หอภาพยนตร์ขอร่วมถวายอาลัยต่อการสิน้ พระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช
อันนับเป็นการดับลงซึง่ ดวงประทีปทางธรรมดวงส�ำคัญของชาติ ในจดหมายข่าวฯ
ฉบับนี้มีบทความหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับพระองค์โดยตรง เป็นเรื่องราวการตามหา
ภาพยนตร์บันทึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช โดยพระอนิลมาน ภิกษุ
ผู้ได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมกับพระองค์อย่างใกล้ชิด
ในทางโลก สายัณห์ สัญญา ขวัญใจคนเดิมของคอเพลงลูกทุ่งก็ได้จากวงการ
ไปแล้วอย่างสงบ ครั้งหนึ่ง เขาเคยก้าวเข้ามาโลดแล่นบนจอเงินในฐานะพระเอก
หนังไทยหลายเรื่อง หอภาพยนตร์จึงได้น�ำบางส่วนมาจัดฉายในโปรแกรมเดือน
พฤศจิกายนนี้ เพื่อแสดงความอาลัยและเป็นการร�ำลึกถึงช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์ ของ
พระเอกนักร้องผู้จะยังมีชีวิตอยู่ตลอดกาลในผลงานภาพยนตร์ที่เขาแสดง
การจากไปของสรรพสิง่ ท�ำให้เราได้เรียนรูถ้ งึ สัจจะของกาลเวลา ซึง่ กาลเวลา
ก็ได้พัดพาให้จดหมายข่าวเดินทางมาถึงฉบับสุดท้ายของปี ๒๕๕๖ ในช่วงหยุดยาว
มากมายทีก่ ำ� ลังจะมาถึง ฌอง กาแบง ดาราผูเ้ ยือกเย็นทีส่ ดุ ในโลก และสมาชิกใหม่
ทีเ่ ราเชิญให้เขามาขึน้ ปก จะยืนเด่นทอดสายตารอคอยทุกท่าน ทีจ่ ะเข้ามาพักผ่อน
ชีวิตและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ภายในหอภาพยนตร์ของเรา

หมายเหตุ แก้ไขข้อผิดพลาดจากจดหมายข่าวฯ ฉบับที่ ๑๗ ดังนี้
๑. ในบทความ “อาคารคลังแรกรับฯ” หน้า ๗ ย่อหน้าแรก ที่แจ้งว่า เสาเข็มมีความลึก
ต้นละประมาณ ๙ เมตร ต้องเปลี่ยนเป็นมีความลึกต้นละประมาณ ๑๙ เมตร
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ทางกองบรรณาธิการจดหมายข่าวฯ ขออภัยในความบกพร่องมา ณ ที่นี้
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เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

หอภาพยนตร์ได้จัดพิธีประกาศ
ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ
ครั้งที่ ๓ ขึ้น เนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย
โดยมีภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจ�ำนวนทั้งสิ้น
๒๕ เรื่อง จากการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคัดเลือกจากรายชื่อภาพยนตร์ที่ประชาชนทั่วประเทศร่วมเสนอเข้ามา
ประกอบกับรายชื่อจากการเสนอของคณะท�ำงานหอภาพยนตร์
การประกาศครั้งนี้มีขึ้นเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบว่า ภาพยนตร์เหล่านี้
จะได้รับการเก็บรักษาดูแลอย่างดีจากหอภาพยนตร์ เพื่อให้เป็นมรดกการเรียนรู้แก่
อนุชนรุ่นหลังสืบไป ซึ่งมรดกภาพยนตร์ทั้ง ๒๕ เรื่อง มีรายชื่อและรายละเอียดดังต่อไปนี้

VISIT OF THE PRINCE OF SIAM (1901)

หรือ การมาเยือนของมกุฎราชกุมารแห่งสยาม

ช้าง
(Chang: A Drama of the Wilderness)

พ.ศ. ๒๔๔๔ / ๒.๔๖ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาว-ด�ำ / เงียบ
อ�ำนวยการสร้าง Mitchell & Kenyon

พ.ศ. ๒๔๗๐ / ๖๙ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาว-ด�ำ / เงียบ
อ�ำนวยการสร้าง Paramount Pictures

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธ ได้สืบ
ค้นหาภาพยนตร์บนั ทึกเกีย่ วกับพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาล
ที่ ๖ ในต่างประเทศ และพบว่ามีภาพยนตร์บันทึก
ภาพพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ในสมัยที่ยังทรงเป็น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ประทับศึกษาอยู่ใน
ประเทศอังกฤษ จึงได้ติดต่อจัดซื้อส�ำเนาภาพดิจิทัล
จากภาพยนตร์นี้เข้ามาประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ใน
โอกาสจัดงานฉลองโรงเรียนวชิราวุธ ๑๐๐ ปี และได้
กรุณาบริจาคภาพยนตร์ดจิ ทิ ลั นีแ้ ก่หอภาพยนตร์ดว้ ย
ซึ่งมีค่าในฐานะตัวอย่างอันหาได้ยากยิ่งของภาพยนตร์ที่บันทึกภาพพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ เท่าที่มี
เหลืออยู่ในโลก

พ.ศ. ๒๔๖๙ คณะถ่ายหนังจากฮอลลีวู้ด ในนาม
บริษัทพาราเมาท์ ได้เดินทางมาถ่ายท�ำภาพยนตร์
“ช้าง” หรือ Chang: A Drama of the Wilderness
ในสยาม เพื่อแสดงวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองสยามใน
บ้านป่า ซึ่งต้องผจญกับสัตว์ป่าต่าง ๆ เพื่อเอามาฝึก
จนเชื่อง ให้ท�ำงานรับใช้คน เมื่อออกฉายทั่วโลกในปี
พ.ศ. ๒๔๗๐ ปรากฏว่าประสบความส�ำเร็จอย่างยิ่ง
และได้เข้ามาฉายในสยามในปีถัดมาก็ประสบความ
ส�ำเร็จอย่างสูงเช่นกัน นับเป็นหนังที่บันทึกภาพชีวิต
ของชาวสยามในแบบของภาพยนตร์บนั เทิง และภาพ
นั้นแผ่ไปสร้างความบันเทิงให้คนทั่วโลก

แหวนวิเศษ
พ.ศ. ๒๔๗๒ / ๒๕ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�ำ / เงียบ
ก�ำกับ นายน้อย ศรศักดิ์ (พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว)

แหวนวิเศษ เป็นภาพยนตร์ชนิดเดินเรื่อง ฝีพระหัตถ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีห่ ลงเหลืออยู่
อย่างครบสมบูรณ์เพียงเรือ่ งเดียว และเป็นภาพยนตร์
ตามขนบหนังเงียบ คือมีอนิ เตอร์ไตเติล้ คัน่ บอกความ
เป็นไปและบทเจรจาแต่ละฉาก เพียงเรื่องเดียวที่
เหลือในประเทศไทยซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด
แหวนวิเศษ จึงเป็นหนังวิเศษมหัศจรรย์ เป็น
มรดกหนังเงียบเรื่องเดียวที่สมบูรณ์ของชาติ

๑

การรับเรือตอร์ปิโด
พ.ศ. ๒๔๗๘ / ๗๙.๔๗ นาที
วีเอชเอส / ขาว-ด�ำ / เงียบ
อ�ำนวยการสร้าง กองทัพเรือ
ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต (เภา วสุวัต)

เสด็จทอดพระเนตรมอญรำ�ผี ปากลัด
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๓

พ.ศ. ๒๔๗๓ / ๑๒ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�ำ / เงียบ
ถ่ายภาพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพยนตร์ที่หลวงกลการเจนจิต (เภา วสุวัต) ถ่ายไว้
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ เมือ่ ครัง้ ได้รบั มอบหมายจากกองทัพ
เรื อ ให้ เ ป็ น ผู ้ ถ ่ า ยท� ำ ภาพยนตร์ บั น ทึ ก การรั บ เรื อ
ตอร์ปิโด ที่กองทัพเรือจ้างต่อที่ประเทศอิตาลี เป็น
ประจักษ์พยานถึงภารกิจหนึ่งอันเป็นประวัติการณ์
ของราชนาวีไทย และเป็นประจักษ์พยานถึงความ
สามารถของช่างถ่ายภาพยนตร์ที่ส�ำคัญที่สุดคนหนึ่ง
ในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของชาติ

หนึ่งในผลงานภาพยนตร์ส่วนพระองค์ของพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ยังคงหลงเหลือ และ
นับเป็นผลงานฝีพระหัตถ์ทรงถ่ายทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ ม้วน
หนึ่ง ในฐานะภาพยนตร์บันทึกพิธีกรรมและวิถีความ
เชื่อของชนชาติมอญ ภาพยนตร์ม้วนนี้จึงมิได้ส�ำคัญ
เพียงเพราะถ่ายโดยพระเจ้าแผ่นดินเท่านัน้ แต่ยงั เป็น
หลักฐานทางชาติพันธุ์ ทางมานุษยวิทยา ทางขนบประเพณี และนอกจากนี้ ยังมีคณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์
เพราะกาลเวลาผ่านไปถึงแปดสิบปีเศษแล้ว

[ อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ]
[ รวมไทย ]
พ.ศ. ๒๔๘๔ / ๓๑.๐๔ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�ำ / เงียบ
ถ่ายภาพ หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล, ฟื้น เพ็งเจริญ

[ พระราชพิธีโล้ชิงช้า ]
พ.ศ. ๒๔๗๔ / ๕.๔๑ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�ำ / เงียบ
ถ่ายภาพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารังสิต
ประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

ฟิลม์ ภาพยนตร์นี้ ถ่ายท�ำโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาท
นเรนทร บันทึกเหตุการณ์โล้ชิงช้าประจ�ำปี พ.ศ.
๒๔๗๔ นับเป็นภาพยนตร์บันทึกพระราชพิธีโล้ชิงช้า
หนึ่งในจ�ำนวนไม่มากนักที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน
เป็นหลักฐานให้คนไทยปัจจุบันและในอนาคตได้
ประจักษ์ว่า พิธีโล้ชิงช้าที่เราเห็นแต่เสาชิงช้าใหญ่
สีแดงกลางถนนหน้าวัดสุทศั น์ หากมันเคลือ่ นไหวแล้ว
จะเป็นเช่นไร จึงเป็นภาพยนตร์ที่ท�ำให้พิธีโล้ชิงช้า
อันหยุดนิ่งตาย กลับมามีชีวิตยืนยาวต่อไปทุกครั้งที่
น�ำออกฉาย

๒

หวังว่าต่อไปจะสามารถผลิตหลอดวิทยุขึ้นใช้เอง
ในประเทศ แต่ต้องล้มเลิกไปภายหลังเกิดกรณีกบฏ
แมนฮัตตัน แต่กระนั้น ตัวภาพยนตร์ก็ยังคงมีคุณค่า
มหาศาล ทั้งในฐานะบันทึกประวัติศาสตร์ของชาติ
และเป็นเกียรติประวัติของบรรดาบุคลากรในกอง
สัญญาณทหารเรือ ของนักวิทยาศาสตร์ไทยและนัก
ปรัชญาอีกท่านหนึ่งซึ่งสร้างคุณูปการด้านปัญญาแก่
สังคมไทยมาก คือ พันเอกสมัคร บุราวาส นอกเหนือ
จากนั้ น ตั ว งานภาพยนตร์ เ องได้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า มี
คุณค่าทางศิลปะการท�ำภาพยนตร์อย่างน่าทึ่ง

ภาพยนตร์ที่บันทึกกรณีพิพาทไทยกับอินโดจีนของ
ฝรัง่ เศส เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๓ ซึง่ เมือ่ ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบ
กับหลักฐานทางเอกสารที่มีอยู่จึงลงความเห็นว่า น่า
จะเป็นภาพยนตร์เรื่อง “รวมไทย” สร้างโดย กรม
สาธารณสุขและกรมรถไฟ ถ่ายท�ำโดย ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล นายช่างถ่ายหนังแห่งกรมรถไฟ และ
นายฟืน้ เพ็งเจริญ นายช่างถ่ายหนังของกรมสาธารณสุข
แต่ไม่ว่าที่สุดแล้ว จะเป็น “รวมไทย” จริงหรือไม่
ก็ตาม ภาพยนตร์นี้ก็มีคุณค่ายิ่งในฐานะภาพยนตร์
บันทึกกรณีพิพาทไทยกับอินโดจีนของฝรั่งเศสเพียง
ชิ้นเดียวที่เหลืออยู่ เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ส�ำคัญ
บทหนึง่ ของชาติซงึ่ ไม่อาจทดแทนได้จากเอกสารอืน่ ๆ
ทรายมาเป็นแก้ว
[พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๔๙๔] / ๓๓ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�ำ / เงียบ
อ�ำนวยการสร้าง พลเรือตรีชลี สินธุโสภณ
ก�ำกับ/ถ่ายภาพ ทัดทรง เสถียรสุต

ภาพยนตร์บันทึกโครงการท�ำแก้วขึ้นใช้เองของกอง
สัญญาณทหารเรือ ในระยะปี พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๔๙๔
โดย พลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ ผูบ้ งั คับกองในเวลานัน้

[พ.ศ. ๒๔๙๔] / ๑.๕๐ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�ำ / เงียบ

ภาพยนตร์ที่บันทึกภาพ อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ชาว
อิตาเลียนสัญชาติไทยผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการ
ศิลปะร่วมสมัยของไทย ขณะท�ำงานปั้นพระบรมราชานุ ส าวรี ย ์ ส มเด็ จ พระเจ้ า กรุ ง ธนบุ รี ที่ ห อ
ภาพยนตร์ได้ค้นพบโดยบังเอิญในหนังบ้านบันทึก
พิ ธี ศ พบรรพบุ รุ ษ ตามประเพณี จี น ของครอบครั ว
วิ ญ ญรั ต น์ นอกจากจะเป็ น ภาพเคลื่ อ นไหวของ
อาจารย์ศิลป์ พีระศรีกับงานศิลปะที่ได้รับการค้นพบ
เป็นครั้งแรกแล้ว ยังนับเป็นภาพยนตร์ที่ได้บันทึก
ท่วงท่าแห่งการท�ำงานศิลปะชิน้ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ “บิดา
แห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทย” มากทีส่ ดุ ชิน้ หนึง่ อีกด้วย
กรุงเทพเมืองหลวงของเรา
[พ.ศ. ๒๕๐๐] / ๒๐.๓๐ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�ำ / เสียง
อ�ำนวยการสร้าง ส�ำนักข่าวสารอเมริกัน
ผู้สร้าง พิฆเนศภาพยนตร์

ภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อ สนับสนุนการสร้างโดย
ส�ำนักข่าวสารอเมริกัน ออกเผยแพร่ในราวปี พ.ศ.
๒๕๐๐ เพื่อแสดงให้คนไทยรู้สึกว่า เรามีเมืองหลวงที่
ก�ำลังพัฒนาก้าวหน้า เพราะเราอยูใ่ นโลกหรือค่ายเสรี
มิติหนึ่ง จึงเป็นภาพยนตร์ที่บันทึกสภาพปรากฏของ
กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งนับว่าเป็นตัวอย่าง
ที่หาได้ไม่ง่ายนัก อีกมิติหนึ่งกลับเป็นการบอกเล่า
สภาพของกรุ งเทพฯ ผ่ า นอุ ด มการณ์ แ ละยุ ท ธวิ ธี

“ลือไซต์” ตามชื่อของนายบาง เหลืองแตง และ นาย
ลือ เหลืองแตง คนเก่าแก่ของต�ำบลบ้านเก่า จังหวัด
กาญจนบุรี เสน่หข์ องรายการอยูท่ กี่ ารเก็บเกีย่ วภาพ
สิ่งละอันพันละน้อยตลอดการเดินทาง ซึ่งกลายเป็น
บันทึกทางประวัติศาสตร์ร่วมสมัยด้วยลีลาการเขียน
บทอันเพลิดเพลินของผู้ก�ำกับ คือ สมบูรณ์ วิรยศิริ
เขาชื่อกานต์

ต่ อ ต้ า นค่ า ยคอมมิ ว นิ ส ต์ ข องสหรั ฐ อเมริ ก า จึ ง มี
ความหมายระหว่างภาพให้ตคี วามทางประวัตศิ าสตร์
มากกว่ากรุงเทพฯ ในตัวมันเอง

วันแรกฉาย ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๖ / ๑๕๘ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
อ�ำนวยการสร้าง ละโว้ภาพยนตร์
ก�ำกับ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

เพชรตัดเพชร

[ โฆษณาขี้ผึ้งบริบูรณ์บาล์ม
ชุดหนูหล่อพ่อเขาพาไปดูหมี]

พ.ศ. ๒๕๐๕ / ๐.๒๘ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�ำ / เสียง
อ�ำนวยการสร้าง ส�ำนักงานโฆษณาสรรพสิริ

ภาพยนตร์โฆษณาแบบแอนิเมชัน่ สร้างโดยส�ำนักงาน
โฆษณาสรรพสิริ ของ สรรพสิริ วิรยศิริ นักสื่อสารมวลชนคนส�ำคัญของไทย ฝีมือการวาดโดย ปยุต
เงากระจ่าง สร้างตัวการ์ตูนหนูหล่อและพ่อ เนื้อหา
ล้อแบบเรียนภาษาไทยส�ำหรับนักเรียนประถมอย่าง
แนบเนียน และแฝงการโฆษณาสรรพคุณขีผ้ งึ้ บริบรู ณ์
บาล์มได้อย่างแยบยล เป็นที่ติดหูของคนที่เกิดทัน
ภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้ เป็นความทรงจ�ำของยุคต้น
แห่งสังคมออนไลน์ทางโทรทัศน์ และเป็นภาพยนตร์
โฆษณาที่สร้างความเพลิดเพลินเจริญใจ ฝากรอยยิ้ม
มาถึงแม้อนุชนในปัจจุบันและสืบไป

วันแรกฉาย ๕ เมษายน ๒๕๐๙ / ๑๐๘ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
อ�ำนวยการสร้าง สหการภาพยนตร์ไทย
ก�ำกับ วิจิตร คุณาวุฒิ, พร้อมสิน สีบุญเรือง, ประกอบ
แก้วประเสริฐ

หนึ่งในภาพยนตร์ ๓๕ มม. เพียงไม่กี่เรื่อง ในยุคที่
วงการภาพยนตร์ไทยใช้ฟิล์มขนาด ๑๖ มม. ถ่ายท�ำ
ภาพยนตร์ จนเป็นทีม่ าของค�ำว่า “ยุค ๑๖” สร้างจาก
อาชญนิยายของ เศก ดุสิต นักประพันธ์ชื่อก้อง และ
ส. เนาวราช การทุ่มทุนอย่างหนึ่งของภาพยนตร์
เรื่องนี้คือ การประกบคู่ของสองพระเอกใหญ่ มิตร
ชัยบัญชา กับ ลือชัย นฤนาท นอกจากนี้ยังมีคุณค่า
เป็นตัวแทนของยุคสมัยแห่งสงครามเย็น และภาพยนตร์สายลับ

ผู้ชนะสิบทิศ
พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๐
ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / พากย์
อ�ำนวยการสร้าง เจ้าพระยาภาพยนตร์
ก�ำกับ เนรมิต (อ�ำนวย กลัสนิมิ)

หลุมศพที่ลือไซต์
พ.ศ. ๒๕๐๕ / ๒๙.๓๕ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�ำ / เสียง
อ�ำนวยการสร้าง บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ดประเทศไทย
จ�ำกัด
ก�ำกับ สมบูรณ์ วิรยศิริ

ตอนหนึ่ ง ในภาพยนตร์ ส ารคดี ชุ ด มรดกของไทย
รายการสารคดีทางโทรทัศน์รายการแรก ๆ ที่คนไทย
เป็นผู้สร้าง พาผู้ชมติดตามคณะนักโบราณคดีไทยที่
ไปยังแหล่งขุดค้นส�ำคัญสองแห่ง คือ “บางไซต์” และ

ภาพยนตร์ซึ่งสร้างมาจากวรรณกรรมยอดนิยมของ
“ยาขอบ” นับเป็นตัวอย่างอันหายากของหนังไทย
ไตรภาค โดยตัวหนังเองก็เป็นตัวอย่างอันดีเลิศของ
ขนบการท�ำหนังอย่างนาฏลักษณ์หนังไทย และการ
แสดงแบบหนังไทย การออกแบบฉาก เครือ่ งแต่งกาย
การถ่ายท�ำ การตัดต่อ และที่สุดการก�ำกับของบรม
ครู “เนรมิต”

ภาพยนตร์ซึ่งสร้างจากนิยายชื่อเดียวกันของ สุวรรณี
สุคนธา ได้รับรางวัล ส.ป.อ. (องค์การสนธิสัญญา
ป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เป็นภาพยนตร์ไทยที่สามารถพูดถึงเรื่องอุดมการณ์ของหนุ่ม
สาว ทีก่ ล้าเปิดโปงข้าราชการฉ้อฉล เป็นภาพยนตร์ที่
ดึงให้นิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ให้กลับมาดูหนังไทย

[ โนราขุนอุปถัมภ์นรากร ]
พ.ศ. ๒๕๑๖ / ๒๕ นาที
ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เงียบ

ภาพยนตร์ บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ใ นพิ ธี ไ หว้ ค รู ที่ มี ขุ น
อุปถัมภ์นรากร ครูโนราคนส�ำคัญชาวพัทลุง ผูเ้ ผยแพร่
การแสดงพืน้ เมืองทางภาคใต้ เป็นผูค้ รอบครู โดยพระ
เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร ซึ่งได้
เสด็จฯ มาร่วมในพิธี ได้ทรงให้ขุนอุปถัมภ์นรากร
ครอบครูให้พระองค์ด้วย หลังพิธีเป็นการแสดงร�ำ
โนรา นับเป็นการสื่อที่บันทึกพฤติปฏิบัติในฐานะครู
ใหญ่ของโนราในพิธีครอบครู อันเป็นการสืบทอด
ศาสตร์และจิตวิญญาณของการแสดงพืน้ บ้านพืน้ เมือง
จากรุ่นสู่รุ่น
วัยอลวน
วันแรกฉาย
๑๙ กันยายน ๒๕๑๙
/ ๑๒๑ นาที
ฟิลม์ ๓๕ มม. / สี / เสียง
อ�ำนวยการสร้าง
เอเพ็กซ์โปรดักชั่น
ก�ำกับ		
เปี๊ยก โปสเตอร์
ภาพยนตร์ที่ออกฉายในวันเวลาที่สังคมไทยก�ำลังตก
อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งอย่างรุนแรงทางการเมือง
ระหว่างขวาและซ้าย และจบลงด้วยอุบัติการณ์ ๖
ตุลา อันหฤโหด แต่ตัวภาพยนตร์กลับประสบความ

๓

ส�ำเร็จได้รับการต้อนรับจากผู้ชมทั่วประเทศอย่างสูง
สามารถครองใจคนไทยทุกชัน้ ชน โดยเฉพาะคนหนุม่
สาวที่มีพื้นเพจากต่างจังหวัดที่เข้ามาร�่ำเรียนและหา
งานท�ำในกรุงเทพฯ สามารถสะท้อนภาพของสังคม
ไทยที่ก�ำลังเปลี่ยนถ่าย ทั้งวัยของคนและของสังคม

บุญชูผู้น่ารัก

ฟ้าทะลายโจร

วันแรกฉาย
๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๑
/ ๑๑๕ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
อ�ำนวยการสร้าง
ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
ก�ำกับ
บัณฑิต ฤทธิ์ถกล

วันแรกฉาย
๒๘ กันยายน ๒๕๔๓
/ ๑๑๐ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
อ�ำนวยการสร้าง
ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
ร่วมกับฟิล์มบางกอก
ก�ำกับ วิศิษฐ์ ศาสนเที่ยง

ภาพยนตร์วัยรุ่นที่อบอวลกลิ่นอายของเด็กหนุ่มจาก
ต่างจังหวัดที่พกความฝันบริสุทธิ์เดินทางมาเข้ากรุง
เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามค่านิยมของสังคม โดย
สันติสุข พรหมศิริ รับบท เป็น บุญชู บ้านโข้ง เด็ก
สุพรรณคนซื่อได้อย่างสมจริงด้วยส�ำเนียงเหน่ออัน
เป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับมุกตลกของแก๊งซูโม่ซึ่ง
ช่วยสร้างสีสนั แต่ในขณะเดียวกันหนังก็พดู ถึงระบอบ
การศึกษาของไทยไว้ได้อย่างแนบเนียน บุญชูผู้น่ารัก
จึงเป็นหนังบันเทิงที่มีสาระและอยู่ในใจของผู้ชมชาว
ไทยเสมอมา

