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หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอแสดงความยินดีกับคุณดอกดิน กัญญามาลย์
ผู้ก�ากับภาพยนตร์ และ คุณมนัส ปิติสานต์ ผู้ประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์ชุดทาง
โทรทัศน์และละครโทรทัศน์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติในปี ๒๕๕๕ สาขาศิลปะ
การแสดง (ภาพยนตร์) และ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) ตามล�าดับ ซึ่งในปีที่
ผ่านมา ทัง้ สองท่านได้ให้เกียรติอย่างสูงในการมาร่วมกิจกรรมทีห่ อภาพยนตร์ฯ จัดขึน้ ทัง้ ยัง
สร้างความสุขและมอบความรู้ให้แก่ผู้ชมของเราเป็นอย่างดี
สภาวะอากาศที่ผันแปรไปในทุกวันนี้ ท�าให้ยากต่อการคาดเดาได้ว่าฤดูร้อนของ
ประเทศไทยปีนจี้ ะมีสภาพอากาศอย่างไร บางคนก็คาดเดาว่าจะร้อนกว่าเดิมขึน้ เรือ่ ย ๆ บาง
คนก็เชื่อว่าพายุโซนร้อนจะก่อตัวอย่างรุนแรงมากขึ้น แต่ถึงกระนั้น หอภาพยนตร์ฯ ยังคง
เตรียมกิจกรรมที่หลากหลาย ส�าหรับเดือนมีนาคมและเมษายนนี้ เพื่อหวังจะสร้างความ
บันเทิงและสาระความรู้ให้แก่แฟน ๆ ของเรา
ในเดือนมีนาคม หอภาพยนตร์ฯ จะจัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา เอลวิส
เพรลสลีย์ ที่ปรากฏในสังคมไทย ซึ่งจะชวนให้ได้เห็นอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่มีผล
ต่อสังคมไทย ต่อด้วยกิจกรรมลานดาราของโก๊ะตี๋ อารามบอย (เจริญพร อ่อนละม้าย) ที่จะ
มามอบรอยยิ้มให้แก่แฟน ๆ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา นอกจากนี้ เรายังมีนิทรรศการ
เพลินพยนต์ ณ มิวเซียมสยาม เนื่องในโครงการมิวเซียมแฟมิลี่ ที่จะจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลาย
เดือนนี้อีกด้วย
ในส่วนของเดือนเมษายน จะเริ่มด้วย เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ
ศาลายาครั้งที่ ๓ ซึ่งจะจัดฉายภาพยนตร์สารคดีที่มีความโดดเด่น ตลอดเทศกาลฯ ทั้งที่
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ส่วนกิจกรรม
ลานดารานั้น ได้รับเกียรติจาก พิศาล อัครเศรณี พระเอกผู้เป็นที่จดจ�าของแฟน ๆ หนังไทย
ทั้งในฐานะนักแสดงและผู้ก�ากับมากความสามารถ
นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ โปรแกรมภาพยนตร์ที่จะจัดฉายตลอดเดือนมีนาคมและ
เมษายนก็พร้อมจะสร้างความบันเทิงให้แก่เหล่าผู้ชมภาพยนตร์ เพื่อหวังผ่อนคลายความ
กังวลในสภาวะภูมิอากาศที่ผันแปรเกินคาดเดา
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ในช่วงไม่กปี่ มี านี้ ภาพยนตร์สารคดีได้รบั ความสนใจมาก
ขึ้ น ในฐานะของสื่ อ ภาพและเสี ย งที่ ส ามารถถ่ า ยทอดเรื่ อ งราว
“ความจริง” ให้ผู้ชมได้เห็น ถึงแม้จะถูกค่อนขอดในเรื่องโปรดักชั่น
ที่ดูเหมือนถ่ายท�ากันเล่น ๆ ทั้งยังน่าเบื่อและไม่สนุก รวมทั้ง “ความ
จริง” ที่ถูกน�าเสนอ ก็เป็นความจริงที่ถูกคัดกรองจากผู้ก�ากับมาแล้ว
ไม่ใช่ “ความจริง” จริง ๆ สักหน่อย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพยนตร์
สารคดีที่ดีนั้นสามารถน�าเสนอเรื่องราวได้อย่างมีพลังดึงดูดให้ผู้ชม
รูส้ กึ อยากติดตามเหตุการณ์ทดี่ า� เนินไปบนจอ แม้จะอย่างอ้อยสร้อย
ก็ตาม รวมทั้งผู้ก�ากับที่มีความสามารถมักจะมีมุมมองที่จะน�าเสนอ
“ความจริง” ของตัวเองได้อย่างน่าสนใจ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ ตั้ง
ค�าถาม หรือการยั่วล้อ เป็นต้น
และที่ส�าคัญที่สุดคือ ภาพยนตร์สารคดีที่ดีสามารถเปิด
โลกทัศน์ของผู้ชม โดยน�าพาผู้ชมไปพบเห็นสิ่งที่ยากจะพบเห็น และ
ในหลาย ๆ ครั้ง ก็อาจเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ผู้ชมมักจะเข้าใจ ซึ่ง
คุณสมบัติพิเศษของภาพยนตร์สารคดีตรงนี้กลายเป็นจุดขายส�าคัญ
ส�าหรับผู้ชมที่ชอบพบเห็นสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเห็น หรือชอบที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
กลุม่ งานกิจกรรม หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เล็งเห็น
บทบาทที่ส�าคัญของภาพยนตร์สารคดีในการเปิดโลกทัศน์ของผู้ชม
ภาพยนตร์ จึงได้จดั งานเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา
(Salaya International Documentary Film Festival – Salaya
Doc) ขึ้น โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ ๓ แล้ว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่
๑ – ๗ เมษายน ศกนี้ โดยได้คดั เลือกภาพยนตร์สารคดีทโี่ ดดเด่นของ
ประเทศอาเซียนมาเข้าร่วมประกวด เพือ่ เปิดโลกทัศน์ของสังคมไทย
รวมทั้งสร้างความรับรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน (ก่อน
ที่เราจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน) ภาพยนตร์สารคดีเหล่านี้จะพา

เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา ครั้งที่ ๓

ñ-÷ เมษายนนี้ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และห้องออดิทอเรี่ยม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นสมาชิกของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ
(Federation de International Archive du Film)
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ©ÒÂ
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

CHAR… the no-man’s island

ผูช้ มไปพบเห็นแง่มมุ ต่าง ๆ ของประเทศเหล่านี้ (รวมทัง้ ประเทศไทย
เองด้วย) ในมุมที่เราอาจจะไม่เคยเห็น
นอกจากผู้ชมแล้ว ในส่วนของผู้สร้างภาพยนตร์สารคดี
ในช่วงระหว่า งเทศกาลฯ ทางสถาบั นหนั ง ไทย หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้าง
ภาพยนตร์สารคดี โดยทางสถาบันหนังไทยได้เชิญผูก้ า� กับภาพยนตร์
สารคดีมือรางวัล Sourav Sarangi จากอินเดีย เจ้าของผลงาน
ภาพยนตร์เรื่อง CHAR… the no-man’s island ซึ่งได้รับคัดเลือก
ไปฉายทั้งในงานเทศกาลภาพยนตร์บูซาน และเทศกาลภาพยนตร์
เบอร์ลินทีเพิ่งผ่านไป มาเป็นวิทยากร
ผู้ที่สนใจเข้า ร่วมกิ จ กรรมเทศกาลภาพยนตร์ ส ารคดี
นานาชาติศาลายาครัง้ ที่ ๓ สามารถติดตามข่าวสารความเคลือ่ นไหว
อย่างใกล้ชิดของเทศกาลฯ ได้อย่างใกล้ชิดที่ http://www.fapot.
org หรือ http://www.facebook.com/salayadoc
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๒๕ มกราคม

กิจกรรมเดือนมกราคม ๒๕๕๖

๑๒ มกราคม
หอภาพยนตร์
(องค์ ก ารมหาชน)
จั ด กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ ก าร
เรียนรู้ส�าหรับเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี
๒๕๕๖ ด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ ขึ้นรถไฟสาย
๑ มกราคม
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมดูหนัง ภาพยนตร์ ณ สถานีศีนิมา ชมหนังกระโปรง ตามหา
ข้ามปี ฉลองรับวันปีใหม่ เปิดฉายภาพยนตร์มาราธอน ดารา ณ ลานดารา ฉายภาพยนตร์ตลอดทั้งวัน ณ โรง
ข้ า มคื น ณ โรงภาพยนตร์ ศ รี ศ าลายา และน� า ชม ภาพยนตร์ศรีศาลายา พร้อมกับเปิดให้เข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยรอบดึก โดย คุณโดม สุขวงศ์ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยรอบพิเศษ โดยได้รับความ
ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) รวมทั้ง อนุเคราะห์รถโรงเรียนญี่ปุ่น จากพิพิธภัณฑ์รถโบราณ
ท�าบุญตักบาตรรับวันแรกของปี กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วัน เจษฎา เทคนิค มิวเซียม มาใช้รบั ส่งเด็ก ๆ จากทีว่ า่ การ
ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑ อ�าเภอพุทธมณฑลมายังหอภาพยนตร์ ซึ่งมีครอบครัว
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และที่สัญจรผ่านไปมาให้
มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๖.๐๐ น.
ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมาก

๑๗ มกราคม
คุณมารุต สาโรวาท น�ากลุ่มนักศึกษาสาขาการผลิต
ภาพยนตร์ สถาบันกันตนา เข้าเยีย่ มชมการท�างานของ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ภายในพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย ต่อ
๘ มกราคม
ด้วยชมภาพยนตร์
คณะเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุในโครงการศูนย์สุขภาพ ภายในโรงภาพยนตร์
ผู้สูงอายุ งานสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญ- ศรี ศาลายา เรื่ อ ง
จนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับชมภาพยนตร์ เมืองในหมอก ซึ่ง
เรื่อง คู่กรรม ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
เป็ น ภาพยนตร์ ที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น มรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๕๕ โดยกลุ่ม
นักศึกษาได้มโี อกาสพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ
คุณโดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) เพื่อเป็นการส่งเสริมแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงาน

๑๘ มกราคม

โครงการเรียนรูศ้ ลิ ปวั ฒ นธรรมผ่ า นสื่ อ
ภาพยนตร์โดย หอ
ภาพยนตร์ ร่ ว มกั บ ออล แมกกาซี น ได้ จั ด ฉาย
ภาพยนตร์เรื่อง สวัสดีไม้เรียว ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์

คณะจากมูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวง เข้าศึกษาดูงานภายใน
กลุ ่ ม งานภาพยนตร์ เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ ฟ ิ ล ์ ม
ภาพยนตร์ และการแปลงสัญญาณจากงานดิจิทัล
รวมทัง้ เรียนรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์สอื่ โสตทัศน์ เพือ่ น�า
ความรู้ที่ได้รับน�าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ของทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ต่อไป ปิดท้ายด้วยการเข้าชมประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์
ไทย ภายในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

๑๙ มกราคม
หอภาพยนตร์ (องค์ ก าร
มหาชน) ได้รับเกียรติจาก คุณ
ณัฐนี สิทธิสมาน ดารามากฝีมอื
ที่ ไ ด้ รั บ การจดจ� า มากที่ สุ ด คน
หนึ่ ง ในโลกภาพยนตร์ ไ ทย จาก
บทบาทการแสดงเป็น “ปอบหยิบ”
ในภาพยนตร์เรือ่ ง บ้านผีปอบ มา
ร่วมประทับรอยพิมพ์มอื พิมพ์เท้า
เป็ น ดาวดวงที่ ๑๓๖ บนลานดารา
พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างานใน
วงการภาพยนตร์อย่างเป็นกันเอง โดยในวันดังกล่าว
ได้น�าภาพยนตร์ เรื่อง บ้านผีปอบ Reformation มา
จัดฉาย ซึ่งเป็นผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของ คุณ
ณัฐนี สิทธิสมาน

๒๓ มกราคม
คณะอาจารย์น�านักศึกษาผู้มีปัญหาทางการได้ยินจาก
วิทยาลัยราชสุดา เข้าศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ไทย ภายในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และรับชม
ตัวอย่างประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ที่ได้รับการ
อนุรักษ์จากหอภาพยนตร์ เพื่อสะสมประสบการณ์
ภายในโรงภาพยนตร์ ศ รี ศ าลายา หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมคอนเสิรต์
“หนังไทยในเสียงเพลง” โดยได้เชิญนักร้องชื่อดัง
หลายยุ ค หลายสมั ย อาทิ สวลี ผกาพั น ธุ ์ สุ เ ทพ
วงศ์ก�าแหง สุรชัย สมบัติเจริญ ศรีไศล สุชาตวุฒิ
วงดิอิมพอสซิเบิ้ล โป้ โยคีเพลย์บอย ซานิ AF6 ฯลฯ
มาร่วมขับร้องบทเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยเรือ่ งดัง
กว่า ๒๐ เรื่อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อัน
แนบแน่นระหว่างภาพยนตร์กับเสียงเพลง และเป็น
การสืบสานบทเพลงประกอบภาพยนตร์ไทย ทีเ่ คยขับ
กล่อมจิตใจแฟนภาพยนตร์มาในทุกยุคทุกสมัย ณ หอ
ประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

๒

๒๔ มกราคม
อาจารย์ตรีศิลป์ บุญขจร น�านิสิตคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ ไ ทย โดยในวั น ดั ง กล่ า วได้ เ ข้ า เยี่ ย มชม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภ าพยนตร์ ไ ทย และร่ ว มชมภาพยนตร์
ภายในโรงหนังอลังการก่อนจะรับฟังการบรรยายจาก
คุณชลิดา เอือ้ บ�ารุงจิต รองผูอ้ า� นวยการหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) ในหัวข้อ ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ในประเทศไทย

๑๒ กุมภาพันธ์

๕ กุมภาพันธ์

๒๖ มกราคม
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมภาพยนตร์
สนทนาประจ�าเดือนมกราคม โดยเปิดฉายภาพยนตร์
ว่าด้วยผีปอบเรือ่ ง Mekhong Hotel ผลงานเรือ่ งล่าสุด
ของอภิชาติพงษ์ วีระเศรษฐกุล และเปิดประเด็นพูด
คุยภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา เรื่อง ปอบกับ
สั ง คมไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณโดม สุขวงศ์
ผูอ้ า� นวยการ และคุณชลิดา เอือ้ บ�ารุงจิต รองผูอ้ า� นวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มาร่วมสนทนา

๒๘ มกราคม
อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ต่อด้วยการชมภาพยนตร์
ประวัติศาสตร์ภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา เพื่อ
เก็บเกี่ยวประสบการณ์และน�าไปปรับใช้ในการเรียน
การสอนต่อไป

๓๑ มกราคม
๑๐ มกราคม

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เจ้าหน้าที่จากกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย Mr.
Miguel De La Rosa ผู้แทนสมาชิกสมาคมเครือข่าย
คณะกรรมการภาพยนตร์แห่งเอเชีย (AFCNet) เข้า
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการฟิลม์ ภาพยนตร์ และสือ่
โสตทัศน์ต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
โดยในวันดังกล่าวได้เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
เพือ่ ศึกษาเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์ในประเทศ
ไทย และการท� า งานของ
กลุ่มงานภาพยนตร์ ใน
การซ่ อ มสงวนรั ก ษา
ฟิล์มภาพยนตร์ ตลอด
จนขัน้ ตอนการให้บริการ
ต่อสาธารณชน

อาจารย์มาลาริน บุญวันต์ น�านักศึกษา แผนกวิชาการ
ออกแบบเครือ่ งประดับอัญมณี วิทยาลัยช่างทองหลวง
เข้าทัศนศึกษาที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดย
ได้เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เพือ่ ศึกษาหาความ
รู้ในประวัติศาสตร์และศิลปะภาพยนตร์ ต่อด้วยการ
เข้ า ชมตั ว อย่ า งภาพยนตร์ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ภ ายใน
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

ช่วงเช้า อาจารย์นัยนา จิตรรังสรรค์ ผู้สอนรายวิชา
วรรณคดีไทยในสือ่ ภาพยนตร์ น�านักเรียนจากโรงเรียน
เทพลีลา เข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เพื่อศึกษา
หาความรู ้ เ กี่ยวกับ วรรณคดีไทยในภาพยนตร์แ ละ
ประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ไทย
ช่วงบ่าย อาจารย์
พงศวี ร ์ สุ ภ านนท์
น� า นั ก ศึ ก ษา สาขา
วิ ช าการภาพยนตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ นั น ทา เข้ า
ศึกษาประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ในประเทศไทยภายในพิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์
ไทย เพื่อน�าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการเรียนการ
สอนต่อไป

๒๒ กุมภาพันธ์
โครงการเรี ย นรู ้ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมผ่านสื่อภาพยนตร์โดย
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ ออล
แมกกาซีน ได้จัดฉายภาพ๘ กุมภาพันธ์
ยนตร์เรื่อง รักเอย ณ อาคาร
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� า บลศาลายา น� า คณะจาก ซีพี ทาวเวอร์
หน่วยงานในต�าบลศาลายา ไปศึกษาสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ในบริเวณต�าบลศาลายา พร้อมทัง้ เข้ารับฟังการแนะน�า
หอภาพยนตร์ จากคุณโดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย

๙ กุมภาพันธ์
หอภาพยนตร์
(องค์ ก ารมหาชน)
ได้รบั เกียรติจากนัก
แสดงมากฝีมือ คุณ
อินทิรา เจริญปุระ
นางเอกร้ อ ยล้ า น
คนแรกของเมื อ ง
ไทย จากผลงานการ
แสดงภาพยนตร์
เรื่ อ ง “นางนาก”
ร่ ว มประทั บ รอย
พิมพ์มือพิมพ์เท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๓๗ บนลานดารา
พร้อมพูดคุยแลกเปลีย่ นประสบการณ์ทา� งานในวงการ
ภาพยนตร์ภายใน
โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา
อย่างเป็นกันเอง

๒๓ กุมภาพันธ์
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมภาพยนตร์
สนทนาประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ เรื่อง วัวแก่กินหญ้า
อ่อน หรือ กินเด็ก ปรากฏการณ์รักข้ามรุ่นในสังคม
ไทย โดยได้รบั เกียรติจากคุณอรรถ บุนนาค คอลัมนิสต์
ชื่อดัง และคุณอาทิชา ตันธนวิกรัย มาร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ณ ห้องภาพยนตร์สถาน หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร

๒๘ กุมภาพันธ์
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต เข้าทัศนศึกษาทีห่ อภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ตามโครงการ “เยือนบางกอกตะลุยฝัน” โดยได้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน
ภาพยนตร์ให้แก่นักศึกษา

๓

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

หลังจากผานรอนผานหนาวมายาวนานกวา ๘๘ ป
วันที่ ๙ มกราคมที่ผานมา ดอกดิน กัญญามาลย
ผูกํากับอาวุโสของเมืองไทย ก็ไดรับการประดับเกียรติยศ
เปนรางวัลตอบแทนผลงานอันโดดเดนในวงการภาพยนตร
เมื่อกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศเชิดชูเกียรติ
ยกยองใหเขาเปนศิลปนแหงชาติ
สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร)

ดอกดิน กัญญามาลย
ศิลปินแห่งชาติของประชาชน

๔

เอ่ยถึงชื่อ ดอกดิน กัญญามาลย์ หลายคนอาจนึกไปถึง
วลีอันโด่งดัง “ล้านแล้วจ้า” ซึ่งมีที่มาจากเหตุการณ์เมื่อครั้งที่
ภาพยนตร์เรื่อง นกน้อย ของเขา เข้าฉายในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ทันทีที่
มีแม่ลูกคู่หนึ่งเดินมาซื้อตั๋วจนท�าให้ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถท�า
รายได้ครบหนึ่งล้านบาท ดอกดินที่ตอนนั้นเข้าไปยืนลุ้นอยู่ในห้อง
ขายตัว๋ ถึงกับตะโกนออกมาด้วยความดีใจสุดชีวติ ว่า “ล้านแล้วจ้า...
ล้านแล้วจ้า...” พร้อมกับมอบรางวัลเป็นทองค�าหนักถึง ๑ บาท ให้
แม่ลกู ผูไ้ ม่รเู้ นือ้ รูต้ วั คูน่ นั้ กลายเป็นเรือ่ งราวอันน่าจดจ�าเรือ่ งหนึง่ ใน
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย
นกน้อย นับเป็นหมุดหมายส�าคัญในชีวิตการเป็นผู้ก�ากับ
ภาพยนตร์ ข องดอกดิ น นอกจากเป็ น จุ ด ก� า เนิ ด วลี ป ระจ� า ตั ว
ภาพยนตร์ ๑๖ มม. เรื่องนี้ยังได้รับการบันทึกอยู่ในฐานะหนังไทย
เรื่องแรกที่อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาใช้ และได้รับพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ จากพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ให้น�าไปฉายเพื่อให้
พระองค์ทอดพระเนตรในวัง รวมทั้ง
ยั ง สามารถคว้ า รางวั ล พระสุ รั ส วดี
ประจ�าปีนนั้ ได้ถงึ ๓ รางวัล โดยตัวเขา
เองได้ รั บ รางวั ล ในสาขาผู ้ แ สดง
ประกอบฝ่ายชายยอดเยี่ยม
แต่ใช่ว่าความส�าเร็จเหล่า
นีจ้ ะเกิดขึน้ มาได้เองอย่างง่ายดาย ทุก
อย่างล้วนผ่านการบ่มเพาะมาจาก
หั ว ใจที่ รั ก ในศิ ล ปะการแสดงและ
ความมุง่ มัน่ พัฒนาตนเองของดอกดิน
ทั้งสิ้น ก่อนจะได้เอ่ยค�าว่า “ล้านแล้วจ้า” เขาต้องประสบพบ
เจอกับความยากจนข้นแค้นมาตัง้ แต่วยั เยาว์ และได้เรียนหนังสืออยู่
ในระบบแค่เพียงระดับชั้น ป. ๔ แต่นอกระบบนั้น เขาคือดอกดินผู้
ไม่เคยหยุดเรียนรู้ ทดลอง และจินตนาการคิดค้นสิง่ ใหม่ ๆ อยูต่ ลอด
เวลา
ชีวิตศิลปินของดอกดินเริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงทาง
ตลกมาตั้งแต่เด็กจนวัยหนุ่ม ครั้งหนึ่ง สมัยที่เขาไปร่วมแสดงกับ
คณะละครเร่ เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ท�าให้ต้องคิดบทละครเพื่อใช้
แสดงทุกคืน คืนละหนึ่งเรื่อง ดอกดินก็สามารถนั่งบอกบทให้เสมียน
จากอ�าเภอจดต่อเนื่องกันเป็นเวลาประมาณ ๓๐ คืนได้อย่างน่าทึ่ง
และเมื่อเขาเริ่มเข้าสู่วงการภาพยนตร์ด้วยการท�าบทพากย์หนังต่าง
ประเทศ โดยที่ไม่รู้ภาษาต่างประเทศเลยสักค�า ดอกดินต้องเพียร
พยายามนั่งดูหนังซ�้าไปมาอยู่หลายรอบ และค่อย ๆ ออกเสียงเอ่ย
ค�าทีค่ ดิ ด้วยปฏิภาณของตนเอง ให้ตรงกับจังหวะอ้าปากของตัวละคร

