ภาพปก วิจิตร คุณาวุฒิ ขณะถ่ายท�า “มือโจร”
ภาพยนตร์เรื่องแรกที่เขาลงทุนสร้างเอง

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายนที่ผ่านมา ถือเป็นวาระครบรอบ ๔ ปี ของการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพของหอภาพยนตร์ จากกลุ่มงานราชการเล็ก ๆ สู่
การเป็นองค์การมหาชน ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของหน่วยงานรัฐบาล แม้ว่า
องค์การมหาชนจะมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการมากกว่าหน่วยงาน
ราชการ และสามารถจัดท�าค�าของบประมาณได้โดยตรง แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง
หอภาพยนตร์ก็ต้องถูกตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเข้มงวด เพื่อให้
เป็นหลักประกันว่าได้น�างบทุกบาททุกสตางค์ที่มาจากภาษีของประชาชน
ไปใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอย่างคุ้มค่ามากที่สุด และสิ่งที่
ท้าทายมากที่สุด คือ หอภาพยนตร์จะต้องพิสูจน์ให้ประชาชนทั่วไปเห็นถึง
ความส�าคัญของหอภาพยนตร์ และเล็งเห็นว่าแรงสนับสนุนหอภาพยนตร์
ของทุกท่านไม่สูญเปล่า
หอภาพยนตร์ในสถานะองค์การมหาชน ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๕ ด้วยการ
ลงเสาเข็มส�าหรับการก่อสร้างตึกคลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
กับภาพยนตร์ และยังคาดหวังว่าภายในปีที่ ๕ นี้ เราจะสามารถลงเสาเข็ม
ส�าหรับอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ ซึ่งจะแก้ไขปัญหา
เรื้อรังเรื่องการมีสถานที่ท�างานไม่เพียงพอ และจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์
ซ่อมสงวนรักษาภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ให้ได้มาตรฐานสากล ต่อไปใน
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หอภาพยนตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสามัญประจ�าปีของ
สมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (SEAPAVAA) ครั้งที่ ๑๗
เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ ได้รับ
เกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมสามัญประจ�าปีของสมาคมอนุรักษ์
สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (SEAPAVAA –
Southeast Asia - Pacific Audio Visual Archive Association)
ครั้งที่ ๑๗ โดยหัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้คือ Redefining the
Audiovisual Archives in the Digital Age (การให้ความหมายใหม่
ของหอจดหมายเหตุสื่อโสตทัศน์ในยุคดิจิทัล)
นายอดิศักดิ์ เบญจศิริวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ� ากระทรวง
วัฒนธรรม ประธานในพิธีเปิดงานประชุม ได้กล่าวในตอนหนึ่งของค�า
กล่าวว่า “ประเด็นหลักในการประชุมครั้งนี้ เป็นประเด็นส�าคัญอันดับ
แรกที่นักอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ต้องช่วยกันพิจารณาเป็นการด่วน ด้วย
ปัจจุบันโลกได้ขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้ว สื่อโสตทัศน์ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในยุ ค อนาล็ อ กที่ ท รงอิ ท ธิ พ ลต่ อ ชาวโลกมากที่ สุ ด ใน
ศตวรรษที่ผ่านมา ย่อมได้รับผลกระทบโดยตรงจากกระแสการเปลี่ยน
ผ่านของยุคสมัยของเทคโนโลยี ดังนั้น เพื่อให้สามารถยืนหยัดได้ท่าม
กลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงนี้ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติ
งานด้ า นอนุ รั ก ษ์ สื่ อ โสตทั ศ น์ ต ้ อ งหั น มาทบทวนตั ว เองเพื่ อ ก� า หนด
บทบาทให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง ปรับและวางแนวทางทีเ่ หมาะ
สมในการน�าพามรดกโสตทัศน์ที่ดูแลรักษาไว้ให้ด�ารงอยู่ต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืน”

๑

ตลอดเวลา ๒ วัน ของการประชุม ผูเ้ ข้าร่วมซึง่ ส่วนใหญ่เป็นตัวแทน
จากหน่วยงานหอจดหมายเหตุและหอภาพยนตร์ รวมทั้งบริษัทเอกชน
จากหลากหลายประเทศ ที่ได้น�าเสนอผลการศึกษา ปรัชญาวิธีคิด
เทคโนโลยี และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันในหลากหลายประเด็น ไม่วา่
จะเป็น รูปแบบ หน้าที่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ที่
หอภาพยนตร์และหอจดหมายเหตุในแต่ละที่ได้ด�าเนินการ การบอก
เล่าประสบการณ์ข้อดีและข้อเสียของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
อนุรักษ์และจัดเก็บไฟล์ ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อการ
อนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ ปัญหาเรื่องข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมการ
เผยแพร่สื่อโสตทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต
ถึงแม้ว่า จะเป็นที่เห็นพ้องกันในที่ประชุมที่ว่า หอภาพยนตร์และ
หอจดหมายเหตุแต่ละที่คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีดิจิทัลไปได้
ดังนั้น หน่วยงานเหล่านี้จึงพยายามหาทางสร้างสมดุลในหน่วยงาน
แต่ละที่ หากน�าเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามาจัดการด้านการอนุรกั ษ์ ซึง่ ถือเป็น
เรื่องท้าทายส�าหรับหน่วยงานในภูมิภาคอาเซียน ที่หลาย ๆ ประเทศยัง
มีภาระงานที่สั่งสมมาก อันเนื่องมาจากการเพิ่งก่อตั้งหอภาพยนตร์และ
มีทรัพยากรทั้งในด้านบุคลากร เครื่องมือ และเงินทุนไม่เพียงพอต่อ
เนื้องาน ต่างจากหอภาพยนตร์ในทวีปยุโรปหลาย ๆ ที่
นอกจากการเสนอผลการศึกษาแล้ว ในการประชุมสามัญครั้งนี้
ยังมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการท�าฐานข้อมูล การคัดแยกฟิล์ม
ภาพยนตร์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๒

ในการอนุรักษ์ ระหว่างวันที่ ๒๙–๓๐ พฤษภาคมอีกด้วย
นายโดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ฯ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า
“ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ก� า ลั ง เข้ า มามี บ ทบาทต่ อ วงการอนุ รั ก ษ์
ภาพยนตร์อย่างมาก แต่ปัญหาของเทคโนโลยีดิจิทัลคือความไม่เสถียร
ของสื่อที่จะจัดเก็บ ยังไม่มีหลักประกันใด ๆ ที่ท�าให้เชื่อมั่นได้ว่าสื่อ
ดิจิทัลจะสามารถอยู่ได้ยาวนาน เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อฟิล์ม ซึ่งพิสูจน์
แล้วว่า หากจัดเก็บให้ได้ตามหลักมาตรฐาน ก็จะสามารถอยู่ได้นานเป็น
ร้อยปี แต่ทงั้ นี้ ไม่ใช่วา่ หอภาพยนตร์จะไม่ปรับตัวตามเทคโนโลยี ปัจจุบนั
หอภาพยนตร์ก�าลังเตรียมจัดซื้อเครื่องมือดิจิทัลส�าหรับการอนุรักษ์
ภาพยนตร์ รวมทั้งการพยายามศึกษาข้อมูลของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ทีเ่ ราจะได้พร้อมรับมือสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และแปร
วิกฤติให้เป็นโอกาส และให้หอภาพยนตร์ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างเต็มที่ การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในการ
สร้างสมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย”
แม้ว่าการประชุมสามัญประจ�าปีของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกครั้งที่ ๑๗ ได้จบลงไปอย่าง
เรียบร้อย แต่ประเด็นเรือ่ งเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีพ่ ฒ
ั นาต่อเนือ่ งอยูต่ ลอด ยัง
คงวนเวียนและท้าทายพันธกิจ และกิจกรรมของหอภาพยนตร์และหอ
จดหมายเหตุอยู่ต่อไป ให้หน่วยงานแต่ละที่ได้ขบคิดวิธีที่จะอยู่กับ
เทคโนโลยีอย่างสมดุลให้ได้

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๔
พฤษภาคม

หอภาพยนตร์ได้รบั เกียรติ
อย่างสูงจากปูชนียบุคคล
ภั ท ราวดี มี ชู ธ น ร่ ว ม
ประทั บ รอยมื อ รอยเท้ า
เป็นดาวดวงที่ ๑๔๐ บน
ลานดารา บรรยากาศใน
วันนั้นเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นจากคณะลูกศิษย์ที่
พร้อมกันมาร่วมเป็นก�าลังใจ และร่วมพูดคุยอย่างเป็น
กันเอง ในช่วงการสนทนาเปิดใจการท�างานในแวดวง
บันเทิง ภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๔
พฤษภาคม

โครงการเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรมผ่านสือ่ ภาพยนตร์ โดย
หอภาพยนตร์ ร ่ ว มกั บ ออลแม็ ก กาซี น จั ด ฉาย
ภาพยนตร์เรื่อง อาจารย์โกย ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์

๒๖
พฤษภาคม

Mie Yanashita นักเปียโนประกอบภาพยนตร์เงียบ
ระดับชั้นแนวหน้าของโลก มาบรรเลงเปียโนประกอบ
ภาพยนตร์เงียบทีค่ ดั เลือกโดย โดม สุขวงศ์ ในกิจกรรม
ดูหนังกับโดม

๕
พฤษภาคม

๗ พฤษภาคม

๒๙พฤษภาคม

สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ เชิญ Mie Yanashita
เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง การ
เล่นเปียโนประกอบภาพยนตร์เงียบ โดยได้ถ่ายทอด
แนวคิดส�าคัญ ๆ และเทคนิคการเล่นเปียโนประกอบ
ภาพยนตร์ เ งี ย บมากมายให้ กั บ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมใน
กิจกรรมดังกล่าว ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา ในหัวข้อ กว่าจะมาเป็นเต๋อ
นวพล ธ�ารงรัตนฤทธิ์ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา กิจกรรมในวันดังกล่าว
เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ด้วยการจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 36 ผลงานการ
ก�ากับและสร้างชื่อของเต๋อ นวพล ธ�ารงรัตนฤทธิ์ ก่อนเข้าสู่ช่วงสนทนา
นวพลได้น�าประสบการณ์การท�างานตลอดจนแรงบันดาลใจในการผลิต
ผลงานมาถ่ายทอดให้ทราบโดยทั่วกันภายในโรงภาพยนตร์

ผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์
สุ ข ภาพผู ้ สู ง อายุ ศู น ย์ ก ารแพทย์ ก าญจนาภิ เ ษก
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าชมภาพยนตร์เรื่อง มหา’ลัย
เหมืองแร่ ภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
สถานเอกอัครราชทูตเม็กซิกัน ประจ�าประเทศ
ไทย ร่วมกับหอภาพยนตร์ เปิดเทศกาลภาพยนตร์
เม็กซิกันร่วมสมัย พร้อมฉายภาพยนตร์เรื่อง El Estudiante (The Student) เทศกาลดังกล่าวมีการจัดฉาย
ภาพยนตร์เม็กซิกันร่วมสมัยทั้งหมด ๕ เรื่อง โดยจัด
ฉายทุกวันอังคาร เริ่มตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม –
๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๗–๓๑
พฤษภาคม

หอภาพยนตร์ร่วมกับพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงและ
หอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพในการ
จัดประชุมสามัญประจ�าปีของสมาคมอนุรกั ษ์สอื่ โสตทัศน์
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (SEAPAVAA)
ครั้งที่ ๑๗ โดยมีหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้ คือ Redefining
The Audiovisual Archives in the Digital Age (การให้ความ
หมายใหม่ของหอจดหมายเหตุสื่อโสตทัศน์ในยุคดิจิทัล) การ
ประชุมสามัญครั้งนี้ ยังมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการท�า
ฐานข้อมูล การคัดแยกฟิล์มภาพยนตร์ และการอบรมด้านการใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการอนุรกั ษ์อกี ด้วย (อ่านรายละเอียดเพิม่ เติม
ในหน้า ๑)

๒๘พฤษภาคม
และในวันเดียวกันนี้ หอภาพยนตร์ได้นา� ตัวอย่าง
และวีดิทัศน์การท�าสมุดดีด รวมถึงผลงานแอนิเมชั่น
จากเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมโดยหอภาพยนตร์ มา
จัดนิทรรศการแสดงผลงานของโครงการค่ายเยาวชน
วัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ประจ�าปี ๒๕๕๖ ณ โรงละคร
แห่งชาติ โดยกระทรวงวัฒนธรรม

๔

หอภาพยนตร์จัดงานแถลงข่าวการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์
ของชาติครั้งที่ ๓ ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย โดยมี สนธยา
คุณปลืม้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการ
กล่าวรายงานการด�าเนินโครงการขึน้ ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของ
ชาติ ที่หอภาพยนตร์ได้ด�าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ ก่อนมีการ
เสวนา ในหัวข้อ “คิดอย่างไรกับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์
ของชาติ” โดยมี สนานจิตต์ บางสะพาน, อภิชาติพงษ์ วีระเศรษฐกุล, ชลิดา เอือ้ บ�ารุงจิต ร่วมเสวนาในวันดังกล่าว (อ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมในหน้า ๖)

๑-๒ มิถุนายน

หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์ไทยที่เคยได้รับการ
ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติในครั้งที่ ๑ และ
๒ จ�านวน ๔ เรือ่ ง ทีโ่ รงภาพยนตร์พารากอน ซีนเี พล็กซ์
ประกอบด้ ว ยภาพยนตร์ เ รื่ อ ง พระเจ้ า ช้ า งเผื อ ก
เรือนแพ ลูกอีสาน และลุงบุญมีระลึกชาติ โดยใน
วันดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมภาพยนตร์และ
เสนอรายชื่อภาพยนตร์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติในปีนี้

๔

มิถุนายน ผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์สุขภาพผู้
สูงอายุ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย
มหิดล เข้าชมภาพยนตร์เรื่อง พระอภัยมณี ภายใน
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๙มิถุนายน

หอภาพยนตร์จัดงานฉลองวันก�าเนิดภาพยนตร์ใน
สยาม ตอนก�าเนิดโรงหนัง ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
โดยกิจกรรมในวันดังกล่าวเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่
เวลา ๑๓.๐๐ น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทยอยกันมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาเป็นการจัดฉายภาพยนตร์เงียบประกอบการ
บรรเลงดนตรีสดจากวง The Small Hot Works
Ensemble และวง The Lumiere Ensemble สลับ
กับการบรรยายน�าเสนอภาพยนตร์และบรรยากาศการ
ก�าเนิดโรงหนังในสมัยแรกเริ่มโดย โดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ และที่ช่วยสร้างความครึกครื้น
ให้แก่ผู้ร่วมงานก็คือ การจับรางวัลหางตั๋วเพื่อรับรางวัลพิเศษมากมายภายในงาน

๑๕มิถุนายน
๑มิถุนายน

หอภาพยนตร์จัดงาน “เล่นดนตรี ฉายหนัง” เนื่องใน
โอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ที่ ฮาเมอร์ ซาลวาลา และ
สายพิณ กุลกนกวรรณ ฮัมดานี คนท�าหนังอิสระ ได้
จัดฉายภาพยนตร์สั้น ๑๖ มม. ผลงานของทั้งสอง เมื่อ
ปี ๒๕๓๖ เป็นครั้งแรก โดยครั้งนี้ได้จัดฉายภาพยนตร์
สั้นที่เคยฉายเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว พร้อมแสดงดนตรี
ประกอบ ณ ภาพยนตร์สถาน ชัน้ ๒ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร

๒
มิถุนายน

มู ล นิ ธิ ห นั ง ไทย
ในพระอุ ป ถั ม ภ์
ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าอนุสรมงคลการ ได้นา� คณะผู้เข้าอบรมภาพยนตร์
วิจกั ษณ์ครัง้ ที่ ๑๖ ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์
ภาพยนตร์ไทย ภายในพิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ในวัน
สุดท้ายของการอบรม โดยในวันดังกล่าว โดม สุขวงศ์
ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ เป็นผู้ให้ความรู้และกล่าว
ปิดการอบรม

๒๒
มิถุนายน

หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา ในหัวข้อ
เรือ่ ง การดัดแปลงและตีความนิยายให้เป็นภาพยนตร์
ณ ภาพยนตร์สถาน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร โดยในเวลา ๑๓.๐๐ น. จัดฉาย
ภาพยนตร์เรื่อง ทวิภพ (ก�ากับโดย สุรพงษ์ พินิจค้า)
ซึง่ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ
ในปี ๒๕๕๔ ก่อนเข้าสู่ช่วงสนทนา ซึ่งการสนทนาครั้ง
นี้ได้รับเกียรติจาก รสิกา สวนสม และ ผศ.นัทธนัย
ประสานนาม ร่วมพูดคุยเรื่องการดัดแปลงนิยายเป็น
ภาพยนตร์ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ

หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติจาก เก้า จิรายุ ละอองมณี
นักแสดงวัยรุ่นผู้อยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่วัยเยาว์
มาประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๔๑ บน
ลานดารา โดยในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานมากมาย
ด้วยกระแสตอบรับจากภาพยนตร์เรื่อง Suck Seed
ห่วยขั้นเทพ หอภาพยนตร์จึงได้น�าผลงานการแสดง
เรือ่ งดังกล่าวมาจัดฉายก่อนกิจกรรมพิมพ์มอื พิมพ์เท้า
หลังจากนั้นก็เป็นการสนทนาเปิดใจถึงการแสดงใน
วงการบันเทิงภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๘มิถุนายน

โครงการเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรมผ่านสือ่ ภาพยนตร์ โดย
หอภาพยนตร์ ร ่ ว มกั บ ออลแม็ ก กาซี น จั ด ฉาย
ภาพยนตร์เรื่อง สงครามเพลง ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์

๕

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

หากย้อนไปเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ในการประชุมของ
คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
องค์การยูเนสโก ซึ่งมี พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงเป็น
ประธาน วันนั้นที่ประชุมได้มีมติเสนอให้หอสมุดแห่งชาติ ตั้งแผนกเก็บ
รักษาฟิล์มภาพยนตร์ที่มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ส�าหรับให้เยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างสะดวกสืบไป
แม้ว่าข้อเสนอนั้นไม่ได้มีการปฏิบัติให้เกิดผลส� าเร็จจริง แต่หอ
ภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) เล็ ง เห็ น ว่ า มติ ดั ง กล่ า วเป็ น มติ แ ห่ ง
เจตนารมณ์ระดับชาติของประเทศไทยเป็นครั้งแรก ในการเสนอให้มี

โดย ภาคภูมิ ธรรมศรี

การอนุรักษ์ภาพยนตร์ จึงเห็นควรที่จะยกย่องเชิดชู ให้เกียรติและเผย
แพร่ให้สงั คมได้รบั รู้ จึงได้จดั ท�าโครงการวันอนุรกั ษ์ภาพยนตร์ไทย และ
ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติขึ้น โดยประกาศให้วันที่ ๔ ตุลาคม
เป็นวันอนุรกั ษ์ภาพยนตร์ไทย และจัดกิจกรรมส�าคัญยิง่ อย่างหนึง่ คือ การ
ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ
การประกาศขึ้นทะเบียนดังกล่าวเริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๕๔ เป็นปีแรก และจัดต่อเนื่องสืบมาทุกปี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม
ที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ จึงได้จัดงานเปิดตัวโครงการขึ้นทะเบียนมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๓ ขึ้น และเปิดเวทีเสวนาเรื่อง “คิดอย่างไร
กับการขึน้ ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ” เพือ่ แลกเปลีย่ นมุมมอง
ความคิดเห็นในการจัดงานดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาหลายท่าน
ด้วยกัน
สนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
ประธานในงาน ได้กล่าวถึงความส�าคัญในการจัดโครงการขึ้นทะเบียน
มรดกภาพยนตร์ของชาติว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้คนในประเทศไทยได้
ตระหนักถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ จากการจัดงานใน
สองปีทผี่ า่ นมา ปรากฏว่าเป็นกิจกรรมทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากสือ่ มวลชน
และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะการประกาศรายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับ
การพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ สื่อมวลชน
และประชาชนได้ให้ความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์หลากหลาย ท�านอง
เดียวกับการประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ

“àÃÒ¨Ö§µŒÍ§àÍÒÁÒ¢Ö¹é ·ÐàºÕÂ¹à¾×Íè à»š¹áËÅ‹§ÈÖ¡ÉÒÍ´Õµ”
สมศั ก ดิ์ วงศ์ รั ฐ ปั ญ ญา ผู ้ ก� า กั บ ภาพยนตร์ และนั ก วิ จ ารณ์
ภาพยนตร์ ที่รู้จักกันในนาม สนานจิตต์ บางสะพาน ได้กล่าวเสริมใน
ประเด็นนี้โดยเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว ที่เขา อัศศิริ ธรรมโชติ
และโดม สุขวงศ์ ได้ไปพบหนังที่กรมรถไฟ จึงมีความคิดริเริ่มเรื่องการ
อนุรักษ์ เหตุเพราะในเมืองไทยมีหนังมากกว่า ๑๐๐ ปี แต่ไม่มีใครเก็บ
ไว้ ยกตัวอย่างหนังเรื่อง พระเจ้าช้างเผือก ที่สมัยก่อนรู้ว่ามี แต่ไม่รู้ว่า
ฟุตเทจของเรื่องนี้อยู่ที่ไหน (ปัจจุบันได้ค้นพบแล้ว-ผู้เขียน) และเขายัง

๖

ได้ยกตัวอย่างภาพยนตร์สารคดีของประเทศอเมริกา ที่ได้น�าภาพเรือ
ส� า เภาแล่ น ผ่ า นเทพี เ สรี ภ าพ ขึ้ น ฝั ่ ง ที่ แ มนฮั ต ตั น โดยเป็ น การน� า
ภาพยนตร์ตา่ งเรือ่ งต่างยุคทีห่ อภาพยนตร์ของประเทศอเมริกาเก็บไว้ มา
ร้อยเรียงกัน ท�าให้ได้เห็นภาพประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตบ้านเมืองของ
อเมริกาในรอบ ๑๐๐ ปี ผ่านสารคดีเรื่องนี้

¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹ÁÃ´¡¢Í§ªÒµÔ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่
ได้รู้จักคุณค่าของการอนุรักษ์ภาพยนตร์
ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ควรที่จะได้รับการบูรณะ
และมีการท�าส�าเนาเป็นดิจิทัล

กระบวนการและหลักเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติในครั้งนี้ นอกจากจะมี
รายชื่อภาพยนตร์ที่คณะท�างานของหอภาพยนตร์คัดเลือกผลงานขึ้น
เสนอ ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รว่ มน�าเสนอรายชือ่ ภาพยนตร์ ก่อน
ที่จะคัดเลือกโดยคณะกรรมการ ซึ่งท�าหน้าที่พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่
ก�าหนด จ�านวน ๒๕ เรื่อง โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๔
ตุลาคม ซึ่งเป็นวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย
“สิ่ ง ที่ ส� า คั ญ ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการขึ้ น ทะเบี ย นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ คือ คณะกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนฯ ซึ่งในปีนี้
จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายด้าน” สนธยา คุณปลื้ม กล่าว
ประโยคนี้พร้อมเอ่ยถึงรายชื่อคณะกรรมการทั้ง ๗ ท่าน ซึ่งมี ศักดินา
ฉัตรกุล ณ อยุธยา (กรรมการบริหารหอภาพยนตร์) เป็นประธานคณะ
กรรมการ และรศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล (นักวิทยาศาสตร์ นักเขียน)
ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สวุ รรณ (นักประวัตศิ าสตร์) อัศศิริ ธรรมโชติ (ศิลปิน
แห่งชาติสาขาวรรณศิลป์) ประวิทย์ แต่งอักษร (นักวิจารณ์ภาพยนตร์)
พันธุธ์ มั ม์ ทองสังข์ (ผูก้ า� กับภาพยนตร์) มานัสศักดิ์ ดอกไม้ (นักวิชาการ
ภาพยนตร์) เป็นคณะกรรมการ
ชลิดา เอื้อบ�ารุงจิต รองผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ กล่าวถึง
หลักเกณฑ์การคัดเลือกภาพยนตร์ว่า ภาพยนตร์ที่จะได้รับการขึ้น
ทะเบียนนี้ มิได้จ�ากัดอยู่แต่เฉพาะภาพยนตร์เรื่องที่ฉายกันอยู่ตามโรง
ภาพยนตร์ แต่ยังรวมไปถึงภาพยนตร์ทุกชนิดที่คนไทยถ่ายท�าหรือที่
เกี่ยวกับคนไทย ซึ่งอาจจะหมายถึงภาพยนตร์ที่มีใครก็ตามถ่าย อาจจะ
เคยเผยแพร่ หรือถูกเก็บง�าไว้ ไม่เคยเป็นที่ล่วงรู้สู่สาธารณะมาก่อนก็ได้
ส่วนเกณฑ์ที่หอภาพยนตร์ก�าหนดขึ้นได้แก่
๑. คุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจ�า เป็นภาพยนตร์ที่
ถ่ายทอดเรื่องราวของ สถานที่ กาลสมัย บุคคล เหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้อง
กับคนไทยและสังคมไทยในมิติต่าง ๆ เช่น มานุษยวิทยา สังคมวิทยา
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ทั้งในฐานะปัจเจกและกลุ่ม หรือมวลชน
สามารถท�าให้ผชู้ มเข้าถึงและเข้าใจมิตเิ หล่านัน้ ในเชิงประวัตศิ าสตร์หรือ
ความทรงจ�า

๒. คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์ เป็นผลงานภาพยนตร์ทสี่ ร้างสรรค์
อันแสดงถึงศิลปะวิทยาทางด้านภาพยนตร์
๓. มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นภาพยนตร์ที่มีความ
โดดเด่นเป็นพิเศษ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น การน�าเสนอภาพยนตร์
นั้น ไม่ว่าการถ่ายท�า การแสดง การตัดต่อ ฯลฯ มีความคิดริเริ่ม ไม่เคย
มีแบบอย่างมาก่อนในภาพยนตร์อื่น ๆ
๔. บูรณภาพ คือความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลงานภาพยนตร์
ตรงตามต้นฉบับของผู้สร้างสรรค์ ภาพยนตร์ที่ออกฉายแล้วอาจถูกตัด
ทอน ถูกเสริมเติมแต่งเพิ่มเติม ถูกดัดแปลงไปด้วยเหตุต่าง ๆ
๕. อิทธิพลต่อคนและสังคม ภาพยนตร์ที่สามารถส่งผลกระทบ
โดยตรงหรือโดยอ้อมต่อปัจเจกชนและหรือต่อสังคม ไม่ว่าทางด้าน
พฤติกรรม ความคิด ความเชื่อ อารมณ์ ฯลฯ อาจก่อให้เกิดกระแสสมัย
นิยมเกิดการเปลี่ยนแปลง ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ไม่ว่าชั่วระยะเวลา
สั้นหรือยั่งยืนนาน

คุณค่าและความรู้สึก
สนธยา คุณปลื้ม ได้กล่าวถึงคุณค่าของการที่เปิดให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมว่า “ในการจัดกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน มักจะเปิดให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมเพื่อจะเป็นการส�ารวจตลาด หอภาพยนตร์ถือ
เป็นหน่วยงานด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของสังคม ไม่ว่าจะ
เป็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคต มีเรื่องวัฒนธรรมในแต่ละยุค สิ่งนี้เองที่
จะท�าให้เราได้รับรู้ถึงการตอบรับและความคิดของประชาชน”
ด้านตัวแทนของคนรุ่นใหม่ อย่าง อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ และผู้ก�ากับภาพยนตร์ กล่าวถึง
ความรู้สึกจากการที่ ลุงบุญมีระลึกชาติ เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนมรดกของชาติครัง้ ที่ ๑ “ผมภูมใิ จ ดีใจ และประหลาดใจ เพราะ
ถือว่าเรายังใหม่ในวงการนี้” พร้อมทั้งยังกล่าวถึงประเด็นเรื่องการ
อนุรักษ์ว่า การขึ้นทะเบียนมรดกของชาติ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คน
รุ่นใหม่ได้รู้จักคุณค่าของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ที่ได้รับ
การขึน้ ทะเบียนควรทีจ่ ะได้รบั การบูรณะและท�าส�าเนาเป็นดิจทิ ลั ถึงแม้
จะไม่รวู้ า่ รูปแบบดิจทิ ลั จะอยูไ่ ด้นานเท่าไร แต่ขอ้ ดีของดิจทิ ลั คือ สามารถ
ท�าส�าเนาเก็บไว้หลาย ๆ ที่ได้ และอนาคตคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักว่า
ฟิล์มคืออะไร ดังนั้น จึงต้องรณรงค์เรื่องนี้ให้คนรุ่นใหม่รู้คุณค่าว่ามัน
ไม่ได้ท�าส�าเนาง่าย ๆ ถ้าจะหายมันก็หายไปเลย
ชลิดา เอือ้ บ�ารุงจิต ได้กล่าวเสริมว่า ทางหอภาพยนตร์ ได้ให้ความ
ส�าคัญในเรื่องนี้ และมีการจัดฉายภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ทั้งระบบฟิล์มและดิจิทัล เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักว่าการฉายในระบบ
ฟิล์มเป็นอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามเรายังได้ท�าส�าเนาภาพยนตร์ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนครั้งที่ ๑ และ ๒ เป็นแบบดิจิทัล ซึ่งสามารถไปชมได้ทั้ง
ที่ ห อภาพยนตร์ และภาพยนตร์ ส ถาน ชั้ น ๒ หอศิ ล ปวั ฒ นธรรม
กรุงเทพมหานคร
ส�าหรับผู้ที่สนใจเสนอรายชื่อภาพยนตร์ที่สมควรได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ ๓ สามารถเข้าไปดูวิธีการ
และน�าเสนอรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของหอภาพยนตร์ www.fapot.org
ภายในวันที่ ๑๕ กรกฏาคมนี้เท่านั้น
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จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

กาลเวลาที่ล่วงผ่านไปทุกวินาที อาจค่อย ๆ
กลืนกินเรื่องราวของบรมครูแห่งวงการ
ภาพยนตร์ไทยนามว่า “คุณาวุฒิ” ให้พ้นไป
จากการรับรู้ของคนรุ่นปัจจุบัน แต่สิ่งที่
ไม่สามารถลบล้างให้เลือนหายตามไปได้ คือ
ผลงานภาพยนตร์ชิ้นส�าคัญที่เขาเพียร
สรรค์สร้างเอาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิต
ฉะนั้น แม้เราจะไม่อาจย้อนเวลากลับไปสู่ยุคสมัยอันรุ่งโรจน์
ของเศรษฐีตุ๊กตาทองผู้นี้ได้อีกแล้ว แต่เราก็ยังสามารถย้อนมอง
ผลงานอันทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาของเขาได้อยู่เสมอ เพื่อชื่นชม
ความงาม และใคร่ครวญในฐานะสิ่งที่ยังให้เกิดปัญญา รวมทั้งศึกษา
เรียนรู้วิธีการท�างานของผู้ก�ากับชั้นครู
“คุณาวุฒ”ิ เป็นนามในการสร้างงานศิลปะทัง้ วรรณกรรมและ
ภาพยนตร์ของ วิจิตร คุณาวุฒิ ศิลปินแห่งชาติ ผู้เกิดเมื่อวันที่ ๒๓
มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เดิมชื่อว่า ซุ่นจือ
เค้งหุน ช่วงหนึง่ ระหว่างเรียนอยูช่ นั้ ประถมต้น ซุน่ จือมักแอบหนีเรียน
ออกมาใช้ชีวิตเป็นเด็กหน้าโรงหนัง ทั้งช่วยคณะแตรวงออกแห่
โฆษณาหนังในตอนกลางวัน พอตกกลางคืนเมื่อถึงเวลาฉายหนัง
ขณะที่แตรวงก�าลังประโคมเพลงในฉากบู๊เร้าใจตามธรรมเนียมของ
การฉายหนังเงียบอยู่นั้น เขาและเพื่อน ๆ จะคอยปรบมือ เป่าปาก
กระโดดโลดเต้นท�าท่าทางต่าง ๆ อยู่บนเวทีติดกับหน้าจอ เพื่อช่วย
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เร้าอารมณ์คนดูอีกทางหนึ่ง บางครั้งก็ยังรับหน้าที่อ่านค�า
บรรยายไทยในหนังเงียบจีน ให้น้าสาวผู้ไม่รู้ภาษาไทยฟังอีก
ด้วย
แต่แม้จะเริม่ ต้นเรียนรูแ้ ละผูกพันกับโลกภาพยนตร์
มาตั้งแต่เยาว์วัย ความใฝ่ฝันในช่วงชีวิตวัยรุ่นของเขากลับอยู่
ที่โลกของการอ่านและการเขียน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีโอกาส
ได้อ่านนวนิยายเรื่อง “ละครแห่งชีวิต” ของ ม.จ. อากาศด�าเกิงฯ สมัยเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ท�าให้
เกิดแรงปรารถนาอยากเป็นนักประพันธ์และนักหนังสือพิมพ์
เช่นเดียวกับตัวละครเอกในเรื่อง เขาจึงเริ่มเขียนเรื่องสั้นส่ง
ไปยังหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน เมื่อเรียนจบชั้นมัธยม
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ บิ ด าได้ พ าไปเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “วิ จิ ต ร
คุณาวุฒิ” ตามนโยบายรัฐนิยมในยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม
และมาดหวั ง ให้ ลู ก ชายเรี ย นต่ อ ทางนิ ติ ศ าสตร์ เพื่ อ เป็ น
ทนายความ แต่ระหว่างที่กวดวิชาเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ เขากลับเลือกเข้าท�างานในหนังสือพิมพ์ “ชีวิตไทย
รายสัปดาห์” เรื่อยมา จนแม้ภายหลังจะสอบเข้าเรียนได้แล้ว
ก็ตาม โดยเขียนเรื่องสั้นในนามปากกาว่า “คุณาวุฒิ” ควบคู่
ไปด้วย กระทั่งเมื่อทหารญี่ปุ่นบุกเข้าไทยช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ชีวิตไทยรายสัปดาห์ถูกปิด เขาจึงตัดสินใจออกจาก
การเรียนและกลับไปอยู่บ้านที่ฉะเชิงเทรา
ช่วงต้นของสงคราม วิจติ ร คุณาวุฒิ ได้บวชเรียนและเป็น
ครูอยู่ที่บ้านเกิดไปพร้อมกัน โดยยังคงทุ่มเทให้กับการเขียน

ภาพยนตร์เรื่อง
“ลูกอีสาน”

หนังสืออย่างสม�า่ เสมอ จากนัน้ จึงออกไปแสวงโชคเปิดร้านขายของช�า
อยู่ที่อ�าเภอไทรโยค กาญจนบุรี ในช่วงที่ทหารญี่ปุ่นก�าลังสร้างสะพาน
รถไฟสายมรณะ เป็นเวลาแห่งมหาวิทยาลัยชีวิตที่ท�าให้เขาได้เรียนรู้
ความยากล� า บากและสั ม ผั ส กั บ ความโหดร้ า ยนานาของสงคราม
ภายหลังเมือ่ สงครามสิน้ สุดลงและได้เข้าไปท�างานหนังสือพิมพ์ กับ สด
กูรมะโรหิต เขาได้น�าประสบการณ์เมื่อครั้งอยู่ไทรโยคนี้ มาเขียนเป็น
นวนิยายขนาดสั้นเรื่อง “บนทางรถไฟสายพม่า” สร้างความฮือฮา
ให้แก่นักเขียนรุ่นใหญ่ในเวลานั้น และเป็นการแจ้งเกิดนามปากกา
“คุณาวุฒิ” ให้เป็นที่รู้จักในบรรณพิภพ
ช่วงต้นทศวรรษที่ ๒๔๙๐ ด้วยความรู้ความสามารถอันเป็นที่
ยอมรับ วิจิตร คุณาวุฒิ จึงได้เข้าไปคลุกคลีอยู่ในวงการหนังสือพิมพ์
ตามที่เคยใฝ่ฝัน เขามีผลงานอันโดดเด่นมากมาย เช่น ท�าข่าวต�ารวจ
ขนฝิ่นทางรถไฟ จนตัวเองต้องหลบซ่อนตัวจากภัยมืดอยู่ระยะหนึ่ง
เขียนสารคดีข่าวกรรมกรบริษัท บอมเบย์เบอร์ม่า สไตรค์ จนสามารถ
ไกล่เกลีย่ ให้ทงั้ นายจ้างและลูกจ้างตกลงผลประโยชน์กนั ได้ รวมทัง้ กรณี
ธนาคารแห่งหนึ่งบังคับให้พนักงานหญิงที่สมรสต้องลาออกจากงาน
เขาแสดงความไม่เห็นด้วยโดยการเขียนเรื่องสั้นเป็นปากเสียงแทน
พนักงานถึง ๒ เรื่อง จนภายหลังธนาคารดังกล่าวต้องยกเลิกกฎนี้ไป
แต่ช่วงเวลาของการเป็นนักหนังสือพิมพ์ก็ด�ารงอยู่ได้ไม่นาน
นัก จุดเปลี่ยนในชีวิตเกิดขึ้นเมื่อ สด กูรมะโรหิต ชักชวนให้มารับบท
ตัวร้ายในละครเวทีเรื่อง สิ้นเวร ที่ศาลาเฉลิมไทย ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓
ต่อมา ก็ได้รบั บทเป็นตัวร้ายอีกครัง้ ในภาพยนตร์เรือ่ ง ฟ้าก�าหนด ออก
ฉายในปีเดียวกัน จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เขาได้เริ่มเขียนบท
ภาพยนตร์เป็นครั้งแรก ในภาพยนตร์เรื่อง “พรหมบันดาล” ซึ่งสร้าง

เส้นทางการเข้าสู่วงการภาพยนตร์ของ
วิจิตร คุณาวุฒิ เริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อ
ทวี ณ บางช้าง หรือ “ครูมารุต” เห็นแวว
ด้านการเขียนหนังสือ จึงชักชวนให้มาร่วมเขียน
บทภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา (๒๔๙๗)

มาจากเรื่องสั้นของเขาเอง แต่เพราะไม่มีความรู้ในด้านนี้มาก่อน จึง
เขียนได้เพียงแค่ฉากและบทพูด
เส้นทางการเข้าสู่วงการภาพยนตร์ของ วิจิตร คุณาวุฒิ เริ่มต้น
อย่างจริงจังเมื่อ ทวี ณ บางช้าง หรือ “ครูมารุต” เห็นแววด้านการ
เขียนหนังสือ จึงชักชวนให้มาร่วมเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา
(๒๔๙๗) ทุกวันหลังเลิกงานประจ�า เขาจะเข้าไปเรียนรูก้ บั ชายผูท้ เี่ ขา
ยกย่องให้เป็นครูที่โรงถ่ายหนุมานฯ ของ รัตน์ เปสตันยี จนดื่นดึก นั่น
ท�าให้เขาได้เข้าใจในหลักวิชาการสร้างบทภาพยนตร์อย่างลึกซึ้ง ทั้ง
เรือ่ งการก�าหนดระยะและทิศทางของกล้อง หลังจาก สันติ-วีณา วิจติ ร
คุณาวุฒิ ได้ร่วมเขียนบทภาพยนตร์
เรื่องอื่น ๆ กับครูมารุตอีกคือ ธนูทอง
(๒๔๙๗) และ ชัว่ ฟ้าดินสลาย (๒๔๙๘)
ก่อนจะรับหน้าทีก่ า� กับภาพยนตร์ครัง้
แรกในเรือ่ ง ผารีซอ ภาพยนตร์วา่ ด้วย
เรื่องราวเกี่ยวกับชาวเขา ออกฉายใน
ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่แม้จะไม่ประสบ
ความส�าเร็จด้านรายได้ แต่กไ็ ด้รบั การ
ยอมรั บ จากผู ้ ค นในวงการมากพอ
สมควร
นาม “คุ ณ าวุ ฒิ ” แห่ ง วง
วรรณกรรม จึ ง ได้ ข ้ า มพรมแดน
มาสู ่ โ ลกภาพยนตร์ อ ย่ า งเต็ ม ตั ว
เมื่ อ เขาเลื อ กหั น หลั ง ให้ กั บ วงการ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ เ คยรั ก และหลงใหล

๙

มือโจร ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ แม้จะท�ารายได้ไม่ค่อยดีนัก
แต่ มือโจร กลับประสบความส�าเร็จอย่างมาก
ในการประกวดรางวัลพระสุรัสวดี หรือ ตุ๊กตาทอง
โดยสามารถคว้ามาได้ถึง ๓ รางวัล
หนึ่งในนั้นคือ รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

มารับหน้าที่เป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง จนถึงจุดหนึ่ง จึง
ตัดสินใจสร้างภาพยนตร์ด้วยทุนตนเองเป็นเรื่องแรก ในนามบริษัท
แหลมทองภาพยนตร์ ตัง้ ชือ่ เรือ่ งว่า มือโจร ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๐๔
แม้จะท�ารายได้ไม่ค่อยดีนัก แต่ มือโจร กลับประสบความส�าเร็จอย่าง
มากในการประกวดรางวัลพระสุรัสวดี หรือ ตุ๊กตาทอง โดยสามารถ
คว้ามาได้ถึง ๓ รางวัล หนึ่งในนั้นคือ รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี
ถัดมา เขาสร้างภาพยนตร์เรือ่ ง สายเลือดสายรัก และตอกย�า้ ฝีมอื ด้วย
การคว้าตุ๊กตาทองมาครองได้อีกถึง ๔ รางวัล ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจาก
ความสามารถของเขาทั้งสิ้น คือ รางวัลบทประพันธ์ บทภาพยนตร์
ล�าดับภาพ และก�ากับการแสดงยอดเยี่ยม
วิจิตร คุณาวุฒิ จึงกลายเป็นผู้ก�ากับที่ได้รับการยอมรับด้าน
คุณภาพมากทีส่ ดุ คนหนึง่ ในเวลาอันรวดเร็ว นับจากนัน้ ไปจนถึง พ.ศ.
๒๕๐๙ ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของการประกวดรางวัลตุ๊กตาทองยุคแรก
ชื่อของเขาจะต้องปรากฏขึ้นเป็นผู้ชนะเลิศรางวัลใหญ่ ๆ อยู่เสมอ
ไม่เคยขาด จนได้รับฉายาที่รู้จักกันดีว่า เศรษฐีตุ๊กตาทอง บางครั้ง
ได้ รั บ รางวั ล จากภาพยนตร์ ถึ ง สองเรื่ อ งที่ เ ข้ า ฉายในปี เ ดี ย วกั น
โดยเฉพาะรางวัลผูก้ า� กับการแสดงยอดเยีย่ มนัน้ เขาสามารถผูกขาดได้
ถึง ๔ ปีติดต่อกัน นอกจาก สายเลือดสายรัก ยังมี ดวงตาสวรรค์
(๒๕๐๗) นางสาวโพระดก (๒๕๐๘) และเสน่ห์บางกอก (๒๕๐๙) ซึ่ง
เรือ่ งสุดท้ายนี้ วิจติ ร คุณาวุฒิ ซือ้ เรือ่ งมาจาก อาจินต์ ปัญจพรรค์
นักเขียนรุน่ น้องผูร้ กั และชืน่ ชมเขาเป็น

๑๐

“คุณาวุฒิ” กับประจวบ ฤกษ์ยามดี ดาราน�าจาก
เรื่อง มือโจร ในวันที่ร่วมกันคว้าตุ๊กตาทอง

วิจิตร คุณาวุฒิ (แถวยืนขวาสุด) ถ่ายรูปร่วมกับบรรดาผู้สร้างภาพยนตร์
เมื่อครั้งมาประชุมเพื่อจัดตั้งสมาคมผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์แห่งประเทศไทย ในปี ๒๕๑๐

ทีย่ งิ่ โดยสร้างปรากฏการณ์เป็นต้นแบบของภาพยนตร์เพลงลูกทุง่ แนว
ภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวลาต่อมา
การสร้างภาพยนตร์ในนาม แหลมทองภาพยนตร์ ของ วิจิตร
คุณาวุฒิ ถือเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนอย่างแท้จริง เพราะเขามี
ทองปอนด์ คุณาวุฒิ คูช่ วี ติ ผูร้ ว่ มทุกข์รว่ มสุขมายาวนาน คอยดูแลด้าน
ธุรกิจ ไปจนถึงรายละเอียดจิปาถะ มีลูกชายคือ คณิต คุณาวุฒิ รับ
หน้าที่เป็นผู้ช่วยด้านเทคนิคการสร้างต่าง ๆ แต่แม้จะกวาดรางวัลได้
มากมายชนิดไม่มีใครเทียบ ภาพยนตร์บางเรื่องนั้นกลับท�าให้เขาต้อง
ขาดทุนอย่างหนัก จึงต้องสลับไปรับจ้างก�ากับภาพยนตร์ให้ผู้สร้าง
รายอื่นอยู่เป็นระยะ ในช่วงแรกเขายังคงสร้างแต่ภาพยนตร์ ๑๖ มม.
แต่หลังจากสร้างภาพยนตร์ เรื่อง น้องรัก ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๑๒
ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดภาพยนตร์เริ่มเปลี่ยนทิศทางเป็น ๓๕ มม. วิจิตร
คุณาวุฒิ ก็จา� ต้องถอยห่างจากวงการไปนานถึง ๒ ปี เพราะยังไม่มกี �าลัง
ซื้ อ อุ ป กรณ์ ต ่ า ง ๆ ที่ เ ปลี่ ย นใหม่ ไ ปตามระบบ เขากลั บ มาสร้ า ง
ภาพยนตร์อีกครั้ง โดยถ่ายท�าด้วยฟิล์มขนาด ๓๕ มม. เรื่องแรก คือ
แม่ศรีไพร ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นเรื่องที่ดัดแปลงมาจาก
นิยายเรื่อง ทาสดิน ของ มาลัย ชูพินิจ นักเขียนชั้นครู ซึ่งการสร้าง
ภาพยนตร์จากวรรณกรรมนั้น นับเป็นแนวถนัดของยอดผู้ก�ากับ
ผู้เติบโตมาจากความรักในหนังสือผู้นี้
ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ระบบธุรกิจภาพยนตร์ที่เปลี่ยน
แปลงไป ท�าให้ วิจิตร คุณาวุฒิ เข้าไปอยู่ในสังกัด ไฟว์สตาร์
โปรดักชั่น ประเดิมด้วยเรื่อง เมียหลวง เป็นเรื่องแรก ซึ่ง
สามารถท�ารายได้ได้อย่างงดงาม ด้วยความที่เป็นภาพยนตร์
แนวรัก ๆ ใคร่ ๆ ตามความนิยมของผู้ชม เช่นเดียวกับหลาย
เรือ่ งทีผ่ า่ นมาของเขา โดยเขามักให้สมั ภาษณ์เกีย่ วกับประเด็น
นี้ว่า เขาคิดว่าภาพยนตร์ของเขานั้นเป็นงานพาณิชย์ศิลป์ หรือที่
คนทั่วไปเรียกว่า งานตลาด เพราะเป็นงานที่เขาต้องท�าเพื่อเลี้ยง
ครอบครัว ไม่สามารถท�าเพื่อคุณค่าทางศิลปะโดยไม่ค�านึงถึง
ปากท้องได้ อย่างไรก็ตาม งานตลาดในแบบของ “คุณาวุฒิ” ก็
ยังคงเดินหน้าคว้ารางวัลการประกวดมาได้อย่างต่อเนื่อง ตอกย�้า
ความเป็นพาณิชย์ศิลป์ที่แฝงไปด้วยคุณภาพ