ภาพยนตร์รกั โศก บู๊ เคล้าบทเพลงเสนาะหู ตามขนบ
หนังไทยยุคเก่า ย้อมฟิล์มให้สีวิจิตรตา แม้จะประสบ
ความส� ำ เร็ จ เฉพาะในหมู ่ นั ก ดู ห นั ง เฉพาะกลุ ่ ม ใน
ประเทศไทย แต่ก็มีความโดดเด่นจนได้รับการคัด
เลือกให้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ นับ
เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ได้รับเกียรตินี้

ปุกปุย
คนภูเขา
วันแรกฉาย ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๒ / ๑๒๕ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
อ�ำนวยการสร้าง ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
ก�ำกับ คุณาวุฒิ (วิจิตร คุณาวุฒิ)

คนภูเขา เป็นภาพยนตร์ไทยหนึ่งในร้อยที่หายาก ซึ่ง
เจตนาพูดแทนชนเผ่ากลุม่ น้อยในรัฐไทย ผูส้ ร้างตัง้ ใจ
ถ่ายทอดให้เห็นวิถีชีวิต ความคิด และจิตใจของชน
เผ่าเหล่านัน้ ด้วยความรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจในความเป็น
มนุษย์ ที่ถูกกระท�ำอย่างไม่เท่าเทียมกัน
น�้ำพุ
วันแรกฉาย
๗ มิถุนายน ๒๕๒๗
๑๓๔ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
อ�ำนวยการสร้าง
ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
ก�ำกับ		
ยุทธนา มุกดาสนิท

/

สร้างมาจากเรื่องจริงของ วงษ์เมือง นันทขว้าง หรือ
น�ำ้ พุ ลูกชายคนเดียวของสุวรรณี สุคนธ์เทีย่ ง เจ้าของ
นามปากกา “สุวรรณี สุคนธา” ก่อนจะเป็นหนัง
“น�้ำพุ” เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่กระทรวงศึกษาฯ
แนะน�ำให้นกั เรียนอ่านนอกเวลา เพราะความตายจาก
ยาเสพติดของน�้ำพุ สะเทือนใจสังคมไทยในเวลานั้น
และเมื่อเป็นหนัง แม้ไม่มีหลักสูตรแนะน�ำหนังนอก
โรงเรียน แต่หลายโรงเรียนได้น�ำนักเรียนไปดู ชีวิต
และชะตากรรมของเขาจึงฝังอยู่ในความทรงจ�ำแห่ง
ยุคสมัยหนึ่งของสังคมไทย
*หมายเหตุ ชื่อเรื่องที่อยู่ใน [ ... ] หมายถึง ภาพยนตร์เรื่องนั้นไม่มี
ชื่อเรื่องปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ เป็นชื่อที่หอภาพยนตร์ตั้งขึ้นเอง
ปี พ.ศ. ที่อยู่ใน [ ... ] หมายถึง ปี พ.ศ. ที่หอภาพยนตร์สันนิษฐาน
ขึ้นเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานชัดเจน

วันแรกฉาย
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๓
/ ๙๓ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
อ�ำนวยการสร้าง
ไท เอ็นเตอร์เทนเม้นต์
ก�ำกับการแสดง
อุดม อุดมโรจน์

ภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องการก้าวผ่านพ้นวัยที่งดงาม
ละเมียดละไมฉาบด้วยรอยยิม้ และเจือความขมขืน่ ใน
ขณะเดียวกันก็วพิ ากษ์คนเป็นพ่อ-แม่ได้อย่างเจ็บแสบ
เพลงประกอบทีช่ ว่ ยขับอารมณ์ในหนังท�ำให้ได้รางวัล
ดนตรีประกอบยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์บันเทิง
และจากสมาคมผูส้ อื่ ข่าวบันเทิง นับว่าเป็นหนังเด็กที่
ดีที่สุดเรื่องหนึ่งของไทย
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อันธพาลครองเมือง
วันแรกฉาย
๑๑ เมษายน ๒๕๔๐
/ ๑๐๕ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
อ�ำนวยการสร้าง
ไท เอ็นเตอร์เทนเม้นต์
ก�ำกับ		
นนทรีย์ นิมิบุตร

ภาพยนตร์ซงึ่ สร้างจากนวนิยายทีว่ า่ ด้วยแก๊งวัยรุน่ ชือ่
ดัง ยุคจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่ออกฉายปรากฏ
ว่า ได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นประวัติการณ์ ทั้งที่
อยู่ในช่วงตลาดหนังไทยตกต�่ำ ด้วยเพราะการผลิตที่
ประณีตตื่นตาตื่นใจตามขนบของนักท�ำหนังโฆษณา
และประเด็นการถกเถียงกันว่าอะไรจริงอะไรเท็จ จาก
สือ่ อินเตอร์เน็ต ซึง่ เพิง่ เกิดขึน้ ในสังคมไทยในเวลานัน้
พอดี จึงนับเป็นหลักหมายส�ำคัญอันหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย

โหมโรง
วันแรกฉาย
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
/ ๑๐๑ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
อ�ำนวยการสร้าง
สหมงคลฟิล์ม, พร้อมมิตร
โปรดักชั่น, ภาพยนตร์หรรษา
และกิมมิคฟิล์ม
ก�ำกับ อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์

ภาพยนตร์ที่สร้างจากชีวิตของ “หลวงประดิษฐไพเราะ” ราชทินนามของ “ศร ศิลปบรรเลง” บรม
ครูดนตรีไทยในยุครัตนโกสินทร์ ก่อให้เกิดกระแส
เชิดชูความเป็นไทยที่ห่างหายไปนานจากจอภาพยนตร์ ภาพยนตร์ได้รบั รางวัลมากมายจากในประเทศ
และได้รับเลือกให้เข้าชิงรางวัลออสการ์ ในสาขา
ภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม พ.ศ. ๒๕๔๘
มหา’ลัยเหมืองแร่
วันแรกฉาย ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ / ๑๐๕ นาที
ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
อ�ำนวยการสร้าง จีเอ็ม เอ็ม ไท หับ
ก�ำกับ จิระ มะลิกุล

ภาพยนตร์จากเรื่องสั้นชุด “เหมืองแร่” ผลงานของ
อาจินต์ ปัญจพรรค์ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้คนหนุ่ม
สาวมาทุกยุคทุกสมัย เล่าถึงช่วงชีวติ หลังจากถูกรีไทร์
จากมหาวิ ทยาลั ย กลางคั น และบ่ า ยหน้ า แบกใบ
รับรองการเรียนสู่เหมืองแร่ จังหวัดพังงา แม้จะไม่
ประสบความส�ำเร็จในแง่ของรายได้ แต่ก็กวาดหลาย
รางวัลจากรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์
ครั้งที่ ๑๕

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา หอภาพยนตร์
ได้ส่งเจ้าหน้าที่แผนกสารสนเทศไปศึกษาดูงานที่
George Eastman House International
Museum of Photography and Film (GEH)
ณ เมืองโรเชสเตอร์ นครนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา ๑ เดือน
เพื่อไปศึกษาการจัดการเอกสารสนเทศด้านภาพยนตร์
จากหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่อนุรักษ์ฟิล์มมากกว่าหกสิบปี
และมีกรุสะสมสารสนเทศขนาดใหญ่
โดย ชลิดา เอื้อบ�ำรุงจิต รองผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ ได้
ประสานงานกับ Paulo Cherchi Usai ซึ่งเป็น Senior Curator แผนก
ภาพยนตร์ ของ GEH ในการประชุมใหญ่ประจ�ำปีของสมาพันธ์หอภาพยนตร์
ระหว่างชาติ ตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
การเดินทางด้วยเครื่องบินร่วม ๓๐ ชั่วโมง พาเราข้ามซีกโลกไป
ยังโรเชสเตอร์ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า ศูนย์กลางภาพถ่ายของโลก
เนื่องจากภายหลังสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกา ในปลายศตวรรษที่
๑๙ เกิดการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมขนานใหญ่ ฐานการผลิตเริม่ ขยายตัวไปนอก
เมืองหลวง โรเชสเตอร์ เองก็เป็นหนึง่ ในเมืองทีผ่ แู้ สวงโชคต่างเข้ามาจับจอง
ที่ดิน รวมถึง จอร์จ อีสต์แมน (ค.ศ. ๑๘๕๔ - ๑๙๓๒) ซึ่งได้มาซื้อที่ดินที่
โรเชสเตอร์ ในเวลาต่อมาได้กอ่ ตัง้ Eastman Dry Plate Co. และเมือ่ คิดค้น
การน�ำเซลลูโลสไนเตรทมาผลิตเป็นฐานฟิล์มส�ำหรับการถ่ายภาพได้ส�ำเร็จ
จึงน�ำออกขายในชื่อ Eastman Koday Co. หรือที่คนไทยคุ้นเคยกับในชื่อ
โกดัก อันเป็นจุดเริ่มต้นส�ำคัญให้เกิดภาพยนตร์ ซึ่งสถานที่ที่ไปฝึกงาน
ครั้งนี้ก็คือ บ้านที่อีสต์แมนเคยอาศัยนั่นเอง

ด้านหน้า George Eastman House หรือ GEH ปกคลุมไปด้วย
ต้นไม้ร่มรื่น มีประตูเหล็กสีเขียวขนาดเล็กด้านหน้าปราสาทเป็นทางเข้า
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ เมือ่ เข้าไปด้านในสิง่ ทีเ่ ราได้เห็นก็คอื ภาพของอีสต์แมนที่
มีขนมเค้กขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้า เพราะช่วงที่ไปฝึกงานตรงกับวันเกิด
ของอีสต์แมนพอดี (๑๒ กรกฎาคม ๑๘๕๔) เจ้าหน้าที่จึงจัดงานฉลองวัน
เกิดเล็ก ๆ เพื่อเป็นการร�ำลึกถึงอีสต์แมน
PHOTOGRAPHY COLLECTION แผนกอนุรักษ์ภาพถ่าย ซึ่งเก็บสะสม
และซ่อมสงวนรักษาภาพถ่ายตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม ที่ GEH มีกรุสะสมภาพถ่าย
ดาแกโรไทป์ (การใช้โลหะเงินบนแผ่นทองแดงในการถ่ายภาพ) ที่ใหญ่ที่สุด
แห่งหนึง่ ในโลก นอกจากนี้ ยังมีสตูดโิ อถ่ายภาพเพือ่ การท�ำส�ำเนาในรูปแบบ
ไฟล์ดจิ ทิ ลั และยังมีการจัดเวิรค์ ช็อปการถ่ายภาพด้วยวิธโี บราณแบบต่าง ๆ
เป็นประจ�ำตลอดทั้งปี เช่น ตอนที่ไปมีการจัดเวิร์คช็อปการถ่ายภาพแบบ

๕

ดาแกโรไทป์ ด้วยกล้องถ่ายภาพนิ่งขนาด ๓๕ มม. และการถ่ายภาพด้วย
ขั้นตอนการจัดการเอกสารสนเทศของแผนกภาพยนตร์เริ่มตั้งแต่
กระบวนการ Dry Collodion Negative ซึ่งใช้กระจกเป็นวัสดุรองรับในการ การจัดหา โดยแบ่งให้แต่ละฝ่ายท�ำหน้าที่จัดหาทรัพยากรของตนเอง แต่หาก
ถ่ายภาพ
ฝ่ายใดได้รบั ของทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับงานของตน ก็จะส่งต่อไปยังฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ
MOTION PICTURE COLLECTION เป็นแผนกอนุรักษ์ภาพยนตร์ ภายใน นัน้ ๆ แล้วจึงท�ำบัญชีเบือ้ งต้น และประเมินความส�ำคัญ ทรัพยากรสารสนเทศ
ยังมีอกี สองฝ่าย คือ STILL, POSTER, PAPER COLLECTION ท�ำหน้าทีจ่ ดั การ ที่ได้รับการประเมินให้เข้าระบบจะถูกส่งต่อไปออกเลขทะเบียนจัดหาซึ่งเป็น
เอกสารสนเทศด้ า นภาพยนตร์ และ DRYDEN THEATRE มี ห น้ า ที่ จั ด เลข ๑๒ หลัก ทีฝ่ า่ ยท�ำเครือ่ งมือช่วยค้น ซึง่ ท�ำหน้าทีค่ วบคุมเลขทะเบียนจัดหา
โปรแกรมและฉายภาพยนตร์ในแต่ละเดือน ซึ่งจะกล่าวอย่างละเอียดต่อไป และลงข้อมูลในระบบ The Museum System ฐานข้อมูลหลักของ GEH เพือ่
ป้องกันความผิดพลาดในการลงข้อมูล
TECHNOLOGY COLLECTION เป็นแผนกที่อนุรักษ์และจัดเก็บอุปกรณ์
จากนั้นจึงจัดการเอกสารสนเทศเหล่านั้นให้พร้อมส�ำหรับการจัด
เกี่ยวกับการถ่ายภาพและภาพยนตร์นับตั้งแต่แรกมีจนถึงปัจจุบัน ของสะสม
เก็บ ท�ำเครือ่ งมือช่วยค้น แปลงสัญญาณ และจัดเก็บ ในกรณีทเี่ อกสารสนเทศ
ที่น่าสนใจอย่างมากคือคิเนโตสโคป ซึ่งท�ำจากไม้โอ๊คและยังอยู่ในสภาพที่
ช�ำรุดจะไม่ทำ� การอนุรกั ษ์แต่ประการใด ยกเว้นเมือ่ มีกรณีจำ� เป็นต้องใช้เอกสาร
สมบูรณ์มากของโธมัส อัลวา เอดิสัน และ
สนเทศเท่านั้น โดยจะส่งไปอนุรักษ์ที่แผนก
กล้องซีเนมาโตกราฟของลูมิแอร์ ซึ่งทั้งสอง
PHOTOGRAPHY COLLECTION ซึง่ จะเก็บ
สิ่งนี้จัดแสดงไว้ที่ห้องนิทรรศการให้ผู้ที่มา
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ด้วย ในการฝึกงาน
เยือนได้ดูกันด้วย
ครั้ ง นี้ แนนซี่ ไ ด้ ท ดลองให้ ป ฏิ บั ติ จั ด การ
RICHARD AND RONAY MENSCHEL
เอกสารสนเทศ ๕ กลุ่มใหญ่ คือ การจัดการ
LIBRARY เป็นห้องสมุดเฉพาะที่ให้บริการ
ภาพนิ่งกรุดักลาส แฟร์แบงกส์, การจัดการ
หนังสือ วารสาร และแผ่นพับด้านภาพถ่าย
และภาพยนตร์ เปิดให้บริการแก่สาธารณะ
ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ และมีระบบสืบค้น
ออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา
ทรั พ ยากรสารสนเทศด้ า นภาพถ่ า ยและ
ภาพยนตร์ได้ดียิ่งขึ้น
EASTMAN LEGACY COLLECTION ท�ำ
หน้าที่อนุรักษ์มรดกของจอร์จ อีสแมน และ
มี ARCHIVES AND STUDY CENTER ส�ำหรับ
ผู้ที่สนใจศึกษาอัตชีวประวัติอีสต์แมนโดย
เฉพาะ โดยมรดกที่ส�ำคัญคือบ้านและสวน
ของอีสต์แมน ซึง่ เปิดให้บคุ คลทัว่ ไปได้เข้าชม
โดยพยายามคงไว้ให้เหมือนกับเมื่อครั้งที่
อีสต์แมนใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้มากที่สุด
หลังจากนั้น แนนซี่ผู้ดูแลการฝึก
งานในครั้ ง นี้ แ นะน� ำ ให้ เ ราได้ รู ้ จั ก แผนก
ต่าง ๆ ของ GEH แล้ว แนนซี่พาเราไปที่ฝ่าย
STILL, POSTER, PAPER COLLECTION
หรือ ภาพนิ่ง ใบปิด และเอกสารสนเทศ
เกี่ยวกับภาพยนตร์เป็นส�ำคัญ ซึ่งแนนซี่เป็น
ผู้แลอยู่ และพาไปดูห้องเย็นเก็บเอกสาร
สนเทศซึง่ มีการควบคุมอุณหภูมทิ ี่ ๒๐ องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ ๓๐ - ๕๐%
เอกสารสนเทศส่วนใหญ่ คือ ภาพนิ่งเกี่ยวกับภาพยนตร์ โดยกรุสะสมที่ใหญ่
ที่สุดคือ กรุภาพนิ่งของบริษัทวอร์เนอร์บราเธอร์ส และกรุภาพนิ่งของดักลาส
แฟร์แบงกส์ นักแสดง ผู้ก�ำกับ ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในยุคหนังเงียบ รองลงมา
คือ ฟิล์มภาพนิ่ง ซึ่งมีทั้งเนกาทีฟขาวด�ำและเนกาทีฟสี ฟิล์มสไลด์

๖

๓.

ฟิล์มภาพนิ่งและท�ำส�ำเนาฟิล์มภาพนิ่งกรุ
ดักลาส แฟร์แบงกส์, การจัดการกระจก
สไลด์กรุเจมส์ การ์ด, การจัดการฟิล์มสไลด์
กรุ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ท ้ อ งถิ่ น และการจั ด เก็ บ
ใบปิดภาพยนตร์กรุ STRAND RELEASING
ซึ่งเป็นบริษัทจัดจ�ำหน่ายภาพยนตร์ โดยใน
บทความนี้จะขอยกตัวอย่าง ๒ กลุ่มแรก
		
การจัดการภาพถ่ายกรุดักลาส
แฟร์แบงกส์ (DOUGLAS FAIRBANKS,
1883 – 1939) โดยขั้นตอนแรกคือ การ
คัดแยกภาพนิ่งกว่าห้าร้อยภาพที่คละอยู่
ด้วยกันในกล่องโดยไม่มชี อื่ เรือ่ งเขียนบอกไว้ ในการปฏิบตั งิ านทุกครัง้ ต้องใส่
ถุงมือผ้าฝ้ายหรือผ้าไนลอน เพือ่ ป้องกันการเกิดรอยนิว้ มือหรือรอยขูดขีด และ
เนือ่ งจากไม่มชี อื่ เรือ่ งของภาพยนตร์ปรากฏไว้ในภาพ การคัดแยกจึงต้องอาศัย
การอ่านภาพ หรือดูจาก “รหัส” ตัวอย่างเช่น ภาพนิง่ จากภาพยนตร์ซงึ่ แสดง
โดยดักลาส แฟร์แบงกส์ ภาพนี้ จะเห็นว่ามีรหัส BP3LA อยู่มุมขวาด้านล่าง

ของภาพ อักษร BP นี้ย่อมาจาก BLACK PIRATE ซึ่งก็คือชื่อภาพยนตร์ THE
BLACK PIRATE นัน่ เอง แต่กระนัน้ ก็ตาม บางรหัสในภาพก็อาจไม่ได้สอดคล้อง
กับชื่อภาพยนตร์เลยก็เป็นได้ เช่นในเรื่องเดียวกันนี้เอง ยังมีรหัส SP2 ปรากฏ
อีกด้วย รหัสต่าง ๆ นี้ เจ้าหน้าที่ของ GEH ต่างพยายามรวบรวมจากเอกสาร
ที่ได้รับจากสตูดิโอ และช่วยกันจดบันทึกท�ำเป็นบัญชีไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิง
ต่อไป นอกจากนีย้ งั ต้องอาศัยการสังเกตเครือ่ งแต่งกายหรืออายุของนักแสดง
และจะดีเป็นอันมากหากเคยดูภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ ก็จะช่วยให้การคัดแยก
ถูกต้องแม่นย�ำยิ่งขึ้น
เมื่ อ คั ด แยกตามชื่ อ เรื่ อ ง
ภาพยนตร์ได้แล้ว จึงถึงขั้นตอนการจัด
เก็บ โดยจะจัดเก็บตามชือ่ เรือ่ ง ภาพถ่าย
เรื่องเดียวกันจะใส่ไว้ในแฟ้มเดียวกัน
และใส่กล่องจัดเก็บเอกสาร โดยทัง้ แฟ้ม
และกล่องท�ำมาจากกระดาษไร้กรดเพือ่
ไม่ให้เกิดอันตรายต่อภาพถ่าย และใช้
ดินสอเขียนชื่อเรื่องของภาพยนตร์ตรง
ขอบของแฟ้ม ก่อนจะจัดเก็บใส่กล่องอีก
ครั้งหนึ่ง ซึ่งสามารถเปิดจากด้านข้างได้
ท�ำให้เห็นชื่อเรื่องของภาพยนตร์โดยไม่
ต้องหยิบกล่องออกมาทั้งหมด
อีกกรุหนึง่ คือการจัดเก็บฟิลม์
๑. แนนซี่ คอฟฟ์แมน ผู้ดูแลการฝึกงาน ก�ำลัง
เปิดให้ดูการจัดเก็บใบปิดภาพยนตร์ ภายใน
ห้องเย็นเก็บเอกสารสนเทศ
๒. ห้องเก็บฟิล์มไนเตรท
๓. ส่วนพิพิธภัณฑ์ของ GEH

ไนเตรท (ฟิลม์ ทีต่ ดิ ไฟได้งา่ ย) ภาพนิง่ กรุ
ดักลาส แฟร์แบงกส์ ขนาด ๕ x ๗ นิ้ว
และท�ำส�ำเนาเป็นไฟล์ดิจิทัลคุณภาพสูง
ความละเอียดของภาพขึ้นอยู่กับขนาด
ภาพต้นฉบับ กรณีนี้ตั้งค่าความละเอียด
ของภาพที่ ๖๐๐ dpi หากภาพมีขนาด
เล็กลงก็จะใช้ความละเอียดมากขึน้ ส่วน
การจัดเก็บไฟล์ภาพดิจิทัล จะจัดเก็บใน
เซิร์ฟเวอร์หลักของแผนกภาพยนตร์โดยตรง โดยตั้งชื่อแฟ้มตามชื่อเรื่องของ
ภาพยนตร์ และตัง้ ชือ่ ไฟล์ดว้ ยตัวเลข ๑๒ หลักตามเลขทะเบียนจัดหา จากนัน้
จึงเขียนชื่อเรื่องที่มุมบนซ้ายมือบนซองไร้กรด ตามด้วยล�ำดับของภาพและ
หมายเลขกล่องทีจ่ ดั เก็บทีม่ มุ บนขวา และเลขทะเบียนจัดหาทีด่ า้ นล่าง ในกรณี
ของฟิล์มภาพนิ่งไนเตรทจะไม่จัดเก็บในกล่องกระดาษ แต่จะจัดเก็บในกล่อง
พลาสติกที่แนนซี่ดัดแปลงเองโดยใช้พลาสติกลูกฟูกมาตัดเป็นกล่อง และใช้
กระดาษกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ฟิล์มเคลื่อนไหวเมื่อมีการขนย้าย
ส่วนเอกสารสนเทศทีม่ ขี นาดใหญ่เกินขนาด A3 ซึง่ ไม่สามารถแปลง

สัญญาณด้วยเครื่องสแกนเนอร์ได้ เช่น
ใบปิดภาพยนตร์ หากจ�ำเป็นต้องท�ำ
ส�ำเนา จะส่งให้ฝ่าย PHOTOGRAPHY
COLLECTION ท�ำส�ำเนาโดยการถ่าย
ภาพให้ ซึ่งฝ่ายนี้จะมีสตูดิโอถ่ายภาพ
และระบบการจัดการไฟล์ดจิ ทิ ลั (Digital
Asset Management: DAM) ในการ
จัดการไฟล์ภาพ
จากนั้น จึงท�ำเครื่องมือช่วยค้น
ภาพนิ่ ง โดยส่ ว นงานนี้ ใ ช้ โ ปรแกรม
FileMaker Pro ซึ่งเป็นโปรแกรมที่หอ
จดหมายเหตุนยิ มใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
โดย GEH ได้ดัดแปลงและน�ำมาใช้จัด
๔. แผนกอนุรักษ์ภาพยนตร์
๕. ซีเนมาโตกราฟ
และอุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์
ของแผนก Technology Collection
๖. บริเวณด้านหน้า GEH