บันทึกใส่เทปไปจนจบเรือ่ ง แล้วแกะเอา
เสียงตัวเองออกมาพิมพ์เป็นบทพากย์
เวลาต่อมา ดอกดินได้ขอร้องให้พสิ ฐิ
ตั น สั จ จา เจ้ า ของโรงหนั ง ศาลา
เฉลิ ม ไทยที่ คุ ้ น เคยกั น น� า บท
ภาพยนตร์จากต่างประเทศมาให้
เขาดูเป็นการศึกษา แม้จะได้มาเป็น
บททีฉ่ กี ทิง้ ลงถังขยะ แต่กน็ บั ว่ามีคา่
มหาศาล เขาลงทุนจ้างคนแปลเป็น
ภาษาไทยในราคา ๕๐๐ บาท เพื่อเอามา
ศึกษาอย่างละเอียดด้วยตนเอง เมื่อผนวกกับ
ประสบการณ์สมัยที่คิดบทละครและท�าบทพากย์
ภาพยนตร์ จึงส่งผลให้เขาสามารถสร้างหนังออกมาเป็นอาชีพได้
อย่างชนิดทีเ่ รียกว่า ไม่นอ้ ยหน้าผูก้ า� กับทีม่ รี ะดับการศึกษาสูง ๆ คน
ใดเลย
หนังของดอกดินทุกเรือ่ งได้รบั การยอมรับว่าจับเอาหัวใจ
ของคนดูไว้ได้อย่างอยู่หมัด มีทั้งบทรัก บทตลก บทชีวิต ครบทุก
รสชาติ เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของประชาชนในยุคนั้นอย่างแท้จริง
ทั้งยังร่วมแสดงเป็นสีสันในหนังของตนเองและหนังของผู้ก�ากับคน
อื่นอีกหลายต่อหลายเรื่อง โดยตัวเขาเองนั้นสร้างหนังในนามบริษัท
กัญญามาลย์ภาพยนตร์ ของตนเองเป็นหลัก เริ่มต้นจากสร้าง
ภาพยนตร์ ๑๖ มม. ตามความนิยมในสมัยนั้น ก่อนจะเปลี่ยนเป็น
ภาพยนตร์ ๓๕ มม. ในภายหลัง รวมแล้วมีผลงานภาพยนตร์จากการ
ก�ากับของดอกดิน มากเกินกว่า ๔๐ เรื่อง โดยเรื่องสุดท้ายคือ

ดอกดิน กัญญามาลย
ศิลปนแหงชาติ
สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร)
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕

สาวแดดเดียว ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ก่อนจะต้องหยุดพักงาน
ภาพยนตร์เพราะปัญหาด้านสุขภาพ
ทั้งหมดเป็นเพียงบางส่วนจากช่วงชีวิตอันยาวนานของ
ดอกดินเท่านั้น หากท่านอยากรู้จักเขาอย่างละเอียดลึกซึ้ง โปรด
ศึกษาได้ในหนังสือ นี่คือชีวิตของ... ดอกดิน ศิลปินของประชาชน
บทบั น ทึ ก การสั ม ภาษณ์ ป ระวั ติ ชี วิ ต และการท� า งานในวงการ
ภาพยนตร์ไทย ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จัดพิมพ์ออกมาเผยแพร่อยู่ใน
ชุดประวัติศาสตร์จากค�าบอกเล่า ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นหนังสือชีวประวัติท่ีมีชีวิตชีวาและน่าสนใจเป็นอย่าง
ยิง่ ส�าหรับผูท้ ตี่ อ้ งการศึกษาบรรยากาศการสร้างภาพยนตร์ไทย โดย
เฉพาะในยุค ๑๖ มม. และอยากเรียนรู้มุมมอง วิธีคิด รวมทั้งวิถีชีวิต
ของ ดอกดิน กัญญามาลย์ ศิลปินของประชาชน ผู้เป็นศิลปินแห่ง
ชาติคนปัจจุบัน

๕

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เพื่อท�าภาพยนตร์ เขามีโอกาสไปวัดใกล้ ๆ บ้านเกิดที่ขอนแก่น ท่าน
เจ้าอาวาสได้ให้หนังสือเล่มเล็ก ๆ ชื่อ “คนระลึกชาติได้” เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับชายผู้สามารถระลึกย้อนกลับไปได้หลายชาติ ต่อมาเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๕๑ เขาเริ่มเขียนบทภาพยนตร์ โดยได้พลังความคิดจาก
เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของผู้ชายชื่อ “บุญมี” เขาออกเดินทาง
เก็บข้อมูลทั่วอีสานเพื่อตามหาลูกหลานและญาติพี่น้องของลุงบุญมี
จากนั้นเขาได้พัฒนาเป็นสามโครงการหลัก ได้แก่ ๑.ภาพยนตร์เรื่อง
ลุงบุญมีระลึกชาติ ซึง่ ในเวลาต่อมากลายเป็นภาพยนตร์ทไี่ ด้รบั รางวัล
๒.งานศิลปะการจัดวางชุด ปลุกผี (Primitive) ได้จัดแสดง ณ
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์หลายแห่ง ๓. คูโจ (Cujo) คือ หนังสือที่น�า
ภาพนิง่ จากงานศิลปะชุดปลุกผีรอ้ ยเรียงต่อเนือ่ งเป็นเรือ่ งเล่า เสมือน
เป็นหนังแบบหนึง่ ฉะนัน้ อาจกล่าวได้วา่ หนังสือทัง้ ๒ เล่มข้างต้น คือ
หนังสือบันทึกข้อมูลงานศิลปะชุดปลุกผีของเขา

“ดอกฟาในมือมาร สุดเสนหา หัวใจทรนง สัตวประหลาด
แสงศตวรรษ ลุงบุญมีระลึกชาติ”
เจย หรือ อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล เขาคือผูกํากับ
ภาพยนตร ซึ่งอาจเปนตนแบบของหลายคนที่ปรารถนา
ทําหนังเปนอาชีพเพื่อดํารงชีวิต บวกกับความอิ่มเอม
เพราะไดทํางานตามตนพึงพอใจ การไดชมภาพยนตร
ของเขา คือ แหลงความสุขอยางหนึ่งของการดูหนัง
นอกระบบสตูดิโออันเปนเอกลักษณเฉพาะตน นอกจาก
นั้นการไดอานหนังสือบันทึกกระบวนการคิด ทัศนคติ
ในการทํางาน เปนอีกชองทางหนึ่งของการทําความรูจัก
วิถีแหงอาชีพผูกํากับภาพยนตรในแบบฉบับของ
อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล

๖

ฉากที่ ๑ : โลกภาพยนตร

- Apichatpong Weerasethakul by James Quandt
(Edited), 2009
- สัตว์วิกาล: ภาพเรืองแสงของ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
(สนธยา ทรัพย์เย็น บรรณาธิการ, ๒๕๕๐)
หากเปรียบเปรยหนังสือข้างต้น เป็นภาพยนตร์
จ�านวน ๒ เรือ่ ง “อภิชาติพงศ์” คือ นักแสดงน�า เนือ่ งจากข้อมูล
ของหนังสือดังกล่าว ได้บันทึกเรื่องเล่าตั้งแต่วัยเด็ก วัยเรียน
เกี่ยวกับความทรงจ�า ความซาบซึ้งต่อหนังไทยที่เขาเคยดูใน
โรงภาพยนตร์ อีกทั้งผู้ก�ากับภาพยนตร์ไทยในอดีตอันเป็นแรง
บันดาลใจ รวมถึงความสนุก อุปสรรค การเรียนรู้ การสั่งสม
ประสบการณ์จากเหตุการณ์ชีวิตประจ�าวัน จนกระทั่งกลายมา
เป็นคนท�าหนังสั้น หนังทดลอง หนังเรื่องยาว นอกจากนั้นยังมี
บทสัมภาษณ์ บทวิพากษ์ผลงาน และบทความซึ่งบรรยาย
เรือ่ งราวของผลงานแต่ละชิน้ ตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้นแห่งประกายความ

คิดจนกระทั่งเป็นผลงานเสร็จสมบูรณ์ เชื่อมโยงไปถึงเบื้องหลังการ ฉากที่ ๔ : คนทําหนังอิสระ
สร้ า งหนั ง และมุ ม มองของที ม งานภาพยนตร์ ที่ ท� า งานร่ ว มกั บ - Southeast Asian Independent Cinema by Tilman
Baumgärtel, 2012
อภิชาติพงศ์
ผู้ก�ากับภาพยนตร์นอกกระแสแห่งดินแดนภูมิภาคเอเชีย
ฉากที่ ๒ : ระดมทุน
ตะวันออกเฉียงใต้ “อภิชาติพงศ์” คือ คนท�าหนังอิสระคนหนึ่งที่มี
- ปฏิบตั กิ ารหนังทุนข้ามชาติ ต�ารับชีวติ สามัญโกอินเตอร์ (สนธยา บทสัมภาษณ์ ในหัวข้อ “I make films for myself” หน้า ๑๗๙ ทรัพย์เย็น/ทีฆะเดช วัชรธานินท์ บรรณาธิการ, ๒๕๕๓)
๑๙๐ ของหนังสือเล่มนี้ การสัมภาษณ์เจาะลึกถึงการเป็นผู้ก�ากับ
“...หนังเป็นสือ่ ทีต่ อ้ งใช้เงินเยอะมาก เมือ่ เทียบกับศิลปะแขนงอืน่ ...” อิสระจากประเทศก�าลังพัฒนา ซึ่งต้องท�างานเพื่อผู้ชมส่วนใหญ่ที่
(อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล น.๒๑๐) อาศัยอยู่ในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก โดยต้องหาทุนจากต่างประเทศ
เพื่อมาสร้างหนังอย่างที่เขาอยากจะท�าและปลดปล่อยความเป็น
บทสัมภาษณ์หัวข้อ “อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล หัวหมู่ ตัวตน เช่น การใช้นกั แสดงทีไ่ ม่มปี ระสบการณ์ทางด้านการแสดงมา
ทะลวงฟัน” ปรากฏบนหน้า ๑๙๕ - ๒๒๐ การพูดคุยมุง่ เน้นประเด็น ก่อน การด�าเนินเรื่องที่ไม่มีการบีบกระตุ้นอารมณ์ผู้ชม และไม่ผูก
วิธรี ะดมทุนเพือ่ การสร้างหนัง ซึง่ เขาได้ให้คา� ตอบไว้อย่างกระจ่างชัด เรื่องราวให้มีปมซับซ้อน การถ่ายภาพของภาพยนตร์เป็นลักษณะ
เกีย่ วกับวิธกี ารจัดสรรทุนจากผูส้ นับสนุนงบประมาณกับการท�างาน ปล่อยยาว ซึ่งดูคล้ายจะไม่มีเรื่องราวอะไร ไม่ชักจูงใจให้คนดูเกิด
ในสถานการณ์จริง การประสานงานติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ รวม ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่อธิบายการกระท�าของตัวละคร อีก
ถึงกลยุทธ์การขอทุนเพือ่ น�ามาสร้างสรรค์ผลงานตามปณิธานของใจ ทั้งหนังของเขาแสดงให้เห็นถึงการมีชีวิตอยู่ในสังคมไทย แต่ท�าไม
และมุมมองเกี่ยวกับวิถีแห่งต้นทุนการท�าหนังที่เปลี่ยนผันไปตาม ผลงานของเขาถึงได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลก
เทคโนโลยีของกระบวนการผลิตภาพยนตร์ โดยค�าตอบเหล่านั้น
ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ตรง ซึ่งเขาได้เผชิญมาแล้วด้วยตนเอง ฉากที่ ๕ : ภาพแหงความประทับใจ
- Cannes Cinema: A Visual History of The World’s
ฉากที่ ๓ : โลกศิลปะ
Greatest Film Festival by CAHIERS DU CINEMA, 2011
- Apichatpong Weerasethakul : Primitive by Gary
ภาพนิ่งของบุคคลส�าคัญแห่งโลกเซลลูลอยด์ ที่สื่อสาร
Carrion-Murayari (Editor), 2011
ความหมายถึงอารมณ์รื่นเริงพร้อมค�าบรรยายใต้ภาพ เช่น ผู้ก�ากับ
- Cujo Year II First Issue : Apichatpong Weerasethakul : ภาพยนตร์ ดารานักแสดง สื่อมวลชน ฯลฯ จากทุกมุมโลก ซึ่งเคยมา
Primitive, 2008
ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๒ ถึง พ.ศ.
อภิชาติพงศ์ มิได้เป็นคนท�าหนังเรื่องเท่านั้น หากทว่าเขา ๒๕๕๓ และภาพนิ่งอันมีรอยยิ้มเต็มเปี่ยมด้วยความสุขของผู้ก�ากับ
เป็นคนท�างานศิลปะอีกด้วย คือ วิดีโออาร์ต วิดีโอขนาดสั้น ศิลปะ ภาพยนตร์ “อภิชาติพงศ์” เป็นบุคคลหนึง่ ในจ�านวน ๕๐๐ ภาพ เมือ่
การจัดวาง เช่น ผลงานชุดปลุกผี ซึ่งเป็นผลจากการเดินทางส�ารวจ ครั้งภาพยนตร์เรื่อง สัตว์ประหลาด ได้รับรางวัล Jury Prize ในปี
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๒๐๐๔ และภาพเหตุการณ์ขณะรับรางวัลปาล์มทองค�า ครั้งที่ ๖๓
ในปี ๒๐๑๐ จากผลงานภาพยนตร์เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ

ฉากที่ ๖ : แบงปนประสบการณ

หลังจากทีอ่ ภิชาติพงศ์ได้รบั รางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์
เก่าแก่ระดับโลกเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วนั้น หอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดงานแสดงความยินดีให้กับเขา
โดยมีชื่องานว่า “แสนดีใจ คนไทยมีเจ้ย” เมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
ระยะเวลาผ่านไป ๑ ปี.... วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เขาได้มาเยือน
หอภาพยนตร์อีกครั้ง ในฐานะผู้บรรยายของกิจกรรม ชั้นครู หรือ
Master Class ครั้ ง ที่ ๑ ซึ่ ง หั ว ข้ อ คื อ “ตั ว ตนโดยตั ว งาน
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล” จากการถ่ายทอดประสบการณ์ ใน
วันนั้น ณ เวลานี้ หอภาพยนตร์ มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้หยิบยก
บรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลของกิจกรรมนี้ มาบันทึกเป็นภาพนิ่งและ
ตัวอักษร โดยตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มขนาดกะทัดรัดเหมาะมือ “ชั้น
ครู ๑ ตัวตนโดยตัวงาน อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล” การอ่าน
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ร าวกั บ ว่ า ผู ้ อ ่ า นก� า ลั ง ได้ ฟ ั ง ถ้ อ ยค� า น�้ า เสี ย งของ
อภิชาติพงศ์เล่าเรือ่ งราวต่าง ๆ โดยเนือ้ หาการบรรยายในวันนัน้ เขา
ได้แบ่งปันความรูม้ ากมายหลายเรือ่ ง เช่น ประสบการณ์ตรงในฐานะ
คนท�าหนัง คนท�างานศิลปะ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากการท�างาน
ปัญหาอุปสรรคซึ่งส่งเสริมให้เขามีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งขึ้น ผลงาน การท�าหนังที่มาจากพลังความคิดและภูมิหลังของชีวิตจริง
การตะลุยลงพืน้ ทีค่ น้ คว้าข้อมูลด้วยตนเองอย่างเข้มข้นก่อนการสร้าง การบริ ห ารจั ด การที ม งานอั น มี ค วามหลากหลายแบบมื อ อาชี พ
เป็นต้น รวมถึงปิดท้ายด้วยบทสนทนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างอภิชาติพงศ์และผู้เข้าร่วมงาน ณ โรงภาพยนตร์ ศรีศาลายา
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เสมือนว่าผูอ้ า่ นหนังสือเล่มนีไ้ ด้เข้า
ร่วมงานเมื่อ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ด้วยตนเอง
ห้องสมุดและโสตทัศนสถานเชิด ทรงศรี มีหนังสืออีก
หลากหลายชื่อเรื่องเกี่ยวกับบันทึกการท�างานและความคิดของ
อภิชาติพงศ์ นอกจากนัน้ ห้องสมุดฯ ได้รวบรวมและบริการทรัพยากร
ประเภทอื่น ๆ ทั้งบทความ บทสัมภาษณ์ อันเกี่ยวเนื่องกับเขาที่ตี
พิมพ์ในนิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงโปสเตอร์ภาพยนตร์
โสตทัศนวัสดุ และวิทยานิพนธ์ซึ่งศึกษาผลงานของเขา อีกทั้งหอ
ภาพยนตร์ต้องท�าหน้าที่จัดหาข้อมูลของอภิชาติพงศ์อย่างต่อเนื่อง
เพราะการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ รวมทัง้ ผลงานศิลปะของเขา
ยังมีความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง และสิ่งส�าคัญที่สุด คือ ชื่อเสียง
เรียงนาม “อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล” เป็นค�าทีต่ อ้ งได้รบั การบันทึก
ไว้ในวงการภาพยนตร์
...พบกันอีกครั้ง ...จดหมายข่าวฉบับต่อไป

๘

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

บางครั้งก็ท�าให้เธอเองได้พบเจอกับของบางชิ้นของคุณสมวงศ์
ทีไ่ ม่ทราบมาก่อนว่าเคยมีอยู่ เป็นการเรียนรูแ้ ละระลึกถึงคูช่ วี ติ
ผูล้ ว่ งลับไปด้วยในทางหนึง่ ผลจากความเพียรพยายามของคุณ
อาภาวดี ท�าให้เราต้องเดินทางไปที่ปากเกร็ดอีกถึงสองครั้ง
แต่ละครั้งนั้น นอกจากได้รับมอบสิ่งของต่าง ๆ เพิ่มเติมแล้ว
ยังท�าให้เราได้รับรู้ชีวิตของผู้ก�ากับคนหนึ่งซึ่งไม่คุ้นเคยมา
ก่อน ผ่านค�าบอกเล่าของภรรยาและเอกสารจ�านวนมากของ
เขาเอง ซึ่งพบว่า ช่างเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
และมีแง่มมุ ต่าง ๆ ทีส่ มควรได้รบั การบันทึกไว้ ดังทีไ่ ด้นา� มา
เรียบเรียงให้ทกุ ท่านลองอ่านและศึกษากันในจดหมายข่าวฯ ฉบับนี้

รู้จัก
ผู้ก�ากับคู่กรรมคนแรกแห่งโลกภาพยนตร์ไทย
ป พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่เพิ่งผานพนไปไมนาน นับเปนป
แหงความโศกเศราปหนึ่งของวงการภาพยนตร
ไทย เมื่อเราไดสูญเสียทั้งนักแสดง ผูกํากับ
ผูอํานวยการสราง รวมถึงนักสื่อสารมวลชน
คนสําคัญไปอยางตอเนื่อง
ตั้งแตชวงตนปมาจนถึงปลายป
หนึ่งในนั้นคือ สมวงศ ทิมบุญธรรม
ผูกํากับภาพยนตรเรื่อง คูกรรม ฉบับแรกของ
โลกภาพยนตรไทย ที่ไดจากโลกนี้ไปอยางเงียบ ๆ
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคมที่ผานมา

