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จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เวลาที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้รับการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อนของหน่วยงาน หนึ่งในจุดอ่อนที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ คือ สถานที่ตั้ง
ที่อยู่ที่ห่างไกล แต่กระนั้น หอภาพยนตร์ฯ ก็พยายามพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี พิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่สนใจภาพยนตร์ได้มีโอกาสแวะเวียนเยี่ยมชมหอ
ภาพยนตร์ฯ มากขึน้ ซึง่ ทีผ่ า่ นมายอดผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ฯ
มีมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่กระนั้นก็ตาม เรายังไม่ทิ้งแผนที่จะขยายการให้บริการของ
หอภาพยนตร์ฯ ให้กว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตใจกลางกรุงเทพมหานคร   
กลางเดื อ นกรกฎาคมนี้ หอภาพยนตร์ ฯ จะเปิ ด ภาพยนตร์ ส ถาน
FA Cinemathèque ที่ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (แยก
ปทุมวัน) เพือ่ ขยายการให้บริการของหอภาพยนตร์ฯ โดยภาพยนตร์สถานจะเป็น
เสมือนหน้าร้านของหอภาพยนตร์ฯ เพื่อจัดจ�ำหน่ายหนังสือ และผลิตภัณฑ์ที่เรา
จัดท�ำขึ้น รวมทัง้ มีพื้นที่ส�ำหรับจัดฉายภาพยนตร์และจัดกิจกรรมพูดคุยเล็ก ๆ ได้
อีกด้วย และในอนาคตอันใกล้ เราจะมีการให้บริการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น เหมาะ
ส�ำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบว่าที่ห้องสมุดฯ มีข้อมูลที่ต้องการหรือไม่ โดยไม่
จ�ำเป็นต้องเดินทางมาที่หอภาพยนตร์ฯ     
ในขณะที่หอภาพยนตร์ฯ ก�ำลังขะมักเขม้นที่จะปิดต้นฉบับจดหมาย
ข่าวฉบับนี้ เราก็ได้ทราบข่าวการสูญเสียคุณผจญ ดวงขจร หนึง่ ในนักแสดงสมทบ
เจ้าบทบาทที่ได้ฝากผลงานการแสดงไว้ในใจแฟนภาพยนตร์ไทยมาโดยตลอด
ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง เขาชือ่ กานต์ (๒๕๑๗) พ่อไก่แจ้ (๒๕๑๙) ซุปเปอร์ลกู ทุง่ (๒๕๒๐)
ยอดตาหลก (๒๕๒๓) ลูกสาวก�ำนัน (๒๕๒๔) แม่แตงร่มใบ (๒๕๒๕) เป็นต้น
หอภาพยนตร์ฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณผจญ ดวงขจร มา ณ
ที่นี้ด้วย
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ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
หน้าสถาบันลูมิแอร์

ภาพยนตร์สถาน แห่งฝรั่งเศส รูปทรงแปลกตา

เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ส่วนหนึ่งของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส�ำนัก
งบประมาณ ได้ออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยมี
เป้าหมายหลักอยู่ที่การศึกษาแนวทางการท�ำงานของ La Cinemathèque
Francaise หรือ ภาพยนตร์สถานของฝรั่งเศส เพื่อน�ำมาเป็นต้นแบบในการ
จัดตั้ง อาคารศูนย์บริการโสตทัศน์แห่งชาติฯ หรือ ซีเนมาเทค อาคารหลังใหม่
ของหอภาพยนตร์ที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้า
การเดินทางครั้งนี้ เป็นการไปเยี่ยมชมร่วมกับ คุณสุกุมล คุณปลื้ม
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวัฒนธรรม ซึง่ ตามก�ำหนดการ คือ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม
เนือ่ งจากท่านมีภารกิจเดินทางไปร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครัง้ ที่ ๖๕
ในช่วงเวลานั้นพอดี แต่คณะของเราได้เดินทางล่วงหน้าไปก่อน เพื่อไปเยือน
สถานที่ส�ำคัญทางภาพยนตร์ที่อื่น ๆ ของฝรั่งเศส
เราไปถึงฝรั่งเศสตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม โดยสถานที่แรกที่ไป
เยี่ยมชมคือ สถาบันลูมิแอร์ (Lumière Institute) ที่เมืองลียง ซึ่งอดีตเคย
เป็นโรงงานและคฤหาสน์ที่พักอาศัยของครอบครัว ออกัสและหลุยส์ ลูมิแอร์
สองพี่น้องชาวฝรั่งเศส ผู้ให้ก�ำเนิดภาพยนตร์แบบฉายขึ้นจอเป็นคณะแรก
รายหนึง่ ของโลก  น่าเสียดายทีโ่ รงงานซึง่ เคยใหญ่โตถูกรือ้ เกือบหมดแล้ว เหลือ
เพียงโครงหลังคาและประตูทางเข้าโรงงาน ซึ่งเคยเป็นฉากใน La Sortie des
usines Lumière à Lyon หรือ คนเดินออกจากโรงงาน ภาพยนตร์เรื่องแรก
ของบริษัทลูมิแอร์ โครงไม้ที่ยังคงอยู่นี้จึงถือเป็นหมุดหมายส�ำคัญของโรงงาน
และหนังของบริษัทแห่งนี้
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ห้อง Le 1895

ภายในห้อง Le 1895
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แบบจ�ำลองโครงสร้างโรงงานของพี่น้องลูมิแอร์

ปัจจุบัน Lumière Institute  กลายเป็นพื้นที่ให้บริการความรู้
เกี่ยวกับเรื่องราวของสองพี่น้องลูมิแอร์ และการก�ำเนิดภาพยนตร์โลก  
นอกจากนี้ยังได้เปิดคฤหาสน์ของตระกูลผู้บุกเบิกวงการภาพยนตร์โลกคู่น  ี้
จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์
จบจากการตามรอยประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลกที่ลียง เช้า
วันรุ่งขึ้น เราจึงเดินทางกลับเข้ากรุงปารีส เพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดอร์เซ
(Musée d’Orsay) พิพิธภัณฑ์ศิลปะศตวรรษที่ ๒๐ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำเซน
ซึ่งรวบรวมผลงานของศิลปินระดับโลก อาทิเช่น วินเซนต์ แวน โก๊ะ พอล
โกแกง และโคล้ด โมเน่ท์ เอาไว้ ความพิเศษของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือการ
ดัดแปลงสถานีรถไฟเก่ามาเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยภายในได้จัดแสดง
ผลงานศิลปะทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์  
จุดประสงค์การมาเยือนของพวกเรา คือ ศึกษาการจัดแสดงงานศิลปะเหล่า
นี้ เพื่อน�ำมาเป็นแนวทางในการจัดแสดงนิทรรศการในซีเนมาเทคของเรา
นั่นเอง   นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ดอร์เซยังเคยเป็นสถานที่จัดประชุมใหญ่
ประจ�ำปีของ สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF) ในวาระครบรอบ
๕๐ ปีของสมาพันธ์  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ อีกด้วย
จุดต่อไปของเราคือ หอภาพยนตร์ฝรัง่ เศส (CNC Bois D’Arcy)
ซึ่งเป็นส่วนของงานอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ ที่ตั้งแยกออกไปต่างหากจาก
พื้นที่ให้บริการอย่างภาพยนตร์สถาน (แตกต่างจากส่วนอาคารใหม่ของเรา
ที่จะมีอาคารอนุรักษ์และอาคารบริการอยู่ในพื้นที่เดียวกัน) เราจึงต้องนั่ง
รถไฟผ่านธรรมชาติอนั งดงามออกไปไกลถึงชานกรุงปารีส  บริเวณทีต่ งั้ ของ
หอภาพยนตร์แห่งนีแ้ ต่เดิมเคยเป็นค่ายทหารมาก่อน  เมือ่ ไปถึงก็พบกับ คุณ
เอริค เลอรัว ผู้อ�ำนวยการ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และคุณหลุยส์

เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ได้พาเราไปดูห้องเก็บฟิล์มภาพยนตร์ทั่วไปและสถานที่
เก็บฟิล์มไนเตรทที่ต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเนื่องจาก
เกิดการลุกไหม้ได้ง่าย ซึ่งเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ยังกรุณาหยิบฟิล์มภาพยนตร์ที่
มีอายุราวกว่าร้อยปีมาให้ได้ชมกัน ประกอบไปด้วยภาพการถ่ายท�ำขณะ
ก�ำลังก่อสร้างหอไอเฟล  และภาพยนตร์ของสองพี่น้องลูมิแอร์ นอกจากนี้
เรายังได้เข้าชมส่วนงานต่าง ๆ ให้ได้เห็นถึงวิธีการท�ำงานและเครื่องมือ
มาตรฐานที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน  
การได้มาเยี่ยมชมหอภาพยนตร์ของฝรั่งเศสในครั้งนี้ ท�ำให้เรา
หวนนึกถึงทีมงานอนุรักษ์ของเราที่ศาลายา แม้อาจจะยังไม่มีเครื่องมือที่
ทันสมัยเทียบเท่า แต่สงิ่ หนึง่ ทีส่ มั ผัสได้วา่ เราต่างมีเหมือนกัน คือ หัวใจของ
ความเป็นนักอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์
เมื่อจบภารกิจจากที่นี่ เป้าหมายอีกแห่งหนึ่งที่เราใฝ่ฝันคือ
ห้อง Salon Indien ที่อยู่ใต้ถุนร้าน Grand Café ร้านกาแฟในต�ำนานที่
บริษัทลูมิแอร์ ใช้เป็นสถานที่ฉายภาพยนตร์ขึ้นจอและเก็บค่าเข้าชมจาก
สาธารณชนเป็นครั้งแรกของโลก ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ ซึ่งได้
รับการยอมรับว่าเป็นวันก�ำเนิดภาพยนตร์โลกอย่างเป็นทางการ  เราทราบ
แต่เพียงว่า ปัจจุบัน พื้นที่บริเวณนั้นได้กลายเป็นโรงแรม Scribe ตั้งอยู่บน
เลขที่ ๑๔  ของถนน Boulevard des Capucines  และทันทีที่เดินข้าม
ถนนไปที่โรงแรมนี้เราก็พบกับป้ายร้านอาหาร Le Café Lumière ของ
โรงแรม  ท�ำให้ทุกคนต่างตื่นเต้นกันอย่างบอกไม่ถูก จากนั้นทั้งคณะจึงรีบ
เข้าไปข้างใน  และเจอบันไดลงไปยังชั้นใต้ดิน  เมื่อลงไปแล้ว ยิ่งท�ำให้เรา
แน่ใจได้ว่านี่คือสถานที่ที่ตามหาอยู่จริง เพราะได้พบกับห้อง Le 1895 อัน
เป็นปี ค.ศ. ทีบ่ ริษทั ลูมแิ อร์ฉายหนังขึน้ จอเก็บค่าเข้าชมจากสาธารณชนเป็น

ห้องเก็บฟิล์ม

ภ า พย น ต ร์ ส ถ าน แห ่ ง ป ร ะเท ศ ฝ รั่ ง เศ ส

The Lumiere Institute

Salon Indien

คุณเอริค เลอรัว
ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ฝรั่งเศส

นิทรรศการของ ทิม เบอร์ตัน

ครั้งแรกของโลก เมื่อเข้าไปในห้องนี้ก็พบกับจอฉายภาพเก่าขาวด�ำติด
อยู่ที่ผนัง ยังท�ำให้เรานึกจินตนาการไปเองว่านี่แหละคือต�ำแหน่งแห่ง
ประวัติศาสตร์ที่เคยฉายหนังในวันนั้น นอกจากนี้ห้องอื่น ๆ จะตั้งชื่อเป็น
เกียรติแก่สองพี่น้องลูมิแอร์ อีกด้วย
หลังจากผ่านหนึ่งวันอันน่าจดจ�ำส�ำหรับผู้ที่หายใจเข้าออกเป็น
ภาพยนตร์อย่างพวกเรา  เช้าวันรุ่งขึ้น ๑๖ พฤษภาคม ก็ถึงเวลาที่เราจะได้
ไปเยี่ยมชม ภาพยนตร์สถานแห่งประเทศฝรั่งเศส (La Cinematheque
Francaise) เป้าหมายหลักของการเดินทางในครั้งนี้ พร้อมกับ คุณสุกุมล
คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ ภาพยนตร์สถาน
หรือที่เราเรียกว่า ซีเนมาเทค แห่งนี้นั้น ถือเป็นภาพยนตร์สถานแห่งแรก
ของโลก  ย้ายจากที่เก่าบริเวณใกล้กับหอไอเฟล ที่มีขนาดเล็กและคับแคบ
มาที่ใหม่นี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ แค่เพียงตัวอาคารก็มีลักษณะโดดเด่นชวน
ให้สนใจ เพราะเป็นรูปทรง “นักเต้นที่ก�ำลังถกกระโปรงทูทูขึ้น” ออกแบบ
โดย Frank O.Gehry สถาปนิกผู้มีชื่อเสียงในด้านการออกแบบอาคารที่
มีรูปทรงแปลกประหลาดหลายต่อหลายแห่งทั่วโลก
ภายในภาพยนตร์สถานแห่งนี้ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๑๕,๐๐๐
ตารางเมตร ประกอบไปด้วย ส่วนแรก คือ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ ที่มีขนาด
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งชั้นของอาคาร เพื่อจัดแสดงเครื่องมือและสิ่งเกี่ยวเนื่อง
กับภาพยนตร์มากกว่า ๑,๕๐๐ ชิ้น ทั้งกล้องถ่าย เครื่องฉาย รวมไปถึง
เสื้อผ้าและอุปกรณ์ประกอบฉากต่าง ๆ โดยเน้นการให้ผู้ชมเห็นวัตถุที่จัด
แสดงซึ่งเป็นของจริงและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมาก ส่วนที่สอง
คือ ห้องสมุดด้านภาพยนตร์ ที่รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ใหญ่
ที่สุดในฝรั่งเศส อาทิเช่น หนังสือด้านภาพยนตร์ที่มีให้บริการมากกว่า

รมต. กระทรว
กับเจ้าหน้าที่ภาพยน งวัฒนธรรมพูดคุย
ตร์สถาน แห่งฝรั่งเศส

๑๘,๗๐๐ เล่ม วารสารด้านภาพยนตร์ ๔๖๗ หัว  หรือโปสเตอร์ภาพยนตร์
ทีม่ กี ว่า ๑๘,๐๐๐ ใบ รวมทัง้ ยังมีทนุ ให้การสนับสนุนการท�ำงานวิจยั ทีเ่ กีย่ ว
กับภาพยนตร์อกี ด้วย ส่วนสุดท้ายคือ โรงภาพยนตร์ ทีม่ มี ากถึง ๓ โรง  และ
จัดฉายวันละ ๖ รอบ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมหมุนเวียนต่อเนื่องไป
ตลอดทั้งปี โดยช่วงที่เราไปนั้น ก�ำลังจัดแสดงนิทรรศการของ ทิม เบอร์ตัน
ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ชื่อดัง ให้ผู้สนใจเข้าชมเป็นเวลา ๔  เดือน หน่วยงานแห่ง
นีเ้ ป็นหน่วยงานทีไ่ ม่แสวงหาก�ำไร  โดยได้รบั การสนับสนุนด้านงบประมาณ
จากภาครัฐ เช่นเดียวกับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ของเรา ซึ่งจาก
ข้อมูลก็พบว่า ประชาชนให้การตอบรับกันเป็นอย่างดี เพราะมีผู้เข้ามาใช้
บริการกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คนต่อปี  
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการศึกษาดูงานที่สถานที่ต้นแบบของ
อาคารหลังใหม่ของเราแล้ว คณะเดินทางทุกคนต่างเดินทางกลับด้วย
ความประทับใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคณะของหอภาพยนตร์ ที่พกเอา
แรงบันดาลใจอันหลากหลายจากฝรั่งเศสกลับเข้ามาที่ศาลายา เพื่อร่วม
กันลงมือสร้างภาพยนตร์สถานของเราเอง ซึ่งจะมีพื้นที่ประมาณ ๑๔,๐๐๐
ตารางเมตร ให้มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมไม่ต่างไปจากกัน  
หวังว่าท่านผู้อ่านเองก็จะได้มาเยือน ซีเนมาเทค ของเราบ้าง ใน
อีกไม่นานเกินรอ

๓

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

กิจกรรมเดือนพฤษภาคม

๑ พฤษภาคม
คณะเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์การแพทย์ ก าญจนาภิ เ ษก มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ใน
โครงการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ ประจ�ำปี ๒๕๕๕
ได้ น� ำ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการเข้ า ชมภาพยนตร์ ที่
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ
ให้ผู้สูงอายุในโครงการได้พบปะ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากการชมภาพยนตร์ ซึง่ มีสว่ นช่วยในเสริม
สร้างสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ

๒-๕ พฤษภาคม
โครงการจัดอบรมนักวิจารณ์รุ่นเยาว์ โดยสถาบัน
หนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้เปิด
โอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง ๑๒ – ๑๗ ปี หรือ ผู้
ที่ก�ำลังศึกษาระหว่างระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๑ –
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมอบรม โดยมีวตั ถุประสงค์
ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เท่าทันสื่อภาพยนตร์
และสร้ า งพื้ น ฐานการ
เข้าใจภาพยนตร์ที่หลาก
หลาย ซึ่งในการอบรม
ช่วง ๓ วัน ได้รับการ
ตอบรับที่ดีมาก ไม่ว่า
จะเป็ น ผู ้ ป กครองที่
ให้การสนับสนุนหรือ
แม้ ก ระทั่ ง ตั ว ผู ้ เ ข้ า
อบรมเอง  

๕ พฤษภาคม
นพพล โกมารชุน ทายาทศิลปินนักพากย์ ผูม้ ผี ลงาน
ในทุกแขนงตั้งแต่นักแสดง ทั้งภาพยนตร์ ละคร
โทรทัศน์ ละครเวที นักพากย์ พิธีกร และผู้ก�ำกับ
ละคร ให้ เ กี ย รติ ห อภาพยนตร์ ร ่ ว มประทั บ รอย
พิมพ์มือ – เท้า เป็นดาวดวงที่ ๑๒๕ บนลานดารา
ซึ่งในวันดังกล่าวคุณนพพล ได้เล่าถึงประสบการณ์
การท�ำงานในแวดวงบันเทิงอย่างเป็นกันเอง
๑๓ พฤษภาคม
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับอุทยาน
การเรียนรู้ (TK Park) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อาข่า
ผู้น่ารัก
๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ในโครงการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก
ระดับชาติครั้งที่ ๘ น�ำคณะนักเรียนและพี่เลี้ยง เข้า
ศึกษาดูงานที่หอภาพยนตร์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู ้ ความเข้ า ใจ และสร้ า งสั ม พั น ธ์ อั น ดี ใ ห้
เกิดขึ้น

		
๑๙ พฤษภาคม
หอภาพยนตร์จดั กิจกรรมภาพยนตร์สนทนาประจ�ำ
เดือนพฤษภาคมในหัวข้อเรื่อง “ชนชั้นแรงงานใน
ภาพยนตร์” โดยได้รบั เกียรติจาก อ.ศักดินา ฉัตรกุล
ณ อยุธยา นักวิชาการอิสระด้านแรงงาน และ คุณ
จิตรา คชเดช ผู้ก่อตั้งกลุ่มทราย อาร์ม (Try Arm)
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง และทัศนคติ เพื่อ
สร้ า งองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ในการวิ จ ารณ์
ภาพยนตร์ไทย
๒๕ พฤษภาคม
โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อภาพยนตร์
โดยหอภาพยนตร์ ร่วมกับ ออลแม็กกาซีน จัดฉาย
ภาพยนตร์ เรื่ อ ง “จ� ำ เลยรั ก ” ณ อาคาร ซี พี
ทาวเวอร์

“เมื่อครั้งเสด็จฯ
ทอดพระเนตรภาพยนตร์”
ในวันที่ ๒๒-๒๗ พฤษภาคม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ วันที่
๑-๙ มิถุนายน ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
หอภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์
“เมื่อครั้งเสด็จฯทอดพระเนตรภาพยนตร์” เพื่อ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ใ นวาระที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯ มีพระชนมายุครบ ๗ รอบ โดยคัด
เลือกภาพยนตร์ที่พระองค์เคยทอดพระเนตรมาจัด
ฉาย ทั้งภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ จ�ำนวน ๙
เรื่อง ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ให้ความส�ำคัญ
เข้ามาร่วมชมภาพยนตร์กันจ�ำนวนมาก
๒๗ พฤษภาคม
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับอุทยานการ
เรียนรู้ (TK Park) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง บุญชู ๗
รักเธอตลอดกาล

		
๓๐ พฤษภาคม
หอภาพยนตร์จัดงานแถลงข่าวขึ้นทะเบียนมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๒ ณ บริเวณชั้น ๔ ห้อง
๔๐๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ในวันดังกล่าวมีสอื่ มวลชนมากมายจากหลายแขนง
ให้ความสนใจเป็นจ�ำนวนมาก โดยในวันดังกล่าว
ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ ได้กล่าวถึงผลที่ได้รับ
จากการขึ้นทะเบียนภาพยนตร์ในปีที่ผ่านมา และ
วัตถุประสงค์ที่ทางหอภาพยนตร์ได้จัดโครงการนี้
ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ โดยกล่าวว่า ในการขึ้นทะเบียน
มรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งนี้ เปรียบเสมือนเป็น
เครือ่ งยืนยันว่าภาพยนตร์ทผี่ า่ นการคัดเลือกทัง้ ๒๕
เรื่อง ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ จะถูกบันทึกไว้ในทะเบียนภาพยนตร์ ที่ควร
ค่าแก่การอนุรักษ์ และมีความเสี่ยงต่อการสูญหาย
หรือสาบสูญนัน้ จะต้องได้รบั การอนุรกั ษ์ได้ทนั เวลา
เพือ่ เป็นสมบัตขิ องชาติตอ่ ไป ซึง่ ในวันดังกล่าวได้รบั
เกียรติจาก อ.ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ประธาน
คณะกรรมการพิ จ ารณาการขึ้ น ทะเบี ย นมรดก
คุณธิดา ผลิตผลการพิมพ์  หนึ่งในคณะกรรมการ
การพิจารณาการขึ้นทะเบียน และ คุณจิรนันท์
พิตรปรีชา คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ร่วม
กล่าวถึงมุมมองภาพยนตร์ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อ
สะท้อนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาภาพยนตร์ครัง้ นี้

กิจกรรมเดือนมิถุนายน
๓ มิถุนายน
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับอุทยานการ
เรียนรู้ (TK Park) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง สึนามิ
๒๐๒๐ วันสังหารโลก
๕ มิถุนายน
ผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ ประจ�ำปี
๒๕๕๕ งานสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา เป็นโครงการต่อ
เนื่องที่จัดทุกวันอังคารแรกของเดือน

๑๓ มิถุนายน
สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
จัดกิจกรรม Masterclass ชั้นครู ๔ โดย เปี๊ยก
โปสเตอร์ กิจกรรมนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ
ผลงานของเปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินผู้วาดใบปิดหนัง
และผู้ก�ำกับภาพยนตร์ชื่อดังในแวดวงภาพยนตร์
ไทย เข้าฟังการบรรยายและอธิบายแนวคิดเบื้อง
หลังผลงานต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ซึ่งได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมาก
๑๔ มิถุนายน
คณะเจ้าหน้าทีจ่ ากสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานทีห่ อภาพยนตร์
โดยครั้งนี้ได้ชมภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ภายในโรง
ภาพยนตร์ศรีศาลายา ต่อด้วยการเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย

๒๓ มิถุนายน
หอภาพยนตร์จดั กิจกรรมภาพยนตร์สนทนาประจ�ำ
เดือนมิถุนายนในหัวข้อ เรื่อง อุดมการณ์ประชาธิปไตยในภาพยนตร์ไทย โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติ
จาก  ศาสวัต บุญศรี อาจารย์ประจ�ำคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
และ ชญานิน เตียงพิทยากร นักวิจารณ์ภาพยนตร์
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและพัฒนาแนวคิดประชาธิปไตยในเนื้อหาภาพยนตร์ไทย
๒๔ มิถุนายน
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับอุทยานการ
เรียนรู้ (TK Park) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง พระอภัย
มณี
๒๙ มิถุนายน
โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อภาพยนตร์
โดยหอภาพยนตร์ ร่วมกับออลแม็กกาซีน จัดฉาย
ภาพยนตร์เรื่อง “พระอภัยมณี” ณ อาคาร ซีพี
ทาวเวอร์

			๑๐ มิถุนายน
หอภาพยนตร์ร่วมฉลองครบรอบ ๑๑๕ ปี “วันเกิด
ภาพยนตร์ในสยาม” ด้วยการจัดชุดการแสดงสุด
วิเศษ “เดอะ วอนเดอฟูล ปารีเซิน ซีเนมาโตรแครฟ”
(The Wonderful Parisian Cinematograph)
ภายในงานได้ย้อนร�ำลึกถึงเหตุการณ์แรกฉายหนัง
ในสยาม ที่โรงละครหม่อมเจ้าอลังการ โดยจ�ำลอง
บรรยากาศและฉากประตู ส ามยอดมาไว้ ที่ โ รง
ภาพยนตร์ศรีศาลายา และจัดฉายภาพยนตร์ของ
พี่น้องลูมิแอร์ พร้อมการบรรเลงแตรวงประกอบ
การฉาย นอกจากนี้ยังมีการแสดงเบ็ดเตล็ด ทั้ง
มายากล ตัวตลกโบโซ่ คนหน้าขาว และระบ�ำแคน
แคน ถือได้ว่าการร่วมย้อนร�ำลึกวันวานครั้งนี้ได้
การตอบรั บ ที่ ดี ม ากจากผู ้ รั ก ในภาพยนตร์ โ ดย
แท้จริง

๒๐ และ ๒๙ มิถุนายน
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าศึกษาดูงานของหอภาพยนตร์รวมทัง้ พิพธิ ภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย เพื่อหาแรงดลใจ ตลอดจนพัฒนา
มุมมองของการท�ำประโยชน์เพื่อสังคม
๒๑ มิถุนายน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) จัด
กิจกรรมดูงานนอกสถานที่ ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
สังคมศึกษา โดยครัง้ นีอ้ าจารย์ได้นำ� นักเรียนเข้าชม
ภาพยนตร์ และพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เพื่อปลูก
ฝังให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าความส�ำคัญของ
ภาพยนตร์ไทย ในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

๓๐ มิถุนายน
หอภาพยนตร์ได้รบั เกียรติจาก ดอกดิน กัญญามาลย์
ผู้ก�ำกับเจ้าของวลี “ล้านแล้วจ้า” ร่วมพุดคุยอย่าง
เป็นกันเองพร้อมทั้งเปิดตัวหนังสือ “นี่คือชีวิตของ
ดอกดิน... ศิลปินของประชาชน” ณ โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา ซึง่ ในวันดังกล่าวมีการแสดงดนตรีเพลง
ประกอบภาพยนตร์ของดอกดิน กัญญามาลย์ โดย
นักดนตรีจากวงกาญจนะ
ผลิน อาทิ เพลงพระราช
นิพนธ์ สายฝน ชะตาชีวิต
ฯลฯ
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นิทรรศการใบปิดจิตรกรรม

ชวนะ บุญชู

โปสเตอร์หนัง หรือ ที่คุ้นหูกันในภาษาไทยว่า ใบปิด เป็นสื่อ
โฆษณาทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในวงการภาพยนตร์มายาวนาน  จากหลักฐาน
ต่าง ๆ พบว่า ใบปิดหนังในเมืองไทยทั้งแบบภาพเขียนและภาพถ่าย มี
มาตั้งแต่ยุคภาพยนตร์ศรีกรุงในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ จน
กระทั่งหลังปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้เกิดการเขียนภาพระบายสีแบบเหมือน
จริงลงในใบปิดและใช้การพิมพ์แยกสีระบบออฟเซ็ต ท�ำให้ใบปิดหนัง
กลายเป็นงานศิลปะที่มีสีสันสวยงามสมจริงกว่าเดิม และได้รับความ
นิยมอย่างมากจากบรรดาแฟนหนังไทย จนท�ำให้เกิดศิลปินนักวาด
ใบปิดขึ้นอย่างมากมายในช่วงเวลานั้น
ชื่อหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง คือ ชวนะ บุญชู
นักวาดใบปิดผู้ไม่เคยผ่านการร�่ำเรียนศิลปะมาจากสถาบันใดทั้งสิ้น
ชวนะเกิดเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ในจังหวัดสมุทรสงคราม
แต่ไปเติบโตและร�่ำเรียนจนจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่โรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยความรักในงานศิลปะมา
ตัง้ แต่วยั เด็ก หลังเรียนจบระดับมัธยม ชวนะจึงได้ขดี เส้นทางชีวติ ตนเอง
ให้เข้ามาสูว่ งการนี้ แม้จะไม่มที นุ ทรัพย์ในการเรียนต่อสถาบันทางศิลปะ
เหมือนกับเพื่อนร่วมรุ่นคนอื่น ๆ ก็ตาม
ชวนะเริม่ ต้นชีวติ ศิลปินด้วยการเข้ามาเป็นลูกจ้างฝึกทาสีพนื้
ในร้านท�ำบล็อก เก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่หลายปี จึงผันตัวเองเข้าสู่
บริษัทโฆษณา ระหว่างนี้ก็มุมานะฝึกทักษะทางศิลปะจากต�ำ ราต่าง
ประเทศในยามว่างด้วยตนเองอยู่เสมอ ทั้งการเขียนตัวอักษร วาดเส้น
วางโครง และลงสี อันเป็นพื้นฐานส่งผลให้สามารถพัฒนาฝีมือไปอีกขั้น
จนได้กลายเป็นคนเขียนหัวเรื่อง ภาพปก และภาพประกอบนิยาย ใน
นิตยสารนิวจักรวาล
ด้วยความชื่นชอบผลงานการวาดใบปิดของ ทนง วีระกุล
เป็นพิเศษ ชวนะจึงมักหาเวลาว่างจากการท�ำงานต่าง ๆ ไปดูการท�ำงาน
ของนักวาดใบปิดหนังรุ่นพี่  พร้อมความฝันที่ว่า สักวันจะได้เป็นนักวาด
ใบปิดอย่างนั้นบ้าง และแล้ววันหนึ่ง ฝันก็เป็นจริง เมื่อ แดน กฤษดา
ญาติ ผู ้ อ ยู ่ ใ นวงการภาพยนตร์ ได้ ชั ก ชวนให้ ม าเขี ย นใบปิ ด หนั ง

เรื่อง “กฎหมายป่า” ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ น�ำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี และ
ปริม ประภาพร เป็นใบปิดหนังเรื่องแรกในชีวิต
นับจากวันนั้น ชวนะ บุญชู ก็ได้กลายเป็นนักวาดใบปิด
ที่มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งหนังไทยและหนังต่างประเทศหลาก
หลายแนว ไม่ว่าจะเป็นหนังผี หนังรัก หนังบู๊ หรือหนังตลก ผลงานการ
วาดใบปิดของชวนะตลอดเวลาเกือบ ๓๐ ปีทอี่ ยูใ่ นวงการนี้ จึงมีมากมาย
นับร้อยเรื่อง ในขณะเดียวกัน ก็ท�ำงานบริษัทโฆษณาควบคู่ไปด้วย
ตลอด   แม้จะมีงานมากมายจนล้นมือ แต่ชวนะยังคงเป็นศิลปินเดี่ยว
ผู้ต่อสู้ด้วยตนเองเพียงล�ำพัง เหมือนวันที่เพิ่งเริ่มต้นฝึกฝนทักษะทาง
ด้านนี้ ทุกขั้นตอน ทุกองค์ประกอบ ในใบปิดทุกชิ้น จึงเกิดจากความ
อุตสาหะของเขาแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีแม้ลูกมือหรือทีมงานสักคนมา
คอยช่วยเหลือดูแล
ผลงานใบปิดหนังชิ้นสุดท้ายของ ชวนะ บุญชู คือเรื่อง
“ผีส�ำออย” ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ หลังจากนั้นจึงตัดสินใจวางมือ เนื่องจาก
เบื่อหน่ายต่อกรอบต่าง ๆ ของการเขียนใบปิด ที่ถูกก�ำหนดโดยเจ้าของ
หนัง จนไม่สามารถมีเสรีภาพในการท�ำงานศิลปะได้อย่างเต็มที่ และ
เมื่อหันหลังให้กับบริษัทโฆษณาในเวลาต่อมา ชวนะก็ได้กลายเป็น
ศิลปินอิสระอย่างเต็มตัว สร้างงานจิตรกรรมและเปิดแสดงผลงาน
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มาจนถึงปัจจุบัน
เพื่อย้อนร�ำลึกไปถึงสีสันสวยงามและความส�ำคัญของใบปิด
ที่เคยสร้างความประทับใจแก่แฟนหนังไทยในยุคก่อน หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) จึงได้รับเกียรติจากศิลปินท่านนี้ ให้น�ำต้นฉบับ
ภาพเขี ย นใบปิ ด หนั ง ที่ ยั ง คงเก็ บ ใส่ ก รอบไว้ อ ย่ า งดี มาออกแสดง
ในนิทรรศการใบปิดจิตรกรรม ของ ชวนะ บุญชู   ณ หอศิลปวัฒธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
หากท่านยังคงคิดถึงหรือยังไม่เคยได้สมั ผัสงานศิลปะชัน้ เยีย่ ม
ที่ครั้งหนึ่งเคยประดับประดาอยู่หน้าโรงหนังทั่วเมืองไทย นิทรรศการนี้
มีขึ้นเพื่อให้ท่านได้ไปชื่นชม

วันที่ ๑๐ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร
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บันทึกภาพนิง่ มีบทบาทในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ทกุ ขัน้ ตอน เริม่ ต้นตัง้ แต่กระบวนการ
เตรียมการผลิตภาพยนตร์ เช่น การถ่ายภาพนิ่งเพื่อส�ำรวจสถานที่ในการถ่ายท�ำ  การถ่าย
ภาพนิ่งเพื่อทดสอบนักแสดง การสรรหานักแสดง ภาพนิ่งผู้สมัครนักแสดงที่ส่งมาให้
บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ ภาพนิ่งบันทึกเหตุการณ์การแถลงข่าว การเซ็นสัญญา การเปิด
กล้อง เป็นต้น ส�ำหรับขั้นตอนการถ่ายท�ำภาพยนตร์ ภาพนิ่งเข้ามามีบทบาทต่อการบันทึก
ความเป็นไปขณะถ่ายท�ำฉากต่าง ๆ ของภาพยนตร์ ให้เห็นทั้งหน้าฉาก (ไม่เห็นกล้องและ
ทีมงาน) และหลังฉากการถ่ายท�ำภาพยนตร์ (เห็นกล้องและทีมงานปรากฏอยู่ในฉากด้วย)
ภาพนิ่งแบบนี้อาจใช้ประกอบกับการควบคุมความต่อเนื่องของภาพยนตร์ เนื่องจากการ
ถ่ายท�ำภาพยนตร์นนั้ มิได้ถา่ ยเรียงตามล�ำดับเหตุการณ์ของบทภาพยนตร์ แต่อาจจะผันแปร
ไปตามสถานที่และคิวของนักแสดง ฉะนั้นภาพนิ่งมีบทบาทเป็นบันทึกช่วยจ�ำรายละเอียด
ต่าง ๆ เพื่อการถ่ายท�ำในล�ำดับถัดไป นอกจากนี้ การบันทึกภาพนิ่งยังใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ การออกแบบโปสเตอร์ การจัดท�ำโชว์การ์ด ตลอดจนการสื่อสารการตลาดของ
ภาพยนตร์อีกด้วย ส่วนกรณีของภาพนิ่งจากภาพยนตร์ประเภทอื่น ๆ เช่น ภาพยนตร์ข่าว
สารคดี ภาพยนตร์ครอบครัว ฯลฯ มักจะได้แก่ ภาพนิ่งซึ่งได้รับมาจากบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่ผลิตหรือเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ประเภทดังกล่าวข้างต้น โดยอาจเป็นภาพนิ่งของบุคคล
สถานที่ หรือเหตุการณ์สัมพันธ์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับภาพยนตร์นั้น ๆ

กรุภาพนิ่ง
ในหอภาพยนตร์

ผู้ที่หลงใหลคลั่งไคล้ในการถ่ายภาพนิ่งย่อมสามารถสัมผัสถึง
เสียงปุ่มชัตเตอร์ ขณะเวลาบันทึกภาพลงสู่แผ่นฟิล์มหรือเมมโมรีการ์ดใน
ระบบดิจิทัลได้ว่าเสียงของมันช่างมีเสน่ห์ และมีลักษณะเสียงที่แตกต่างกัน
ไปตามคุณสมบัติของกล้องถ่ายภาพนิ่งแต่ละรุ่น แต่ละชื่อสินค้า อีกทั้ง
สมรรถนะความเร็วของชัตเตอร์ที่ช่วยสนับสนุนให้ช่างภาพหน่วงเหนี่ยว
เวลาเพื่อให้ได้ภาพส�ำคัญ ซึ่งการเลือกกล้องถ่ายภาพนิ่งคู่ใจของช่างภาพ
อาจขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมกับลักษณะงาน ความเหมาะมือ ความพึงพอใจ
แม้การเลือกใช้กล้องถ่ายภาพอาจจะแตกต่างกัน แต่ทว่าวัตถุประสงค์
ของช่างภาพ ผู้ท�ำหน้าที่บันทึกภาพนิ่งในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ก็มี
เป้าหมายไม่ต่างจากกันนัก นั่นคือ การบันทึกภาพของบุคคล สถานที่
เหตุการณ์ กาลเวลา ความรูส้ กึ เพือ่ เก็บไว้เป็นหลักฐาน เพือ่ เป็นเครือ่ งระลึก
เพื่อเตือนความจ�ำ  รวมถึงเพื่อการสื่อสารความหมาย ในบรรดางานอดิเรก
ต่าง ๆ ของมนุษย์ การถ่ายภาพนิ่งหรือเก็บสะสมภาพถ่ายนับว่าเป็นงาน
อดิเรกซึ่งมนุษย์ทั่วโลกนิยมมากที่สุด และนับวันจะยิ่งมากขึ้น โดยเฉพาะ
ปัจจุบันการถ่ายภาพ (ทั้งนิ่งและเคลื่อนไหว) ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ประจ�ำวันของเราไปแล้ว...
จดหมายข่าวฉบับก่อน ๆ ได้พาท่านผู้อ่านไปรู้จักกับงานสะสม
“สิ่งเกี่ยวเนื่อง” กับภาพยนตร์มาแล้วหลายอย่าง เช่น หนังสือ นิตยสาร
สูจิบัตร ส�ำหรับจดหมายข่าวฉบับนี้ เราเต็มใจพาท่านผู้อ่านไปสัมผัสกับ
ทรัพยากรสะสมประเภทสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์อันล�้ำค่าอีกกรุหนึ่ง
ของหอภาพยนตร์ นั่นคือ “ภาพนิ่ง”

ภาพนิ่งกับหอภาพยนตร์

การได้มาและการจัดการกับภาพนิ่งของหอภาพยนตร์
หอภาพยนตร์ได้แสวงหาและเก็บสะสมภาพนิ่งเกี่ยวกับภาพยนตร์มาตั้งแต่
เริ่มต้นจัดตั้งเป็นหอภาพยนตร์แห่งชาติ เมื่อราว ๒๙ ปีมาแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นภาพนิ่ง
จากวงการภาพยนตร์บันเทิง ด้วยวิธีการรับบริจาคมาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เจ้าของผู้สร้าง
หรือผูผ้ ลิตภาพยนตร์ ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย โรงภาพยนตร์ สือ่ มวลชน (หนังสือพิมพ์รายวัน  นิตยสาร
ฯลฯ ) ช่างถ่ายภาพ ผู้ก�ำกับ ผู้แสดง ตลอดจนแฟนภาพยนตร์และนักสะสม ภาพนิ่งที่
หอภาพยนตร์สะสมไว้ตลอดเกือบสามสิบปีที่ผ่านมานี้มีจ�ำนวนมากนับหมื่นภาพ อีกทั้ง
ภาพนิ่งเหล่านี้ มีในรูปแบบเป็นภาพต้นฉบับอัด - ขยายบนกระดาษอัดรูปขนาดต่าง ๆ ทั้ง
ภาพขาว - ด�ำและภาพสี รวมถึงในลักษณะฟิล์มเนกาตีฟ ฟิล์มสไลด์ และบางส่วนเป็น
กระจกภาพถ่าย โดยภาพนิ่งของหอภาพยนตร์ แบ่งออกเป็น ๓ หมวดหลัก ๆ ได้แก่ ๑. จัด
ตามชื่อบุคคล  ๒. จัดตามชื่อเรื่องภาพยนตร์ ๓. จัดตามสถานที่และเหตุการณ์ แต่จากอดีต
ที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ยังให้บริการภาพนิ่งแก่ผู้ใช้บริการได้ไม่มากนัก แต่ขณะนี้ เราก�ำลัง
ท�ำโครงการช�ำระกรุภาพนิ่งของหอภาพยนตร์ ด้วยการท�ำส�ำเนาภาพนิ่ง โดยวิธีการแปลง
ไปสู่ระบบดิจิทัล เพื่อน�ำไฟล์ภาพบรรจุในโปรแกรมสืบค้น และสามารถน�ำออกให้บริการ
แก่ประชาชนในอนาคตอันใกล้นี้ ครอบคลุมถึงการลงทะเบียน การท�ำเครื่องมือช่วยค้น
การจัดท�ำรายการข้อมูล โดยเฉพาะการท�ำค�ำบรรยายเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความส�ำคัญ
ยิ่ง เพราะค�ำโบราณกล่าวว่า ภาพ(นิ่ง)หนึ่งภาพ มีความหมายเท่ากับค�ำพูดล้านค�ำ  แต่
การท�ำค�ำบรรยายภาพของภาพนิ่งต่าง ๆ ในหอภาพยนตร์นั้น มิได้ต้องการล้านค�ำ  แต่
แม้เพียงไม่กี่สิบค�ำ  หากมิได้บันทึกหลักฐานมาก่อนหรือขาดความรู้ ภาพนิ่งหมื่นภาพก็
อาจหมดความหมาย กลายเป็นภาพใบ้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ นอกจากอธิบายได้เพียงภาพ...?

ปิดแฟ้มภาพนิ่ง

บางท่านอาจสงสัยว่า ภาพนิ่งเกี่ยวข้องกับหอภาพยนตร์อย่างไร
“ภาพนิ่ง” ของหอภาพยนตร์ หมายถึง ภาพถ่ายนิ่ง (still photograph) ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพราะหอภาพยนตร์เก็บ
และอนุรกั ษ์ภาพยนตร์ทกุ ประเภท ดังนัน้ ภาพนิง่ ทีเ่ ราเก็บจึงเป็นภาพนิง่ อัน
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ทุกประเภทเช่นกัน กรณีภาพยนตร์บันเทิง การ

แม้โลกจะหมุนรอบตัวเราตลอดเวลา แต่การบันทึกภาพนิ่งช่วยหยุดช่วงเวลา
ของเสี้ยววินาที เพื่อให้ความเคลื่อนไหวของวงการภาพยนตร์ในจังหวะอันไม่ควรพลาดนั้น
ถูกบันทึกไว้ในภาพถ่ายและกลายเป็นเรื่องเล่าของวงการภาพยนตร์ต่อไป...
... เตรียมพบกับการเปิดบริการภาพนิ่งที่หอภาพยนตร์เร็ว ๆ นี้

ค�ำบรรยายภาพ ภาพบุคคล พิศมัย วิไลศักดิ์ และ วิไลวรรณ วัฒนพานิช ขณะเตรียม
ถ่ายท�ำภาพยนตร์เรื่อง ชายชาตรี พ.ศ. ๒๕๐๗, ภาพเบื้องหลังการถ่ายท�ำภาพยนตร์
เหยี่ยวราตรี (ตอนหน้ากากผี) พ.ศ. ๒๕๐๑, ภาพบุคคล นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง
พระเจ้าช้างเผือก พ.ศ. ๒๔๘๔, ภาพสถานที่ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยเมื่อครั้งฉาย
เรื่องรักริษยา พ.ศ. ๒๕๐๑

ค�ำบรรยายภาพ โชว์การ์ดภาพยนตร์เรื่องรักริษยา พ.ศ. ๒๕๐๐, ภาพบุคคล  ประเทือง ศรีสุพรรณ ตากล้อง
หญิงคนแรกของประเทศไทย, ภาพจากภาพยนตร์ ขาวด�ำระบายสี จากภาพยนตร์เรื่องสุภาพบุรุษเสือไทย
พ.ศ. ๒๔๙๒, ภาพสถานที่ โรงภาพยนตร์ พิ พั ฒ นจั น ทร จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ เมื่ อ ครั้ ง เริ่ ม เตรี ย มการเปิ ด
โรงภาพยนตร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒, ภาพจากภาพยนตร์ ขาวด�ำระบายสี จากภาพยนตร์เรื่องสาวน้อย
พ.ศ. ๒๕๐๑

๙

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

Animation
Around
The World
สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ หรือที่รู้จักในนามฟิแอฟ
(FIAF) จัดการประชุมใหญ่ประจ�ำปีครัง้ ที่ ๖๘ ขึน้ ในวันที่ ๒๓ – ๒๘ เมษายน
๒๕๕๕ โดยในปีนปี้ ระเทศจีนเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ทีห่ อภาพยนตร์
ประเทศจีน ณ เมืองปักกิ่ง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นสมาชิก
สมบูรณ์ของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ ได้ส่งกรรมการบริหาร
หอภาพยนตร์ นายนคร วีระประวัติ และคณะเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
ครั้งนี้ด้วย
หัวข้อในการประชุมสัมมนาในปีนี้คือ Animation around the
World มีหอภาพยนตร์สมาชิกฟิแอฟน�ำเสนอผลงานตามหัวข้อดังกล่าว
จากหลากหลายมุมมอง เริม่ จากปาฐกถาเปิดการประชุมสัมมนาโดย Hisashi
Okajima หัวหน้า National Film Center, National Museum of
Modern Art ในหัวข้อ “Animation – Art, Entertainment and a Light
Thing” เป็นการเปิดประเด็นสู่การประชุมสัมมนาในการตั้งค�ำถามนิยาม
ของค�ำว่าแอนิเมชั่น และพวกเราในฐานะนักอนุรักษ์จะมีวิธีจัดการกับ
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นอย่างไร หลังจากนั้นหอภาพยนตร์สมาชิกฟิแอฟจาก
ที่ต่าง ๆ ได้น�ำเสนอกรุแอนิเมชั่นที่ส�ำคัญหรือน่าสนใจของตนเอง มีทั้งการ
น�ำเสนอการซ่อมสงวนรักษาวัสดุต้นฉบับของแอนิเมชั่น เช่น แผ่นเซล
เป็นต้น ซึ่งเป็นความท้าทายในการอนุรักษ์ภาพยนตร์แอนิเมชั่น เพราะ
เทคนิคในการท�ำภาพยนตร์แอนิเมชั่นมีความหลากหลาย หรือการอนุรักษ์
ฟิลม์ ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ทีไ่ ม่ได้ผา่ นกล้อง คือใช้เทคนิคการวาดบนตัวฟิลม์
เป็นต้น นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการประชุมสัมมนา
นอกจากนี้ ในทุก ๆ ค�่ำคืน ยังมีการจัดฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่น
ซึ่งหอภาพยนตร์สมาชิกสมาพันธ์ฯ น�ำมาจัดฉายเป็นโปรแกรมในแต่ละวัน
โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปซื้อบัตรเข้าชมได้เช่นกัน อาทิ โปรแกรมรวม
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นขนาดสั้นจาก National Film Center, National
Museum of Modern Art ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้บรรจุเอาภาพยนตร์แสดง
วิธีการท�ำภาพยนตร์แอนิเมชั่นสีไว้ด้วย หรือรวมภาพยนตร์แอนิเมชั่น
ขนาดสัน้ จากหอภาพยนตร์ประเทศจีน เป็นต้น และทีน่ า่ สนใจคือภาพยนตร์
แอนิเมชั่นภาพเงาขนาดยาวเรื่องแรกของโลกจากประเทศเยอรมัน เรื่อง
Die Abenteuer des Prinzen Achmed, 1926 (The Story of Prince
บรรยากาศการประชุมสัมมนา