เก็บเครื่องมือช่วยค้นเอกสารสนเทศ
ด้านภาพยนตร์ แบ่งเป็นข้อมูลภาพยนตร์
ข้อมูลจ�ำเพาะ และข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท�ำงาน นอกจากนี้ยังรองรับไฟล์ภาพ
ดิจิทัลอีกด้วย ในการลงข้อมูลในฐาน
ข้อมูล FileMaker Pro นั้น จะใช้ตัว
อักษรใหญ่ทั้งหมด เพื่อให้การลงข้อมูล
มีความเป็นเอกภาพ ป้องกันการคลาดเคลื่อนของการใส่ข้อมูลหากมีเจ้าหน้าที่หลายคน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง
จัดเก็บภาพนิ่งใส่กล่องเพื่อน�ำไปเก็บในห้องเย็นเป็นขั้นตอนสุดท้าย
นอกจากจะสอนขั้นตอนการจัดการเอกสารสนเทศแล้ว แนนซี่ยัง
สอนวิธีการท�ำงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการชี้ให้เห็นสิ่งส�ำคัญที่มักถูกละเลยไป
อย่างเช่น การอธิบายความเป็นมาของเอกสารสนเทศแต่ละกรุ ซึ่งมีส่วนช่วย
ในการประเมินการจัดการเอกสารสนเทศ ซึ่งความรู้เหล่านี้ จะได้น�ำมาปรับ
ใช้ในการจัดการเอกสารสนเทศที่มีอยู่มากมายในหอภาพยนตร์ของเรา

๗

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

nd

THE 32 GIORNATE
ส�ำหรับคนไทยทั่วไปแล้ว คงจะคุ้นเคยหนังเงียบ
จากนักแสดงตลกชื่อดัง ชาร์ลี แชปลิน หรือที่คนจ�ำนวน
หนึ่งเรียกเขาว่า “ไอ้หนวดจิ๋ม” นี่อาจเป็นผลมาจากการที่
ผลงานของแชปลินยังคงเผยแพร่อยู่จนถึงปัจจุบันใน
รูปแบบสื่อต่าง ๆ รวมทั้งลักษณะตัวละครของแชปลินที่
แสดงเป็น “คนจรจัด” ก็ยังถูกลอกเลียนแบบ และน�ำมา
เล่นตลกในสื่อกระแสหลักของไทยอยู่เป็นประจ�ำ

เทศกาลภาพยนตร์เงียบปอร์ดิโอเน
เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๕ โดยกลุ่มนักศึกษา
เพื่อต้องการสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่เหยื่อ
ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นบริเวณนั้น
ในปีแรกเทศกาลจัดขึ้นเพียง ๓ วัน
หลังจากนั้น ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้น
ที่ท�ำให้เมืองปอร์ดิโอเนเป็นที่รู้จัก
ในฐานะเมืองที่จัดงานเทศกาลภาพยนตร์เงียบ

๘

ส่วนหนังเงียบของไทยแล้ว เป็นทีน่ า่ เสียดายว่า ในประวัตศิ าสตร์
การสร้างหนังเล่าเรื่องของไทยนั้น มีการสร้างหนังเงียบเพียงไม่กี่เรื่อง และ
เริ่มสร้างในช่วงที่ประเทศตะวันตกได้ริเริ่มสร้างหนังเสียงแล้ว ท�ำให้ผู้สร้าง
หนังไทยหันไปผลิตหนังเสียงแทน หน�ำซ�ำ้ ในจ�ำนวนภาพยนตร์ไทยไม่กเี่ รือ่ ง
นี้ มีเพียงเศษเสีย้ วความยาวประมาณหนึง่ นาที ของภาพยนตร์ไทยเรือ่ ง โชค
สองชั้น (๒๔๗๐) ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่สร้างโดยทีมงานชาวไทย (สยาม
ในสมัยนั้น) เท่านั้นที่ยังคงอยู่รอดมาให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสเห็นมาจนถึง
ปัจจุบัน นอกจากนี้ก็จะมีหนังเงียบที่ถ่ายท�ำกันเอง ไม่ได้ออกฉายตาม
โรงภาพยนตร์อย่างภาพยนตร์ฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว เรื่อง แหวนวิเศษ (๒๔๗๒) หรือหนังสั้นผลงานของกลุ่มพนักงาน
ธนาคารมณฑล ซึง่ ท�ำขึน้ เพือ่ จัดฉายในสโมสรเรือ่ ง กะเทยเป็นเหตุ (๒๔๙๗)
แต่สำ� หรับในระดับนานาชาติแล้ว เทศกาลภาพยนตร์เงียบทีเ่ มือง
ปอร์ดิโอเน (Pordenone) ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศอิตาลี หรือชื่อในภาษาอิตาลีว่า Giornate del Cinema Muto
ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์เงียบที่ใหญ่ที่สุด และมีความส�ำคัญอย่างมาก ใน
แต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมเทศกาลจากทั่วทุกมุมโลก
เทศกาลภาพยนตร์เงียบปอร์ดโิ อเน เริม่ ขึน้ ครัง้ แรกเมือ่ ปี ๒๕๒๕
โดยกลุ่มนักศึกษา เพื่อต้องการสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่เหยื่อผู้ประสบภัย
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นบริเวณนั้น ในปีแรกเทศกาลจัดขึ้นเพียง ๓ วัน
หลังจากนัน้ ก็กลายเป็นจุดเริม่ ต้นทีท่ ำ� ให้เมืองปอร์ดโิ อเนเป็นทีร่ จู้ กั ในฐานะ
เมืองที่จัดงานเทศกาลภาพยนตร์เงียบ เริ่มมีผู้คนสนใจเข้าร่วมมากขึ้น
เทศกาลจึงต้องขยายระยะเวลาในการจัดงาน และด้วยจ�ำนวนภาพยนตร์ที่
มีมากขึน้ ในแต่ละปี เทศกาลมักจะคัดเลือกโปรแกรมภาพยนตร์เงียบทีห่ ลาก
หลาย และไม่จำ� กัดเฉพาะภาพยนตร์เงียบทีไ่ ด้รบั ความนิยมเพียงอย่างเดียว

เทศกาลภาพยนตร์เงียบปอร์ดิโอเน ครั้งที่ ๓๒

DEL CINEMA MUTO
โดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ หอภาพยนตร์แห่งชาติ (ในสมัยนั้น) ได้ส่ง
ภาพยนตร์เงียบของไทยไปเข้าร่วมเทศกาลด้วย ซึง่ นอกจาก แหวนวิเศษ และ
ภาพที่เหลือจาก โชคสองชั้น ยังมีภาพที่เหลือจากภาพยนตร์ ใครดีใครได้
(๒๔๗๑) รวมไปถึงภาพบันทึกเหตุการณ์ส�ำคัญ ๆ ไม่ว่าจะเป็น พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จประพาสกรุงเบิรน์ และกรุงสตอกโฮล์ม
(๒๔๔๐) พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว (๒๔๖๙) พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกพระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั (๒๔๖๙) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จ
เยี่ยมมณฑลฝ่ายเหนือ (๒๔๗๐) เป็นต้น
ความน่าตื่นเต้นของเทศกาลนี้ ไม่ได้มีเพียงการฉายหนังเงียบ
เท่านัน้ แต่ยงั มีการบรรเลงดนตรีสดประกอบด้วย ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นเปียโน
จึงเป็นการจ�ำลองภาพการจัดฉายภาพยนตร์ในยุคสมัยก่อนมาให้ผู้ชมได้รับ
ชมกัน
ส�ำหรับในปีนี้ ถือเป็นปีที่ ๓๒ โดยเทศกาลจัดขึ้นในวันที่ ๕–๑๒
ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งทางเทศกาลมีโปรแกรมที่ส�ำคัญ ๆ เช่น
Sealed Lips: Sweden’s Forgotten Years, 1925 – 1929 ซึ่งเป็น
โปรแกรมภาพยนตร์เงียบของสวีเดน จากปี ๒๔๖๘–๒๔๗๒ ซึ่งถือเป็นช่วง
“ขาลง” ของวงการภาพยนตร์ประเทศสวีเดน หลังจากผู้ก�ำกับภาพยนตร์
ฝีมือดี Victor Sjöström และนักแสดงชื่อดังอย่าง Greta Garbo ย้ายไป
ท�ำงานที่ฮอลลีวู้ด ท�ำให้ภาพยนตร์ที่สร้างในยุคนี้ถูกมองข้ามมาโดยตลอด
Mexico: Records of Revolution เป็นโปรแกรมที่รวบรวมภาพยนตร์
ที่บันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนการปฏิวัติจนถึงหลังการปฏิวัติ ซึ่งถือเป็น
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์การเมืองที่ส�ำคัญของประเทศเม็กซิโกครั้งใหญ่ ที่
กินเวลานานกว่าทศวรรษ
Gerhard Lamprecht: “Keen Eye, Gentle Heart” ผลงานภาพยนตร์
เงียบของผู้ก�ำกับชาวเยอรมัน Gerhard Lamprecht ผู้สร้างภาพยนตร์ที่
พยายามถ่ายทอดปัญหาความยากจนของเบอร์ลนิ ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ
ที่ ๒๐
Early Cinema เป็นโปรแกรมที่รวบรวมภาพยนตร์ในยุคแรกเริ่มของการ
ผลิตภาพยนตร์ เช่น The Corrick Collection ซึ่งเป็นภาพยนตร์เงียบจาก
หลากหลายผู้สร้างที่ครอบครัว Corrick ได้บริจาคให้แก่หอภาพยนตร์
และโสตทัศน์แห่งชาติออสเตรเลีย (National Film and Sound Archive)
เป็นผู้เก็บรักษาและอนุรักษ์
นอกจากนี้ ยังมีการฉายภาพยนตร์ทเี่ พิง่ ได้รบั การค้นพบใหม่ และ
ภาพยนตร์ที่เพิ่งได้รับการบูรณะ อย่างผลงานภาพยนตร์ตลกของ Buster
Keaton เรื่อง The Blacksmith (๒๔๖๔) โดยมีการค้นพบฟิล์มอีกชุดหนึ่ง
ที่ประเทศอาร์เจนตินา จึงมีการล�ำดับภาพและฉากเพิ่มเติมจากฉบับที่
เผยแพร่อยู่ในปัจจุบัน และไฮไลต์ส�ำคัญของเทศกาลปีนี้ คือ การฉายรอบ
ปฐมทัศน์ฟลิ ม์ ภาพยนตร์ Too Much Johnson (๒๔๘๑) ถ่ายท�ำโดย Orson
Welles ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เขาท�ำขึ้นเพื่อใช้ประกอบละครเวที Too Much
Johnson แต่สุดท้ายก็ประสบปัญหาต้องล้มเลิกไปในที่สุด
และอี ก หนึ่ ง โปรแกรมพิ เ ศษของปี นี้ คื อ การฉายภาพยนตร์
ประกอบการพากย์สดแบบ “เบนชิ” (Benshi) ซึ่งเป็นการพากย์ภาพยนตร์
แบบดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่น โดยทางเทศกาลได้เชิญ Ichiro Kataoka ผู้
สืบทอดวัฒนธรรมเบนชิชื่อดังในญี่ปุ่น โดยลักษณะของเบนชิจะคล้าย ๆ

กับการพากย์สดคนเดียวของไทย เพียงแต่วา่ นอกจากจะพากย์ตามบทแล้ว
ยังจะต้องเป็นผู้เล่าบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ด้วย
ในส่วนของภาพยนตร์เปิดเทศกาลปีนี้ ทางเทศกาลได้เลือก
ภาพยนตร์สเปนเรื่อง Blancanieves (๒๕๕๕) ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เพิ่ง
สร้างใหม่ แต่กลับใช้วิธีการด�ำเนินเรื่องตามแบบฉบับของภาพยนตร์เงียบ
โดยดัดแปลงจากเรือ่ งสโนไวท์กบั คนแคระทัง้ เจ็ด ภาพยนตร์เรือ่ งนีไ้ ด้รบั เสียง
ชืน่ ชมจากนักวิจารณ์ทวั่ โลก ส่วนภาพยนตร์ปดิ เทศกาลเป็นผลงานภาพยนตร์
ตลกทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ดี ๆ ของ Harold Lloyd เรือ่ ง The Freshman (๒๔๖๘)
ซึ่งเป็นการฉายประกอบการแสดงดนตรีแบบวงออร์เคสตราเต็มรูปแบบ
นอกจากการฉายภาพยนตร์เงียบประกอบดนตรีสดแล้ว ภายใน
เทศกาลยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษอย่างกิจกรรม Masterclass โดยมี
นักดนตรีที่ได้รับเชิญมาร่วมเทศกาลเป็นผู้สอนและถ่ายทอดเทคนิคต่าง ๆ
แก่ นั ก เปี ย โนรุ ่ น ใหม่ ที่ ต ้ อ งการเรี ย นรู ้ ศ าสตร์ ก ารเล่ น เปี ย โนประกอบ
ภาพยนตร์เงียบ และ Collegium ซึ่งเป็นการบรรยายที่เกี่ยวกับโปรแกรม
ภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่ถูกน�ำเสนอในเทศกาลปีนี้
และเป็นประจ�ำทุกปีที่เทศกาลจะมอบรางวัล The Jean Mitry
Award ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้ท�ำหน้าที่อนุรักษ์และสนับสนุน
ภาพยนตร์เงียบอย่างโดดเด่น โดยผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ หอภาพยนตร์
และโสตทัศน์แห่งชาติออสเตรเลีย และ Aurelio de los Reyes นัก
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เม็กซิกัน
ถึงแม้ว่าเทศกาลภาพยนตร์เงียบปอร์ดิโอเนจะไม่ได้มีความยิ่ง
ใหญ่เหมือนเทศกาลภาพยนตร์สำ� คัญ ๆ อย่างเมืองคานส์ เบอร์ลนิ หรือ เวนิส
แต่เทศกาลแห่งนี้ได้ท�ำหน้าที่อันส�ำคัญยิ่ง นั่นคือการสนับสนุนการอนุรักษ์
ภาพยนตร์เงียบ ซึ่งมักถูกมองข้ามจากภาคธุรกิจเพราะไม่สามารถท�ำก�ำไร
ได้ เทศกาลแห่งนี้จึงเป็นเสมือนสวรรค์ส�ำหรับนักดูหนัง นักวิจารณ์ นัก
ประวัติศาสตร์ นักอนุรักษ์ภาพยนตร์ และผู้ที่สนใจภาพยนตร์เงียบจากทั่ว
ทุกมุมโลก

๙

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

กิจกรรมเดือนสิงหาคม
๒๒ สิงหาคม –
๑ กันยายน

หอภาพยนตร์ ร่วม
กั บ มู ล นิ ธิ ห นั ง ไทย
จั ด ง า น เ ท ศ ก า ล
ภาพยนตร์สั้นครั้งที่
๑๗ (17th Thai Short Film and Video Festival)
ณ ห้องออดิทอเรียม ชัน้ ๕ และห้องประชุม ๔๐๑ ชัน้ ๔
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยตลอด
เทศกาลได้จัดฉายภาพยนตร์สั้นทั้งของไทยและต่างประเทศ อาทิ โปรแกรมหนังยอดเยี่ยมจากเทศกาล
ภาพยนตร์สั้นแคลร์มองเฟอร์ลอง (เทศกาลหนังสั้นที่
ใหญ่ที่สุดในโลก) โปรแกรม S-Express ที่รวบรวม
หนังสั้นจากประเทศจีนและอาเซียน โปรแกรมหนัง
สั้ น Queer โปรแกรมหนั ง สั้ น ที่ เ กี่ ย วกั บ คนพิ ก าร
เป็ น ต้ น และการจั ด ประกวดหนั ง สั้ น โดยติ ด ตาม
รายละเอียดรางวัลเทศกาลนี้ ได้ที่หน้า ๑๒

กิจกรรมเดือนกันยายน
๓ กั น ยายน คณะผู ้ สู ง อายุ จ ากศู น ย์ ก ารแพทย์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าชมภาพยนตร์
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา เรื่อง Modern Time
๗

กันยายน เนื่องในวาระก้าวสู่ปีที่ ๓๐ ของการ

สถาปนาหอภาพยนตร์ จึงได้มีการจัดกิจกรรม ก้าวสู่
สามทศวรรษหอภาพยนตร์ โดยในช่วงเช้า จัดฉาย
ภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่อง แม่น�้ำโคลน และเชิญ นิวัติ
กองเพียร มาเป็นวิทยากรเช่นเดียวกับวันสถาปนา
หอภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๒๗ และได้
เปิดให้มกี ารบริจาคเงินเพือ่ ร�ำลึกถึงการบริจาคเงินทุน
ก่อตั้งหอภาพยนตร์เมื่อครั้ง ๒๙ ปีที่แล้ว โดยน�ำเงิน
ดังกล่าวมอบให้กับพิพิธภัณฑ์วัดท่าพูด ในวันที่ ๑๙
กันยายน ซึ่งตรงกับวันพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เพื่อน�ำไป
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ต่อไป
ในช่วงบ่าย ได้จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนาใน
หัวข้อ “การเกิดใหม่ของฟิล์มเก่า” ว่าด้วยการใช้ภาพ

เคลือ่ นไหวจากหอ
ภาพยนตร์ โดย
แลกเปลี่ยนความ
คิ ด และมุ ม มอง
กับ โดม สุขวงศ์ ผู้
อ� ำ น ว ย ก า ร ห อ
ภาพยนตร์ ชลิดา
เอือ้ บ�ำรุงจิต รองผูอ้ ำ� นวยการหอภาพยนตร์ และ ประวิทย์
แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์ พร้อมฉายภาพยนตร์
เรื่อง London : The Modern Babylon ภาพยนตร์
สารคดีจากอังกฤษซึ่งเป็นตัวอย่างที่น่าศึกษาส�ำหรับการ
เลื อ กใช้ ภ าพเคลื่ อ นไหวมาตั ด ต่ อ เรี ย บเรี ย งให้ เ ป็ น
ภาพยนตร์ ไ ด้ อ ย่ า งน่ า สนใจและมี ชี วิ ต ชี ว า ณ โรง
ภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๐ กันยายน ผู้ชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ร่วมวางดอกไม้

เพือ่ ร�ำลึกถึงนักแสดงสาว ฉายา “ไข่มกุ แห่งเอเชีย” ภาวนา ชนะจิต บนรอย
ประทับมือและเท้า ณ ลานดารา (เสียชีวิต ๙ กันยายน ๒๕๕๕)

๒๗

สิงหาคม บุรินทร์ วงศ์รัตนานุกูล ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท มิยาบิ กริลล์ จ�ำกัด น�ำ
ทีมพนักงาน พร้อมด้วยดีเจคลื่น ๑๐๓.๕ จัดกิจกรรม
“มิยาบิ สร้างรอยยิ้ม สร้างพลังสู่สังคม” จูงมือเหล่า
น้อง ๆ โรงเรียนวัดสะแก เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการ
โรงหนังโรงเรียน” ซึ่งจัดโดยหอภาพยนตร์ เพื่อร่วม
สร้างประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ให้กับเด็ก ๆ
และเรียนรูเ้ รือ่ งราวของภาพยนตร์ไทยตัง้ แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันภายในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย พร้อมกันนี้
บริษัท มิยาบิ กริลล์ จ�ำกัด ยังได้มอบเงินสนับสนุน
โครงการโรงหนังโรงเรียน เป็นเงินจ�ำนวน ๑๐,๐๐๐
บาท

๒๘

สิงหาคม สถาบันหนังไทย จัดกิจกรรมชั้นครู

(Masterclass) ครั้งที่ ๘ โดยเชิญ Umesh Kulkarni
ผู้ก�ำกับภาพยนตร์มือรางวัลจากอินเดีย มาบรรยายถึง
เบื้องหลังความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของเขา ณ
ห้ อ งออดิ ท อเรี ย ม ชั้ น ๕ หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง
กรุงเทพมหานคร

๑๘

กันยายน เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์และผู้มาชม
ภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ร่วมวาง
ดอกไม้และจุดเทียนบนแผ่นจารึกรอยมือรอยเท้าของ
โกร่ง กางเกงแดง เนื่องในวาระครบรอบ ๒ ปี การ
จากไปของยอดดาวตลกผูท้ คี่ รัง้ หนึง่ เคยร่วมสร้างสีสนั
ในภาพยนตร์ไทยมามากมายกว่า ๓๐๐ เรื่อง

๒๗ กันยายน สถาบันหนังไทย จัดงานประชุมวิชาการ
ด้านภาพยนตร์ครัง้ ที่ ๓ โดยมีผนู้ ำ� เสนองานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับ
ภาพยนตร์ไทยทั้งสิ้น จ�ำนวน ๙ ชิ้น ณ โรงภาพยนตร์ศรี
ศาลายา (อ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๑๔)
และในวันเดียวกัน หอภาพยนตร์ ร่วมกับ
ออลแม็ ก กาซี น จั ด ฉายภาพยนตร์ เ รื่ อ ง ผู ้
พันเรือพ่วง ในโครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ผ่านสื่อภาพยนตร์ ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์
๒๙ กันยายน กิจกรรมดูหนังกับโดม โดยใน

๒๑ กันยายน หอภาพยนตร์

ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก อ�ำพล ล�ำพูน มาประทับ
รอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๔๕ บนลานดารา
และร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์
โดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงภาพยนตร์ศรี
ศาลายา

ครั้งนี้ โดม สุขวงศ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง
ปีศาจ และได้แลกเปลี่ยนทัศนะกับนายแพทย์
ประจวบ มงคลศิริ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
พิจติ ร ผูร้ บั บทเป็นพระเอก และ ทาดาชิ โอโนซากิ เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจ�ำประเทศไทย นักแสดงสมทบในเรื่อง

กิจกรรมเดือนตุลาคม
๑ ตุลาคม คณะผู้สูงอายุจากศูนย์การแพทย์กาญจนา-

ภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าชมภาพยนตร์เรือ่ ง บันทึก
รักพิมพ์ฉวี ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ในวันเดียวกัน
ชมรมผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัด
กิจกรรมสันทนาการเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
นครปฐม โดยครัง้ นีไ้ ด้เข้าเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์
ไทย และชมภาพยนตร์ภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๓

ตุ ล าคม หอภาพยนตร์

จั ด ฉายภาพยนตร์ ส ารคดี
การเมื อ งในโปรแกรมพิ เ ศษ
“ตุ ล าร� ำ ลึ ก ” เนื่ อ งในวาระ
ครบรอบ ๔๐ ปี เหตุการณ์ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๑๖ จ�ำนวน ๓ เรื่อง
ได้แก่ ประชาธิป’ไทย โดย เป็น
เอก รั ต นเรื อ ง และ ภาสกร
ประมูลวงศ์ ลมตุลาคม โดย พัฒนะ จิรวงศ์ และ เงา
ประวั ติ ศ าสตร์ โดย ภาณุ อารี ก้ อ ง ฤทธิ์ ดี และ
กวีนิพนธ์ เกตุประสิทธิ์ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๗ ตุลาคม หอภาพยนตร์จัดงานวันสรรพสาตร เพื่อ
เป็นการร�ำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทอง
แถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ “พระบิดา
แห่งภาพยนตร์สยาม” โดยจัดฉายภาพยนตร์เงียบ และ
บรรเลงดนตรี ป ระกอบโดยวงกอไผ่ พร้ อ มจ� ำ ลอง
บรรยากาศ “งานประจ�ำปีวัดเบญจมบพิตร” ซึ่งจัดขึ้น
เป็นครั้งที่ ๕ ภายในงานมีการออกร้านและมหรสพ
ต่าง ๆ มากมาย โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
๑๙ ตุลาคม หอภาพยนตร์จัดงานหนังบ้านครั้งที่ ๖ ณ