แม้ข่าวคราวการเสียชีวิตของเขาจะเป็นที่รับรู้อยู่ในวง
แคบ ด้วยความทีเ่ ป็นคนเก็บเนือ้ เก็บตัว และถอยห่างออกจากวงการ
มานานหลายปี แต่ส�าหรับหอภาพยนตร์ คุณสมวงศ์นับเป็นหนึ่งใน
บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั เรามายาวนาน ทัง้ เคยมอบฟิลม์ ภาพยนตร์
มาให้เราเก็บอนุรักษ์ไว้จ�านวนหนึ่ง และก่อนที่จะเสียชีวิต ยังได้
สั่งเสียกับคุณอาภาวดี ทิมบุญธรรม ผู้เป็นคู่ชีวิตไว้ว่า หากวันใดที่
ตัวเขาจากไป ให้น�าสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ที่เขามีทั้งหมด มา
มอบแก่คุณโดม สุขวงศ์ เพื่อน�ามาเก็บรักษาดูแลไว้ที่หอภาพยนตร์
นัน่ จึงเป็นจุดเริม่ ต้นให้หน่วยกูห้ นังได้มโี อกาสไปรับมรดก
ทางภาพยนตร์กรุใหญ่ ที่บ้านพักใน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จาก
พินยั กรรมทางวาจาของผูก้ า� กับผูล้ ว่ งลับท่านนี้ เราออกเดินทางครัง้
แรกเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้พบกับคุณอาภาวดีที่
เตรียมอุปกรณ์ถ่ายท�าภาพยนตร์และแถบบันทึกเสียงส�าหรับส่ง
มอบให้เราไว้จ�านวนหนึ่ง แต่จากการสนทนาพูดคุย ท�าให้ทราบว่า
นอกจากเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ แล้ว คุณสมวงศ์ยังได้เก็บสะสม
เอกสารที่มีประโยชน์ไว้เป็นจ�านวนมาก ทั้งบทภาพยนตร์ รูป
ถ่ า ยเบื้ อ งหลั ง การท� า งาน ข่ า วและคอลั ม น์ ต ่ า ง ๆ จาก
หนังสือพิมพ์ที่เขาจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ หนังสือที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การถ่ า ยภาพและถ่ า ยภาพยนตร์
จ�านวนหลายสิบเล่ม รวมทั้งประวัติชีวิตอย่าง
ย่อที่เขียนด้วยลายมือของคุณสมวงศ์เอง
โดยส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ การบรรจุ อ ยู ่ ใ น
หีบเหล็กทีเ่ ก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีภายใน
ห้องพระ
การรับมอบสิง่ เกีย่ วเนือ่ งทางภาพยนตร์ของคุณสมวงศ์จึงไม่ได้จบลงแค่ใน
วั น นั้ น ซึ่ ง คุ ณ อาภาวดี เ องก็ ไ ด้ ใ ห้ ค วาม
กรุณาช่วยหาสิ่งของต่าง ๆ ภายในบ้านเมื่อ
ทราบว่ า เราสนใจอยากได้ อ ะไรเพิ่ ม เติ ม

ในช่วงเริม่ ต้นก่อนทีจ่ ะมาเป็นผูก้ า� กับภาพยนตร์ ชีวติ ของ
คุณสมวงศ์นนั้ มีความเกีย่ วพันกับเหตุการณ์ทางการเมืองครัง้ ส�าคัญ
อยู่หลายเหตุการณ์ เขาเกิดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๕
ซึง่ เป็นปีแห่งการเปลีย่ นแปลงการปกครอง มีภมู ลิ า� เนาอยูท่ กี่ รุงเทพ
มหานคร ช่วงชีวิตในวัยเด็กต้องเผชิญกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่ได้
มาเยือนประเทศไทย จนครอบครัวต้องอพยพไปอยู่ที่ จ.เชียงใหม่
และให้เขาเข้าเรียนที่ ร.ร มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ จนจบระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ก่อนจะย้ายกลับมาเรียนที่ ร.ร. อัสสัมชัญ บางรัก
กรุงเทพฯ เมื่อหมดภัยสงคราม
หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยม คุณสมวงศ์ได้สมัคร
เข้าเรียนใน ร.ร. พลต�ารวจนครบาล และได้เข้ารับราชการในปี พ.ศ.
๒๔๙๔ มียศเป็นพลฯ พิเศษ ท�าหน้าที่เสมียนเวร และสายสืบพิเศษ
ประจ�าสถานีต�ารวจนครบาลบางยี่ขัน โดยตัวเขาเองนั้น มีญาติ
เป็นนายต�ารวจที่มีชื่อเสียง คือ พ.ต.อ.พุฒ บูรณสมภพ ผู้มี
ประวัติเป็นทั้งนักดนตรี นักเขียน นักแสดงภาพยนตร์ และ
คนสนิทของ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์

คุณอาภาวดี ทิมบุญธรรม
ภรรยาของคุณสมวงศ

เพียงปีแรกที่รับราชการ คุณสมวงศ์ก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในเหตุ ก ารณ์ กบฏแมนฮั ต ตั น เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ มิ ถุ น ายน พ.ศ.
๒๔๙๔ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งส�าคัญครั้งหนึ่งของ
ประเทศ เขาและเพื่อนในกรมต�ารวจได้รับค�าสั่งจากรัฐบาลให้ออก
ไปสู้รบกับฝ่ายทหารเรือ ซึ่งได้กระท�าการจี้ตัวจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ เอาไว้ ทัง้ สองฝ่ายปะทะกันอย่าง
ดุเดือด โดยที่ตัวคุณสมวงศ์เองนั้นต้องเห็นภาพเพื่อนต�ารวจถูกยิง
ตายไปต่อหน้า จากนั้นใน ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เขาได้จบหลักสูตรฝึก
กระโดดร่มและอาวุธพิเศษ จาก ร.ร. ต�ารวจฝึกอาวุธพิเศษและพลร่ม
ค่ายเอราวัณ และได้ยา้ ยมาประจ�าหน่วยพลร่มยานเกราะ กก. ๓ บก.
ยย. วังปารุสกวัน จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงได้ลาราชการไป
ศึกษาต่อเพื่อเลื่อนยศเป็นนายร้อยต�ารวจ ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่ม
ต้นเรียนภาษาญี่ปุ่น ๑ ปี และเรียนเอกวิชาการต�ารวจที่ Metropolitan Police Training School ณ กรุงโตเกียวอีก ๑ ปี
จะเห็นได้ว่าช่วงชีวิตเริ่มต้นจนถึงวัยหนุ่มของเขาช่างอยู่
ห่างไกลจากวงการภาพยนตร์อย่างสิน้ เชิง เป็นเส้นทางทีถ่ กู ขีดไว้ให้

๑๑

เติบโตขึ้นเป็นนายต�ารวจมืออาชีพโดยแท้ แต่จุดเปลี่ยนก็มาถึงขณะ
ที่ก�าลังใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่เอง เมื่อ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรม
ต�ารวจในขณะนัน้ ได้ไปราชการทีก่ รุงโตเกียว และมีคา� สัง่ ให้เข้าศึกษาต่อ
ที่มหาวิทยาลัยนิฮอน ในคณะศิลปศาสตร์ เอกวิชาการสร้างภาพยนตร์และ
การโฆษณา ด้ ว ยเพราะมี ค วามคิ ด ที่ จ ะตั้ ง แผนกภาพยนตร์ ขึ้ น ในกอง
สวัสดิการกรมต�ารวจ เพื่อสร้างภาพยนตร์เรื่องและภาพยนตร์สารคดีจาก
แฟ้มอาชญากรรม ออกเผยแพร่ทางโรงภาพยนตร์และโทรทัศน์ ให้เจ้าหน้าที่
ต�ารวจได้ศึกษาและให้ประชาชนได้รับชมเพื่อความบันเทิง ซึ่งนอกจาก
พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์แล้ว คุณอาภาวดียังเล่าให้ฟังว่า จอมพล ป. พิบูลสงครามก็ได้แวะมาเยี่ยมเขาที่ญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน ทั้งยังก�าชับว่า อย่า
เกียจคร้าน ให้ตั้งใจเรียน
นั่นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสื่อภาพยนตร์ในสายตาผู้มีอ�านาจ
ระดับสูงของไทยในเวลานั้น ซึ่งหากโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ชื่อของ
สมวงศ์ ทิ ม บุ ญ ธรรม อาจได้ รั บ การจารึ ก อยู ่ ใ นอี ก ฐานะหนึ่ ง บนหน้ า
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย แต่ทุกอย่างกลับพลิกผัน เพราะไม่นานหลังจาก
นั้น ฝั่งประเทศไทยได้เกิดการรัฐประหารขึ้นโดยจอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ส่งผลให้จอมพล ป. พิบูลสงครามและ

พล.ต.อ.เผา ศรียานนท อธิบดีกรมตํารวจในขณะนั้นไดไปราชการ
ที่กรุงโตเกียว และมีคําสั่งใหเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยนิฮอน
ในคณะศิลปศาสตร เอกวิชาการสรางภาพยนตรและการโฆษณา
ดวยเพราะมีความคิดที่จะตั้งแผนกภาพยนตรขึ้นในกองสวัสดิการ
กรมตํารวจ
พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศ ต�ารวจหน่วยยานเกราะ
อันเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของคุณสมวงศ์ถูกยุบ และโครงการจัดตั้งแผนก
ภาพยนตร์ของกรมต�ารวจก็จ�าต้องถูกยกเลิกไปโดยปริยาย
แม้เป้าหมายเดิมจะดับหายกลายเป็นเพียงความฝัน แต่คุณสมวงศ์
ก็ยงั คงมุมานะเรียนต่อจนกระทัง่ จบการศึกษาเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ รวมทัง้ ยังได้
ไปฝึกงานที่โรงถ่ายโตโฮ ซึ่งเป็นโรงถ่ายภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเป็น
เวลา ๑ ปี ข้อมูลจากคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ทคี่ ณ
ุ สมวงศ์จดั เก็บไว้ชนิ้ หนึง่ ระบุ
ว่า ทีโ่ รงถ่ายโตโฮนี้ เขาได้เข้าไปเป็นผูช้ ว่ ยของ ฮิโรชิ อินางากิ ผูก้ า� กับคนส�าคัญ
ของญี่ปุ่น ซึ่งมีผลงานเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์เรื่อง คนลากรถ (Rickshaw
Man) ต่อมาได้ร่วมท�าบทภาพยนตร์และช่วยก�ากับการแสดงภาพยนตร์ญี่ปุ่น
เรื่อง ราตรีในกรุงเทพ (Night in Bangkok) ซึ่งยกกองเข้ามาถ่ายท�าใน
ประเทศไทย และมีดาราไทยคือ ปริม ประภาพร และเยาวเรศ นิสากร ร่วม
แสดง
การร�่าเรียนทั้ง ภาษา วิชาต�ารวจ และภาพยนตร์ท�าให้คุณสมวงศ์
ใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นนานร่วม ๙ ปี ก่อนจะกลับมาเมืองไทยใน ปี พ.ศ. ๒๕๐๖
โดยเข้ามาท�างานเป็นหน่วยสืบราชการลับ ประจ�าการอยู่แถบพื้นที่ทางภาค
อีสาน ในช่วงทีโ่ ลกก�าลังตกอยูใ่ นภาวะสงครามเย็น แต่แค่เพียงปีเดียวหลังจาก
นั้น เขาก็เลือกปิดฉากชีวิตต�ารวจ ด้วยการลาออกจากราชการ และผันตัวเข้า
สู่บทบาทพนักงานบริษัท โดยเริ่มจากการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นให้กับบริษัท
Metropol Travel Service Co., Ltd. ก่อนที่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ จะเข้ามาประจ�า
อยูท่ บี่ ริษทั Summit Industrial Corporation (Panama) ในหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
กับการขายเป็นหลัก

๑๒

แม้ในตอนนัน้ สมวงศ์ ทิมบุญธรรม จะอยูใ่ นฐานะคนไทย
เพียงไม่กี่คนที่จบการศึกษาด้านภาพยนตร์มาจากต่างประเทศ แต่
เกือบสิบปีหลังกลับมาจากญี่ปุ่น ชื่อนี้กลับไม่เคยได้ปรากฏอยู่ใน
วงการภาพยนตร์ไทยเลยสักครั้ง กว่าจะได้เริ่มต้นชีวิตในเส้นทางนี้
เวลาก็ล่วงผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เมื่อ พล.ต.ท.บันเทิง
กัมปนาทแสนยากร เจ้าของบริษัทจิรบันเทิงฟิล์ม ได้ส่งคนมา
ทาบทามเขาให้รับหน้าที่ผู้ก�ากับภาพยนตร์ที่ก�าลังเตรียมสร้างจาก
บทประพันธ์ยอดนิยมของทมยันตี เรื่อง คู่กรรม ซึ่งเวลานั้นเคยได้
รับการน�ามาสร้างเป็นละครโทรทัศน์แล้วถึง ๒ ครั้ง
งานชิ้นแรกของคุณสมวงศ์จึงมาพร้อมกับความคาดหวัง
มหาศาลจากบรรดาแฟนหนังไทย ที่หวังจะได้เห็นเรื่องราวความรัก
ของนายทหารญีป่ นุ่ กับหญิงสาวชาวไทยขึน้ จอใหญ่เป็นครัง้ แรก ข่าว
การสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการน�าเสนอทางหน้าหนังสือพิมพ์
อยูเ่ ป็นระยะ ทัง้ ประวัตกิ ารศึกษาของผูก้ า� กับหน้าใหม่ทเี่ รียนจบด้าน
ภาพยนตร์มาจากญี่ปุ่น และความวุ่นวายในการหาผู้มารับบทน�า
แรกเริ่มเดิมที ผู้สร้างได้มอบบทโกโบริให้ มูงะ ทาเควากิ พระเอก
ญี่ปุ่นผู้ก�าลังโด่งดังมากในเมืองไทยจากภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์
เรื่อง ยูโด จนคนไทยพากันเรียกเขาว่า ซันชิโร่ ตามชื่อของตัวละคร
ทีแ่ สดง แต่กลับเกิดการประท้วงจากศูนย์นสิ ติ นักศึกษาแห่งประเทศ
ไทย ด้วยเพราะก�าลังอยูใ่ นกระแสการต่อต้านสินค้าญีป่ นุ่ อย่างหนัก
บทโกโบริจึงตกไปอยู่กับนาท ภูวนัย ซึ่งมาจากการเสนอของคุณ
สมวงศ์เอง ส่วนบทของอังศุมาลินนั้น ก็มีการ
เปลี่ยนแปลงจาก อัมพร กีรติบุตร ดาราสาว
จากจุฬาฯ เป็น ดวงนภา อรรถพรพิศาล
แม้ในใบปิดภาพยนตร์จะพบว่ามี
ชื่อผู้ก�ากับปรากฏอยู่ถึงสามคน นอกจาก
สมวงศ์ ทิมบุญธรรม ยังมี พร ไพโรจน์ และ
มร.ติง ร่วมก�ากับด้วย แต่ในความเป็นจริง
แล้ว ข่าวหนังสือพิมพ์ในช่วงนั้นระบุว่า พร
ไพโรจน์ เป็นเพียงผู้ก�ากับบท อีกทั้งเครดิต
ในภาพยนตร์ก็ขึ้นว่าเขาเป็นผู้ช่วยก�ากับ
การแสดง ส่วนมร.ติง นัน้ เนือ่ งจากผูส้ ร้าง
ได้รว่ มสร้างกับบริษทั จากไต้หวัน เพือ่ เป็น
ช่องทางในการน�าไปขายสายหนังต่างประเทศ จึงได้มาเป็นผูก้ า� กับฉบับไต้หวัน
ทีใ่ ช้นกั แสดงและบทภาพยนตร์ชดุ เดียว
กับฉบับไทย ยกเว้นบทของอังศุมาลินที่ให้ หว่าเหลียน
นางเอกจากไต้หวันมาแสดงแทน โดยทั้งสองฉบับได้ถ่ายท�าไป
พร้อม ๆ กัน เมื่อถึงคิวถ่ายของฉบับใดก็ใช้นางเอกและผู้ก�ากับจาก
ฉบับนั้น
ดังนั้น หากพูดถึงคู่กรรมฉบับแรกบนโลกภาพยนตร์ไทย
จึ ง นั บ ได้ ว ่ า เป็ น ผลงานการก� า กั บ ของคุ ณ สมวงศ์ อ ย่ า งเต็ ม ตั ว
นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์ โดยใช้นามปากกาว่า
วดีวงศ์ ซึ่งเป็นการปรับปรุงจากบทเดิมที่ทมยันตี เขียนเอาไว้ ใน
นามปากกาว่า วิทวัส (เครดิตผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเป็น
วิทวัส-วดีวงศ์) และยังรับหน้าทีอ่ อกแบบสร้างฉาก รวมไปถึงควบคุม
ขัน้ ตอนโพสต์โปรดักชัน่ ด้วยตนเองถึงฮ่องกง โดยเขาถึงกับตัดสินใจ
ลาออกจากงานประจ�าอันมัน่ คงทีม่ รี ายได้รวมแล้วเดือนละประมาณ
๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถือว่ามากมายมหาศาลส�าหรับยุคนั้น เพื่อให้มี

ประวัติ
การรับมอบสิ่งของจากคุณอาภาวดี ทิมบุญธรรม
วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
อุปกรณ์ส�าหรับถ่ายท�าภาพยนตร์ จ�านวน ๒๖ รายการ อาทิเช่น
กล้องถ่ายภาพยนตร์ ๑๖ มม. ยี่ห้อ Arriflex ๑ ตัว
เครื่องตัดต่อฟิล์ม ๑๖ มม. ๑ ตัว
เครื่องฉาย ๑๖ มม. Kodak Analyst Movie Profector ๑ ตัว
อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดส�าหรับถ่ายท�าภาพยนตร์ ๑๐๗ ชิ้น
วีดิทัศน์ (แถบบันทึกเสียง) จ�านวน ๗ รายการ อาทิเช่น
แถบบันทึกเสียงภาพยนตร์เรื่อง สิ้นสวาท ๑ ม้วน
แถบบันทึกเสียงภาพยนตร์เรื่อง คนึงหา ๑ ม้วน
หนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจ คุณสมวงศ์ ทิมบุญธรรม จ�านวน ๖ เล่ม
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
อุปกรณ์ส�าหรับถ่ายท�าภาพยนตร์ จ�านวน ๓ รายการ อาทิเช่น
เครื่องตรวจฟิล์ม ๘ มม. Elmo Editor 912 Dual Type
โปสเตอร์ภาพยนตร์ จ�านวน ๙ รายการ อาทิเช่น
โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยเรื่อง โรงแรมผี ๕ ใบ
โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยเรื่อง หักเหลี่ยมแดร็กคูล่า ๕ ใบ
โปสเตอร์ภาพยนตร์เไทยรื่อง ทางชีวิต ๒ ใบ
โชว์การ์ดภาพยนตร์ จ�านวน ๕ รายการ อาทิเช่น
โชว์การ์ดภาพยนตร์ไทยเรื่อง แพรว ๑๓ ใบ
โชว์การ์ดภาพยนตร์ไทยเรื่อง มัจจุราชผู้น่ารัก ๘ ใบ
โชว์การ์ดภาพยนตร์ต่างประเทศ ๑๖ ใบ
บทส�าหรับถ่ายท�า บทพากย์ และเค้าโครงเรือ่ งย่อ ทัง้ ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
จ�านวน ๑๗ รายการ อาทิเช่น
บทภาพยนตร์เรื่อง คู่กรรม ๑ ชุด
บทภาพยนตร์เรื่อง มาปราบมาลาเรียกันเถอะ ๑ ชุด
บทพากย์ภาพยนตร์เรื่อง สิ้นสวาท ๑ ชุด
บทพากย์ภาพยนตร์ต่างประเทศ เรื่อง ยามาโต้ เรือมหัศจรรย์ ๑ ชุด
หนังสือและสมุดต่าง ๆ จ�านวน ๖ รายการ อาทิเช่น
หนังสือ Arriflex 16st ๑ เล่ม
หนังสือ Kodak การถ่ายทดสอบ Pre-Production Testing ๑ เล่ม
สมุดเขียนสตอรี่บอร์ด ๑ เล่ม
เอกสารอื่น ๆ อาทิเช่น
รูปภาพดารา ๕ ใบ
สมุดเก็บข่าวและคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์
และอัลบั้มรูปภาพต่าง ๆ ส�าหรับน�ามาท�าส�
าส�าเนา
จ�านวน ๖ เล่ม
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
อุปกรณ์ส�าหรับถ่ายท�าภาพยนตร์
จ�านวน ๑๑ รายการ อาทิเช่น
อุปกรณ์กรอฟิล์มด้วยไฟฟ้า ๑ ตัว
หัวเทปส�าหรับอัดเสียง ๑๔ ตัว
ไฟขนาด ๗๕๐ โวลต์ [Winner Group] และ ขาไฟ ๒ ชุด
หนังสือและนิตยสาร จ�านวน ๓๘ รายการ อาทิเช่น
หนังสือ The Encyclopedia Of Photography ๑๘ เล่ม
หนังสือ Encyclopedia Of Practical Photography ๑๓ เล่ม
นิตยสารต่าง ๆ ๒๕๓ เล่ม
ชุดแต่งกายที่ใช้ในการออกกองถ่ายท�าภาพยนตร์ จ�านวน ๑ ชุด
รูปถ่ายขาวด�าคุณสมวงศ์ ทิมบุญธรรม จ�านวน ๑ ใบ