นายนคร วีระประวัติ มอบของที่ระลึก
ให้กับผู้อ�ำนวยการหอภายนตร์จีน
Fu Hongxing

หน้าหอภาพยนตร์จีน (China Film Archive)

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีน

Achmed) ก�ำกับการแสดงโดย Lotte Reiniger ฉายประกอบการแสดง
ดนตรีสดโดยนักดนตรีชาวจีน Yang Fan สร้างความประทับใจแก่คนดู
อย่างล้นหลาม นอกจากนี้ ในงานนี้ยังมีการจัดแสดงตัวแอนิเมชั่นภาพเงา
ซึ่งท�ำจากกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ ต่อกันดังที่ปรากฏในภาพยนตร์
นอกจากการประชุมสัมมนาแล้ว เจ้าภาพได้จัดให้มีการเดินทาง
นอกสถานที่โดยให้เลือก ๒ กลุ่ม กลุ่มแรก ไปเยี่ยมชมก�ำแพงเมืองจีนและ
พระราชวังต้องห้าม และกลุ่มที่สอง ไปเยี่ยมชมห้องเก็บฟิล์มของหอ
ภาพยนตร์จีน ซึ่งอยู่ห่างจากหอภาพยนตร์จีนไปหลายกิโลเมตร และ
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีน ซึ่งพวกเราชาวคณะหอภาพยนตร์ก็ไม่พลาดที่จะ
เดินทางไปดูห้องเก็บฟิล์มอย่างใจจดใจจ่อ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พาไปเยี่ยมชม
ห้ อ งเก็ บ ฟิ ล ์ ม ซึ่ ง ได้ ส ร้ า งขึ้ น ใหม่ และใช้ เ ทคโนโลยี RFID (Radio
Frequency Identification) ในการควบคุมการเก็บฟิล์มภาพยนตร์ด้วย
การติดชิปที่กระป๋องฟิล์ม ซึ่งจะมีเครื่องอ่านคลื่นท�ำให้สามารถตรวจจับ
และรู้ได้ว่ากระป๋องฟิล์มแต่ละกระป๋องอยู่ที่ใด แสดงให้เห็นว่าห้องเก็บ
ฟิล์มภาพยนตร์ไม่ใช่สุสานหรือห้องปิดตาย แต่เป็นสถานที่ซึ่งชะลอการ
เสื่อมสภาพของฟิล์มภาพยนตร์ แม้ฟิล์มจะได้รับการจัดเก็บในห้องที่
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมสม�่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม
เมือ่ เวลาผ่านไปก็ควรน�ำฟิลม์ ภาพยนตร์มาตรวจสภาพตามความเหมาะสม
ของอาการฟิล์มแต่ละม้วนเสมอ
ในบริเวณเดียวกันนี้เอง เป็นที่ตั้งของหอจดหมายเหตุของหอ
ภาพยนตร์จนี ซึง่ จัดแสดงเก็บรวบรวมประวัตคิ วามเป็นมาของหอภาพยนตร์
จีน และจัดแสดงอุปกรณ์ในการท�ำงาน เช่น เครือ่ งตัดขอบฟิลม์ ท�ำเอง เครือ่ ง
ต่อฟิล์ม เครื่องวัดฟุต โต๊ะกรอฟิล์ม เครื่องพิมพ์ดีด ตลอดจนคอมพิวเตอร์
ตัวแรกของส�ำนักงาน เอกสารการด�ำเนินงาน บัตรรายการที่เขียนด้วย
ลายมือ บัญชีภาพยนตร์ เป็นต้น ท�ำให้เราเห็นถึงประวัติอันยาวนานใน
การด�ำเนินงานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ซึ่งบางสิ่งบางอย่างก็ไม่แตกต่างจาก
เส้นทางทีห่ อภาพยนตร์ทวั่ โลกต้องฝ่าฟันมา และเช่นเดียวกับหอภาพยนตร์
ของไทยเรา
ต่อจากนั้นเราได้ไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนแห่งชาติ ซึ่ง
แต่ละชั้นมีพื้นที่ ๔๓,๔๒๐ ตารางเมตร! และมีห้องจัดแสดงงาน ๒๐ ห้อง

ฉากจ�ำลองส�ำหรับถ่ายท�ำภาพยนตร์

ห้องเก็บฟิล์มภาพยนตร์

นอกจากนี้ยังมีโรงฉายภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์เป็นประจ�ำ  เจ้าหน้าที่
ได้พาเราไปชมห้องจัดแสดงที่ ๑๑ – ๒๐ ซึ่งจัดแสดงกระบวนการถ่ายท�ำ
ภาพยนตร์ นับตัง้ แต่ การเตรียมการถ่ายท�ำภาพยนตร์ การถ่ายท�ำภาพยนตร์
และหลังการถ่ายท�ำภาพยนตร์ โดยใช้ภาพประกอบพร้อมค�ำบรรยาย และ
ยังจัดแสดงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท�ำงาน เช่น กล้องถ่ายภาพยนตร์ ฯลฯ
การจ�ำลองโรงถ่าย เพื่อให้เห็นวิธีการถ่ายท�ำในบรรยากาศที่ต่างกันตั้งแต่
เช้า กลางวัน เย็น ฝนตก พายุ ฯลฯ วิธีการจัดแสดงท�ำให้เราหวนคิดถึง
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยที่แม้จะมีพื้นที่ทั้งหมดอาจจะน้อยกว่าโรงถ่าย
จ�ำลอง แต่การจัดแสดงนั้นก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของการจัดแสดงเท่านัน้ ยังมีอกี หลายห้องทีแ่ บ่งเนือ้ หาการจัดแสดงออกไป
เช่น ห้องจัดแสดงตามประเภทของภาพยนตร์ ห้องประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์
จีน และที่น่าสนใจคือ ห้องประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ที่ได้จ�ำลองสถานที่จัด
ฉายภาพยนตร์แห่งแรกของโลกคือ คาเฟ่ลูมิแอร์ ไว้ด้วย
หลังจากนั้นในช่วงบ่าย เราออกเดินทางไปเยี่ยมชม State
Production Complex of China Film Group ซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการ
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มีพื้นที่ ๑๓๒ เอเคอร์ และเป็นศูนย์รวม
เครื่องมือ อุปกรณ์ โรงถ่าย ฯลฯ ส�ำหรับถ่ายท�ำภาพยนตร์ เรียกว่าเป็นจุด
บริการเดียวที่เมื่อคุณอยากท�ำภาพยนตร์แค่เดินทางมาที่นี่ แต่น่าเสียดาย
ที่เราได้ชมเพียงแค่ห้องท�ำงานแอนิเมชั่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ก�ำลังออกแบบตัว
แอนิเมชั่นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ห้องเก็บอุปกรณ์ประกอบฉาก
และโรงถ่ายที่จ�ำลองฉากภาพยนตร์จีนย้อนยุค
การได้ไปเข้าร่วมการประชุมและไปเยือนหอภาพยนตร์จนี ครัง้ นี้
ท�ำให้เราได้เห็นว่า ประเทศมหาอ�ำนาจอย่างจีนใส่ใจสนับสนุนและให้ความ
ส�ำคัญในการอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรมไม่นอ้ ยกว่าการสนับสนุนทางด้าน
เศรษฐกิจ เราได้แต่ฝันว่าประเทศไทยเราจะหันมาให้ความส�ำคัญกับมรดก
ทางวัฒนธรรมบ้าง เพราะมรดกทางวัฒนธรรมไม่ใช่ของเก่าเก็บ แต่เป็น
อาวุธทางปัญญาทีม่ พี ลังไม่นอ้ ยยิง่ หย่อนไปกว่าอาวุธใดในโลก เพราะนีไ้ ม่ใช่
เป็นเพียงสมบัติของชาติ แต่เป็นสมบัติของมนุษยชาติที่เราทุกคนต้องร่วม
กันพิทักษ์ไว้

๑๑
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เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๑๖
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ทุกวันนี้ หลายคนคงคุ้นเคยกับหนังสั้นไม่มากก็น้อย บางคน
อาจเคยได้รบั ชมกันมาบ้าง (อย่างน้อยผูท้ ตี่ ดิ ตามโปรแกรมฉายหนังของ
หอภาพยนตร์ฯ ก็ตอ้ งได้ผา่ นตา) หนังสัน้ เริม่ กลายเป็นกระแสความนิยม
ทั้งจากกลุ่มผู้สร้างที่นับวันจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ไปจนถึงกลุ่มหน่วยงาน
องค์กรต่าง ๆ ทีพ่ ยายามใช้หนังสัน้ เป็นสือ่ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ประเด็นของตัวเอง
หากย้อนกลับไปก่อนปี ๒๕๔๐ หนังสัน้ ยังถูกจ�ำกัดอยูเ่ ฉพาะ
ในกลุ่มของนิสิตนักศึกษาที่เรียนด้านภาพยนตร์ และมักถูกใช้เป็นเพียง
ตัวอย่างผลงานส�ำหรับการสมัครงานเท่านัน้ โดยเฉพาะผูเ้ รียนภาพยนตร์
ที่อยากจะเข้าไปท�ำงานในด้านการผลิตภาพยนตร์ ไม่ได้น�ำออกมาเผย
แพร่ในที่สาธารณะแต่อย่างไร
มูลนิธิหนังไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าอนุสรมงคลการ ได้ริเริ่มการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๑
ขึน้ เมือ่ ปี ๒๕๔๐ โดยจัดให้มกี ารประกวดภาพยนตร์สนั้ ขึน้ เป็นครัง้ แรก
ในประเทศไทย ในปีนั้น มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจ�ำนวน ๓๐ เรื่อง
เท่านั้น เป้าหมายหลักของการจัดเทศกาลภาพยนตร์สั้นของมูลนิธิ
หนังไทย คือ การสนับสนุนและเป็นก�ำลังใจให้แก่ความคิดริเริ่มสร้าง
สรรค์ของนิสิตนักศึกษา และเป็นพื้นที่ให้แก่ผู้สร้างภาพยนตร์ได้แสดง
ผลงานทีต่ วั เองได้สร้างสรรค์ขนึ้ รวมทัง้ เปิดโอกาสให้บคุ คลทัว่ ไปทีส่ นใจ
ในสื่อร่วมสมัยใหม่ ๆ ได้รับชมด้วย
จากจุดเริ่มต้นครั้งที่ ๑ มูลนิธิหนังไทยก็ยังคงเดินหน้าจัด
เทศกาลภาพยนตร์สั้นในปีต่อ ๆ มา จาก ภาพยนตร์สั้น ๓๐ เรื่อง ก็เริ่ม
เป็น ๕๐ เรื่อง ๑๐๐ เรื่อง และ ๕๐๐ เรื่อง ในปีล่าสุด นอกจากความ
ส�ำเร็จในด้านจ�ำนวนของภาพยนตร์สั้นที่มีการผลิตมากขึ้นในแต่ละปี
แล้ว การที่ผู้ก�ำกับภาพยนตร์หลาย ๆ ท่าน เริ่มต้นจากการสร้าง
ภาพยนตร์สั้นที่มีความโดดเด่น และสามารถก้าวขึ้นไปเป็นผู้ก�ำกับ
ภาพยนตร์ยาวที่มีชื่อเสียง ก็สามารถชี้ให้เห็นความส�ำเร็จของเทศกาล
ภาพยนตร์สั้นที่สามารถสร้างกระแสตื่นตัวทั้งในส่วนของผู้สร้าง และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีต่อภาพยนตร์สั้นได้เป็นอย่างดี
ตัวอย่างของผู้ก�ำกับที่เริ่มจากการท�ำภาพยนตร์สั้นและส่ง
ประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น เช่น ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล (คน ผี
ปีศาจ, ๑๓ เกมสยอง, รักแห่งสยาม และ Home ความรัก ความสุข
ความทรงจ�ำ), บรรจง ปิสัญธนะกุล (ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ, แฝด,

๑๒

สี่แพร่ง, ห้าแพร่ง และ กวน มึน โฮ), ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ (ชัตเตอร์ กดติด
วิญญาณ, แฝด, สี่แพร่ง และ ห้าแพร่ง), ทีมผู้ก�ำกับภาพยนตร์เรื่อง
แฟนฉัน, โสภณ ศักดิ์ดาพิศิษฐ์ (โปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาต และ
ลัดดาแลนด์) ธัญวารินทร์ สุขะพิสิษฐ์ (Insect in the Backyard,
ฮักนะ’สารคราม และ ไม่ได้ขอให้มารัก) รวมทั้งผู้ก�ำกับนอกกระแส
อย่าง อาทิตย์ อัสสรัตน์ (Wonderful Town และ Hi-So) อโนชา
สุวชิ ากรพงศ์ (เจ้านกกระจอก) อุรพุ งษ์ รักษาสัตย์ (สวรรค์บา้ นนา) และ
ศิวโรจน์ คงสกุล (ที่รัก) เป็นต้น
อีกหนึ่งความพิเศษของเทศกาลภาพยนตร์สั้น คือ โปรแกรม
หนังสัน้ มาราธอน ซึง่ จัดเป็นประจ�ำอย่างต่อเนือ่ งก่อนหน้าจะจัดเทศกาล
ภาพยนตร์สนั้ โดยจะมีการจัดฉายภาพยนตร์สนั้ ไทยทุกเรือ่ งทีส่ ง่ เข้าร่วม
ประกวดในปีนั้น ๆ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะต้องใช้เวลามากกว่า ๑ เดือน
และจัดฉายทุกวัน ก็ตาม ส่วนภาพยนตร์ที่ผ่านการคัดเลือกก็จะได้ฉาย
อีกครั้งในช่วงเทศกาลภาพยนตร์สั้น
นอกจากการฉายประกวดภาพยนตร์สั้นฝีมือคนไทยแล้ว
เทศกาลภาพยนตร์ สั้ น ยั ง ได้ ข ยายสายประกวดไปสู ่ ภ าพยนตร์ สั้ น
นานาชาติ รวมทั้งโปรแกรมหนังสั้นพิเศษต่าง ๆ จากต่างประเทศ เพื่อ
เปิดโอกาสให้คนไทยได้ชมภาพยนตร์สนั้ ระดับมาตรฐานสากล และช่วย
เพิ่มความหลากหลายให้แก่โปรแกรมของเทศกาล อีกด้วย
เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นที่มีต่อ
วงการภาพยนตร์ไทยโดยรวม ในปีนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
จึงได้รว่ มสนับสนุนมูลนิธหิ นังไทยในการจัดเทศกาลภาพยนตร์ครัง้ ที่ ๑๖
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ www.fapot.org,
www.thaifilm.com, www.facebook.com/thaifilmarchive
รวมทัง้ www.facebook.com/thaifilmfoundation และท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดได้ที่  thaishortfilmfestival@gmail.com หรือ
มูลนิธิหนังไทย ๐๒-๘๐๐-๒๗๑๖ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมได้ฟรี
ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร

Special Program
ในงานเทศกาลภาพยนตร์สนั้ ครัง้ ที่ ๑๖ นี้ นอกจากโปรแกรม
ประกวดทั้งของภาพยนตร์สั้นไทยและเทศแล้ว โปรแกรมพิเศษของปีนี้
ยั ง มี โ ปรแกรมภาพยนตร์ สั้ น ที่ คั ด เลื อ กจากเทศกาลภาพยนตร์ สั้ น
แคลร์มอง เฟอร์ลอง (Clermont Ferrand International Short
Film Festival) ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น
ที่ใหญ่ที่สุด โปรแกรมภาพยนตร์สั้น BAFTA ที่คัดเลือกจากประเทศ
อังกฤษโดยการสนับสนุนของบริติช เคานซิล ประจ�ำประเทศไทย
โปรแกรมภาพยนตร์สั้นจากประเทศอาเซียน และ โปรแกรมหนังสั้น
หลากหลายทางเพศ เป็นต้น
นอกจากโปรแกรมฉายภาพยนตร์ แ ล้ ว ในงานเทศกาล
ภาพยนตร์สั้นปีนี้ สถาบันหนังไทย โดยหอภาพยนตร์ฯ ยังจะจัดงาน
ชั้นครู (Masterclass) ลี ชาตะเมธีกุล มือตัดต่อคู่บุญของอภิชาติพงศ์
วีระเศรษฐกุล เจ้าของรางวัล Asian Film Awards และผู้ก�ำกับจีน
รุ่นใหม่ที่ก�ำลังมาแรง Yin Liang ซึ่งจะมาเล่าความส�ำคัญของการ
ตัดต่อภาพยนตร์ และ เบื้องหลังแนวคิดต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์
ภาพยนตร์ในแต่ละเรื่อง และการบรรยายเรื่อง Interactive Digital
Storytelling โดย  Dr.Nina Dvorko ศาสตราจารย์และผู้ก่อตั้ง
คณะ Interactive Art มหาวิ ท ยาลั ย St.Petersburg State
University of Film and Television และ อาจารย์สันติ บุญทัศนกุล
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาิวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

www.fapot.org
www.thaifilm.com
www.facebook.com/thaifilmarchive
www.facebook.com/thaifilmfoundation
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แผ่นพบั
นักเรียนก�ำลังอาส่านตร์ภาพยนตร์ไทย”
“เกร็ดประวัติศ ตร์
ของหอภาพยน

หอภาพยนตร์เยือนตาก

ชวนน้องดูหนัง ฟื้นความหลังโรงหนังเก่า

๑๔

มอบของท
และ คุณอัจฉี่ระลึกให้ คุณคนึง ไข่ลือน
าม
สองเจ้าหน้าท รา ค�ำสอน
ี่จากส�ำนักวัฒน
ธรรมจังหวัด
ตาก

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายนที่ผ่านมา ทีมงาน “โรงหนังโรงเรียน”
ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้มโี อกาสมุง่ หน้าขึน้ เหนือไปเยือนจังหวัด
ตาก เพื่อ ร่วมท�ำกิจกรรมในโครงการ “ชวนน้ อ งดู ห นั ง สื่ อ สร้ า งสรรค์
วัฒนธรรมไทย ประจ�ำปี ๒๕๕๕” ซึ่งเป็นโครงการที่ส�ำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตากได้จัดขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาในเขตอ�ำเภอ
เมืองตาก ได้มีโอกาสรับชมสื่อภาพยนตร์สร้างสรรค์ในโรงภาพยนตร์ และน�ำ
แบบอย่างที่ดีไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
แรกเริ่มเดิมทีนั้น  ทางส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากได้ติดต่อมา
ที่กลุ่มงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ เพียงเพื่อขอความอนุเคราะห์ฟิล์ม
ภาพยนตร์เรื่อง ปัญญาเรณู ๒ ที่จะน�ำไปจัดฉายภายในงานนี้เท่านั้น แต่หาก
ท่านผู้อ่านได้ติดตามจดหมายข่าวของเราฉบับก่อน ๆ คงจะพอทราบว่า หอ
ภาพยนตร์ก็มีโครงการ “โรงหนังโรงเรียน” ซึ่งเป็นโครงการการเรียนรู้ผ่าน
สื่อภาพยนตร์ภายในโรงภาพยนตร์ส�ำหรับนักเรียน คล้ายกันกับโครงการชวน
น้องดูหนังนี้ และมีจุดประสงค์ที่จะขยายขอบเขตครอบคลุมไปทั่วประเทศ  
ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ห น่ ว ยงานอื่ น ในต่ า งพื้ น ที่ มี แ นวคิ ด ใกล้ เ คี ย งกั น โดยบั ง เอิ ญ
นอกจากจัดการเรือ่ งฟิลม์ ภาพยนตร์ให้แล้ว  เราจึงถือโอกาสนี้ ขอทางผูจ้ ดั งาน
ไปสังเกตการณ์และร่วมท�ำกิจกรรมด้วยเสียเลย
โครงการนีจ้ ดั ขึน้ ที่ โรงภาพยนตร์ธนาซีเนเพล็กซ์  ภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาตาก ซึ่งจากค�ำบอกเล่าของ คุณอัจฉรา ค�ำสอน นักวิชาการ
วัฒนธรรมช�ำนาญการ และ คุณคนึง ไข่ลือนาม ผู้อ�ำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์
และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ท�ำให้ทราบว่า  
ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เพิ่งเปิดให้บริการได้ไม่กี่เดือน และหลายปีก่อนที่จะเปิด
ให้บริการ  ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดตากไม่เคยมีโรงภาพยนตร์มาก่อน ท�ำให้เด็กหลาย
คนยังไม่เคยได้สัมผัสบรรยากาศการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เลยสักครั้ง
เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์การชวนน้องมาดูหนังในครั้งนี้  ส่วนหนึ่งจึง
คัดเลือกจากความด้อยโอกาสในการชมภาพยนตร์ในโรงของน้อง ๆ ในเมือง
ตาก  ซึ่งได้นักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๗๕ คน จาก ๘ โรงเรียน ในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ นอกจากนั้นยังมีคณะ
ครู รวมถึงคณะอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดตาก เข้ามา
ร่วมรับชมภาพยนตร์เรื่อง ปัญญาเรณู ๒ รวมกันแล้วกว่า ๑๐๐ คน
งานจัดตั้งแต่ช่วงเช้า เริ่มลงทะเบียนเวลา ๐๗.๐๐ น. โดยน้อง ๆ
ที่มาจะได้แผ่นพับ “เกร็ดประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย” และของเล่นเกี่ยวกับ
หลักการภาพติดตา ที่ทีมงานโรงหนังโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้ด้วย และภาย
ในโรงภาพยนตร์ ทีมงานโรงหนังโรงเรียนก็ได้รบั มอบหมายให้เป็นผูจ้ ดั กิจกรรม
ทัง้ แนะน�ำประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์ไทย หลักการภาพติดตา รวมถึงมารยาทใน
การชม ซึ่งน้อง ๆ ทุกคนต่างให้ความร่วมมือและรักษามารยาทในการชม