๔

ตุ ล าคม หอภาพยนตร์ จั ด กิ จ กรรมวั น อนุ รั ก ษ์
ภาพยนตร์ ไ ทย และพิ ธี ป ระกาศขึ้ น ทะเบี ย นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ ๓ จ�ำนวน ๒๕ เรื่อง โดยได้
รั บ เกี ย รติ จ ากที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
วัฒนธรรม สุระ เตชะทัต ตัวแทนรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี โดยมีแขกผู้มีเกียรติและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
อาทิ เปี๊ยก โปสเตอร์ ผู้ก�ำกับภาพยนตร์เรื่อง วัยอลวน
สันติสุข พรหมศิริ นักแสดงจากเรื่อง บุญชู ยุทธนา ๑๕ ตุลาคม ยามินา เบนกีกี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
มุกดาสนิท ผู้ก�ำกับภาพยนตร์เรื่อง น�้ำพุ เข้าร่วมงาน กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส ให้เกียรติมาเปิด
ประติ ม ากรรม ฌอง กาแบง ดาราภาพยนตร์ ที่
ดังกล่าวด้วย
เยื อ กเย็ น ที่ สุ ด ในโลก พร้ อ มทั้ ง เยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ภาพยนตร์ไทย และร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์เพื่อเป็น
ที่ระลึก
ในวันดังกล่าว
ได้มีบุคลากรจาก
สถาบั น จิ ต เวชศ า ส ต ร ์ ส ม เ ด็ จ
เจ้ า พระยา กรม
สุ ข ภาพจิ ต น� ำ
๕ ตุลาคม
ผู้ป่วยสูงอายุ เข้า
หอภาพยนตร์จดั กิจกรรม
ชมภาพยนตร์เรือ่ ง
ร�ำลึก ๔๓ ปี การเสียชีวติ
สวรรค์มืด ภายใน
ของ มิตร ชัยบัญชา โดย
โรงภาพยนตร์
ในปี นี้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ ากวง
ศรี
ศาลายา เพื่อใช้
ดนตรีกาญจนะผลิน ร่วมบรรเลง
ภาพยนตร์
เป็นสื่อ
เพลงประกอบภาพยนตร์ผลงานการแสดงของ มิตร
ในการฟื
้
น
ฟู
ส
มรรถภาพทางด้
า
นสั
ง
คมและจิ
ต
ใจของ
ชัยบัญชา และจัดพิธีวางดอกไม้เพื่อร�ำลึกถึงนักแสดงผู้
ยิง่ ใหญ่ ณ ลานดารา ปิดท้ายด้วยการจัดฉายภาพยนตร์ ผู้ป่วย
เรื่อง แม่นาคพระนคร
๑๘ ตุลาคม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖
ชมรม Art Club โรงเรียนนารีวุฒิ ทัศนศึกษาที่หอ
ภาพยนตร์ เพื่อเปิดโลกทรรศน์ทางด้านความคิดและ
เรียนรู้ศิลปะทางวัฒนธรรม โดยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย และภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โรงภาพยนตร์ ศ รี ศ าลายา เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ประชาชนเห็นถึงความส�ำคัญของภาพยนตร์ที่ถ่ายท�ำ
กันเองในครอบครัว หรือ “หนังบ้าน” และได้เปิดคลินกิ
หนังบ้าน เพื่อตรวจ ซ่อม และรักษาฟิล์มภาพยนตร์อีก
ด้วย นอกจากนีย้ งั มีการจัดฉายหนังบ้านโปรแกรมพิเศษ
“ประวั ติ ศ าสตร์ ส ่ ว นตั ว ” โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
นายแพทย์โอสถ เลขะกุล วงศ์กวี ประภาสะวัต จุมพล
โสติถิพันธุ์ จริยา ถาวรว่องวงศ์ สงัด แย้มไทย วิษณุ
เอือ้ ชูเกียรติ และ ภาณุมาศ อินทรโสตถิ ผูม้ อบหนังบ้าน
ให้แก่หอภาพยนตร์มาร่วมบรรยายและพูดคุยเกี่ยวกับ
หนังบ้านของตนเอง

คณะบุคลากรจากสถาบันต่าง ๆ
ที่มาศึกษาดูงาน ณ หอภาพยนตร์
๒๖ สิงหาคม สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและการ

สือ่ สาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

๒๙ สิงหาคม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
๓๐ สิงหาคม ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๒

กันยายน สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๗ กันยายน สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขา
วิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

๗ ตุลาคม สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

๑๑ ตุลาคม สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ภาพยนตร์สั้น ยอดเยี่ยม
๒๕๕๖
ด้วยระยะเวลากว่า ๖ เดือน ตั้งแต่ประกาศรับสมัคร
คัดเลือก และจัดฉายภาพยนตร์ ในเทศกาลภาพยนตร์
สั้นครั้งที่ ๑๗ ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ที่หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) และ มูลนิธหิ นังไทย ร่วมกันจัดขึน้
ท�ำให้บรรยากาศในพิธีประกาศรางวัลภาพยนตร์สั้น
ยอดเยี่ยม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ จึง
อบอวลไปด้วยผูเ้ ข้าร่วมประกวด กลุม่ คนท�ำหนังสัน้
ทัง้ รุน่ เล็กรุน่ ใหญ่ รวมทัง้ เหล่าคนดูหนังสัน้ ทีม่ าร่วม
ลุ้นผลกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง

ผลการตัดสินรางวัลปีนี้ มีเรื่องที่น่าสนใจหลายอย่าง
อาทิเช่น การคว้ารางวัลช้างเผือก (รางวัลที่มอบให้แก่ผลงาน
ของนิสติ นักศึกษา) ของจิรศั ยา วงษ์สทุ นิ นิสติ คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากภาพยนตร์เรือ่ ง เด็กสาวสองคนใน
สนามแบดมินตัน ท�ำให้เธอเป็นผู้ก�ำกับไทยคนเดียวที่ได้รับ
รางวัลช้างเผือกสองปีซ้อน ในขณะที่รางวัลที่ได้รับความสนใจ
เป็นพิเศษอย่าง รางวัลรัตน์ เปสตันยี ปีนี้ถือเป็นปีที่กรรมการ
และผู้ชมบอกเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็น “สายแข็ง” เมื่อ
ผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายกว่าครึ่งเป็นผลงานของผู้ก�ำกับที่เคย
ได้รบั รางวัลจากเทศกาลมาแล้วทัง้ สิน้ หลายคนก็เคยก�ำกับหนัง
ยาวมาแล้วด้วย แต่สุดท้ายกลับเป็น ภาพยนตร์เรื่อง อาณาจักร
ใจ ผลงานของ เอกลักษณ์ มาลีทพิ ย์วรรณ ทีเ่ ป็นม้ามืดคว้ารางวัล
ไปครอง ด้วยเนือ้ หาทีเ่ หมือนจะคาดเดาได้ มาพร้อมกับบทสรุป
ที่สร้างความเหวอแต่ก็กินใจคนดูไปพร้อม ๆ กัน
ในขณะที่รางวัลรัตน์ เปสตันยี ในสาขา International ซึ่งมอบให้กับหนังสั้นต่างประเทศยอดเยี่ยม ได้แก่
ผลงานการก�ำกับของผู้ก�ำกับจีนรุ่นใหม่ Zhao Shou Wei เรื่อง
Childhood Has Gone แม้เจ้าตัวจะไม่ได้มารับรางวัลภายใน
งาน แต่ก็ได้ฝากข้อความขอบคุณส�ำหรับรางวัล และเรียกร้อง
ให้คนท�ำหนังเห็นความส�ำคัญของหนังในฐานะสื่อที่สามารถ
ถ่ายทอดความจริงในสังคม โดยข้ามเขตแดนของกฎระเบียบที่
จ�ำกัดสิทธิเสรีภาพ
นอกจากนี้ หลังจากพิธปี ระกาศรางวัลแล้ว มูลนิธหิ นัง
ไทยได้มอบภาพยนตร์สนั้ ของไทยทัง้ หมดทีไ่ ด้เคยส่งประกวดใน
งานเทศกาลภาพยนตร์สนั้ ครัง้ ที่ ๑ เมือ่ ปี ๒๕๔๐ จนถึงปีปจั จุบนั
ให้แก่หอภาพยนตร์ เพื่อให้หอภาพยนตร์น�ำไปอนุรักษ์ และน�ำ
มาให้บริการส�ำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาได้ต่อไปในอนาคต

๑๒

ผลรางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๑๗
ประจ�ำปี ๒๕๕๖
๑. BACC AWARD (หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร)
อาณาจักรใจ (Endless Realm) ก�ำกับโดย เอกลักษณ์ มาลีทิพย์วรรณ
๒. รางวัล Kodak Filmschool Competition
พระธุดงค์ (The pilgrim) ก�ำกับโดย หรินทร์ แพทรงไทย
ถ่ายภาพโดย มณีรัตน์ ศรีนัครินทร์
สาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
๓. รางวัลพิราบขาว
ชะตากรรม (Fate) ก�ำกับโดย บุญส่ง นาคภู่
๔. รางวัลดุ๊ก
รางวัลชนะเลิศ
Nyob Zoo (Hello) ก�ำกับโดย ณัฐศักดิ์ วีระนรพานิช
รางวัลรองชนะเลิศ
พันปีผีแมน (Voices of the Spirit Cave) ก�ำกับโดย ศุภร ชูทรงเดช
ฝากเลี้ยง ก�ำกับโดย ภาณุ แสง-ชูโต
๕. รางวัลรัตน์ เปสตันยี ในสาขา INTERNATIONAL
Best Short Film Award
Childhood has Gone ก�ำกับโดย Zhao Shou Wei (China)
Special Mention
Welcome and our Condolences ก�ำกับโดย Leon Prudovsky (Israel)
Amateur Filmmaker ก�ำกับโดย Volha Dashuk (Belarus)
The Living Also Cry ก�ำกับโดย Basil Da Cunha (Switzerland, Portugal)

๖.รางวัลรัตน์ เปสตันยี
รางวัลชนะเลิศ
อาณาจักรใจ (Endless Realm) ก�ำกับโดย เอกลักษณ์ มาลีทิพย์วรรณ
รางวัลรองชนะเลิศ
นกขมิ้น (Oriole) ก�ำกับโดย เกณิภา ปัณฑ์กรณ์
The Sweatshop ก�ำกับโดย ชิน ตั้งสกุลสถาพร
ประกาศนียบัตรชมเชย
ชะตากรรม (Fate) ก�ำกับโดย บุญส่ง นาคภู่
๘. รางวัล JENESYS 2.0
ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2.0 ที่ประเทศญี่ปุ่น
Circle ก�ำกับโดย ประทุมทอง วิไลย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา โพธิ์ค�ำอนุสรณ์
It’s my turn ก�ำกับโดย ปาณัทร จุลเกษม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
Myself ก�ำกับโดย สิทธิวัชร์ ทิพย์ธนโอฬาร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
What would you do? ก�ำกับโดย เอลิซ่า เปียง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กลับสู่จุดเริ่มต้น ก�ำกับโดย กฤษฏิ์ เจริญสวัสด์ โรงเรียนหอวัง
ใครท�ำ ก�ำกับโดย ปณิธาน ใคร่ครวญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ตัวตลก ก�ำกับโดย อุษา เทพบุตร โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เมื่อฉันโดนรังแก ก�ำกับโดย จุฬาลักษณ์ ปานทอง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
หาเรื่อง ก�ำกับโดย สุภาณี ลิ้มโรจน์นุกูล โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
๙. รางวัลช้างเผือกพิเศษ
รางวัลดีเด่น
ดึกแล้วคุณขา (Do not disturb) ก�ำกับโดย ธีรัช หวังวิศาล จบการศึกษาจากโรงเรียน
สวนกุหลาบนนท์
The Cortege ก�ำกับโดย ธีรพัฒน์ งาทอง จบการศึกษาจากโรงเรียนสายปัญญารังสิต
The Way I Want วันที่ฝันเป็นจริง ก�ำกับโดย สุภาณี ลิ้มโรจน์นุกูล จบการศึกษาจาก
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗. รางวัลปยุต เงากระจ่าง
รางวัลชนะเลิศ
หนูนุ้ย ก�ำกับโดย จรรยา เหตะโยธิน
รางวัลรองชนะเลิศ
視力 / Vision ก�ำกับโดย เกวลี วรุตม์โกเมน
Pourquoi Chercher Ailleurs / Why do you search somewhere else ก�ำกับโดย ศักดิ์ณรินทร์ ทับเจริญ
ประกาศนียบัตรชมเชย
8 ก�ำกับโดย ไกรสิทธิ์ โภคสวัสดิ์
วิถีไฟ / Life of Fire ก�ำกับโดย รัชริล หุตังคบดี
Breathe ก�ำกับโดย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์
๑๐. รางวัลช้างเผือก
รางวัลชนะเลิศ
เด็กสาวสองคนในสนามแบดมินตัน (She Is My Best Friend) ก�ำกับโดย
จิรัศยา วงษ์สุทิน สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศ
พระธุดงค์ (The Pilgrim) ก�ำกับโดย หรินทร์ แพทรงไทย
สาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
สี่แยกวังเพลิง ก�ำกับโดย ณัฐปคัลภ์ เข็มขาว สาขาภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Vicious Cycle ก�ำกับโดย อรุณกร พิค สาขาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตรชมเชย
Synchronicity ก�ำกับโดย พงศธร อุดมทองเกษม ออกแบบนิเทศ
ศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าธนบุรี
๑๑. รางวัลนักแสดง
ณัฐณิชา พฤกษพานิช จากเรื่อง อวสานโลกสวย
๑๒. รางวัลวิจิตรมาตรา
Deleted ก�ำกับโดย นิทรรศ สินวัฒนกุล
หยอย ก�ำกับโดย ทศพร เหรียญทอง
The Age of Anxiety ก�ำกับโดย ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์
ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง ก�ำกับโดย จุฬญาณนนท์ ศิริผล
๑๓. รางวัลขวัญใจมหาชน
ตา (Ta) ก�ำกับโดย กุลกานต์ ชนะกาญจน์ แมมเบอร์

๑๓

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

งานประชุมวิชาการ
ด้าน ภาพยนตร์ไทย
ครั้งที่

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายนที่ผ่านมา สถาบันหนังไทย
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จดั งานประชุมวิชาการ
ด้านภาพยนตร์ไทยขึ้น โดยปีนี้นับเป็นปีที่ ๓ แล้ว
โดยก่อนจะเริ่มงาน นายโดม สุขวงศ์ ผู้อ�ำนวยการหอ
ภาพยนตร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้น�ำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมฟัง โดยใช้
โอกาสในการกล่าวเปิดงานนี้ บรรยายถึงประวัติศาสตร์ของการฉาย
ภาพยนตร์ครั้งแรกในประเทศไทย (หรือสยามในสมัยนั้น) ซึ่งนายโดม
ได้พยายามหาหลักฐานจากประกาศทางหน้าหนังสือพิมพ์ในอดีต ถึง
แม้ว่าหลักฐานล่าสุดที่ค้นพบคือ มีการจัดฉายภาพยนตร์ครั้งแรกใน
สยาม เมือ่ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๔๔๐ แต่กระนัน้ ก็ตาม ในประกาศ
มีการใช้ค�ำที่แสดงให้เห็นว่า น่าจะมีการจัดฉายมาก่อนหน้านั้นแล้ว
เพียงแต่วา่ นายโดมยังไม่มหี ลักฐานทีแ่ สดงได้อย่างชัดเจนว่า จริง ๆ แล้ว
ภาพยนตร์เข้ามาจัดฉายครั้งแรกในสยามเมื่อไรกันแน่ ทั้งนี้ ก็ควรจะ
เป็นหน้าทีข่ องนักวิชาการและนักประวัตศิ าสตร์ทจี่ ะไปค้นหาหลักฐาน
เพิ่มเติมต่อ เพื่อให้ได้พบข้อเท็จจริงที่ชัดเจนมากขึ้น
ส�ำหรับงานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ไทยครั้งที่ ๓ นี้ มี
ผู้น�ำเสนอผลงานทั้งสิ้น ๙ ชิ้น โดยมีสาระสังเขป ดังนี้

พัฒนาการของนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ
สู่ภาพยนตร์ไทยแนวแฟนตาซีในสังคมไทย

โดย นางสาวน�ำ้ มนต์ อยูอ่ นิ ทร์ ซึง่ ได้บรรยายให้เห็นทีม่ า
ของนิทานพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องใน
สังคมไทย ผ่านช่องทางสือ่ ต่าง ๆ ทีร่ ว่ มสมัย เริม่ จากการ
ประมวลนิทานพื้นบ้านไทยจากเรื่องที่เล่าต่อ ๆ กัน แล้ว
จัดพิมพ์เป็นหนังสือโดยโรงพิมพ์วดั เกาะ จากนัน้ ส�ำนวน
ของโรงพิมพ์วัดเกาะก็ได้เป็นส�ำนวนหลักส�ำหรับการ
ดัดแปลงนิทานเหล่านี้ให้เป็นภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์
รวมถึงแอนิเมชั่นในยุคปัจจุบัน
(ผี) นางร�ำ : การประกอบสร้างภาพแทนทางวัฒนธรรม
ในภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย

โดย นายสหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ ซึ่งวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของตัวละครนางร�ำในภาพยนตร์ไทย ส่วนมากจะ
เป็นภาพยนตร์ผี และนางร�ำเหล่านี้จะเป็นผี นอกจากนี้
ตัวละครนางร�ำมักถูกน�ำเสนอผูกติดกับภาพลักษณ์ของ

ผู้หญิงไทยที่สวย มีความสามารถ และเป็นที่หลงใหลของชาย ถกเถียงว่า นักมานุษยวิทยาจะต้องเว้นระยะ
หนุ่ม
ห่างระหว่างตัวเองกับเจ้าของวัฒนธรรมมาก
น้อยเพียงใดเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ที่สุด
การศึกษาการแปลข้ามวัฒนธรรม
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ในบทบรรยายใต้ภาพของภาพยนตร์

โดย นางสาวศศิ เอาทารยกุล ซึ่งได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ของการแปลบทสนทนาภาษาไทยให้เป็นค�ำบรรยายภาษา
อังกฤษในภาพยนตร์ไทย เพื่อสื่อความหมายให้แก่ผู้ชมชาว
ต่างประเทศ ซึ่งความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีผลอย่างยิ่งที่ผู้
แปลจะต้องพยายามหาทางแก้ไข เพื่อ
ให้ยงั คงสามารถสือ่ ความหมาย
ที่ ผู ้ ก� ำ กั บ ภาพยนตร์ ยั ง
ต้องการอยู่

สิ่งล่องหนมองเห็นได้

โดย นายอรรณนพ ชินตะวัน
เป็นการวิเคราะห์ภาพยนตร์ไทย
โดยใช้แนวคิดของนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศส Gilles Deleuze ซึ่ง
ได้เคยวิเคราะห์ภาพยนตร์ ในฐานะของเครือ่ งมือทางอุดมการณ์
ในการน�ำเสนอภาพแทน (Representation) ผ่านการใช้กลวิธี
เทคนิคเล่าเรื่องต่าง ๆ ซึ่งในที่นี้ นายอรรณนพได้ยกกรณีของ
ภาพยนตร์นอกกระแส เรือ่ ง 36 เพือ่ แสดงให้เห็นความแตกต่าง
ของการใช้เทคนิคภาพยนตร์ในการเล่าเรือ่ ง เพือ่ ปลดอุดมการณ์
ที่แฝงมากับเครื่องมือทางภาพยนตร์
ประวัติจากค�ำบอกเล่า ผู้ก�ำกับภาพของไทย

โดย นายชาญชนะ หอมทรัพย์ ซึ่งนายชาญชนะได้สัมภาษณ์
ผูก้ ำ� กับภาพของไทย ๑๐ ท่าน โดยแต่ละท่านมีผลงานทีโ่ ดดเด่น
ในแต่ละยุคของเทคโนโลยี แล้วน�ำมาประมวลเพื่อแสดงให้เห็น
องค์ความรู้ด้านการก�ำกับภาพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
ตามยุคที่อุปกรณ์และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนไป จากฟิล์มภาพยนตร์ ๓๕ มม. สูย่ คุ ฟิลม์ ภาพยนตร์ ๑๖ มม. และกลับสูย่ คุ ฟิลม์
๓๕ มม. ก่อนจะเข้าสู่ยุคกล้องดิจิทัลในปัจจุบัน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนพื้นถิ่นกับการถ่ายท�ำภาพยนตร์
ทางชาติพันธุ์ : บทส�ำรวจข้อถกเถียงเบื้องต้น

โดย นายศรายุทธ เอี่ยมเอื้อ ซึ่งได้น�ำประสบการณ์ของการลง
พืน้ ทีเ่ พือ่ ไปท�ำงานในฐานะนักมานุษยวิทยา แล้วพบปัญหาของ
การรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าของวัฒนธรรม ซึ่งยังคงเป็นข้อ

ปัตตานีรามา :
ชีวิต ความทรงจ�ำในเมืองตานี

หลังจอภาพยนตร์ โดย นายศุภร ชูทรงเดช ซึ่งได้น�ำ
เสนอเรื่องราวของคนในชุมชนเมืองปัตตานี ผ่านการสัมภาษณ์
คนในท้องถิ่นที่มาเล่าเรื่องราวในอดีต สมัยที่เมืองปัตตานียังมี
โรงภาพยนตร์ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางความบันเทิงของคนในพื้นที่
และการตกต�่ำของโรงภาพยนตร์ในยุคหลังจากที่เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างคนมุสลิมกับทหาร รวมไปถึงชีวิตปัจจุบันของ
ผู้คนในเมืองปัตตานี
นอกจากงานประชุมวิชาการครั้งนี้จะมี
เรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยแล้ว สถาบันหนังไทย
ยั ง เพิ่ ม หั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วกั บ ภาพยนตร์ ใ นประเทศ
อาเซียนอีกด้วย เพื่อสร้างพื้นที่ในการเผยแพร่
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ประเทศในอาเซี ย น โดยมี ง าน
วิเคราะห์ภาพยนตร์กึ่งวิชาการ ๒ ชิ้น ดังนี้
อิสลามในภาพยนตร์อินโดนีเซีย
กับโลกประชาธิปไตยหลังยุคระเบียบใหม่

โดย นายสิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ ซึ่งได้วิเคราะห์เนื้อหาของ
ภาพยนตร์อินโดนีเซียหลายเรื่องในยุคปัจจุบัน ที่พยายามจะ
ปฏิเสธหลักคิดทางศาสนาอิสลามทีข่ ดั แย้งกับหลักการปกครอง
ประชาธิปไตย โดยภาพยนตร์เหล่านี้ต่างได้รับความนิยมใน
ประเทศเป็นอย่างดี
เงาแห่งสายลม :
มองชีวิตคนเวียดนามผ่านภาพยนตร์ของ
Đặng Nhật Minh

โดย นางฆั ส รา ขมะวรรณ มุ ก ดาวิ จิ ต ร ได้
วิเคราะห์ผลงานภาพยนตร์ของผูก้ ำ� กับเวียดนาม
Đặng Nhật Minh ซึ่งส่วนใหญ่จะน�ำเสนอภาพ
ของสังคมเวียดนามในอดีต ว่ามีบทบาทในด้าน
วัฒนธรรมของประเทศเวียดนามตามนโยบาย
รัฐบาลอย่างไร
ส�ำหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่จะถึงนี้ สถาบัน
หนังไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการภาพยนตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม และจะจัด
ประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ไทยครั้งที่ ๔ ในเดือนกันยายน
ผูท้ สี่ นใจสามารถติดตามข่าวสารได้ทสี่ อื่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ของหอภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายข่าว เว็บไซต์ หรือ
เฟซบุ๊ค ของหอภาพยนตร์

๑๕

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เมื่อ

ปีศาจ สาย สีมา
และ

มาเยือน

โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

ในฐานะงานวรรณกรรม นวนิยายเรื่อง ปีศาจ
ของ เสนีย์ เสาวพงศ์ นับเป็นผลงานที่ทรงอิทธิพล
ทางความคิดต่อบรรดานักคิดนักเขียนไทย
มายาวนานหลายทศวรรษ ด้วยประเด็นอันแหลมคม
ว่าด้วยการผลัดใบไปสู่ “สิ่งใหม่ ๆ“
อันเป็นผลมาจากความไม่เท่าเทียมกันในสังคม
สัจจะนีย้ งั ผลให้ ปีศาจ เป็นอมตะ และสิงสถิตอยูใ่ นความคิดอ่าน
ของหนุ่มสาวผู้ฝักใฝ่วรรณกรรมมาทุกยุค โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๑๖ ปีศาจ ซึ่งก่อนหน้านั้นถูกระบอบเผด็จการทหารท�ำให้เงียบ
หายไปนับสิบปี (จัดพิมพ์รวมเล่มครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๐๐) ก็ได้กลับมาเป็นที่
เลือ่ งลือของบรรดานักศึกษาปัญญาชน ส่งผลให้เกิดการพิมพ์ซำ�้ อย่างต่อเนือ่ ง
จนถึงปัจจุบัน ทั้งยังได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ และได้รับการจัด
อันดับให้เป็น “๑ ในหนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน”
แม้กาลเวลาจะไม่อาจหยุดยัง้ การหลอกหลอนของ ปีศาจ แห่งวง
วรรณกรรมตนนี้ได้ ปีศาจ ในอีกสถานะหนึ่งกลับพ่ายแพ้ให้แก่กาลเวลา
อย่างเงียบเชียบ เงียบจนน้อยคนนักที่จะรู้ว่า ครั้งหนึ่ง เรื่องราวของ สาย
สีมา ทนายหนุ่มนักอุดมคติ ผู้ต่อสู้กับความกดขี่ทางชนชั้น ก็เคยได้รับการ
ถ่ายทอดให้เกิดมีชีวิตขึ้นมาบนแผ่นฟิล์ม โดยบริษัท พิฆเนศภาพยนตร์ ซึ่ง
มี เจน จ�ำรัสศิลป์ ผูม้ บี ทบาทในฐานะนักหนังสือพิมพ์ เป็นผูอ้ �ำนวยการสร้าง
ก�ำกับโดย “หนุ่ม ’22” และมีนักแสดงน�ำคือ โปรยชัย ชโลมเวียง กับ
ศรอนงค์ นวศิลป์ ออกฉายเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๔ อันเป็นช่วงเวลาที่
หนังไทยสะท้อนปัญหาสังคมก�ำลังเบ่งบาน