๑๓

เวลามาทุ่มเทท�างานชิ้นนี้อย่างเต็มที่
เมือ่ ออกฉายใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ คูก่ รรม ก็ได้รบั การต้อนรับ
เป็นอย่างดีและนับว่าประสบความส�าเร็จด้านรายได้อย่างที่ผู้สร้าง
คาดหวัง ทั้งยังได้รางวัลออกแบบฉากยอดเยี่ยม ซึ่งมาจากฝีมือของ
คุณสมวงศ์เอง นับตั้งแต่นั้น เขาจึงก้าวเข้าสู่โลกบันเทิงอย่างเต็มตัว
โดยมีผลงานการก�ากับและรับหน้าที่เขียนบท ทั้งภาพยนตร์เรื่อง
ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์สารคดี รวมทัง้ สิน้ ประมาณ ๒๕ เรือ่ ง เช่น
โรงแรมผี (๒๕๑๘) ทางชีวติ (๒๕๑๙) เลือดสีนา�้ เงิน (๒๕๒๐) สารคดี
ชุด ๗๑ จังหวัดของประเทศไทย โดยกระทรวงมหาดไทย (๒๕๒๑)
มัจจุราชผู้น่ารัก (๒๕๒๒) หักเหลี่ยมแดร็กคูล่า (๒๕๒๗) สิ้นสวาท
(๒๕๒๙) เป็นต้น จากถ้อยค�าของคุณอาภาวดีท�าให้เราทราบว่า
ตลอดระยะเวลาทีอ่ ทุ ศิ ตัวให้กบั งานภาพยนตร์อย่างเต็มความรูค้ วาม
สามารถ คุณสมวงศ์มกั จะได้พบเจอกับการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
ผู้อื่น จนต้องเจ็บช�้าน�้าใจอยู่บ่อยครั้ง แต่นอกเหนือไปจากการผลัด
เปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาของคนเหล่านี้ เส้นทางสายภาพยนตร์
ก็ยังได้ท�าให้เขารู้จักกับกัลยาณมิตรจ�านวนหนึ่ง อย่างเช่น แท้
ประกาศวุฒิสาร ผู้คอยส่งการ์ดอวยพรมาให้อย่างสม�่าเสมอ
แม้จะมีผลงานภาพยนตร์เรื่องอื่น ๆ ออกมามากมาย สิ่ง
หนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปจากความสนใจของเขา ก็คือเรื่องราวของบท
ประพันธ์เรื่อง คู่กรรม ที่มักได้รับการน�ากลับมาสร้างใหม่อีกหลาย
ครั้ ง ทั้ ง ฉบั บ ภาพยนตร์ แ ละละครโทรทั ศ น์ สั ง เกตได้ จ ากข่ า ว
หนังสือพิมพ์เกี่ยวกับคู่กรรมฉบับอื่นที่เขาจัดเก็บไว้ในแฟ้มส่วนตัว
ซึง่ คุณอาภาวดีได้เล่าให้เราฟังเพิม่ เติมว่า เมือ่ ครัง้ ที่ รุจน์ รณภพ คิด
จะสร้างภาพยนตร์เรื่อง คู่กรรม ขึ้นใหม่ ก็ได้มาปรึกษาคุณสมวงศ์
ผู้มีประสบการณ์มาก่อน และได้ให้คุณสมวงศ์เขียนบทภาพยนตร์
คู่กรรม ให้ใหม่ด้วย แม้ภายหลังจะได้มีการปรับบทจนต่างไปจาก
เดิม
ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ คุณสมวงศ์ได้รบั หน้าทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร บริษทั
ริการ์โด้ แลบโบระโทริ จ�ากัด หรือในชื่อเดิมคือ สุทธิสารแล็บ รับ
ด�าเนินการขั้นตอนโพสต์โปรดักชั่น ทั้งล้างฟิล์ม พิมพ์ฟิล์ม บันทึก
เสียงลงบนฟิล์ม นับเป็นแล็บแห่งที่ ๔ ของเมืองไทยในเวลานั้น เป็น
ช่องทางให้ผู้สร้างหนังไทยสามารถลดต้นทุนการผลิตจากที่เคยต้อง
บินไปใช้บริการแล็บทีต่ า่ งประเทศ แต่รกิ าร์โด้แลบฯ กลับเปิดด�าเนิน
การได้เพียง ๓ ปี ก็ตอ้ งปิดตัวลงเนือ่ งจากตลาดภาพยนตร์อยูใ่ นภาวะ
ซบเซา งานนี้จึงนับเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ล�าดับท้าย ๆ
ของตัวเขาเอง ก่อนที่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เขาจะเข้าไปท�างานเป็นที่

๑๔

แมจะมีผลงานภาพยนตรเรื่องอื่น ๆ ออกมา
มากมาย สิ่งหนึ่งที่ยังไมเคยหายไปจากความสนใจ
ของเขาก็คือเรื่องราวของบทประพันธเรื่อง คูกรรม
ที่มักไดรับการนํากลับมาสรางใหมอีกหลายครั้ง
ทั้งฉบับภาพยนตรและละครโทรทัศน
ปรึกษาฝ่ายภาษาญี่ปุ่นที่บริษัท ไทยกุนเซ่ จ�ากัด เป็นการปิดฉาก
อาชีพด้านภาพยนตร์ที่เขารักอย่างเป็นทางการ
เอกสารต่าง ๆ ของคุณสมวงศ์ นอกจากท�าให้เราได้เรียน
รูเ้ รือ่ งราวบางส่วนในชีวติ ของเขาดังทีก่ ล่าวไปทัง้ หมดนัน้ ยังเปิดเผย
ให้เห็นนิสยั ใจคอและบุคลิกต่าง ๆ ทัง้ ความเอาจริงเอาจัง และความ
ใส่ใจในอาชีพการงาน ประวัติลายมือของเขามีข้อความบ่งบอกให้
เห็นถึงอุดมการณ์ทมี่ งุ่ มัน่ อยากให้วงการภาพยนตร์ได้รบั การพัฒนา
ให้ถงึ ระดับมาตรฐานสากล และข่าวจากหนังสือพิมพ์จา� นวนมากนัน้
เป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อผูส้ นใจศึกษาประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์ไทย
โดยเฉพาะในแง่มมุ ของบทประพันธ์เรือ่ ง คูก่ รรม ในโลกมายา ซึง่ ยัง
อยู่ในความสนใจของผู้คนแม้กระทั่งในปัจจุบัน
ทัง้ หมดทัง้ มวลนี้ ท�าให้พวกเราได้ตระหนักว่า ภาระหน้าที่
ของหน่วยกู้หนัง ช่างไม่ต่างอะไรกับนักแสวงโชค บางครั้งโชคร้าย
ไม่ได้อะไรกลับมา แต่บางครั้งกลับโชคดีเสียยิ่งกว่าดี อย่างเช่นครั้ง
นี้ ที่นอกจากจะได้สิ่งเกี่ยวเนื่องทางภาพยนตร์มาจัดเก็บเพื่อเป็น
ประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง ยังได้ค้นพบเรื่องราวของบุคคลซึ่งควร
ค่าแก่การบอกเล่า แต่กลับถูกละเลยหลงลืมไปในสายธาร
ของกาลเวลา
เชือ่ ว่า ฉากชีวติ ทีน่ า่ สนใจเช่นนี้
ยั ง คงถู ก ซุ ก ซ่ อ นอี ก มากมายใน
โลกภาพยนตร์ไทยอันไพศาล
รอให้ เ ราได้ ไ ปแสวงหา
และน� า มาเผยแพร่ ใ ห้
ได้ศึกษากันในโอกาส
ต่อไป
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โกะตี๋ อารามบอย มีชื่อจริงวา เจริญพร ออนละมาย
เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
ที่จังหวัดอางทอง ในครอบครัวที่มีพี่นอง ๓ คน
แม้จะเป็นลูกคนสุดท้อง แต่โก๊ะตี๋ก็นับเป็นหนึ่งในก�าลังส�าคัญของ
ครอบครัวมาตัง้ แต่เด็ก ด้วยความสามารถสารพัดอย่าง ไม่วา่ จะเป็น
ด�านา เกี่ยวข้าว ปลูกผัก ตลอดจนพรสวรรค์ด้านการ
แสดงที่มีอยู่เต็มเปี่ยม ทั้งร้องร�าท�าเพลง โดยมีแม่เป็นผู้
สอนให้รจู้ กั ร้องเพลงเป็นคนแรก อันเป็นรากฐานส�าคัญให้
เขากลายมาเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเวลาต่อมา
นอกจากทักษะการใช้ชวี ติ ทีม่ อี ยูร่ อบตัว เด็กชายเจริญพร
ยังเป็นเด็กที่มีผลการเรียนดีอย่างสม�่าเสมอ กระทั่งเมื่อเรียน
อยู่ระดับมัธยมต้น ด้วยความต้องการได้รับการยอมรับจาก
เพือ่ นฝูง จึงเริม่ หันไปโดดเรียนกับกลุม่ เพือ่ น จนผลการเรียนตกต�า่
และถูกเรียกพบผู้ปกครอง ความหวาดกลัวว่าจะถูกพ่อลงโทษ
อย่างรุนแรงในคราวนั้น ท�าให้เขาต้องตัดสินใจหนีออกจากบ้านไป
อาศัยอยู่กับเพื่อนพ่อที่อ�าเภอใกล้เคียง
เหตุการณ์นี้นับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งส�าคัญของชีวิต เมื่อ
เด็กน้อยโก๊ะตี๋เลือกหันหลังให้ระบบการศึกษาอย่างเต็มตัว และ
ตระเวนออกเล่นลิเกเป็นอาชีพ ข้ามจังหวัดจากอ่างทอง ไปถึงสิงห์บรุ ี
และนครสวรรค์ จนกระทั่งภายหลัง ได้รับการฝากฝังไว้กับหลวงปู่
พิมพาแห่งวัดหนองตางู ผูม้ ลี กู ศิษย์เป็นบุคคลส�าคัญในวงการบันเทิง
อยู่มากมาย ครั้งหนึ่ง ในงานครบรอบวันเกิดของหลวงปู่พิมพา
โก๊ะตี๋ได้โชว์ความสามารถร้องเพลงฮิตของ เอ็ดดี้ ผีน่ารัก ดาวตลก
ชื่อดังที่มาร่วมงานในวันนั้น จนสร้างความถูกอกถูกใจให้เจ้าตัว
เป็นอย่างมาก ถึงกับตัดสินใจรับเด็กน้อยมากพรสวรรค์คนนี้เข้ามา
เล่นตลกในคณะของตน

นัน่ จึงเป็นจุดเริม่ ต้นให้ เจริญพร อ่อนละม้าย
เจ้าหนูผมโก๊ะจากอ่างทอง ได้เข้ามาแจ้งเกิดในกรุงเทพมหานครและกลายเป็นตลกเด็กที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่าง
รวดเร็ว จากการเดินสายรับงานตามคาเฟ่ โชว์ตัวออก
รายการโทรทัศน์ เล่นละคร ร้องเพลงออกอัลบัม้ รวมทัง้ รับบทน�า
ในภาพยนตร์เรื่อง โก๊ะตี๋ วีระบุรุษอารามบอย ออกฉายเมื่อ ปี พ.ศ.
๒๕๔๑ ซึง่ โชว์ผลงานโดดเด่นจนได้รบั รางวัลพระราชทานพระสุรสั วดี
ตุ๊กตาเงินดาวรุ่งชายมาครอง สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถด้าน
การแสดงของเขาได้เป็นอย่างดี
กลางทศวรรษที่ ๒๕๔๐ กระแสการน�านักแสดงตลกมา
รับบทน�าเริม่ นิยมในหมูผ่ สู้ ร้างภาพยนตร์ไทย กลายเป็นปัจจัยส�าคัญ
ให้โก๊ะตี๋ซึ่งขณะนั้นถือเป็นดาวตลกแถวหน้าคนหนึ่ง เริ่มก้าวเข้าสู่
โลกภาพยนตร์อย่างจริงจัง นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ทีเ่ ขาได้รบั บทน�า
ในภาพยนตร์เรือ่ งทีส่ องของตนเอง เรือ่ ง ปล้นนะยะ โก๊ะตีก๋ ม็ ผี ลงาน
บนจอเงินตามมาอย่างต่อเนื่องทุกปีไม่เคยขาด เช่น พระ เด็ก เสือ
ไก่ วอก (๒๕๔๘) โกยเถอะโยม (๒๕๔๙) ตั๊ดสู้ฟุด (๒๕๕๐) คู่ก๊วน
ป่วนเมษา (๒๕๕๑) หอแต๋วแตกแหกกระเจิง (๒๕๕๒) ชิงหมาเถิด
(๒๕๕๓) มิดไมล์ (๒๕๕๔) และ วาเลนไทน์สวีทตี้ (๒๕๕๕) เป็นต้น
ปัจจุบัน โก๊ะตี๋ อารามบอย มีผลงานการแสดงภาพยนตร์
มากมายเกินกว่าสี่สิบเรื่อง ซึ่งเกือบทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นภายในระยะ
เวลาไม่ถงึ สิบปี มีรางวัลการันตีคณ
ุ ภาพ อย่างเช่น รางวัลพระราชทาน
พระสุรัสวดีและรางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง สาขา
นักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยม จากเรื่อง แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า
(๒๕๔๙) นอกจากนีย้ งั ได้โชว์ฝมี อื ก�ากับภาพยนตร์มาแล้วถึงสองเรือ่ ง
นั่นคือ หัวหลุดแฟมิลี่ (๒๕๕๑) และตอนหนึ่งในเรื่อง สามย่าน
(๒๕๕๓) เขาจึงนับเป็นสัญลักษณ์คนส�าคัญของดาวตลกบนโลก
ภาพยนตร์ไทยแห่งยุคสมัยนี้ และเป็นขวัญใจมหาชนที่ยังคงได้รับ
ความนิยมไม่เคยเสื่อมคลาย
วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ศกนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ได้รบั เกียรติจากนักแสดงอารมณ์ดผี นู้ ี้ มาประทับรอยพิมพ์
มือรอยพิมพ์เท้า ณ ลานดารา หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา และ
ร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์การท�างานในวงการภาพยนตร์ เริ่มงาน
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ด้วยการฉายภาพยนตร์เรื่อง หัวหลุดแฟมิลี่
(๒๕๕๑) ผลงานที่เขาโชว์ฝีมือทั้งด้านการก�ากับและน�าแสดงด้วย
ตนเอง
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
แต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดได้ที่หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ ต่อ ๑๑๑

เชิญทุกท่าน ร่วมเป็นหนึ่งในดาราหนังโบราณ
ร่วมกับดาราหนังชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย
ที่เคยมา “กินกล้วย”
กับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ณ โรงถ่ายจําลองแบล็คมารีอา
โรงถ่ายหนังแห่งแรกของโลก
เปิดกล้องทุกวันเสาร์อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

พุทธมณฑล สาย ๕

พุทธมณฑล สาย ๔

Phuttamonthon Sai 5

Phuttamonthon Sai 4

TESCO LOTUS

พุทธมณฑล Phuttamonthon
จากตลิ่งชัน

from Talingchan

ถนนบรมราชชนนี ฺBaromratchonnee Rd.
มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University

รถประจ�าทางสาย
๕๑๕, ๕๔๗, ๘๔ก,
๑๒๔, ๑๒๕
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พิศาล อัครเศรณี เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๔๘๘
เปนนองชายของกิตติ อัครเศรณี อดีตผูอํานวยการ
สรางภาพยนตรชื่อดัง ดวยชีวิตที่คอนขางยากลําบาก
ในวัยเยาว พิศาลผูมีบุคลิกแบบนักสูมาตั้งแตเด็ก
ถึงกับเคยสมัครขึ้นชกมวยอาชีพตามเวที เพื่อหาเงิน
มาชวยเหลือครอบครัว โดยไมไดมีความคิดอยากเปน
นักแสดงมากอนเลยสักครั้ง

๒๐ เมษายนนี้ ณ ลานดารา
๑๘

จุดเปลีย่ นมาถึงในช่วงประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เมือ่ ถนอม
อัครเศรณี อดีตนักแสดงและนักตอบปัญหาหัวใจทางหน้าหนังสือพิมพ์ชื่อดัง นามปากกาว่า “ศิราณี” ซึ่งเป็นอาแท้ ๆ ของพิศาล ได้
น�าพาเขาให้เข้ามาสอบอ่านข่าวทางวิทยุที่ส�านักข่าวสารอเมริกัน
(USIS) พิศาลจึงเริ่มผันตัวจากนักกีฬามาสู่วงการวิทยุอย่างเต็มตัว
ในเวลาเพียงไม่นาน เขากลายเป็นทั้งผู้ประกาศข่าว นักจัดรายการ
นักพากย์สารคดี รวมทั้งเล่นละครวิทยุอีกหลายสิบเรื่อง ทั้งที่สถานี
วิทยุ ททท. และสถานีโทรทัศน์ช่อง ๔ บางขุนพรหม
ในระหว่างที่ได้แสดงความสามารถทางการใช้เสียงอย่าง
เต็มที่อยู่นี้เอง พิศาลก็ได้รับการชักชวนจาก ชาญยุทธ สระแก้ว
นักเขียนบทละครเพลงทางโทรทัศน์ ให้มาเล่นละครโทรทัศน์เรื่อง
“อัมพิกาเทวี” โดยได้รบั บทเป็นขุนศึก ซึง่ ความยากของละครในยุค
นั้น คือนักแสดงต้องแสดงสดออกจอโทรทัศน์ร่วมครึ่งชั่วโมง โดย
ดาราใหม่อย่างพิศาล ต้องจ�าทัง้ ค�าพูดและเนือ้ เพลง แม้จะเกิดอาการ
สัน่ เพราะความตืน่ เต้น แต่เขากลับได้รบั ค�าชมจากหลายต่อหลายคน
ว่าสามารถแสดงอารมณ์ออกมาได้อย่างดีเยีย่ ม ซึง่ นับเป็นการปรากฏ
ตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกในฐานะนักแสดงได้อย่างสวยงาม
นับตั้งแต่นั้น พิศาลก็เริ่มเป็นที่รู้จักในบทบาทนักแสดง
ละครโทรทัศน์ กระทัง่ ช่วงต้นทศวรรษที่ ๒๕๑๐ จึงเริม่ มีผลงานการ
แสดงภาพยนตร์ อย่าง สายเลือดเดียวกัน (๒๕๑๒) เรือมนุษย์
(๒๕๑๓) แต่สว่ นใหญ่แล้ว เขายังคงปรากฏตัวอยูใ่ นจอแก้วเป็นหลัก
สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะในช่วงเวลานี้เขาได้เข้ามาท�างานที่สถานีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ โดยนอกจากการเป็นดาราระดับพระเอก
แล้ว ยังได้แสดงความสามารถทั้งด้านการเขียนบทและก�ากับการ
แสดงอีกด้วย ซึ่งในช่วงปลายทศวรรษนี้ พิศาลได้เริ่มมีโอกาสก�ากับ
ภาพยนตร์เป็นเรือ่ งแรกคือ วิวาห์เงินผ่อน ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๑๘
ช่วงเวลาทีแ่ ท้จริงของ พิศาล อัครเศรณี ในโลกภาพยนตร์
ไทยนั้ น เกิ ด ขึ้ น ในทศวรรษถั ด มา เมื่ อ เขามี ผ ลงานการแสดง
ภาพยนตร์ออกมามากมายกว่าสามสิบเรื่อง ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.
๒๕๒๑ - ๒๕๓๐ เริม่ ต้นจากการรับบทน�าในภาพยนตร์รกั โรแมนติก
เรื่อง รักเอย ของ ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๒๑
สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมในเวลานั้น

แต่บทบาทที่กลายเป็นภาพแทนของพิศาล อัครเศรณี
ส�าหรับแฟนหนังไทยนัน้ คือ บทพระเอกทีแ่ สนโหดร้าย กักขฬะ และ
มักปะทะคารมกับนางเอกด้วยวาจาดุเดือด รวมทั้งชอบโต้ตอบการ
ตบตีของนางเอกด้วยการจูบหรือการแสดงความรักจนท�าให้นางเอก
ใจอ่อนเสมอ ท�าให้เขาได้รับฉายาว่าพระเอกตบจูบ หรือ พระเอก
ซาดิสม์ อย่างเช่นในเรือ่ ง มนต์รกั อสูร (๒๕๒๑) เลือดทมิฬ (๒๕๒๒)
ไฟรักอสูร (๒๕๒๖) หัวใจเถื่อน (๒๕๒๘) อุ้งมือมาร (๒๕๒๙) ฯลฯ
ซึ่งเป็นบุคลิกแบบพิเศษที่ท�าให้เขาแตกต่างจากพระเอกโดยทั่วไป
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน เขายังขึ้นแท่นเป็นผู้
ก�ากับภาพยนตร์อย่างเต็มตัว และมีผลงานออกมามากมายไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าการเป็นนักแสดง โดยมักร่วมแสดงในภาพยนตร์ที่
ตนเองก�ากับอยู่บ่อยครั้ง
ผลงานที่โดดเด่นเหล่านี้เกิดขึ้นจากการเอาจริงเอาจังใน
การท�างานของพิศาล ซึ่งได้รับการยอมรับโดยทั่วกันจากผู้คนใน
วงการ รวมทัง้ เขาเองยังเคยได้รบั รางวัลพระราชทานพระสุรสั วดี ใน
สาขาผูก้ า� กับภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม จากเรือ่ ง พิศวาสซาตาน (๒๕๒๙)
และสาขานักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยม จากเรื่อง พ่อปลาไหล
แม่พังพอน (๒๕๓๑)
หลังจากช่วงต้นทศวรรษที่ ๒๕๓๐ พิศาลเริม่ ถอยห่างจาก
วงการภาพยนตร์ และกลับไปโดดเด่นทางจอแก้วเช่นเดิม ผลงาน

บทบาทที่กลายเปนภาพแทนของพิศาล อัครเศรณี คือ บทพระเอกที่แสน
โหดราย กักขฬะ และมักปะทะคารมกับนางเอกดวยวาจาดุเดือด รวมทั้ง
ชอบโตตอบการตบตีของนางเอกดวยการจูบหรือการแสดงความรักจน
ทําใหนางเอกใจออนเสมอ ทําใหเขาไดรับฉายาวาพระเอกตบจูบ
ภาพยนตร์หลังจากช่วงเวลานีข้ องเขาจึงมีออกมาไม่มากนัก ปัจจุบนั
ความสามารถในด้านวงการบันเทิงของเขาได้ถ่ายทอดมายัง
ทายาทอย่าง พิยดา อัครเศรณี ลูกสาวผู้เป็นนักแสดงและพิธีกร
ที่มีชื่อเสียง รวมทั้งอัครพล อัครเศรณี ลูกชายผู้เริ่มมีบทบาทใน
ฐานะผู้ก�ากับการแสดง
วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ศกนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ได้รบั เกียรติอย่างสูงจาก พิศาล อัครเศรณี มาประทับ
รอยพิมพ์มือรอยพิมพ์เท้า ณ ลานดารา หน้าโรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา และร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์การท�างาน
ในวงการภาพยนตร์ เปิดงานด้วยการฉายภาพยนตร์
เรื่ อ ง อุ ้ ง มื อ มาร (๒๕๒๙) ตั้ ง แต่ เ วลา
๑๓.๐๐ น. เป็ น ต้ น ไป ผู ้ ที่ ส นใจสามารถ
เข้าร่วมงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
สอบถามรายละเอียดได้ทหี่ อภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ ต่อ ๑๑๑