- ครอบครัวคุณาวุฒิ แห่งแหลมทองภาพยนตร์
- วิจิตร คุณาวุฒิ เมื่อคราวก�ากับนาท ภูวนัย และ
เพชรา เชาวราษฎร์

ภาพยนตร์เรื่อง
“เมียหลวง”

ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ วิจิตร คุณาวุฒิ ตัดสินใจสร้างภาพยนตร์เรื่อง
คนภูเขา ซึง่ พลิกโฉมจากหนังแนวตลาดอันคุน้ เคย มาจับภาพชีวติ ของ
ชาวเขาที่ขมุกขมอมและใช้ดาราหน้าใหม่เกือบทั้งหมด นับเป็นการ
ตัดสินใจที่กล้าหาญอย่างยิ่ง โดยเขาได้แรงดลใจจากเมื่อครั้งก�ากับ
ภาพยนตร์เรือ่ งแรกคือ ผารีซอ เมือ่ ยีส่ บิ กว่าปีกอ่ น เพือ่ ให้งานออกมา
อย่างที่ตั้งใจ เขาจึงทุ่มเทลงทุนศึกษาข้อมูลอย่างจริงจัง และขึ้นไป
คลุกคลีกนิ อยูถ่ า่ ยท�าภาพยนตร์กบั ชาวเขา ณ สถานทีจ่ ริงนานนับเดือน
เมือ่ ออกฉาย ปรากฏว่า คนภูเขา สามารถไปได้ดที งั้ ด้านรายได้และการ
ประกวดรางวัล โดยนอกจากจะคว้าตุ๊กตาทองมาครองเหมือนเช่นทุก
ครั้งแล้ว ยังสามารถคว้ารางวัลสิงโตทอง จากการประกวดภาพยนตร์
นานาชาติแห่งเอเชีย ที่ประเทศสิงคโปร์มาครองได้อีก ๑ รางวัล เป็น
ก�าลังใจอันส�าคัญให้เขาสร้างภาพยนตร์แนวเดียวกันอย่าง ลูกอีสาน
(๒๕๒๕) ในเวลาต่อมา
ลูกอีสาน เป็นนวนิยายรางวัลซีไรต์ของ ค�าพูน บุญทวี ว่าด้วย
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสาน ซึ่งบริษัท ไฟว์สตาร์ ได้ซื้อลิขสิทธิ์มา
และมอบหมายให้ วิจิตร คุณาวุฒิ ก�ากับ เขาเริ่มต้นท�างานด้วยการ
ค้นคว้าข้อมูลอย่างเอาจริงเอาจังเช่นเดิม ทั้งยังคัดเลือกนักแสดงและ
ลงมือถ่ายท�าอย่างพิถีพิถันในทุก ๆ ฉาก โดยตัดสินใจรักษาความเป็น
เรือ่ งเล่ากึง่ สารคดีอนั เป็นหัวใจของนิยายต้นฉบับเอาไว้ ทัง้ หมดนีท้ า� ให้
ได้มาซึง่ ภาพยนตร์ทลี่ มุ่ ลึกและมีชวี ติ ชีวาอย่างน่าอัศจรรย์ แม้ไม่มเี ส้น
เรือ่ งแบบทีค่ นุ้ เคย แต่การเล่าโดยปล่อยให้ชว่ งชีวติ ไหลผ่านไปตามกาล

เวลาเฉกเช่นชีวิตจริงนั้น ก็เกิดเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวจนสามารถคว้า
รางวัลมาครองได้มากมายจากทัง้ ในและต่างประเทศ ยิง่ กาลเวลาผ่าน
ไป ก็ยิ่งกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่า ลูกอีสาน เป็นภาพยนตร์ที่ดี
ที่สุดตลอดกาลเรื่องหนึ่งของชาติ ที่เปี่ยมไปด้วยมนต์ขลังอันไม่อาจ
หาภาพยนตร์เรื่องใดมาเทียบเคียง
คนภูเขา และ ลูกอีสาน ถือเป็นการค้นพบแนวทางเฉพาะตัว
อันยิ่งใหญ่ของ “คุณาวุฒิ” โดยได้รับเกียรติให้ไปจัดฉายตามมหกรรม
ภาพยนตร์ตา่ ง ๆ ทัว่ โลก แต่ปจั จัยด้านธุรกิจ ท�าให้เขาไม่สามารถสร้าง
ภาพยนตร์แนวนี้ออกมาได้อย่างต่อเนื่อง กระนั้น หลังจากท�าเรื่อง
ผู้หญิงคนนั้นชื่อ บุญรอด ออกฉายในปี ๒๕๒๘ เขาก็ได้เตรียมสร้าง
ภาพยนตร์ที่ไปไกลถึงการมุ่งหวังถ่ายทอดชีวิตเผ่าไทยในจีนแผ่นดิน
ใหญ่ เรื่อง บ้านพี่เมืองน้อง สิบสองปันนา โดยลงทุนไปส�ารวจพื้นที่
สัมภาษณ์บุคคล และเขียนบทภาพยนตร์จนแล้วเสร็จ แต่สุดท้ายกลับ
ตัดสินใจยุตกิ ารสร้าง เพราะบริษทั จีนผูร้ ว่ มหุน้ ขอแก้ไขบทด้วยเหตุผล
ทางการเมือง เราจึงไม่มโี อกาสได้ชมการปลดปล่อยฝีมอื ตามแนวทาง
ที่เขาต้องการอีกสักครั้ง นอกจากนี้ ช่วงสุดท้ายของการท�าหนัง วิจิตร
คุณาวุฒิ ยังต้องประสบกับปัญหาที่น่าขมขื่น อันเป็นผลสืบเนื่องจาก
การขาดทุนของ ลูกอีสาน จึงต้องกลับมาเอาใจตลาดอีกครั้งด้วยการ
สร้าง เรือนแพ (๒๕๓๒) ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของชีวิต
หลังฝ่ามรสุมนานาบนโลกภาพยนตร์มาเกือบ ๔๐ ปี วิจิตร
คุณาวุฒิ ได้สร้างผลงานแห่งความทรงจ�าเอาไว้มากมายเกินกว่า ๓๐
ผมรู้สึกประทับใจในหอภาพยนตร์อย่างสูง แต่เดิม
เมื่อก่อนก่อตั้งหอภาพยนตร์แห่งนี้ คุณโดม สุขวงศ์เคยคุย
กับผมถึงโครงสร้างทั้งหมด ผมตอบคุณโดมว่า มันยาก เป็น
เรื่องยากที่จะก่อตั้งและด�าเนินงานให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ แต่
ผมเข้าใจผิด และคาดหวังผิด บัดนี้ โดยฝีมือกลุ่มงานหอ
ภาพยนตร์นี้ ได้วางรากฐานและด�าเนินผลงานส�าเร็จลุล่วง
มาได้อย่างน่าอัศจรรย์ ดีอย่างที่ผมคาดไม่ถึง
ขอให้ก�าลังใจทุกคน และขอรับใช้หอภาพยนตร์เท่า
ที่จะสามารถท�าให้ได้ ด้วยใจจริง
ข้อความที่วิจิตร คุณาวุฒิเขียนไว้ในสมุดเซ็นเยี่ยม เมื่อครั้งพา
ครอบครัวมาที่หอภาพยนตร์แห่งชาติ วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๓๒

๑๑

วิจิตร คุณาวุฒิ ก�ากับ มนตรี เจนอักษร และนักแสดงคนอื่น ๆ
ในภาพยนตร์เรื่อง คนภูเขา

เรื่อง มีเครื่องการันตีฝีมือเป็นรางวัลพระสุรัสวดี ๒๗ รางวัล รางวัล
สุพรรณหงส์ทองค�า ๓ รางวัล และรางวัลระดับนานาชาติ อีก ๓ รางวัล
นอกจากนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เขายังได้รับยกย่องจากสภาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้ได้รบั พระราชทาน ปริญญานิเทศศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ เป็นคนแรกของสาขานี้ และปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เขายังเป็น
ผู้ก�ากับภาพยนตร์คนแรกที่ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่ง
ชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์) แต่
เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด วิจิตร คุณาวุฒิ คือ
บรมครูผู้เป็นที่เคารพรักของผู้คนมากมาย
ในวงการ จากความเมตตาที่มีให้อยู่เสมอ ปี
พ.ศ. ๒๕๓๒ ขณะที่หอภาพยนตร์แห่งชาติ
เพิง่ เป็นรูปเป็นร่างได้ไม่นานนัก เขาได้กรุณา
ให้ไปรับมอบฟิล์มภาพยนตร์ที่มีอยู่ทั้งหมด
ถึงบ้าน จากนั้นไม่นาน ก็พาครอบครัวไป
เยี่ยมชมหอภาพยนตร์แห่งชาติ ที่
ถนนเจ้าฟ้า ทัง้ เขียนข้อความเป็น
ก�าลังใจในสมุดเยี่ยมชม และให้
สัมภาษณ์เรื่องราวชีวิต บันทึก

โปรแกรมภาพยนตร์

เป็นวีดทิ ศั น์ได้ยาวเหยียดกว่า ๒ ชัว่ โมงด้วยความเต็มใจ ไม่กวี่ นั ต่อมา
ยังให้เกียรติเดินทางมาทีห่ อภาพยนตร์แห่งชาติอกี ครัง้ เพือ่ ร่วมเทศกาล
ภาพยนตร์ “คุณาวุฒิ” ที่ชาวหอฯ จัดขึ้น ณ โรงหนังอลังการ
วิจิตร คุณาวุฒิ เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ท่ามกลางความอาลัยของผู้คนในวงการภาพยนตร์ รวมอายุได้ ๗๕ ปี
ปัจจุบัน หอภาพยนตร์ได้น�ากล้องถ่ายภาพยนตร์ โต๊ะท�างาน และ
อุปกรณ์การท�างานอื่น ๆ ของเขา ที่ได้รับมอบจากภรรยาและทายาท
มาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
แก่อนุชน ขณะทีฟ่ ลิ ม์ ภาพยนตร์ของเขาทีเ่ ก็บอนุรกั ษ์ไว้นนั้ ได้รบั การ
ขึน้ ทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติแล้วถึง ๓ เรือ่ ง คือ มือโจร
เสน่ห์บางกอก และ ลูกอีสาน ซึ่งมรดกภาพยนตร์ทั้ง ๓ เรื่องนี้ รวมถึง
ผลงานชิ้นส�าคัญเรื่องอื่น ๆ ของ “คุณาวุฒิ” จะได้รับการน�ามาจัดฉาย
ให้ชมกันอีกครั้ง ในโปรแกรม แลไปข้างหลัง หนัง “คุณาวุฒิ” ณ โรง
ภาพยนตร์ศรีศาลายา ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ เนื่องในวาระครบ
รอบการเสียชีวิตของชายผู้เป็นเพชรน�้าเอกแห่งวงการภาพยนตร์ไทย
ไม่มีพิธีกรรมใด ๆ อีกแล้ว ที่จะควรค่าแก่การร�าลึกถึงผู้ก�ากับ
ภาพยนตร์คนหนึ่ง นอกจากการย้อนกลับไปเพ่งพิจารณาการงาน
แห่งชีวิตของเขา ที่ยังคงเฉิดฉายส่องสว่างอยู่บนจอภาพยนตร์

แลไปข้างหลัง หนัง “คุณาวุฒิ” ตลอดเดือนกรกฎาคม

๒๕๕๖

ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
จันทร์ที่ ๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. มือโจร (๒๕๐๔)
เสาร์ที่ ๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. กัลปังหา (๒๕๐๕)
อาทิตย์ที่ ๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. น�้าเซาะทราย (๒๕๑๖)
อังคารที่ ๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. ผู้หญิงคนนั้นชื่อ บุญรอด (๒๕๒๘)
เสาร์ที่ ๑๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เมียหลวง (๒๕๒๑)
อาทิตย์ที่ ๑๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. แม่ศรีไพร (๒๕๑๔)
พฤหัสบดีที่ ๑๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. เกิดเป็นหงส์ (๒๕๐๙)
เสาร์ที่ ๒๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เสน่ห์บางกอก (๒๕๐๙)
อาทิตย์ที่ ๒๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวโพระดก (๒๕๐๘)
อังคารที่ ๒๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ไทรโศก (๒๕๑๐)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ – ๑๔ ต่อ ๑๑๑ หรือ
www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage

๑๒

โปรแกรมพิเศษสุดสัปดาห์สุดท้าย

>> เสาร์ที่ ๒๗
เวลา ๑๓.๐๐ น. คนภูเขา (๒๕๒๒)
ภาพยนตร์เรื่องส�าคัญของ “คุณาวุฒิ” คว้า ๔ รางวัลตุ๊กตาทอง
๓ รางวัลสุพรรณหงส์ และ ๑ รางวัลสิงโตทอง จากการประกวด
ภาพยนตร์นานาชาติแห่งเอเชีย
เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีประทับรอยมือรอยเท้าบนลานดาราของ มนตรี
เจนอักษร และไกรลาศ เกรียงไกร
เวลา ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา
แลไปหลัง หนัง“คุณาวุฒิ” กับ คณิต คุณาวุฒิ มนตรี เจนอักษร
และ ไกรลาศ เกรียงไกร
>> อาทิตย์ที่ ๒๘
เวลา ๑๕.๐๐ น. ปิดโปรแกรมด้วย ลูกอีสาน (๒๕๒๕) มรดกภาพยนตร์
ของชาติที่ได้รับการยกย่องให้เป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดตลอดกาลเรื่อง
หนึ่งของไทย ในรายการ ดูหนังกับ โดม สุขวงศ์

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๒๗ กรกฎาคม ลานดารา

มนตรี เจนอักษร
ไกรลาศ เกรียงไกร
อาโยะแห่งคนภูเขา

ทิดจุ่นแห่งลูกอีสาน

มนตรี เจนอักษร เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘ เริ่ม
สนใจด้านศิลปะการแสดงมาตั้งแต่ยังเด็ก และมีโอกาสร่วมเล่นละครอยู่
บ่อยครั้งสมัยเรียนที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อจบการ
ศึกษาจากทีน่ ี่ เขาได้เริม่ ต้นท�างานเป็นอาจารย์สอนด้านการแสดงและละคร
อยูห่ ลายสถาบัน ทัง้ ทีม่ หาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลปและวิทยาลัย
ครูสวนสุนันทา
นอกจากแสดงละครในมหาวิทยาลัย ช่วงหนึง่ มนตรียงั เคยได้ไปแสดง
ละครที่โรงละครเอยูเอ เรื่อง “หนุ่มเมียร้าง” และ “แดร็กคิวล่า” นั่นท�า
ให้เขาได้ร่วมงานกับ อ.คณิต คุณาวุฒิ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เป็น
ทายาทของผูก้ า� กับเศรษฐีตกุ๊ ตาทอง วิจติ ร คุณาวุฒิ ครัน้ เมือ่ ผูเ้ ป็นพ่อก�าลัง
เตรียมสร้างภาพยนตร์เรือ่ ง คนภูเขา แต่ยงั หาคนทีเ่ หมาะสมกับบทพระเอก
ซึ่งเป็นชาวเขาไม่ได้ อ.คณิตจึงได้พามนตรีมาแนะน�าสรรพคุณให้รู้จักถึงที่
บ้าน จนเป็นทีถ่ กู ชะตาแก่วจิ ติ ร คุณาวุฒิ เป็นจุดเริม่ ต้นให้อาจารย์หนุม่ จาก
รั้วศิลปากรผู้นี้ได้ก้าวเข้าสู่โลกภาพยนตร์
ใน คนภูเขา มนตรี เจนอักษร รับบทเป็น อาโยะ ชาวเขาเผ่าอีก้อที่
ถูกขับออกจากหมู่บ้าน ซึ่งเขาต้องลงทุนกล้อนผมให้สมกับเป็นชาวเขา
จริง ๆ เมือ่ ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ผลปรากฏว่าผูช้ มต่างชืน่ ชอบในฝีมอื
การแสดงอันดูสมจริงของดาราหน้าใหม่คนนี้ โดยมีเครือ่ งการันตีเป็นรางวัล
สุพรรณหงส์ทองค�าสาขานักแสดงน�าชายยอดเยี่ยม ที่เขาสามารถคว้ามา
ครองได้ทันทีที่แสดงภาพยนตร์เรื่องแรก ก่อนจะมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง
อื่ น ๆ ตามมาอี ก นั บ สิ บ เรื่ อ ง และนอกจากจะเปิ ด ทางให้ ไ ด้ ม าแสดง
ภาพยนตร์ วิจิตร คุณาวุฒิ ยังให้โอกาสเขาอ่านสปอตโฆษณาและบันทึก
เสียงพากย์ อีกด้วย ซึ่งบทบาทการเป็นนักพากย์นี้ ได้กลายเป็นสัญลักษณ์
ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งของเขาในเวลาต่อมา

ไกรลาศ เกรียงไกร เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๓ จบ
การศึกษาจากโรงเรียนนายสิบทหารบก เริ่มต้นเป็นที่รู้จักจากการแสดง
ภาพยนตร์เรื่อง เทพธิดา บาร์ 21 ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยเขารับบท
เป็นชายบ้านนอกผู้ไม่ประสีประสาจนต้องตกเป็นแพะรับบาป แม้จะไม่
เคยเรียนด้านการแสดงทีใ่ ดมาก่อน แต่เขากลับสือ่ อารมณ์ความรูส้ กึ ออกมา
ได้อย่างยอดเยีย่ ม จนสามารถคว้ารางวัลพระสุรสั วดี สาขานักแสดงประกอบ
ชายยอดเยี่ยมมาครองได้ตั้งแต่ประเดิมวงการภาพยนตร์
นับจากนั้น ไกรลาศ เกรียงไกร ก็เริ่มมีผลงานในบทบาทนักแสดง
สมทบออกมาอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อ วิจิตร คุณาวุฒิ ต้องเฟ้นหานักแสดง
ชายมารับบทน�าในภาพยนตร์เรื่อง ลูกอีสาน ว่ากันว่า มีดาราชื่อดังหลาย
คนต้องการมาร่วมงานกับผู้ก�ากับฯ ชั้นครูในภาพยนตร์เรื่องนี้ แต่สุดท้าย
เขากลับมอบบทน�าบทหนึ่งให้แก่ ไกรลาศ เกรียงไกร นักแสดงผู้ซึ่งมีอาชีพ
หลักเป็นข้าราชการอยู่ที่โรงเรียนการเงิน กรมยุทธศึกษา
บททีไ่ กรลาศได้รบั มอบหมาย คือบทของ ทิดจุน่ หนุม่ อีสานผูห้ ลงรัก
ค�ากอง สาวสวยประจ�าหมู่บ้าน ฝีมืออันโดดเด่นโดยเฉพาะการแสดงออก
ทางแววตาและภาษากายของไกรลาศ สามารถสร้างสีสันและเติมเต็มให้
มรดกภาพยนตร์ของชาติเรื่องนี้มีความสมบูรณ์ โดยนอกจาก ลูกอีสาน ซึ่ง
ออกฉายในปี ๒๕๒๕ นั้น ภายในปีเดียวกัน เขายังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง
รางวัลพระสุรัสวดี สาขานักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยม จากเรื่อง พลฯ
ทองดีใจซื่อ ที่เล่นร่วมกับ มนตรี เจนอักษร อีกด้วย
ไกรลาศ เกรียงไกร มีผลงานภาพยนตร์ออกมาอีกมากมายเกินกว่า
๒๐ เรื่อง อาทิเช่น ด้วยเกล้า (๒๕๓๐) คู่กรรม (๒๕๓๑) คนจร (๒๕๔๒)
ฯลฯ นอกจากวงการภาพยนตร์ เขายังเป็นที่คุ้นเคยของคอละครโทรทัศน์
โดยยังคงมีผลงานการแสดงปรากฏออกมาให้เห็นอยู่เสมอในปัจจุบัน

เสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคมนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติจาก มนตรี เจนอักษร และ ไกรลาศ เกรียงไกร สองนักแสดงรุ่น
ใหญ่ มาประทับรอยมือรอยเท้า เป็นดาวดวงที่ ๑๔๒ และ ๑๔๓ บนลานดารา และร่วมกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา แลไปข้างหลัง หนัง
“คุณาวุฒิ” ในฐานะนักแสดงน�าในภาพยนตร์เรื่องส�าคัญกับยอดผู้ก�ากับผู้นี้
เริ่มพิธีประทับรอยมือตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
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จดหมายข่าวหอภาพยนตร์
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โดย วิมลิน มีศิริ

...สิ่งใดบ้างในโลกนี้ที่ท�าให้คุณมีความสุข?
การค้นพบค�าตอบจากค�าถามข้างต้น เราอาจต้อง
ทบทวนและบีบคั้นความทรงจ�าด้านอัตราส่วนแห่งความ
สุขออกมา ซึง่ อาจมีหลากหลายเรือ่ งราวและถ้อยค�าพรัง่ พรู
ที่บ่งชี้ว่าหัวใจของเรานั้นอยู่ในห้วงเบาบางจากทุกข์ หรือ
สิ่งนั้นเป็นความอิ่มเอมอันบรรจุเต็มเปี่ยมภายในใจ ฉะนั้น
การค้นหาวิถีบ่มเพาะให้ดวงจิตรื่นเริง เป็นทางเลือกหนึ่ง
อันน่าพยายามปฏิบัติอย่างยิ่ง เพราะสิ่งนั้นคงจะสร้างรอย
ยิม้ และพาเพลิน แม้เป็นเวลาสัน้ ๆ ก็ตาม เพือ่ ให้สภาวะจิต
คลี่คลายจากเรื่องวุ่นวายบ้าง และหลบเลี่ยงความไม่พึงใจ
หรือแรงกระทบจากการใช้ชีวิตประจ�าวัน โดยหนทางแห่ง
การบ่มเพาะความสุขให้งอกงามในจิตใจของแต่ละคนย่อม
ไม่เหมือนกัน เพราะ “ความสุขของเราแตกต่างจากความ
สุขของคุณ” ซึง่ ค�าตอบหนึง่ ทีน่ า่ จะบันดาลความสุขให้กบั
ตัวเราได้ คือ การอ่านหนังสือ