๑๖

นั่นเป็นเหตุผลให้ในรายการ ดูหนังกับโดม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙
กันยายนทีผ่ า่ นมา โดม สุขวงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการหอภาพยนตร์ จึงได้นำ� ภาพยนตร์
เรือ่ ง ปีศาจ ซึง่ หอภาพยนตร์ได้อนุรกั ษ์ไว้ตงั้ แต่ประมาณสิบปีทแี่ ล้ว ออกมา
จัดฉายให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงการมีอยู่ โดยระหว่างค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่ม
เติม เราได้พบว่า โปรยชัย ชโลมเวียง ผู้รับบทเป็นสาย สีมา นั้น ชื่อที่แท้จริง
คือ ประจวบ มงคลศิริ ปัจจุบันเป็นนายแพทย์ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
พิจิตร จึงได้เรียนเชิญให้มาชมภาพยนตร์และร่วมสนทนาด้วย ซึ่งคุณหมอ
ประจวบได้ตอบรับเป็นอย่างดี และยังพาคณะจากโรงพยาบาลพิจิตร
เดินทางไกลข้ามภูมิภาคมาร่วมชมอีกกว่ายี่สิบชีวิต
ก่อนฉายภาพยนตร์ เราได้เชิญให้คุณหมอประจวบ ผู้เป็น “สาย
สีมา” ตัวจริงเสียงจริงออกมาแนะน�ำตัว และกล่าวถึงความเป็นมาของ
ภาพยนตร์เรื่อง ปีศาจ คุณหมอได้เล่าย้อนให้ฟังตั้งแต่ช่วงชีวิตในวัยเยาว์ว่า
เขาเป็นเด็กต่างจังหวัด เกิดและเรียนทีอ่ ทุ ยั ธานี จนจบ มศ.๓ จึงเข้ากรุงเทพฯ
มาเรียนต่อทีโ่ รงเรียนทวีธาภิเษก โดยอาศัยกินอยูท่ วี่ ดั มหาธาตุ คล้ายกันกับ
สาย สีมา ในวัยเยาว์ และด้วยความทีว่ ดั มหาธาตุนนั้ อยูใ่ กล้กบั มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เขาจึงได้มโี อกาสร่วมท�ำกิจกรรมกับนักศึกษามาตัง้ แต่ชนั้ มัธยม
ทั้งยังได้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ กระทั่งเมื่อสอบเข้า
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แล้วก็ยงั คงเป็นนักกิจกรรมตัวยง
จนวันหนึง่ ได้มโี อกาสขึน้ เวทีอภิปรายร่วมกับ ขรรค์ชยั บุนปาน เจน จ�ำรัสศิลป์ และ เสนีย์ เสาวพงศ์ ซึ่งได้รับเชิญมาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภายหลังจบการอภิปราย ขรรค์ชัย บุนปาน เจ้าของโรงพิมพ์
พิฆเนศและหนังสือพิมพ์มติชน ได้เข้ามาทาบทามให้เขามารับบทเป็น สาย
สีมา ในภาพยนตร์เรื่องนี้ คุณหมอประจวบในวันที่ยังเป็นนักศึกษาแพทย์
ผู้เปี่ยมไปด้วยอุดมคติทางการเมืองก็ตกปากรับค�ำ และเดินทางลงไปร่วม
ถ่ายท�ำที่กรุงเทพฯ ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นหลัก โดยมีนักแสดงน�ำอีก ๓
คน คือนางเอกและคู่รองเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การ

๑.
๒.
๓.

ถ่ายท�ำใช้เวลาประมาณ ๔-๖ เดือน ระหว่างนัน้ เขายังได้รบั การทาบทามให้
รับบทพระเอกหนังอีกหนึ่งเรื่อง คือ ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน ภาพยนตร์จาก
การ์ตูนการเมืองของ ชัย ราชวัตร ซึ่งใช้เวลาถ่ายท�ำสั้น ๆ เพียง ๒ อาทิตย์
ก่อนจะต้องหยุดรับงานแสดงเรื่องอื่นที่มีผู้ทาบทามเข้ามาอีก เนื่องจากต้อง
ขาดเรียนบ่อยจนถูกทักท้วงจากอาจารย์
ในส่วนของชื่อนักแสดงน�ำเรื่อง ปีศาจ คือ โปรยชัย ชโลมเวียง
และ ศรอนงค์ นวศิลป์ คุณหมอประจวบกล่าวว่า เป็นความคิดของผู้สร้างที่
อยากให้ชื่อนั้นมีความหมายในเชิงอุดมคติอย่างเดียวกับแก่นของนวนิยาย
แต่เขาก็ไม่ทราบสาเหตุวา่ ท�ำไมผูก้ ำ� กับซึง่ แท้จริงคือ สุพรรณ
บูรณะพิมพ์ ศิลปินหญิงคนส�ำคัญของวงการภาพยนตร์ไทย
กลับต้องใช้นามแฝงว่า “หนุ่ม’22” และนอกจากผู้ก�ำกับ
และนักแสดงน�ำจะใช้ชื่อปลอม ชื่อเรื่องก็ยังมีความสับสน
แรกนั้น คุณหมอประจวบจ�ำได้ว่าเปลี่ยนจาก ปีศาจ เป็น
สาย สีมา นักสูส้ ามัญชน อย่างทีข่ นึ้ ในเครดิตต้นเรือ่ ง เพราะ
กลัวผู้ชมจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหนังผี แต่โดมได้ให้ข้อมูล
เสริมว่าสุดท้ายแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็กลับมาใช้ชื่อ ปีศาจ
เช่นเดิม สังเกตได้จากใบปิดภาพยนตร์
นอกจากพระเอกของเรื่อง การฉายหนัง ปีศาจ
ในครั้งนี้ ก็ยังมีนักแสดงอีกท่านที่มาร่วมชมด้วยคือ ทาดาชิ โอโนซากิ
เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทย ผู้รับบทเป็น
ทหารญี่ปุ่นที่บุกเข้ามาในพื้นที่บ้านเกิดของสาย สีมา ซึ่งเขาเพิ่งมีโอกาสได้
ชมภาพยนตร์เรื่อง ปีศาจ นี้เป็นครั้งแรก โดยนอกจากโอโนซากิแล้ว ยังมี
อาจารย์เซอิจิ อุโด้ นักวิจัยวรรณกรรมไทย แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษา
ต่างประเทศ และ อาจารย์บญั ญัติ สุการวิทย์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มา
ร่วมแสดงเป็นส่วนหนึ่งของทัพญี่ปุ่น โดยชื่อของทั้งสามคน ได้ปรากฏอยู่ใน

๑. นายแพทย์ประจวบ มงคลศิริ แนะน�ำวรณกรรม ปีศาจ
๒. ฉากส�ำคัญของเรื่อง สาย สีมา ลุกขึ้นพูดกลางโต๊ะอาหาร
๓. คณะจากโรงพยาบาลพิจิตรและวิทยากรถ่ายรูปร่วมกัน
๔. ทาดาชิ โอโนซากิ ชี้ภาพตนเองเมื่อครั้งร่วมแสดงใน ปีศาจ

๔.

เครดิตตอนต้นเรื่องในฐานะนักแสดงเกียรติยศ
ขณะที่โดม สุขวงศ์ เจ้าของรายการ ผู้เคยชมภาพยนตร์เรื่องนี้
คราวที่ออกฉายจริงเมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว และไม่ประทับใจนักในแง่ของความ
เป็นภาพยนตร์ กล่าวว่า เมื่อได้มาดูอีกครั้งกลับรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิม แม้ทีมงาน
สร้างซึ่งโดยมากเป็นนักคิดนักหนังสือพิมพ์ อาจจะยังไม่แข็งแรงพอส�ำหรับ
การท�ำภาพยนตร์ แต่ก็เห็นถึงความพยายามที่จะถ่ายทอดสารของวรรณกรรมเรื่องนี้ออกมาให้ได้ถึงคนหมู่มาก โดยเฉพาะการแสดงของคุณหมอ
ประจวบ มงคลศิริ นั้น ฉายให้เห็นถึงสปิริตแบบเดียวกันกับสาย สีมา ใน
วรรณกรรม ซึ่งเชื่อว่าปัจจุบันจิตวิญญาณนี้ก็ยังคงอยู่ จาก
วิธีพูดและความคิดที่คุณหมอประจวบสื่อออกมาให้เห็นใน
วันนั้น
แม้ภาพและเสียงของภาพยนตร์เรือ่ งนีจ้ ะไม่คอ่ ยเต็ม
คุณภาพนัก แต่ก็นับว่านี่เป็นภาพยนตร์หายากที่ยังคงมี
เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ ท�ำให้ผู้ชมกว่าครึ่งโรงที่ไม่เคยรู้จัก
ปีศาจ มาก่อน ได้สัมผัสกับความคิดฝันของคนหนุ่มสาว
ผูต้ อ้ งการก้าวพ้นออกไปจากความเชือ่ อันคร�ำ่ ครึเรือ่ งชนชัน้
วรรณะ ความอยุติธรรมนานา และเสาะแสวงหาถึงสิ่งที่ดี
กว่าในสังคม ฉากส�ำคัญท้ายเรื่องเมื่อสาย สีมา ลุกขึ้นกล่าว
ถึงอุดมคติของโลกใหม่ ท่ามกลางบรรดาศักดินาเก่าที่เรียงรายอยู่รอบโต๊ะ
อาหารชั้นสูงนั้น สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมหลายคนจนถึงขั้นเอ่ยปาก
ว่า อยากให้หอภาพยนตร์น�ำออกไปจัดฉายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็น
แรงบันดาลใจส�ำหรับคนรุ่นหนุ่มสาวในยุคนี้
ซึ่งเชื่อว่าวันหนึ่ง เมื่อผ่านการบูรณะให้กลับมามีคุณภาพที่
สมบูรณ์ ปีศาจ ตนนี้คงจะได้ออกมาอาละวาดต่อความคิดอ่านของใครอีก
หลายคนบนโลกภาพยนตร์

๑๗

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

7 Wonders

* เหมาะส�ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

รายการ “๗ สิ่งมหัศจรรย์” หรือ “7 Wonders” เป็นรายการจาก
เยอรมนี ที่น�ำเสนอเรื่องราวที่น่าทึ่งทั้งขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และยัง
แฝงด้วยความสนุกสนาน ในรายการวิทยาศาสตร์ส�ำหรับเด็กที่มี
ชื่อเสียงนี้ โธมัส เบรสินา และผู้ช่วยของเขาได้เดินทางเสาะหาเรื่อง
ราวที่น่าอัศจรรย์และการทดลองที่คุณหนู ๆ สามารถท�ำได้ด้วย
ตนเอง ที่จะท�ำให้เห็นว่าเด็ก ๆ สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นได้
อย่างน่าประหลาดใจ โดยในตอนนี้ โธมัสและกัปตันเนลสัน ได้คน้ หา
สิง่ มหัศจรรย์โดยรอบทีเ่ กีย่ วข้องกับพลังงานในยานอวกาศสุดพิเศษ
ของพวกเขา “ไวลด์ โลล่า” ครั้งนี้ พวกเขาจะเดินทางไปที่ประเทศ
ไอซ์แลนด์ ที่ซึ่งมีการใช้น�้ำพุร้อนเพื่อกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ พวกเขา
ยังไปดูการทดลองเรื่องพลังงานและสาธิตว่าบอลลูนมีการท�ำงาน
อย่างไร ปิดท้ายด้วยการทดลองเรือ่ งรถยนต์ขบั เคลือ่ นได้โดยไม่ตอ้ ง
ใช้พลังงานและกระแสไฟฟ้า

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เริ่มเข้าร่วม
เป็นภาคีในการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์ ซึง่ จัดโดยสถาบันเกอเธ่
ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ด้วยการเป็นสถานทีจ่ ดั ฉายภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กนักเรียนทีอ่ ยูใ่ นจังหวัดนครปฐมและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง หอภาพยนตร์ได้เล็งเห็นว่าเทศกาลวิทยาศาสตร์มแี นวคิดทีส่ อดคล้องกับนโยบาย
ของหอภาพยนตร์ ที่เชื่อว่า สื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียงจะเป็นสื่อส�ำหรับการ
เรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ เทศกาลภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์ได้เลือกธีมเรือ่ ง
“พลังงานทีย่ งั่ ยืน” (Sustainable Energy) ซึง่ ถือเป็นประเด็นทีท่ วั่ โลกก�ำลัง
ให้ความสนใจ โดยภาพยนตร์ทจี่ ดั ฉายจะไม่ได้มแี ค่เรือ่ งพลังงานทีย่ งั่ ยืนเท่านัน้
แต่ยงั รวมถึงปัญหาและสาเหตุ โดยเฉพาะเรือ่ งปัญหามลภาวะทางสิง่ แวดล้อม
ที่ท�ำให้เกิดปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งมีผลต่อสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตในโลก
โดยภาพยนตร์ที่จัดฉายได้ถูกคัดเลือกให้เหมาะส�ำหรับระดับการศึกษา ตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงระดับอุดมศึกษา
เทศกาลภาพยนตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ป ี นี้ จะจั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่
๑๖ พฤศจิกายน – ๑๕ ธันวาคม ส�ำหรับโรงเรียนทีส่ นใจน�ำนักเรียนมาเข้าร่วม
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓ – ๑๔
ต่อ ๑๑๐ หรือ Filmarchivethailand@gmail.com
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้น นอกจากจะมีการจัดฉาย
ส�ำหรับนักเรียนแล้ว ในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางหอ
ภาพยนตร์ ก็จะคัดเลือกภาพยนตร์วิทยาศาสตร์สนุก ๆ ที่เหมาะกับทุกเพศ
ทุกวัยมาจัดฉายในเวลา ๑๓.๐๐ น.

ตัวอย่างภาพยนตร์ที่น่าสนใจ ในแต่ละระดับ

Let’s Get Inventin’: Skim Board

Solar Kitchen

*เหมาะส�ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

*เหมาะส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

รายการ “Let’s Get Inventin’” เป็นรายการทีเ่ กีย่ วกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งผสมผสานความบันเทิงด้วยการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมรายการ
ได้น�ำเสนอจินตนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ท�ำให้พวกเขา
ตื่นเต้น และกระตุ้นให้เกิดความฉงนสนเท่ห์ขึ้นในจิตใจ ในตอนนี้ ผู้ชมจะ
ได้รู้จัก แคม แฮนด์คินส์ วัย ๑๑ ปี จากเมืองไวฮิ เขาไม่ค่อยพอใจใน
ความเร็วของสกิมบอร์ด ซึ่งเป็นกีฬาทางน�้ำชนิดหนึ่ง แคมต้องการให้มัน
แล่นได้เร็วกว่านี้ เขาได้พบกับ แซม ไพรส์ ซึ่งเป็นแชมป์กีฬาสกิมบอร์ด
ของประเทศนิวซีแลนด์ทจี่ ะมาช่วยเหลือเขาในการประดิษฐ์สกิมบอร์ดให้
ตรงตามจุดประสงค์ที่เขาต้องการ

ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้จะพาผู้ชมไปประเทศอินเดีย ผู้คนเขาท�ำอย่างไรใน
การแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชากรจ� ำนวนมากโดยปราศจากการใช้
เทคโนโลยีหรือแม้กระทั้งไม่ใช้เงินตรา เราจะสร้างโลกแห่งความพอเพียง
ได้อย่างไรในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ ลองนึกดูว่าโรงอาหารของระบบ
นิเวศทีส่ ามารถให้อาหารแก่ผคู้ นจ�ำนวนถึง ๕๐,๐๐๐ คน ในทุกวันโดยไม่มี
การใช้ไฟฟ้า สิง่ นีเ้ ป็นไปได้กเ็ พราะพลังงานแสงอาทิตย์และความฉลาดใน
การประดิษฐ์ นอกจากนีภ้ าพยนตร์ยงั พาไปยังชนบทอันไกลโพ้นของอินเดีย
ที่ที่ผู้คนใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการปรุงอาหารแทนแก๊สหุงต้ม

Cosmology

*เหมาะส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

ท�ำไมจึงมีการเปรียบเทียบจักรวาลว่าเป็นดั่งบอลลูน เบื้องหลังของ
ทฤษฏีบิ๊กแบงคืออะไร เกิดอะไรขึ้นกับความมืดอันลี้ลับของจักรวาล
จักรวาลนั้นมีอายุ ๑๓.๕ ล้านล้านปี แต่ส�ำหรับภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ใช้
เวลาไม่ถงึ ๑๐ นาที ในการน�ำเสนอเรือ่ งราวทางวิทยาศาสตร์เรือ่ งหนึง่
ทีน่ า่ ตืน่ เต้นทีส่ ดุ อนัน่ คือ จักรวาลวิทยา ผ่านการบรรยายของนักฟิสกิ ส์
รางวัลโนเบล และภาพประกอบที่ช่วยท�ำให้ผู้ชมเข้าใจความลี้ลับอัน
ซับซ้อนของจักรวาลได้

The Funny Side of Science
*ตัวอย่างภาพยนตร์ทจี่ ะฉายให้บคุ คลทัว่ ไปในวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

“The Funny Side of Science” เป็นรายการที่จัดท�ำขึ้นเพื่อน�ำผู้ชมไป
พบความสนุกสนานของวิทยาศาสตร์ผ่านการมอบรางวัลอิกโนเบล ใน
ภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้ชมจะได้พบคณะกรรมการการประกวดรางวัลอิกโนเบลและหาค�ำตอบกันว่าพวกเขาน�ำเสนองานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
เพือ่ เสนอชือ่ เข้าชิงรางวัลต่อไปอย่างไร แล้วมาตามติดการโต้วาทีและการ
ถกประเด็นทางวิทยาศาสตร์อย่างเมามัน ผู้ที่ได้รับรางวัลจ�ำนวนมากจะ
ทดลองงานวิจยั ทีส่ ามารถเรียกเสียงหัวเราะได้จากผูช้ ม อีกทัง้ ยังสามารถ
เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความอยากรู้เพิ่มมากขึ้น

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ภ า ษ า กั บ ห นั ง
โดย วิมลิิน มีศิริ

ภาพยนตร์ หรือ หนัง เป็นศาสตร์และศิลป์
ที่อาศัยรากเหง้าดั้งเดิมมาจากวัฒนธรรมหนังสือ
ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม เนื่องจาก “ภาษาภาพ”
ซึ่งเคลื่อนไหวบนจอหนังนั้นถูกก�ำหนดขึ้น
โดยอาศัย “ภาษาค�ำ” เป็นตัวเรื่อง
อีกทั้งการสนทนาหรือภาษาของหนังแต่ละสัญชาติ
มักจะเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ของประเทศนั้น ๆ
ส�ำหรับคอหนังคนไทยเข้าใจภาษาไทยโดยธรรมชาติ แต่
ปรารถนาดูหนังภาษาต่างประเทศด้วยเสียงดั้งเดิม (Soundtrack) ให้
รู้เรื่อง คงมิอาจปฏิเสธว่า การอ่านค�ำบรรยายไทยจากการแปลบทภาพยนตร์ที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเข้าใจง่ายเป็นกลไกหนึ่งอันมีบทบาทส�ำคัญ
ควบรวมไปถึงผูแ้ ปลทีพ่ ยายามรักษาสาระเดิมของภาษาต้นฉบับและเลือก
ใช้วาทศิลป์อย่างเหมาะสม อีกทัง้ ไม่ขยายความภาษาจนหลุดความหมาย
สิ่ ง นี้ ค งจะเป็ น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ ช มรู ้ สึ ก เต็ ม อิ่ ม พร้ อ มทั้ ง เก็ บ กั ก
บรรยากาศหลากหลายทั้งความสนุก เศร้า จริงจัง ตลก เบื่อหน่าย ที่
ปรากฏของทุกช่วงจังหวะหนังเอาไว้ได้
There you are, dumpling.
มาแล้วเหรอ ตุ้ยนุ้ย
		
		

(Bridget Jones’s Diary : บันทึกรักคนตัวกลม)
บทบรรยายไทย โดย ธนัชชา ศักดิ์สยามกุล

ธนัชชา ศักดิ์สยามกุล คือ นักแปลซับไตเติ้ล หรือ นักแปลบท
ภาพยนตร์ เสมือนเป็นคนเล่าเรื่องหนังทั้งเรื่องให้คนดูฟัง โดยธนัชชาเริ่ม

๒๐

ต้นอาชีพนักแปลบทภาพยนตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และได้เคย
เขียนหนังสือ “ซับ แสง สแลง หนัง” ซึ่งความคิดรวบยอดของ
หนังสือเล่มนี้ คือ การถ่ายทอดประสบการณ์ความรูด้ า้ นภาษากับ
การแปลบทภาพยนตร์ทมี่ ผี ลต่อการสือ่ สารความหมายกับคน
ดูหนัง รวมถึงการเสริมเรื่องราวให้หนังสือเล่มนี้มีชีวิตชีวา
เพิ่มขึ้นด้วยประสบการณ์แสนสนุกอันเกี่ยวเนื่องกับเคล็ด
ลับ กลวิธี การเลือกใช้ถ้อยค�ำภาษาไทยให้เทียบเท่าความ
หมายในค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ แต่คงอรรถรสเดิมของหนัง ซึ่ง
กลวิธีหนึ่ง คือ การแปลบทภาพยนตร์ต้องมิใช่การแปลแบบนัก
ภาษาศาสตร์ อีกทั้งผู้แปลมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษแบบกระจ่างก็ไม่ได้
หมายถึงจะแปลบทภาพยนตร์ออกมาได้อย่างยอดเยีย่ ม และหากถอดรือ้
เลาะโครงสร้างของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนมีการล�ำดับความคิดน�ำเสนอต่อ
ผูอ้ า่ น โดยคัดเลือกหนังจ�ำนวน ๑๖ เรือ่ ง จากพืน้ ฐาน ๒ ประเด็น ประเด็น
ทีห่ นึง่ คือ หนังเรือ่ งนัน้ มีความโดดเด่นในแง่ของภาษา มีคำ� ศัพท์ ค�ำสแลง
ส�ำนวนอันน่าจดจ�ำ ประเด็นทีส่ อง คือ พิจารณาในแง่ของตัวหนังว่า หนัง
เรื่องนั้นมีเนื้อหาเรื่องราวน่าสนใจ
ส�ำหรับรูปแบบการเขียนในแต่ละบท ผูเ้ ขียนกล่าวถึงหนังเพียง
๑ เรื่อง และยกตัวอย่างภาษาน่าเรียนรู้ที่คัดสรรแล้วจากหนังเรื่องนั้น ๆ
พร้อมกล่าวถึงภูมหิ ลังเรือ่ งราวในหนัง เชือ่ มโยงสูก่ ารอธิบายถึงรากศัพท์
บริบททางวัฒนธรรมของค�ำ ส�ำนวน วลี ค�ำสแลง เป็นต้น ครอบคลุมไป
ถึงค�ำหนึ่งค�ำสามารถแปลได้หลายความหมาย เช่น
You know I can write some articles for you,
but it’s not my department.
คุณรู้ว่าฉันเขียนบทความให้คุณได้
แต่มันก็ไม่ใช่งานถนัดของฉัน
ธนัชชา ศักดิ์สยามกุล (๒๕๔๗, น.๗๐)