๑๙

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เปิดนิทรรศการ

ภาพยนตร์กับรถไฟ
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หัวรถจักรไอนํ้าขนาดใหญโดดเดนสะดุดตา ที่จอดเทียบ
ชานชาลา สถานีศีนิมา ขางพิพิธภัณฑภาพยนตรไทย
นับเปนสัญลักษณที่เปนที่จดจํามากที่สุดชิ้นหนึ่ง
ของหอภาพยนตร และเปนยอดขวัญใจเสมอมา
ของผูที่ไดมาเยือน
เด็ก ๆ เมื่อแรกเห็นก็อดไม่ได้ที่จะต้องขอขึ้นไปปีนป่าย
ผู้ใหญ่หลายต่อหลายคนก็มักจะเข้ามาเลียบ ๆ เคียง ๆ ขอถ่ายรูปคู่
แต่สิ่งที่พวกเขาเหล่านี้อาจยังไม่รู้ (และอาจอยากรู้) ก็คือ...
...รถไฟมาเกี่ยวอะไรกับ (หอ) ภาพยนตร์?
เรือ่ งเริม่ ต้นมาเนิน่ นาน นับตัง้ แต่รอ้ ยกว่าปีกอ่ น ยุคสมัย
ที่โลกเพิ่งรู้จักกับภาพยนตร์ของพี่น้องลูมิแอร์แห่งฝรั่งเศส ผู้ให้
ก�าเนิดการฉายภาพยนตร์แบบขึน้ จอ หนึง่ ในหนังม้วนแรก ๆ ของ
พวกเขา ก็คือ ภาพรถไฟค่อย ๆ เคลื่อนตัวเข้ามาสู่ชานชาลา ที่
เล่ากันว่า ท�าเอาผู้ชมถึงกับต้องเอี้ยวตัวหลบ ด้วยความตกใจนึก
ว่ารถไฟจะพุ่งทะลุจอออกมาจริง ๆ
ภาพรถไฟวิ่งเข้าชานชาลา จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ชวน
ให้นึกถึงความมหัศจรรย์ของภาพยนตร์ในยุคแรกเริ่ม ภาพยนตร์
ตะวันตกสมัยใหม่ทมี่ เี นือ้ หาในเชิงยกย่องความเป็นภาพยนตร์ อย่าง
After Midnight (๒๕๔๗) หรือ Hugo (๒๕๕๔) ก็เลือกแทรกฉาก
รถไฟวิ่งเข้าชานชาลาเอาไว้ในเรื่อง เพื่อให้สื่อถึงเรื่องเล่าคลาสสิก
เรื่องนี้
นัน่ เป็นรถไฟในความหมายของภาพยนตร์โลก แต่บทบาท
ของรถไฟในภาพยนตร์ไทยนั้นมีมากยิ่งไปกว่า เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๔๖๕ เมือ่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรม
พระก�าแพงเพ็ชรอัครโยธิน ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง ซึ่งทรง
สนพระทัยในกิจการภาพยนตร์ และเคยเสด็จทอดพระเนตรกิจการ
ภาพยนตร์ฮอลลีวดู้ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ได้ทรงจัดตัง้ กองภาพยนตร์
เผยแผ่ขา่ ว ขึน้ เป็นหน่วยงานผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์ของชาติ
โดยในปลายปี พ.ศ. ๒๔๖๕ นั้น เจ้าหน้าที่ในกองภาพยนตร์เผยแผ่
ข่าวถือเป็นคนไทยกลุ่มแรก ๆ ที่ได้เรียนรู้งานถ่ายท�าภาพยนตร์ของ

๒๐

ต่างประเทศอย่างจริงจัง เมือ่ พวกเขาได้รบั พระบรมราชานุญาต จาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เข้าไปช่วยเหลือดูแล
คณะถ่ายท�าภาพยนตร์เรื่อง นางสาวสุวรรณ ของนายเฮนรี แม็กแร
ผู้สร้างจากฮอลลีวู้ดที่ยกกองเข้าขอพระบรมราชานุญาตมาถ่ายท�า
ในสยามและใช้ชาวสยามเป็นตัวแสดง
ในช่วงเวลานัน้ กองภาพยนตร์เผยแผ่ขา่ ว ของกรมรถไฟ
หลวง ได้กลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของคนไทย ด้วย
การผลิตภาพยนตร์ออกมาจ�านวนมาก ทั้ง ภาพยนตร์ข่าว พระราชกรณียกิจ พระราชพิธีต่าง ๆ ภาพยนตร์โฆษณาเผยแพร่กิจการของ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวสยาม
ตลอดจนรับจ้างเอกชนผลิตภาพยนตร์
เมื่อครั้งที่มีคนไทยสองคณะ คิดสร้างหนังเรื่องแรกของ
สยามขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ก�าลังหลักของทั้งคู่ก็ล้วนเป็นบุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกรมรถไฟหลวงทั้งสิ้น คณะแรกนั้นประกาศสร้าง
ภาพยนตร์ขึ้นมาก่อน ด้วยความคิดจะว่าจ้างกองภาพยนตร์เผยแผ่
ข่าวมาเป็นผู้ถ่ายภาพ ตัดต่อ และล้างฟิล์ม แต่ยังไม่ทันได้สร้างก็มี
ผู้สร้างรายที่สองประกาศสร้างหนังขึ้นมาบ้างและว่าจ้างกรมรถไฟ
หลวงถ่ายท�าให้ คณะแรกจึงต้องหันไปจ้าง ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต
(เปล่ง ไตรปิน่ ) ซึง่ เป็นอดีตหัวหน้ากองภาพยนตร์เผยแผ่ขา่ วคนแรก
มารับหน้าทีท่ งั้ ก�ากับและถ่ายภาพ ตัง้ ชือ่ เรือ่ งว่า ไม่คดิ เลย ส่วนราย
ทีส่ องนัน้ คิดสร้างโดยกลุม่ พีน่ อ้ งวสุวตั ได้วา่ จ้างกองภาพยนตร์เผยแผ่
ข่าว ซึ่งมี หลวงกลการเจนจิต (เภา วสุวัต) หัวหน้ากองภาพยนตร์
เผยแผ่ขา่ วในขณะนัน้ รับหน้าทีเ่ ป็นผูถ้ า่ ยภาพ นายกระเศียร วสุวตั
น้องชายของหลวงกลฯ ที่อยู่ในกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าวด้วยกัน
รับหน้าที่ ล�าดับภาพ และได้ ขุนอนุรักษ์รัถการ (เปล่ง สุขวิริยะ)
ข้าราชการกรมรถไฟหลวงผู้เคยไปดูกิจการภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดกับ
กรมพระก�าแพงเพ็ชรอัครโยธิน มารับหน้าที่เป็นผู้ก�ากับ ตั้งชื่อเรื่อง
ว่า โชคสองชั้น แม้จะประกาศสร้างภายหลัง แต่กลับส�าเร็จเสร็จสิ้น
และออกฉายได้ก่อน กลายเป็นหนังไทยเรื่องแรก
กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง ยังได้มีส่วน
ร่วมในการสร้างภาพยนตร์ไทยอีกหลายเรือ่ งของพีน่ อ้ งวสุวตั ในกาล
ต่อมา ก่อนจะถูกยุบเลิกไปใน ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ภายหลังเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง นับรวมแล้ว รถไฟสยามได้เคยมีบทบาท
ส�าคัญต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง ๑๐
ปี
แม้จะไม่ได้เป็นศูนย์กลางในการผลิตภาพยนตร์ของชาติ
อีกต่อไป แต่ระยะเวลาหลังจากนั้น รถไฟก็ยังคงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
วงการภาพยนตร์ไทย เช่น ครั้งหนึ่ง การรถไฟแห่งประเทศไทยเคย
เป็นผู้ผลิตหนังสารคดีชุดส�าคัญชุดหนึ่งของชาติชื่อว่า สองข้าง
ทางรถไฟ ออกฉายทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง ๔ บางขุนพรหม

และเมื่อไม่นานมานี้ ก็มีผู้มาเยี่ยมชมหอภาพยนตร์เล่าให้เรา
ฟังว่า สมัยเด็ก ๆ ยุคหนังกลางแปลงรุ่งเรือง เคยเห็นรถไฟไทย
น�าหนังไปตั้งจอฉายตามสถานีใหญ่ ๆ อยู่เสมอ เรียกกันว่า หนัง
รถไฟ ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจที่ต้องศึกษาค้นคว้าต่อไป
รถไฟจึงมีความเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์อย่างแนบแน่น
ยาวนาน ชนิดที่ไม่อาจละเลยความสัมพันธ์นี้ไปได้ หอภาพยนตร์
ตัง้ แต่เมือ่ ครัง้ ทีย่ งั เป็นหน่วยงานราชการเล็ก ๆ ชือ่ ว่า หอภาพยนตร์
แห่งชาติ อยู่ที่ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ จึงได้เก็บรักษาดูแลฟิล์ม
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องทางภาพยนตร์จ�านวนมาก จากกรุ
ของกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าวที่ได้รับการค้นพบในปี พ.ศ. ๒๕๒๔
เอาไว้เป็นอย่างดี รอท่าว่าสักวันหนึง่ จะได้จดั แสดงเพือ่ เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ให้แก่อนุชน
และเมื่อเราย้ายมาอยู่ที่ศาลายา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งมี
พื้นที่กว้างขวางกว่าเดิม สถานีรถไฟนามว่า ศีนิมา ก็ค่อย ๆ ก่อตัว
ขึ้นอย่างเงียบ ๆ ตั้งแต่อาคารสถานี ป้ายสถานี ตู้ขบวน รางรถไฟ
จนสุดท้ายคือ หัวรถจักรไอน�้ารุ่น โมกุล ซี ๕๖ คันนี้ที่เคยผ่านการ
ใช้งานในเมืองไทยมาแล้วตัง้ แต่ชว่ งสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ซึง่ เราได้รบั
มอบมาจากศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษาเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
มี บัสเตอร์ คีตัน นักแสดงและผู้สร้างหนังเงียบจากฮอลลีวู้ด มานั่ง
ท�าหน้าตายอยูบ่ นคันชักล้อรถจักร ตามฉากในหนังคลาสสิกของเขา
ที่มีรถไฟเป็นตัวเอกเรื่อง The General (๒๔๗๐)
เมื่อทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ตูข้ บวนของรถไฟสายภาพยนตร์ ณ สถานีศนี มิ านี้ จึงเตรียมเปิดเป็น
นิทรรศการภาพยนตร์กับรถไฟ โดยสร้างบรรยากาศประหนึ่งว่า
ท่านก�าลังอยู่บนรถไฟจริง ๆ มีห้องโดยสารชั้นหนึ่ง ชื่อว่า ห้อง
ก�าแพงเพ็ชร ส�าหรับแสดงพระเกียรติประวัติของกรมพระก�าแพงเพ็ชรอัครโยธิน และฉายภาพยนตร์สมัครเล่นส่วนพระองค์ ที่ทรงใช้
ชือ่ ว่า “บ้านดอกไม้ฟลิ ม์ ” มีหอ้ งกองภาพยนตร์เผยแผ่ขา่ ว ส�าหรับ
แสดงผลงานภาพยนตร์ของรถไฟไทย ทั้งฟิล์มภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องทางภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟ
หลวง และสารคดีสองข้างทางรถไฟ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า มีห้องเสบียงให้ท่านรับประทานอาหาร
พร้อมดูหนังจากทั่วโลกที่ยกเอารถไฟขึ้นเป็นตัวเอก เรียกได้ว่า ได้
เข้ามาชมภาพยนตร์ในรถไฟ เพื่อชมรถไฟในภาพยนตร์อีกที
หลังสงกรานต์ปีนี้ ในขณะที่รถไฟหลายขบวนก�าลังมุ่ง
หน้าพาชาวต่างจังหวัดกลับสู่มหานคร รถไฟขบวนหนึ่งที่ศาลายา
จะเตรียมเปิดท�าการ ให้ท่าน
ขึ้นมาโดยสารเพื่อโลดแล่นไปสู่
เรื่องราวความผูกพันระหว่าง
ประดิษฐกรรม ๒ ชิน้ ส�าคัญของ
มนุษยชาติ
โปรดตรวจสอบสัมภาระ
ของท่านให้เรียบร้อย แล้ว
เชิญมุ่งหน้ามาพร้อมกันที่
สถานีศีนิมา ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ภาพยนตร์สนทนา

๒๔ มีนาคม
หลังโลกพ้นวิกฤตสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ วัฒนธรรมอเมริกนั
หลั่งไหลไปในทุกประเทศ แน่นอน ประเทศไทยในฐานะมิตรรักของ
อเมริกา ย่อมได้รับผลผลิตทางวัฒนธรรมจากอเมริกา ภาพยนตร์
อเมริกนั กลับเข้าฉายในโรงภาพยนตร์อกี ครัง้ หลังจากขาดหายไปเมือ่
คราวสงคราม และในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ นั้นเอง คน
ไทยก็ได้รู้จักกับเอลวิส เพรสลีย์ เมื่อเขาปรากฏบนจอเงินเป็นครั้ง
แรกในโรงภาพยนตร์เฉลิมเขตร์ จากภาพยนตร์เรือ่ ง Love Me
Tender หรือทีอ่ าจารย์นติ ยาบันทึกไว้วา่ เมือ่ คราวเข้าฉายใน
ประเทศไทยนั้นใช้ชื่อภาษาไทยว่า ไอ้เสือหาญ แฟนเอลวิสคง
จ�าได้ดกี บั ฉากทีเ่ อลวิสถือกีตา้ ร์ขบั ขานบทเพลงแสน
เศร้า Love me Tender แม้ภาพยนตร์เรื่องแรก

“ความจริงที่เราไปดูหนังเรื่อง
Love Me Tender กันนั้น ไมใชเพราะวา
จะไปดู Elvis มันเปนเพียงกิจวัตรปกติของครอบครัว
ที่พอแมพาลูกไปดูหนังดวยกันเทานั้น
ตอนนั้นโรงภาพยนตรในกรุงเทพฯ มีเพียงไมกี่แหง
นอกจากเฉลิมเขตรแลวก็มีเฉลิมกรุง เฉลิมไทย
แกรนด คิงส ควีนส โอเดียน และอีกไมกี่แหงเทานั้น
เราไปดูหนังที่เฉลิมเขตรทุกเรื่อง
บังเอิญวันนั้นมีหนัง Elvis เขาฉาย ก็เทานั้นเอง
แตหลังจากไดเห็น Elvis แลวซิ
มันไมใชเทานั้นอีกตอไป
สมาชิกในครอบครัวของเราทุกคนติดใจ
“หนุมนอยนารัก” คนที่รองเพลง
Love Me Tender
คนอะไรก็ไมรูชื่ออานยากชะมัด”

๒๒

นีไ่ ม่ใช่ฉากเปิดของภาพยนตร์เรือ่ งใด แต่เป็นข้อเขียนบางส่วน
ในหนังสือเล่มใหม่ของหอภาพยนตร์ ที่มีชื่อว่า “กาลานุกรมเอลวิส
เพรสลีย์ ที่ปรากฏในสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๑๖” ซึ่งเขียนโดย
รศ.ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ แฟนเอลวิส เพรสลียร์ นุ่ แรก ๆ ในประเทศ
ไทย แม้ค�าบรรยายจะบอกว่าการแรกเจอ เอลวิส ของอาจารย์นิตยา
จะเป็นแค่เพียง “ความบังเอิญ” แต่ความบังเอิญในครั้งนั้นกลับท�าให้
อาจารย์กลายเป็นแฟนตัวยงของ เอลวิส เพรสลีย์ ราชาแห่งโยกและคลึง
(King of Rock‘n’ Roll) และเป็นผูท้ อี่ ทุ ศิ ตนให้กบั สิง่ นีอ้ ย่างเหนียวแน่น
จนกระทั่งปัจจุบัน
ภาพจ�าของผูเ้ ขียน เอลวิส เพรสลีย์ คือ ชายหนุม่ ทีท่ า� ทรงผม
ปอมปาดัวร์ ใส่กางเกงขาบานซึง่ เป็นแฟชัน่ ยุคท้าย ๆ ของเอลวิส ปรากฏ
กายพร้อมกับเพลง Jailhouse Rock ขอสารภาพว่าเมื่อครั้งยังเด็กเคย
นึกไปเองว่าเอลวิสนั้นมีเพลงฮิตอยู่เพลงเดียว ก็ให้สงสัยว่าท�าไมหนอ
พ่อหนุ่มตาหวานคนนี้ถึงดังเป็นนักหนา ท�าไมคนรุ่นพ่อถึงเป็นแฟนของ
เอลวิส เพรสลีย์ ขนาดที่ต้องท�าทรงผมและแต่งตัวแบบเอลวิส ซึ่งเป็น
เรื่องที่จินตนาการไม่ออกเลยว่าอะไรท�าให้คนเราสามารถหลงรักศิลปิน
คนหนึง่ จนกระทัง่ ท�าตามได้ขนาดนี้ หารูไ้ ม่วา่ แท้จริงแล้วเคยได้รจู้ กั เพลง
ของเอลวิส เพรสลีย์ มากมายหลายต่อหลายเพลง ผ่านนักร้องทุกยุคทุก
สมัย ทีน่ า� บทเพลงของเอลวิสมาขับขานในท่วงท�านองใหม่ ทุกแนวดนตรี
และทุกวาระโอกาส ไม่ว่าจะเป็นป๊อป ร็อก หรือเฮฟวี่เมทัล ไปจนถึง
เร็กเก้ แค่เพียงเพลง Can’t Help Falling in Love เพลงเดียว หากจะ
หาคนจดบั น ทึ ก ว่ า มี ใ ครน� า มาร้ อ งใหม่ ค งยาวไม่ น ้ อ ยกว่ า หนึ่ ง หน้ า
กระดาษเป็นแน่ หรือหากจะให้ใกล้ตัวมากกว่านั้น หลายท่านคงรู้จัก
เอลวิสผ่านภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องยุค “โก๋หลังวัง” ซึ่งเป็นยุคที่วัยรุ่นชาย
นิยมฟังเพลงและแต่งตัวเลียนแบบเอลวิส

ในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ นั้นเอง คนไทยไดรูจัก
กับเอลวิส เพรสลีย เมื่อเขาปรากฏบนจอเงินเปนครั้งแรก
ในโรงภาพยนตรเฉลิมเขตร จากภาพยนตรเรื่อง Love Me Tender
หรือที่อาจารยนิตยาบันทึกไววาเมื่อคราวเขาฉายในประเทศไทยนั้นใชชื่อภาษาไทย
วา ไอเสือหาญ

จะยังไม่ท�าให้เอลวิสโด่งดัง แต่เชื่อว่าก็ท�าให้คนไทยหลายคนได้
เห็นหน้าค่าตาและจดจ�าใบหน้าของเอลวิสได้ เมื่อ Loving
You ภาพยนตร์เรื่องที่สองของเขาเข้าฉาย ก็กลายเป็น
กิจวัตรที่ทุก ๆ ปีบรรดาแฟนเอลวิสจะรอคอย
ภาพยนตร์ เ รื่ อ งใหม่ ข องเอลวิ ส เข้ า ฉายในโรง
ภาพยนตร์ และคงไม่เป็นการกล่าวอ้างเกินไปทีจ่ ะ
บอกว่าอานุภาพของภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งที่
ท�าให้ทั่วโลกรู้จักเอลวิส เพรสลีย์ ภาพยนตร์กว่า
๓๓ เรื่องที่เอลวิสแสดงได้เข้าฉายในประเทศไทย
อาจจะแตกต่างกันบ้างในเรือ่ งของล�าดับเวลาในการเข้าฉาย แต่แฟน
เอลวิสในประเทศไทยก็ได้รับชมภาพยนตร์ของเขาไม่ต่างจากแฟน
เอลวิสทั่วโลก
แรงบันดาลใจจากศิลปินอันเป็นที่รักสามารถท�าให้แฟน
เพลงร้องเพลงตาม แต่งตัวเลียนแบบ หรือเป็นแรงผลักให้อยาก
จะเข้าใจความหมายในบทเพลง จุดประกายให้เกิดความสนใจ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเป็นความฝันที่จะได้ไปสหรัฐฯ อย่างเช่น
อาจารย์นิตยา นอกจากนี้ สิ่งสะสมในวัยเยาว์ของเธอยังกลายมา