ประสบการณ์ข้าวโพดคั่ว
อ่านแล้วสร้างรอยยิ้ม
รสนิยมของการชมภาพยนตร์ เป็นเรื่องไร้ขีด
จ�ากัด ภาพยนตร์เรือ่ งต่าง ๆ อันปรากฏในหนังสือเล่มนี้ คือ
รสนิยมแบบหนึ่งของหนอนหนัง หรือ นักดูหนัง ผู้ใช้
นามปากกาว่า “ออส่วน” ซึ่งเขียนเกี่ยวกับการดูหนังเรื่อง
ต่าง ๆ ในโรงภาพยนตร์ด้วยความสนุกทั้งหมด ๒๔ บท
โดยการตั้งชื่อเรื่องของทุกบทก็เรียงร้อยตัวอักษรอย่าง
เรียบง่ายแต่สละสลวยชวนอ่าน เช่น บทที่ ๕ : โคลนนิ่งใน
หนัง พันธุกรรมป่วนจอ รวมถึงลีลาภาษาทีส่ ร้างสรรค์ของ
หนังสือเล่มนี้ ช่างสรรหาวลีได้อย่างน่ารัก เฮฮา เริงร่า สาระ
แบบฉบับเบิกบาน ไม่เคร่งขรึม ไม่มีศัพท์วิชาการให้ผู้อ่าน
สับสน เพราะเล่าเรื่องด้วยวิธีเบา ๆ ไม่ซับซ้อน อ่านแล้ว
ท�าให้เกิดอาการฝากยิ้มไว้บนใบหน้า การเขียนก็มีรูปแบบ
เสมื อ นเมื่ อ เราไปดู ห นั ง แล้ ว มาสนทนาพาที กั บ บรรดา
เพื่อน ๆ ที่มีโอกาสได้ไปดูหนังเรื่องนั้นมาเช่นเดียวกัน
ความคิดรวบยอดของเนือ้ หามีทงั้ ส่วนทีแ่ สดงความพึงพอใจ
ภาพประกอบจากหนังสือ ประสบการณ์ ข้าวโพดคั่ว โดย ออส่วน
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การท้วงติง การเปรียบเปรย ความทรงจ�ามุมสุขใจจากหนังที่แม้จะ
ดูมาหลายปีแต่ยังไม่เคยลืมเลือน บางช่วงบางตอนสะท้อนความ
คิดเห็นแง่ต่าง ๆ เช่น การก�ากับภาพยนตร์ การสร้างสรรค์เชิงศิลปะ
การพากย์เสียง ฉากในหนัง ความสามารถของนักแสดง การสรุป
สังเคราะห์ข้อคิด เชื่อมโยงไปยังบรรยากาศของกระแสสังคมที่ได้
รับอิทธิพลจากหนังเรือ่ งนัน้ รวมถึงเกร็ดแสนสนุกจากการดูหนัง อีก
ทั้งในบางบทมีภาพประกอบลายเส้นกระจุกกระจิกชวนข�าขันช่วย
เพิ่มอรรถรสของเรื่องราวให้สดชื่นยิ่งขึ้น ภาพลายเส้นอารมณ์ดี
ในหนังสือเล่มนี้ เขียนภาพโดย “สวเรศ”
…จบจากประสบการณ์ข้าวโพดคั่ว ยังมีหนังสืออีกเล่มที่ช่วย
ให้เราผ่อนปรนความเศร้าได้...ไฉไลเป็นบ้า

ä©äÅà»š¹ºŒÒ...
อ่านแล้วพาเพลิน
การเขียนของ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ ในไฉไลเป็นบ้า น�าเสนอ
รูปแบบภาษาที่ไม่มีขนบและขบถกับไวยากรณ์ ถ้อยค� าคมคาย
เข้มข้น ลึกซึ้ง โลดโผน และอัดแน่นเรื่องราวสาระแบบตะลุยสุด
เหวี่ยงของสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับวงการภาพยนตร์ทั้ง
นั้น ความโดดเด่นเหล่านี้คงจะเป็นจุดส�าคัญอันพาเพลินในการอ่าน
ทั้ง ๒๑๑ หน้า ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเล่ม โดยแบ่งออกเป็นสอง
ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนแรกเป็นเสมือนการบันทึกประสบการณ์ภาค
ชีวิตงานของผู้เขียน ซึ่งผู้อ่านที่ก�าเนิดบนโลกนี้ในช่วงต่างวัยกับเขา
จะได้มีโอกาสพบฉากใหม่ของชีวิตอันน่าเรียนรู้และพลังแห่งการ
ท�างานด้วยหัวใจผ่านตัวหนังสือของ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ เขาเล่าการ
ท�างานที่บริษัทโอเดียน ในส่วนแผนกงานโฆษณาภาพยนตร์จีน ซึ่ง
เป็ น บริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ด้ า นความบั น เทิ ง ต่ า งประเทศและ
เชี่ยวชาญพิเศษกับธุรกิจเซลลูลอยด์ คือ ภาพยนตร์จีนฮ่องกง เขา
เล่าขัน้ ตอนการท�างานของแผนกงานโฆษณาภาพยนตร์จนี ว่าต้องท�า
สิ่งใดบ้าง สรุปออกมาได้ ๗ ขั้นตอน โดยอธิบายความอย่างเจาะลึก
ของแต่ละขั้นตอน และส่วนหนึ่งของงานดังกล่าว คือ การท�าหน้าที่
แปลชือ่ ภาพยนตร์จนี เป็นภาษาไทย ซึง่ เขากล่าวว่าเป็นงานยากและ
ใช้ภาษาแสลงส�าหรับงานนี้ว่า “กระดูกขัดมัน” รวมถึงการแสดง
ทัศนคติอย่างเจ็บแสบเกี่ยวกับวิธีการเซนเซอร์ภาพยนตร์ ส่วนที่
สอง ได้แก่ “ภาคผนึก” ’รงค์ วงษ์สวรรค์ เรียบเรียงเนื้อหาแบบ
เฉียบคม จากแหล่งข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงคลุกวงในของชายสอง
คน ซึ่งเป็นบุคคลส�าคัญแห่งวงการภาพยนตร์เอเชีย คือ รัน รัน ชอว์
(Mr. Run Run Shaw) โดยครึ่งแรกของภาคผนึกเป็นชีวประวัติ
“รัน รัน ชอว์” ผู้บุกเบิก ชอว์ สตูดิโอ ธุรกิจภาพยนตร์จีน โรงถ่าย
และโรงภาพยนตร์ของชอว์ บราเดอร์ส และวิธีการท�างานสู่ความ
ส� า เร็ จ ระดั บ ต� า นานที่ ยิ่ ง ใหญ่ ใ นวงการหนั ง จี น ฮ่ อ งกง เพราะ

การเขียนของ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ ใน ไฉไลเป็นบ้า
น�าเสนอรูปแบบภาษาที่ไม่มีขนบและขบถ
กับไวยากรณ์ ถ้อยค�าคมคาย เข้มข้น ลึกซึ้ง
โลดโผน และอัดแน่นเรื่องราวสาระ
แบบตะลุยสุดเหวี่ยงของสถานการณ์ต่าง ๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับวงการภาพยนตร์
ภาพยนตร์จีนก�าลังภายในของชอว์ บราเดอร์ส เป็นที่นิยมและ
โด่งดังในยุคสมัยหนึ่ง เช่น มังกรหยก เดชไอ้ด้วน หมัดดับดวงตะวัน
เป็นต้น ครึ่งหลังของภาคผนึกเป็นส่วนปิดท้ายเล่ม คือ การเรียบเรียงเรื่องราวตั้งแต่วัยเยาว์และประสบการณ์ชีวิตอันโชกโชนของ
จอห์น วู (John Woo) จนกระทั่งก้าวสู่ต�าแหน่งผู้ก�ากับภาพยนตร์
ชาวฮ่องกง ที่มีความสามารถอันทรงพลังและความขลังแห่งฝีมือ ใน
แบบฉบับการก�ากับภาพยนตร์สูตรเอเชียที่เข้ากับลักษณะสากล ส่ง
อิทธิพลท�าให้คนดูได้รู้สึกทึ่ง ตรึงตาตรึงใจในผลงานของเขา
ประสบการณ์ข้าวโพดคั่ว และ ไฉไลเป็นบ้า
เมื่ อ ประมวลตามความรู ้ สึ ก อย่ า งอ่ อ นด้ ว ยเหตุ ผ ลและ
ปราศจากการอ้างอิงทางสถิติ กล่าวได้ว่าหนังสือสองเล่มเล่าความ
รื่นเริง ความหรรษา ซึ่งเกิดจากเรื่องราวนานาสารพันอันเกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ เพราะเมื่อได้อ่านทางสายตา ส่งผลให้บรรเจิดเบิกบาน
ใจ...
ลองอ่านดูนะ...ประสบการณ์ข้าวโพดคั่ว และ ไฉไลเป็นบ้า...
เพราะเล่มหนึ่ง...อ่านแล้วสร้างรอยยิ้ม และอีกเล่มหนึ่ง...อ่าน
แล้วพาเพลิน

๑๕

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

สวง ว่องสุภัคพันธุ์
ผู ้ บุ ก เบิ ก การท� า ซั บ ไตเติ้ ล ในเมื อ งไทย
มิ ติ ที่ ๕ ของวงการภาพยนตร์
โดย มานัสศักดิ์ ดอกไม้

จากโน้ตกระดาษชิ้นเล็ก ๆ พาให้มาพบกับ
เครื่องตอกซับไตเติ้ลในต�านาน

บริเวณชั้น ๑ ของทาวน์เฮ้าส์

บ่ายวันหนึ่งที่อากาศร้อนมาก ๆ หน่วยกู้หนังได้รับโน้ตเป็นกระดาษ
ชิ้นเล็ก ๆ จากงานประชาสัมพันธ์ ว่าจะมีผู้บริจาคเครื่องตอกซับไตเติ้ลให้
แก่ ห อภาพยนตร์ หน่ ว ยกู ้ ห นั ง จึ ง รี บ ประสานกลั บ ไปในทั น ที ต ามเบอร์
โทรศัพท์ที่ให้ไว้ ซึ่งก็ได้พบกับ คุณกรกนก ธีระดากร ผู้ดูแลเครื่องท�าซับ
ไตเติ้ล ของ บริษัทฟิฟธ ไดเมนชั่น จึงได้วางแผนนัดหมายกันว่าจะเข้าไป
ส�ารวจปริมาณสิ่งของ เพื่อค�านวณการขนย้ายได้ถูกต้อง ถัดจากนั้นไม่กี่วัน
หน่วยกู้หนังก็ได้ไปถึงบริษัทฟิฟธ ไดเมนชั่น ซึ่งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร เป็นทาวน์เฮ้าส์ ๓ ชั้น ชั้นแรก ด้านหน้าเป็นห้องตอกซับไตเติ้ล
ส่วนด้านหลังต่อเติมเป็นห้องมืดไว้ส�าหรับถ่ายตัวอักษรลงบนแผ่นฟิล์ม และ
ฉายแสงลงบนแผ่นทองแดง ชัน้ สองเป็นห้องฟังหนังด้วยเครือ่ ง STEENBECK
(เครื่องส�าหรับเช็คภาพ และเสียงของฟิล์มภาพยนตร์) ใช้ตรวจบทภาษา
ไทย-อังกฤษ และชั้นสามเป็นห้องเก็บฟิล์มภาพยนตร์และบทภาพยนตร์
จากกระดาษชิ้นเล็ก ๆ ชิ้นนั้น ท�าให้หน่วยกู้หนังพบกับเครื่องตอกซับไตเติ้ล
และที่ส�าคัญคือการได้พบ คุณตาสวง ว่องสุภัคพันธุ์ ผู้บุกเบิกการท�าซับ
ไตเติ้ลคนแรก ๆ ของ
เมืองไทย

หน่วยกู้หนังเข้าส�ารวจ

๑๖
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ค�าบรรยายภาพยนตร์...
จุดเล็กบนแผ่นฟิล์มที่เชื่อมโยงคนท้องถิ่น
ให้เข้าใจความหมายของโลกภาพยนตร์
หน่วยกู้หนัง ขอเข้าพบคุณตาสวง เพื่อรับฟังเรื่องราวในอดีตของ
การท�าซับไตเติ้ลในเมืองไทย คุณตาสวงเล่าให้ฟังว่า คุณตาเกิดที่ฮ่องกง
เมือ่ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๘๔ เพียงหนึง่ วันก่อนทหารญีป่ นุ่ บุกเกาะฮ่องกง
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ก่อนไปเติบโตที่กวางเจา
หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสงบลง วงการภาพยนตร์ทั่วโลกเกิด
สภาวะขาดแคลนภาพยนตร์ เนื่องจากพิษภัยของสงคราม วงการหนังใน
ประเทศจีน ก็ได้รบั ผลกระทบเช่นกัน เพราะไม่มหี นังใหม่ ๆ ป้อนเข้าสูต่ ลาด
ในขณะที่ผู้คนต่างต้องการเรื่องบันเทิงเป็นอย่างมาก เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพ
จิตใจหลังสงคราม จึงมีการสั่งหนังต่างชาติเข้ามาดู แต่น้อยคนนักที่จะฟัง
ภาษาต่างชาติรเู้ รือ่ ง ชาวรัสเชียขาวทีอ่ ยูใ่ นเซีย่ งไฮ้ จึงได้รเิ ริม่ ท�าค�าบรรยาย
ลงบนแผ่นฟิล์ม เพื่ออธิบายให้คนพื้นเมืองเข้าใจเรื่องราวของภาพยนตร์
ในขณะนั้น วงการหนังที่เซี่ยงไฮ้และฮ่องกงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันมาก มิสเตอร์ Kong Cho Yee น้าชายของคุณตาสวง ซึ่งเป็นผู้จัดการ
โรงภาพยนตร์บรอดเวย์ที่ฮ่องกง จึงได้น�าเอาเทคนิคการท�าซับไตเติ้ลจาก
เซี่ยงไฮ้กลับมาที่ฮ่องกง โดยคุณตาสวงซึ่งอยู่ที่กวางเจา ได้เดินทางเข้ามา
ช่วยน้าชายท�าค�าบรรยายที่ฮ่องกง เป็นจุดเริ่มต้นชีวิตการเป็นนักท�าซับ
ไตเติ้ล

ภาพยนตร์ที่อยู่ในความทรงจ�า
ในการท�าค�าบรรยาย
ของคุณตาสวง ว่องสุภัคพันธุ์
สะพานข้ามแม่นา�้ แคว THE BRIDGE ON THE RIVER KWAI

เป็นหนังเรื่องแรกที่คุณตาสวงได้ท�าค�าบรรยายในเมืองไทย ฉายที่โรง
ภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย
โตร่า! โตร่า! โตร่า! Tora ! Tora ! Tora!

เป็นหนังที่ต้องใส่ ค�าบรรยายมาก ถึง ๓ ชั้น คือ ไทย
จีน และอังกฤษ ต้องใช้ฝีมือในการบีบตัวอักษร ๓
ภาษา ให้อยู่เฟรมเดียวกันให้ได้ คุณตาสวงเล่าให้ฟัง
ว่า พอใส่แล้วก็เกือบไม่เห็นหน้านายพลยามาโมโต้
ฉายที่โรงภาพยนตร์สยาม
ขุมทองแมคเคนน่า MACKENNA’ S GOLD

เป็นหนัง ๗๐ มม. เรื่องแรกที่คุณตาสวงได้ท�า
ค�าบรรยาย ฉายที่โรงภาพยนตร์ลิโด

ค�าบรรยายภาพยนตร์เข้ามาในเมืองไทย
กล่าวถึงวงการภาพยนตร์ในเมืองไทย เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๐๓
ตัวชูโรงที่ช่วยให้เกิดอรรถรสในการชมภาพยนตร์ต่างประเทศนั้น คือนัก
พากย์และการฉายสไลด์ค�าบรรยายขึ้นจอ
แต่การพากย์หนังยังมีข้อจ�ากัด เพราะต้องคอยลดเสียงของหนังลง
ขณะท�าการพากย์ทบั ซึง่ จะท�าให้ไม่ได้ยนิ เสียงต้นฉบับของภาพยนตร์ ส่วน
การฉายสไลด์ค�าบรรยาย ที่เป็นการน�าแป้งมาทาที่กระจกแล้วเขียนเป็น
ตัวหนังสือฉายขึ้นจอนั้น ก็มีปัญหาคือ ค�าบรรยายจะขึ้นช้ากว่าภาพ ท�าให้
ภาพและค�าบรรยายไม่ตรงกัน กลายเป็นเทคนิคที่ล้าสมัย
คุณพิสิษฐ์ ตันสัจจา เจ้าของโรงหนังศาลาเฉลิมไทยและเป็นตัวแทน
บริษทั ภาพยนตร์ ยูนเิ วอร์แซล ในขณะนัน้ จึงได้ชกั ชวนมิสเตอร์ Kong Cho
Yee น้าชายของคุณตาสวง ผู้เป็นเพื่อนสมัยเรียนที่โรงเรียน St.Stephen
ที่ฮ่องกง มาตั้งบริษัทสุริยภาพยนตร์ขึ้นในปี ๒๕๐๓ จัดท�าค�าบรรยายตัว
อักษรไทยลงบนแผ่นฟิล์ม อยู่ในเครือของบริษัทไทยฟิล์ม โดยให้คุณตา
สวง ซึง่ ตอนนัน้ อายุ ๒๑ ปี เดินทางมาจากฮ่องกงเพือ่ มาเป็นผูจ้ ดั การบริษทั
สุริยภาพยนตร์และได้เริ่มท�าค�าบรรยายในเมืองไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
การท�าซับไตเติ้ลในยุคแรก ๆ นั้น แบ่งเป็น ๒ ภาษา คือ ภาษาไทย
จะอยูแ่ ถวบนและภาษาจีนจะอยูแ่ ถวล่าง เหตุทมี่ บี รรยายจีน เนือ่ งจากสมัย
นั้นคนจีนชอบดูหนังเป็นจ�านวนมาก ซึ่งระหว่างท�างาน คุณตาสวง ได้ไป
เรียนภาษาไทยที่โรงเรียนสหคุณวิทยา ถนนสุรวงศ์ เพราะจะต้องแปลทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นไทย เมือ่ เรียนจบประถมศึกษาปีที่ ๔ ก็ศกึ ษา
เพิ่มเติมจากการแปลค� าบรรยายภาพยนตร์ ท� าให้ทุกวันนี้คุณตาสวง

สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้
ปี ๒๕๑๗ คุณตาสวง และ คุณก�าพล ตันสัจจา ได้แยกตัวออกมา
เปิด บริษัทซีเนแอด สยาม รับงานโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ต่อมาในปี
๒๕๒๐ คุณตาสวง ได้ร่วมก่อตั้งบริษัทซีเนคัลเลอร์ แล็บ เป็นการร่วมทุน
ระหว่างบริษัท SHAW BROTHERS HONG KONG และ บริษัท BORNEO
ประเทศไทย เป็นแล็บล้างและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ ปี ๒๕๒๒ บริษัท
ซีเนคัลเลอร์ แล็บ ได้สง่ คุณตาสวงไปเรียนทีห่ อ้ งแล็บ บริษทั Far East Lab
ด้านเทคนิคพิเศษ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา ๖ เดือน จากนั้น
ปี ๒๕๒๕ คุณตาสวงได้แยกออกมาอีกบริษัทหนึ่ง เพื่อรับท�าเฉพาะซับ
ไตเติ้ลเพียงอย่างเดียว ตั้งชื่อว่า บริษัทฟิฟธ ไดเมนชั่น สื่อความหมายว่า
เป็นมิตทิ ี่ ๕ ของภาพยนตร์ โดยยุครุง่ เรืองของการท�าซับไตเติล้ นี้ อยูใ่ นช่วง
ปี ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ชมเริ่มหันมาดูหนังเสียงในฟิล์มมากขึ้น
กิจการบริษทั ฟิฟธ ไดเมนชัน่ เปิดด�าเนินการมาจนถึงวันที่ ๑ มกราคม
๒๕๕๖ ก่อนปิดฉากต�านานการตอกซับไตเติล้ แห่งสุดท้ายในเมืองไทย รวม
อายุได้ ๕๓ ปี

๑๗

ปรัชญาในการท�างาน
ของคุณตาสวงคือ
ต้องมีความน่าเชื่อถือ
มีจรรยา คบคนต้องมีแต่ให้
ไม่เคยเอาเปรียบใคร
ขั้นตอนการท�างานของแผนกซับไตเติ้ล
พิมพ์ค�าบรรยายบนฟิล์มภาพยนตร์ ฉบับย่อ
โดย นายมนัส กลิ่นบัวแก้ว ผู้ให้ข้อมูล
๑. น�าบทภาพยนตร์มาแบ่งให้เป็นประโยค เรียกว่า พิมพ์การ์ด
๒. น�าพิมพ์การ์ดไปถ่ายลงบนฟิล์ม เมื่อล้างฟิล์มเสร็จแล้ว จะได้เป็นภาพ
ตัวอักษรของพิมพ์การ์ดบนแผ่นฟิล์ม
๓. ทากาวลงบนแผ่นทองแดงให้ทวั่ แล้วน�าแผ่นฟิลม์ ทีไ่ ด้มาประกบกับแผ่น
ทองแดง เพื่อน�าไปฉายแสง
๔. เมือ่ แสงผ่านตัวอักษรสีขาวบนแผ่นฟิลม์ จะท�าให้แผ่นทองแดงทีป่ ระกบ
อยู่ด้านหลังปรากฏตัวอักษรสีด�า
๕. ใช้น�้ายากัดแผ่นทองแดง กัดส่วนที่ไม่โดนแสงออกไป จะเหลือเฉพาะ
ตัวอักษร
๖. ใช้ยางมะตอยทาบนตัวอักษร แล้วใช้น�้ายากัดอีกครั้งหนึ่ง น�้ายาจะกัด
ลึกลงไปอีก จนเห็นเป็นฐานตัวอักษร
๗. เขียนเบอร์บนแผ่นทองแดงเพื่อน�าไปตัดเป็นบล็อก จากแผ่นใหญ่ซอย
ให้เป็นแถว และจากเป็นแถวซอยเป็นบล็อก แล้วเรียงบล็อกตามเบอร์ที่
เขียนไว้
๘. น�าฟิล์มภาพยนตร์ไปผ่านน�้ายาเคลือบก่อน แล้วใช้เครื่องท�าซับไตเติ้ล
ตอกตัวอักษรลงบนแผ่นฟิล์มตามเบอร์ที่ก�าหนดไว้ ก็จะได้ฟิล์มภาพยนตร์
ที่มีค�าบรรยายใต้ภาพ

ตัวอย่างบัญชีรายชื่อสิ่งของ
ที่ บริษัทฟิฟธ ไดเมนชั่น จ�ากัด
มอบให้หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
๑. เครื่องมือเครื่องใช้ในการตอกซับไตเติ้ล ชุดสมบูรณ์แบบ
๒. เครื่องซอยบล็อก (ตัดแผ่นทองแดงให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ)
๓. เครื่องตัดบล็อก
๔. เครื่องกรอฟิล์ม
๕. เครื่องเทียบหนัง
๖. หมึกใช้ส�าหรับปิดฐานบล็อก
๗. เครื่องถ่ายฟิล์ม พร้อมกล้อง
๘. ยางมะตอย ที่ปัดฝุ่น พู่กัน
๙. เครื่อง STEENBECK
๑๐. เครื่องฉายหนัง ๑๖ มม.
๑๑. ตัวอย่างฟิล์มภาพยนตร์ ๓๕ มม.