ค�ำว่า department ในประโยคข้างต้น จากหนังเรื่อง Panic
Room ในบทสนทนาและสถานการณ์ของเรื่องนี้ใช้ ประธาน + be
somebody’s department จะหมายถึง ความถนัดหรือลักษณะนิสัย
แต่ไม่ได้หมายถึง แผนกงานหรือแผนกสินค้า
ดังนั้น ผู้แปลต้องเลือกใช้ค�ำแปลใดให้กลมกลืนกับเหตุการณ์
การแสดงออกทางภาษาร่างกาย น�้ำเสียงของตัวละคร และเรื่องราวให้
มากที่สุด เพราะการแปลบทภาพยนตร์แต่ละเรื่องต้องพบภาษาหลาก
รูปแบบ เช่น ภาษาเล่นค�ำพลิกแพลง ความหมายแฝง ส�ำนวนพูด ภาษา
เฉพาะกลุ่ม ศัพท์ลักษณะสะท้อนอารมณ์สนุก และศัพท์ปรัชญาที่พบได้
ในหนังของ Christopher Nolan เป็นต้น ซึ่งหนังของเขา ตัวละครมักมี
ความคิดหลักในการพูดและค�ำพูดต้องมีการตีความ แม้กระทั่งหนัง

สามารถเข้าใจได้ว่าเหตุการณ์ในหนังนั้นหมายถึงสิ่งใด
นอกจากนั้ น หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ช ่ ว ยสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ภาษามี
พัฒนาการทุกวันและมีความเลื่อนไหลทางความหมาย ดั่งนิยามที่ว่า
“ความนิยมมักมาเป็นฤดูกาล” เนื่องจากบางค�ำศัพท์ดัดแปลงมาจาก
ภาษาเขียนหรือภาษาทางการ จนกระทั่งผันแปรเกิดเป็นศัพท์ใหม่ ซึ่ง
น�ำมาใช้อย่างแพร่หลายเพียงระยะหนึ่งและในที่สุดก็หลุดความนิยมไป
ตามกาลเวลา อีกทั้งค�ำสแลง ค�ำใหม่ ๆ อาจค้นหาไม่พบในพจนานุกรม
ฉะนั้นนักแปลบทภาพยนตร์ต้องตามให้เท่าทัน ต้องค้นหาค�ำใหม่ใน
ภาษาไทยที่ไม่ผิดเพี้ยนความหมาย แต่รักษาความรู้สึกและอารมณ์ของ
หนังไว้ เพราะความสนุกของผู้ชม คือ การสร้างอารมณ์ร่วม สร้างความ
คุน้ เคยจากลูกเล่นทีผ่ แู้ ปลโยนมุขตลกแล้วคนข�ำขันเฮฮา แม้วา่ การดูหนัง
ของแต่ละคน คงมีวัตถุประสงค์ในใจแตกต่างกัน บางคนดูเพื่อความ
เพลิดเพลิน ปลาบปลื้มผู้ก�ำกับภาพยนตร์ หลงใหลนักแสดง หนังสร้าง
มาจากหนังสือชื่อดัง หรือแม้กระทั่งกระแสสังคม คะแนนนิยมจากคน
จ�ำนวนมาก การบอกกล่าวต่อ ๆ กันมา หรือดูเพราะฉันอยากดูไม่มี
เหตุผลหรือความซับซ้อนอืน่ ใด แต่หากพลิกมุมมองค้นหาแง่งามของการ
ดูหนังสักเรื่อง “ภาษา” ที่เป็นบทบรรยายไทยในหนังต่างประเทศนั้น
อาจมีหลายประโยคที่ผู้ดูโดนใจจากการแปลถ้อยค�ำอย่างคมคาย เช่น
With great power comes great responsibility.
พลังอันยิ่งใหญ่ มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง

				
			

บางเรือ่ งอาจใช้คำ� ศัพท์บางค�ำทีม่ คี วามหมายเดียวกันแต่เขียนต่างกัน เช่น
And asks me the question dreaded
by all singletons.
และค�ำถามที่คนโสดทุกคนเอือมเป็นที่สุด
			

ธนัชชา ศักดิ์สยามกุล (๒๕๔๗, น.๒๗)

ค�ำว่า singles = singletons แปลว่า สาวโสด ซึ่งประโยค
ข้างต้นมาจากหนังเรื่อง Bridget Jones’s Diary เป็นหนังที่สร้างจาก
นวนิยายของนักเขียนชาวอังกฤษ Helen Fielding จึงใช้คำ� ว่า singletons
เพราะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English) แต่มีความหมาย
เหมือนกับ Singles ทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกนั (American English)
ในกรณีการแปลภาษาต้นฉบับมีค�ำหยาบโลน ค�ำรุนแรง เมื่อ
ถอดความเป็นภาษาไทยต้องแปลให้เข้าถึงแก่นแท้ของความหมาย แต่
หลีกเลี่ยงค�ำไม่สุภาพเหล่านั้นที่ใช้ในภาษาไทย เพราะค�ำบางค�ำอาจไม่
ผ่ านการตรวจพิ จ ารณา ฉะนั้นผู้แปลบทภาพยนตร์จึงเลือกใช้ศัพ ท์
ประดิษฐ์ หมายถึง ค�ำที่ผู้แปลสรรสร้างขึ้นมาอย่างมีชั้นเชิง แต่ผู้ชมยัง

(Spider Man, 2002)
ธนัชชา ศักดิ์สยามกุล (๒๕๔๗, น.๑๙)

ธนัชชามีผลงานการแปลบทภาพยนตร์อีกจ�ำนวนมาก แม้
เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานแล้ว หนังเหล่านั้นยังคงตราตรึงอยู่ในความ
ทรงจ�ำของหลายคน แต่คุณอาจไม่เคยล่วงรู้ว่าเป็นผลงานบทบรรยาย
ไทยโดย ธนัชชา เช่น The Sixth Sense (1999) A Beautiful Mind
(2001) Love Actually (2003) Black Swan (2010) รวมถึงผลงาน
ต่าง ๆ ภายในปี 2013 นี้ เช่น World War Z / Man of Steel /
Monster University เป็นต้น
ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี มีหนังสือชื่อเรื่อง
อื่น ๆ อีกเกี่ยวกับเนื้อหาในประเด็นภาษากับหนัง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
เชิญชวนทุกท่านอ่านหนังสือเหล่านี้ได้ที่หมวด
FT6 632.7 คุณอาจค้นพบและเข้าใจภาษาของ
หนังต่างประเทศในดวงใจซึง่ คุณเคยได้ชมแล้ว
มากยิ่งขึ้น เพราะภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสาร
อันมหัศจรรย์อย่างหนึ่ง และภาษากับหนัง
ยังคงมีความโยงใยสัมพันธ์กันที่ท�ำให้คนดู
หนัง “สนุกกับการดูหนัง”

๒๑

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

แห่งการแสวงหา
โดย มานัสศักดิ์ ดอกไม้

พระพุทธศาสนาของเมืองไทยในรอบ ๑๐๐ ปี
มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย หนึ่งในเหตุการณ์นั้นคือ
พิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในปี ๒๕๓๒ และเมื่อปี ๒๕๕๖ มีพระภิกษุรูปหนึ่ง
จะจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี พระสังฆราช
โดยหวังให้งานออกมาสมบรูณ์แบบทุก ๆ ด้าน
และขณะที่ทุกอย่างก�ำลังจะลงตัวอยู่แล้ว กลับเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ท�ำให้
พระภิ ก ษุ รู ป นั้ น เกิ ด ความสั บ สนบนความสงสั ย นั่ น คื อ การหาภาพ
เหตุการณ์พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชไม่พบ ทั้งที่เป็นพิธี
ส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ของประเทศไทย ใครจะเชือ่ ว่าระยะเวลาผ่านมา
เพียง ๒๔ ปีเท่านั้นเอง ท�ำไมถึงไม่มีใครเก็บ จึงคิดออกตามหา ยิ่งออก
ตามหา ก็ท�ำให้พบเรื่องราวมากมาย จนเกิดความคาดหวัง ยิ้มกับความ
ล้มเหลว ซึ้งในความปีติ ยิ่งกว่าหนังชีวิตเรื่องไหน ๆ พระภิกษุรูปนั้นที่
ก�ำลังกล่าวถึง ชื่อ อนิล อนิล ที่แปลว่า ลม หน่วยกู้หนังฉบับนี้ จึงถอด
หัวใจ ถวายชีวิต หมายคารวะ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมมสากิโย) หรือ พระอาจารย์อนิลมาน สายลมแห่งการแสวงหา

๒๒

พระอนิลมานกั
บศาสนา
คิดว่า ชีวิตพระ บวชแล้วจะสบาย แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่
พระอนิลมาน เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๐๓ เมือง
กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล มีพี่น้อง ๖ คน เป็นผู้ชาย ๕ คน ผู้หญิง ๑ คน
พระอาจารย์เป็นคนที่ ๒ ประเทศเนปาล ในเวลานั้น เมื่อวัดมหาวิหาร มี
งานบุญหรืองานพิธี คุณพ่อของพระอาจารย์ จะไปร้องเพลงธรรมะเป็นการ
โหมโรงก่อนพิธีจะเริ่ม ทุกพิธีที่เนปาลจะท�ำอย่างนั้น โดยพระอาจารย์จะ
ตามไปช่วยร้องเพลงและยกอุปกรณ์เครื่องดนตรี ก็เลยคุ้นเคยกับพระ
ที่วัด พระที่วัดจึงถามคุณพ่อของพระอาจารย์ว่า คุณมีลูกชายตั้ง ๕ คน
ขอสักคนมาบวชได้ไหม เมื่อถูกทาบทามอย่างนั้น คุณพ่อจึงจะให้พี่ชาย
คนโตบวช แต่ในตอนนั้น พี่ชายของพระอาจารย์สอบเอ็นทรานซ์ได้เป็นที่
หนึ่งของประเทศ ได้ทุนไปศึกษาที่อินเดีย คุณพ่อก็เลยมองมาที่ลูกคนที่
สอง ซึง่ ก็คอื พระอาจารย์นนั่ เอง ด้วยความคุน้ เคยกับวัดและนิสยั ทีย่ งั เป็น
เด็ก จึงไม่อยากดูแลน้อง ๆ และต้องมานัง่ เฝ้าร้านขายของช�ำทีบ่ า้ น ท�ำให้
อดไปเล่นกับเพื่อน ๆ รู้สึกไม่เป็นอิสระ และเห็นว่าชีวิตพระ วันหนึ่ง ๆ ก็
ไม่เห็นจะท�ำอะไรเลย คิดว่าไม่น่ายาก ตกดึกจึงกราบเท้าแม่เพื่อขอบวช
แต่ดว้ ยความรักของแม่ จึงไม่อยากให้บวช แต่ใจตอนนัน้ ต้องการชีวติ อิสระ
เลยขอลองบวชเป็นสามเณร เมื่ออายุได้ ๑๔ ปี
นอนร้องไห้อยู่ทั้งคืน  จนหมอนเปียกแฉะไปด้วยน�้ำตา
เหตุผลที่พระอาจารย์ มาเมืองไทยต้องย้อนกลับไป ในปี พ.ศ.
๒๕๑๓ ที่ประเทศเนปาล สมเด็จพระสังฆราช ได้เห็นสภาพพระพุทธ
ศาสนาสายเถรวาทแล้วเกิดความเศร้าพระทัย เนื่องจากประเทศเนปาล
มีทั้งมหายาน วัชรยาน แต่เถรวาทกลับไม่เจริญ พระองค์จึงได้รับสั่งกับ
คณะสงฆ์เนปาลว่า ประเทศไทยเป็นหนี้บุญคุณพระพุทธเจ้า เพราะ
ประเทศไทยที่เจริญมาได้ขนาดนี้ ก็ด้วยค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และ

พระพุทธเจ้าก็เป็นคนเนปาล ดังนั้น จึงอยากจะช่วยเผยแผ่พุทธศาสนา
ประธานของคณะสงฆ์เนปาลที่ให้การต้อนรับ จึงตอบว่า ขอให้รับพรสัก
๒ ข้อ
พรข้อที่ ๑. ขอให้ส่งพระธรรมทูตไทยไปเผยแผ่ที่ประเทศ
เนปาล ซึง่ ในประเด็นทีห่ นึง่ สมเด็จพระสังฆราช ก็รบั สัง่ ว่า จะน�ำมาเสนอ
มหาเถรสมาคม ว่ามีพระสงฆ์รูปไหน สนใจมา
พรข้อที่ ๒. ขอให้ประเทศไทยรับภิกษุสามเณรเนปาลมา
ศึกษาพุทธศาสนาที่แท้จริงที่ประเทศไทย จะได้กลับไปฟื้นฟูพระพุทธ
ศาสนาในประเทศเนปาล ซึง่ ในประเด็นทีส่ อง สมเด็จพระสังฆราช ก็รบั สัง่
ว่า “อ้าว มีไหมล่ะ ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ สามารถรับไว้เองได้
ไม่ต้องเสนอใคร” ก็เลยเป็นการตกลงในหลักการตรงนั้น
พอหลังจากนัน้ มา ทางคณะสงฆ์เนปาลก็ได้สง่ สามเณรรูปหนึง่
มาประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ จนมาถึงวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘
ทางคณะสงฆ์เนปาล ได้สง่ สามเณรมาอีก ๓ รูป และพระอาจารย์อนิลมาน
ก็คือหนึ่งในนั้น
จากเมืองหนาวมาสูเ่ มืองร้อน ท�ำให้วนั แรกทีม่ า เกิดผืน่ ขึน้ เต็ม
ตัว พูดภาษาไทยก็ไม่ได้ ต้องนอนร้องไห้อยู่ทั้งคืน จนหมอนเปียกแฉะไป
ด้วยน�้ำตา
หลังจากนัน้ สมเด็จพระสังฆราช รับสัง่ ให้พระอาจารย์อนิลมาน
มานั่งข้าง ๆ ทุก ๆ เช้า เวลาที่มีญาติโยมสุภาพสตรีมาคนเดียว และคอย
หยิบโน่นหยิบนี่ถวาย ด้วยความเป็นเณรต้องมานั่งส�ำรวม ท�ำให้อึดอัดก็
ต้องหลบ เมื่อหลบไปซักพัก สมเด็จพระสังฆราชก็มาตามให้ไปนั่งอีก
สมเด็จพระสังฆราชให้ฝึกอ่านหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ จึงต้องไปหา
พจนานุกรมของ สอ เสถบุตร มานัง่ แปล พระอาจารย์เลยรูค้ วามหมายทัง้
ภาษาไทยและอังกฤษ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เมื่อพระอาจารย์เรียนจบ
ปริญญาตรี สมเด็จพระสังฆราชก็เลยให้เรียนรู้งานเลขาฯ และบอกให้มา
นั่งที่ส�ำนักเลขานุการฯ จึงได้เรียนรู้งานทั้งหมด เช่น การร่างหนังสือ การ
รับ-ส่งหนังสือ รับนัด-ติดต่อญาติโยม สมเด็จพระสังฆราชจึงได้แต่งตั้ง
พระอาจารย์อนิลมานเป็นผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

พระอาจารย์บอกว่าไม่รทู้ �ำไมต้องเป็นพระอาจารย์มานัง่ ทุกเช้า
ทั้งที่ตอนนั้นพระ-เณรในวัดก็มีเยอะ เป็นสิ่งเดียวที่ไม่เคยรู้เลย แต่เวลา
ญาติโยมมาหา สมเด็จพระสังฆราชจะชี้มาที่พระอาจารย์แล้วบอกว่า นั่น
สามเณร เป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าในตระกูลศากยะ (สายของพระ
อานนท์)

พระอนิลมานกั
บภาพยนตร์
- สมัยนัน้ ประเทศเนปาล เมืองกาฐมาณฑุ แทบไม่มเี รือ่ งบันเทิง
อะไรเลย มีแต่วิทยุของรัฐบาลเพียงแค่ช่องเดียว หนังจึงเป็นที่นิยมมาก
โดยเฉพาะหนังอินเดีย ส่วนหนังของเนปาลเองเท่าทีพ่ ระอาจารย์จำ� ได้ ไม่
เคยดู โรงหนังที่นั่นมี ๓ โรง คือ ๑. โรงหนังรัญชนา ๒. โรงหนังวิศวโชติ
และอีกโรงจ�ำชือ่ ไม่ได้ พระอาจารย์กบั เพือ่ นหนีเรียนไปดูหนังกันเป็นประจ�ำ
- เคยมีพระญี่ปุ่นรูปหนึ่งเดินทางมาประเทศเนปาลพร้อม
กับฟิล์มภาพยนตร์ ๑๖ มม. เนื้อหาเป็นเรื่องพระพุทธศาสนาและหนังนั้น
มีเมืองไทยด้วย พระอาจารย์ยงั จ�ำได้วา่ เห็นวัดพระแก้วสวยงามมาก ส่วน
สถานที่ฉายหนังคือ ลานวัดมหาวิหาร เวลาฉายหนังพระอาจารย์ต้องไป
ช่วยตัง้ เครือ่ งฉายและคอยสังเกตดูการท�ำงานของเครือ่ งฉายหนัง ฟังเสียง
เครือ่ งฉายหนังท�ำงาน ดังแคร็ก ๆ และนัน่ คือครัง้ แรกทีไ่ ด้เห็นประเทศไทย
บนแผ่นฟิล์มภาพยนตร์
- สมัยที่ยังเป็นสามเณร จ�ำความได้ว่า ในหลวงเคยถวายหนัง
สมเด็จพระสังฆราช ๒ ม้วน แต่ไม่ทราบว่าเป็นหนังเรื่องอะไร ส่วนฟิล์ม
๒ เรื่องนั้น ปัจจุบันไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแล้ว
- สารคดีรายการแผ่นดินธรรม จะท�ำเรื่อง ทิเบต เนปาล โดย
มีพระอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้ แต่จนแล้วจนรอด ทีมงานยังเขียนบท
ไม่ได้ และจะต้องถ่ายท�ำแล้ว ทางทีมงานจึงต้องมาขอให้พระอาจารย์
เขียนบทให้ ด้วยระยะเวลาที่ก ระชั้น พระอาจารย์ต้องนั่งเขียนบท
ภาพยนตร์ตั้งแต่ ๒ ทุ่ม จนถึงสว่าง เมื่อออกฉาย ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล
ที่ก�ำลังโด่งดังกับรายการสารคดีในขณะนั้น ถึงกับถามหาว่า ใครเป็นคน
เขียนบท เพราะเขียนได้แหวกแนวมาก ซึ่งพระอาจารย์ในตอนนั้น เขียน
บทสารคดีที่ให้ความส�ำคัญกับข้อมูลในเชิงลึกมาก จึงไม่เหมือนใคร
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เดี ย ว เป็ น พิ ธี พิ เ ศษที่ ใ นหลวงสถาปนาสมเด็ จ พระสั ง ฆราชในวั ด
พระแก้ว ไม่นึกว่ามันจะหายากเย็นขนาดนั้น มันผิดความคาดหวัง ไม่
นึกว่าจะเป็นแบบนั้น
พอมาถึงปีนี้ พระอาจารย์จะจัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปี สมเด็จ
พระสั ง ฆราช และอยากที่ จ ะเห็ น ภาพเหตุ ก ารณ์ ง านพระราชพิ ธี
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช จึงจ้างทีมจัดงานออกตระเวนหาอีกครั้ง
แต่กย็ งั ไม่พบ เจอใครมาทีว่ ดั ก็ถามไปทัว่ เผือ่ ว่าใครจะมีบา้ ง ในทีส่ ดุ ได้
มาเจอลูกศิษย์วัดบวรฯ คนหนึ่ง ซึ่งได้ถ่ายสมเด็จพระสังฆราชช่วงปี
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเทปมินิดีวีถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทาง พระอาจารย์
เลยขอมาดูทั้งหมด ก็พบว่ามีเทปมินิดีวีอยู่ตลับหนึ่ง มีชื่อเรื่อง พิธี
สถาปนา สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระ
อาจารย์ตอนนั้นดีใจมาก อุตส่าห์ตามหามาทั่วประเทศ ตกลงมันอยู่
ตรงนี้เอง แต่พระอาจารย์ก็พบปัญหาใหม่อีก คือ มีเทปมินิดีวีแล้วแต่
หาที่แปลงสัญญาณไม่ได้ อยากจะเห็นภาพแต่ก็ยังไม่ได้เห็นอีก พอดี
หนั
งในมุมมองของพระอาจารย์อนิลมาน
มีลกู ศิษย์คนหนึง่ รูจ้ กั หอภาพยนตร์ เห็นว่าน่าจะท�ำได้ เลยท�ำการติดต่อ
มาหอภาพยนตร์ เมื่อหอภาพยนตร์ทราบเรื่องนี้ จึงได้ส่งหน่วยกู้หนัง
คือให้ภาพยนตร์เป็นคนเล่าเรื่องเอง ไม่ต้องมาอธิบาย ถ้า
ไปรับ และเห็นว่าท�ำได้จึงรีบน�ำกลับมาแปลงสัญญาณ เมื่อเสร็จแล้ว
ต้องอธิบาย ก็ออกไปถ่ายความเป็นจริงนั้นมา ไม่ต้องมีค�ำบรรยาย ให้
จึงรีบน�ำมาให้พระอาจารย์ดู ปรากฏว่าพระราชพิธีนั้นเกือบสมบูรณ์
ตัวหนังมันสื่อออกมาเอง
ขาดช่วงท้ายหายไป แต่แค่นั้นพระอาจารย์ถือว่าก็ยังดีกว่าไม่มีอะไร
หลังจากนั้นไม่นานมากนัก มีลูกศิษย์โทรศัพท์มารายงานว่าเจอภาพ
เหตุการณ์พระราชพิธสี ถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแล้วทีห่ อภาพยนตร์
พระอนิลมานกั
บการตามหาหนั
ง
พระอาจารย์บอกว่าลองเช็คดูซิว่า เป็นอันเดียวกับที่ส่งให้ไปท�ำรึเปล่า
ปรากฏว่าเป็นคนละม้วนกัน ม้วนนี้ได้มาจากหน่วยโสตทัศน์ มหาเมื่อปี ๒๕๕๕ พระอาจารย์ได้จัดนิทรรศการสมเด็จพระ
วิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อัดมาจากช่อง ๑๑
สังฆราช จึงต้องหาภาพนิง่ พระราชพิธสี ถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ซึง่
อีกที ท�ำให้ในตอนนี้ ท้ายเรื่องของเทปมินิดีวีที่ยังมีไม่ครบในตอนแรก
ยังพอค้นได้จากภาพข่าว แต่เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหานิทรรศการ
เมื่อมารวมกับฉบับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ท�ำให้งานพระราชพิธี
จึงอยากได้วิดีโอมาประกอบด้วย เพราะพระอาจารย์จ�ำได้ว่านั่งดู
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ที่ขาดไปอีกนิดหนึ่ง ก็จะสมบรูณ์
โทรทัศน์ถ่ายทอดสดนานถึงชั่วโมงกว่า คิดว่าน่าจะหาได้ไม่ยาก ก็เลย
ออกตามหา โดยเริ่มต้นที่อินเทอร์เน็ตก่อน เมื่อไม่มี ก็อาศัยญาติโยมที่
ท�ำงานช่อง ๓ ช่วยสืบค้นในระบบว่ามีหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงไปคลังเก็บ
สมเด็จพระสั
งฆราช
ที่หนองแขมก็ไม่พบ โยมที่ท�ำงานช่อง ๓ จึงได้สอบถามเพื่อนที่ช่อง ๙
ในมุมมองพระอาจารย์อนิลมาน
ก็ไม่พบอีก และสอบถามเพือ่ นทีช่ อ่ ง ๗ ปรากฏว่ามีอยู่ ๒ นาที เป็นข่าว
สั้นลงในยูทูป จึงใช้ตัวนี้ไปอ้างอิงขอท�ำส�ำเนาเพื่อที่จะได้ตัวฉบับ
ท่านเป็นต้นแบบทุก ๆ ด้านของพระ สิ่งเหล่านี้เห็นได้จริง
สมบูรณ์ แต่กไ็ ม่มี พระอาจารย์ยงั ไม่หมดความพยายาม เมือ่ มีคนบอก
จาก ท่านสอนเช่นไร ท่านก็ปฏิบัติเช่นนั้น และท่านปฏิบัติเช่นไร ท่าน
ว่าในวังน่าจะยังมีเก็บ จึงท�ำหนังสือไปส�ำนักพระราชวัง นอกจากจะ
ก็สอนเช่นนั้น ซึ่งเห็นได้ว่าในโลกทุกวันนี้ มันหาได้ยากเหลือเกิน
ขอท�ำส�ำเนาแล้วยังกระตุ้นคนข้างในวังให้ช่วยหาอีกแรง ปรากฏว่าได้
เมื่อเวลา ๒๓.๓๕ น. ของวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ขณะ
เพิ่มมาอีก ๓ นาที เป็นข่าวสั้น แต่ภาพเป็นคนละชุดกับช่อง ๗ ตอนนี้
ที่หน่วยกู้หนังก�ำลังส่งต้นฉบับให้กองบก.อยู่นั้น น้องในกองบก.ได้เดิน
รวมได้ ๕ นาที พระอาจารย์จำ� ได้วา่ เคยเห็นสารคดีสมเด็จพระสังฆราช
มาบอกว่า สมเด็จพระสังฆราชสิน้ แล้ว หน่วยกูห้ นังนัง่ อึง้ ไปสักพัก และ
ที่มูลนิธิแผ่นดินธรรมบันทึกไว้เป็นเทปยูเมติก เมื่อสอบถามไป เจ้า
นึกถึงข้อความหนึ่งในหนังสือ ๑๐๐ ปีพระผู้เจริญพร้อมว่า “ดูก่อน
หน้าที่บอกว่าหาไม่เจอเพราะได้หั่นซอยไปใช้งานอื่น ๆ จนหมดแล้ว
อชิตะ กระแส(ตัณหา)เหล่าใดในโลกมีอยู่ สติยอ่ มเป็นเครือ่ งห้ามกระแส
จะมีเหลือแค่เหตุการณ์บางช่วงในพระราชประวัติ และตอนนี้ทางช่อง
เหล่านัน้ เราตถาคตกล่าวสติวา่ เป็นเครือ่ งระวังกระแสทัง้ หลาย กระแส
๓ ได้รายงานเพิ่มเติมมาว่า เจอเรื่องสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์
เหล่านั้นอันบุคคลย่อมละด้วยปัญญานี้เรียกว่าญาณสังวร”
วาสโน) แห่งวัดราชบพิตร แต่องค์ปัจจุบันยังหาไม่พบ ท�ำให้เกิดความ
สงสัยและไม่เคยนึกว่า พิธีส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ขนาดนี้ ท�ำไมไม่มี
ใครเก็บ ทัง้ ทีม่ กี ารถ่ายทอดสด มันน่าแปลกใจในรอบ ๒๔ ปี เพิง่ มีครัง้
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จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๓๐ พฤศจิกายน ภาพยนตร์สนทนา