เป็นขุมทรัพย์ทางวัฒนธรรม และท�าให้เขียนออกมาเป็นหนังสือ
กาลานุกรมเอลวิส เพรสลียฯ์ ดังทีก่ ล่าวไปข้างต้น ซึง่ หนังสือเล่มนี้
ได้ถา่ ยทอดประสบการณ์ตรง แบบเรียงร้อยตามล�าดับเวลา เพือ่ เล่า
บรรยากาศสังคม วัฒนธรรม ในยุคที่ศูนย์กลางของวัยรุ่นอยู่ที่ย่าน
วังบูรพา และยังเสพดนตรีโดยใช้แผ่นเสียง ประกอบเนื้อหาด้วย
ภาพของสะสมทั้งแผ่นเสียง หนังสือ วารสาร ข่าวตัด ภาพถ่าย ของ
ทีร่ ะลึก เราจะได้เห็นทัง้ นิตยสารภาพยนตร์ นิตยสารเพลงสมัยก่อน
และยังได้สนุกไปกับชื่อเรื่องภาษาไทยของภาพยนตร์
เพื่อเป็นการเอาใจแฟน ๆ เอลวิส และผู้ที่สนใจใคร่รู้
เรื่องราวของเขาผู้นี้ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) จึงได้เรียนเชิญ รศ.ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเอลวิส เพรสลีย์ อีกหลายท่าน มาร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “เอลวิส เพรสลีย์ ที่
ปรากฏในสังคมไทย” พร้อมชมภาพยนตร์เกี่ยวกับเอลวิส และ
เพลิดเพลินไปกับบทเพลงอมตะจากบรรดาเอลวิสเมืองไทย
๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ไม่
เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมงานแต่อย่างใด

๒๓

โปรแกรมฉายภาพยนตร์
เดือนมีนาคม
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมวางไมค์มาเป็นดารา

ในสังคมไทย อาชีพนักแสดงและนักร้องมีความ
สัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น นักแสดงทุกคนเวลา
ต้องไปโชว์ตัวตามงานต่าง ๆ ก็จะต้องจับไมค์ร้อง
เพลงเพือ่ สร้างความบันเทิงให้แก่แฟน ๆ หลายคน
ก็ผนั ตัวเองไปออกอัลบัม้ เป็นนักร้องก็มี ในมุมกลับ
กัน นักร้องหลาย ๆ คน เมื่อมีชื่อเสียงโด่งดังอย่าง
มาก ก็อาจจะผันตัวเองมาเป็นนักแสดงภาพยนตร์
เพื่ อ มุ ่ ง หวั ง จะดึ ง กลุ ่ ม แฟนเพลงให้ อ อกมาชม
ภาพยนตร์ ในอดีตปรากฏการณ์เกิดขึ้นอย่างมาก
กับกลุม่ นักร้องลูกทุง่ จวบจนกระทัง่ กลางทศวรรษ
๒๕๓๐ เมื่อค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่างอาร์เอส และ
แกรมมี่ เริ่มหันมาสร้างภาพยนตร์ โดยใช้นักร้อง
ในสังกัดเป็นนักแสดงน�า แล้วประสบความส�าเร็จ
อย่างสูง ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพนักแสดงและ
นักร้องก็ยิ่งแนบแน่นขึ้นไปอีก

ศุกร์ที่ ๑ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ชิงหมาเถิด (โปรแกรมผลงานโก๊ะตี๋ อารามบอย)

๒๕๕๓ / ก�ากับโดย พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง / สร้างโดย
บริษัท โมโนฟิล์ม จ�ากัด
ประเทศแห่งหนึ่งก�าลังเตรียมฉลองวันเกิดครบรอบ
๑ ปี ของหมาหิมะ ของขวัญจากมิตรประเทศที่กลาย
เป็นดวงใจของคนทั้งประเทศ แต่ชายหนุ่ม ๓ คนกลับ
คิดคัดค้าน ด้วยความเกลียดชังหมาหิมะที่ใคร ๆ ก็ให้
ความส�าคัญจนลืมปัญหาอืน่ ในประเทศไปสิน้ ไม่วา่ จะ
ปัญหาความยากจน ปัญหาครอบครัว หรือปัญหาสังคม
ต่าง ๆ พวกเขาจึงตัดสินใจรวมตัวกันลักพาตัวหมาหิมะ
เพื่อประกาศให้คนทั้งประเทศหันมาใส่ใจปัญหาของ
พวกเขาบ้าง

เสาร์ที่ ๒ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
โตแล้วต้องโต๋ (โปรแกรมวางไมค์มาเป็นดารา)

๒๕๓๕ / ก�ากับโดย พีรศิน, สถาพร / สร้างโดย บริษัท
ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ�ากัด
หนุม่ โสดมาดเซอร์อย่าง กิก๊ กลับต้องกลายเป็นพ่อคน
กะทันหันเมือ่ พีส่ าวและสามีมาเสียชีวติ ทีเ่ มืองไทย ทิง้
ให้กิ๊กดูแล คาเรน หลานสาวไปแบบลิ้นกับฟัน เพราะ
หลานสาวก็ชา่ งเอาแต่ใจและไม่แคร์ใครพอ ๆ กับผูเ้ ป็น
น้า ถึงแม้จะปรับตัวเข้าหากันได้อย่างดีแล้ว คาเรนก็
ยังคงหวงน้าชายของเธอ ถึงขนาดไม่ยอมให้คบหากับ
เหมียว สาวผู้พิการทางการได้ยิน

๒๔

อาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

พุธที่ ๖ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สงครามเพลง (โปรแกรมวางไมค์มาเป็นดารา)

Nostalgia for the Countryside (โปรแกรม

๒๕๒๖ / ก�ากับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร / สร้างโดย
บางกอกการภาพยนตร์
สงครามระหว่างสองเจ้าพ่อค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ นาย
คฑา แห่งคฑาโปรโมชั่น ซึ่งมี พุ่มพวง ดวงจันทร์ เป็น
ดาวเด่น กับนายอ�านาจ แห่งอ�านาจโปรโมชัน่ ผูไ้ ด้ นที
นพดล เป็นตัวชูโรง ทั้งคู่ขับเคี่ยวกันมายาวนาน จน
กระทั่งเกิดเพชรเม็ดงามอย่าง ยอดรัก สลักใจ ให้พวก
เขาแย่งกันช่วงชิง แม้สุดท้ายแล้ว ฝ่ายอ�านาจจะ
สามารถคว้าตัวเข้าสังกัดไปได้ แต่เรือ่ งกลับต้องยุง่ ยาก
ยิ่งขึ้น เมื่อยอดรักเกิดพบรักกับพุ่มพวง

จันทร์ที่ ๔ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
จักรยานสีแดง (โปรแกรมวางไมค์มาเป็นดารา)
๒๕๔๐ / ก�ากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท, นิพนธ์
ผิวเณร สร้างโดย บริษัท แกรมมี่ภาพยนตร์ จ�ากัด
ชีวิตนักศึกษาในขวบปีแรกของ วาที ต้องพบเจอทั้ง
ความรักและเรื่องปวดหัว เมื่อเขาตกหลุมรักดาวเด่น
ของมหาวิทยาลัยอย่าง เปรี้ยว วาทีจึงคิดหาทางใกล้
ชิดเปรี้ยวโดยการขอยืมจักรยานสีแดงของเธอ แต่
เหตุการณ์กลับพลิกผันจนท�าให้เขาถูกกล่าวหาเป็นโจร
ขโมยจักรยาน ในช่วงย�่าแย่นี่เอง ขม เพื่อนสาวสุดเฉิ่ม
ได้เข้ามาช่วยเหลือวาทีให้พ้นผิด

อังคารที่ ๕ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
3 Â‹Ò¹ (โปรแกรมผลงานโก๊ะตี๋ อารามบอย)

๒๕๕๓ / ก� า กั บ โดย พิ ง ล� า พระเพลิ ง ยุ ท ธเลิ ศ
สิปปภาค และโก๊ะตี๋ อารามบอย / สร้างโดย บริษัท
ฟิล์ม อาร์ อัส จ�ากัด
สามเรื่องวุ่นที่เกี่ยวพันกันอย่างประหลาดล�้า เริ่มจาก
กลุ่มพนักงานรถทัวร์ที่ต้องคอยปกปิดผู้โดยสารจาก
เรือ่ งศพซึง่ ถูกซ่อนในรถ ในขณะทีห่ อยกับบิก๊ เพือ่ นรัก
สองคนทีเ่ พิง่ ลงจากรถทัวร์คนั ดังกล่าว เพราะทะเลาะ
กันเรือ่ งชูส้ าว เมือ่ แฟนเก่าของบิก๊ กลายเป็นภรรยาของ
หอย ความหึงหวงท�าให้หอยสั่งมือปืนตามเก็บบิ๊ก แม้
จะเปลีย่ นใจภายหลัง แต่กลับยกเลิกการจ้างวานไม่ได้
จนมาถึง เรือ่ งวุน่ วายในกองถ่ายหนังของผูก้ �ากับผูแ้ อบ
มีสัมพันธ์กับนางเอกดาวรุ่ง และต้องรับมือพระเอก
เรื่องมากที่สร้างปัญหาให้ไม่รู้จบ

ภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๘ / ก�ากับโดย Đặng Nhật Minh / สนับสนุน
โปรแกรมโดย สถาบันภาพยนตร์เวียดนาม
(ภาษาเวียดนาม ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
ภาพยนตร์ทมี่ ฉี ากหลังเป็นชนบทในประเทศเวียดนาม
เรื่องราวของ นัม วัย ๑๗ ปี กับ หงู พี่สะใภ้ ผู้เฝ้าแต่
คอยสามีที่ออกไปหาเงินในเมืองอื่นเพื่อน�ามาจุนเจือ
ครอบครัว ทุก ๆ วันเขาทั้งสองต้องรับจ้างท�างานหา
เลีย้ งแม่และน้องสาวคนเล็ก วันหนึง่ เมือ่ เควียน เพือ่ น
บ้านหวนกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดหลังจากไปใช้ชีวิตใน
อเมริกามานาน ชะตาชีวิตของคนทั้งคู่ กลับท�าให้เธอ
ได้สมั ผัสถึงความเรียบง่าย ความงดงาม และความเงียบ
สงบของธรรมชาติ

พฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
18 กะรัต (โปรแกรมวางไมค์มาเป็นดารา)

๒๕๒๘ / ก�ากับโดย ศุภักษร / สร้างโดย บริษัท พีดี
โปรโมชั่น จ�ากัด
เรื่องราวของนักศึกษาเกือบยี่สิบชีวิตในมหาวิทยาลัย
รามค�าแหงและย่านใกล้เคียง ซึง่ อาศัยอยูใ่ นหอพักสอง
แห่งที่ตั้งประจันหน้ากัน และต่างถูกกีดกั้นด้วยเรื่อง
ฐานะ การศึกษา นิสัยใจคอ ตลอดจนเรื่องที่พักอาศัย
จนท�าให้กลายเป็นศัตรูกนั ไปโดยปริยาย เจ้าของหอพัก
ทั้งสองอย่างด�ากับปุ๋ย จึงคิดจัดทริปเที่ยวเขาใหญ่เพื่อ
ดึงให้สมาชิกทั้งสองหอพัก รู้จักและสานสัมพันธ์จาก
คู่กัดให้เป็นคู่รักกันจริง ๆ

ศุกร์ที่ ๘ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
The Future (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๕๔ / ก�ากับโดย Miranda July / สนับสนุน
โปรแกรมโดยโรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ
(ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทย)
เรื่องราวของ โซฟี และ เจสัน คู่รักสุดแนว ที่เช่าห้อง
พักเล็ก ๆ อยู่ด้วยกัน และต่างก็เกลียดงานของตัวเอง
พอ ๆ กัน ทั้งคู่รู้ตัวดีว่าความสัมพันธ์ได้เดินทางมาถึง
ทางตันแล้ว วันหนึ่ง พวกเขาตัดสินใจรับแมวจรจัด
บาดเจ็บตัวหนึ่งมาเลี้ยง ซึ่งต้องการการดูแลเอาใจใส่
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง แต่เหตุไม่คาดฝันกลับเกิดขึ้น และ
ส่งผลให้ “อนาคต” ของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดกาล

เสาร์ที่ ๙ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

พุธที่ ๑๓ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ (โปรแกรมวางไมค์มาเป็นดารา)

๒๕๒๘ / ก�ากับโดย คัมภีร์ ภาคสุวรรณ์ / สร้างโดย
บริษัท อัครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด
ภาพยนตร์ทนี่ า� ส่วนหนึง่ ในชีวติ จริงของแอ๊ด คาราบาว
และต้นก�าเนิดวงคาราบาวมาสร้าง พร้อมทั้งน�าบุคคล
จริงในวงการเพลงเพื่อชีวิตขึ้นจอมากมาย หนังเล่าถึง
ชีวติ ของแอ๊ด หลังถูกไล่ออกจากงานเขียนแบบก่อสร้าง
จึงหันไปรวมกลุ่มกับเพื่อนนักดนตรีอีก ๖ คน เปิด
คอนเสิร์ตที่โรงหนังในนครราชสีมา แม้จะมีคนดูเพียง
๗ คน ในวันนั้น แต่ก็ถือเป็นวันเปิดต�านานวงดนตรีที่
ชื่อ “คาราบาว” ให้โลดแล่นมาจวบจนปัจจุบัน

ฟอร์มาลินแมน รักเธอเท่าฟ้า (โปรแกรมวางไมค์มา
เป็นดารา)
๒๕๔๗ / ก�ากับโดย ภาคภูมิ วงศ์จินดา / สร้างโดย
บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
คณะลูกทุง่ ฉัตรทอง มงคลทอง เป็นวงดนตรีชอื่ ดังแห่ง
ปักษ์ใต้ที่มอบความสุขให้แก่แฟนเพลงอย่างยาวนาน
โดยมีฉัตรทองเป็นทั้งนักร้องน�าและหัวหน้าวง ที่คอย
ดูแลทุกคนในวงอย่างดี กระทัง่ วันหนึง่ ฉัตรทองได้ดว่ น
ตายลงจากอุบัติเหตุ ด้วยความห่วงใยลูกน้องในวง
วิญญาณของเขาจึงยังคงอยูใ่ นร่างทีต่ อ้ งรักษาสภาพไว้
ด้วยการฉีดฟอร์มาลิน

อาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

พฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

พระ เด็ก เสือ ไก่ วอก (โปรแกรมผลงานโก๊ะตี๋
อารามบอย)
๒๕๔๙ / ก�ากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย
บริษัท พระนครฟิลม์ จ�ากัด
กลุม่ คนนอกกฎหมาย ๕ คนถูกชาวบ้านจ้างมาเพือ่ ช่วย
เหลือเด็ก ๆ ซึ่งถูกขายเป็นทาสแก่พ่อค้าชาวอังกฤษ
ด้วยนิสยั และทักษะเฉพาะตัวทีต่ า่ งกันโดยสิน้ เชิง ท�าให้
แรกเริ่มนั้นยากที่จะร่วมมือกันได้ แต่เมื่อฝ่ายศัตรูต่าง
ชาติมาพร้อมด้วยอาวุธครบมือ ทั้ง ๕ คนจึงต้องเริ่ม
รวมใจกันเป็นหนึ่ง เพื่อปลดแอกทาสเด็กกลุ่มสุดท้าย
แห่งสยาม จากพันธนาการของพ่อใหญ่ภู จอมอิทธิพล
และพ่อค้าชาวอังกฤษให้ได้

สาวนาสั่งแฟน (โปรแกรมวางไมค์มาเป็นดารา)

มิดไมล์ (โปรแกรมผลงานโก๊ะตี๋ อารามบอย)

๒๕๒๗ / ก�ากับโดย อนันต์ ชลลวิช / สร้างโดย อินทรา
ชัยภาพยนตร์
ผลงานการแสดงของ ยอดรัก สลักใจ ในบทหนุม่ บ้านนอกทีห่ ลงรักสาวบ้านนาและพยายามตามจีบเธอ โดย
ใช้น้องสาวจอมแก่นของเธอซึ่งรับบทโดย พุ่มพวง
ดวงจันทร์ เป็นแม่สื่อ แต่เหตุการณ์กลับพลิกผัน เมื่อ
มี ช ายหนุ ่ ม จากกรุ ง เทพเดิ น ทางมาน� า ตั ว หญิ ง สาว
คนรักของเขาเข้าไปในกรุง

จันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ตั๊ดสู้ฟุด (โปรแกรมผลงานโก๊ะตี๋ อารามบอย)
๒๕๕๐ / ก�ากับโดย จตุรงค์ พลบูรณ์ / สร้างโดย
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ากัด
ฮ่องกงในยุคมาเฟียครองเมือง ยังมี ๓ ก๊กใหญ่ที่กุม
อ�านาจทั้งหมดไว้คือ “แก๊งตรอกโรงเจ” ของอาเฟย
“แก๊งประตูผ”ี ของเสิน่ ปอ และ “แก๊งมังกรทอง” ของ
หม่าหย่งให่ คอยฆ่าฟันชิงอ�านาจกันไม่เว้นแต่ละวัน
จนกระทั่งวันหนึ่ง อาเต๋า ลูกชายของหม่าหย่งให่ถูก
คูอ่ ริฟนั แขนขาด ตระกูลหม่าจึงต้องตามอาเทียน น้อง
ชายแต๋วแตกฝาแฝดของอาเต๋า มาสวมรอยแทนพีช่ าย
เพื่อกอบกู้แก๊งมังกรทองให้ผงาดเหนือกว่าแก๊งใด ๆ

อังคารที่ ๑๒ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Justiça (โปรแกรมภาพยนตร์สารคดีร่วมสมัยจาก

บราซิล)
๒๕๔๗ / ก�ากับโดย Maria Ramos / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชฑูตบราซิล
(ภาษาโปรตุเกส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
ภาพยนตร์สารคดีที่เปิดเผยวงจรอาชญากรรมของ
บราซิล ในมุมมองทีค่ นทัว่ ไปไม่เคยได้สมั ผัส ตลอดจน
เส้นทางการท�างานของทนายความ อัยการผูพ้ พิ ากษา
และบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีแห่งเมืองริโอ เดอ
จาเนโร

๒๕๕๔ / ก�ากับโดย เจตนิพัทธ์ สาสิงห์ / สร้างโดย
บริษัท ซาก้า สตูดิโอ จ�ากัด
เจ้ย ผูเ้ คยขับแต่สามล้อเครือ่ ง มีความฝันอยากเป็นนัก
แข่งรถซูเปอร์คาร์แม้หน้าตารูปร่างจะไม่ให้ เลยต้อง
อาศัยการแทรกซึมเข้าไปเป็นทีป่ รึกษาหัวใจให้สองนัก
ขับรถหนุ่มอย่าง กลด นักแข่งเลือดร้อน และ ต้น ผู้ที่
ใจไม่สู้ ทัง้ คูไ่ ม่เคยได้รบั ชัยชนะทัง้ ในสนามแข่งรถและ
สนามแข่งรัก ไม่ว่าจะเป็นจาก แก้มหอม สาวแสนดีที่
กลดยอมสยบ หรือ ยิปซี สาวสวยขวัญใจนักแข่งทั่ว
วงการ ซึง่ คราวนีต้ า่ งหวังจะพิชติ ชัยทัง้ ในสนามและใน
ใจเธอให้ ไ ด้ เ สี ย ที โดยไม่ รู ้ ตั ว เลยว่ า เจ้ ย เองก็ ห วั ง
แทรกซึมเข้าสู่หัวใจทั้งสองสาวเสียเองอยู่เหมือนกัน

ศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมพิเศษ

ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี

ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมถกเถียงพูดคุยหลังชมภาพยนตร์
คลาสสิกของโลก

จันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เก๋า..เก๋า (โปรแกรมวางไมค์มาเป็นดารา)
๒๕๔๙ / ก�ากับโดย วิทยา ทองอยู่ยง / สร้างโดย
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ากัด
ปี ๒๕๑๒ ช่วงต้นยุคทองของดนตรีสตริงคอมโบใน
เมืองไทยได้มาถึง เมือ่ วง The Possible แจ้งเกิดงดงาม
ด้วยฝีมือการแปลงเพลงฝรั่งเป็นไทยขั้นเทพ ทว่าพวก
เขากลับหลงใหลในชื่อเสียง จนพากันเมามาย เบี้ยว
ซ้อม บ้าผู้หญิง และเลยเถิดถึงขั้นหมั่นไส้วงรุ่นน้อง
The Impossible ทีถ่ กู กล่าวหาว่ามาแย่งความดัง ทว่า
ในคืนคอนเสิรต์ เปิดโรงหนังพระโขนง ซีเนม่า กลับเกิด
เหตุมหัศจรรย์ส่งทั้งวงข้ามเวลามาปี ๒๕๔๙ เพื่อพบ
ว่าไม่มีใครรู้จัก The Possible เลย ในขณะที่ The
Impossible กลายเป็นต�านาน! ทางเดียวคือพวกเขา
ต้องหาทางกลับไปเปลี่ยนอดีตให้ได้

อังคารที่ ๑๙ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Film Actress (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๓๐ / ก�ากับโดย Kon Ichikawa / สนับสนุนโดย
มูลนิธิญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น ค�าบรรยายภาษาไทย)
ภาพยนตร์ ชี ว ประวั ติ ที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ เชิ ด ชู คิ นุ โ ยะ
เสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
รองต๊ะ แล่บแปล๊บ (โปรแกรมวางไมค์มาเป็นดารา) ทานากะ นักแสดงคนส�าคัญของญี่ปุ่น ผู้เริ่มบทบาท
การแสดงตั้งแต่อายุ ๑๖ จนกระทั่งผันตัวเองมาเป็นผู้
๒๕๓๕ / ก�ากับโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว / สร้างโดย
ก�ากับหญิงคนที่ ๒ ของประเทศ และเสียชีวติ ในปี พ.ศ.
บริษัท อาร์เอส ฟิล์ม จ�ากัด
ความฝันของทัชที่จะเป็นแชมป์การแข่งขันเต้นดูเป็น ๒๕๒๐ โดยมี ฉ ากหลั ง เป็ น ช่ ว งยุ ค ทองของวงการ
ฝันลม ๆ แล้ง ๆ เพราะนักเต้นคูป่ รับของเขานัน้ มีฐานะ ภาพยนตร์แห่งดินแดนอาทิตย์อุทัย
และอิทธิพลเหนือกว่า จนวันหนึ่งทัชได้รองเท้าเก่าคู่
หนึ่งซึ่งเกิดมีชีวิตขึ้นมาหลังถูกฟ้าผ่า รองเท้าคู่นั้น พุธที่ ๒๐ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
พัฒนาทัชจนเป็นนักเต้นขั้นเทพ ระหว่างนั้นเขาได้ หอแต๋วแตก แหกกระเจิง (โปรแกรมผลงานโก๊ะตี๋
พบรักกับหญิงสาวคนหนึ่ง โดยไม่รู้ว่าเธอมีคนรักอยู่ อารามบอย)
แล้ว หน�าซ�้าในวันก่อนแข่งรองเท้าคู่ใจกลับถูกท�าลาย ๒๕๕๒ / ก�ากับโดย พจน์ อานนท์ / สร้างโดย
ยับเยิน ทัชจึงชั่งใจว่าจะลงแข่งหรือไม่ เมื่อไม่มีความ บริษัท พระนครฟิลม์ จ�ากัด
หวังใดเหลืออยู่
ภาพยนตร์ผีตลกที่ได้รับความนิยมจนสร้างภาคต่อ
ตามมาหลายภาค เมือ่ แก๊งกะเทยสามพีน่ อ้ งย้ายมาท�า
กิจการหอพักแห่งใหม่ แต่ก็ไม่วายต้องมาเจอผีนางร�า
นามอุษามณีมาหลอกหลอนพวกเธอและเด็กหนุม่ ผูพ้ กั
อาศัย กะเทยสามพี่น้องสู้ไม่ไหวจึงตัดสินใจพึ่งมือ
ผีแพนเค้กให้มาช่วยปราบ โดยน�าเอาฝาแฝดผู้น้อง
ผีแพนด้ามาช่วยด้วย

๒๕

โปรแกรมฉายภาพยนตร์
เดือนเมษายน

โปรแกรมฉายภาพยนตร์
(เดือนมีนาคม - เมษายน)

ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

ณ ห้องภาพยนตร์สถาน

ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(เวลา ๑๘.๐๐ น.)