ระดาษ
บอร์ดติดมกรู้สึกของน้อง ๆ
แสดงควา

ภาพยนตร์เป็นอย่างดี
แม้ ภ าพยนตร์ เ รื่ อ ง ปั ญ ญาเรณู ๒ นี้ จะเป็ น
ภาพยนตร์เกีย่ วกับเด็กในพืน้ ทีภ่ าคอีสาน แต่กไ็ ม่ได้เป็นปัญหา
ต่อการรับรู้ของเด็กเหนืออย่างน้อง ๆ ชาวตาก แต่อย่างใด
ทุกคนต่างหัวเราะและร้องไห้ มีอารมณ์รว่ มไปภาพทีป่ รากฏ
บนจอตลอดเวลา หลังชมภาพยนตร์เสร็จ เราได้ให้นักเรียน
ทุกคนแสดงความคิดเห็นของตนเองที่มีต่อภาพยนตร์เรื่องนี้
ลงในกระดาษ แล้วน�ำไปติดไว้ที่บอร์ดหน้าโรงภาพยนตร์ และได้เชิญตัวแทน
นั ก เรี ย นแต่ ล ะโรงเรี ย นออกมาบอกเล่ า ความประทั บ ใจที่ มี ต ่ อ โครงการ
ชวนน้องดูหนังที่เพิ่งมีเป็นปีแรก แน่นอนว่า น้อง ๆ ทุกคนอยากให้มีกิจกรรม
นี้ต่อไป ซึ่งคุณบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดตาก ผู้เป็นประธาน
โครงการก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่วันนี้เด็ก ๆ  ได้มีโอกาสสัมผัสวิถีชีวิตของ
เพื่อน ๆ ต่างภูมิภาค ผ่านสื่อภาพยนตร์ และคาดหวังเช่นเดียวกันว่าจะมี
โครงการดีดีแบบนี้เกิดขึ้นอีกในปีหน้า
เป็นอันว่า โครงการชวนน้องดูหนังนี้ ก็ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ชนิด
ที่สามารถสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้แก่ทุก ๆ ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ภารกิจของทีมงานโรงหนังโรงเรียนยังไม่จบแค่นนั้ เพราะช่วงบ่าย คุณอัจฉรา
และคุณคนึง สองเจ้าหน้าที่ผู้น่ารักที่คอยดูแลพวกเราอย่างดีตลอดทริป ได้พา
เราไปเยี่ยมชมโรงภาพยนตร์เก่าที่ปิดกิจการไปแล้ว แต่เจ้าของยังไม่ได้ทุบ
ท�ำลาย ยังคงเก็บตัวโรงเอาไว้เหมือนเดิม
โรงหนังเก่าแห่งนี้มีชื่อว่า โรงภาพยนตร์รุ่งจิตรบันเทิง ที่แม้จะปิด
กิจการไปนานแล้ว แต่ยังคงขึ้นป้ายโดดเด่นอยู่บริเวณใจกลางตลาดเมืองตาก
ใต้ปา้ ยขนาดใหญ่เป็นประตูรวั้ เข้าตรอกเล็ก ๆ เพือ่ ไปสูต่ วั โรง เมือ่ เข้าไปข้างใน
เราพบสภาพภายนอกทีด่ ทู รุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ยงั คงลักษณะความเป็น
โรงหนังสแตนด์ อะโลน ในยุคก่อนไว้ได้อย่างครบถ้วน ทั้งบอร์ดติดโปรแกรม
ฉาย และห้องขายตัว๋ ส่วนภายในโรง เป็นโรงพัดลม ไม่ใช่โรงปรับอากาศเหมือน
โรงหนังปัจจุบัน และยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ มีเพียงเก้าอี้ที่ถูกถอดออกไป
หมดแล้วเท่านั้น ส่วนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นจอผ้าใบ ผ้าม่าน พัดลมเพดาน พัดลม
ระบายอากาศ ห้องน�ำ 
้ หรือแม้กระทัง่ ป้ายบอกทางออก ยังคงเก็บไว้อยูท่ งั้ หมด
จากค�ำบอกเล่าของ คุณภัทร ปริชาตปรีชา เจ้าของรุ่นปัจจุบัน ท�ำ
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ภาพยนตร์สนทนา
ให้ทราบว่า โรงหนังแห่งนี้ ก่อตั้งมาไม่น้อยกว่า ๔๐ ปี โดยเจ้าของรุ่นแรกคือ
คุณสมจิต โสภโณดร คหบดีในตระกูลเก่าแก่ของเมืองตาก ก่อนที่คุณสงวน
ปริชาติปรีชา คุณพ่อของคุณภัทร จะเข้ามารับซื้อกิจการต่อ ซึ่งคุณภัทรเองก็
เติบโตมาพร้อมกับยุครุง่ เรืองของโรงหนังแห่งนี้ ในวันทีเ่ คยมีความจุถงึ ๑,๐๐๐
ที่นั่ง และมีผู้คนยืนต่อคิวซื้อตั๋วกันเป็นแถวยาวเหยียด
แต่ก็เช่นเดียวกับโรงภาพยนตร์สแตนด์ อะโลน นับร้อยโรงทั่ว
ประเทศ ทีต่ อ้ งทยอยหลีกทางให้กบั การเข้ามาของสือ่ วีดทิ ศั น์ทงั้ หลาย  วนั หนึง่
โรงหนังรุ่งจิตรบันเทิงก็ต้องปิดบริการไป แม้จะเคยกลับมาเริ่มเปิดฉายใหม่อีก
ครั้ง ในช่วงที่ภาพยนตร์เรื่องสุริโยไท ก�ำลังได้รับความนิยมไปทั่วประเทศ แต่
จากนั้นก็ไม่สามารถเรียกความนิยมให้ผู้คนเข้าโรงภาพยนตร์เป็นกิจวัตรได้
เหมือนเมื่อครั้งยังรุ่งเรือง สุดท้ายแล้ว รุ่งจิตรบันเทิงจึงจ�ำต้องปิดตัวลงอย่าง
ถาวร
เมื่อดูจากร่องรอยต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์หนังที่ยังคงติดดอยู่ที่บอร์ด
แสดงโปรแกรมฉาย เข้าใจว่าโรงหนังแห่งนี้น่าจะเปิดฉายครั้งสุดท้ายเมื่อ
ประมาณ ๕ ปีที่ผ่านมา นอกจากตัวโรงที่ยังคงเก็บเอาไว้ คุณภัทรและคุณแม่
ก็ยังเก็บสิ่งของต่าง ๆ เช่น ตั๋วหนัง หนังแผ่น รถแห่หนัง รวมไปถึงฟิล์ม
ภาพยนตร์บางเรื่องเอาไว้ด้วย ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่เราคงต้องให้ทีมงาน
หน่วยกู้หนังเข้ามาติดต่อขอรับไปอนุรักษ์ในโอกาสต่อไป
สิง่ หนึง่ ทีถ่ กู เก็บเอาไว้ แม้จะไม่อยู่
ในสภาพที่สมบูรณ์นัก แต่ก็มีคุณค่าทาง
ประวัตศิ าสตร์  คือ รูปของทิดเขียว หรือ
สิน สีบญ
ุ เรือง นักพากย์คนแรกของไทย
ซึ่งนอกจากจะเป็นรูปที่หายากแล้ว ยัง
คงมีความหมายทีส่ ำ� คัญยิง่   เพราะครัง้
หนึ่งรูปใบนี้เคยอยู่บนหิ้งบูชาในห้อง
นักพากย์ ซึ่งคุณแม่ของคุณภัทรเล่าให้
ฟังว่า ก่อนทีน่ กั พากย์ประจ�ำโรงจะเริม่ พากย์หนัง
แต่ละเรื่อง จะต้องจุดธูปบูชารูปใบนี้ทุกครั้ง เพื่อเป็นการไหว้ครู
ทีมงานโรงหนังโรงเรียนจึงขออนุญาตเจ้าของโรงทั้งสองท่าน ขึ้น
ไปชมหิ้งบูชาในห้องนักพากย์ที่ว่านั้นด้วย ซึ่งก็พบว่าหิ้งอยู่ในสภาพผุพังแล้ว
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เนื่องจากเปียกฝนที่หยดมาตามรู
รั่วของหลังคา แต่ถึงอย่างนั้น ทุก
คนก็ตา่ งประทับใจ เพราะนีเ่ ป็นครัง้
แรกที่ได้มีโอกาสเข้ามาในห้องนัก
พากย์จริง ๆ นอกเหนือไปจากที่มี
จ�ำลองไว้ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
ของเรา ติดกันกับห้องนักพากย์เป็น
ห้องฉาย ทีแ่ ม้จะเหลือเพียงเครือ่ งฉาย
หนังเร่ ฟิล์ม ๓๕ มม. แต่ยังคงมีร่องรอยการท�ำงานในวันวานปรากฏไว้ให้
เห็นอยู่ ทัง้ รอยเขียนบนผนัง ข้อความบนกระดานไวท์บอร์ด รวมถึงหน้าปฏิทนิ
ของ ๕ ปีที่แล้วที่ยังคงเปิดค้างไว้อย่างนั้น
ระหว่างการเยี่ยมชม  ทีมงานโรงหนังโรงเรียน และสองไกด์จ�ำเป็น
ของเราจากส�ำนักวัฒนธรรมจังหวัดตาก ก็ได้ร่วมกันเสนอแนวทางในการ
อนุรักษ์โรงหนังแห่งนี้ไว้เบื้องต้นด้วย ซึ่งทางคุณภัทรเองนั้นก็มีความยินดี
และบอกว่าไม่คิดจะทุบทิ้งอยู่แล้ว อย่างน้อยก็ภายใน ๕ ปีนี้ ด้วยความผูกพัน
ที่เติบโตมาด้วยกัน นอกจากจะเป็นเจ้าของโรงภาพยนตร์ คุณภัทรและเพื่อน
ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มคนท�ำหนังสั้นของจังหวัดตาก นั่นท�ำให้คุณคนึงและคุณ
อัจฉราได้พอมองเห็นลู่ทางในการจัดโครงการชวนน้องดูหนังในปีหน้า ว่าอาจ
จะเป็นการน�ำหนังสั้นของคนในท้องถิ่นมาให้น้อง ๆ ได้ชมกัน ซึ่งนับเป็น
กิจกรรมที่น่าสนับสนุนให้เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างยิ่ง เพราะหนังจะกลายเป็นสื่อ
กลางระหว่างผูส้ ร้างและผูช้ มในท้องถิน่ และจะยิง่ ดีกว่านีข้ นึ้ ไปอีก หากกิจกรรม
ที่ว่านั้นได้มีโอกาสมาจัดที่รุ่งจิตรบันเทิง ในฐานะโรงหนังประจ�ำชุมชน
ก่อนจากกัน คุณภัทรได้มอบรูปทิดเขียวให้เราได้นำ� กลับมาเก็บรักษา
ไว้ทหี่ อภาพยนตร์ ซึง่ ทางเราก็ได้แต่หวังว่าจะได้กลับมาเยือนโรงหนังแห่งนีอ้ กี
ครั้ง ในวันที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตชีวาได้เหมือนเมื่อหลายสิบ
ปีก่อน จากนั้นพี่ผู้ใจดีทั้งสองก็ได้ส่งเราจนขึ้นรถเพื่อกลับมายังศาลายา เรา
ทั้งหมดจากเมืองตากมาด้วยความรู้สึกประทับใจ   ที่เพียงหนึ่งวันในเมือง
ประวัติศาสตร์แห่งนี้ ได้มีโอกาสทั้งจัดกิจกรรมให้น้อง ๆ ในโรงหนังใหม่ และ
ไปฟื้นความหลังที่โรงหนังเก่าของเมือง
ซึง่ ก็หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะได้มหี นึง่ วันดี ๆ อย่างนีท้ จี่ งั หวัดอืน่ ต่อไป

ค น ท� ำ ห นั ง ท ว น ก ร ะ แ ส
ในขณะที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยกระแสหลัก
พยายามหาสูตรเพื่อจะตอบสนองคนดูในวงกว้างมากที่สุด
เท่าที่จะท�ำได้ เพื่อหวังผลรายได้ที่จะตามมาอย่างเป็นกอบ
เป็นก�ำ บุญส่ง นาคภู่ ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ไทยอิสระที่ประกาศ
ตัวเองเป็น “ปลาเป็นว่ายทวนน�้ำ” ยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิต
ผลงานที่มีรสชาติแตกต่างจากกระแสหลักออกมา จาก คนจน
ผู้ยิ่งใหญ่ เมื่อปี ๒๕๕๔ ปีนี้บุญส่ง ได้น�ำเรื่องสั้นจากนักเขียน
ชื่อดังชั้นครู ๔ ท่าน (มาลา ค�ำจันทร์, วัฒน์ วรรลยางกูร, ลาว
ค�ำหอม และ ไพฑูรย์ ธัญญา) มาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เรื่อง
สถานี ๔ ภาค ที่เพิ่งออกฉายอย่างจ�ำกัดโรงไปเมื่อกลางเดือน
มิถุนายนที่ผ่านมา   
ชื่อของบุญส่ง ไม่ใช่ชื่อของผู้ก�ำกับภาพยนตร์ที่คน
รู้จักนัก แม้ชีวิตของเขาก็วนเวียนอยู่ในวงการภาพยนตร์ไทย
มาเกือบ ๒๐ ปี เป็นทั้งนักแสดง ครูผู้ฝึกสอนการแสดง ผู้ช่วย
ผู้ก�ำกับ รวมทั้งเคยรับหน้าที่เป็นผู้ก�ำกับภาพยนตร์ด้วยใน
ภาพยนตร์ ๑๙๑ ๑/๒ มือปราบทราบแล้วป่วน (๒๕๔๖)
และ หลอน (๒๕๔๖) ก่อนที่เขาจะหันหลังให้อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย แล้วมาเดินตามรอยความฝันของตัวเองที่จะ
สร้างภาพยนตร์ในรูปแบบที่เขาต้องการจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องราวของคนตัวเล็ก ๆ ในสังคมต่างจังหวัด เล่าเรื่องอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ไม่มีการเร้าอารมณ์ ซึ่งทวนกระแสนิยมของ
อุตสาหกรรมอย่างชัดเจน
บุ ญ ส่ ง ได้ เ คยให้ สั ม ภาษณ์ ไ ว้ ใ นเว็ บ ไซต์ ม ติ ช น
ออนไลน์ ว่า “ผมต้องการทวนกระแส ตั้งแต่ความคิดในการ
เลือกเรือ่ ง ก�ำกับ เขียนบท ผมตัง้ จุดไว้วา่ ปลาเป็นว่ายทวนน�ำ 
้ ก็
พยายามทวน แม้กระทั่งเรื่องการฉาย ปกติหนังอินดี้จะฉาย
ต่างประเทศก่อน เพราะถ้าไม่มีฝรั่งบอกว่าดี คนไทยก็ไม่ดู แต่
การท�ำแบบนัน้ เป็นการยกยอฝรัง่ แล้วดูถกู คนไทย ผมจึงตัดสิน
ใจฉายให้คนที่ไม่ควรจะดูที่สุดดูก่อน คือชาวบ้านต่างจังหวัด
แล้วก็ฉายตามมหาวิทยาลัย”

ความเป็นปลาเป็นของบุญส่งยังถูกแสดงออกด้วย
ข้อเขียนสั้น ๆ  “เราคือปลาเป็น” ที่เป็นเสมือนคติประจ�ำกลุ่ม
ปลาเป็นว่ายทวนน�้ำ ซึ่งลงไว้ในเว็บไซต์ประจ�ำกลุ่มว่า
เรายังไม่ตาย เราจึงว่ายทวนน�้ำ 
เราจะดั้นด้นไป สู่ความฝันที่สุดขอบฟ้า
ต้นน�ำ้ คือปลายทางของเรา ทีน่ นั่ เราจะวางไข่ ทีแ่ ข็งแรง
เพื่อเผยแพร่อุดมการณ์ของเราต่อไป
เราเป็นคนท�ำหนัง จะท�ำหนังที่เรารัก เราเชื่อ เรารู้สึก
และมีประโยชน์ต่อคนดูเท่านั้น
เราอิสระ ไม่สังกัดใครอะไรทั้งสิ้น สิ่งเดียวที่ร้อยรัดรึง
เราไว้ คือ ความสัตย์จริง
เราจะซื่อสัตย์กับหัวใจของเราตลอดไป
ดูเหมือนว่าทุกวันนี้ บุญส่งยังคงว่ายทวนกระแสน�้ำ
อยู่ แม้แม่น�้ำสายนี้จะเชี่ยวกราก และมีเดิมพันมากเท่าชีวิต
ก็ตาม ก็ดูเหมือนบุญส่งก็ไม่ย่อท้อแต่ประการใด
เสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคมศกนี้ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.
ปลาเป็นตัวนี้จะว่ายมาที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา เพื่อน�ำ
ภาพยนตร์เรื่องสถานี ๔ ภาค ของเขามาจัดฉายให้ได้รับชม
กัน รวมทั้งหลังจบภาพยนตร์ เขาจะร่วมพูดคุยทั้งเกี่ยวกับ
ตัวภาพยนตร์ และอุดมการณ์ทวนน�้ำของเขา พร้อมสนทนา
เกี่ยวกับผลงานของ วัฒน์ วรรลยางกูร และไพฑูรย์ ธัญญา
นักเขียนเรื่องสั้นที่น�ำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้
ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับชมและรับฟังได้ ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งาน
ประชาสัมพันธ์ ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓ – ๑๔ ต่อ ๑๑๑  

๑๗

กี
ฬ
า
ในหอภาพยนตร์
หากใครเคยมีโอกาสได้มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยของเรา (แบบเต็ม
รอบ) คงจะพอจ�ำช่วงส�ำคัญช่วงหนึ่งของ “ร้อยหนังหอ” ภาพยนตร์รวมเหตุการณ์ใน
ประวัตศิ าสตร์ไทยทีเ่ ราจัดฉายให้ชมในโรงหนังอลังการได้  ช่วงเวลาส�ำคัญทีว่ า่ นัน้ คือ ภาพ
การคัดเลือกนักกรีฑาทีส่ นามศุภชลาศัย เพือ่ ไปร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครัง้ ที่ ๑๕  ทีก่ รุง
เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งเป็นโอลิมปิกเกมส์ครั้งแรกที่ไทยได้ส่ง
นักกีฬาไปเข้าร่วมการแข่งขัน
เวลาล่วงผ่านไป ๖๐ ปี นับจากจากโอลิมปิกครั้งแรกของไทย ปลายเดือน
กรกฏาคมนี้ โอลิมปิกเกมส์  ครั้งที่ ๓๐  ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ก็จะอุบัติขึ้นให้
ได้ตดิ ตามกันอีกครัง้ แน่นอนว่าส�ำหรับแฟนกีฬาชาวไทย  คงก�ำลังรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ
ที่จะส่งแรงใจไปเชียร์นักกีฬาบ้านเดียวกันให้สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาครองได้เป็นที่
ชื่นใจแก่คนไทยทั้งประเทศ  
นอกจากภาพการคัดเลือกนักกรีฑาไทยไปโอลิมปิกครัง้ แรกอย่างทีก่ ล่าวไปแล้ว
นัน้ หอภาพยนตร์ของเรายังได้จดั เก็บภาพยนตร์เกีย่ วกับกีฬาอืน่ ๆ  เอาไว้อกี ด้วย โดยแบ่ง
เป็นภาพยนตร์เรื่อง เช่น สตรีเหล็ก บิวตี้ฟูลบ็อกเซอร์  หมากเตะรีเทิร์นส์  หรือ ขาวผ่อง
จ้าวสังเวียน ภาพยนตร์ชวี ประวัตขิ อง ทวี อัมพรมหา นักกีฬาคนที่ ๒ ของไทยทีค่ ว้าเหรียญ
รางวัลจากโอลิมปิกเกมส์มาครองได้
อีกส่วนหนึง่ คือ ภาพยนตร์สารคดี ซึง่ ในสมัยก่อนนัน้ ในการแข่งขันกีฬารายการ
ใหญ่ ๆ อย่าง โอลิมปิกเกมส์ หรือ เอเชียนเกมส์ ชาติเจ้าภาพจะมีการถ่ายท�ำสารคดีเอาไว้
ด้วย โดยในกรุของเรามีตั้งแต่เอเชียนเกมส์ครั้งแรก ๆ เช่น เอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ ๕ ที่ไทย
เป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้เรายังมีภาพบันทึกการแข่งขันกีฬาครั้งส�ำคัญ อย่าง ภาพการชก
ของ โผน กิ่งเพชร นักมวยแชมเปี้ยนโลกคนแรกของไทย หรือ การแข่งขันฟุตบอลระหว่าง
ประเทศอย่างเป็นทางการครัง้ แรกของทีมชาติสยาม พบกับทีมอินโดจีน ทีป่ ระกอบไปด้วย
ผู้เล่นเวียดนามและฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ รวมถึงข่าวกีฬาประจ�ำวันของสถานี
บางช่อง เช่น ข่าวกีฬาของโทรทัศน์ช่อง ๔ สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๐๓ - ๒๕๒๓ หรือสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๒๓
วันนี้จึงขอน�ำตัวอย่างบางส่วนจากกรุหนังกีฬาของเรามาแนะน�ำ  เพื่อเป็นการ
เรียกน�้ำย่อยให้ท่านได้ลองมาสัมผัสด้วยตัวท่านเอง

การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น รุ่นเวลเตอร์เวท รอบรองชนะเลิศ
โอลิมปิกเกมส์ ๑๙๙๒ ที่เมืองบาร์เซโลนา
เมือ่ ถามถึงความคาดหวังของแฟนกีฬาไทยในโอลิมปิกเกมส์แต่ละครัง้ มวยสากล
สมัครเล่นเป็นกีฬาประเภทแรกที่มักถูกหยิบมาพูดถึงอยู่เสมอ เหรียญรางวัลแรกของทัพ
นักกีฬาไทยในโอลิมปิก ก็ได้มาจากกีฬาประเภทนี้ (พเยาว์ พูนธรัตน์ เหรียญทองแดง
โอลิมปิกเกมส์ ๑๙๗๖) และตั้งแต่โอลิมปิกเกมส์ ๑๙๘๔ ที่ลอสแอนเจลิส เป็นต้นมา

๑๘

นักชกทีมชาติไทยก็สามารถคว้าเหรียญรางวัลติดมือกลับได้ตลอดทุกครั้ง  
ส�ำหรับในโอลิมปิกเกมส์ ๑๙๙๒ นั้น หนึ่งในนักชกความหวังของไทยคือ อาคม
เฉ่งไล่  ซึง่ สามารถเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศของรุน่ เวลเตอร์เวท พบกับ ไมเคิล
คาร์รูท ตัวเต็งเหรียญทองจากไอร์แลนด์   แม้สุดท้ายแล้วอาคมจะต้องพ่าย
คาร์รูทไป แต่ภาพบันทึกการชกไฟต์นี้ก็แสดงให้เห็นสปิริตของอาคมอย่างเต็ม
เปี ่ ย ม และสุ ด ท้ า ย ไมเคิ ล คาร์ รู ท ก็ ส ามารถคว้ า เหรี ย ญทองไปได้
ส่วนอาคมได้เหรียญทองแดงซึ่งเป็นเหรียญรางวัลเดียวที่นักกีฬาไทยได้ใน
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนั้น
ท่านสามารถขอชมภาพการแข่งขันรอบรองชนะเลิศไฟต์ประวัติศาสตร์ครั้งนั้นได้ จากสื่อโสตทัศน์ เลขทะเบียน D -  02089

