อืคณุมติร นัน่เอง ตัง้แต ่๑๐  
โมงเช้าจนถึงบ่าย ๒ โมงกว่าจึงได้พักกัน เพื่อเตรียมตัวถ่ายฉาก  
คุณมิตรโหนบันไดสลิ ง  ซึ่ งคุณมิตรบอกว่ าต้องรอชุด 
อินทรีแดงที่ไปสั่งตัดไว้ที่ชลบุรียังไม่มาส่ง เดี๋ยวคงมา พวก 
เราก็มีหน้าที่ต้องไปตรวจความพร้อมของกล้องถ่ายหนัง ซึ่ง 
ในกองถ่ายของเรา มีกล้องถ่ายหนังระบบ ๓๕ มม. ถึง ๒ ตัว  
ปรากฏว่าภายในกล้องทั้ง ๒ ตัว มีฟิล์มเหลืออยู่แค่ประมาณ 
กล้องละ ๑๐ ฟุตเท่านั้น เขาเรียกว่าตีนม้วน ปกติเขาไม่ใช้กัน  
แต่เราต้องแก้ปัญหา เพราะหากไปบอกให้คุณมิตรรู้ คุณมิตร 
จะต้องสั่งเลิกกองแน่นอน นั่นแสดงว่างานก็ไม่เสร็จ  และเรา 
ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เหตุการณ์ต่อจากนั้น เราไม่รู้ว่า  
ตากล้องเขาไปคุยอะไรกันกับคนกำากับบท แต่เห็นคนกำากับบท 
ไปคุยกับคุณมิตร แล้วตากล้องก็มาสั่งงานพวกเราว่า ให้เตรียม 
ตั้งกล้องทั้ง ๒ ตัว ไว้ในตำาแหน่งเดียวกัน ใช้กล้องตัวที่หนึ่งถ่าย 
ขณะที่คุณมิตรกำาลังกระโดดเกาะบันไดสลิงแล้วเครื่องบินก็บิน
ผ่านข้ามกล้องไป โดยมีร่างของคุณมิตร เกาะห้อยอยู่ที่บันได
สลิง เท้าห้อยโตงเตงอยู่ได้เหยียบบันได แค่เครื่องบินยกตัวขึ้น
บิ น 
ผ่านข้ามกล้องยังไม่ทันตีวงโค้ง ฟิล์มในกล้องถ่ายหนังตัวที่หนึ่ง
ก็หมด เรามาใช้กล้องตัวที่สองอีกครั้งก็ตอนที่เครื่องบิน บิน 
สูงอยู่บนท้องฟ้า พาร่างของคุณมิตรห้อยโตงเตงปลิวอยู่บน 
อากาศ ตากล้องถ่ายไว้จนฟิล์มหมด พวกเราก็ไม่มีอะไรจะทำา  
นอกจากยืนมองร่างคุณมิตร ที่ใช้ขาทั้งสองข้างตบเข้าหากัน 
เป็นการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีใครทำาอะไรได้  
ได้แต่ภาวนาให้นักบินรีบนำาเครื่องลงจอดทันที แต่เหตุการณ์ก็ 
ไม่ได้เป็นไปอย่างน้ัน นักบินยังบินในระดับเดิมและบินตีวงโค้ง 
นำาเครื่องบินตรงเข้ามาหากล้องถ่ายหนัง โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่า 
ในกล้องถ่ายหนังไม่มีฟิล์มแล้ว ในที่สุดภาพที่ทุกคนไม่อยาก 
เห็นก็ปรากฏขึ้น คุณมิตรปล่อยร่างลงมาในท่าดิ่งพสุธา คือ 
กางมือ และกางเท้า ก้มหน้าหาที่ลงตรงนั้นเป็นบึงน้ำาใหญ่เรียก
ว่าบึงบัวขาว ร่างของคุณมิตร ตกลงกระแทกจอมปลวก  
ที่อยู่ใกล้ๆ กับริมบึงนั้นเอง”
 ๓. คุณสังเวียน หาญบุญตรง ผู้มีหน้าที่กำากับบท ใน 
ภาพยนตร์เรื่องอินทรีทอง ได้ให้สัมภาษณ์กับผมไว้ว่า “เรา 
เปน็เพือ่นกนั เขาเปน็พระเอก ผมเปน็คนทำางานในกองถา่ย เปน็ 
ผู้อยูเ่บือ้งหลัง ตอนทีเ่ขารบังานอนิทรทีองมา คือเปน็ทัง้พระเอก 
และผู้กำากับการแสดงด้วย เขามาหาผมที่บ้าน บอกว่าพี่ช่วยผม 
หนอ่ย เนือ่งจากตดิงานถา่ยหนงัจนีทีฮ่อ่งกงหลายเรือ่ง งานถา่ย 

หนังไทยในประเทศอีกประมาณสี่สิบกว่าเรื่อง แล้วยังต้องมา 
เป็นผู้กำากับเต็มตัวในเรื่องอินทรีทองอีก พี่ช่วยมากำากับบทใน 
อินทรีทองให้หน่อย ผมก็ยินดี ก็ร่วมทำางานกับเขามาตั้งแต่เริ่ม 