Love Me Tender (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

มีนาคม

อังคารที่ ๕ มีนาคม Nach fünf im Urwald
พฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม เก๋า เก๋า
อังคารที่ ๑๒ มีนาคม Nostalgia for Countryside
พฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม จักรยานสีแดง
อังคารที่ ๑๙ มีนาคม Justica
พฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม หัวหลุดแฟมิลี่
อังคารที่ ๒๖ มีนาคม Love Me Tender
พฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พระ เด็ก เสือ ไก่ วอก
เมษายน

อังคารที่ ๒ เมษายน โปรแกรมพิเศษจาก
เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายาครัง้ ที่ ๓
พฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน โปรแกรมพิเศษจาก
เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายาครัง้ ที่ ๓
อังคารที่ ๙ เมษายน Schläfer
พฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ปีหนึ่งเพื่อนกันและวัน
มหัศจรรย์ของผม
อังคารที่ ๑๖ เมษายน งดฉาย
พฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พิศวาสซาตาน
อังคารที่ ๒๓ เมษายน Trở Về
พฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน เร็วกว่าใจไกลเกินฝัน
อังคารที่ ๓๐ เมษายน O Mundo Em Duas Voltas

ดูหนังคลาสสิกกับ

ม.ล.วราภา เกษมศรี

ตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้ ม.ล.วราภา เกษมศรี
ผู ้ อ ยู ่ เ บื้ อ งหลั ง ความส� า เร็ จ ของภาพยนตร์ ไ ทย
หลายต่อหลายเรื่อง และเป็นครูสอนภาพยนตร์ให้
นักเรียนโรงเรียนทางเลือกในปัจจุบนั จะมาเปิดโลก
ภาพยนตร์ ค ลาสสิ ก ให้ แ ฟน ๆ โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา ด้วยโปรแกรม “ดูหนังคลาสสิกกับ
ม.ล.วราภา เกษมศรี” พร้อมแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นอย่างเป็นกันเองหลังชมภาพยนตร์ ประเดิม
สองเดือนแรกในวันที่ ๑๕ มีนาคม และ ๑๙ เมษายน
ศกนี้

คอหนังทั้งหลายไม่ควรพลาด !!!

๒๖

พฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
๒๔๙๙ / ก�ากับโดย Robert D. Webb / ลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์ โ ดย บริ ษัทแคททาลิ ส ต์ อั ลลายแอนซ์
(ประเทศไทย) จ�ากัด
(ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทย)
ผลงานการแสดงของต�านานร็อคแอนด์โรลขวัญใจแฟน
เพลงทั่วโลก เอลวิส เพรสลีย์ ในบทบาทของ คลินท์
น้องชายคนสุดท้องแห่งตระกูลเรโน ผู้มีหน้าที่ดูแลแม่
และฟาร์มของครอบครัว ระหว่างที่พี่ชายทั้งสามคน
ต้องออกไปร่วมรบในสงครามกลางเมือง หนึง่ ในนัน้ ได้
ปล้นรถไฟของฝ่ายศัตรูโดยไม่รวู้ า่ สงครามได้ยตุ ลิ งแล้ว
ในขณะเดียวกัน คลินท์กลับตัดสินใจแต่งงานกับแฟน
สาวของพี่ชายเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเขาเสียชีวิตใน
ระหว่างสงคราม เป็นชนวนให้เกิดเรื่องราวไม่คาดฝัน
ที่ปิดฉากด้วยโศกนาฏกรรม

ศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

จันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
มนต์เพลงลูกทุง่ เอฟ.เอ็ม. (โปรแกรมวางไมค์มาเป็น

๑๓.๐๐ น. หัวหลุดแฟมิลี่ (โปรแกรมผลงานโก๊ะตี๋
อารามบอย)
๒๕๕๑ / ก�ากับโดย โก๊ะตี๋ อารามบอย / สร้างโดย
บริษัท พระนครฟิลม์ จ�ากัด
ครอบครัวสุขสันต์ของดิ่งกับกันตาดูเหมือนจะมีความ
สุขดี ทัง้ ยังมีลกู ชายร่างอวบอย่างบราซิลทีเ่ ป็นขวัญใจ
สาว ๆ แต่ แ ล้ ว หลั ง กลั บ จากทริ ป ท่ อ งเที่ ย ว ทั้ ง
ครอบครัวก็กลายเป็นมนุษย์หัวหลุดทั้งบ้าน พวกเขา
จึงต้องเจอเรื่องวุ่น ๆ ในการพยายามปกปิดความจริง
นี้ไว้ไม่ให้ใครรู้เรื่องนี้เป็นอันขาด
๑๕.๐๐ น. กิจกรรมÅÒ¹´ÒÃÒ โก๊ะตี๋ อารามบอย
(เจริญพร อ่อนละม้าย)

เสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

พุธที่ ๒๗ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

๒๕๒๕ / ก�ากับโดย Robert Hossein / สนับสนุน
โปรแกรมโดย สถาบันฝรั่งเศส ประจ�าประเทศไทย
(ภาษาฝรั่งเศส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
จากวรรณกรรมเรื่องส�าคัญของฝรั่งเศส สู่แผ่นฟิล์ม
ภาพยนตร์ทไี่ ด้รบั การยอมรับว่าซือ่ ตรงต่อบทประพันธ์
มากที่สุด เรื่องราวการไล่ล่ากันระหว่าง ฌาแวร์ นาย
ต�ารวจผูย้ ดึ มัน่ ในอ�านาจของกฎหมาย กับ ฌอง วัลฌอง
ชายหนุม่ ผูต้ อ้ งถูกจ�าคุกยาวนานถึง ๑๙ ปี เพียงเพราะ
ข้อหาขโมยขนมปัง ผ่านฉากหลังที่เต็มไปด้วยสภาพ
ความอยุตธิ รรมต่าง ๆ นานา และเหตุการณ์ปฏิวตั คิ รัง้
ส�าคัญของฝรั่งเศส ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

อาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา

เอลวิส เพรสลีย์ ที่ปรากฏในสังคมไทย

พบกับ ร.ศ.ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ
นักวิชาการและนักเอลวิส เพรสลีย์ แห่งประเทศไทย
ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของต�านานร็อกแอนด์โรล
ผู้มีอิทธิพลมากมายต่อสังคมไทย

เสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม

ในขณะทีว่ ยั รุน่ อ้างเรือ่ ง “สิทธิเสรีภาพ” หลายคน
ก็มองว่ามันเป็นเพียงแค่การโชว์ “เกรียน” เส้น
แบ่งระหว่างค�าสองค�านี้อยู่ที่ตรงไหนกันแน่? ที่
ผ่านมาในภาพยนตร์ไทยมีการน�าเสนอเนื้อหาที่
พูดถึงความขัดแย้งเชิงความคิดและพฤติกรรม
ระหว่างตัวละครวัยรุน่ กับตัวละครผูใ้ หญ่ บางเรือ่ ง
ก็มองว่าเป็นเสรีภาพของวัยรุ่น บางเรื่องก็มองว่า
เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความต้องการแหกกฎที่
ถูกครอบจากผู้ใหญ่ต่างหาก โปรแกรมหนังของ
เดือนเมษายนนี้ จึงอยากชวนผูช้ มให้คดิ ถึงประเด็น
ดังกล่าวที่ก�าลังเป็นที่ถกเถียงกันในสังคมปัจจุบัน

อังคารที่ ๒๖ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

๒๕๒๕ / ก�ากับโดย ศุภักษร / สร้างโดย
บริษัทสหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
หลังผิดหวังในความรักจากซิน สาวที่ตนเสียสละให้อู๋
ไป ต้นก็เกิดตกหลุมรักทราย น้องสาวของซินทีห่ น้าตา
ละม้ายคล้ายกัน แต่ด้วยกลัวผิดหวังซ�้าสองบวกกับ
ความขี้อาย ท�าให้ความสัมพันธ์ไม่เดินหน้า ร้อนจนอู๋
กับซินต้องช่วยให้ต้นสมหวังเสียทีในรักครั้งใหม่นี้
Les Miserables (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

โปรแกรมพิเศษ

อารามบอย และวางไมค์มาเป็นดารา)
๒๕๔๙ / ก�ากับโดย ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์ / สร้างโดย
บริษัท อาวอง จ�ากัด
ความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักมวยของสนิท กลายเป็นเรื่อง
ตลกในวงสนทนาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของเขา โดยเฉพาะ
กลุ่มเพื่อนจอมเพี้ยนอย่างสอง เสนาะ และสิทธิ์ จน
กระทั่งอดีตยอดมวยดัง แสบ ปรากฏตัวเข้ามาอาสา
เป็นครูมวยฝึกสนิทขึ้นชก เพื่อลบสถิติแพ้รวดทุกไฟต์
ให้ได้ แต่ศึกใหญ่ครั้งหน้าของสนิทคือยอดมวยรูปงาม
ที่เป็นทั้งศัตรูหัวใจของเขาอีกด้วย ศึกครั้งนี้จึงเดิมพัน
ด้วยความฝันและหัวใจของสนิทเอง

๒๕๕๑ / ก�ากับโดย วรวิทย์ ผ่องอินทรกุล / สร้างโดย
บริษัท พระนครฟิลม์ จ�ากัด
การเดิ น ทางจากเชี ย งใหม่ สู ่ ภู เ ก็ ต ในช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ของ มิตร กลายเป็นเรื่องปวดหัวสุด ๆ เมื่อ
เขาจ�าต้องจ้างรถตูส้ ดุ โทรมของบังเอิญ เพือ่ รีบเดินทาง
ไปภูเก็ตแข่งกับเวลา ก่อนที่ ฟ้า แฟนสาวของเขาจะ
ถูกจับคลุมถุงชนแต่งงานในเร็ววัน นอกจากมิตรและ
บังเอิญ ยังมีพิม สาวจอมป่วน จากทริปเดินทางง่าย ๆ
จึงกลายเป็นทริปสุดป่วนที่ไม่มีใครลืมลง

วันนี้ยังมีเธอ (โปรแกรมวางไมค์มาเป็นดารา)

แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า (โปรแกรมผลงานโก๊ะตี๋

ดารา)
๒๕๔๕ / ก�ากับโดย บัณฑิต ทองดี / สร้างโดย บริษัท
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงเงิน ๑ ล้านบาท กลาย
เป็นจุดนัดฝันของคนรักลูกทุง่ ทุกชนชัน้ ไม่วา่ จะเป็นรุง่
หนุม่ บ้านนา กุง้ และจิง้ หรีดขาว ลิเกหนุม่ สาว ศิรนิ ทรา
สาวขับรถสองแถว จนถึง อาภาพร นักร้องคาเฟ่ หรือ
แม้แต่พระทศพล ที่ยอมสึกมาเพื่อเข้าประกวดร้อง
เพลงครั้งนี้ ด้วยหลากหลายชีวิตที่รวมตัวเพื่อจุดมุ่ง
หมายเดียวกัน จึงเกิดทั้งมิตรภาพและการแข่งขันไป
พร้อม ๆ กัน นับเป็นการรวมบรรดานักร้องลูกทุ่งครั้ง
ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกภาพยนตร์ไทย
คูก
่ ว๊ นป่วนเมษา (โปรแกรมผลงานโก๊ะตี๋ อารามบอย)

รักจัง (โปรแกรมวางไมค์มาเป็นดารา)

๒๕๔๙ / ก�ากับโดย เหมันต์ เชตมี / สร้างโดย บริษัท
อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
ฟิล์ม นักร้องคนดังเบื่อหน่ายกับการต้องหนีนักข่าว
โดยเฉพาะ จ๋า ปาปารัสซี่สาวที่ตามเขาจนถึงอ�าเภอ
ปาย อย่างไม่ลดละ ทว่าฟิล์มกลับประสบอุบัติเหตุ
ระหว่างทางจนสูญเสียความทรงจ�า และต้องอาศัยอยู่
กับชาวเขาบนดอย จ๋าจึงฉวยโอกาสน�าข่าวนีไ้ ปตีพมิ พ์
พร้อมกันนัน้ เธอกลับรูส้ กึ ผูกพันกับฟิลม์ มากขึน้ แต่เมือ่
เวลาผ่านไป ยิ่งความทรงจ�าเก่าของฟิล์มกลับมามาก
เท่าไหร่ เขาก็ยิ่งลืมจ๋าที่เขารักมากขึ้นเท่านั้น

พฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Nach fünf im Urwald (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๓๘ / ก�ากับโดย Hans-Christian Schmid
สนั บ สนุ น โปรแกรมโดย สถาบั น เกอเธ่ ประจ� า
ประเทศไทย (ภาษาเยอรมัน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
หลังจากมีปากเสียงกับพ่อแม่อย่างรุนแรง แอนนา
ตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปเติมเต็มความฝันเรื่อง
การเป็นนักดนตรีแต่เพียงล�าพัง ท่ามกลางชีวิตกลาง
คืนที่ทั้งกว้างใหญ่และโดดเดี่ยว

จันทร์ที่ ๑ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.
กิจกรรมพิเศษ ดูหนังกับโดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

และในขณะที่ อ มตะนิ ย ายชื่ อ ดั ง ของไทยเรื่ อ ง
คู่กรรม ก�าลังอยู่ในความสนใจของมหาชน ใน
ช่วงปิดยาวสงกรานต์ หอภาพยนตร์ฯ จึงขอจัดฉาย
ภาพยนตร์เรื่องคู่กรรม ๓ ฉบับ และ คู่กรรม ๒
เพื่อเอาใจแฟน ๆ บทประพันธ์กันเต็มที่

โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ
ศาลายา ครั้งที่ ๓

อังคารที่ ๒ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ
ศาลายา ครั้งที่ ๓

พุธที่ ๓ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ
ศาลายา ครั้งที่ ๓

พฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
El método (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๘ / ก�ากับโดย Marcelo Piñeyro / สนับสนุน
โปรแกรมโดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�าประเทศ
ไทย (ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ในภาวะเศรษฐกิจตกต�่า บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งได้
เปิดรับพนักงาน ๑ ต�าแหน่ง และคัดเลือกผู้ผ่านเข้า
รอบ ๗ คน เพือ่ มาสัมภาษณ์ ซึง่ ต่างก็ไม่รวู้ า่ จะต้องเจอ
กับอะไร เพราะการสัมภาษณ์ครั้งนี้ไม่เหมือนที่ไหน ๆ
พวกเขาต้องร่วมตัดสินใจว่าใครสมควรจะออกจากการ
สัมภาษณ์ไปทีละคน เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาต้องทน
กับภาวะความกดดัน ความเครียด และความระทึกที่
ไม่อาจคาดคิด

ศุกร์ที่ ๕ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ
ศาลายา ครั้งที่ ๓

เสาร์ที่ ๖ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ
ศาลายา ครั้งที่ ๓

อาทิตย์ที่ ๗ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ
ศาลายา ครั้งที่ ๓

จันทร์ที่ ๘ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
O Mundo em Duas Voltas (โปรแกรมภาพยนตร์

สารคดีร่วมสมัยจากบราซิล)
๒๕๕๐ / ก�ากับโดย David Schurmann / สนับสนุน
โดยสถานเอกอัครราชฑูตบราซิล
(ภาษาโปรตุเกส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
ภาพยนตร์สารคดีทจี่ ะพาเราไปพบกับสองการเดินทาง
ที่ยิ่งใหญ่ เรื่องราวการเดินเรือรอบโลกของครอบครัว
ชูแมนน์ เพื่อตามรอย เฟอร์ดินานด์ มาเจลลัน นัก
ส�ารวจชาวโปรตุเกสผูต้ งั้ ชือ่ มหาสมุทรแปซิฟกิ และเดิน
ทางข้ามเส้นเมอริเดียนมาแล้วเกือบทุกเส้นบนโลก

๒๗

อังคารที่ ๙ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

จันทร์ที่ ๑๕ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

เร็วกว่าใจไกลเกินฝัน (โปรแกรมเสรีภาพ หรือ เกรียน)

สุดเขตเสลดเป็ด (โปรแกรมเสรีภาพ หรือ เกรียน)

คู่กรรม (โปรแกรมคู่กรรม Special)

๒๕๓๖ / ก�ากับโดย บรรจง โกศัลวัฒน์ / สร้างโดย
บริษัท เอ็น.เค. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด
แก้ ว สาวสวยจากครอบครั ว ร�่ า รวยที่ มี ป มในใจ
เพราะขาดความอบอุน่ ในครอบครัว แก้วเริม่ ออกเทีย่ ว
กลางคืนเพือ่ หาความสนุกใส่ตวั จนกระทัง่ ได้พบรักกับ
เอกรงค์ เด็กช่างกลรูปหล่อที่ยอมตามใจเธอทุกอย่าง
และพากันเที่ยวเตร่จนไม่เรียนหนังสือ แต่ชีวิตสนุก
ชวนฝันกลับกลายเป็นฝันร้ายเมือ่ สุดท้ายทัง้ คูต่ า่ งเรียน
ไม่จบ และคนที่เจ็บปวดสุดในเหตุการณ์นี้คือพ่อแม่
ของทั้งสอง ที่กว่าจะรู้ว่าลูกของตนเป็นอย่างไร ก็สาย
เกินกว่าจะเยียวยา

พุธที่ ๑๐ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
วิวาห์จ�าแลง (โปรแกรมผลงานพิศาล อัครเศรณี)

๒๕๕๔ / ก�ากับโดย ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์ / สร้างโดย
บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จ�ากัด
ชายหนุ่มสุดแปลกชื่อ “สุดเขต” มีความฝันที่จะออก
อัลบั้มเพลงให้ได้ แต่กลับต้องมาเจออุปสรรคครั้งใหญ่
เมือ่ ผูบ้ ริหารค่ายเพลงดังดันเป็นคูอ่ ริเก่าของพ่อ แม้ไม่
ชนะใจกรรมการในคราวแรก แต่ก็ท�าให้สุดเขตได้เจอ
“มะยม” สาวหมวยแสนน่ารัก ที่เขามั่นหมายจะพิชิต
ใจเธอให้ได้ด้วยวิธีการตามแบบตัวเอง แต่นานวัน
มะยมกลับไม่มีทีท่าสนใจเขา ยิ่งเมื่อพี่ก้องชายในฝัน
ของเธอกลับมาจากเมืองนอก สุดเขตจึงต้องเลือกว่าจะ
เดินหน้าต่อทั้งเรื่องดนตรีและเรื่องมะยม หรือจะขัง
ตัวเองไว้ในโลกส่วนตัวไปตลอดกาล