ในบรรดาภาพยนตร์ทั้ง ๒๕ เรื่อง ที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ ๓
ประจ�ำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคมที่ผ่านมา
ภาพยนตร์เรื่อง [อ.ศิลป์ พีระศรี] นับเป็นภาพยนตร์
ที่ลึกลับเป็นปริศนามากที่สุด เพราะปัจจุบันยังไม่มีผู้ใด
ทราบว่าเป็นผลงานของใคร และถ่ายท�ำขึ้นมา
ด้วยจุดประสงค์อะไร
ที่ ม าของภาพยนตร์ ชุ ด นี้ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ หอภาพยนตร์ ไ ด้ รั บ
มอบฟิล์มหนังบ้านของครอบครัววิญญรัตน์ ในปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ขณะ
ที่เจ้าหน้าที่ก�ำลังน�ำมาแปลงสัญญาณให้เป็นดิจิทัล ตามขั้นตอนการ
อนุรกั ษ์ ก็บงั เอิญพบภาพเคลือ่ นไหวของ อ.ศิลป์ พีระศรี แทรกอยูร่ ะหว่าง
ภาพบันทึกพิธศี พบรรพบุรษุ ตามประเพณีจนี ของตระกูลวิญญรัตน์นอี้ ย่าง
น่าประหลาด และเมื่อได้รับการเผยแพร่ออกไปในงานเฉลิมฉลอง ๑๒๐
ปี ศิลป์ พีระศรี ของชาวศิลปากรในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ภาพยนตร์นี้ก็ได้
รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะจากบรรดาลูกศิษย์ผทู้ ไี่ ม่ทนั ได้พบเจอ
ตัวจริง
แม้จะมีความยาวเพียงไม่ถงึ ๒ นาที แต่นนี่ บั เป็นภาพเคลือ่ นไหว
ที่หาได้ยากยิ่งของ อ.ศิลป์ พีระศรี ชาวอิตาเลียนสัญชาติไทยผู้มีคุณูปการ
และบทบาทส�ำคัญต่อแวดวงศิลปะของไทย ทีส่ ำ� คัญยังเป็นภาพขณะทีท่ า่ น
ก�ำลังท�ำงานปัน้ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี งานศิลปะ
ชิน้ ทีถ่ กู วิพากษ์วจิ ารณ์อย่างมากจนถึงขัน้ สบประมาท ในเรือ่ งการชีช้ นั ขึน้

ของหางม้าทรง อย่างที่ท่านได้กล่าวไว้ในบทความที่ต้องเขียนขึ้นเพื่อ
อธิบายกรณีนี้โดยเฉพาะว่า “ข้าพเจ้าคิดว่าคงไม่เคยมีงานศิลปะชิ้นใดที่
สร้างขึ้นในประเทศไทยจะประสบการวิพากษ์วิจารณ์มากมาย เหมือน
อนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากสิน” ซึ่งให้บังเอิญว่าแบบปั้นทั้ง ๓ แบบของ
งานศิลปะชิ้นปัญหานี้ ก็ได้ปรากฏให้เห็นอยู่ในความยาวอันน้อยนิดของ
ภาพยนตร์ ซึ่งเรายังพบชายอีกสองคนที่ร่วมอยู่ คือ สิทธิเดช แสงหิรัญ
ลูกศิษย์ผู้ล่วงลับก่อนวัยอันควร ซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยปั้นอนุสาวรีย์ส�ำคัญอีก
หลายแห่ง กับชายนิรนามทีอ่ าจเป็นบุคคลส�ำคัญส�ำหรับการเริม่ ต้นสืบหา
ที่มาที่ไปของภาพยนตร์ชุดนี้
นี่ จึ ง ไม่ ใ ช่ แ ค่ เ พี ย งภาพเคลื่ อ นไหวของศาสตราจารย์ ศิ ล ป์
พีระศรี กับงานศิลปะที่ได้รับการค้นพบเป็นครั้งแรก แต่ยังเป็นภาพยนตร์
ที่บันทึกท่วงท่าแห่งการท�ำงานศิลปะชิ้นที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของท่านมาก
ทีส่ ดุ ชิน้ หนึง่ ทัง้ ยังเป็นมรดกภาพยนตร์นริ นามทีเ่ ต็มไปด้วยรหัสลับต่าง ๆ
อันชีช้ วนให้แกะรอย วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน หอภาพยนตร์จงึ ขอเชิญ
ชวนทุกท่านมาร่วมกันสืบค้นปริศนาและพูดคุยเพื่อร�ำลึกถึง “บิดาแห่ง
ศิลปะสมัยใหม่ของไทย” ผู้นี้ ในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “ศิลป์
พีระศรี ในภาพยนตร์” กับวิทยากร อ.นิพนธ์ ข�ำวิไล และ อ.วิจิตร
อภิชาติเกรียงไกร จากส�ำนักวิจยั ศิลป์ พีระศรี พร้อมทัง้ โดม สุขวงศ์ ผู้
อ�ำนวยการหอภาพยนตร์
เปิดวงสนทนาตัง้ แต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด

๒๕

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๙

ลานดารา
น

พฤศจิกาย

บิลลี่ โอแกน

ในบรรดาภาพยนตร์ไทยวัยรุ่นยอดนิยมจ�ำนวนมาก
ฉลุย นับเป็นภาพยนตร์ที่ยังคงอยู่ในความทรงจ�ำ
ของแฟนหนังไทยมากที่สุดเรื่องหนึ่ง ด้วยเรื่องราว
ความฝันและเพลงประกอบที่ชวนให้หลงรัก บวกกับลีลา
การแสดงอันแสนจะมีเสน่ห์ของคู่หูนักแสดงน�ำ
บิลลี่ โอแกน และ สุรศักดิ์ วงษ์ไทย
บิลลี่ โอแกน เกิดเมือ่ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ทีป่ ระเทศฟิลปิ ปินส์
ก่อนจะย้ายมาเมืองไทยเมื่ออายุได้ประมาณ ๔ ปี และเริ่มเข้าวงการบันเทิงด้วยการ
เป็นนายแบบถ่ายโฆษณา ในขณะที่ สุรศักดิ์ วงษ์ไทย หรือ เอ็ม เกิดเมื่อวันที่ ๑๐
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการรับบทเป็นตัวประกอบใน
ภาพยนตร์เรื่อง น�้ำพุ (๒๕๒๗)
ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ คู่หูคู่นี้โคจรมาพบกันจากความฝันของคู่หูอีกคู่หนึ่ง คือ
ปืด๊ -ธนิตย์ จิตนุกลู และ อังเคิล - อดิเรก วัฏลีลา สองช่างเขียนใบปิดผูฝ้ นั อยาก
เป็นผู้ก�ำกับภาพยนตร์ ซึ่งได้มีโอกาสสานฝันเป็นครั้งแรกจาก ซึมน้อยหน่อย
กะล่อนมากหน่อย ภาพยนตร์เรื่องแรกของบริษัท ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์
จ�ำกัด เล่าเรือ่ งราวความสนุกสนานเฮฮาของกลุม่ เพือ่ นรักหนุม่ โสดซึง่ เช่า
บ้านอยู่ด้วยกัน คู่หูผู้ก�ำกับได้เลือกบิลลี่ โอแกน และสุรศักดิ์ วงษ์ไทย
สองหนุ่มผู้ยังไม่มีชื่อเสียงมากนัก มารับบทเป็นส่วนหนึ่งในก๊วน
ชายโสดนี้ โดยบิลลี่ ซึ่งตอนนั้นใช้ชื่อในการแสดงว่า จิตต์
จิตนุกูล ได้รับบทให้เป็นตัวเอกของเรื่อง
เมื่อออกฉายในปลายปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ปรากฏว่า
ซึมน้อยหน่อยฯ ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก นับเป็น
ภาพยนตร์แห่งปรากฏการณ์เรือ่ งหนึง่ ของไทย แจ้งเกิดให้กบั
ทัง้ ผูส้ ร้าง ผูก้ ำ� กับ และกลุม่ นักแสดงน�ำ ปีถดั มา ทีมงานชุดเดิม
จึงได้สร้างภาคต่อคือ ปลื้ม โดยให้เอ็ม สุรศักดิ์ ก้าวขึ้นมารับบท
เด่น ซึ่งตัวภาพยนตร์ยังคงประสบความส�ำเร็จอย่างงดงาม ท�ำ
รายได้กว่า ๑๐ ล้านบาท มากกว่าภาคแรกเป็นเท่าตัว ทั้งยังสามารถ
คว้ารางวัลพระสุรัสวดี สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รวมทั้งรางวัลสุพรรณหงส์ทองค�ำ
สาขาก�ำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาครองได้อีกด้วย

๒๖

SURASAK BILLY
หลังแจ้งเกิดกันอย่างเต็มตัว บิลลี่และเอ็มก็เริ่มมีเส้นทาง
ทีช่ ดั เจนในวงการบันเทิง โดยบิลลีไ่ ด้รบั การชักชวนจากแกรมมีเ่ อ็นเตอร์เทนเมนต์ ค่ายเพลงซึ่งเริ่มมีชื่อเสียงในเวลานั้น ให้มาเป็นพิธีกรรายการ
โทรทัศน์ และได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นนักร้องออกอัลบั้มชุดแรกชื่อ
บิลลี่! บิลลี่! ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ท�ำให้เขามีผลงานภาพยนตร์ในช่วงนี้ออก
มาไม่มากนัก โดยมีเพียงเรื่องเดียวคือ รักซึมลึก ภาพยนตร์เรื่องแรกที่
ประกบคู่กับ สิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์ ดาราคู่ขวัญของเขาในเวลาต่อมา ใน
ขณะที่ เอ็ม สุรศักดิ์ ยังคงโลดแล่นอยู่บนจอเงิน มีผลงานภาพยนตร์ออก
มาอย่างต่อเนื่อง เช่น โปรดทราบ...คิดถึงมาก (๒๕๒๙) เฮงได้ เฮงดี
รักนี้ (๒๕๓๐) ฉันผู้ชายนะยะ (๒๕๓๐) เหยื่อ (๒๕๓๐) เป็นต้น
ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ “อังเคิล” ผู้มีส่วนแจ้งเกิดให้กับทั้งบิลลี่และ
เอ็ม ได้นำ� พาทัง้ คูก่ ลับมาร่วมงานกันอีกครัง้ ใน ฉลุย ภาพยนตร์ซงึ่ ถ่ายทอด
ความฝันของสองหนุ่มต่างจังหวัดผู้ดิ้นรนไขว่คว้าหาโอกาสในการเป็น
นักร้องนักดนตรี ซึ่งทั้งสองคนก็ไม่ท�ำให้ผิดหวัง เพราะต่างถ่ายทอด
บทบาทของ ป๋อง และ โต้ง ออกมาได้อย่างประทับใจผู้ชม จนส่งผลให้
ฉลุย กวาดรายได้ทุบสถิติของ ปลื้ม และกลายเป็นต�ำนานหนังแห่งแรง
บันดาลใจส�ำหรับวัยรุ่นมากมายในยุคนั้น ทั้งยังได้รับการพูดถึงตราบจน
ทุกวันนี้

ความส�ำเร็จของ ฉลุย เป็นแรงผลักดันอันส�ำคัญให้บิลลี่ โอแกน
และเอ็ม สุรศักดิ์ วงษ์ไทย ยิ่งเติบโตขึ้นในวงการบันเทิง โดยบิลลี่นั้น แม้ยัง
คงมี ผ ลงานเพลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ ก็ เ ริ่ ม มี ง านภาพยนตร์ อ อกมาอย่ า ง
สม�่ำเสมอ เช่น สองอันตราย (๒๕๓๓) อยากบอกให้รู้ว่ารัก (๒๕๓๔) ครั้งนี้
โลกฉุดไม่อยู่ (๒๕๓๕) ยุ่งดะมะด๊อง (๒๕๓๕ - ได้รับรางวัลพระสุรัสวดี สาขา
ผู้แสดงน�ำฝ่ายชาย) วิ่งหน้าตั้งก็ยังรักเธอ (๒๕๓๕) ความรักของคุณฉุย
ภาค 2 (๒๕๓๖) คนป่วนสายฟ้า (๒๕๔๐ - ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ
สาขาผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม) ฯลฯ ในขณะที่มาดนักร้องนักดนตรีใน
ฉลุย ของเอ็ม ส่งผลส�ำคัญให้เขาได้กลายเป็นนักร้องจริง ๆ โดยออกเป็นอัลบัม้
อยูต่ วั อยูแ่ ล้ว กับค่ายคีตาฯ กระนัน้ เขาก็ยงั คงยืนอยูใ่ นเส้นทางสายภาพยนตร์
เป็นหลักเช่นเดิม โดยมีผลงาน อาทิ ฉลุย โครงการ 2 (๒๕๓๓) กะโหลกบาง
ตายช้า กะโหลกหนาตายก่อน (๒๕๓๔ - ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ
สาขาผู้แสดงน�ำชายยอดเยี่ยม) แจ๊คพ็อตคนจะรวยช่วยไม่ได้ (๒๕๓๕)
ฉลุยหิน คนไข่สดุ ขอบโลก (๒๕๓๗) โลกทัง้ ใบให้นายคนเดียว (๒๕๓๘) ฯลฯ
นอกจากนั้น ในช่วงระหว่างนี้ทั้งคู่ต่างก็ยังมีผลงานในฐานะพิธีกรและ
นักแสดงละครโทรทัศน์ออกมาอีกเป็นจ�ำนวนมาก
หลังปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ผลงานการแสดงภาพยนตร์ของบิลลีแ่ ละเอ็ม
ได้ลดน้อยถอยลงไปตามล�ำดับ ก่อนจะกลับมาบนจอเงินอีกครั้งในทศวรรษ
นี้ โดยบิลลี่ โอแกน มีผลงานออกมา ๒ เรื่อง คือ รัก (๒๕๕๔) และ เมนูของ
พ่อ (๒๕๕๖) ในขณะที่เอ็ม สุรศักดิ์ ซึ่งหายเงียบไปนานจนแฟน ๆ หลายคน
ถามหา ก็ได้หวนคืนจอเงินครั้งแรกในรอบเกือบยี่สิบปี จากเรื่อง แก๊งค์ตบผี
(๒๕๕๕) ซึ่งคล้ายเป็นภาคต่อของ สยึมกึ๋ย (๒๕๓๔) หนังแนวปราบผีชื่อดัง
ที่เขาเคยรับบทน�ำและประสบความส�ำเร็จอย่างมากในอดีต ด้วยฝีมือการ
ก�ำกับของ ปืด๊ ธนิตย์ จิตนุกลู ผูก้ ำ� กับอีกหนึง่ คนทีป่ ลุกปัน้ เขาขึน้ มาในวงการ
ภาพยนตร์
เสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายนนี้ หอภาพยนตร์ได้เชิญให้สองหนุ่มใหญ่
ขวัญใจวัยรุ่นในวันวานคู่นี้ โคจรกลับมาพบกันอีกครั้ง ในพิธีประทับรอย
มือรอยเท้า ณ ลานดารา หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา และร่วมกัน
ถ่ายทอดประสบการณ์มากมายในวงการภาพยนตร์ให้แฟน ๆ ได้หายคิดถึง
เปิดงานด้วยการฉาย ฉลุย ผลงานสร้างชื่อที่ยังคงเป็นอมตะในใจผู้ชม
เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมงานแต่อย่างใด
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓- ๑๔ ต่อ ๑๑๑

๒๗

โปรแกรมฉายภาพยนตร์
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
โปรแกรมภาพยนตร์เดือนพฤศจิกายนนี้ ถือ
เป็นเดือนที่เอาใจแฟน ๆ ของคุณเอ็ม สุรศักดิ์
วงษ์ไทย และ คุณบิลลี่ โอแกน เป็นอย่างมาก โดย
นักแสดงทั้งสองท่านได้ให้เกียรติมาประทับรอยมือ
รอยเท้า ณ ลานดารา เป็นดาวดวงที่ ๑๔๖ และ
๑๔๗ ซึ่งในช่วงปี ๒๕๓๐ ทั้งคู่ถือเป็นนักแสดง
วัยรุ่นที่มีชื่อเสียง และเป็นเสมือน “ป๊อบไอดอล”
ของยุคสมัยนั้นเลยทีเดียว
นอกจากนี้ หอภาพยนตร์ ยั ง จั ด ฉาย
ผลงานการแสดงของนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง สายัณห์
สัญญา ทีเ่ พิง่ เสียชีวติ ไปเมือ่ เดือนกันยายนทีผ่ า่ นมา
เพื่อไว้อาลัยนักร้องลูกทุ่งเจ้าของวาทะอมตะ “รัก
น้อย ๆ แต่ขอรักให้นาน ๆ”

จันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ครั้งนี้โลกฉุดไม่อยู่ (โปรแกรมผลงานบิลลี่ โอแกน)
๒๕๓๕ / ก�ำกับโดย รุจน์ รณภพ / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์
โปรดักชั่น / ความยาว ๑๑๖ นาที

ภาพยนตร์ ส ะท้ อ นชี วิ ต วั ย รุ ่ น จากสามครอบครั ว ที่ มี
ปัญหาแตกต่างกัน อันเกิดจากช่องว่างระหว่างวัยและ
ความไม่เข้าใจกันของคนในครอบครัว บิลลี่ โอแกน รับ
บทเป็นวัยรุ่นที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางหมู่เพื่อนซึ่งเลือกหา
ทางออกจากปัญหาด้วยการหาความสนุกใส่ตัว และ
หลงใหลในความเร็วไปจนถึงความรุนแรง ส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุชีวิตที่ไม่มีใครคาดคิด
อังคารที่ ๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ฉันผู้ชายนะยะ (โปรแกรมผลงานสุรศักดิ์ วงษ์ไทย)
๒๕๓๐ / ก�ำกับโดย ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล /
สร้างโดย พูนทรัพย์โปรดักชั่น / ความยาว ๑๑๐ นาที

ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก ๆ ที่น�ำเสนอภาพชีวิตอันหลาก
หลายของกลุม่ เพศทีส่ าม หนึง่ ในนัน้ คือ มด ผูป้ ดิ บังความ
เป็นหญิงของตนด้วยภาพลักษณ์นักบินมาดเท่ และเกิด
หลงรัก อั้น เพื่อนชายคนสนิท วันหนึ่งอั้นมีปากเสียงกับ
คนรัก จึงแวะไปหามดเพื่อบรรเทาความกลุ้มใจ แต่เมื่อ
ไปถึงกลับพบว่ามดและเพือ่ นเป็นกะเทย เรือ่ งราวจึงบาน
ปลายจนน�ำไปสู่การเปิดเผยตัวตนระหว่างกันและกัน
เสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
วิ่งหน้าตั้งก็ยังรักเธอ (โปรแกรมผลงานบิลลี่ โอแกน)
๒๕๓๕ / ก�ำกับโดย พรพจน์ กนิฐเสน /
สร้างโดย พรพจน์ฟิล์ม / ความยาว ๑๐๘ นาที

ระหว่างเดินทางไปหาดใหญ่เพื่อพบกับแก้ว คู่รักที่เจอ
กันทางหน้านิตยสาร ลายทองกลับบังเอิญปลดปล่อย
วิญญาณของหญิงสาวชื่อ แสงโสม ออกจากหม้อโบราณ
ท�ำให้เธอขอติดตามเขาไปด้วย เมื่อเวลาผ่านไปลายทอง
เริม่ รักกับแก้ว พวกของเบิรด์ ลูกชายก�ำนันทีต่ ามจีบแก้ว
อยูท่ นไม่ได้จงึ คิดจะเล่นงาน เขาจึงต้องพาแก้ววิง่ หน้าตัง้
โดยมีแสงโสมคอยช่วยอยู่ไม่ห่าง
อาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
นักร้องนักเลง (โปรแกรมผลงานสายัณห์ สัญญา)
๒๕๒๗ / ก�ำกับการแสดงโดย ชุมพร เทพพิทักษ์ /
สร้างโดย พี.เอส.โปรโมชั่น / ความยาว ๑๒๒ นาที

๒๘

Intouchables (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๔ / ก�ำกับโดย Olivier Nakache, Eric Toledano /
สนับสนุนโดย โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ (ภาษาฝรั่งเศส
ค�ำบรรยายภาษาไทย) / ความยาว ๑๑๒ นาที

ภาพยนตร์ทสี่ ร้างมาจากเรือ่ งจริงของ ฟิลปิ ป์ มหาเศรษฐี
วัยกลางคนทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุจากกีฬากระโดดร่ม จึงเป็น
เหตุให้เขากลายเป็นคนพิการไม่สามารถขยับตัวและ
เคลื่อนไหวไปไหนเองได้ จนกระทั่งเขาได้จ้าง ดริสส์ เด็ก
หนุม่ ผิวสีอารมณ์รอ้ น มาท�ำงานเป็นผูด้ แู ล ความแตกต่าง
ของเขาท�ำให้ฟลิ ปิ ป์ได้มองโลกในมุมทีไ่ ม่เคยเห็นมาก่อน
และกลั บ กลายเป็ น ส่ ว นเติ ม เต็ ม ให้ กั น และกั น อย่ า ง
น่าประหลาด
พุธที่ ๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
นักร้องปืนโหด (โปรแกรมผลงานสายัณห์ สัญญา)
๒๕๒๘ / ก�ำกับโดย ลักษณ์ อภิชาติ /
สร้างโดย พี.เอส.โปรโมชัน่ / ความยาว ๙๒ นาที

ศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ซึมน้อยหน่อย กะล่อนมากหน่อย
(โปรแกรมผลงานบิลลี่ โอแกน และ สุรศักดิ์ วงษ์ไทย)
๒๕๒๘ / ก�ำกับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล, อดิเรก วัฏลีลา / สร้าง
โดย บริษทั ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๕ นาที