๑๘

ขอบคุณมากครับ
จากใจเลยคุณตา
เครื่องตอกซับไตเติ้ลของคุณตา
ช่วยให้โลกของการดูหนัง
ของหลานมีความสุขมากครับ

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

แม้ว่าร่างกายของ รัตน์ เปสตันยี จะล่วงลับไปตั้งแต่
๔๓ ปีก่อน แต่คุณูปการและงานเกียรติยศชิ้นต่าง ๆ
ที่เพียรสร้างเอาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ท�าให้เขาไม่
เคยตายไปจากวงการภาพยนตร์ไทย เดือนสิงหาคม
นี้ หอภาพยนตร์จึงเตรียมน�าภาพยนตร์อมตะของ
เขาออกฉายให้สาธารณชนได้ชื่นชมกันอีกครั้ง
ส�าหรับผู้ที่ไม่เคยได้ยินชื่อ รัตน์ เปสตันยี เกร็ด
ต่าง ๆ ด้านล่างจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อแนะน�าให้
รู ้ จั ก กั บ ผู ้ ส ร้ า งภาพยนตร์ ผู ้ ยิ่ ง ใหญ่ ค นนี้ ก่ อ น
เดิ น ทางมาสั ม ผั ส กั บ ผลงานอั น เปรี ย บเสมื อ น
ลมหายใจที่ไม่รู้ดับของเขา ด้วยตัวของท่านเอง

โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

รัตน์ เปสตันยี สืบเชื้อสายมาจากแขกปาร์ซี ด้วยหน้าตาที่ไม่
ละม้ายคล้ายคนไทย ท�าให้เมือ่ แรกเห็นหุน่ จ�าลองของเขาภายใน
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ผู้ชมส่วนใหญ่จึงมักเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็น
ผู้ก�ากับต่างประเทศ แต่แท้ที่จริงแล้ว รัตน์ เปสตันยี นับเป็นชาวสยามโดย
ก�าเนิด เพราะเขาเกิดที่ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๔๕๑ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ก่อน
จะไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดียและประเทศอังกฤษ ตามล�าดับ

ภาพ : รัตน์ เปสตันยี น�าถ้วยรางวัลชนะเลิศจากหนังสมัครเล่นเรื่อง “แตง” มาแสดงต่อ อัลเฟรด และอัลมา ฮิทช์ค็อก

รัตน์ เปสตันยี รักและฝักใฝ่ในเรื่องกล้องมา
ตั้งแต่เด็ก เมื่อครั้งศึกษาในระดับมัธยมปลาย
ที่ประเทศอินเดีย เขาได้ถ่ายภาพนิ่งบิดาระหว่างเดินทาง
มาเยี่ ย ม โดยน� า ไปส่ ง ประกวดรางวั ล ภาพถ่ า ยระดั บ
ประเทศของอินเดีย ซึ่งสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมา
ครองได้ และด้วยความที่ชอบแกะกล้องถ่ายรูปออกมา
เป็นชิ้น ๆ เพื่อศึกษากลไกการท�างาน ท�าให้บิดาเข้าใจว่า
เขาสนใจในเรือ่ งเครือ่ งยนต์กลไก เมือ่ จบมัธยมปลายจาก
อินเดีย จึงส่งเขาไปเรียนต่อวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่
มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ จนจบระดับ
ปริญญาตรี ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ แต่ตลอดระยะเวลาที่อยู่
ต่างประเทศ สิ่งที่เขาให้ความส�าคัญมากที่สุดยังคงเป็น
เรื่องการถ่ายภาพ โดยใช้เวลาว่างฝึกฝนจนช�านาญ และ
ส่งภาพถ่ายของตนเข้าประกวดอยู่เสมอ

รัตน์ เปสตันยี เริ่มต้นงานประจ�าในเมืองไทย
ด้ ว ยการเข้ า ท� า งานที่ บ ริ ษั ท นายเลิ ศ และ
บริษัทดีทแฮล์ม นานกว่าสิบปี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่
สอง เขาได้ตระเวนถ่ายภาพ เช่น ภาพเชลยศึก และภาพ
สถานทีต่ า่ ง ๆ ระหว่างสงคราม ก่อนเข้าสูว่ งการภาพยนตร์
อาชีพเป็นครัง้ แรก จากการชักชวนของพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ให้มาเป็นช่างถ่ายภาพยนตร์
๑๖ มม. เรื่อง “พันท้ายนรสิงห์” ของอัศวินภาพยนตร์
ออกฉายเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒
ระหว่างการซ้อมเพื่อถ่ายท�าฉากเรือพุ่งชนต้นไม้
รัตน์ได้เดินกล้องไปพร้อมกันด้วย ครั้นเมื่อเรือเสียหลัก
เพราะกระแสน�้าที่เชี่ยวกราก จนเข้ากับชนต้นไม้จริง ๆ
ใกล้บริเวณที่ตั้งกล้อง เขาสามารถคว้ากล้องหลบได้
หวุดหวิด เหตุการณ์ระทึกนี้ท�าให้กล้องสามารถบันทึก
ภาพความโกลาหลจากการที่เรือชนต้นไม้ได้อย่างสม
ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ภายหลังกลับมาอยูท่ เี่ มืองไทย จริง และได้ถูกน�ามาตัดต่อเพื่อใช้ส�าหรับการฉาย
รัตน์ เปสตันยี ได้ส่งภาพยนตร์สมัครเล่นเรื่อง
“แตง” เข้าประกวดในงาน Empire Amateur Film
รัตน์ เปสตันยี เริ่มสร้างภาพยนตร์ขนาดยาว
Festival ทีเ่ มืองกลาสโกว์ สก็อตแลนด์ สหราชอาณาจักร
เป็นของตนเองใน ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ประเดิม
และสามารถคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ ในสาขาพลเมือง ด้วยเรื่อง “ตุ๊กตาจ๋า” ซึ่งเป็นภาพยนตร์ ๑๖ มม. ตาม
อังกฤษนอกประเทศ (British Subjects Aboard) มา ความนิยมของผู้สร้างภาพยนตร์ไทยในช่วงเวลานั้น โดย
ครองได้ นับเป็นครั้งแรกที่ภาพยนตร์จากสยามได้ไป ใช้บริเวณบ้านทีถ่ นนวิทยุเป็นสถานทีถ่ า่ ยท�า เมือ่ ออกฉาย
ปรากฏบนแผนที่ภาพยนตร์โลก โดยกรรมการหนึ่งเดียว แล้วปรากฏว่าประสบความส�าเร็จ เป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญ
ในคราวนั้น คือ อัลเฟรด ฮิทช์ค็อก ผู้ก�ากับภาพยนตร์ ทีท่ า� ให้เขาหันหน้าเข้าสูบ่ ทบาทของผูส้ ร้างภาพยนตร์ไทย
ชื่อดังชาวอังกฤษ
อย่างเต็มตัว
ภายหลัง เมื่อฮิทช์ค็อกเดินทางมาเมืองไทย เพื่อ
โปรโมตภาพยนตร์ของเขาเรือ่ ง “To Catch a Thief” ใน
ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ รัตน์ เปสตันยี เปิดโรงถ่าย
ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ รัตน์ได้นา� ถ้วยรางวัลดังกล่าวออกมาแสดง
ภาพยนตร์เสียงมาตรฐานสากลขึ้น ตั้งชื่อว่า
แก่ฮิทช์ค็อก เพื่อร�าลึกถึงความหลัง ภาพเหตุการณ์นี้ได้ “หนุมานภาพยนตร์” ตามชื่อปีนักษัตรของเขาซึ่งเป็น
กลายเป็นภาพถ่ายประวัติศาสตร์ที่มีความหมายส�าคัญ ปีวอก โดยมี โรเบิร์ต จี นอร์ธ ผู้สร้างภาพยนตร์จาก
ที่สุดภาพหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทย
ฮอลลีวู้ดที่เข้ามาตั้งรกรากในไทยเป็นหุ้นส่วนคนส�าคัญ
ปลายปีเดียวกันนั้น โรเบิร์ต จี นอร์ธ ได้เข้าร่วมการ
ประชุมสหพันธ์ผู้สร้างภาพยนตร์แห่งเอเชียอาคเนย์ ที่
ประชุ ม มี ม ติ ใ ห้ จั ด การประกวดภาพยนตร์ น านาชาติ

๒๐

สันติ - วีณา
คว้ารางวัลหลักของ
Golden Harvest Award
และได้รับการยกย่อง
จากสมาคมผู้อ�านวยการ
สร้างภาพยนตร์
แห่งอเมริกาว่า
เป็นภาพยนตร์ที่สามารถ
แสดงวัฒนธรรม
ตะวันออกให้ชาวตะวันตก
เข้าใจได้อย่างดีเยี่ยม

<<< ทีมงานของ สันติ - วีณา (จากซ้าย) อุไร ศิริสมบัติ, ทวี ณ บางช้าง (มารุต), เรวดี ศรีวิไล, รัตน์
เปสตันยี, พูนพันธ์ รังควร และวิจิตร คุณาวุฒิ
<< รัตน์ เปสตันยี จับมือกับ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงถ่ายหนุมาน
ภาพยนตร์ โดยมี โรเบิร์ต จี นอร์ธ ยืนร่วมอยู่ด้วย
< รัตน์ เปสตันยี กับรางวัล Golden Harvest Award และกล้อง Mitchell ที่ได้จากการประกวด
ภาพยนตร์นานาชาติแห่งเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ ๑

แห่งเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ ๑ ขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น๑ ในปี
พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อให้ประเทศสมาชิกส่งภาพยนตร์ของตน
เข้าร่วมประกวด โดยมีขอ้ ก�าหนดว่าจะต้องเป็นภาพยนตร์
๓๕ มม. เท่านั้น
“สันติ – วีณา” ภาพยนตร์เรื่องแรกของโรงถ่าย
หนุมานภาพยนตร์ จึงเกิดขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะ และ
เป็นเพียงเรือ่ งเดียวจากประเทศไทย เนือ่ งจากผูส้ ร้างราย
อื่น ๆ ต่างสร้างแต่ภาพยนตร์ ๑๖ มม. เป็นหลัก ผลจาก
การประกวดปรากฏว่า สันติ - วีณา สามารถคว้ารางวัล
หลักของการประกวด Golden Harvest Award มาครอง
ได้ถึง ๒ รางวัล คือ ก�ากับศิลป์ยอดเยี่ยม โดย อุไร ศิริสมบั ติ และถ่ า ยภาพยอดเยี่ ย ม โดย รั ต น์ เปสตั น ยี
นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องจากสมาคมผู้อ�านวยการ
สร้างภาพยนตร์แห่งอเมริกาว่า เป็นภาพยนตร์ที่สามารถ
แสดงวัฒนธรรมตะวันออกให้ชาวตะวันตกเข้าใจได้อย่าง
ดีเยี่ยม ได้รับรางวัลพิเศษเป็นกล้องถ่ายภาพยนตร์ยี่ห้อ
Mitchell รุน่ BNC ซึง่ เป็นกล้องถ่ายภาพยนตร์มาตรฐาน
ที่ใช้กันทั่วไปในฮอลลีวู้ด
ความส�าเร็จของ สันติ - วีณา นับเป็นเกียรติยศ
ระดับนานาชาติชิ้นแรกของวงการภาพยนตร์
อาชีพในเมืองไทย แต่เบื้องหลังกลับแฝงไปด้วยเรื่องเล่า
ขานอันขมขื่นว่า กล้อง Mitchell รุ่น BNC หากน�าเข้า
ประเทศไทย จะต้องเสียภาษีถึง ๕,๐๐๐ เหรียญ รัตน์
เปสตันยี จึงต้องขอเปลีย่ นเป็นรุน่ NC เพือ่ น�าเงินส่วนต่าง
มาจ่ายค่าภาษี นอกจากนี้ หนุมานภาพยนตร์ยงั ถูกรัฐบาล
ปรับเงิน ๑,๐๐๐ บาท จากการที่ส่งฟิล์มเข้าประกวดโดย
ไม่ผา่ นกองเซนเซอร์ และหากน�าฟิลม์ ต้นฉบับเข้าประเทศ
ยังจะต้องเสียภาษีน�าเข้าอีกด้วย
ฟิลม์ ต้นฉบับของสันติ - วีณา จึงต้องถูกทิง้ ไว้ทญ
ี่ ปี่ นุ่
ระยะหนึ่ง ก่อนส่งกลับไปแล็บที่อังกฤษ และระหว่าง
การขนส่ง ได้เกิดปัญหาความผิดพลาดบางอย่างขึน้ ท�าให้
ปัจจุบัน สันติ - วีณา เป็นภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียวของ
เขาที่ไม่มีฟิล์มต้นฉบับเก็บรักษาเอาไว้
แม้จะต้องประสบพบเจอกับความชอกช�้า แต่
รัตน์ เปสตันยี ก็ยังคงมุ่งมั่นสร้างภาพยนตร์ที่
เขารักต่อไป โดยตั้งใจสร้างเฉพาะภาพยนตร์ ๓๕ มม.
เสียงในฟิล์มเท่านั้น เพื่อยกระดับภาพยนตร์ไทยให้ได้
มาตรฐานสากล ในขณะทีผ่ สู้ ร้างรายอืน่ ๆ ยังคงนิยมสร้าง

แต่ภาพยนตร์ ๑๖ มม. แบบพากย์สดในโรงเป็นหลัก ภาพยนตร์ของ รัตน์ เปสตันยี ต่อ
จาก สันติ - วีณา ได้แก่ ชัว่ ฟ้าดินสลาย (๒๔๙๘) โรงแรมนรก (๒๕๐๐) สวรรค์มดื ๒(๒๕๐๑)
แพรด�า (๒๕๐๔) และ น�้าตาลไม่หวาน (๒๕๐๗) ทุกเรื่องแม้จะไม่ประสบความส�าเร็จ
ด้านรายได้มากนัก แต่ยิ่งเวลาผ่านไป กลับได้รับการหยิบยกมาพูดถึงอยู่เสมอ ในฐานะ
ภาพยนตร์ที่มาก่อนกาล และมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
แม้ รัตน์ เปสตันยี จะหยุดสร้างภาพยนตร์ ตั้งแต่เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗
เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพและความเบื่อหน่ายในการขอคิวดารา๓ แต่ความ
คิดเรื่องการยกระดับวงการภาพยนตร์ไทยของเขานั้นกลับไม่เคยหยุดนิ่ง ปี พ.ศ. ๒๕๑๐
เขาเป็นแกนน�าส�าคัญในการจัดตัง้ “สมาคมผูอ้ า� นวยการสร้างภาพยนตร์แห่งประเทศไทย”
เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย สามปีต่อมา วันที่ ๑๗
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ สมาคมผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดการ
ประชุมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขึ้นที่โรงแรมมณเฑียร โดยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เศรษฐการ และข้าราชการระดับสูงมาร่วมรับฟัง ผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนผลัดกันลุกขึ้น
พูด รัตน์ เปสตันยี ขออนุญาตพูดเป็นคนสุดท้าย เมื่อถึงเวลา เขาเริ่มต้นเท้าความตั้งแต่
เมื่อแรกเข้าสู่วงการภาพยนตร์ ไปจนถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ พูดออกมาด้วยความ
คับแค้นใจ ขณะที่เพิ่งกินความไปได้เพียงไม่กี่ประโยค จู่ ๆ รัตน์กลับเกิดอาการหัวใจวาย
อย่างกะทันหัน และล้มลงต่อหน้าทีป่ ระชุม ก่อนจะเสียชีวติ ทีโ่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ใน
คืนอันแสนเศร้านั้นเอง
รัตน์ เปสตันยี จึงเป็นนักต่อสู้เพื่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยตราบจนลมหายใจ
สุดท้ายของชีวติ อย่างแท้จริง หลังจากโศกนาฏกรรมนี้ รัฐบาลได้ตง้ั คณะกรรมการส่งเสริม
อุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ ไ ทยขึ้ น ภายในปี นั้ น และมี เ งื่ อ นไขส� า คั ญ ในเวลาต่ อ มาคื อ
ภาพยนตร์ทจี่ ะได้รบั การส่งเสริมจะต้องเป็นภาพยนตร์ ๓๕ มม. เสียงในฟิลม์ ตามมาตรฐาน
สากลเท่านั้น
ปัจจุบัน ฟิล์มต้นฉบับเกือบทุกเรื่องของ รัตน์ เปสตันยี ได้รับการ
เก็บรักษาไว้อย่างดีที่หอภาพยนตร์ โดยขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติแล้ว ๓ เรื่อง คือ โรงแรมนรก สวรรค์มืด และนิ้วเพชร๔ และภายใน
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยของหอภาพยนตร์ ยังมีส่วน “โถงเกียรติยศ รัตน์ เปสตันยี” ที่
จัดแสดงหุ่นจ�าลอง กล้องถ่ายภาพยนตร์ รางวัลและอุปกรณ์อื่น ๆ ของเขา รายล้อมด้วย
ฉากจากภาพยนตร์เรื่องส�าคัญ ให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาเรียนรู้ นอกจากนี้ชื่อของเขายังได้
กลายมาเป็นชื่อของรางวัลชนะเลิศ ประจ�าการประกวดภาพยนตร์สั้นของมูลนิธิหนังไทย
และหอภาพยนตร์ ที่เริ่มจัดมาต้งแต่ปี พศ. ๒๕๔๐
๑ ปัจจุบันคือ มหกรรมภาพยนตร์เอเชีย - แปซิฟิก
๒ สวรรค์มืด สร้างโดยบริษัทคันจราภาพยนตร์ โดยมี รัตน์ เปสตันยี เป็นผู้ก�ากับ และถ่าย
ท�าที่โรงถ่ายหนุมานภาพยนตร์
๓ ภายหลังจากสร้างเรื่อง น�้าตาลไม่หวาน ซึ่งออกฉายในปี ๒๕๐๗ รัตน์ เปสตันยี ได้ลงมือ
สร้างภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องคือ ควีนโพแดง แต่ถ่ายท�าไม่ส�าเร็จ เล่ากันว่า เนื่องจากนัก
แสดงน�าไม่มาตามก�าหนดเวลา ต้องรอนานนับเดือน รัตน์จึงเผาฟิล์มทิ้ง
๔ ภาพยนตร์โขน สร้างโดยกรมศิลปากร โดยมี รัตน์ เปสตันยี เป็นผู้ถ่ายภาพ เพื่อน�าเสนอ
ศิลปะการแสดงโขน ผ่านภาษาและวิธีการแบบภาพยนตร์ ออกฉายในปี ๒๕๐๑

๒๑

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เพ็ญพักตร
ศิริกุล ó

สิงหาคม ลานดารา

เพ็ญพักตร์ ศิริกุล เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ด้วย
รูปร่างหน้าตาที่สวยสดใส เธอจึงเริ่มเข้าสู่วงการประกวดนางงามที่บ้านเกิดตั้งแต่ยังเป็นเด็กสาว โดย
สามารถคว้ารางวัลการประกวดมาครองได้มากมาย เช่น รองเทพีสงกรานต์เชียงใหม่ ขวัญใจโดม
บอลล์เชียงใหม่ เป็นต้น
จากเชียงใหม่ เพ็ญพักตร์ได้เดินทางมาประกวดนางงามอีกหลายเวทีในกรุงเทพฯ กระทัง่ ปี พ.ศ.
๒๕๑๙ เมือ่ สมาคมผูส้ อื่ ข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ได้รเิ ริม่ จัดการประกวด “นางงามตุก๊ ตาทอง” ขึน้
ในงานประกวดภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพระสุรัสวดี หรือรางวัลตุ๊กตาทอง ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๑๘
เพื่อเฟ้นหาดาราหน้าใหม่เข้ามาในวงการภาพยนตร์ ชื่อของ เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ก็ได้เป็น ๑ ใน ๓๕ คน
ผู้เข้าร่วมประกวดรายการนี้ด้วย จากการส่งเข้าประกวดของ บริษัท ละโว้ภาพยนตร์ โดยหม่อมอุบล
ยุคล ผลปรากฏว่า เธอได้รบั รางวัลชนะเลิศเป็นนางงามตุก๊ ตาทองคนแรกของไทย พ่วงด้วยรางวัลขวัญใจ
ช่างภาพอีกหนึ่งรางวัล เป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญให้สาวน้อยหน้าหวานจากเมืองเหนือผู้นี้ เข้าสู่วงการ
ภาพยนตร์ในเวลาต่อมา
ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ได้แสดงภาพยนตร์อย่างเต็มตัวเรื่องแรกคือ ดอกโสนบานเช้า
ในบทนางเอกหน้าใหม่ ประกบคู่กับ จตุพล ภูอภิรมย์ หนึ่งในพระเอกยอดนิยมในเวลานั้น ภาพยนตร์
เรื่องนี้ก�ากับโดย แจ๊สสยาม ออกฉายในปีถัดมา ซึ่งเป็นปีแห่งการแจ้งเกิดดาวดวงใหม่ที่ชื่อ เพ็ญพักตร์
ศิริกุล ในวงการภาพยนตร์ นับจากนั้นเธอก็มีผลงานภาพยนตร์ออกมาอย่างไม่ขาดสาย เช่น ไฟนรก
ขุมโลกกันต์ (๒๕๒๓) สันก�าแพง (๒๕๒๔) รักพยาบาท (๒๕๒๔) อีสาวทรหด (๒๕๒๕) กตัญญูประกาศิต
(๒๕๒๖) พิศวาสซาตาน (๒๕๒๙) พรหมจารีสีด�า (๒๕๓๐) เป็นต้น
นอกจากแสดงภาพยนตร์ ความสามารถที่มีรอบด้านยังท�าให้เธอมีผลงานด้านอื่น ๆ อีกมากมาย
เช่น งานเพลง ละครโทรทัศน์ และที่ส�าคัญคือการถ่ายแบบ โดยเธอนับเป็นนางแบบแถวหน้าคนหนึ่ง
ของวงการที่ได้รับการชื่นชมอยู่เสมอในด้านความสวยที่ไม่เคยสร่างซา การก้าวขึ้นมามีบทบาทหลาก
หลายในวงการบันเทิง เป็นส่วนหนึ่งให้ผลงานภาพยนตร์นับจากปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ของเพ็ญพักตร์ ศิริกุล
เริ่มมีออกมาไม่มากนัก ผลงานเด่น ๆ เช่น ไฟกลางฝน (๒๕๓๔) สุริโยไท (๒๕๔๔) พันธุ์ร็อกหน้าย่น
(๒๕๔๖) ฯลฯ โดยเรื่องหลังสุดนี้ ส่งผลให้เธอสามารถคว้ารางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง สาขานักแสดง
ประกอบหญิงยอดเยี่ยมมาครองได้ เป็นรางวัลการแสดงรางวัลแรกในวงการภาพยนตร์
หลังจากยืนหยัดในเส้นทางสายนี้มานานกว่า ๓๐ ปี ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ก็ได้
ปลดปล่อยฝีมือการแสดงอันโดดเด่นออกมาถึง ๓ เรื่องติดต่อกัน ในบทบาทที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
เริม่ ตัง้ แต่ บทสาวประเภทสองแปลงเพศ ใน It Gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก ภาพยนตร์ซงึ่ ได้รบั รางวัล
มากมายจากการประกวดภาพยนตร์ประจ�าปีทผี่ า่ นมา บทนักธุรกิจหญิงไฮโซผูพ้ บรักกับหญิงสาวรุน่ ลูก
ใน She เรื่องรักระหว่างเธอ และสุดท้ายคือ บทสาวใหญ่ที่ต้องตกอยู่ในภาวะยากล�าบากเมื่อต้อง
สูญเสียคนรักไปอย่างไม่มีวันกลับ ใน Home ความรัก ความสุข ความทรงจ�า ซึ่งเป็นบทบาทที่ท�าให้
เธอคว้าทัง้ รางวัลพระสุรสั วดี และรางวัลชมรมวิจารณ์บนั เทิง สาขานักแสดงน�าหญิงยอดเยีย่ ม มาครอง
ได้ท่ามกลางเสียงชื่นชมอย่างมากมายจากผู้คนในวงการ
วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ศกนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้รบั เกียรติอย่างสูงจาก นักแสดง
ยอดฝีมือ ฉายาสาวสองพันปีผู้นี้ มาประทับรอยพิมพ์มือพิมพ์เท้า ณ ลานดารา หน้าโรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา และร่วมสนทนาถึงประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์ไทย เปิดงานด้วยการฉายภาพยนตร์
เรื่อง It Gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดได้ที่
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ ต่อ ๑๑๑