เขาทรายป้องกันแชมป์ครั้งที่ ๑๗
นอกจากระดับสมัครเล่นจะเป็นความหวังในโอลิมปิกเกมส์แล้ว  ใน
ระดับอาชีพ กีฬามวยสากลก็ยงั เป็นกีฬาทีส่ ร้างความภาคภูมใิ จมาให้คนไทยได้
อยู่เสมอ และนักมวยผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการมวยสากลอาชีพของไทย ก็คงหนี
ไม่พ้น เขาทราย แกแล็คซี่  ผู้สามารถป้องกันแชมป์ได้ถึง ๑๙ ครั้งติดต่อกัน อัน
ยังคงเป็นสถิติโลกสูงสุดของรุ่นจูเนียร์แบนตั้มเวต ที่ยังไม่มีนักมวยคนไหนโค่น
ลงได้   ความนิยมในตัวเขาทรายมีมากมายถึงขั้นที่ว่า เมื่อใดที่ขึ้นชก ถนนใน
กรุงเทพฯจะว่างโล่ง เพราะทุกคนจะนั่งลุ้นเขาทรายอยู่ที่บ้าน ในการป้องกัน
แชมป์ ๑๙ ครั้งดังกล่าวนั้น เขาทรายสามารถชนะน็อคได้ถึง ๑๖ ครั้ง และหนึ่ง
ในนัน้ คือ การป้องกันแชมป์ครัง้ ที่ ๑๗  ณ เวทีมวยชัว่ คราว จังหวัดสมุทรสงคราม
ในวันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๓๔  โดยผู้ท้าชิงคือ ปาร์ค แจ ชุค จากเกาหลีใต้ ซึ่งเขา
ทรายก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยีย่ มสมราคาแชมป์โลกขวัญใจชาวไทย สามารถ
เอาชนะน็อค แจ ชุค ไปได้ในยกที่ ๕  ถือเป็นการแพ้น็อคเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ในชีวิตของยอดนักชกชาวเกาหลีใต้ผู้นี้
ท่านสามารถขอชมภาพการชกของต�ำนานทีย่ งั มีลมหายใจของวงการ
มวยสากลไทยผู้นี้ได้ จากสื่อโสตทัศน์ เลขทะเบียน  D2 - 03396

ชาติชาย เชี่ยวน้อย ชิงเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นฟลายเวท WBC
กับ แอฟเฟรน ทอร์เรส
นอกจาก เขาทราย แกแล็คซี่   วงการมวยอาชีพของไทยยังมี
แชมเปี้ยนโลกคนอื่นอีกมากมาย หนึ่งในนั้นคือ ชาติชาย เชี่ยวน้อย แชมป์โลก
รุ่นพี่ของเขาทราย ที่สามารถสร้างความประทับใจให้แฟนมวยชาวไทยมาก่อน
หน้า ชาติชายเป็นแชมเปี้ยนโลกของไทยคนที่สอง ต่อจาก “โผน กิ่งเพชร”

และเคยเอาชนะนักชกชื่อดังจากต่างประเทศได้หลายต่อหลายคน หนึ่งในนั้น
คือ แอฟเฟรน ทอร์เรส ที่คนไทยให้ฉายาว่า “ไอ้แมงป่อง” คู่ปรับคนส�ำคัญที่
ผลัดกันแพ้ – ชนะ มาโดยตลอด โดยครัง้ แรกเจอกันในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ชาติชาย
สามารถชนะน็อคทอร์เรสในยกที่ ๑๓ และป้องกันแชมป์โลกรุน่ ฟลายเวทได้ถงึ
กรุงเม็กซิโก ซิตี้ ก่อนจะมาแพ้น็อคในยกที่ ๘ จนเสียแชมป์ในปีถัดมา ที่กรุง
เม็กซิโก ซิตี้ เช่นเดียวกัน ส�ำหรับภาพบันทึกการแข่งขันที่เรามีอยู่นั้น คือ การ
พบกันครั้งที่ ๓ ของทั้งคู่  ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ที่ทอร์เรสต้องเป็น
ฝ่ายมาเยือนทีเ่ มืองไทยบ้าง และสุดท้ายก็พา่ ยคะแนนจนต้องเสียแชมป์คนื กลับ
ไปให้ชาติชายในที่สุด ซึ่งในการชกครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
เสด็จฯ มาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง ณ กิตติขจรกีฬาสถาน ด้วย
ท่านสามารถขอชมภาพการชกไฟท์ประวัตศิ าสตร์ของ ชาติชาย เชีย่ ว
น้อย และ แอฟเฟรน ทอร์เรส ได้ จากสื่อโสตทัศน์ เลขทะเบียน  D2 – 03297

การแข่งขันฟุตบอลรอบก่อนรองชนะเลิศระหว่าง ไทย – จีน
ในกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๐ (ครึ่งหลัง)
กี ฬ าฟุ ต บอลเป็ น กี ฬ าอี ก
ประเภทหนึ่งที่แฟนกีฬาชาวไทยส่ง
ใจไปเชียร์อย่างเต็มที่ในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ แมตช์ส�ำคัญแมตช์
หนึง่ ทีย่ งั คงตราตรึงอยูใ่ นความทรงจ�ำ
ของแฟนฟุตบอลชาวไทย คือรอบก่อน
รองชนะเลิศ ที่พบกับทีมชาติจีนใน
เอเชียนเกมส์ ครัง้ ที่ ๑๑ ทีจ่ นี เป็นเจ้าภาพ ครัง้ นัน้ ทีมชาติไทยลงสนามในฐานะ
ทีมที่เป็นรองสุดกู่ ทั้งต้องลงแข่งกับเจ้าภาพ และวันนั้นยังเป็นวันชาติจีนอีก
ด้วย ส่งผลให้นักเตะและกองเชียร์เจ้าถิ่นมีความฮึกเหิมเป็นพิเศษ แต่สุดท้าย
แล้ว ทีมไทยกลับได้ประตูขึ้นน�ำไปก่อนในต้นครึ่งหลัง และสามารถยันสกอร์นี้
เอาไว้ได้จนจบการแข่งขัน ดับความฝันเหรียญทองของยักษ์ใหญ่และเจ้าภาพ
อย่างจีนลงในวันชาติของพวกเขาเอง และยังถือเป็นครั้งแรกที่นักเตะไทย
สามารถผ่านเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศในกีฬาเอเชียนเกมส์ได้อีกด้วย
ท่านสามารถขอชมภาพการการแข่งขันฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์
นัดนั้นได้ จากสื่อโสตทัศน์ เลขทะเบียน  D – 01347
ทั้งหมดนี้เป็นแค่เพียงตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้นของกีฬาในหอ
ภาพยนตร์ ยังมีการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์อีกมากมายทั้งรายการระดับ
นานาชาติ ไปจนถึงกีฬาสีที่ถูกบันทึกไว้ในหนังบ้าน รอให้ท่านมาเลือกชมกัน
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นุ ่ น ศิ ร พั น ธ์ วั ฒ นจิ น ดา
นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕  
เป็นนางเอกสาวผู้สนใจศิลปะการแสดงมาตั้งแต่วัยเยาว์ สมัยเด็กนุ่นเคยเป็น
นางร�ำของโรงเรียนร�ำไทยและเคยใฝ่ฝันอยากเป็นนักแสดงเพราะชื่นชอบใน
การแสดงละครเวทีทตี่ อ้ งเปลีย่ นบุคลิกเป็นตัวละครให้คนดูเชือ่ แต่ดว้ ยความที่
เป็นนักเรียนสายวิทย์มาตลอดตัง้ แต่ระดับมัธยมจนถึงอุดมศึกษา ไม่ได้เรียนมา
ทางนิเทศศาสตร์อย่างที่ตั้งใจไว้ สาวเหนือผิวสีน�้ำผึ้งผู้นี้จึงไม่เคยคาดหวังว่า
ตนเองจะได้เป็นนักแสดงจริง ๆ เลยสักครั้ง
แต่จุดเริ่มต้นที่ท�ำให้ได้เข้าสู่อาชีพในฝันกลับอยู่ในช่วงการเรียน
สายวิทย์ อย่างคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นนั่ เอง  เมือ่ มีคนมา
ขอถ่ายรูปไปส่งประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ล ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนผ่านการ
คัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย และสามารถคว้ารางวัลดัชชี่เกิร์ลมาครองได้โดยที่
เจ้าตัวไม่ได้คาดคิด รางวัลนีถ้ อื เป็นใบเบิกทางให้นนุ่ ได้กลายเป็นนักแสดงอย่าง
ที่เคยใฝ่ฝันไว้ในวัยเด็ก ซึ่งผลงานบนจอเงินเรื่องแรกของเธอ ก็ได้รับบทบาท
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นเดียวกับชีวติ จริง เพียงแต่เปลีย่ นบุคลิก
จากสาววิศวะเสื้อช็อป มาเป็น สาวมาดศิลปิน ในคณะวิจิตรศิลป์แทน
ภาพยนตร์เรือ่ งนัน้ คือ เพือ่ นสนิท ออกฉายเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  (เพียง
หนึ่งปีหลังจากที่ได้รับรางวัลดัชชี่เกิร์ล) ก�ำกับโดย คมกฤษณ์ ศรีวิมล หนึ่งใน
ทีมผู้ก�ำกับที่เพิ่งโด่งดังมาจากภาพยนตร์เรื่อง แฟนฉัน แม้นักแสดงน�ำของ
เพื่อนสนิท ทั้งสามคนจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ทั้งหมด แต่ด้วยเนื้อหาที่สร้าง

๒๐

ความประทับใจให้กับบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยในช่วงเวลานั้นเป็นอย่าง
มาก ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จนกลายเป็น
ภาพยนตร์รกั ประจ�ำใจวัยรุน่ ไทยใน พ.ศ. นัน้   และหนึง่ ในตัวละครทีผ่ คู้ นจดจ�ำ
ได้มากทีส่ ดุ ก็คอื “ดากานดา” นักศึกษาสาวมาดเซอร์ผถู้ กู เพือ่ นสนิทอย่าง “ไข่
ย้อย” พระเอกของเรื่องแอบรัก ที่น�ำแสดงโดย นุ่น ศิรพันธ์ นั่นเอง
นอกจากจะสามารถสร้างความประทับใจให้บรรดาแฟนภาพยนตร์
ทั่วฟ้าเมืองไทยได้แล้ว บทบาทแรกในชีวิต อย่าง ดากานดา ก็ยังท�ำให้นุ่นได้รับ
การเสนอชือ่ เข้าชิงรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยีย่ มจากหลายสถาบัน  จนสามารถ
คว้ามาครองได้ ๑ รางวัล จาก เฉลิมไทยอวอร์ด ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในสาขา
นักแสดงหญิงในบทน�ำจากภาพยนตร์ไทยแห่งปี
นับจากวันนั้น ชื่อของ ศิรพันธ์ วัฒนจินดา  ก็กลายเป็นดาวดวงใหม่
ที่แจ้งเกิดขึ้นมาในวงการภาพยนตร์ไทยอย่างเต็มตัว และมีผลงานการแสดง
ออกมาให้เป็นที่จดจ� ำอยู่เสมอ อาทิเช่น นวลจัน หญิงท้องผู้ออกตามหา
สามีที่หายไปจนเข้ามาเจอคฤหาสน์ลึกลับ ใน เปนชู้กับผี (๒๕๔๙) หรือ ปุ้น
คอลัมนิสต์สาวเปรี้ยวผมทอง ใน ๙ วัด (๒๕๕๓) ซึ่งผลงานการแสดงทั้ง
สองเรื่องนี้ ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจาก
สถาบันต่าง ๆ อีกเช่นเดียวกัน
ปัจจุบัน นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ยังคงมีผลงานที่สร้างความประทับ
ใจแก่ผชู้ มออกมาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ภาพยนตร์ ละคร และพิธกี รรายการโทรทัศน์
โดยภาพยนตร์เรือ่ งล่าสุดคือ Home ความรัก ความสุข ความทรงจ�ำ (๒๕๕๕)
ในบทบาทของ ปรียา สาวเหนือผู้สับสนในความรักก่อนเข้าพิธีแต่งงาน  
ล�ำดับผลงานภาพยนตร์: เพื่อนสนิท (๒๕๔๘) เปนชู้กับผี (๒๕๔๙) หนึ่งใจ...
เดียวกัน (๒๕๕๑) ๙  วัด (๒๕๕๓) ความรัก ศรัทธา ปาฏิหาริย์ ตอน ผู้หญิงคน
นีไ้ ม่อยากชือ่ บุญรอด (๒๕๕๔ ) ต�ำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๓ - ๔
(๒๕๕๔) Home ความรัก ความสุข ความทรงจ�ำ (๒๕๕๕)

วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม  ศกนี้  
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก
นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา และ  พิช วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล
มาพิมพ์รอยมือรอยเท้าที่ลานดารา หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
และร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์การท�ำงานในวงการภาพยนตร์
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดได้ที่
หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)
๐๒ ๒๘๒ ๒๐๑๓ ต่อ ๑๑๑

พิ ช วิ ช ญ์ วิ สิ ฐ หิ รั ญ วงษ ์ กุ ล
พิช วิชญ์วสิ ฐิ หิรญ
ั วงษ์กลุ เกิดเมือ่ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒  
เป็นเด็กหนุ่มที่มีแววเป็นศิลปินมาตั้งแต่สมัยมัธยม ด้วยการเป็นนักร้องน�ำใน
วงดนตรีของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่  ก่อนจะเข้าสูอ่ าชีพนักแสดง
ในเวลาต่อมา จากการชักชวนของ มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ผู้ก�ำกับ
ภาพยนตร์ทเี่ ป็นรุน่ พีจ่ ากโรงเรียนเดียวกัน โดยภาพยนตร์เรือ่ งแรกของมะเดีย่ ว
ที่พิชได้มีโอกาสร่วมแสดง  คือ ๑๓ เกมสยอง ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่ก็มีบทบาท
แค่ตัวประกอบที่เห็นเพียงแขนเท่านั้น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ พิชได้รบั บทเป็น มิว เด็กมัธยมผูม้ พี รสวรรค์ทางด้าน
ดนตรี ใน รักแห่งสยาม ภาพยนตร์ล�ำดับถัดมาของมะเดี่ยว ภาพยนตร์เรื่องนี้
ได้รบั การพูดถึงอย่างกว้างขวาง จนเกิดกลุม่ แฟนคลับขึน้ มาเรียกร้องให้ฉายรอบ
พิเศษขึน้ ทีโ่ รงภาพยนตร์สกาล่า บริเวณสยามสแควร์อนั เป็นฉากหลักของเรือ่ ง
รวมทัง้ มีการเรียกร้องฉายฉบับ Director’s Cut ทีม่ คี วามยาวมากกว่าฉบับปกติ
นอกจากนี้ รักแห่งสยาม ยังเดินสายท�ำรายได้และคว้ารางวัลทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ อย่างมากมาย  ส่งผลให้ พิช กลายเป็นนักแสดงทีม่ ชี อื่ เสียงในเวลา
อันรวดเร็ว และยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงน�ำชายยอดเยี่ยมใน
การประกวดหลายสถาบัน ก่อนจะได้รับรางวัลนักแสดงน�ำชายจากภาพยนตร์
ไทยแห่งปี เฉลิมไทยอวอร์ด ครั้งที่ ๕  ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๐

นอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวของ พิช ผู้เป็นนักแสดงน�ำแล้ว
รักแห่งสยาม ยังท�ำให้ทุกคนได้รู้จักกับวง ออกัส ซึ่งเป็นวงดนตรีของ มิวและ
เพื่อน ๆ ในเรื่องอีกด้วย ซึ่งภายหลัง วงนี้ก็ได้ออกอัลบั้มจริง ๆ โดยมี พิช เป็น
นักร้องน�ำ และได้รบั ความนิยมอย่างมากในประเทศจีน นอกจากนี้ วงออกัสยัง
ได้ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง ฝัน - หวาน - อาย - จูบ  ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ใน
ตอน “ฝัน” ซึ่งก�ำกับโดยมะเดี่ยว เช่นเดิม ก่อนที่พิชและเพื่อนร่วมวงจะเข้ามา
รับบทน�ำในภาพยนตร์ เรื่อง เพื่อนไม่เก่า ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นกลุ่มเพื่อนที่ต้อง
ปั่นจักรยานจากกรุงเทพฯ ขึ้นมาล�ำปางเพื่อเป็นการแก้บน  
ปัจจุบัน พิช วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล นับเป็นนักแสดงวัยรุ่นที่มีฐาน
แฟนคลับเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยภาพยนตร์เรื่องล่าสุด
คือ Home ความรัก ความสุข ความทรงจ�ำ (พ.ศ. ๒๕๕๕) รับบทเป็น เลี่ยม
น้องชายของ ปรียา แสดงโดย นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา นางเอกสาวผู้ให้เกียรติ
มาพิมพ์รอยมือรอยเท้าร่วมกัน บนลานดารา ในครั้งนี้
ล�ำดับผลงานภาพยนตร์: รักแห่งสยาม (๒๕๔๙)  ฝัน-หวาน-อาย-จูบ (๒๕๕๑)  
เพื่อนไม่เก่า (๒๕๕๔)  Home ความรัก ความสุข ความทรงจ�ำ ( ๒๕๕๕)

๒๑

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

โปรแกรม ฉายภาพยนตร์
เดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม

สั น ติ สุ ข พรห มศิ ริ
สันติสขุ พรหมศิริ เกิดเมือ่ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ที่ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บรุ ี  
เริ่มสนใจศิลปะมาตั้งแต่ยังเด็ก จากการที่คุณพ่อเรียนเพาะช่าง ท�ำให้เด็กชายสันติสุข
ชื่นชอบการวาดรูปเป็นพิเศษ หลังจากนั้น จึงหันมาสนใจดนตรีในสมัยวัยรุ่น เคยตั้งวง
ดนตรีกับเพื่อน ๆ เล่นเป็นงานอดิเรก ก่อนจะเจอจุดเปลี่ยนของชีวิตให้ได้รู้จักศิลปะ
อีกแขนงหนึ่งอย่างการเป็นนักแสดง จนท�ำให้กลายเป็นพระเอกที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน
จุดเปลีย่ นทีว่ า่ นัน้ เกิดขึน้ เมือ่ ตอนทีเ่ ป็นนักศึกษา ปี ๓ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เมือ่ เพือ่ นเก่าสมัยเด็ก ได้ชกั ชวนให้เข้าชมรมศิลปะและการแสดง ท�ำให้สนั ติสขุ ได้เริม่ รูจ้ กั
และคลุกคลีกับการแสดงละครเวทีในรั้วมหาวิทยาลัย และได้เป็นประธานชมรมเมื่อขึ้น
ปี ๔ ช่วงนี้เองที่มีโอกาสได้รับบทเป็นตัวประกอบในละครโทรทัศน์บางเรื่อง จากการ
ชักชวนของรุ่นพี่ชมรมที่เข้าสู่วงการบันเทิงไปก่อนหน้า ก่อนที่ “ครูช่าง” ชนประคัลภ์
จันทร์เรือง จะดึงให้มาเล่นละครเวทีนอกรัว้ มหาวิทยาลัยและละครโทรทัศน์บางเรือ่ งอย่าง
จริงจัง
ชื่อเสียงของ สันติสุข พรหมสิริ จึงเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการนับแต่นั้น จนมี
บริษทั หนังหลายแห่งเข้ามาติดต่อให้แสดงภาพยนตร์  ภาพยนตร์เรือ่ งแรกทีน่ ำ� แสดงโดย
พระเอกนัยน์ตาเศร้าผูน้ ี้ คือ ค�ำมัน่ สัญญา ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ของบริษทั ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่   
คู่กับ จินตหรา สุขพัฒน์ นางเอกที่กลายเป็นดาราคู่ขวัญของเขาในเวลาต่อมา นอกจาก
จะท�ำให้ได้เริ่มเป็นที่รู้จักในจอเงินแล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังท�ำให้สันติสุขคว้ารางวัล
ตุ๊กตาเงิน ดาวรุ่งฝ่ายชาย อันเป็นรางวัลทางการแสดงรางวัลแรกของตนเองมาครอง
ได้อีกด้วย
หลังแสดงภาพยนตร์คู่กันเรื่องแรก สันติสุขและจินตหราก็รับบทน�ำคู่กัน
มาโดยตลอด รวมถึงปีต่อมา (พ.ศ. ๒๕๓๑) ที่แฟนภาพยนตร์ได้รู้จัก สันติสุข ในบทบาท
ของ บุญชู  บ้านโข้ง หนุม่ สุพรรณแสนซือ่ ทีเ่ ดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพือ่ สอบเอนทรานซ์ ใน
ภาพยนตร์เรื่อง บุญชูผู้น่ารัก ผลงานของบัณฑิต ฤทธิ์ถกล บุคลิกมองโลกในแง่ดีแบบ
ใสซื่อบริสุทธิ์ของบุญชูและความสนุกสนานจากพฤติกรรมของผองเพื่อน ส่งผลให้
ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนมีการสร้างภาคต่อตามมาอีกหลาย
ภาค ท�ำให้ชื่อของ สันติสุข พรหมสิริ กลายเป็นชื่อที่ครองใจแฟนภาพยนตร์ไทยได้
ในเวลาไม่นาน และในปีเดียวกันนี้เอง สันติสุขก็ยังคว้าสามารถรางวัล ตุ๊กตาทอง สาขา
ผู้แสดงน�ำฝ่ายชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง พ่อปลาไหล แม่พังพอน มาครองได้
อีกด้วย นับเป็นปีแห่งการแจ้งเกิดบนโลกภาพยนตร์ของเขาอย่างแท้จริง
จากวันนั้น ผ่านจนเกือบ ๒๕ ปีที่โลดแล่นอยู่บนจอเงิน สันติสุข พรหมสิริ
ได้ฝากผลงานการแสดงที่น่าจดจ�ำไว้หลายต่อหลายเรื่อง ทั้งบทชีวิต บทตลก รวมถึง
บทร้าย จนได้ชอื่ ว่าเป็นดาราเจ้าบทบาทคนหนึง่ ในวงการภาพยนตร์ไทย  ปจั จุบนั สันติสขุ
ยังคงมีผลงานการแสดงทั้งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ให้ได้ติดตามอยู่เสมอ โดย
ภาพยนตร์เรื่องล่าสุด คือ บุญชู จะอยู่ในใจเสมอ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ภาคสุดท้าย ของ
บุญชู ภาพยนตร์ที่เคยสร้างชื่อให้กับเขาเมื่อสมัยยังหนุ่มนั่นเอง
วันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ศกนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้รบั เกียรติ
อย่างสูงจาก สันติสขุ พรหมสิริ มาพิมพ์รอยมือรอยเท้าทีล่ านดารา หน้าโรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา และร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์การท�ำงานในวงการภาพยนตร์ ตัง้ แต่เวลา
๑๔.๐๐ น. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถาม
รายละเอียดได้ที่หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ๐๒ ๒๘๒ ๒๐๑๓ ต่อ ๑๑๑