เลย คนในวงการทุกคน รู้ว่ามิตร ชัยบัญชา เป็นคนละเอียด จะ 
ทำาอะไรต้องได้ดั่งใจ ซึ่งก็แน่นอนว่าผมก็รู้ดี และรู้ว่าต้อง 
เหน่ือยแน่ ๆ ก็เป็นอย่างน้ันจริง ๆ อินทรีทองใช้เวลาถ่ายทำา 
ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๑๓ และจะต้องเข้าฉายโปรแกรมส่งท้ายปีเก่า 
ปลายปี ๒๕๑๓ เช่นกัน หนังไทยทั่วไปเข้าถ่ายกัน ๓ เดือน  
ก็เสร็จแล้ว แต่อินทรีทองนายทุนต้องมาเตือนว่า คุณมิตร อย่า 
ทำาฉันหมดตัวนะ นั่นเป็นที่มาว่า วันที่ ๘ ต้องถ่ายเอาท์ดอร์ 
ที่พัทยาให้เสร็จทั้งหมด ที่เหลืออีกประมาณ ๒๕ เปอร์เซ็นต์  
เป็นฉากในโรงถ่ายท้ังสิ้น ในบทเดิมของอินทรีทองฉากจบเป็น 
พระเอกกับนางเอกยืนกอดกันที่ริมทะเล มีพระอาทิตย์  
เป็นฉากกำาลังจะตกน้ำา แต่เมื่อคุณมิตร ไปถ่ายหนังเรื่อง 
อินทรีทอง และตัวผมบินไปฮ่องกงกับเขา ไปดูเขาถ่ายหนังจีน 
เพื่อหาประสบการณ์ ตอนนั้นแหละเขามีความคิดว่า ต้องแก้ 
บทตอนจบของอินทรีทองให้ตื่นเต้น ต้องให้นางเอกไปขโมย 
เฮลิคอปเตอร์ แล้วให้พระเอกเกาะห้อยโหน หนีตำารวจไปได้ 
สำาเร็จ เขาเชื่อว่าจะเป็นฉากจบที่ตื่นเต้นและสวยงามมาก
 ๔. คุณประมินทร์ จารุจารีต นักแสดงอาวุโส ที่อยู่ 
ร่วมกันในที่เกิดเหตุ ได้ให้สัมภาษณ์กับผมไว้ว่า”การถ่ายทำาใน 
วันนั้น คุณมิตร วางไว้ ๒ คัท คัทแรกคือตอนเขาวิ่งไปกระโดด 
จับบันไดสลิง แล้วเฮลิคอปเตอร์ยกขึ้นบินข้ามกล้องถ่ายหนัง  

ตัวเขาไม่ได้เหยียบคั่นบันได เท้าห้อยโตงเตง เป็นท่าทางที่ไม่ 
ถูกต้องไม่มีผิดพลาดอะไร ดังน้ันเมื่อบินข้ามกล้องถ่ายหนังไป 
แล้วก็ต้องรีบลงจอด ใช้เวลาไม่เกิน ๑ นาที ซึ่งคุณมิตร ยืนยัน 
ว่าเขาต้องแสดงเองในฉากนี้ ไปหลอกลวงคนดูไม่ได้ ใคร ๆ แค่ 
เห็นทรงผมดา้นหลงักจ็ำาเขาได ้เขาบอกวา่เขาโหนไว ้เมือ่เครือ่ง 
ลงจอดแลว้เรยีกวา่จบคทัทีห่นึง่ แลว้จงึถา่ยทำาใหม ่ในคทัทีส่อง  
คือเปลี่ยนตัวนักแสดงแล้วถ่ายใหม่อีกครั้ง คือตอนที่เครื่องบิน 
บินอยู่บนท้องฟ้าสูง ๆ มองดูไม่ชัดแล้วว่าเป็นหุ่นหรือเป็น 
สตั้นแมน ที่ยืนเกาะติดอยู่กับบันไดสลิง นั่นแสดงว่าคุณมิตร  
ต้องได้ยืนดูการถ่ายทำาในคัทที่สองด้วยตัวเอง แต่ความจริงที่ 
เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปอย่างนั้น นักบินไม่ได้ลงจอดเลย เป็นตัวคุณ 
มิตรเองที่ต้องแสดงด้วยตัวเองทั้งสองคัท แล้วในที่สุดร่างของ 
เขาก็ปลิวร่วงลงมาจากท้องฟ้า”
 ในวันนั้น มิตร ชัยบัญชา คือชายหนุ่มรูปหล่อในวัย  
๓๖ ปี เขาคือพระเอกหมายเลข ๑ ของวงการภาพยนตร์ไทย ผู้ 
มพีรอ้มทุกสิง่ทุกอยา่ง ท้ังฐานะทางการเงนิ และฐานะทางสงัคม  
ที่สำาคัญ เขากำาลังจะเป็นเจ้าของโรงภาพยนตร์ชัยบัญชา โรง 
ภาพยนตร์ที่ทันสมัย และหรูหราที่สุดในประเทศไทย
 ความยิ่งใหญ่และสง่างามของมิตร ชัยบัญชา ตลอด 
ระยะเวลา ๑๒ ปี ในวงการภาพยนตร์ไทยพินาศลงในพริบตา 
เพียงเพราะ เขาไว้ใจและทุ่มเทให้กับ “งาน” จนหมดหัวใจ 