๒๒

เสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

โปรแกรมฉายภาพยนตร
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ โรงภาพยนตรศรีศาลายา
เดือนกรกฏาคมนี้ หอภาพยนตร์ได้จัดโปรแกรม
แลไปข้างหลัง หนัง “คุณาวุฒ”ิ โดยจะจัดฉายผลงาน
ทีโ่ ดดเด่นของ “คุณาวุฒ”ิ หรือ วิจติ ร คุณาวุฒิ ผูก้ า� กับ
ภาพยนตร์ชั้นครูของไทย เจ้าของฉายาเศรษฐีตุ๊กตา
ทอง และผูก้ า� กับภาพยนตร์คนแรกทีไ่ ด้รบั คัดเลือกให้
เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์)
คุณาวุฒสิ ร้างสรรค์ภาพยนตร์เกือบ ๔๐ ปี ผลงานของ
เขาทุกเรื่องถือเป็นผลงานชั้นดีของวงการภาพยนตร์
ไทยในยุคสมัยนั้น ๆ
นอกจากนี้หอภาพยนตร์ยังจัดโปรแกรมสนุก ๆ
อย่าง คาวบอยในหนังไทย โดยได้คัดเลือกภาพยนตร์
ไทยที่ ไ ด้ น� า แนวทางของภาพยนตร์ ค าวบอยชาติ
ตะวันตกมาผสมผสานกับภาพยนตร์แอคชั่น “ระเบิด
ภูเขา เผากระท่อม” ของไทย งานนีเ้ หมาะส�าหรับแฟน
หนังบู๊อย่างยิ่ง
ส่วนของโปรแกรมภาพยนตร์ต่างประเทศ ใน
เดือนนี้ หอภาพยนตร์ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรม Living Peru ซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์เปรู
ครั้งแรกในประเทศไทย โดยหอภาพยนตร์จะจัดฉาย
ภาพยนตร์เปรูทกุ วันจันทร์ที่ ๒ ของเดือน (ยกเว้นเดือน
สิงหาคม) ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน

กัลปังหา (โปรแกรมแลไปข้างหลัง หนัง “คุณาวุฒิ”)

อังคารที่ ๒ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
The Wild Bunch (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๑๒ / ก�ากับโดย Sam Peckinpah / สนับสนุนโดย
บริษัทแคททาลิตส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
(ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทย)
ภาพยนตร์แนวคาวบอย ว่าด้วยเรื่องราวของไพค์และ
พรรคพวกนอกกฎหมาย ทีอ่ อกปล้นฆ่าตามเมืองต่าง ๆ
อย่างโหดเหี้ยม ภารกิจชิ้นใหม่ของพวกเขาคือการวาง
แผนดักปล้นอาวุธให้กับนายพลมาพาชี่ เพื่อแลกกับ
ทองค�ามหาศาล โดยมีธอร์นทันและบรรดานักล่าค่าหัว
ออกตามล่าพวกเขาอย่างดุเดือด

พุธที่ ๓ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เสือโจรพันธุ์เสือ (โปรแกรมคาวบอยในหนังไทย)

๒๕๔๑ / ก�ากับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล /
สร้างโดย ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
ชีวิตที่เปลี่ยนผันของนายใบท�าให้ต้องกลายเป็นเสือใบ
ผู้ออกปล้นคนรวยช่วยคนจน แม้การกระท�าของเสือใบ
จะเป็นทีร่ กั ของชาวบ้านมากเพียงใด ต�ารวจก็ตอ้ งปราบ
ปรามอย่างเด็ดขาด น�าโดยผูก้ องยิง่ นายต�ารวจมือปราบ
รับหน้าที่ก�าราบเสือใบและขบวนโจรที่มี เสือยอด สิงห์
ปืนคู่ เป็นมือขวาคนส�าคัญ

พฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

จันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
มือโจร (โปรแกรมแลไปข้างหลัง หนัง “คุณาวุฒิ”
และคาวบอยในหนังไทย)

๒๕๐๔ / ก�ากับโดย คุณาวุฒิ / สร้างโดย แหลมทองภาพยนตร์

สาวสวยจากเมืองกรุงหนีความผิดไปยังดินแดนไกล
ปืนเที่ยง ด้วยตั้งใจมาพึ่งใบบุญคุณอา ระหว่างทางเธอ
กลับถูกโจรป่าจับไปพร้อมหมอหนุ่ม ซึ่งโดยสารรถมา
ด้วยกัน ความจริงมาเปิดเผยว่าหัวหน้าโจรนัน้ มุง่ จับหมอ
หนุ ่ ม มาเพื่ อ ให้ ช ่ ว ยรั ก ษาเมี ย รั ก ที่ ก� า ลั ง ป่ ว ยหนั ก
ระหว่างนั้นทั้งสาวเมืองกรุงและหมอหนุ่มก็ช่วยกันหา
ลูท่ างหลบหนี โดยมีเมียขุนโจร
ทีอ่ ยากหนีเช่นกันคอยช่วยอีก
แรง เมื่อสบโอกาสทั้งสามจึง
พากั น หนี ไ ป ทิ้ ง ให้ ขุ น โจร
เดื อ ดดาลและออกตามหา
แทบพลิกแผ่นดิน

๒๔

The Town in Reach (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๕ / ก�ากับโดย Đặng Nhật Minh /
สนับสนุนโปรแกรมโดย สถาบันภาพยนตร์เวียดนาม
(ภาษาเวียดนาม ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
วู ผู้สื่อข่าวประจ�าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในฮานอย ถูก
ส่งตัวไปท�าข่าวที่จังหวัดลางเซินทันทีที่กองก�าลังจีน
ถอนตัวออกจากเมือง ทีน่ นั่ เขาได้เห็นความพินาศทีไ่ ม่มี
ทีท่าจะสิ้นสุดลง การเตร็ดเตร่ไปตามซากปรักหักพัง
ท�าให้เขาหวนระลึกถึงความสัมพันธ์ที่แสนหวานชื่นกับ
เธียน หญิงสาวที่เขาเคยทิ้งไปอย่างไร้เยื่อใย ด้วยความ
รู้สึกผิดจากเหตุการณ์นั้นเขาจึงออกตามหาเธอด้วย
ความหวังว่าจะได้พบกันอีกสักครั้ง

ศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
นักเลงป่าสัก (โปรแกรมคาวบอยในหนังไทย)
๒๕๑๘ / ก�ากับโดย พร ไพโรจน์ /
สร้างโดย ฐานิสสรภาพยนตร์
ความรักของค�าปันกับโฉมศรีจบลงไม่สวยงามนัก เมื่อ
ค�าปันตัดใจจากเธอหันไปแต่งงานกับครูเพ็ญ ด้วยเหตุ
ว่าครอบครัวของทั้งสองเป็นศัตรูกันมาช้านาน จนยาก
ที่ทั้งคู่จะรักกันได้ แต่โฉมศรีกลับอาฆาตค�าปัน
ตามราวีเขาไม่หยุดถึงขั้นฆ่าครูเพ็ญ ทั้งโฉมศรี
ยังมีเจ้าพ่อสังข์ผู้ทรงอิทธิพลในป่าสักคอยช่วย
เหลืออีกแรง ค�าปันจึงต้องตามเพือ่ นรัก ภพ ภูธร
มาช่วยเขาสางปัญหารักในรอยแค้นนี้ที่ป่าสัก

๒๕๐๕ / ก�ากับโดย คุณาวุฒิ / สร้างโดย ดาราไทยฟิลม์
ชลลดา เพิ่งกลับบ้านเกิดหลังใช้ชีวิตตามติดคุณอา ผู้
เป็นทูตชาวไทยในต่างประเทศนานนับสิบปี ณ บ้านเกิด
ริมทะเล เธอได้พบนายใหม่ รักหมู่ คนงานชาวประมง
ของพ่อเธอที่ช่างยียวนกวนอารมณ์เหลือเกิน ถึงอย่าง
นั้นชลลดากลับแอบชมชอบนายใหม่ลึก ๆ ที่นิสัยดี
น่าเอ็นดู ก่อนก่อเกิดเป็นความรักหวาน ๆ ขึ้นอย่างไม่รู้
ตัว ระหว่างนายหญิงน้อยกับลูกจ้างคู่นี้

อาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
น้ำเซาะทราย (โปรแกรมแลไปข้างหลัง หนัง “คุณาวุฒิ”)

๒๕๑๖ / ก�ากับโดย คุณาวุฒิ /
สร้างโดย แหลมทองภาพยนตร์
ภีมและวรรณรี มีชีวิตคู่ท่ีสงบสุข กับลูกน้อยสองคน
ที่ ก� า ลั ง เติ บ ใหญ่ แต่ เ มื่ อ เพื่ อ นรั ก ของวรรณรี อ ย่ า ง
พุดกรอง ม่ายสาวใหญ่ที่ฐานะเข้าขั้นเศรษฐินีเข้ามา
ใกล้ชิดครอบครัวนี้ ด้วยความว้าเหว่ของพุดกรอง รวม
กับความเสน่หาในตัวภีม ยิ่งเมื่อภีมเผลอใจไปด้วย
ครอบครัวเล็ก ๆ นี้ก็มีอันถึงคราวแตกสลาย

จันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Tinta Roja (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๔๓ / ก�ากับโดย Francisco Lombardi /
สนั บ สนุ น โปรแกรมโดย สถานเอกอั ค รราชทู ต เปรู
ประจ�าประเทศไทย และ รุ่งอรุณ สมาคมไทย-เปรู
(ภาษาสเปนค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
อัลฟองโซ ชายหนุ่มผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักเขียนได้เข้าไป
ฝึกงานกับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง โดยท�าหน้าที่เป็นผู้
ช่วยของฟาอันเดซ นักข่าวฝีมือดีออกไปท�าข่าวทุก ๆ
วัน การฝึกงานครั้งนี้ท�าให้เขาได้เรียนรู้ถึงการท�างาน
เป็นทีมและซึมซับการท�างานที่ผิดจรรยาบรรณ จน
ท�าให้เขาต้องเปลี่ยนความเชื่อที่เคยมีมาตลอดไป

อังคารที่ ๙ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด

(โปรแกรมแลไปข้างหลัง หนัง “คุณาวุฒิ”)
๒๕๒๘ / ก�ากับโดย คุณาวุฒิ /
สร้างโดย ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
ในช่วงสงครามเวียดนาม สหรัฐอเมริกาใช้ประเทศไทย
เป็ น ฐานทั พ เหล่ า ทหารอเมริ กั น กระจายตั ว ไปทั่ ว
ประเทศ จนเกิดธุรกิจกลางคืนทัง้ ไนท์คลับ บาร์ ให้เหล่า
ทหารได้ผ่อนคลาย รวมถึงอาชีพเมียเช่า แต่บุญรอด
ยืนยันที่จะไม่ก้าวเข้าสู่อาชีพดังกล่าวเหมือนพี่สาวของ
เธอ ที่ท�างานนี้จนมีลูกติดจากผัวฝรั่งถึง ๒ คน บุญรอด
ใช้ความฉลาด ขยัน และ
อดทน สร้างโอกาสให้แก่
ตั ว เ อ ง ท ่ า ม ก ล า ง ค� า
สบประมาทต่าง ๆ นานา

ศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

พุธที่ ๑๐ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Nader and Simin a Separation

เสือใบ (โปรแกรมคาวบอยในหนังไทย)

๒๕๒๗ / ก�ากับโดย วิสันต์ สันติสุชา /
สร้างโดย สันติสุชาภาพยนตร์
นายใบมีชีวิตเรียบง่าย ตกปลา ท�านา ในสุพรรณบุรี แต่
กลับโดนก�านันเยีย่ มและนายยิง่ ลูกชายจอมกร่าง ข่มเหง
ร�่าไป วันหนึ่งเพื่อปกป้องเพื่อนรัก ใบพลาดยิงตอบโต้
นายยิ่งจนตาย จากนั้นใบจึงหลบหนีเข้าป่าจับพลัดจับ
ผลูเป็นพวกกับเสือฝ้าย ได้สมญาใหม่ว่าเสือใบ ขณะที่
ก�านันเยี่ยมอ้างชื่อเสือใบออกปล้นฆ่าชาวบ้าน สุดท้าย
ชื่อเสือใบก็เป็นที่ต้องการตัวของต�ารวจ ถึงกับยกก�าลัง
ล้อมจับในถ�้าที่กบดานพร้อม ๆ กับพวกก�านันยิ่งที่รอ
ปิดบัญชีแค้นโดยจับแม่ของเสือใบเป็นตัวประกัน

พฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

En construcción (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๔๔ / ก�ากับโดย José Luis Guerín / สนับสนุน
โปรแกรมโดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�า
ประเทศไทย (ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
ภาพยนตร์ ส ารคดี ที่ ถ ่ า ยทอดเรื่ อ งราวการสร้ า ง
อพาร์ตเม้นต์แห่งใหม่ ใกล้เมืองบาร์เซโลน่า โดยไม่ได้
มุง่ เน้นถึงการเจริญเติบโตทางด้านวัตถุทกี่ า� ลังจะเกิดขึน้
แต่กลับสะท้อนให้เห็นถึงเรือ่ งราวชีวติ ของคนในละแวก
นั้น อาทิ ความสัมพันธ์ของหญิงสาวกับคนงานก่อสร้าง
การตายของแมวจรจัด การค้นพบสุสานขนาดใหญ่
ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งล้วนได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้

ศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ÁÑ¹ (โปรแกรมคาวบอยในหนังไทย)
๒๕๑๘ / ก�ากับโดย เปี๊ยก มีคุณสุต / สร้างโดย เดชากรณ์
ภาพยนตร์

ยอดมือปราบหนวดหินเดินทางมาถึงหมู่บ้านแดนไกล
เพือ่ หวังล้างบางอิทธิพลเถือ่ นให้หมด แต่เหล่าร้ายนัน้ มี
อ�านาจเหนือกว่าเขามากนัก และกว้างขวางเกินกว่านาย
ต�ารวจคนเดียวจะท�าอะไรได้ เขาจึงจ�าต้องร่วมมือกับ
โจรไพรผู้คอยขัดขวางงานของเหล่าแก๊งอิทธิพลมืดนี้

เสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
เมียหลวง (โปรแกรมแลไปข้างหลัง หนัง “คุณาวุฒิ”)
๒๕๒๑ / ก�ากับโดย คุณาวุฒิ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์
โปรดักชั่น
ชีวิตสมรสของ ดร.อนิรุทธิ์ กับ ดร.วิกันดา เป็นเหมือน
ฝันส�าหรับใครหลายคน ทัง้ คูเ่ พียบพร้อมไปด้วยหน้าตา
ฐานะ และชื่อเสียง สมดั่งกิ่งทองใบหยก หากเบื้องหลัง
แล้ววิกนั ดากลับต้องทนทุกข์ตอ่ ความมักมากในกามของ
อนิรุทธิ์ จากรอยด่างเล็ก ๆ ที่ทั้งคู่พยายามปกปิดไว้
กลายเป็นแผลใหญ่เมื่ออรอินทร์ สาวรวยเสน่ห์ก้าวเข้า
มาแย่งชิงอนิรุทธิ์ไปจากเธอ

อาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
แม่ศรีไพร (โปรแกรมแลไปข้างหลัง หนัง “คุณาวุฒิ”)
๒๕๑๔ / ก�ากับโดย คุณาวุฒิ / สร้างโดย แหลมทองภาพยนตร์

ในคืนวิวาห์อันหวานชื่นระหว่างประจันกับก้อนทอง
ระหว่างที่เธอเก็บตัวอยู่ในห้องด้วยความเศร้าที่ถูกแม่
บังคับให้แต่งงาน จู่ ๆ อินทร กลับบุกเข้าฉุดเธอไปกักตัว
ที่หมู่บ้านกระเหรี่ยงซึ่งซ่อนอยู่กลางป่า ระหว่างนั้น
ก้อนทองต้องปรับตัวเข้ากับชีวติ ในหมูบ่ า้ น พร้อมๆ กับ
ค้นหาสาเหตุว่าท�าไมอินทรจึงจับตัวเธอมากักขังไว้ที่นี่

จันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Cartola (โปรแกรมสารคดีร่วมสมัยจากบราซิล)
๒๕๕๐ / ก�ากับโดย Lírio Ferreira, Hilton Lacerda
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจ� า
ประเทศไทย (ภาษาโปรตุเกส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
ภาพยนตร์สารคดีจากประเทศบราซิล เล่าเรือ่ งราวของ
คาร์โทล่า นักร้อง นักแต่งเพลง ที่มีส่วนส�าคัญในการ
พัฒนาดนตรีจังหวะแซมบ้า มีผลงานทั้งสิ้นกว่า ๕๐๐
เพลง โดยได้รับถ่ายทอดผ่านคนรอบข้างที่ยังคงรักเขา
ไม่เสื่อมคลาย

อังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
7 ประจัญบาน (โปรแกรมคาวบอยในหนังไทย)
๒๕๔๕ / ก�ากับโดย เฉลิม วงศ์พมิ พ์ / สร้างโดย สหมงคลฟิลม์

อดีตนายทหารรับจ้าง ๗ นาย ประกอบไปด้วย จ่าดับ
จ�าเปาะ, เหมาะ เชิงมวย, ตังกวย แซ่ลี้, อัคคี เมฆยันต์,
ดั่น มหิทธา, กล้า ตะลุมพุก และ จุก เบี้ยวสกุล รวมตัว
กันเพื่อรับงานเถื่อนปล้นทองจากทหารอเมริกัน แลก
กับอิสรภาพของอัคคีทตี่ ดิ หนีเ้ สีย่ ถนอมก้อนโต โดยไม่รู้
ว่าจะต้องก่อศึกกับทหารอเมริกันชนิดบู๊กันสนั่นเมือง

พุธที่ ๑๗ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Tora-San Goes Religious?

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๖ / ก�ากับโดย Yoji Yamada / สนับสนุนโดย
มูลนิธิญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น ค�าบรรยายภาษาไทย)
ขณะที่โทร่าซัง ก�าลังเดินทางอยู่ในภาคตะวันตกของ
ญี่ปุ่น เขาคิดอยากไปคารวะหลุมศพพ่อของฮิโรชิ น้อง
เขยของเขา เมือ่ ถึงวัดกลับพบว่าเจ้าอาวาสอยูใ่ นอาการ
มึนเมาไม่ได้สติ โทร่าซังจึงสวมรอยเป็นพระเสียเอง ที่
นัน่ ท�าให้เขาได้พบกับลูกสาวคนสวยของเจ้าอาวาส และ
ตกหลุมรักเธออย่างช่วยไม่ได้

พฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เกิดเป็นหงส์ (โปรแกรมแลไปข้างหลัง หนัง “คุณาวุฒิ”)

๒๕๐๙ / ก�ากับโดย คุณาวุฒิ /
สร้างโดย แหลมทองภาพยนตร์
เทพ บรรณา เศรษฐีหนุ่มจอมเจ้าชู้แม้จะมีเมียแล้วถึง
๓ คน แต่ก็ยังเกิดหลงใหลในตัว ม.จ.หญิงมารศรีโสรัจ
จนอยากได้มาเป็นภรรยาอีกคน หากแต่คราวนี้ ทิว หนุม่
ชาวบ้านผู้เคยพลาดท่าเสียคนรักให้กับเทพไปแล้ว จะ
ทุ่มเททั้งชีวิตคอยขัดขวางเศรษฐีหนุ่มเต็มที่ เพื่อพิสูจน์
ว่าอ�านาจเงินของเทพไม่อาจมัดใจท่านหญิงมารศรีโสรัจ
ได้เฉกเช่นคนอื่น ๆ

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ากับโดย Asghar
Farhadi / สนับสนุนโปรแกรม
โดย โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซเี อ
(ภาษาอิหร่าน ค�าบรรยายภาษา
ไทย)
นาเดอร์ แ ละซิ มิ น สองสามี
ภรรยาที่ อ ยู ่ กิ น กั น มา ๑๔ ปี
มีความเห็นทีไ่ ม่ลงรอยกัน เมือ่ ซิมนิ อยากย้ายไปอยูต่ า่ ง
ประเทศ เพราะไม่อยากให้ลูกสาววัย ๑๑ ปี ต้องเติบโต
มาในสังคมที่เคร่งศาสนา แต่นาเดอร์ท�าตามความ
ต้องการของภรรยาไม่ได้ เพราะเขาต้องดูแลพ่อที่ก�าลัง
ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม ความขัดแย้งเล็ก ๆ นี้ ค่อย ๆ
ขยายใหญ่โตขึ้นจนลงเอยด้วยการตัดสินใจหย่าร้าง

เสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
เสน่ห์บางกอก

(โปรแกรมแลไปข้างหลัง หนัง “คุณาวุฒิ”)
๒๕๐๙ / ก�ากับโดย คุณาวุฒิ /
สร้างโดย แหลมทองภาพยนตร์
ภาพยนตร์ที่ “คุณาวุฒิ” สร้าง จากบทละครวิทยุของ
อาจินต์ ปัญจพรรค์ ได้รับการบันทึกว่าเป็นต้นแบบ
ภาพยนตร์เพลงลูกทุ่ง เล่าเรื่องของ แพร หนุ่มลูกทุ่ง
บ้านศาลาเกวียน ผู้หวังเข้าไปหาความเจริญในเมือง
บางกอก ถึงกับยอมหนีการบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่
และการแต่งงานกับ สไบ สาวบ้านนาทีพ่ อ่ แม่เลือกไว้ให้

อาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
นางสาวโพระดก

(โปรแกรมแลไปข้างหลัง หนัง “คุณาวุฒิ”)
๒๕๐๘ / ก�ากับโดย คุณาวุฒิ /
สร้างโดย แหลมทองภาพยนตร์
โพระดก สกุณา สาวน้อยเกิดในตระกูลอันสูงศักดิ์ มีชวี ติ
ที่เพียบพร้อม หลังจากบิดาถึงแก่กรรม คุณหญิงพิณ
ผูเ้ ป็นมารดาจึงแต่งงานใหม่กบั นายอาทร นักธุรกิจหนุม่
ลูกติด ผู้รักและเลี้ยงดูโพระดกเสมอลูกสาวตน กระทั่ง
วันหนึ่งนายอาทรมีอันมาจากไป อาบจิตน้องสาวนาย
อาทรไม่เห็นควรในสมบัตทิ โี่ พระดกจะได้รบั ด้วยความ
ริษยาเธอจึงคบคิดกับอรรถลูกชายคนรองของอาทร
หวังรวบหัวรวบหางเอาโพระดกมาเป็นเมีย เหตุการณ์
พลิ ก ผลั น ท� า ให้ โ พระดกต้ อ งระหกระเหิ น ไปยั ง ไร่
กระต่ายเต้น ที่นี่ท�าให้เธอได้พบกับ ศล ปรายทอง
ทนายความชาวไร่รูปงาม

จันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ชุมเสือแดนสิงห์ ตอน กระตุกติ่งเจ้าพ่อ

(โปรแกรมคาวบอยในหนังไทย)
๒๕๔๕ / ก�ากับโดย ศักดิ์ชัย ศรีบุนนาค /
สร้างโดย ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
หลังสงครามนิวเคลียร์ โลกล่มสลาย ผู้เหลือรอดล้วน
เป็นโจรที่ตั้งตนครองเมือง โดยมีสองกลุ่มเป็นอริกัน
ได้แก่ กลุม่ เสือใหญ่กบั กลุม่ ชุมชนมืด ตรงกลางระหว่าง
ทัง้ สองคือยอด บุรษุ ปริศนาผูส้ ญ
ู เสียความทรงจ�า แต่ได้
เข้ามาพัวพันในศึกระหว่างทั้งสอง เมื่อเกิดช่วยปัด สาว
ขายของเร่ริมทางที่ก�าลังถูกลูกน้องของเสือใหญ่จับตัว
ไปให้ลกู พี่ เพราะเธอหน้าตาเหมือนติง่ ลูกสาวเจ้าชุมชน
มืดผู้เป็นนางในฝันของเสือใหญ่

๒๕

เสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม

อังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ไทรโศก (โปรแกรมแลไปข้างหลัง หนัง “คุณาวุฒิ”)
๒๕๑๐ / ก�ากับโดย คุณาวุฒิ / สร้างโดย แหลมทอง
ภาพยนตร์
ผืนดินสองพันไร่กลายเป็นมรดกเลือดทีต่ อ้ งค�าสาป ผูค้ น
แห่งบ้านไทรโศกถึงสามรุ่น จาก พระยาธีระรัตน์ ผู้เป็น
เจ้าบ้านกลายเป็นอัมพาต กิติ ทายาทผู้เดียวที่เป็นใบ้
เพราะถูกวางยาพิษ จนถึง ยิ่งยง หนุ่มอาภัพผู้เติบโตมา
โดยไม่รู้กระทั่งชาติก�าเนิดของตน เพราะความมักมาก
ในทรัพย์สินและกามารมณ์ จึงตกเป็นเป้าสังหารของ
บรรดาผู้คนที่หมายปองมรดกแห่งไทรโศก

พุธที่ ๒๔ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
คนไฟบิน (โปรแกรมคาวบอยในหนังไทย)

๒๕๔๙ / ก�ากับโดย เฉลิม วงศ์พิมพ์ /
สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม
ในอดีตเมือ่ การเดินทางไกลยังใช้ควายเทียมเกวียนเป็น
หลัก นายฮ้อยผู้มีวิชาต่อสู้ติดตัว มีหน้าที่ดูแลขบวน
คาราวาน ต่อมา พระยาแหว่งน�ารถไถฝรั่งเข้าสู่โคราช
เพือ่ หวังค้าก�าไรจากชาวนา ด้วยราคาทีแ่ พงและชาวนา
ยังนิยมใช้ควาย พระยาแหว่งจึงหันไปร่วมมือกับปอบด�า
ผู้มีวิชาอาคมวางแผนฆ่าคาราวานวัวควายให้หมด เพื่อ
ทุกคนจะได้ใช้รถไถฝรั่งแทน มีเพียงแค่โจรบั้งไฟผู้มี
อาวุธร้ายเป็นบั้งไฟบินคนเดียวเท่านั้น ที่จะหยุดยั้ง
แผนการชั่วนี้ได้

พฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Kirschblüten (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๕๑ / ก�ากับโดย Doris Dörrie /
สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ ประจ�าประเทศไทย
(ภาษาเยอรมัน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
เมื่อทรูดี้ทราบว่ารูดี้สามีของเธอจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่
นาน เธอจึงชวนเขาออกเดินทางไปยังกรุงเบอร์ลนิ เพือ่
เยี่ยมลูกหลานที่ไม่ได้พบเจอกันมานาน แต่ปรากฏว่า
ลูก ๆ ของพวกเขากลับท�าตัวห่างเหินไม่ไยดี ซ�้าร้าย
ทรูดี้กลับด่วนจากไปอย่างกะทันหัน รูดี้ผู้โศกเศร้าจึง
ตัดสินใจว่าจะใช้เวลาชีวิตที่เหลือเติมเต็มความฝันของ
ภรรยา ด้วยการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ที่ซึ่งทรูดี้เฝ้า
ฝันอยากไปแต่ไม่มีโอกาสเสียที

ศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา
เกษมศรี ทีจ่ ะมาชวนผูช้ มร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
หลังชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก

๒๖

เวลา ๑๓.๐๐ น. คนภูเขา
(โปรแกรมแลไปข้างหลัง หนัง “คุณาวุฒิ”)
๒๕๒๒ / ก�ากับโดย คุณาวุฒิ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์โป
รดักชั่น
หนังกึ่งสารคดีที่จะพาผู้ชมไปพบกับชีวิตคนภูเขา ด้วย
ลีลาการเล่าเรือ่ งอันโดดเด่นท�าให้เพลิดเพลินตลอดสอง
ชั่วโมง เล่าเรื่องของตัวเอกในชาวเขาเผ่าอีก้อ ซึ่งตกอยู่
ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เมื่อเจ้าตัวต้องการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเดิมไปสู่ความเจริญมากกว่า แต่ก็
ต้องทนกับวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าซึง่ สืบทอดมา
ช้านาน ดึงดูดให้คนดูสนใจว่าความคิดแหกกรอบจะ
น�าพาเขาไปสู่จุดใดในบั้นปลาย
เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมลานดารา มนตรี เจนอักษร
และ ไกรลาศ เกรียงไกร

พุธที่ ๓๑ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ฟ้าทะลายโจร (โปรแกรมคาวบอยในหนังไทย)

๒๕๔๓ / ก�ากับโดย วิศษิ ฏ์ ศาสนเทีย่ ง / สร้างโดย ฟิลม์
บางกอก และ บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น
ชีวิตของด�าต้องพลิกผัน เมื่อออกล้างแค้นให้พ่อจนจับ
พลัดจับผลูเข้าไปอยู่ในชุมโจรเสือฝ้ายผู้อ�ามหิต จนได้
สมญาว่าเสือด�า ออกปล้นฆ่าชิงทรัพย์มากมาย กระทั่ง
ทางกรมต�ารวจต้องปราบปรามขั้นเด็ดขาด ด้วยการ
ส่ ง ร้ อ ยต� า รวจเอกก� า จรมาจั ด การชุ ม โจรเสื อ ฝ้ า ย
โดยเฉพาะ ทั้งนี้เสือด�ามารู้ทีหลังว่าร�าเพยคนรักเก่าได้
กลายเป็นคู่หมั้นของก�าจรไปเสียแล้ว

อาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ลูกอีสาน (โปรแกรมแลไปข้างหลัง หนัง “คุณาวุฒิ”)
๒๕๒๕ / ก�ากับโดย คุณาวุฒิ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์โปรดักชัน่

หนั ง ดั ด แปลงจาก
วรรณกรรมซี ไ รต์
ชั้ น ยอดของค� า พู น
บุญทวี ซึง่ น�าเอาชีวติ
จริงในวัยเด็กของตน
มาถ่ายทอดในรูปแบบ
นวนิยาย เล่าภาพชีวติ อันสวยงามเรียบง่ายของเด็กชาย
คูนบนแผ่นดินอีสาน แสดงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิม ซึ่งต้องพึ่ง
พิงธรรมชาติเป็นหลัก แม้จะเจออุปสรรคมากมาย ทว่า
ชีวิตที่ค่อย ๆ เติบโตผ่านวัฒนธรรมพื้นถิ่นบริสุทธิ์นี้
ท�าให้เด็กชายคูนกลายเป็นลูกอีสานโดยแท้จริง

จันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ขุนโจร 5 นัด (โปรแกรมคาวบอยในหนังไทย)

๒๕๒๖ / ก�ากับโดย วิสันต์ สันติสุชา /
สร้างโดย สันติสุชาภาพยนตร์
จ�าเรียงเดินทางกลับบ้านหลังจากไปรบที่เกาหลี เขา
อาศัยอยูก่ บั นายชม บิดาและ จ�ารอง น้องชายซึง่ มีอาชีพ
ต้มเหล้าเถื่อน ท�าให้จ่าเหิมและก้าน ลูกชายก�านันสิงห์
ผู้มีอิทธิพลเห็นทีได้ผลประโยชน์จึงคอยรีดไถอยู่เสมอ
วันหนึง่ เขาเข้าไปช่วยน้องชายทีถ่ กู พวกของจ่าเหิมและ
ก้านซ้อม ด้วยความโกรธท�าให้จ่าเหิมและก้านน�าคน
มาฆ่าจ�ารองและนายชมตาย จากนัน้ จ�าเรียงจึงออกตาม
ไล่ลา่ หมายล้างแค้น ท�าให้จา่ เหิมกับก้านต้องเดินทางไป
ขอความช่วยเหลือจาก เสือด�า และ เสือไผ่

อังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Le hussard sur le toit (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๘ / ก�ากับโดย Jean-Paul Rappeneau /
สนับสนุนโปรแกรมโดย สถาบันฝรัง่ เศส ประจ�าประเทศ
ไทย (ภาษาฝรั่งเศส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
ปี ค.ศ. ๑๘๓๒ อันเจโล่เจ้าหน้าทีห่ นุม่ อิตาเลียนถูกตาม
ล่าโดยนายต�ารวจลับจากออสเตรีย จนได้พบกับหญิง
สาวนามว่าพอลลีน การพบกันโดยบังเอิญ เป็นสาเหตุ
ให้ทงั้ คูอ่ อกตามหาสามีของพอลลีนทีห่ ายไปในช่วงเวลา
ทีบ่ า้ นเมืองก�าลังโกลาหล จากการระบาดอย่างหนักของ
อหิวาตกโรค ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส

โปรแกรมฉายภาพยนตร
เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ หองภาพยนตรสถาน

ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

ทุกวันอังคาร – วันศุกร์
เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.
ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา ๑๑.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.
ยกเว้น

พฤหัสบดีที่ ๔ ก.ค. (๑๘.๐๐ น.) En construcción
อังคารที่ ๙ ก.ค. (๑๘.๐๐ น.) Kirschblüten
อังคารที่ ๑๖ ก.ค. (๑๘.๐๐ น.) The Town in Reach
พฤหัสบดีที่ ๑ ส.ค. (๑๘.๐๐ น.) Flores De Otro Mundo
อังคารที่ ๖ ส.ค. (๑๘.๐๐ น.) แพรด�า
พฤหัสบดีที่ ๘ ส.ค. (๑๘.๐๐ น.) สวรรค์มืด
อังคารที่ ๑๓ ส.ค. (๑๘.๐๐ น.) Die Tranen meiner
Mutter
พฤหัสบดีที่ ๑๕ ส.ค. (๑๘.๐๐ น.) Three Kings of
Belize
อังคารที่ ๒๐ ส.ค. (๑๘.๐๐ น.) ชั่วฟ้าดินสลาย

จันทร์ที่ ๕ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมฉายภาพยนตร
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
ณ โรงภาพยนตรศรีศาลายา
ถือเป็นธรรมเนียมประจ�าปี ที่ทุกเดือนสิงหาคม
หอภาพยนตร์จะจัดฉายผลงานของ รัตน์ เปสตันยี
ผู้ก�ากับที่พยายามผลักดันให้ภาพยนตร์ไทยมีมาตรฐานในระดับสากล โปรแกรมรัตน์ เปสตันยี ถือเป็น
โปรแกรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนสร้างหนัง
ยุ ค ปั จ จุ บั น ให้ พ ยายามผลิ ต คุ ณ ภาพงานให้ ไ ด้
มาตรฐานสากลเหมือนที่ผู้ก�ากับในอดีตได้พยายาม
ท�าไว้
โปรแกรมลานดาราของเดื อ นสิ ง หาคมนี้ หอ
ภาพยนตร์ ได้รับเกียรติจากนักแสดงเจ้าของฉายา
“สาวสองพันปี” เพ็ญพักตร์ ศิริกุล มาร่วมกิจกรรม
ลานดารา หอภาพยนตร์ จึ ง ได้ คั ด เลื อ กผลงานที่
โดดเด่นของเพ็ญพักตร์ ศิริกุล ทั้งผลงานในยุคแรก ๆ
ที่เธอเข้าวงการ และผลงานเรื่องล่าสุด ที่เธอได้ร่วม
แสดงน�า
ในส่วนของโปรแกรมต่างประเทศ แฟนหนังคงจะ
จุใจ เพราะนอกจากโปรแกรมต่างประเทศตามปกติ
แล้ว ในเดือนสิงหาคมนี้ หอภาพยนตร์ฯ ยังเพิ่ม
โปรแกรมพิ เ ศษ “แม่ อ าเซี ย น” โดยจะจั ด ฉาย
ภาพยนตร์จากประเทศอาเซียนทีม่ แี ก่นเรือ่ งพูดถึงแม่
ในโปรแกรมนี้เราจะได้เห็นความหมายและความ
ส�าคัญของ “แม่” ในบริบทสภาพสังคมและวัฒนธรรม
ที่ แ ตกต่ า งกั น ของประเทศในกลุ ่ ม อาเซี ย น และ
ภาพยนตร์พิเศษเรื่อง “Three Kings of Belize” ซึ่ง
เป็นภาพยนตร์จากประเทศเบลิซ ประเทศเล็กๆ ที่อยู่
ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกากลาง ที่
มีประชาชนสามแสนกว่าคน เหมาะส�าหรับผู้ที่ชอบ
ส�ารวจประเทศแปลก ๆ ที่ท่านไม่เคยรู้จัก

ศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
รักพยาบาท (โปรแกรมผลงานของเพ็ญพักตร์ ศิริกุล)
๒๕๒๔ / ก�ากับโดย แจ๊สสยาม / สร้างโดย ไฟว์สตาร์
โปรดักชั่น
เรื่องราวของความรัก มิตรภาพ และความแค้น ของ
พิมพ์และเพ็ญเพือ่ นรัก เมือ่ เติบโตขึน้ ทัง้ คูไ่ ด้แยกย้ายไป
มีชวี ติ แบบคนละขัว้ เพ็ญได้ทา� งานเป็นเลขาฯ ก้าวหน้า
ในอาชีพ ส่วนพิมพ์นนั้ จับพลัดจับผลูมาเป็นดาราดัง แต่
ลึก ๆ ในใจของเธอกลับเปี่ยมไปด้วยความแค้นในตัว
สันต์ อดีตคนรักทีเ่ คยทิง้ เธอไปอย่างไร้เยือ่ ใย กระทัง่ วัน
หนึง่ เธอได้พบกับเขาอีกครัง้ โดยหารูไ้ ม่วา่ เขาได้แต่งงาน
กับเพ็ญเพื่อนรักของเธอไปแล้ว

เสาร์ที่ ๓ สิงหาคม
๑๓.๐๐ น. ไม่ได้ขอให้มารัก (โปรแกรมผลงานของ
เพ็ญพักตร์ ศิริกุล)
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย ธัญญ์วาริน
สุขะพิสษิ ฐ์ / สร้างโดย แอมไฟน์
โปรดักชั่น
ทุกคนล้วนตามหารักแท้ในชีวติ
ตั้งแต่สายธารสาวประเภทสอง
รุ่นใหญ่ที่กลับบ้านเกิด มาพบ
ช่ า งมอเตอร์ ไ ซค์ ห นุ ่ ม หล่ อ ที่
ท�าเอาเธอเพ้อไปไกล หรือความรักระหว่างต้นไม้หนุ่ม
นักเรียนนอก กับคนขับรถตู้กระเทยห้าวอย่างต้นหลิว
จนถึงเรือ่ งของดิน เด็กหนุม่ ทีถ่ กู พ่อจับได้วา่ เป็นกระเทย
เลยโดนส่งตัวไปบวชเรียน แต่กลับพบหลวงพีส่ ดุ หล่อที่
ท�าให้หัวใจกระเทยแรกสาวผู้นี้หวั่นไหว
๑๕.๐๐ น. กิจกรรมลานดารา เพ็ญพักตร์ ศิริกุล

อาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ

พฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Black Swan (โปรแกรม

ภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๓ / ก�ากับโดย Darren
Aronofsky / สนับสนุนโดย
บริ ษั ท แคททาลิ ต ส์ อั ล ลาย
แอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
(ภาษาอั ง กฤษ ค� า บรรยาย
ภาษาไทย)
นีน่า นักบัลเล่ต์ อาศัยอยู่กับเอริกา แม่ผู้เป็นอดีต
นักบัลเล่ตซ์ งึ่ พยายามผลักดันเธอในการเต้นอย่างเต็มที่
เมือ่ ผูก้ า� กับบัลเล่ตอ์ ย่าง ลีรอย ต้องการหานักบัลเล่ตม์ า
เต้นในงานเปิดการแสดงครั้งถัดไปเรื่อง ‘Swan Lake’
นีน่า นับเป็นตัวเลือกแรกส�าหรับบทเด่นในเรื่องนี้ แต่
เธอก็ต้องมีคู่แข่ง เมื่อ ลิลี่ นักบัลเล่ต์คนใหม่ ปรากฏตัว
ขึน้ และยังสร้างความประทับใจให้กบั ลีรอยได้ดเี สียด้วย

(โปรแกรมผลงานของเพ็ญพักตร์ ศิริกุล)
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย ชูเกียรติ
ศั ก ดิ์ วี ร ะกุ ล / สร้ า งโดย
สหมงคลฟิล์ม
เรื่องราวของคน ๓ กลุ่ม ๓ รุ่น
ในช่ ว งวั ย ที่ สั ม ผั ส อารมณ์
แตกต่ า งกั น ไป อย่ า งความ
สั ม พั น ธ์ ใ นคื น สุ ด ท้ า ยก่ อ น
เรียนจบของเน นักเรียน ม.๖
กับ บีม รุ่นน้อง ม.๓ ที่เดินถ่ายรูปรอบ ๆ โรงเรียน, บัว
จัน สาวม่ายทีห่ วนร�าลึกถึงความทรงจ�าต่อสามีผลู้ ว่ งลับ
ผ่านกระดาษที่เขาแอบซ่อนไว้รอบบ้าน เสมือนว่าเขา
ยังพูดคุยกับเธออยู่ จนถึงวันวิวาห์ของปรียากับเสี่ยเล้ง
ที่บังเอิญหญิงสาวได้พบคนรักเก่าอย่างพี่เป๊ก ท�าให้เธอ
ต้องตัดสินใจครั้งส�าคัญว่าจะหวนกลับไปหาอดีต หรือ
ก้าวไปข้างหน้ากับผู้ชายที่ก�าลังจะเป็นสามีของเธอ

Three Kings of Belize (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐ / ก�ากับโดย Katia Paradis
หนังสารคดีที่หอภาพยนตร์ได้รับการอนุเคราะห์จาก
Jorge Luis Hidalgo โดยพาท่านท่องไปยังดินแดน
เล็ก ๆ ที่ชื่อว่าประเทศเบลีซ ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออก
ของทวีปอเมริกากลาง โดยเล่าเรื่องราวของนักดนตรีผู้
ช�่าชองทั้ง ๓ คน ได้แก่ พอล เนเบอร์ วัย ๗๙ อดีต
นักแต่งเพลงและมือกีต้าร์ ด้วยวัยปัจจุบันท�าให้เขาไม่
สามารถดีดกีต้าร์ได้คล่องแคล่วอย่างเคย แต่ยังคงเต็ม
เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณของนักดนตรี เฟรนซิโอ แมส
ผู้เล่นพิณ ที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์โดดเดี่ยวได้อย่าง
จับใจ และวิลเฟรด ปีเตอร์ นักบรรเลงหีบเพลง ผู้เคย
แสดงต่อหน้าสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษมาแล้ว

อังคารที่ ๖ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Ms.Tu Hua (โปรแกรมแม่อาเซียน)
๒๕๐๕ / ก�ากับโดย Pham Ky Nam / สนับสนุน
โปรแกรมโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิงคโปร์และ
กรมภาพยนตร์เวียดนาม
ธูฮัว หญิงสาวแสนธรรมดาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชาว
ประมง เธอดูแลลูกสาวและพ่อสามีผู้แก่ชราเพียงล�าพัง
หลังจากที่สามีของเธอได้หายสาบสูญไปจากเหตุการณ์
การต่อสู้เพื่อการปฏิวัติ ไม่ช้าหมู่บ้านที่แสนสงบก็โดน
โจมตี ความยากล�าบากที่เกิดขึ้นได้เปลี่ยนเป็นแรงขับ
ให้เธอเข้าร่วมการต่อต้านครั้งนี้ด้วย แต่ก็เป็นการยาก
ที่ต้องทิ้งลูกไว้ข้างหลังเพื่อไปสู่การเป็นผู้น�าทางด้าน
หน้า เธอเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งและ
ความเชื่อมั่นของหญิงเวียดนามในยุคนั้น

พุธที่ ๗ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
กตัญญูประกาศิต

(โปรแกรมผลงานของเพ็ญพักตร์ ศิริกุล)
๒๕๒๖ / ก�ากับโดย แจ๊สสยาม / สร้างโดย ไฟว์สตาร์
โปรดักชั่น
หลังจากทีร่ วู้ า่ พ่อถูกแก๊งเล็บเขียวฆ่าตาย เซียะลิม้ นาย
ธนาคารหนุ่มจึงเดินทางกลับจากสิงคโปร์มาเพื่อล้าง
แค้น เมื่อชาวแก๊งรู้ข่าวว่าเขากลับมาจึงได้วางแผนชั่ว
ร้ายอีกครั้ง เรื่องราวบานปลายจนกระทั่งเขาต้องเสีย
หลานสาวไปอีกคน ในที่สุดเซียะลิ้มจึงร่วมมือกับ ปิง
นักเลงใหญ่บุกเข้าทลายรังแก๊งเล็บเขียวด้วยความแค้น
เป็นทวีคูณ

พฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Flores De Otro Mundo (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๒ / ก�ากับโดย Icíar Bollaín / สนับสนุนโปรแกรม
โดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�าประเทศไทย
(ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
เรื่องราวของเหล่าหญิงสาวที่ตัดสินใจออกเดินทางจาก
หมู่บ้านในชนบทเพื่อมองหาความรักและเริ่มต้นชีวิต
ใหม่ ณ เมืองเล็ก ๆ ในกวาดาลาฮารา ประเทศสเปน
เมืองที่มีความมั่งคงทางเศรษฐกิจแต่กลับขาดแคลน
สาวโสด โดยทุกปีจะมีการจัดงานเลี้ยงเพื่อเปิดโอกาส
ให้ชายหนุ่มได้เลือกเฟ้นหญิงสาวมาเป็นคู่ใจ ในขณะที่
พวกเธอเองก็มองหาความมัน่ คง มิตรภาพ และทีส่ า� คัญ
คือการได้เป็นพลเมืองอย่างถูกกฎหมาย