เสาร์ที่ ๑๓ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

คู่กรรม (โปรแกรมคู่กรรม Special)
๒๕๑๖ / ก�ากับโดย สมวงศ์ ทิมบุญธรรม, พร ไพโรจน์,
มร.ติง / สร้างโดย บริษัท จิรบันเทิงฟิล์ม จ�ากัด
ครั้งแรกของการน�านิยายคู่กรรมมาท�าเป็นภาพยนตร์
โดยสร้างออกมาสองฉบับแตกต่างกันเพียงผู้รับบท
อังศุมาลิน ฉบับฉายไทยซึ่งก�ากับโดย สมวงศ์ ทิมบุญธรรม นัน้ แสดงโดยดวงนภา อรรถพรพิศาล ส่วนฉบับ
ฮ่องกงซึง่ น�ามาฉายในโปรแกรมนีแ้ สดงโดย หว่าเหลียน
ตัวหนังด�าเนินเรื่องตามนิยายเกือบทุกประการ แต่
ตัดบทของวนัสลงไปมาก และโทนเรือ่ งก็มอี ารมณ์ผอ่ น
คลายกว่าคู่กรรมฉบับอื่น โดยเฉพาะบทนายทหาร
ญี่ปุ่นของล้อต็อก บทตาผลกับตาบัว (จ�ารูญ หนวดจิ๋ม
- สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม) ที่ปรากฏตัวเพื่อสร้างความบันเทิง
พฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
โดยเฉพาะตามขนบของหนังไทยในยุคนัน้ จุดเด่นเห็น
Return (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
ชั
๒๕๓๗ / ก�ากับโดย Đặng Nhật Minh / สนับสนุน ดทีส่ ดุ คือ ฉากบูย๊ งิ ต่อสูท้ ดี่ สู มจริง รวมทัง้ ฉากระเบิด
ลงบางกอกที่ชวนให้หดหู่สะเทือนใจเหลือเกิน
โปรแกรมโดย สถาบันภาพยนตร์เวียดนาม
(ภาษาเวียดนาม ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
เรือ่ งราวของ ลูน ครูสาวจากฮานอยทีไ่ ด้รบั มอบหมาย อาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
ให้ไปสอนหนังสือทางใต้ของเวียดนาม ทีน่ นั่ เธอได้รจู้ กั คู่กรรม (โปรแกรมคู่กรรม Special)
กับ ฮุง พี่ชายของเพื่อนสนิท พวกเขาตกหลุมรักกัน ๒๕๓๑ / ก�ากับโดย รุจน์ รณภพ / สร้างโดย บริษัท
ตั้งแต่แรกพบ แต่ฮุงกลับมีครอบครัวแล้ว เวลาต่อมา ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น จ�ากัด
ลูนได้แต่งงานกับตวน เพือ่ นร่วมชัน้ ทีเ่ พิง่ เรียนจบกลับ คู่กรรมฉบับนี้ลดวัยคู่พระนางลงมาจนเป็นวัยรุ่น และ
มาจากต่างประเทศ โดยเธอต้องลาออกจากการเป็นครู ให้ ภ าพอั ง ศุ ม าลิ น เป็ น เด็ ก สาวนั ก ศึ ก ษามากกว่ า
และกลับเข้าสูส่ งั คมเมืองอีกครัง้ ยิง่ นานวัน ลูนยิง่ ต้อง เวอร์ชั่นอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นความหัวรั้น ช่างประชด
พบกับความอึดอัด จากสามีที่เอาแต่คร�่าเคร่งในธุรกิจ ประชัน และคาดเดาไม่ได้ ขณะที่บทโกโบริของวรุฒ
ของตน
นัน้ สะอาดจนชวนฝัน หนังยังเพิม่ น�า้ หนักให้กบั บทวนัส
ได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะการให้โกโบริได้เผชิญหน้า
กับวนัสทีบ่ างกอกน้อยก่อนระเบิดลง บทตาผล-ตาบัว
(สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ไกรลาส เกรียงไกร) เพิม่ มิตคิ วาม
เป็นมนุษย์สูงขึ้น มีทั้งอารมณ์เคารพและเคียดแค้นใน
ตัวโกโบริ รวมทัง้ หลวงชลาสินธุราช (อดุลย์ ดุลยรัตน์)
ที่มีบทเด่นในเชิงการเมืองผิดกับฉบับอื่นที่กล่าวถึง
เพียงลอย ๆ

๒๕๓๑ / ก�ากับโดย พิศาล อัครเศรณี / สร้างโดย
บริษัท อัครเศรณีโปรดักชั่น จ�ากัด
ขมากับเนียรวิภารักกันมานาน แต่วันหนึ่ง ชาลี ผู้
ต้องการเอาชนะขมาในทุกเรือ่ ง กลับมาปลุกปล�า้ เนียรวิภา จนเธอจ�าต้องแต่งงานกับเขา และมีลูกสาวด้วย
กันหนึ่งคน ในขณะที่ขมายังคงฝังใจรักครั้งเดิม แม้จะ
มีสาวสวยอายุอ่อนกว่าอย่าง ลดายุเข้ามาชอบเขา
ก็ตาม เมือ่ ชาลีเห็นว่าขมาก�าลังจะมีรกั ใหม่ เขาจึงแย่ง
ชิงลดายุไปจากขมาอีกครัง้ แต่คราวนีข้ มากลับไม่ยอม
อีกต่อไป และอยากจบเรือ่ งนีล้ งด้วยความตายของฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง

๒๘

๒๕๓๘ / ก�ากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท, พันธุ์ธัมม์
ทองสังข์, นิพนธ์ ผิวเณร / สร้างโดย บริษัท แกรมมี่
ภาพยนตร์ จ�ากัด
ธงไชย แมคอินไตย์ กลับมารับบทโกโบริอีกครั้ง หลัง
จากความส�าเร็จของฉบับละครโทรทัศน์ปี ๒๕๓๓ ซึ่ง
ในคูก่ รรมฉบับนีไ้ ด้เพิม่ ปูมหลังของโกโบริทงั้ ช่วงชีวติ ที่
ญีป่ นุ่ และเปิดเผยว่าเขามีคนรักอยูท่ นี่ นั่ ก่อนแล้ว ขณะ
ที่บทอังศุมาลินถูกน�าเสนอด้วยภาพผู้หญิงหัวใหม่ที่มี
อุดมการณ์ทางการเมืองแข็งกร้าว นอกจากงานสร้าง
ทีย่ งิ่ ใหญ่และเน้นความสมจริงกว่าทุกเวอร์ชนั่ บทบาท
ของแม่กับยายฝ่ายอังศุมาลินยังถูกขับให้เป็นภาพ
สะท้อนของผู้หญิงที่เจ็บปวดจากความรัก โดยเฉพาะ
แม่นั้นเฝ้าคอยพ่อซึ่งทอดทิ้งเธอไปอย่างหมดหวัง ท�า
ให้องั ศุมาลินเลือกเป็นคนเฉยชาต่อความรักในท้ายสุด

อังคารที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
คู่กรรม ๒ (โปรแกรมคู่กรรม Special)

๒๕๓๙ / ก�ากับโดย บรรจง โกศัลวัฒน์ / สร้างโดย
บริษัท เอ็น.เค. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด
กลินท์ เป็นบุตรเพียงคนเดียว ของโกโบริกบั อังศุมาลิน
ซึ่ ง อั ง ศุ ม าลิ น ได้ เ ลี้ ย งดู จ นเติ บ ใหญ่ เ ป็ น อาจารย์ ใ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทีอ่ งั ศุมาลินนัน้ ยังมีวนัส
คอยไปมาหาสู่ แต่ก็เพียงฐานะเพื่อนสนิทเท่านั้นด้วย
เธอยังรักโกโบริอยู่ วันหนึ่ง กลินท์เป็นผู้น�านักศึกษา
ประท้วงสินค้าญีป่ นุ่ โดยไม่รพู้ นื้ เพตัวเอง ขณะเดียวกัน
ศราวณี นักศึกษาทีร่ ว่ มประท้วงกลับน�าเรือ่ งทีก่ ลินท์มี
พ่อเป็นทหารญี่ปุ่นป่าวประกาศไปทั่ว แต่เธอก็กลับใจ
เมื่ อ ล่ ว งรู ้ ค วามจริ ง ว่ า อั ง ศุ ม าลิ น รั ก โกโบริ เ พี ย งใด
กระทัง่ เกิดเหตุการณ์ตลุ ามหาวิปโยคขึน้ ซึง่ เปลีย่ นทุก
ชีวิตไม่ว่าจะเป็นทั้งกลินท์ ศราวณี หรือแม้แต่ ชิตาภา
ครูสาวที่แอบชอบกลินท์อยู่ก็ตาม

พุธที่ ๑๗ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ปีหนึง่ เพือ่ นกันและวันอัศจรรย์ของผม (โปรแกรม

เสรีภาพ หรือ เกรียน)
๒๕๓๖ / ก�ากับโดย สมจริง ศรีสภุ าพ / สร้างโดย บริษทั
ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ�ากัด
ต้นกับเต้ย เป็นพี่น้องวัยห่างกันร่วมสิบปีที่ชอบพากัน
ไปดูหนังในโรงหนังใกล้บ้านทุกเย็น มันเป็นความ
ทรงจ�าเดียวที่ต้นจ�าได้ถึงเต้ย เพราะเต้ยเสียชีวิตไป
นานแล้ว ส่วนต้นที่โตเป็นหนุ่มนักศึกษายังคงตามดู
หนังอยู่บ้าง แต่ในวันที่เขากลับไปยังบ้านหลังเก่า เขา
กลับพบเต้ยรออยู่ที่นั่น ด้วยร่างวิญญาณและยังเฝ้า
คอยดูแลต้นไปเรื่อย ๆ ทั้งคู่ใช้วันคืนดี ๆ ร่วมกันทั้งไป
ดูหนังฟังเพลง แกล้งหลอกคนอื่นไปทั่ว แต่ในคืนหนึ่ง
ต้นทะเลาะกับพ่ออย่างรุนแรง จึงขับมอเตอร์ไซค์หนี
ออกจากบ้านไป ไม่มีใครรู้ว่าต้นก�าลังจะประสบอุบัติเหตุรถชน เช่นเดียวกับที่เคยพรากชีวิตเต้ยไปหรือไม่

พฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

จันทร์ที่ ๒๒ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

หัวใจเถื่อน (โปรแกรมผลงานพิศาล อัครเศรณี)
๒๕๒๘ / ก�ากับโดย พิศาล อัครเศรณี / สร้างโดย
บริษัท พูนทรัพย์โปรดักชั่น จ�ากัด
ครอบครัวพิชิตพงษ์มีลูกชายสองคนคือ ภาคย์ และ
ภากร แต่ภาคย์กลับถูกพ่อมองข้ามเสมอ จนวันหนึ่ง
เขาตัดสินใจหนีจากบ้านไป ทิ้งทุกคนให้เสียใจโดย
เฉพาะ อมาวศี ลูกเลี้ยงในบ้านที่แอบรักภาคย์ ผ่านไป
สิบปีไม่มีใครคิดว่าภาคย์ยังมีชีวิตอยู่ จนอมาวศีได้พบ
ราช รัชภูมิ ชายหนุ่มที่ดูคล้ายภาคย์มาก ทว่าเขากลับ
ปฏิเสธแข็งขัน จนวันที่เธอถูกบังคับให้แต่งงานกับ
ภากรนัน่ เอง ราชก็มาพาตัวเธอไปไว้ยงั บ้านไร่ เพือ่ ย้อน
มาแก้แค้นคนในตระกูลพิชิตพงษ์ให้สาสม

The Runaways (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๓ / ก�ากับโดย Floria Sigismondi / สนับสนุน
โปรแกรมโดยโรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ
(ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทย)
ในปี ค.ศ. ๑๙๗๐ เดอะ รันอะเวย์ วงร็อกแอนด์โรล
หญิงล้วน ซึง่ น�าโดย โจน เจตต์ มือกีตาร์หน้าใหม่ ก�าลัง
เฟ้นหานักร้องของวง จนได้มาพบกับ เชอร์รี่ เคอร์รี ซึง่
ต่อมาได้ร่วมกับโจน ผลักดันให้ เดอะ รันอะเวย์ กลาย
มาเป็นต�านาน ในฐานะผู้กรุยทางให้วงร็อกหญิงล้วน
รุ่นหลังจ�านวนนับไม่ถ้วน

เทวดาเดินดิน (โปรแกรมเสรีภาพ หรือ เกรียน)

๒๕๑๙ / ก�ากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล /
สร้างโดย บริษัท นิวไฟว์สตาร์ จ�ากัด
วัยรุน่ สามคนตัดสินใจท�างานเถือ่ น เริม่ จากขนเฮโรอีน
ขโมยของ ถึงขัน้ ปล้นร้านทอง ขโมยรถ และฆ่าคน พวก
เขาถูกต�ารวจตามล่าจนต้องหนีลงใต้ แล้วจับพลัดจับ
พลูไปช่วยชาวบ้านต่อสู้กับโจรป่าที่บุกโจมตีหมู่บ้าน
หลังการต่อสู้จบลงพวกเขาก็หนีกลับมายังกรุงเทพฯ
อีกครั้ง ก่อนจะถูกต�ารวจไล่ล่าจนมุมแต่ก็ยังสู้ยิบตา

อังคารที่ ๒๓ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

สิน
้ เมษาฝนตกมาปรอยๆ (โปรแกรมอินดี้ อินศาลายา)

หมอเจ็บ (โปรแกรมเสรีภาพ หรือ เกรียน)

เสาร์ที่ ๒๗ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

๒๕๕๕ / ก� า กั บ โดย วิ ช ชานนท์ สมอุ ่ ม จารย์ /
๒๕๔๗ / ก�ากับโดย สมภพ เวชชพิพัฒน์ / สร้างโดย สร้างโดย บริษัท อิเล็กทริคอีลฟิล์ม จ�ากัด
หนังที่มีสามเรื่องเล่าซ้อนทับกันไม่ปะติดปะต่อ จาก
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา บริษัท ไท เอนเตอร์เทนเมนต์ จ�ากัด
เกษมศรี ที่จะชวนผู้ชมภาพยนตร์ถกเถียงหลังชม สองหนุ่มนักศึกษาแพทย์ พายและถุนไปฝึกงานยัง เรือ่ งของชายหนุม่ ทีเ่ ดินทางกลับบ้านเพือ่ สานสัมพันธ์
โรงพยาบาลในต่างจังหวัดห่างไกล พวกเขาพบว่าทีน่ นั่ กับพ่อ ก่อนจะพบรักแรกเมื่อครั้งยังเด็ก สู่สารคดี
ภาพยนตร์คลาสสิกของโลก
มีแต่คนแปลก ๆ เต็มไปหมด ไม่วา่ จะเป็นหมอรุน่ พีส่ ดุ สัมภาษณ์พ่อและพี่ชายของตัวผู้ก�ากับเอง ที่เล่าอดีต
เฮีย้ บ พยาบาลสาวใหญ่สดุ โหด และเหล่าคนป่วยทีว่ าย ต่าง ๆ อันเป็นต้นเรื่องของหนัง และสุดท้ายหนังเล่า
เสาร์ที่ ๒๐ เมษายน
๑๓.๐๐ น. อุ ้ ง มื อ มาร (โปรแกรมผลงานพิ ศ าล ป่วงไม่แพ้กนั จะมีกแ็ ต่พยาบาลสาวสวยทีเ่ ป็นก�าลังใจ ความทรงจ�าตอนทีพ่ ชี่ ายเขาถูกแมงกระพรุนกัด น�ามา
ให้พวกเขาฝ่าฟันเรื่องวุ่น ๆ ในการฝึกงานนี้ไปได้
สู่เหตุการณ์เปลี่ยนชีวิตเขาเองด้วย การผสมผสานทั้ง
อัครเศรณี)
เรือ่ งแต่ง ความทรงจ�าและความจริง รวมทัง้ แทรกภาพ
๒๕๒๙ / ก�ากับโดย พิศาล อัครเศรณี / สร้างโดย
การสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงในปี ๒๕๕๓ ที่แยก
พุธที่ ๒๔ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
บริษัท อัครเศรณีโปรดักชั่น จ�ากัด
ราชประสงค์
ท�าให้ข้ามพ้นข้อจ�ากัดในกรอบการเล่า
หลังออกเรือหาปลานานแรมเดือน ด�า ชุมพร พบว่า ดวงตาสวรรค์ (โปรแกรมผลงานพิศาล อัครเศรณี)
เรื
อ
่
งของหนั
ง
ทั
่วไป และตั้งค�าถามถึงพลังแห่งการเล่า
เจ้าหนี้ที่เขากู้เงินมาซื้อเรือ ก�าลังจะยึดเรือเขาเพราะ ๒๕๒๕ / ก�ากับโดย พิศาล อัครเศรณี / สร้างโดย
เรื
อ
่
งอย่
า
งน่
า
สนใจ
ขาดส่งเงินผ่อนไปหลายวัน ด�าจึงตัดสินใจเดินทางมา เอเพ็กซ์ โปรดักชั่น
กรุงเทพฯ เพื่อคุยกับเจ้าหนี้ด้วยตัวเอง ทว่าเขากลับ แพน เด็ก สาวบ้ านนอกได้ มี โอกาสมาอาศั ยอยู ่ กั บ
เจอเพียงอ้วน หญิงม่ายลูกสาวของเจ้าหนี้ ด�าจึงจับตัว ครอบครัวผู้ดีกรุงเทพฯ ที่มี เอียด กับเล็ก เป็นเพื่อน อาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น.
เธอเพือ่ ให้นา� ทางไปหาพ่อซึง่ พักผ่อนอยูต่ า่ งจังหวัด แม้ รุน่ ราวคราวเดียวกัน ความทะยานอยากของแพนบวก กิจกรรมพิเศษ ดูหนังกับโดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการ
อ้วนจะไม่ชอบกริยาป่าเถื่อนของด�าและคอยหาเรื่อง หน้าตาสะสวยส่งให้เธอเป็นดารามีชื่อเสียง แต่แพนก็ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
จิกกัดกันตลอดทาง แต่เธอกับเขาจ�าต้องจับมือฝ่า ยังอดริษยาหญิงออนคู่หมั้นของเล็กไม่ได้ ในขณะ
ปัญหานับร้อยที่ถาโถมเข้ามาจนเกิดรักกันในที่สุด
เดียวกันชายใหญ่ พีช่ ายของหญิงออนก็หมายปองแพน จันทร์ที่ ๒๙ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
๑๕.๐๐ น. กิจกรรมÅÒ¹´ÒÃÒ พิศาล อัครเศรณี มานาน โดยไม่รู้เลยว่าแพนนั้นแอบชอบเล็กมาตั้งแต่ พิศวาสซาตาน (โปรแกรมผลงานพิศาล อัครเศรณี)
เด็ก ๆ ส่วนเทินกลับเกลียดแพนเหลือทน หากสิ่งใดที่ ๒๕๓๐ / ก�ากับโดย พิศาล อัครเศรณี / สร้างโดย
แพนปรารถนา สิ่งนั้นไม่เคยพ้นมือเธอไปได้แม้จะต้อง บริษัท อัครเศรณีโปรดักชั่น จ�ากัด
อาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
ท�าลายคนรอบข้างก็ตาม
นักโทษแหกคุกซมซานหนีการไล่ล่าจากเจ้าหน้าที่จน
มหาราชด�า (โปรแกรมผลงานพิศาล อัครเศรณี)
มาเจอบ้านพักสตรีแห่งหนึง่ ซึง่ มีผหู้ ญิง ๗ คนอาศัยอยู่
๒๕๒๔ / ก�ากับโดย ทรนง ศรีเชื้อ / สร้างโดย บริษัท พฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ด้วยกันตั้งแต่เด็กสาววัยขบเผาะจนถึงสาวใหญ่มาก
สหมงคลฟิล์ม จ�ากัด
เสน่ห์ ผู้เป็นเจ้าของบ้านพักแห่งนี้ ทั้งหมดช่วยรักษา
เรื่องราวที่ดัดแปลงจากต�านานกู้เอกราชของสมเด็จ Schläfer (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
หนุม่ นักโทษให้หายดี แต่เขากลับสานสัมพันธ์สวาทกับ
๒๕๔๘
/
ก�
า
กั
บ
โดย
Benjamin
Heisenberg
/
พระนเรศวรมหาราช โดยเพิ่มตัวละครสมมุติเข้าไป
สาว
ๆ ในบ้านทีละคน จนเป็นเหตุให้พวกเธอตบตีแย่ง
สนั
บ
สนุ
น
โปรแกรมโดย
สถาบั
น
เกอเธ่
ประจ�
า
ประเทศไทย
เป็นกลุม่ ทหาร ๙ นาย น�าโดยหลวงหาญและขุนพยัคฆ์
ชิ
ง
เขาด้
วยความเกลียดชัง หึงหวง อยากจะครองชาย
ซึ่งตีฝ่าวงล้อมทัพพม่าหนีมาอยู่อรัญญิกหลังเสียกรุง (ภาษาเยอรมัน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
ครัง้ แรก ทัง้ หมดยังต้องเผชิญการรังควานจากทัพพม่า เรือ่ งราวการชิงดีชงิ เด่น ทรยศหักหลัง และรักสามเศร้า ผู้นี้เป็นของตนคนเดียว เรื่องทั้งหมดนี้ไม่ได้พ้นสายตา
และขุนเดือดคนไทยแปรพักตร์ซึ่งสร้างรอยแค้นแก่ เมื่อโจแฮนเนส ผู้ช่วยอาจารย์คนใหม่ในมหาวิทยาลัย สาวใหญ่ผู้คอยวันที่จะครอบครองเขาเช่นกัน
หลวงหาญอย่างมาก จนในวันที่หลวงหาญช�าระแค้น ได้รบั มอบหมายให้เตรียมข้อมูลรายงานเกีย่ วกับเพือ่ น
ขุนเดือดส�าเร็จ ทั้งหมดก็เดินทางไปร่วมทัพกับ ‘มหา- ร่วมงานชาวแอลจีเลียที่ถูกสงสัยในความไม่ชอบมา อังคารที่ ๓๐ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
พากล น�ามาซึง่ ความความบัน่ ทอนในมิตรภาพทัง้ เรือ่ ง Le Bossu (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
ราชด�า’ เพื่อร่วมรบในศึกกู้กรุงศรีอยุธยา จากพม่า
ส่วนตัวและเรื่องงานของเขาทั้งคู่
๒๔๘๗ / ก�ากับโดย Jean Delannoy / สนับสนุน
โปรแกรมโดย สถาบันฝรั่งเศส ประจ�าประเทศไทย
(ภาษาฝรั่งเศส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
ภาพยนตร์ขาวด�าที่สร้างจากนิยายอิงประวัติศาสตร์
เรือ่ งดังของฝรัง่ เศส ได้รบั การน�ามาสร้างเป็นภาพยนตร์
แล้วหลายครั้ง เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ.
๑๗๐๐ เมื่อขุนนางผู้ร�่ารวยต้องปลอมตัวเป็นชาย
หลังค่อมผู้ยากจน เพื่อแก้แค้นการตายของเพื่อนรักที่
ถูกฆาตกรรม

ศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

๒๙