๒๒

หนังกีฬา

ล�ำดับผลงานภาพยนตร์ :
ค�ำมั่นสัญญา (๒๕๓๐) รักจ๋ามาแล้วจ๊ะ (๒๕๓๐) รักใคร่ (๒๕๓๐) วงศาคณา
ญาติ (๒๕๓๐) หวานมันส์ ฉันคือเธอ (๒๕๓๐) ด้วยเกล้า (๒๕๓๐) วิวาห์ไฟ
(๒๕๓๑) หวานมันส์ ฉันคือเธอ ๒ (๒๕๓๑) บุญชูผู้น่ารัก (๒๕๓๑) พี่เลี้ยง
(๒๕๓๑) ตลาดพรหมจารี (๒๕๓๑) (สันติสุข-จินตหรา) ทองประกายแสด
(๒๕๓๑) ความรัก (๒๕๓๑) พ่อปลาไหล แม่พังพอน (๒๕๓๑) ครูไหวใจร้าย
(๒๕๓๒) บุญชู ๒ น้องใหม่ (๒๕๓๒) เรือนแพ (๒๕๓๒) คนทรงเจ้า (๒๕๓๒)  
เศรษฐีใหม่ (๒๕๓๒) ยิ้มนิดคิดเท่าไร (๒๕๓๒) เทวดาตกสวรรค์ (๒๕๓๒)  
หลงไฟ (๒๕๓๓) ขอชื่อ สุธี สามสี่ชาติ (๒๕๓๓) บุญชู ๕ เนื้อหอม (๒๕๓๓)  
นางอาย (๒๕๓๓) ถึงคราวจะเฮง (๒๕๓๓) คือฉัน (๒๕๓๓) กระท่อมใหม่
ทะเลเดิม (๒๕๓๓) ส.อ.ว.ห้อง ๒ รุ่น ๔๔ (๒๕๓๓) ไอ้คุณผี (๒๕๓๔)  โก๊ะ
จ๋าป่านะโก๊ะ (๒๕๓๔) เพียงเรามีเรา (๒๕๓๕) หอ หึ หึ (๒๕๓๕) สมศรี ๔๒๒
อาร์ (๒๕๓๕) บุญตั้งไข่ (๒๕๓๕) ครูจันทร์แรม ประทีปแห่งลุ่มแม่น�้ำแม่สาย
(๒๕๓๕) จะกู่รักกอดน้องให้ก้องโลก (๒๕๓๕) เจาะเวลาหาโก๊ะ (๒๕๓๕)
จะใหญ่จะย่อก็พ่อเรา (๒๕๓๕) สมศรี ๔๒๒ R โปรแกรม B (๒๕๓๖) กอด
คอกันแหวว (๒๕๓๖) กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ (๒๕๓๗) อ�ำแดงเหมือนกับ
นายริด (๒๕๓๗) นายระบือ (๒๕๓๗) มหัศจรรย์แห่งรัก (๒๕๓๘) สมศรี๔๒๒
R โปรแกรม B ปีนี้มีน้อง (๒๕๓๘) บุญชู ๘ เพื่อเธอ (๒๕๓๘) อนึ่ง คิดถึงพอ
สังเขป รุน่ ๒ (๒๕๓๙) สตางค์ (๒๕๔๓) จันดารา (๒๕๔๔) เกิดมาลุย (๒๕๔๗)  
ซุ้มมือปืน (๒๕๔๘) ต�ำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (๒๕๔๙) บุญชู
ไอ-เลิฟ-สระอู (๒๕๕๑) องค์บาก ๒ (๒๕๕๑) บุญชู จะอยูใ่ นใจเสมอ (๒๕๕๓)

วันแม่

รัตน์ เปสตันยี

ในเดือนกรกฎาคมนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้รับ
เกียรติจากคุณชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ผู้ก�ำกับภาพยนตร์รุ่นใหม่ มาจัดแสดง
งานนิทรรศการภาพถ่ายครั้งแรกของเขาที่หอภาพยนตร์ ภายในงาน
นิทรรศการจะมีการจัดฉายวิดีโออาร์ต ในหัวข้อ Homeless ซึ่งเป็น
ส่วนขยายอีกด้านหนึ่งของผลงานภาพยนตร์ล่าสุดของเขาเรื่อง Home
ความรัก ความสุข ความทรงจ�ำ  กลุ่มงานกิจกรรมจึงคัดเลือกภาพยนตร์
จ�ำนวนหนึ่งเพื่อจัดฉายในโปรแกรมบ้าน และ ไร้บ้าน
นอกจากนี้ทางบริษัทสหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
และ ค�ำม่วน สตูดิโอ บริษัทอ�ำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง Home ความ
รัก ความสุข ความทรงจ�ำ  ยังได้ติดต่อคุณนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนะจินดา และ
คุณพิช วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล มาพิมพ์รอยมือรอยเท้าที่ลานดาราอีกด้วย
ในตารางจัดฉายภาพยนตร์เดือนนี้จึงมีผลงานภาพยนตร์ของนักแสดง
ทั้งสองท่าน
ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม – ๑๒ สิงหาคม จะมีการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิค ซึ่งในแต่ละครั้ง กีฬาที่คนไทยตั้งความหวังก็จะไม่พ้น
กีฬามวย กลุ่มงานกิจกรรมจึงเลือกภาพยนตร์ไทยที่เกี่ยวกับมวย และ
ภาพยนตร์ที่แสดงน�ำโดยแชมป์มวยชาวไทย มาจัดฉายตลอดทั้งเดือน
กรกฎาคมและสิงหาคม
ส่วนเดือนสิงหาคม กลุ่มงานกิจกรรมได้คัดเลือกภาพยนตร์ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับแม่ หรือ มีมุมมองที่มีต่อตัวละครแม่ อย่างน่าสนใจทั้งไทย
และต่างประเทศ มาจัดฉายตลอดเดือนสิงหาคม
นอกจากนี้ เดือนสิงหาคม ยังเป็นธรรมเนียมของหอภาพยนตร์
ที่จะจัดฉายภาพยนตร์ผลงานของรัตน์ เปสตันยี เพื่อร�ำลึกถึงการจากไป
ของรัตน์ เปสตันยี ผู้ก�ำกับและผู้สร้างภาพยนตร์ที่มุ่งสร้างมาตรฐานให้
ภาพยนตร์ไทยเทียบเท่าระดับสากล ในปีนี้ กลุ่มงานกิจกรรมจะจัดฉาย
ผลงานของคุณรัตน์ เปสตันยี ทุกวันอาทิตย์ของเดือนสิงหาคม
ส่วนกิจกรรมลานดาราของเดือนสิงหาคมนี้ หอภาพยนตร์ได้รบั
เกียรติจากพระเอกชื่อดังอย่างสันติสุข พรหมศิริ ร่วมพิมพ์รอยมือและ
รอยเท้า กลุ่มงานกิจกรรมจึงเลือกผลงานการแสดงของสันติสุขในหลาก
หลายบทบาทมาน�ำเสนอ

ก่อนดูหนังที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา อย่าลืมแวะชิมกาแฟ
และเครื่องดื่มที่ร้าน “ดารากาแฟ” (Star Cafe’) และเลือก
ซื้อของที่ระลึกจากหอภาพยนตร์ ที่ “ร้านขายของจ�ำ”
บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๓

กรกฎาคม โปรแกรมฉายภาพยนตร์เดือนกรกฎาคม
๒๕๕๕ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

อาทิตย์ ๑ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๐๐ น.
เปิดงานนิทรรศการ HOMELESS

นิทรรศการภาพถ่ายครั้งแรกในชีวิตของ
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล และฉายภาพยนตร์เรื่อง
Home ความรัก ความสุข ความทรงจ�ำ

(โปรแกรมบ้าน)
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล / สร้างโดย
บริษัท สหมงคลฟิล์ม (อินเตอร์เนชั่นแนล) จ�ำกัด
เรื่องราวของผู้คนกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวพันกันด้วยความรัก
ความสุข ความทรงจ�ำ ตั้งแต่ เน เด็ก ม. ๖ กับ บีม รุ่น
น้อง ม. ๓ ที่มาเจอกันระหว่าง ที่เนถ่ายรูปโรงเรียนเก็บ
ไว้ในคืนสุดท้ายก่อนปิดภาคเรียน, บัวจัน สาวใหญ่ผู้
เศร้าโศกกับการจากไปของสามี คอยเฝ้าดูชีวิตรักที่เพิ่ง
เริ่มต้นของหลานวัยรุ่น เหว่า กับ ชมภู่ จนถึงเรื่องของ
ปรียา ที่ยิ่งใกล้วันแต่งเธอก็ยิ่งท�ำให้ตั้งค�ำถามกับตัวเอง
ว่า เสี่ยเล้ง คือคนที่ใช่แน่หรือ หลัง พี่เป๊ก รักแรกที่เธอ
ฝังใจหวนกลับมาทวงสัญญารักอีกครั้ง   
หลังจบภาพยนตร์รวมพูดคุยกับผู้ก�ำกับ
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล และชมงานวิดีโออาร์ต “ไร้บ้าน”
บทสรุปของภาพยนตร์เรื่อง Home ในส่วนที่ผู้ชมยัง
ค้างคาใจ

พุธที่ ๔ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ไชยา

(โปรแกรมกีฬามวย)
๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย ก้องเกียรติ โขมศิริ /
สร้างโดย บริษัทไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
ชีวิตเด็กใต้สามคน เปี๊ยก สะหม้อ และเผ่า เข้าสู่วงการ
มวยด้วยหวังตามรอย แกร่งศึก พีช่ ายของเผ่าทีเ่ ป็นยอด
มวยดังประจ�ำเวทีลุมพินี หากทั้งสามกลับมาเจอความ
จริงว่า แกร่งศึก ฆ่าตัวตายอย่างมีเงื่อนง�ำ พร้อม ๆ กับ
เห็นความฟอนเฟะหลังฉากวงการมวยทีเ่ กีย่ วพันทัง้ การ
พนันและอาชญากรรม ไม่ชา้ เพือ่ นรักสามคนก็ตอ้ งเลือก
ว่าจะอยู่ในโลกเถื่อนเพื่อเงินทอง หรือหยัดยืนบนเวที
เพื่อพิสูจน์ศักดิ์ศรีแห่งมวยไชยา

พฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Piagol

อาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๑๕.๐๐ น.
งานปิดนิทรรศการ Homeless

มินิคอนเสิร์ต Sponx Live (ชูเกียรติ และวิชญ์วิสิฐ
หิรัญวงษ์กุล) พร้อมการประมูลภาพถ่าย น�ำรายได้ส่วน
หนึ่งฯ มอบให้หอภาพยนตร์

จันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๑๗.๓๐ น.
ฝันบ้าคาราโอเกะ

(โปรแกรมบ้าน)
๒๕๔๐ / ก�ำกับโดย เป็นเอก รัตนเรือง /
สร้างโดย บริษัทไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
ความฝันประหลาดของ ปู ทีเ่ ห็นแม่หมกมุน่ กับการสร้าง
บ้านโมเดล และยังเห็นแม่ยิงพ่อตายด้วย ท�ำเอาปู
ร้อนใจน�ำความฝันไปปรึกษาพ่อปั๋ม ตีความหมายได้ว่า
หากแม่เธอสร้างบ้านโมเดลในฝันเสร็จเมื่อไหร่ พ่อเธอ
จะตายเมื่อนั้น ปูจึงพยายามท�ำทุกทางเพื่อต่อชีวิตพ่อ
โดยหารูไ้ หมว่าพ่อเธอไปแอบมีสมั พันธ์กบั หยก เมียเก็บ
ของเสี่ยโต้งเจ้าพ่อร้านคาราโอเกะที่ก�ำลังส่งมือปืนมา
ตามเก็บเขา และมือปืนคนนั้นก็คือ น้อย หนุ่มขี้อายที่
เธอรู้จักในร้านสะดวกซื้อเจ้าประจ�ำ 

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๔๙๘ / ก�ำกับโดย Lee Kang-cheon /
สนับสนุนโดยหอภาพยนตร์เกาหลีใต้
จันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม
(ภาษาเกาหลี ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
๑๐.๐๐ น. กิจกรรมลานดารา
เรื่องราวความอิจฉาริษยา ทรยศหักหลังของกลุ่มผู้
นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา และ พิช วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เพียงเพราะการปรากฏตัวของ
อังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โซจู
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๑๗.๓๐ น. เพื่อนสนิท
Taro The Dragon Boy
ป้ายสีกันเอง บานปลายถึงขั้นที่หนึ่งในสมาชิกถอนตัว
(ผลงานการแสดงชิ้นแรกของศิรพันธ์ วัฒนจินดา)
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก และโปรแกรมบ้าน)
จากวงจรชีวิตแบบนี้
๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย คมกฤษณ์ ตรีวิมล /
๒๕๒๒ / ก�ำกับโดย Kirio Urayama / สนับสนุนโดย
สร้างโดย บริษัท จีทีเอช จ�ำกัด
มูลนิธิญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น  ค�ำบรรยายภาษาไทย)
ศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๑๗.๓๐ น.
หลังได้รับบาดเจ็บจนต้องพักรักษาตัวยาวบนเกาะพงัน
ภาพยนตร์การ์ตนู ต�ำนานพืน้ บ้านของชาวญีป่ นุ่ เรือ่ งราว
ไข่ย้อย เริ่มสนิทสนมกับนุ้ย พยาบาลสาวสวยจนเกิด บ้าน
ของ ทาโร่ เด็กชายที่ออกตามหาแม่ซึ่งถูกสาปให้เป็น
ความผูกพัน ชวนให้หวนนึกถึงดากานดา เพือ่ นสนิทสมัย (โปรแกรมบ้าน)
มังกร ระหว่างการเดินทางทาโร่ต้องพบเจอเรื่องราว
เรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมือ่ สีป่ กี อ่ น ทีแ่ ม้จะรักเพียง ๒๕๓๐ / ก�ำกับโดย เอกลักษณ์ - ชาติ กอบจิตติ  
ผจญภัยมากมายเพือ่ พิสจู น์ถงึ ความรักทีย่ งิ่ ใหญ่ของเขา
ใดแต่ก็ไม่เคยไปไกลเกินเพื่อน กระทั่ง ไข่ย้อย ตัดสินใจ จากนิ ย ายสะท้ อ นสั ง คมเรื่ อ ง ‘จนตรอก’ ของชาติ ที่มีต่อแม่
บอกรั ก เธอในวั น สุ ด ท้ า ยก่ อ นจบ ค� ำ ตอบจากปาก กอบจิตติ สูห่ นังชีวติ ของครอบครัวยากจนในสังคมทีไ่ ม่มี
ดากานดา ท�ำให้เขาต้องคิดทบทวนถึงความรู้สึกตัวเอง ใครเหลียวแล ความฝันที่อยากจะมีบ้านของหัวหน้า
พุธที่ ๑๑ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ที่มีต่อ นุ้ย อย่างหนัก ด้วยกลัวอดีตจะย้อนมาซ�้ำรอย ครอบครัวได้กลายเป็นแรงกดดัน ที่ท�ำให้สมาชิกของ
ไอ้ย่ามแดง (โปรแกรมไร้บ้าน)
ครอบครัวต้องประสบปัญหาจนต้องตั้งค�ำถามว่าตกลง
๒๕๒๓ / ก�ำกับ เชาว์ มีคุณสุต / สร้างโดยบริษัท
อังคารที่ ๓ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ความหมายของค�ำว่าบ้านคืออะไรกันแน่
สหมงคลฟิล์ม (อินเตอร์เนชั่นแนล) จ�ำกัด
เมืองขอทาน
เอกและโทนเป็นเพือ่ นรักกันตัง้ แต่เด็ก หากเมือ่ เติบใหญ่
เสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๑๓.๐๐ น.
(ขี้กลากคอนกรีต) (โปรแกรมไร้บ้าน)
ชะตาชีวิตกลับเปลี่ยนผัน โทน ได้เป็นปลัดอ�ำเภอกลับ
๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย เพิ่มพล เชยอรุณ / สร้างโดย
มาดูแลบ้านเกิด ส่วนเอก กลายเป็นบ้าหลังลูกเมียถูกฆ่า
รักแห่งสยาม
บริษัท สหมงคลฟิล์ม (อินเตอร์เนชั่นแนล) จ�ำกัด
(ผลงานการแสดงชิ้นแรกของ วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล) ตายด้วยนักเลงใจโหด และคอยตามฆ่าโจรเหล่านัน้ อย่าง
ณ เมืองหลวงแห่งหนึ่งในอาณาจักรขอทาน มีสองเจ้า ๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล / สร้างโดย ไม่ปราณี โทน จึงต้องเลือกจะช่วยเพื่อนล้างแค้นแทน
พ่อขอทานผูท้ รงอิทธิพลชิงอ�ำนาจกันอยู่ คือฝ่ายเจ้าพ่อ บริษัท สหมงคลฟิล์ม (อินเตอร์เนชั่นแนล) จ�ำกัด
บุญคุณแต่หนหลัง หรือจัดการ เอก ด้วยวิถที างกฏหมาย
ง็อก และเจ้าพ่อไทกอ กระทั่ง ชั่ง ขอทานหนุ่มผู้เติบโต โต้งและมิวเพื่อนบ้านที่สนิทกัน ต้องจากกันเมื่อแตง
ในส�ำนักเจ้าพ่อง็อก ได้ช่วย พลับพลา โสเภณีสาวจาก พี่สาวของโต้งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย โศกนาฏกรรม
การตามล่าของกลุ่มชายลึกลับ โดยไม่รู้เลยว่าเธอคนนี้ ทีเ่ กิดขึน้ นีท้ ำ� ให้ครอบครัวของโต้งต้องเผชิญปัญหาอย่าง
คื อ เมี ย ใหม่ ข องเจ้ า พ่ อ ง็ อ ก ที่ เ ตรี ย มยึ ด อ� ำ นาจขึ้ น หนัก โดยเฉพาะกรที่เฝ้าโทษตัวเองว่าเป็นต้นเหตุของ
ปกครองเป็นเจ้าแม่ขอทานแทน
การหายตัวไปของลูกสาว เขากลายเป็นคนติดเหล้าและ
ไม่ท�ำงาน สุนีย์จึงต้องกลายเป็นคนที่พยายามเข้มแข็ง
เพื่อประคับประคองครอบครัวให้อยู่รอด ในขณะที่โต้ง
เริ่มไม่แน่ใจความรู้สึกของเขาที่มีต่อมิว

พฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Little Miss Sunshine

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก และโปรแกรมบ้าน)
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย Jonathan Dayton และ Valerie
Faris / สนับสนุนโดย บริษัทแคททาลิสต์ อัลลายแอนซ์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(ภาษาอังกฤษ  ค�ำบรรยายภาษาไทย)
ร่วมเดินทางไปกับครอบครัวฮูเวอร์ ครอบครัวน่ารักที่
สมาชิกทุกคนล้วนมีนิสัยแปลกประหลาด เรื่องราวเกิด
ขึน้ เมือ่ โอลีฟ สาวน้อยวัยเจ็ดขวบ มีความฝันว่าจะชนะ
การประกวด ลิตเทิล มิส ซันไชน์ ให้ได้ จึงแอบวางแผน
ลับๆเพื่อพาเหล่าสมาชิกครอบครัวแปลก ๆ ของเธอ
ทัง้ หมดออกเดินทางด้วยรถตูไ้ ปแคลิฟอร์เนีย เพือ่ ท�ำให้
ความฝันของสาวน้อยโอลีฟเป็นจริง

ศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
บิวตี้ฟูล บ๊อกเซอร์

(โปรแกรมกีฬามวย)
๒๕๔๖ / ก�ำกับ เอกชัย เอื้อครองธรรม /
สร้างโดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม พิกเจอร์ส จ�ำกัด
อิงจากชีวิตจริงของ ปริญญา เจริญผล นักมวยกะเทย
ชื่ อ ดั ง หนั ง เล่ า เรื่ อ งของปริ ญ ญา ที่ แ ม้ จ ะมี ค วาม
ปรารถนาอยากจะเป็นผู้หญิง แต่อาชีพต่อยมวยก็เป็น
อาชีพที่ท�ำให้เธอมีรายได้หาเลี้ยงครอบครัว ท่ามกลาง
ความขัดแย้งในจิตใจของเธอที่จะต้องเลือกว่าเธอควร
จะคงความเป็นชาย หรือจะผ่าตัดแปลงเพศเพื่อให้เป็น
หญิงตามที่เธอปรารถนา  

เสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ลัดดาแลนด์

(โปรแกรมบ้าน)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย โสภณ ศักดาพิศิษฏ์ /
สร้างโดย บริษัท จีทีเอช จ�ำกัด
ธีร์ อาศัยอยูก่ บั ครอบครัวในอพาร์ทเมนท์กลางเมือง เขา
อึดอัดที่ไม่สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ กระทั่งเมื่อ
ได้งานดีที่เชียงใหม่พร้อมเงินเดือนมากขึ้น มากพอจะ
ซื้อบ้านหลังหนึ่งได้ เขาจึงตัดสินใจยกครอบครัวย้ายไป
อยู ่ ใ นหมู ่ บ ้ า นลั ด ดาแลนด์ โ ดยไม่ ฟ ั ง ค� ำ ทั ด ทานจาก
ภรรยา ไม่ช้าทุกอย่างก็พังพินาศหลังเกิดคดีฆาตกรรม
สยองในละแวกบ้าน ซึง่ จะเปลีย่ นหมูบ่ า้ นอันแสนสงบนี้
ให้เป็นนรกบนดินในชั่วข้ามคืน

อาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้

(โปรแกรมไร้บ้าน)
๒๕๓๘ / ก�ำกับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล /
สร้างโดย บริษัทไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
ชีวิตครอบครัวของด�ำรงและอาภาต้องแตกแยกลง เมื่อ
ทั้งคู่ตัดสินใจหย่ากัน ด�ำรง ย้ายขึ้นไปอยู่เชียงใหม่ ส่วน
อาภา อาศัยกับลูก ๆ ทั้งสามในคอนโดกลางกรุง เด็กๆ
อยากจะเจอพ่อจึงตัดสินใจหนีไปเชียงใหม่ด้วยรถไฟ
ระหว่างทางน้องคนเล็กกับพี่สาวคนโตก็ถูกแก๊งค์ลักพา
เด็กจับตัวไป มีเพียง อ้น น้องคนรองกับแก๊งค์เด็กไร้บา้ น
เท่านั้นที่จะช่วยสองพี่น้องจากเงื้อมมือแก๊งค์นรกนี้ได้   

จันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Cidade de Deus (City of God)

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๕ / ก�ำกับโดย Fernando Meirelles / สนับสนุน
โดย สถานเอกอัครราชฑูตบราซิลประจ�ำประเทศไทย
(ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
เรื่องเกิดขึ้นที่สลัมในริโอ เด จาเนโร เด็กที่นี่เติบโตขึ้น
มาท่ามกลางความรุนแรงและยาเสพติด อนาคตของ
พวกเขาหนีไม่พ้นการเข้ากลุ่มอันธพาลหรือกลุ่มค้ายา
เด็กในสลัมจ�ำนวนไม่น้อยต้องตายตั้งแต่ยังไม่ทันโต
เต็มวัย สถานการณ์ในสลัมที่นี่ไม่ต่างไปจากสงคราม
กลางเมืองอันยืดเยื้อ

อังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ฟ้าหลังฝน

(โปรแกรมไร้บ้าน)
๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย พิศาล อัครเศรณี /
สร้างโดย บริษัท จิรบันเทิงฟิล์ม จ�ำกัด
ความรักของ การันต์ และ พรรณี ก่อตัวขึ้นท่ามกลาง
ความยากไร้ เธอไม่ได้เรียนหนังสือและเลือกท�ำงาน
หนักเพือ่ ส่งเสียให้เขาเรียนมหาวิทยาลัย แต่เมือ่ การันต์
ได้พบ ดาลัด ลูกสาวเศรษฐีที่ดูมีใจให้ พรรณี รู้เรื่องเข้า
จึงตัดสินใจอุ้มท้องลูกจากไปเงียบ ๆ ไม่กี่ปีถัดมาเธอก็
เสียชีวิตทิ้งให้ โอปอล เผชิญวิบากชีวิตต้องเร่ร่อนและ
ต้องท�ำงานหนักเลีย้ งชีพ กระทัง่ ได้รจู้ กั การัตน์ นักธุรกิจ
ใหญ่ทขี่ อรับไปส่งเสียเลีย้ งดูเป็นลูกบุญธรรม โดยไม่รวู้ า่
โอปอล เป็นลูกแท้ ๆ ของเขากับพรรณี