๒๗

จันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ธรณีกรรแสง (โปรแกรมแม่อาเซียน)

๒๕๔๕ / ก�ากับโดย สมศักดิ์ โตประทีป / สร้างโดย
ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
เมื่อครอบครัวยากไร้ต้องทุกข์ระทมจากการเอารัดเอา
เปรียบของนายทุนผู้ม่ังมี จนท�าให้พ่อผู้เป็นหัวหน้า
ครอบครัวต้องสูญเสียแขนทั้งสองข้าง ภาระอันหนักอึ้ง
จึงตกไปอยู่กับผู้เป็นแม่ โดยเธอต้องท�างานหนักเพื่อ
เพาะปลูกเลี้ยงชีพ แม้ว่าผืนดินจะแห้งแล้งจนคนใน
หมู่บ้านต่างถอดใจ แต่แม่ทนต่อสู้ จนลูกเติบใหญ่ ทว่า
โชคชะตากลับซ�้าเติม เมื่อลูกถูกบีบคั้นจนท�าให้กลาย
เป็นโจร แม่จา� ต้องปกป้องลูกและความถูกต้อง ด้วยชีวติ
ของตนเอง

ศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
The Lady (โปรแกรมแม่อาเซียน)

๒๕๕๕ / ก�ากับโดย Luc Besson / สนับสนุนโปรแกรม
โดย บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ�ากัด
ภาพยนตร์ที่สร้างจากชีวประวัติของสตรีผู้น�าชาวพม่า
อองซาน ซูจี เธอเปรียบเสมือนตัวแทนผู้น� าแห่งจิต
วิญญาณของเสรีชนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่า
เมื่อปี ๑๙๘๘ เธอได้ออกจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
เพือ่ กลับมาเยีย่ มมารดาทีป่ ว่ ยในพม่า และต้องอยูท่ นี่ นั่
นานหลายปี จนกระทัง่ เข้าสูก่ ารเป็นนักการเมืองขวัญใจ
ประชาชน ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “วีรสตรีเพื่อ
อิสรภาพของประเทศพม่า” ซึง่ ในช่วงเวลานัน้ เธอต้อง
พบอุปสรรคมากมาย รวมถึงการบังคับให้อยู่แต่ในบ้าน
จนไม่ได้พบหน้า ดร.ไมเคิล แอริส สามีของเธอ

เสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
โรงแรมนรก (โปรแกรมผลงานของรัตน์ เปสตันยี)

๒๕๐๐ / ก�ากับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมานภาพยนตร์

โรงแรมสวรรค์ เป็นโรงแรมเล็ก ๆ ในจังหวัดห่างไกลที่
มีห้องพักห้องเดียว ดูแลโดยลุงหลานคู่หนึ่ง กระทั่งวัน
ที่เรียม สาวสวยแปลกหน้ามาถึง และดึงดันจะขอเข้า
พักโดยไม่สนว่าผู้ที่เช่าอยู่ก่อนอย่างชนะ จะผลักไสไล่
ส่งเธอเพียงใด เรื่องมาวุ่นหนักเมื่อเสือสิทธิ์กับลูกน้อง
เข้ายึดโรงแรม เพื่อดักปล้นคนจากบริษัทที่จะหอบเงิน
หกแสนบาทมาให้ชนะ แต่พวกโจรไม่รวู้ า่ เงินนัน้ ถูกซ่อน
ไว้ที่ไหนและใครในโรงแรมคือคนที่ถือเงินไว้

อาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ชั่วฟ้าดินสลาย (โปรแกรมผลงานรัตน์ เปสตันยี)

๒๔๙๘ / ก�ากับโดย มารุต / สร้างโดย หนุมานภาพยนตร์
พะโป้ ชายชราเจ้าของปางไม้แห่งเมืองก� าแพงเพชร
ตัดสินใจแต่งงานกับ ยุพดี เจ้าสาวรุ่นลูก เธอเป็นคนหัว
สมัยใหม่จากเมืองหลวง จึงไม่ถอื ตัวนักและสนิทชิดเชือ้
กับ ส่างหม่อง ลูกเลี้ยงของพะโป้ที่วัยไล่เลี่ยกันอย่าง
รวดเร็ว ก่อนเลยเถิดไปถึงขั้นได้เสียเป็นผัวเมีย ทั้งยัง
สาบานว่าจะรักกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เมื่อเรื่องล่วงรู้
ถึงหูพะโป้ จึงจับคนทั้งสองให้อยู่คู่กัน ‘ชั่วฟ้าดินสลาย’
ด้วยตรวนผูกติดมือที่ไม่มีสิ่งใดพรากจากกันได้

อังคารที่ ๑๓ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
El Destino No Tiene Favoritos

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๖ / ก�ากับโดย Alvaro Velarde / สนับสนุน
โปรแกรมโดยสถานเอกอัครราชทูตเปรู ประจ�าประเทศ
ไทย และ รุ่งอรุณ สมาคมไทย-เปรู
(ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
อานา แม่บ้านผู้มั่งคั่งไม่พอใจเมื่อสามีของเธอให้เช่า
พื้นที่บริเวณสวนภายในบ้านเพื่อถ่ายท�าละคร ในขณะ
ทีเ่ ขาออกเดินทางไปท�าธุรกิจ กระทัง่ วันหนึง่ เธอบังเอิญ
ต้องมารับบทบาทในการถ่ายท�าครั้งนี้ จนในที่สุดเธอก็
พบว่าตัวเองได้เข้าไปพัวพันกับเรือ่ งราวทีช่ วนสับสนใน
โลกของความจริงที่ยิ่งกว่าละคร แต่เธอต้องแก้ไขสิ่งที่
เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนที่สามีของเธอจะกลับมา

พุธที่ ๑๔ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ไฟนรกขุมโลกันต์

(โปรแกรมผลงานของเพ็ญพักตร์ ศิริกุล)
๒๕๒๓ / ก�ากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย กมล
โปรดักชั่น
หมูบ่ า้ นเขาโลกันต์ถกู ปกครองโดยเจ้าพ่อผูม้ ากอิทธิพล
อยู่นาน จนวันหนึ่ง เพลิง อดีตศัตรูเก่าของเจ้าพ่อกลับ
มายังหมู่บ้านอย่างมีเงื่อนง�า ขณะเดียวกันแม่สีตอง
เมียเจ้าพ่อซึ่งเป็นอดีตคนรักของเพลิง ได้ออกอุบาย
ซ้อนแผนไว้อีกทอด ก่อนจะพบว่าเพลิงกลับมาเพราะรู้
หนทางไปสู่สมบัติมหาศาลซึ่งซ่อนตัวอยู่ในเขาโลกันต์

พฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Tora-san’s Forbidden Love

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๗ / ก�ากับโดย Yoji Yamada / สนับสนุนโดย
มูลนิธิญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น ค�าบรรยายภาษาไทย)
โทร่าซังในมาดมนุษย์เงินเดือนทีต่ งั้ ใจท�างานอย่างมุง่ มัน่
กระทั่งวันหนึ่งมีสาวสวยขอร้องให้เขาช่วยตามหาสามี
ของเธอที่หายไป การเดินทางในเมืองคะโงะชิมะจึงเกิด
ขึน้ โดยหวังว่าการตามหาครัง้ นีจ้ ะไม่เป็นผล เพราะเขา
เกิดตกหลุมรักเธอเข้าให้แล้ว

ศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
พันธ์ร็อกหน้าย่น

(โปรแกรมผลงานของเพ็ญพักตร์ ศิริกุล)
๒๕๔๖ / ก�ากับโดย พิสุทธิ์ แพร่แสงเอี่ยม / สร้างโดย
อาร์เอสฟิล์ม
วงดนตรีร็อกแอนด์โรลรุ่นเก๋าที่เคยดังเมื่อเกือบ ๓๐ ปี
ก่อน แต่บดั นีส้ มาชิกในวงต่างโรยราไปตามวัย หากแรง
ใจของพวกเขายังเต็มเปี่ยม เมื่อรู้ข่าวว่าจะมีคอนเสิร์ต
ใหญ่รวมวงร็อกในต�านานทั่วประเทศ วง “เดอะดีโน่
แบนด์ ” ของพวกเขาจึ ง ต้ อ งรี บ ฟิ ต ซ้ อ มขนานใหญ่
เอาชนะทั้งวัย สังขาร และอุปสรรคนานับประการ เพื่อ
พิสจู น์วา่ วงร็อกรุน่ เก๋าอย่างพวกเขายังเจ๋งไม่เสือ่ มคลาย

เสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม
๑๓.๐๐ น. แต่เพียงผู้เดียว
(โปรแกรมอินดี้อินศาลายา)

๒๕๕๕ / ก�ากับโดย คงเดช
จาตุ รั น ต์ รั ศ มี / สร้ า งโดย
Song Sound Production
ชีวิตที่เคว้งคว้างของสองหนุ่ม
เล็ก ช่างท�ากุญแจ และ ก้อง
คนขายหนังสือ โคจรมาเจอกัน
ด้ ว ยกิ จ กรรมประหลาดที่ ทั้ ง คู ่ ร ่ ว มกั น ท� า คื อ การ
แอบเข้าไปในห้องคนอื่นตอนกลางวัน เพื่อค้นความลับ
ของแต่ละชีวติ ลักลอบเป็นคน ๆ นัน้ จนกระทัง่ วันหนึง่
ที่เล็กฟื้นขึ้นในโรงพยาบาล แล้วทุกคนต่างเรียกเขาว่า
ก้อง ความโดดเดี่ยวอ้างว้างถาโถมจนท�าให้เล็กออกไป
ค้นหาตัวตนก้องในห้องของเขา เพื่อไขปริศนาทั้งหมด
๑๕.๐๐ น. กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา

ว่าด้วยหนังอย่างคงเดช

อาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
แพรดำ (โปรแกรมผลงานของรัตน์ เปสตันยี)

๒๕๐๔ / ก�ากับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์
ทม คนคุมไนท์คลับผู้ปักใจรัก แพร หญิงม่ายลูกติด
ด้วยอยากจะช่วยให้เธอพ้นทุกข์ เขาจึงไขว่คว้าหางาน
ที่สร้างความร�่ารวยอย่างรวดเร็ว นั่นคือ การร่วมมือกับ
เสนีย์ เจ้าของไนท์คลับ เพือ่ ท�าการฆาตกรรมหวังมรดก
ก้อนโตที่เสนีย์ควรได้ แต่แล้วการดึงเอาแพรเข้ามามี
ส่วนร่วม ท�าให้ความสัมพันธ์ของเขาจบลง ซ�้าร้ายหลัง
เหตุการณ์นั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องต่างก็เผชิญทุกข์อย่าง
สาหัสด้วยผลกรรมที่ตามติดทันตา

จันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Estamira (โปรแกรมสารคดีร่วมสมัยจากบราซิล)

๒๕๔๗ / ก�ากับโดย Marcos Prado / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจ�าประเทศไทย
(ภาษาโปรตุเกส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
สารคดีเรื่องราวชีวิตของเอสตามีร่า หญิงวัย ๖๓ ผู้ซึ่ง
ท�าอาชีพฝังกลบขยะกว่า ๒๐ ปีในเมือง ริโอ เดอ
จาเนโร แม้เธอจะดูไม่ปกตินัก แต่นั่นกลับเป็นเสน่ห์
เฉพาะตัวที่ยากจะหาใครเหมือน อีกทั้งเธอยังเป็นผู้น�า
ของชุมชนบริเวณกองขยะที่มีคนเฒ่า คนแก่ พ�านักอยู่
ด้วยกัน เรือ่ งราวเหล่านีเ้ ต็มเปีย่ มไปด้วยความรูส้ กึ และ
ทัศนคติที่แฝงปรัชญาในการด�ารงชีวิต

อังคารที่ ๒๐ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
If It’s Not Now, Then When?

(โปรแกรมแม่อาเซียน)
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย James LEE
ครอบครัวที่มีสมาชิกทั้งหมด ๔ คนประกอบไปด้วยแม่
ผู้เป็นม่าย และลูกอีก ๓ คน หลังจากที่สามีจากไป เธอ
พบรั ก ใหม่ โ ดยต้ อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นแบบหลบ ๆ
ซ่อน ๆ ลูกสาวคนโตเอาแต่ฝันถึงการมีชีวิตที่ดีกว่านี้
ลูกสาวคนรองทรมานกับการลักลอบเป็นชู้กับเจ้านาย
ส่วนลูกชายคนสุดท้องก็ตงั้ ตัวเป็นโจรงัดรถเพือ่ เลีย้ งชีพ
ความสัมพันธ์ที่เปราะบางของพวกเขาถึงคราวต้อง
เปลี่ยนไปเมื่อผู้เป็นแม่ตัดสินใจขายรถเก่าและตั้งใจจะ
ทิ้งทุกสิ่งเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่

พุธที่ ๒๑ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
She เรื่องรักระหว่างเธอ

(โปรแกรมผลงานของเพ็ญพักตร์ ศิริกุล)
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย สรัญญา น้อยไทย / สร้างโดย
Angel & Bear Productions และ Filmoholics
หนั ง หลากชี วิ ต ของกลุ ่ ม ตั ว ละครหญิ ง รั ก ร่ ว มเพศที่
เพ็ญพักต์รับบทเป็นบัว สาวใหญ่ผู้เลิกกับสามี เพื่อหัน
มาคบกับตากล้องสาวมาดเท่อย่างจูน คนทีท่ า� ให้บวั รูจ้ กั
ค�าว่ารักอีกครั้ง ส่วนคอลัมนิสต์สาวอย่างดา หลังถูก
แฟนหนุ่มปล่อยคลิปลับจนเธอหมดศรัทธาในผู้ชาย ก็
หันมาเปิดคอลัมน์ใหม่ ‘หญิงรักหญิง’ ขึ้นเพื่อประชด
ตัวเอง แต่ยิ่งเธอสนิทสนมกับทอมข้างห้องผู้เป็นแหล่ง
ข้อมูลอย่างบี ยิ่งท�าให้ดาเกิดหวั่นไหวว่าจะรักบีขึ้นมา
จริง ๆ

พฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
The Tree (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๓ / ก�ากับโดย Julie Bertuccelli / สนับสนุน
โปรแกรมโดยโรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ
(ภาษาฝรั่งเศส ค�าบรรยายภาษาไทย)
ดอว์น หญิงสาวที่ใช้ชีวิตร่วมกับ ปีเตอร์ สามีของเธอ
ในบ้านไร่แถบชนบทอันห่างไกลในประเทศออสเตรเลีย
ทั้งสองมีลูกด้วยกัน ๔ คน ชีวิตก็ดูเหมือนจะราบรื่น
ตามอัตภาพ จนกระทั่งวันหนึ่ง ปีเตอร์เกิดหัวใจวาย
กะทันหัน และจบชีวิตลงอย่างคาดไม่ถึงตรงบริเวณ
ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านของทั้งคู่ ทุกอย่างของดอว์นพัง
ทลายลง เธอสูญเสียคนรัก และต้องดูแลลูกเพียงล�าพัง
จนกระทั่งวันหนึ่ง ซิโมน ลูกสาววัย ๘ ขวบ มาบอกว่า
ได้ยินเสียงกระซิบของพ่อดังออกมาจากต้นไม้ใหญ่
หน้าบ้าน

ศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Eliana, Eliana (โปรแกรมแม่อาเซียน)
๒๕๔๕ / ก�ากับโดย Riri Riza
เอลิน่า หญิงสาวผู้เติบโตบนเกาะสุมาตรา แต่ต้องมา
ท�างานในเมืองใหญ่อย่างจาการ์ต้า วันหนึ่งหลังจากถูก
เจ้านายไล่ออก เธอได้กลับมายังห้องพัก แต่คราวนี้ไม่
เหมือนทุกครั้ง เมื่อเธอพบว่า เฮนี่ รูมเมทได้หายตัวไป
พร้อมกับการปรากฏตัวของแม่ ที่สร้างความประหลาด
ใจด้วยการมาเยี่ยมโดยไม่บอกกล่าวหลังจากไม่ได้พบ
กันกว่า ๕ ปี เธอจึงพาแม่ออกผจญภัยในยามราตรีเพือ่
ตามหาเพื่อนรัก และการออกตามหาครั้งนี้ท�าให้เธอได้
ค้นพบค�าตอบบางอย่างในชีวิต

เสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
สวรรค์มืด (โปรแกรมผลงานของรัตน์ เปสตันยี)

๒๕๐๑ / ก�ากับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย คันจรา
ภาพยนตร์
ชู หนุม่ เข็นรถขยะได้พบกับ เนียร สาวจรจัดโดยบังเอิญ
เขาชักชวนเธอให้มาอาศัยที่บ้านพร้อมเลี้ยงดูอย่างดี
กระทั่งเกิดเป็นความรัก ทว่าไม่ช้าชูก็ถูกเกณฑ์เป็น
ทหารไปรบในสงครามเกาหลี ฝ่ายเนียรได้ดิบได้ดีเป็น
ลูกเลี้ยงของเศรษฐินีใจบุญที่เอ็นดูเธอเหมือนลูกแท้ ๆ
เมื่อชูกลับจากสงครามโดยสูญเสียดวงตาทั้งสองข้าง
ฝ่ายเนียรซึ่งเกิดมีหนุ่มลูกเศรษฐีมาสู่ขอรู้ข่าวเข้า จึง
ต้องเลือกว่าจะไปมีชวี ติ ใหม่อนั สุขสบาย หรือกลับไปอยู่
เคียงข้างชูรักแท้ที่เธอเฝ้ารอ

อาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

จันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Tondo, Beloved: To What are the Poor Born?

(โปรแกรมแม่อาเซียน)
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย Jewel Maranan
ภาพยนตร์สารคดีเรือ่ งราวครอบครัวของเวอร์จี้ ทีอ่ าศัย
อยูบ่ ริเวณท่าเรือนานาชาติ ในกรุงมะนิลา พวกเขาด�ารง
ชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินปลาที่แอบซ่อนอยู่ใต้ท้องเรือกล
อุตสาหกรรม หรือไม่กว็ นุ้ ทีไ่ ร้รสชาติ พวกเขามีความสุข
กันตามอัตภาพ จนกระทั่งเช้าวันหนึ่งเมื่อฝูงปลาตาย
สีของน�้าทะเลเข้มขึ้นอย่างผิดปกติ และทารกน้อย
สมาชิกคนล่าสุดก�าลังถือก�าเนิดขึ้น

อังคารที่ ๒๗ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Prénom Carmen (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๖ / ก�ากับโดย Jean-Luc Godard / สนับสนุน
โปรแกรมโดยสถาบันฝรั่งเศส ประจ�าประเทศไทย
(ภาษาฝรั่งเศส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
คาร์เมนหนึง่ ในสมาชิกแก๊งก่อการร้าย เจรจาขอยืมบ้าน
พักริมทะเลจาก ลุงฌ็อง อดีตผู้ก�ากับหนัง เพื่อมาถ่าย
ท�าภาพยนตร์กบั เพือ่ น ๆ ของเธอ แต่ความจริงเธอก�าลัง
วางแผนปล้นธนาคาร ในระหว่างที่เธอและพรรคพวก
ปฏิบัติภารกิจนั้นเอง เธอกลับตกหลุมรักต�ารวจหนุ่ม
รูปงาม

พุธที่ ๒๘ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ดอกโสนบานเช้า (โปรแกรมผลงานของเพ็ญพักตร์ ศิรกิ ลุ )

๒๕๒๓ / ก�ากับโดย แจ๊สสยาม / สร้างโดย ไฟว์สตาร์
โปรดักชั่น
การรับบทนางเอกครั้งแรกของเพ็ญพักตร์ในบท นวล
โสน สาวไฮโซสุดเปรี้ยวที่พอได้โอกาสลงใต้ก็พบรักกับ
ปินะ นายหัวชาวตรังผู้แสนซื่อจนเกือบบื้อ แต่นวลโสน
ก็ตดั สินใจแต่งงานกับเขาแบบสายฟ้าแลบ หากหมดช่วง
ฮันนีมูนนวลโสนก็ต้องเผชิญชีวิตชาวไร่อันยากล�าบาก
ซ�า้ บาดแผลในใจจากการเคยถูกชายผูห้ นึง่ ทิง้ ท�าให้เธอ
ลังเลว่าความรู้สึกต่อปินะนั้นเป็นรักแท้หรือแค่ประชด
จนกระทั่งหนุ่มหล่อผู้สมบูรณ์พร้อม อย่างนายปัจจัย
ก้าวเข้ามาในชีวิตเธอ พร้อมบททดสอบครั้งส�าคัญว่า
หัวใจนวลโสนนั้นรักปินะแน่จริงหรือ ?

พฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Die Tränen meiner Mutter

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๑ / ก�ากับโดย Alejandro Cardenas-A. / สนับสนุน
โดยสถาบั น เกอเธ่ ประจ� า
ประเทศไทย (ภาษาเยอรมัน
ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
คาร์ลอสและริซซี่ผู้ลี้ภัยทาง
การเมื อ งจากอาร์ เ จนติ น ่ า
พร้อมกับอเล็กซ์ลูกชายวัย ๑๒ ปี มาอาศัยอยู่ในบ้าน
หลั ง ใหม่ ที่ เ คยเป็ น โรงงานเก่ า มาก่ อ น ในประเทศ
เยอรมันตะวันตก ร่วมกับสมาชิกอื่น ๆ อีก ๖ คน ที่นี่
คาร์ลอสเป็นศิลปินที่พยายามขายผลงานทางศิลปะ
แต่กลับไม่ได้รับความสนใจเท่าใดนัก ในขณะที่ริซซี่ได้
เป็นผู้สื่อข่าวซึ่งท�าให้เธอต้องออกเดินทางเสมอ ส่วน
อเล็กซ์ก�าลังพยายามปรับตัวกับเพื่อนใหม่

ศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา
เกษมศรี ทีจ่ ะมาชวนผูช้ มร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
หลังชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก

เสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
น�้าตาลไม่หวาน (โปรแกรมผลงานรัตน์ เปสตันยี)

๒๕๐๗ / ก�ากับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์
มนัส ทายาทมหาเศรษฐีชาวจีนเจ้าของบริษทั เกษาเจริญ
ผู้ผลิตยาปลูกผม ‘ยาผุง’ ที่น�าสูตรมาจากอินเดีย ได้แต่
เทีย่ วส�ามะเลเทเมาไปวัน ๆ จนเจ้าคุณเจริญเกษา ผูเ้ ป็น
พ่อวางแผนให้ลูกชายตัวดีแต่งงานกับ น�้าตาล ลูกสาว
คนเดียวของเพื่อนชาวอินเดียเจ้าของสูตรยาผุง มนัส
ยินยอมแต่งงานกับน�้าตาลเพื่อหวังมรดกเท่านั้น และ
ท�าทุกวิถที างเพือ่ ให้เธอขอหย่ากับตน เพือ่ จะได้แต่งงาน
ใหม่กับ วัชรี หญิงสาวที่เขารักสุดหัวใจแทน

๒๙