พุธที่ ๑๘ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เปนชู้กับผี

(โปรแกรมผลงานของศิรพันธ์ วัฒนจินดา)
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง /
สร้างโดย บริษัทไฟว์สตาร์ โปรดักชัน จ�ำกัด
คฤหาสน์ใหญ่กลางสวนเปลี่ยวเป็นที่เลื่องลือถึงเรื่อง
ผีสาง แต่ นวลจัน ก็ยังอุ้มท้องมาขออาศัยยังที่นี่เพื่อ
ตามหาสามีที่หายตัวไป โดยมี รัญจวน แม่ม่ายเจ้าของ
คฤหาสน์ และ สมจิต แม่บ้านใหญ่คอยจับตาดูตลอด
ไม่ช้าเธอก็พบเงื่อนง�ำบางอย่างเกี่ยวกับสามีที่หายไป
รวมทัง้ ความลับของผูค้ นในคฤหาสน์แห่งนีท้ เี่ กีย่ วพันกับ
เรื่องผี ๆ ชวนขนหัวลุก  

พฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
อีติ๋มตายแน่

(โปรแกรมกีฬามวย)
๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย ยุทธเลิศ สิปปภาค / สร้างโดยบริษทั
สหมงคลฟิล์ม (อินเตอร์เนชั่นแนล) จ�ำกัด
ตึ๋ง นักมวยโชว์ประจ�ำบาร์เบียร์ในพัทยา เกิดหลงรักนัก
ท่องเที่ยวสาวญี่ปุ่น อิเตมิ หรือ อีติ๋ม เข้าอย่างจังทั้งที่
เก็บใจไม่รักใครมานาน งานนี้ไอ้ตึ๋งเลยลุกขึ้นมุ่งมั่น
ชกมวยพิสูจน์ความเป็นชายเพื่อมัดใจเธอ แต่เผลอลืม
มองว่าใกล้ๆ ตัวนั้นยังมี มะขิ่น สาวกะเหรี่ยงคอยแอบ
รักเขาอยู่ห่าง ๆ อย่างห่วง ๆ  

ศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Memories of Matsuko

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก และ โปรแกรมบ้าน)
๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย Tetsuya Nakashima /
สนับสนุนภาพยนตร์โดยโรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ
(ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยายไทย)
เรื่องของมัตสึโกะผู้หญิงธรรมดาที่ขาดเป้าหมายในชีวิต
วัยเด็กเธอไม่เคยได้รบั ความรักจากพ่อของตนเอง เพราะ
พ่อใส่ใจแต่น้องสาวที่ป่วย เมื่อไม่สามารถท�ำให้พ่อรัก
ตนเองได้ มัตสึโกะจึงตัดสินใจออกไปแสวงหาความรัก
กับคนอื่นและติดยึดอยู่กับการต้องการได้รับความรัก

เสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
สถานี ๔ ภาค

๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย บุญส่ง นาคภู่ /
สร้างโดย กลุ่มปลาเป็นว่ายทวนน�้ำ 
ดัดแปลงจาก ๔ เรื่องสั้นของนักเขียนชั้นครู กลายเป็น
หนังสั้น ๔ เรื่องที่บอกเล่าชีวิตกลุ่มคนในแต่ละภูมิภาค
ของประเทศจาก เหนือ กลาง อีสาน ใต้ ตามล�ำดับ
ท่ามกลางปัญหาสารพัน พวกเขาทั้งหมดล้วนอาศัยอยู่
ริมทางรถไฟ รางแห่งชีวิตที่เชื่อมคนทั้งสี่ภาคไว้ด้วยกัน
หลังภาพยนตร์ พร้อมพูดคุยภาพยนตร์สนทนาประจ�ำ
เดือนกรกฎาคม กับบุญส่ง นาคภู่ กับเบือ้ งหลังการสร้าง
ภาพยนตร์สถานี ๔ ภาค

อาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
บ้านทรายทอง

(โปรแกรมบ้าน)
๒๕๒๕/ ก�ำกับโดย รุจน์ รณภพ /
สร้างโดย บริษัทไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
พจมาน พินิจนันต์ ก้าวเข้ามาอยู่ในบ้านทรายทอง ตาม
ค�ำสั่งเสียสุดท้ายของพ่อเพื่อเรียนต่อในกรุงเทพฯ หาก
เธอกลับถูกกลัน่ แกล้งสารพัดโดยหม่อมแม่และหญิงเล็ก
ด้วยกลัวว่าพจมานจะพรากบ้านหลังนี้ไปครอง แต่เธอ
ก็ได้รับการช่วยเหลือจาก หญิงใหญ่ และชายกลาง รวม
ทั้งชายเล็ก ผู้พิกลพิการที่รักเธอเหมือนพี่สาว

ศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
กิจกรรมดูหนังกับ โดม สุ ข วงศ์ ผู้อ�ำนวยการหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

เสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

แสบสนิทศิษย์ส่ายหน้า (โปรแกรมกีฬามวย)
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์ /
สร้างโดย บริษัทอาร์เอส ฟิล์ม จ�ำกัด
ความฝันของ สนิท พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวมือฉมังที่อยากเป็น
ยอดมวยดัง ห่างไกลไปเรือ่ ย ๆ หลังยังคงสถิตชิ กเมือ่ ไหร่
แพ้เมือ่ นัน้ ไว้เหนียวแน่น แถมความรักกับ สวย แฟนสาว
ก็เจอทางตัน เมื่อว่าที่พ่อตาไม่ชอบหน้าเขาเอาเสียเลย
จันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
จนกระทั่งสนิทได้เจอ แสบ ขี้เมาขาเป๋ที่มีอดีตเป็นยอด
มวยดังอาสาสอนเชิงมวยให้ ก่อนถึงไฟต์ส�ำคัญที่สนิท
ขาวผ่องจ้าวสังเวียน
ต้องขึ้นชกกับยอดมวยไร้พ่าย คู่แข่งหัวใจคนส�ำคัญ ศึก
(โปรแกรมกีฬามวย)
๒๕๒๗ / ก�ำกับ ไฉน ผ่องสุภา-พินิจ วงศ์ศิริ / สร้างโดย ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่บนเวทีแต่ยังรวมถึงการเอาชนะใจพ่อ
ของสวยให้ได้ด้วย
บริษัทสหมงคลฟิล์ม (อินเตอร์เนชั่นแนล) จ�ำกัด
สร้างจากชีวติ จริงของยอดมวยเหรียญเงินประวัตศิ าสตร์
ทวี เด็กหนุ่มแร้นแค้นเฝ้าฝันจะก้าวขึ้นเป็นนักชกที่
อาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ยิ่งใหญ่ เขาชกมวยตั้งแต่อายุ ๑๒ ภายใต้ชื่อ ‘ขาวผ่อง
สวรรค์มืด (โปรแกรมบ้าน)
สิทธิชูชัย’ ฝ่าฟันคู่ต่อสู้เรื่อยมา และไปไกลถึงต�ำแหน่ง
๒๕๐๑ / ก�ำกับโดย รัตน์ เปสตันยี /
นักชกทีมชาติไทยชุดสู้ศึกโอลิมปิกเกมส์ปี ๒๕๒๗ ที่
สร้างโดย หนุมานภาพยนตร์
ท�ำให้ชื่อ ‘ขาวผ่อง สิทธิชูชัย’ กลายเป็นต�ำนาน
ชู หนุ่มเข็นรถขยะได้พบกับ เนียร สาวจรจัดโดยบังเอิญ
เขาชักชวนเธอให้มาอาศัยที่บ้านพร้อมเลี้ยงดูอย่างดี
อังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น. กระทั่งเกิดเป็นความรัก ทว่าไม่ช้า ชู ก็ถูกเกณฑ์เป็น
ทหารไปรบในสงครามเกาหลี ฝ่าย เนียร ได้ดบิ ดีเป็นลูก
๙ วัด
เลี้ยงของเศรษฐีนีใจบุญที่เอ็นดูเธอเหมือนลูกแท้ ๆ
(โปรแกรมผลงานการแสดงของศิรพันธ์ วัฒนจินดา)
ไม่ช้าชูกลับจากสงครามโดยสูญเสียดวงตาทั้งสอง ฝ่าย
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย ษรัณยู จิราลักษม์ /
เนียร ซึ่งเกิดมีหนุ่มลูกเศรษฐีมาสู่ขอรู้ข่าวเข้า จึงต้อง
สร้างโดย บริษัทโอเรียนทัล อายส์ จ�ำกัด
การเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ของ ณัฐ กับ ปุ้น ต้องผิด เลือกว่าจะไปมีชวี ติ ใหม่อนั สุขสบาย หรือกลับไปอยูเ่ คียง
แผน เมือ่ ฝ่ายหญิงรบเร้าให้พาไปพบแม่ของเขา ก่อนได้ ข้างชู รักแท้ที่เธอเฝ้ารอ  
รับค�ำวิงวอนจากแม่ให้ทั้งคู่ท�ำบุญ ๙ วัดเพื่อสะเดาะ
เคราห์ แต่ณัฐไม่เชื่อ กระทั่งได้เจอกับพระธุดงค์รูปหนึ่ง
จันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ซึ่งเป็นเพื่อนรักสมัยเด็กๆ ของณัฐ ทั้งสามออกเดินทาง
เพื่อนไม่เก่า
ด้วยกัน พร้อมร่วมชะตากรรมพบเจอกับเหตุการณ์
(โปรแกรมผลงานการแสดงของวิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล)
สยองขวัญมากมาย
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย เกรียงไกร วชิระธรรมพร /

โปรแกรมฉายภาพยนตร์

สิงหาคม เดือนสิงหาคม
๒๕๕๕ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

พุธที่ ๑ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ค�ำมั่นสัญญา (โปรแกรมผลงานสันติสุข พรหมศิริ)

๒๕๓๐ / ก�ำกับโดย คมสัน พงษ์สุธรรม / สร้างโดย
บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
ผลงานการแสดงเรื่องแรกของสันติสุข พรหมศิริ ที่เล่า
เรือ่ งความสัมพันธ์ของ ชลันดากับสาริน ทีเ่ ป็นเพือ่ นเล่น
ในวัยเด็ก ก่อนพัฒนาจนเกิดเป็นความรัก ทั้งที่สองฝ่าย
ต่างรูว้ า่ เป็นไปไม่ได้ เมือ่ พ่อของสารินมียศเพียงจ่าขณะ
ที่พ่อของชลันดารั้งยศผู้การใหญ่โต ฐานะอันต่างศักดิ์นี้
ท�ำให้สารินถีบตัวเองด้วยการสอบเป็นนักเรียนนายร้อย
หากก็ยังไม่สมหวังในรักเมื่อชลันดาจ�ำต้องแต่งงานกับ
ชายอื่น เหลือเพียงสารินที่เลือกไม่รักใครอีก และยังคง
ยึดมัน่ ในค�ำมัน่ สัญญาทีใ่ ห้ไว้วา่ จะดูแลเธอตราบชัว่ ชีวติ

พฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
The Birdcage (โปรแกรมหลากหลายความเป็นแม่

และโปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๙ /ก�ำกับโดย Mike Nichols/ สนับสนุนโดย บริษทั
แคททาลิตส์ อัลลายแอนซ์(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายไทย)
เมื่อว่าที่พ่อตาและแม่ยายของลูกชายจะเข้ามาพูดคุย
เรื่องการแต่งงาน เจ้าของบาร์เกย์อย่างอาร์มานด์และ
อัลเบิรต์ คูร่ กั ชายของเขาจึงต้องพยายามปกปิดความรัก
เพศเดี ย วกั น ของทั้ ง คู ่ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ว ่ า ที่ พ ่ อ ตาซึ่ ง เป็ น
วุฒิสมาชิกหัวอนุรักษ์นิยมอย่างรุนแรงจับได้

ศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ล่า (โปรแกรมหลากหลายความเป็นแม่)

๒๕ ๒๐ / ก�ำกับโดย ไพรัช กสิวัฒน์ / สร้างโดย บริษัท
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
หลังจับได้ว่าสามีนอกใจ มธุรส จึงขอหย่าโดยยกสมบัติ
ทั้งหมดให้แลกกับสิทธิดูแลลูก สองแม่ลูกจึงออกมาเช่า
สร้างโดยบริษัท สหมงคลฟิล์ม (อินเตอร์เนชั่นแนล) จ�ำกัด
บ้านในสลัมอยู่ กระทั่งวันหนึ่งแก๊งกวนเมืองในสลัมหนี
พุธที่ ๒๕ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
กลุ่มเพื่อนสมัยมัธยมที่เริ่มห่างเหินกันจะต้องกลับมา การจับกุมของต�ำรวจ แล้วโยนยาเสพติดเข้าบ้านเธอ
ร่วมกันปั่นจักรยานจากกรุงเทพไปล�ำปางเพื่อเป็นการ ฝ่ายมธุรสจึงตัดสินใจแจ้งความ ซึ่งท�ำให้พวกแก๊งแค้น
Buried (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย Rodrigo Cortes / สนับสนุนโดย แก้บน ที่เพื่อนสอบติดมหาวิทยาลัย การเดินทางครั้งนี้ เคืองถึงขั้นฉุดทั้งแม่ลูกไปรุมข่มขืนจนลูกเธอกลายเป็น
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย และ ท�ำให้พวกเขาได้ทดสอบมิตรภาพและการได้เรียนรู้ซึ่ง บ้า หากเมือ่ กฎหมายเอาผิดพวกมันไม่ได้ มธุรสจึงตัดสิน
กันและกัน
AECID (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายอังกฤษ)
ใจออกล่าเดนคนพวกนี้ด้วยตัวเธอเอง
เรื่องราวของผู้รับเหมาในอิรัก ที่ถูกกองก�ำลังฝ่ายร้าย
ของอิรักโจมตี เมื่อเขาฟื้นขึ้นมากลับพบว่าตนเองอยู่ใน
อังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โลงศพที่ถูกฝังไว้ใต้ดิน ถูกมัดมือมัดเท้า มีแสงสว่างแค่
Heure d ete (Summer Hours)  
ไฟแช็ค และมือถือที่แบตเตอรี่ใกล้จะหมด
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก และโปรแกรมบ้าน)
๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย Olivier Assayas /
พฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น. สนับสนุนโดยสถาบันฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย
Das Leben der Anderen (The Lives of Others) (ภาษาฝรั่งเศส ค�ำบรรยายอังกฤษ)
ในวันฉลองวันเกิดครบรอบ ๗๕ ปี เฮเลนผูเ้ ปรียบเสมือน
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย Florian Henckel von Donners- เสาหลักของครอบครัวใหญ่ รูว้ า่ ตัวเองจะอยูบ่ นโลกนีไ้ ด้
marck / สนับสนุนโดยสถาบันเกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย อีกไม่นานนัก จึงได้ตระเตรียมแบ่งสมบัติมากมายไว้ให้
ลูกหลาน วันที่เธอไม่อยู่ชีวิตคนอื่น ๆ ในครอบครัวจะ
(ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยายอังกฤษ)
เมื่อสายลับเยอรมันตะวันออกพยายามจะดักฟังชีวิต เป็นเช่นไรในเมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
ของนักเขียนบทละครที่ประสบความส�ำเร็จอย่างสูง
จอร์จ เดรย์แมน เขาจึงได้มีโอกาสพบว่าพลังศิลปะ
ดนตรี และการละคร สามารถเปลีย่ นหัวใจของเขาไปไม่
เหมือนเดิม

เสาร์ที่ ๔ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
บุญชู ผู้น่ารัก

(โปรแกรมผลงานของสันติสุข พรหมศิริ)
๒๕๓๑ / ก�ำกับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล /
สร้างโดย บริษัทไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
สันติสุข พรหมศิริได้สร้างตัวละครที่ทุกคนหลงรัก และ
กลายเป็นเอกลักษณ์ของเขา ในบทบุญชู บ้านโข้ง หนุ่ม
สุพรรณคนซือ่ ทีเ่ ดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพือ่ เรียนกวดวิชา
หวังเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ระหว่างนัน้
ก็ได้รู้จักกับเพื่อนร่วมรุ่นกลุ่มใหญ่ที่สนิทสนมกันมาก
หนึ่งในนั้นคือ โมลี สาวน่ารักที่บุญชูแอบชอบห่างๆ
เพราะเธอมีแฟนแล้ว แต่ยงั มี โก้ อันธพาลตัวแสบหมาย
ปองโมลี

อาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

พุธที่ ๘ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
The Wedding Day

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๔๙๙ / ก�ำกับโดย Lee Byeong-Il /
สนับสนุนโดยหอภาพยนตร์เกาหลีใต้
(ภาษาเกาหลี ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
เมื่อลูกสาวก�ำลังจะได้แต่งงานกับ มีอึน ลูกชายตระกูล
สูงส่ง ทีถ่ กู ลือกันว่าเป็นคนขาพิการ เมียง จินซา จึงออก
อุบายให้ อิปปัน คนรับใช้คนสนิทของลูกสาวเข้าพิธี
แต่งงานแทน แต่สุดท้ายเขากลับต้องตกตะลึง เมื่อมีอึน
ปรากฏตัวในวันแต่งงานด้วยรูปร่างที่แข็งแรงสง่างาม

พฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ปีศาจเสน่หา

(โปรแกรมหลากหลายความเป็นแม่)
โรงแรมนรก
๒๕๑๒ / ก�ำกับโดย พันค�ำ / สร้างโดย กวีชยั ภาพยนตร์
(โปรแกรมผลงานของรัตน์ เปสตันยี)
ความรักของกังวาน หนุ่มผู้ดีกับ การะเกด ลูกเมียน้อย
๒๕๐ ๒ / ก�ำกับโดย รัตน์ เปสตันยี /
ของพระศั ก ดิ์ สุ น ทรต้ อ งเจออุ ป สรรคครั้ ง ใหญ่ จาก
สร้างโดย หนุมานภาพยนตร์
คุณนายทิพย์ เมียหลวงของคุณพระที่หมายปองกังวาน
โรงแรมสวรรค์ เป็นโรงแรมเล็กๆ ในจังหวัดห่างไกลที่มี ให้แต่งงานกับทิพาพรรณลูกสาวตน และพร้อมท�ำทุกวิถี
ห้องพักห้องเดียว ดูแลโดยลุงหลานคูห่ นึง่ กระทัง่ วันหนึง่ ทางเพื่ อ ขั ด ขวางความรั ก ของทั้ ง คู ่ แม้ จ ะต้ อ งฆ่ า
เรียม สาวสวยแปลกหน้ามาถึงและดึงดันจะขอเข้าพัก การะเกดก็ตาม ถึงเช่นนั้นกังวานก็ยังลงทุนไปเรียนวิชา
โดยไม่สนว่าผู้เช่าอยู่ก่อนอย่างชนะ จะผลักไสไล่ส่งเธอ ชุบชีวิตจากอินเดียเพื่อช่วยให้คนรักคืนชีพมาอีกครั้ง
เพียงใด เรื่องมาวุ่นหนักเมื่อเสือสิทธิ์กับลูกน้องเข้ายึด
โรงแรม เพือ่ ดักปล้นคนจากบริษทั ทีจ่ ะหอบเงินหกแสน
ศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
บาทมาให้ชนะยังโรงแรมแห่งนี้ แต่พวกโจรไม่รู้ว่าเงิน
คนทรงเจ้า
นั้นถูกซ่อนไว้ที่ไหนและใครในโรงแรมคือคนที่ถือเงินไว้
(โปรแกรมผลงานสันติสุข พรหมศิริ)
๒๕๓๒ / ก�ำกับโดย แจ๊สสยาม /
จันทร์ที่ ๖ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
สร้างโดย บริษัทไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
เสือสั่งถ�้ำ (โปรแกรมกีฬามวย)
เจ้าพ่อไกรที่คนในหมู่บ้านกราบไหว้ทุกเช้าเย็น แท้จริง
๒๕๐๙ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย อุษาฟิล์ม
เป็นเพียงวิชาปาหี่ที่ ขาม ใช้หากินและหาหญิงบ�ำเรอ
เรื่องราวความแค้นของ พราย ที่มีต่อ ชาญ นายจ้าง กาม จนกระทัง่ ขามเกิดรัก พเนีย สาวสวยประจ�ำหมูบ่ า้ น
ผู้จัดการบริษัทตะวันออกขนส่ง ที่แอบรับจ้างขนทอง ทีน่ กั เลงโตอย่าง เมฆ หมายปองเช่นกัน เมือ่ วันหนึง่ เมฆ
เถื่อนและได้หักหลังขโมยทองไปเสียเอง แต่กลับโยน ได้ฉุดพเนียไปเป็นเมียส�ำเร็จ ขามจึงใช้อ�ำนาจแห่งร่าง
ความผิดทั้งหมดให้พรายจนต้องติดคุก ทั้งยังท�ำให้ล�ำพู ทรงเจ้าพ่อไกรช่วยพเนียมาได้ น�ำความแค้นให้เมฆอย่าง
ภรรยาของเขาต้องตาบอดสนิท เหตุการณ์ทงั้ หมดสัง่ สม ยิ่งถึงขั้นหมายฆ่าขามและกระชากหน้ากากเจ้าพ่อปาหี่
กลายเป็นความแค้นที่ยาวนานจนถึงรุ่นลูก
นี้ให้จงได้

อังคารที่ ๗ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ตลาดพรหมจารี (โปรแกรมหลากหลายความเป็นแม่ Tokyo Tower
และโปรแกรมผลงานของสันติสุข พรหมศิริ)
(โปรแกรมหลากหลายความเป็นแม่)
๒๕๓๑ / ก�ำกับโดย ณรงค์ จารุจินดา /
๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย Joji Matsuoka /
สร้างโดย บริษัทไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ
เมื่อพ่อผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวไปมีเมียใหม่ ติด (ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยายไทย)
เหล้า-บ้าการพนัน จนหมดเนื้อตัว ขณะที่แม่เลี้ยงกลับ เรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้เปี่ยมไปด้วยความฝันที่ได้เดิน
เอาใจใส่ลูกติดของเขาเสมอลูกตัว กระทั่งหนี้พนันของ ทางจากบ้านเกิดตัวเอง เพือ่ มุง่ หน้าสูม่ หาวิทยาลัยศิลปะ
พ่อพอกพูนเกินใช้หมด เขาจึงตัดสินใจหลอกลูกสาวไป ทีก่ รุงโตเกียวเพียงล�ำพัง ด้วยความหวังว่าสักวันหนึง่ เขา
ขายซ่อง ทว่าหญิงสาวก็หนีจากซ่องได้ส�ำเร็จ หัวซุก จะประสบความส�ำเร็จ ที่นี่ท�ำให้เขาได้พบและรู้จักกับ
หัวซุนกลับบ้านเพื่อพบว่าครอบครัวของเธอก�ำลังแตก ผูค้ นมากมาย และได้เรียนรูค้ ณ
ุ ค่าของการมีชวี ติ อยู่ เมือ่
สลาย ไม่มีใครบนโลกนี้ให้พึ่งพิงอีกแล้ว แม้กระทั่งชาย วันหนึง่ เขารูข้ า่ วว่าแม่กำ� ลังป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
หนุ่มละแวกบ้านที่เฝ้ารักเธอมาหลายปี

อาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
แพรด�ำ  (โปรแกรมผลงานของรัตน์ เปสตันยี)

๒๕๐๔ / ก�ำกับโดย รัตน์ เปสตันยี /
สร้างโดย หนุมานภาพยนตร์
ทม คนคุมไนท์คลับผู้ปักใจรัก แพร หญิงหม้ายลูกติด
ด้วยอยากจะฉุดให้เธอพ้นทุกข์เหลือเกิน เขาจึงไขว่คว้า
หางานที่สร้างความร�่ำรวยอย่างรวดเร็ว นั่นคือการร่วม
มือกับ เสนีย์ เจ้าของไนท์คลับ เพือ่ ท�ำการฆาตกรรมหวัง
มรดกก้อนโตที่เสนีย์ควรได้ แต่แล้วการดึงเอาแพรเข้า
มามีส่วนท�ำให้ความสัมพันธ์ของเขาจบลง

จันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ค่าน�้ำนม (โปรแกรมหลากหลายความเป็นแม่)

๒๕๒๔ / ก�ำกับโดย เชาว์ มีคุณสุต /
สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม
ขุนทอง กับ สาริกา เป็นลูกชายสุดรักของแม่บัวผัน
ชาวนายากจนผู้เลี้ยงลูกด้วยตัวเอง แต่เล็กจนเติบใหญ่
พี่น้องคู่นี้ทะเลาะกันเป็นปรกติ กระทั่ง สาริกาไปชอบ
พอกับมาลัย สาวงามประจ�ำหมู่บ้านและเกิดมีเรื่องกับ
ก้าน นักเลงประจ�ำถิน่ ในงานวัด ฝ่ายก้านยกพวกตามมา
ล้ า งแค้ น ถึ ง บ้ า นในภายหลั ง แต่ ก ลั บ ไม่ พ บสาริ ก า
เคราะห์กรรมจึงตกกับแม่บัวผันที่ถูกยิงขาสาหัส ยังให้
ขุนทองแค้นสาริกาที่ไม่อยู่ดูแลแม่ และตัดสินใจตามล่า
พวกของก้านด้วยตนเอง นับแต่นนั้ วิถชี วี ติ ของสองพีน่ อ้ ง
คู่นี้ก็เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกันอีก

อังคารที่ ๑๔ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
A Casa de Alice (Alice’s House)  
(โปรแกรมภาพยนตร์หลากหลายความเป็นแม่ และ
โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย Chico Teixeira / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจ�ำประเทศไทย
(ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
เรื่องราวของ อลิซ ช่างเสริมสวยวัยกลางคน ผู้ประสบ
ปัญหามากมายไม่เว้นแต่ละวัน ทั้งจากสามีที่คบกันมา
กว่า ๒๐ ปี และลูกชายทั้ง ๓ ที่ไม่ให้ความเคารพในตัว
เธอและแม่ผู้แก่ชราของเธอเลย รวมถึงความสัมพันธ์
กับลูกค้าคนหนึ่งที่แม้จะท�ำให้เธอรู้สึกดีขึ้น แต่กลับยิ่ง
ท�ำให้เกิดความรู้สึกผิดมากขึ้นในใจ

พุธที่ ๑๕ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
จันดารา  (โปรแกรมผลงานสันติสุข พรหมศิริ)

๒๕๔๔ / ก�ำกับโดย นนทรีย์ นิมบิ ตุ ร / สร้างโดย บริษทั
ไท เอนเตอร์เทนเมนต์ จ�ำกัด
เรื่องราวในครอบครัวผู้ดีที่ซุกปมมืดพันพัวทั้งตัณหา
ความรัก และความแค้น ไว้ใต้ฉากสวยหรู เริ่มต้นหลัง
ดารา สาวสวยถูกข่มขืนจนตั้งท้อง บิดาเศรษฐีของเธอ
รับไม่ได้จึงจ้างคุณหลวงแต่งงานกับดารา แต่เมื่อดารา
ให้กำ� เนิดจันและตายจากไปทันที เด็กหนุม่ เติบโตใต้แรง
ตัณหาราคะของผู้เป็นพ่อ เป็นคนหนุ่มที่หมกมุ่นในกาม
และใช้มันแก้แค้นทุกคนที่เคยท�ำร้ายเขา   

พฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ภาพยนตร์สนทนา

August in the Water (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๓๘/ก�ำกับโดย Ishii Sogo/สนับสนุนโดยมูลนิธญ
ิ ปี่ นุ่
(ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยายภาษาไทย)
เมือ่ โลกได้รบั ผลกระทบจากอุกกาบาตสองลูกตกทีเ่ มือง
ฟุกโุ อกะจนท�ำให้เกิดภัยแล้ง ผูค้ นล้มตายและกลายเป็น
หิน ในเวลาเดียวกันที่เมืองเก็นไค ฮาซูกิ อิซูมิ นักกีฬา
กระโดดน�้ำผู้ที่เพิ่งบาดเจ็บจากการแข่งขันกลับได้รับ
พลั ง เหนื อ ธรรมชาติ ท� ำ ให้ เ ธอกลายเป็ น ผู ้ ห ยั่ ง รู ้ ใ น
จักรวาลล่วงรู้ถึงความจริงของโรคกลายเป็นหิน ว่าแท้
จริงแล้วโลกเป็นเพียงดาวเคราะห์จากหินหลอมเหลว
ผูค้ นก�ำลังกลับไปสูจ่ ดุ เริม่ ต้น ทีท่ สี่ ามารถใช้จติ ใจสือ่ สาร
กับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้อีกครั้ง

ศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เก้ายอด (โปรแกรมกีฬามวย)

แม่

หลากหลายลีลาความเป็น
ในภาพยนตร์
อังคารที่ ๒๑ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Tete de Maman (In Mom’s Head)

(โปรแกรมหลากหลายความเป็นแม่
และโปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย Carine Tardieu /
สนับสนุนโดยสถาบันฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย
(ภาษาฝรั่งเศส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
เรื่องราวของ ลูลู่เด็กสาววัย ๑๕ ปี ผู้อาศัยอยู่กับ
ครอบครัวในชนบทอันเงียบสงบของฝรั่งเศส ตั้งแต่เธอ
จ� ำ ความได้ แ ม่ ข องเธอก็ เ ป็ น โรคซึ ม เศร้ า และมี นิ สั ย
ประหลาด วันหนึ่งลูลู่ได้ค้นเจอรูปภาพเก่าของแม่ที่ดูมี
ความสุข ลูลู่จึงอยากท�ำให้แม่กลับมายิ้มเช่นในรูปอีก
ครั้ง ด้วยการออกตามหาแฟนเก่าของแม่ ซึ่งเธอคิดว่า
เขาน่าจะสามารถท�ำให้อาการดีขึ้นได้

๒๕ ๒๐ / ก�ำกับ สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ /
อ�ำนวยการสร้างโดย สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์
องค์การเก้ายอด องค์การก่อการร้ายทีม่ เี ครือข่าวทัว่ โลก
ก�ำลังวางแผนก่อวินาศกรรมในเมืองไทย มีแผนการ
ใหญ่ในการก�ำจัดรัฐมนตรีกลาโหมของไทย หากแผนการ
นี้กลับถูกขัดขวางด้วย ธง มือสังหารของเก้ายอดที่หลบ
หนีออกมาได้ ด้วยเพราะรัฐมนตรีฯ นัน้ เป็นพ่อแท้ๆ ของ
พุธที่ ๒๒ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เขา แต่ไม่ใช่ธงคนเดียวที่ต่อสู้เพื่อขจัดองค์การเก้ายอด
ยังมีรชั ดาสาวสวยผูม้ สี ถานะลึกลับรวมทัง้ มุสตาฟา อีก พันท้ายนรสิงห์
หนึ่งมือสังหารของเก้ายอดที่คอยช่วยเหลือธง
(โปรแกรมกีฬามวย และ ผลงานของรัตน์ เปสตันยี)
๒๔๙๓ / ก�ำกับโดย มารุต / สร้างโดย อัศวินภาพยนตร์
เสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.
สิงห์ ทหารคัดท้ายเรือประจ�ำพระที่นั่งของพระเจ้าเสือ
กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา ประจ�ำเดือนสิงหาคม ได้สร้างวีรกรรมทีจ่ ะถูกจารึกชือ่ ไปแสนนาน เมือ่ คัดท้าย
เรื่อง หลากหลายลีลาความเป็นแม่ในภาพยนตร์ โดย เรือพระทีน่ งั่ จนเกิดอุบตั เิ หตุหวั เรือพระทีน่ งั่ หัก ระหว่าง
มีอาจารย์อาทิตย์ พงศ์พานิช นักวิชาการด้านวัฒนธรรม ประพาสปากน�้ ำ สาครบุ รี อั น เชี่ ย วกราก (จั ง หวั ด
สมุทรสาครในปัจจุบัน) และแม้พระเจ้าเสือจะทรง
ศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากร
พระราชทานอภัยโทษให้ด้วยเห็นเป็นเหตุสุดวิสัย แต่
สิ
ง ห์ ก็ ก ราบบั ง คมยื น ยั น ให้ ตั ด ศี ร ษะตน เพื่ อ รั ก ษา
อาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ขนบธรรมเนียมในพระราชก�ำหนดกฎหมาย และเพื่อมิ
น�้ำตาลไม่หวาน (โปรแกรมผลงานรัตน์ เปสตันยี)
ให้เกิดข้อติเตียนต่อพระเจ้าอยูห่ วั ว่าทรงละเลยพระราช
๒๕๐๗ / ก�ำกับโดย รัตน์ เปสตันยี /
ก�ำหนดของแผ่นดิน
สร้างโดย หนุมานภาพยนตร์
มนัส ทายาทมหาเศรษฐีชาวจีนเจ้าของบริษทั เกษาเจริญ
พฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ผู้ผลิตยาปลูกผม ‘ยาผุง’ ได้แต่เที่ยวส�ำมะเลเทเมาไป
วัน ๆ จนฝ่ายเจ้าคุณเจริญเกษา ผูเ้ ป็นพ่อจึงคิดให้ลกู ชาย โอ้มาดา  (โปรแกรมหลากหลายความเป็นแม่)
แต่งงานกับ น�ำ้ ตาล ลูกสาวคนเดียวของเพือ่ นชาวอินเดีย ๒๕๒๐/ก�ำกับและอ�ำนวยการสร้างโดย ชนะ คราประยูร
มนัสยินยอมแต่งงานกับ น�้ำตาล เพื่อหวังมรดกเท่านั้น เมือ่ มาดา ผูเ้ ป็นแม่เต็มไปด้วยความทะยานอยากมีหน้า
และท�ำทุกวิถที างเพือ่ ให้เธอขอหย่ากับตน จะได้แต่งงาน มีตาในสังคม เพือ่ ล้างปมด้อยในจิตใจ เธอจึงจ้องบงการ
ชีวติ ของสมาชิกทุกคนภายในบ้าน ตัง้ แต่ พิชติ สามีผรู้ บั
ใหม่กับ วัชรี หญิงสาวที่เขารักสุดหัวใจแทน
ราชการถูกกดดันอย่างหนักเพื่อความก้าวหน้าในด้าน
อาชีพ เมธาวีบุตรสาวหัวดี ที่ถูกคาดหวังว่าจะต้องได้
จันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เกียรตินิยม และได้แต่งงานกับผู้ชายที่เหมาะสม มีนา
น�้ำผึ้งขม (โปรแกรมหลากหลายความเป็นแม่)
บุตรชายทีถ่ กู ห้ามไม่ให้เรียนด้านศิลปะ มาดาไม่รตู้ วั เลย
๒๕๑๗ / ก�ำกับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุ ว่าสิ่งที่เธอท�ำอยู่ ก�ำลังท�ำลายครอบครัวของแตกสลาย
พันธุ์ ยุคล / สร้างโดย อัศวินภาพยนตร์
ลงช้า ๆ
กังสดาล ถูกซื้อด้วยสัญญาทาสที่ ปุริม พิษณุการ หนุ่ม
ใหญ่เจ้าของโรงแรมดังท�ำไว้กับ โรส แม่ของเธอที่หวัง
ปลดหนี้สินด้วยการขายลูกให้อดีตคนรักเก่าที่เธอเคย
ทอดทิ้งไป โดยไม่รู้ว่า ลูกสาว จะต้องเจอนรกจากแรง
แค้นของปุริมที่มีต่อเธอมากเพียงใด ทั้งยังมี จวงจันทร์
สาวใหญ่ผู้มีศักดิ์เป็นพี่สะใภ้ของปุริมคอยกลั่นแกล้ง
สารพัด หญิงสาวถูกทารุณทั้งกายใจ จนชิงชังปุริมสุด
ขั้วหัวใจและไม่มีวันให้อภัยเขาเด็ดขาด

ศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
หวานมันส์ฉันคือเธอ

(โปรแกรมผลงานสันติสุข พรหมศิริ)
๒๕๓๐ / ก�ำกับโดย สักกะ จารุจินดา /
สร้างโดย บริษัทไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
ต้น กับ นับเดือน ไม่ถกู กันตัง้ แต่วนั แรกพบ ฝ่ายแรกเป็น
นักกีฬาดาวเด่นนิสยั ห้าวห่าม ส่วนฝ่ายหลังเป็นนักเรียน
หัวแถวแสนเรียบร้อย แต่แล้ววันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุที่
ท�ำให้ทงั้ คูส่ ลับร่างกัน เรือ่ งวุน่ ๆ ของพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ น
สุดขัว้ ของ ต้น กับ นับเดือน ยิง่ นานวันทัง้ คูส่ นิทสนมกัน
เพราะต้องคอยปรึกษาปัญหาส่วนตัว จนถึงเรื่องเพื่อน
และครอบครัว แต่แล้ว ต้น ในร่างนับเดือนก็รู้ข่าวร้าย
ว่าพ่อของต้นจะย้ายบ้านในเร็ววัน นั่นจะท�ำให้ต้นไม่มี
โอกาสเจอนับเดือนที่อยู่ในร่างเขาและคืนร่างเดิมไม่ได้
อีก ทั้งคู่จึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อกลับคืนร่างเดิม   

เสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.
กิจกรรมลานดารา สันติสุข พรหมศิริ

อาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ชั่วฟ้าดินสลาย (โปรแกรมผลงานรัตน์ เปสตันยี)
๒๔๙๘ / ก�ำกับโดน รัตน์ เปสตันยี /
สร้างโดย หนุมานภาพยนตร์
พะโป้ ชายชราเจ้าของปางไม้แห่งเมืองก�ำแพงเพชร
ตัดสินใจแต่งงานกับ ยุพดี เจ้าสาวรุ่นคราวลูก เธอเป็น
คนหัวสมัยใหม่จากเมืองหลวง จึงไม่ถือตัวนักและสนิท
ชิดเชื้อกับ ส่างหม่อง ลูกเลี้ยงของพะโป้ที่วัยไล่เลี่ยกัน
อย่างรวดเร็ว ก่อนเลยเถิดถึงขั้นได้เสียเป็นผัวเมียทั้งยัง
สาบานจะรักกันจนหาไม่ เมือ่ เรือ่ งล่วงรูถ้ งึ หูพะโป้ จึงจับ
คนทัง้ คูใ่ ห้อยูค่ กู่ นั ‘ชัว่ ฟ้าดินสลาย’ ด้วยตรวนผูกติดมือ
ที่ไม่มีสิ่งใดพรากจากกันได้แม้ความตายก็ตาม  

จันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
พ่อปลาไหล แม่พังพอน

(โปรแกรมผลงานสันติสุข พรหมศิริ)
๒๕๓๑ / ก�ำกับโดย พิศาล อัครเศรณี /
สร้างโดย อัครเศรณีโปรดักชั่น
เรื่องของหนุ่มใหญ่ตัวแสบกับเมียจอมจุ้นที่วุ่นจนลูกๆ
ยังปวดหัว นับแต่ วศิน มาเช่าทีพ่ กั เพือ่ เลีย้ งสัตว์สง่ ออก
กับ วรรณ ลูกสาวเจ้าของบริษทั ทีม่ พี อ่ แสนธรรมะธัมโม
แต่เบือ้ งหลังกลับชอบไปมีกกิ๊ เสมอยามเมียเผลอ แม้เมีย
เขาจะเข้มงวดกวดขันก็ยังจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน ยิ่งวศินใกล้
ชิดครอบครัวนี้มากขึ้นเท่าใด พ่อของวรรณก็ใช้เขาเป็น
ตัวช่วยพาออกไปเทีย่ วเตร่นอกบ้านสบายบรือ๋ แต่ปญ
ั หา
คือวศินเกิดรักวรรณเข้าเต็มเปา ทั้งที่สาวเจ้าถูกพ่อจับ
หมั้นหมายกับลูกชายเพื่อนรักไว้แล้ว

อังคารที่ ๒๘ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เมืองในหมอก (โปรแกรมหลากหลายความเป็นแม่)

๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย เพิม่ พล เชยอรุณ / สร้างโดย บริษทั
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ครอบครัวเจ้าของโรงแรมในเมืองไกลแห่งหนึ่ง มีเบื้อง
หลังเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่มักฆ่าแขกชาวกรุงผู้มาพัก
แรมเพือ่ ชิงทรัพย์ ด้วยหวังว่าจะเอาเงินนัน้ ยกครัวไปอยู่
เมืองหลวงอย่างสุขสบาย แต่โชคร้ายทีพ่ วกเขาโดนแก็งค์
โจรบุกปล้นและฆ่าพ่อไป เหลือเพียงแม่กับลูกสาวและ
คนใช้ท่าทีพิกลเท่านั้น ทั้งสามยังคงด�ำเนินการฆ่าแขก
ต่อไป โดยไม่รวู้ า่ ลูกชายทีแ่ อบหนีจากบ้านไปนานจนโต
เป็นหนุ่มหล่อ จะมาค้างคืนที่นี่โดยไม่บอกให้ใครรู้

พุธที่ ๒๙ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
บุญชู จะอยู่ในใจอยู่เสมอ

(โปรแกรมผลงานสันติสุข พรหมศิริ)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย เกียรติ กิจเจริญ /
สร้างโดย บริษัทไฟวสตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
บทสรุปจบของภาพยนตร์ไทยชือ่ ดัง บุญชู ทีเ่ ล่าเรือ่ งราว
ของ บุญชูและผองเพือ่ นก๊วนสนิททีเ่ ดินทางขึน้ มาเยีย่ ม
บุญโชค บุตรชายทีก่ ำ� ลังร�ำ่ เรียนอยูท่ มี่ หาวิทยาลัยแม่ฟา้
หลวง แต่เมื่อรู้ว่าบุญโชคก�ำลังหลงป่าอยู่ พวกเขาจึง
เข้าไปช่วยเหลือ และทั้งหมดต้องไปพัวพันกับแก๊งค์
ค้าไม้เถื่อนอย่างไม่ทันรู้ตัว

พฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Krabat (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๕๑/ก�ำกับโดย Marco Kreuzpaintner/
สนับสนุนโดยสถาบันเกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย
(ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
ผลจากสงครามทีก่ นิ เวลาถึง ๓๐ ปี ในช่วงคริสต์ศตวรรษ
ที่ ๑๗ ท�ำให้ผู้คนล้มตายเป็นจ�ำนวนมาก คราบัท เด็ก
ร่อนเร่วัย ๑๔ ปี ฝันถึงเสียงประหลาดที่ชักชวนให้เขา
ไปท�ำงานทีโ่ รงงานเก่าเพือ่ แลกกับทีน่ อนและอาหาร เขา
สงสัยว่าเพื่อน ๆ อีก ๑๑ คน ที่ท�ำงานที่โรงงานก�ำลังกุม
ความลับอะไรอยู่ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาพบว่าเจ้าของ
โรงงานก�ำลังฝึกวิชาคาถามนตร์มดื และก�ำลังจะเอาชีวติ
ทอร์โด เพื่อนสนิทของเขา

ศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
กิจกรรมพิเศษดูหนังกับ โดม สุขวงศ์
ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

วันแม่แห่งชาติ ถูกก�ำหนดขึ้นตามสากลโลก
โดยแต่ละประเทศก็ต่างมีการก�ำหนดวันแม่ตามความ
เหมาะสมของประเทศตน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัด
งานวันแม่แห่งชาติ ก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการให้
เกียรติและตระหนักถึงความส�ำคัญกับแม่ โดยในแต่ละ
ประเทศ ก็จะก�ำหนดวันแม่ทสี่ อดคล้องและเหมาะสมกับ
ประเทศนั้น ๆ
ส�ำหรับประเทศไทย วันแม่แห่งชาติถูกก�ำหนด
ขึ้นครั้งแรก ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งก�ำหนด
ให้ประเทศไทยมีวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี ก่อนที่ต่อมาในปี ๒๕๑๙ จะ
เปลีย่ นเป็นวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เพือ่ ให้สอดคล้องกับวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อพิจารณาถึงการให้ความส�ำคัญต่อแม่ของสังคมไทย จะเห็นได้ว่า สังคมไทย
มองเห็นความส�ำคัญของแม่ในฐานะของผู้ที่บทบาทอย่างยิ่งต่อหน่วยเล็กที่ส�ำคัญที่สุดของ
สังคมอย่างครอบครัว ครอบครัวจะดีและสมบูรณ์แบบได้ ถ้าแม่ได้ให้ความรักและความอบอุน่
รวมทั้งปกป้องสมาชิกในครอบครัวจากภัยอันตรายจากสังคมภายนอก แต่หากแม่ท�ำตัวไม่
เหมาะสมกับการเป็นแม่ ครอบครัวก็จะเกิดปัญหาตามมาได้อย่างมาก
เมื่อแนวคิดดังกล่าว ถูกน�ำเสนอผ่านสื่อบันเทิงอย่างภาพยนตร์ ประเทศไทยจึงมี
ทั้งตัวละครแม่ที่หลากหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็น แม่ในฐานะของผู้ที่ให้ความรักและอบอุ่น
กับลูก อย่างในเรื่อง ค่าน�้ำนม (๒๕๒๔) แม่ที่ปกป้องลูกของตัวเอง อย่างใน ตลาดพรหมจารี
(๒๕๓๑) แม่ที่แก้แค้นให้ลูกอย่าง ล่า (๒๕๒๐) หรือ แม่ที่เห็นแก่ตัว อย่าง โอ้ มาดา (๒๕๒๐)
และ  น�้ำผึ้งขม (๒๕๑๗) เป็นต้น
นอกจากนี้ ภาวะความเป็นแม่นนั้ ผูกติดกับเพศหญิงอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เพศหญิง
ถูกเรียกร้องให้ต้องแสดงบทบาทความเป็นแม่ ถึงแม้อาจจะไม่ใช่แม่ที่ให้ก�ำเนิดก็ตาม สิ่งที่
สังคมคาดหวังจากผู้เป็นแม่ก็แทบจะซ้อนทับกับสิ่งที่สังคมคาดหวังจากผู้เป็น
หญิง เราจึงเห็นตัวละครหญิงที่ดีในภาพยนตร์ไทยหลายตัวที่ล้วนจะต้อง
แต่งงานเพื่อจะได้มีลูก และกลายเป็นแม่ได้ ตามที่สังคมได้คาดหวังไว้
หลากหลายลีลาของความเป็นแม่ในสื่อภาพยนตร์ สะท้อนให้เห็น
ทัศนคติของสังคมไทยโดยรวมอย่างไรบ้างแนวคิดที่เชิดชูความเป็นแม่นี้ ได้
กลายเป็นภาระทีก่ ดทับผูเ้ ป็นหญิงหรือไม่ แล้วภาพยนตร์ได้แสดงให้เห็นภาระ
อันหนักหน่วงของความเป็นแม่อย่างไร ตกลงแล้วการเชิดชูความเป็นแม่นี้
เป็ น การให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ผู ้ เ ป็ น แม่ หรื อ เป็ น การกรอบที่ บั ง คั บ ความ
ประพฤติของแม่กันแน่
ค�ำถามข้างต้นนี้ ถือเป็นค�ำถามเบื้องต้นที่รายการภาพยนตร์สนทนา
ประจ�ำเดือนสิงหาคม ในหัวข้อ “หลากหลายลีลาของความเป็น
แม่ในภาพยนตร์” จะมาแสวงหาค�ำตอบกัน โดยหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติจากอาจารย์อาทิตย์ พงษ์พานิช
นั ก วิ ช าการด้ า นวั ฒ นธรรมศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
ร่วมเป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคมศกนี้ เวลา
๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