ภาพยนตร์วัยรุ่นแสนอบอุ่น ซึ่งแจ้งเกิดให้กับผู้สร้าง ผู้
ก�ำกับ และบรรดานักแสดง เรื่องราวของ เม้ง ด้วง ชาย
แว่น กลุ่มเพื่อนรักที่เช่าบ้านอยู่ด้วยกันอย่างสนุกสนาน
เฮฮาตามประสาหนุ่มโสด โดยมี มนัส เพื่อนเก่าตามมา
สมทบ วันหนึง่ มนัสเกิดชอบพอกับป่าน สาวข้างบ้าน แต่
กลับถูกขัดขวางจากพ่อของเธอ เขาจึงต้องพิสูจน์ตัวเอง
เพื่อฝ่าด่านพ่อตามหาโหด
เสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ลานดารา
เวลา ๑๓.๐๐ น. ฉลุย

๒๕๓๑ / ก�ำกับโดย อดิเรก วัฏลีลา / สร้างโดย บริษัท ไท
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๐ นาที

ต�ำนานหนังไทยขวัญใจเด็กหนุ่มผู้หลงรักในเสียงดนตรี
เรือ่ งราวของป๋อง และ โต้ง เด็กหนุม่ บ้านนอกผูฝ้ นั จะเป็น
นักร้องนักดนตรีที่โด่งดัง แต่หนทางกลับไม่ราบรื่นอย่าง
ที่คิด พวกเขาจึงต้องสู้ดิ้นรนพลิกแพงชีวิตทุกอย่างเพื่อ
ด�ำรงความหวัง
เวลา ๑๕.๐๐ น. ลานดารา
บิลลี่ โอแกน และ สุรศักดิ์ วงษ์ไทย

อาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
ปลื้ม (โปรแกรมผลงานบิลลี่ โอแกน และ สุรศักดิ์ วงษ์ไทย)
๒๕๒๙ / ก�ำกับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล, อดิเรก วัฏลีลา / สร้าง
โดย บริษทั ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๐ นาที

ภาคต่อของ ซึมน้อยหน่อย กะล่อนมากหน่อย ในขณะที่
สายัณห์ สัญญา นักร้องชื่อดัง ต้องกลับไปเลี้ยงวัวอยู่ใน กลุ่มเพื่อนรักต่างมีคู่ควงที่ราบรื่นจนน่าอิจฉา ชายกลับ
ไร่ เพราะถูกกดดันจากพวกนายทุน วันหนึง่ เขาได้พบกับ เป็นเพียงคนเดียวทีย่ งั ไม่มใี คร วันหนึง่ ชายมาขอให้เพือ่ น ๆ
ตู่ และเริ่มก่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แต่ต่อมาเขากลับ ช่วยจีบน�้ำฝน แต่การช่วยเหลือกลับเป็นเหตุให้ทุกคน
ต้องสูญเสียทัง้ ไร่ แม่ และน้องสาว จนตัง้ ปณิธานทีจ่ ะล้าง ผิดใจกัน เขาจึงตัดสินใจว่าต้องพูดกับน�ำ้ ฝนให้รเู้ รือ่ ง เพือ่
แค้นทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง สายัณห์เลือกกลับมาร้องเพลงอีก ประสานรอยร้าวของทุกคนให้ได้ก่อนที่จะสายเกินไป
ครั้งเพื่อสืบหาคนบงการ โดยที่ตู่ต้องคอยหาทางยับยั้ง
จันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ความบ้าเลือดในครั้งนี้
พฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
Brava Gente Brasileira (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๓ / ก�ำกับโดย Lúcia Murat / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�ำประเทศไทย (ภาษาโปรตุเกส
ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ) / ความยาว ๑๐๔ นาที

Cuchillos en el cielo (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย Chicho Durant / สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตเปรู ประจ�ำประเทศไทย และ รุ่งอรุณ สมาคม
ไทย-เปรู (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ) / ความยาว
๘๖ นาที

มิลากอซ ถูกตัดสินให้จ�ำคุกนานถึงสิบปี ระหว่างนั้นเธอ
กลับถูกข่มขืนจนตั้งท้อง เมื่อคลอดลูกสาวออกมา จึงส่ง
ภาพยนตร์ที่น�ำแสดงโดยขวัญใจคนเดิมของคอเพลง ดิโอโก้ ศิลปินหนุม่ และนักเขียนแผนที่ เดินทางมากับพวก
ไปให้ผู้เป็นยายเลี้ยงดู ต่อมาเมื่อได้รับอิสรภาพ เธอจ�ำ
ลู ก ทุ ่ ง สายั ณ ห์ สั ญ ญา และราชิ นี ลู ก ทุ ่ ง พุ ่ ม พวง พ้องเพือ่ ก�ำหนดเขตแดนใหม่ของอาณานิคมโปรตุเกสใน
ต้องเลือกระหว่างฟื้นฟูความสัมพันธ์กับลูกสาวที่เธอไม่
ดวงจั น ทร์ ทั้ ง ยั ง ประกอบไปด้ ว ยบทเพลงลู ก ทุ ่ ง อั น ทวีปอเมริกาใต้ เมื่อพวกเขาได้เดินทางมาถึงศูนย์กลาง
ได้เป็นผูเ้ ลีย้ งดูกบั การยืน่ ฟ้องผูท้ ขี่ ม่ ขืนเธอ ซึง่ หนึง่ ในนัน้
ไพเราะกว่าสิบเพลง สายัณห์รับบทเป็นนักร้องผู้ก�ำลัง ของทวีป ก็ได้พบกับกลุ่มหญิงสาวชาวเผ่าดั้งเดิมที่ยังคง
คือพ่อของลูกสาวสุดที่รัก
มีชอื่ เสียงและต้องผจญกับการรังควานจากเหล่าศัตรู ทัง้ ด�ำรงชีวติ อยูอ่ ย่างไร้อารยธรรม กัปตันเปโดร และลูกน้อง
คู่หมั้นของสาวคนรัก และเจ้าของค่ายเพลงผู้ต้องการ จึงทารุณและฆ่าพวกเธออย่างเหี้ยมโหด เหลือเพียง
อโนเต้ ที่รอดชีวิตมาได้จากการช่วยเหลือของดิโอโก้ ก่อ
ท�ำลายชื่อเสียงอันโด่งดังของเขา
เกิดเรื่องราวความรักและสงครามที่ยากจะคาดเดา

อังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
สยึ๋มกึ๋ย (โปรแกรมผลงานสุรศักดิ์ วงษ์ไทย)
๒๕๓๔ / ก�ำกับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล / สร้างโดย บริษัท ไท
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๑ นาที

หนังแนวปราบผีเรื่องดังแห่งยุคซึ่งประสบความส�ำเร็จ
เป็นอย่างมาก เรื่องราวของเกี้ย อ๋า และ ต๋อง ผู้ถูกชะตา
ดัดหลังท�ำให้เดินทางไปเจอกับเรื่องที่คาดไม่ถึงสารพัด
หลากหลายรูปแบบ เมื่อต้องท�ำหน้าที่อารักขาเจ้านาย
สาวขึน้ ไปเชียงใหม่เพือ่ ท�ำภารกิจบางอย่าง โดยมีบรรดา
ภูตผีที่คอยขัดขวางการท�ำงาน
พุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ยุ่งดะมะด๊อง (โปรแกรมผลงานบิลลี่ โอแกน)
๒๕๓๕ / ก�ำกับโดย มนู วรรณายก /
สร้างโดย บริษัท โคลีเซียม จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๓ นาที

ฉก และ กี้ คู่ซี้นักท�ำกุญแจ ผู้มีเบื้องหลังเป็นมิจฉาชีพ
และเอาตัวรอดจากหมวดสามารถ นายต�ำรวจหนุ่มไป
ได้ทุกครั้ง วันหนึ่งหลังจากพบรักกับแน๊ต ฉกจึงคิดจะ
กลับตัว แต่กี้กลับไปขโมยเงินธนาคารมา เหล่ารปภ.จึง
จับตัวแน๊ตไป เพื่อบังคับให้ฉกและกี้น�ำเงินมาคืน เกิด
เป็นโอกาสให้หมวดสามารถหมายจะรวบหัวรวบหางสอง
ตัวแสบนี้เข้าคุกให้จงได้
พฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
[Rec] (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย Jaume Balagueró, Paco Plaza /
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย
(ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ) / ความยาว ๗๘ นาที

แองเจลา พิธกี รสาวรายการโทรทัศน์ทถี่ า่ ยทอดเรือ่ งราว
ภาพชีวิตยามค�่ำคืนนครหลวงของสเปน ระหว่างที่เธอ
ตามติดชีวติ ของพนักงานดับเพลิง ทางศูนย์ได้รบั แจ้งจาก
ผู้เช่าพักในตึกอพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งว่า ได้ยินเสียงกรีด
ร้องดังมาจากห้องของหญิงชราทีอ่ าศัยอยูต่ ามล�ำพัง เธอ
และพาโบล ตากล้องจึงได้ขอตามไปด้วย โดยทั้งคู่ไม่รู้ว่า
หญิงชราคนนั้นคือพาหะน�ำเชื้อโรคที่ไม่มีทางรักษาได้
ศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
แพแตก (โปรแกรมผลงานสายัณห์ สัญญา)
๒๕๒๗ / ก�ำกับโดย เชาว์ มีคุณสุต /
สร้างโดย ชัย แอนด์ ชา โปรดักชั่น / ความยาว ๑๐๘ นาที

ผลงานการแสดงภาพยนตร์ชีวิตของสายัณห์ สัญญา ที่
ต้องรับบทชายหนุม่ ทีม่ าจากครอบครัวยากจนแต่เต็มไป
ด้วยความรักที่อาศัยอยู่ในแพ แต่แล้วชีวิตต้องพลิกผัน
เมื่อเขาจ�ำเป็นต้องหาเงินเพื่อมารักษาน้องสาวที่เป็น
มะเร็งในเม็ดเลือด เขาจ�ำต้องกลายเป็นโจร และถูกตาม
ล่าโดยเพื่อนรักที่เป็นต�ำรวจ

เสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. Living with Robots

(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย Elodie Fertil / ประเทศฝรั่งเศส
ความยาว ๕๒ นาที

เรื่องราวการพัฒนาของหุ่นยนต์ที่จะพาเราไปยังโลก
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ก้าวหน้าที่สุด พวกเขา
สามารถมองหน้าและพูดคุยกับเราได้ ในอนาคตหุน่ ยนต์
ไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะการท�ำงานบ้านแต่ยังเข้าใจในความ
รู้สึกของเรา การพลิกโฉมหน้าวงการหุ่นยนต์นั้นอยู่ใน
ช่ ว งปฏิ บั ติ ก าร และเรื่ อ งราวของมนุ ษ ยชาติ จ ะถู ก
เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล
เวลา ๑๔.๐๐ น. ฉลุย โครงการ 2
(โปรแกรมผลงานสุรศักดิ์ วงษ์ไทย)
๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย อดิเรก วัฏลีลา / สร้างโดย บริษัท ไท
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ�ำกัด / ความยาว ๙๙ นาที

หลังจากที่เพื่อนรักแยกย้ายกันไปเดินตามทางของตน
โต้งได้เป็นนักเขียนบทภาพยนตร์ ส่วนป๋องไปเป็นนัก
ธุรกิจบริหารกิจการโรงแรมที่ภูเก็ตจนร�่ำรวยเป็นเศรษฐี
วันหนึ่งโต้งกลับได้ข่าวว่าป๋องเกิดเป็นโรคปัญญาอ่อน
เขาจึงรวบรวมพรรคพวกเดินทางไปภูเก็ตเพื่อดูแลป๋อง
แต่อาการกลับไม่ดีขึ้น จนโต้งต้องพาเพื่อนรักกลับไปยัง
บ้านสีรุ้งของพวกเขาอีกครั้ง
อาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. The Funny Side of Science

(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย Roland Portiche / ประเทศฝรั่งเศส /
ความยาว ๕๒ นาที

ร่วมสังเกตการณ์การประเมินงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
เพื่ อ คั ด เลื อ กเสนอชื่ อ เข้ า ชิ ง ของคณะกรรมการการ
ประกวดรางวัลอิกโนเบล ที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับ
ทุกคนและยังเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความอยาก
รูม้ ากขึน้ นอกจากนี้ เราจะได้รว่ มเดินทางรอบโลกไปกับ
พวกเขาเพื่อตามดูนักวิจัยผู้มีความคิดไม่ธรรมดาในการ
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่แปลกประหลาดโดยมีรากฐาน
มาจากวิทยาศาสตร์
เวลา ๑๔.๐๐ น. คนป่วนสายฟ้า
(โปรแกรมผลงานบิลลี่ โอแกน)
๒๕๔๐ / ก�ำกับโดย อุดม อุดมโรจน์ /
สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น จ�ำกัด

อิทธิพลถูกเลี้ยงดูให้เติบโตด้วยเงิน แต่ชีวิตของเขาก็ไป
ได้สวย จนกระทั่งวันที่แทนคุณก้าวเข้ามาท�ำให้เขาตก
เป็นรองในทุก ๆ เรื่อง ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อจิ๊กคนรักของ
อิทธิพล เริม่ ตีตวั ออกห่างและหันไปหาแทนคุณ ดูเหมือน
ว่าโชคชะตาจะน�ำพาให้ชายหนุม่ ทัง้ สองคนต้องห�ำ้ หัน่ กัน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
Never Let Me Go (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย Mark Romanek / สนับสนุนโดย
บริษทั แคททาลิตส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (ภาษา
อังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย) / ความยาว ๑๐๓ นาที

เรื่องราวชีวิตและรักสามเส้าของทอมมี่ แคธี่ และรูธ
เพื่อนสนิทที่เติบโตมาในโรงเรียนประจ�ำแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่
ห่ า งไกลและถู ก ตั ด ขาดจากโลกภายนอกในประเทศ
อังกฤษ จนกระทัง่ วันหนึง่ ทัง้ สามได้รคู้ วามจริงว่าพวกเขา
เกิดมาจากการโคลนนิ่งเพื่อน�ำอวัยวะไปบริจาค ท�ำให้
พวกเขาตัดสินใจออกเดินทางเพื่อคว้าโอกาสที่จะมีชีวิต
และมีความรักเป็นของตัวเองสักครั้ง
อังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ความรักเหมือนยาขม (โปรแกรมผลงานสายัณห์ สัญญา)
๒๕๓๐ / ก�ำกับการแสดงโดย สุวิทย์ ชุติพงษ์ /
สร้างโดย พงษ์สุรีย์ โปรดักชั่น / ความยาว ๙๒ นาที

ภาพยนตร์ ภ าคต่ อ ของนั ก ร้ อ งปื น โหด ที่ ส ่ ง ให้ เ พลง
ความรักเหมือนยาขม กลายเป็นเพลงเอกเพลงหนึ่งของ
สายัณห์ สัญญา เหตุการณ์มาถึงช่วงที่สายัณห์ได้รับ
อิสรภาพ หลังจากต้องเข้าไปรับโทษจากการแก้แค้น แต่
เมื่อออกมาจากคุก กลับพบว่าความรักที่หมายมั่นได้พัง
ทลายลง เมือ่ พ่อของสาวคนรักพยายามยกลูกสาวให้หนุม่
คนอื่นไปครอบครอง
พุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
Tora-San My uncle (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย Yoji Yamada / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญีป่ นุ่ (ภาษาญีป่ นุ่ ค�ำบรรยายภาษาไทย) / ความยาว ๑๐๘ นาที

เมือ่ โทร่าซัง กลับมาเยีย่ มบ้านทีโ่ ตเกียว เขาได้พบว่า มิต
ซึโอะ หลานชายของตนก�ำลังไม่สบายใจเพราะเกิดไป
ตกหลุมรัก อิซึมิ เพื่อนสาว ซึ่งบัดนี้ได้ย้ายไปเรียนที่
จังหวัดซางะแล้ว กระทั่งวันหนึ่งทั้งโทร่าและหลานชาย
ต่างได้เดินทางไปทีน่ นั่ ด้วยเหตุผลคนละอย่างกัน และยัง
บังเอิญได้มาเช่าห้องอยู่ด้วยกัน โทร่าจึงตัดสินใจไป
ท�ำความรู้จักกับญาติผู้ใหญ่ของอิซึมิ แต่มิตซึโอะจ�ำต้อง
กลับโตเกียว เพราะถูกผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงสาวขัดขวาง
พฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
แก๊งค์ตบผี (โปรแกรมผลงานสุรศักดิ์ วงษ์ไทย)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล /
สร้างโดย บริษัท พระนครฟิลม์ จ�ำกัด / ความยาว ๙๘ นาที

ภาพยนตร์เรือ่ งล่าสุดของ สุรศักดิ์ วงษ์ไทย หลังจากห่าง
หายจากจอเงินไปนานกว่า ๒๐ ปี เรื่องราวต่อเนื่องจาก
สยึ๋มกึ๋ยที่เคยโด่งดังในอดีต โดยเอ็ม สุรศักดิ์ ก้าวขึ้นมา
รับบทเป็นอาจารย์สอนปราบผี ที่มาพร้อมกับกลุ่มลูก
ศิษย์ผู้หวังจะแจ้งเกิดจากการออกรายการโทรทัศน์ ที่
บรรดาทีมงานเข้าใจผิดคิดว่าพวกเขาแค่เล่นกลปาหี่
เรื่องราววุ่นวายจึงตามมาเมื่อรายการต้องถ่ายต่อให้จบ
แม้จะพบแล้วว่านี่คือการปราบผีของจริง

๒๙

เสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. Big Bugs

(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย Steve Nicholls, Martin Mészáros /
ประเทศออสเตรีย / ความยาว ๕๑ นาที

ศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

จันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ความรักของคุณฉุย ภาค 2
(โปรแกรมผลงานบิลลี่ โอแกน)
๒๕๓๖ / ก�ำกับโดย วรพจน์ โพธิเนตร / สร้างโดย กวีวัฒน์
สัตโกวิท ความยาว ๑๑๔ นาที

เมนูของพ่อ (โปรแกรมผลงานบิลลี่ โอแกน)
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย ภาม รังสี / สร้างโดย วันโอวันโฟร์
พิคเจอร์ / ความยาว ๘๐ นาที

ผลงานการแสดงเรือ่ งล่าสุดของบิลลี่ โอแกน ผูร้ บั บทเป็น
หลังจากเรียนจบ คุณฉุยกลับมาอยู่ที่บ้านและฝึกให้ลิง หนึง่ ในสามคุณพ่อทีเ่ ข้ารอบการประกวดท�ำอาหาร “เมนู
เก็บมะพร้าว หวังให้ลืมความหลังระหว่างเขากับดาริกา ของพ่อ” ของรายการ “ครัวเชฟเอียน” ซึ่งเป็นรายการ
โดยมี วิ ภ าพร เพื่ อ นสมั ย เด็ ก เป็ น คนปลอบประโลม ท�ำอาหารทางโทรทัศน์อนั โด่งดัง ทัง้ สามคนต่างมีวถิ ชี วี ติ
กระทั่งคุณฉุยเปิดโรงเรียนฝึกลิงที่เกาะสมุยจนเป็นข่าว ที่แตกต่าง รวมทั้งมีเทคนิคการท�ำอาหารที่ออกมาจาก
ดังไปทั่วประเทศ แต่แล้ววันหนึ่งเขากลับได้ทราบข่าว หัวใจ แต่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะเลิศใน
ความสัมพันธ์ระหว่างดาริกากับโกมล คนรักเก่า
รายการนี้
เสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. You, Planet

(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย Martin Mészáros, Alfred Vendl
ประเทศออสเตรีย / ความยาว ๕๐ นาที

เรือ่ งราวระบบนิเวศในตัวมนุษย์อนั น่าพิศวงและสวยงาม
มนุษย์แต่ละคนบนโลกใบนีเ้ ป็นเจ้าของร่างกายตนเองดุจ
จักรวาลย่อย ๆ ถิ่นอาศัยของมนุษย์มีภูมิประเทศและ
สิ่ ง แวดล้ อ มอั น น่ า ทึ่ ง และตั ว คุ ณ เองก็ เ ป็ น เสมื อ น
ดาวเคราะห์ทมี่ สี งิ่ มีชวี ติ อาศัยอยูภ่ ายในร่างกายมากมาย
กว่า ๑๐๐ ล้านล้านชนิด
เวลา ๑๔.๐๐ น. ฉลุยหิน คนไข่สุดขอบโลก
(โปรแกรมผลงานสุรศักดิ์ วงษ์ไทย)
๒๕๓๗ / ก�ำกับโดย อดิเรก วัฏลีลา / สร้างโดย บริษัท ไท
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๘ นาที

ต๋องต๋อง มนุษย์หนิ ผูอ้ อกค้นหาแหล่งน�ำ้ ใหม่ โดยมีเพือ่ น
ร่วมทางคือ แฟรงค์ กับ จ๋อมจ๋อม แต่เมื่อต๋องต๋องได้พบ
สิ่งที่ค้นหาสมความตั้งใจ เขากลับรู้สึกเป็นสุขกับบางสิ่ง
ทีค่ น้ พบระหว่างทางมากกว่า ต๋องต๋องกลายเป็นราชาน�ำ้
แต่เมื่อเขามองลงไปในหนองน�้ำ จึงได้รู้ความจริงอันเจ็บ
ปวดว่าเขาได้สูญเสียตัวตนความเป็นคนช่างฝันไปเสีย
แล้ว
อาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. Mekong

(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
๒๕๕๖ / ก�ำกับ Douglas Varchol / ประเทศลาว ไทย
กัมพูชา และเวียดนาม / ความยาว ๕๒ นาที

๓๐

ภาพยนตร์สนทนา “ศิลป์ พีระศรี ในภาพยนตร์”

ชมภาพยนตร์นิรนามที่บันทึกภาพการท�ำงานของบิดา
แห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทย และได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ พร้อมสนทนากับ นิพนธ์
ข�ำวิไล และวิจิตร อภิชาติเกรียงไกร จากส�ำนักวิจัยศิลป์
พีระศรี และโดม สุขวงศ์ ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์

อังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

À tout de suite (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย Benoît Jacquot / สนับสนุนโปรแกรม
โดย สถาบันฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย (ภาษาฝรั่งเศส
ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ) / ความยาว ๙๕ นาที
เมื่อ ลิลลี่ สาวนักศึกษาศิลปะ ณ กรุงปารีส วัย ๑๙ ปี
จับพลัดจับผลูไปมีความสัมพันธ์กับ บาดา นักเลงหนุ่ม
ชาวโมร็อกกัน-ฝรั่งเศส หลังจากที่เขาหนีรอดมาได้จาก
การปล้นธนาคาร ลิลลี่ก็ตัดสินใจยอมทิ้งทุกอย่าง และ
ออกไปผจญภัยในโลกกว้าง
พุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
กะโหลกบางตายช้า กะโหลกหนาตายก่อน
(โปรแกรมผลงานสุรศักดิ์ วงษ์ไทย)
๒๕๓๔ / ก�ำกับโดย มานพ อุดมเดช / สร้างโดย ทีเคอาร์ กรุ๊ป
/ ความยาว ๑๑๘ นาที

สลัก กับ ตวง เป็นสองโจรทีห่ ลบหนีการจับกุมของต�ำรวจ
เมือ่ สลัก ได้ทำ� งานทีป่ ม๊ั น�ำ้ มัน เขากลับถูก ชนาง ภรรยา
สาวของเจ้าของปั๊มขู่ให้เปิดเซฟเก็บเงินของสามี แต่เขา
ไม่ยอมให้ความร่วมมือ เธอจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ตวง
พฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
Go for Zucker (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย Dani Levy / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย (ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยายภาษา
อังกฤษ) / ความยาว ๙๕ นาที

แย็คกี้ ซุคเกอร์ ผู้เคยอาศัยในเยอรมนีตะวันออก หลัง
การทุบท�ำลายก�ำแพงเบอร์ลนิ ชีวติ ของเขาก็พบแต่ปญ
ั หา
ภูมภิ าคลุม่ น�ำ้ โขงเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ซงึ่ หล่อเลีย้ ง ทั้งการเงินและเรื่องส่วนตัว วันหนึ่งเขาทราบว่าแม่ของ
ชีวิตประชากรมากกว่า ๖๐ ล้านคนในหกประเทศ ได้แก่ เขาที่หนีข้ามไปอยู่ฝั่งตะวันตกพร้อมกับน้องชายได้เสีย
กัมพูชา จีน ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ในปัจจุบันมี ชีวติ ลงและทิง้ มรดกไว้ให้ แต่มขี อ้ แม้วา่ ซุคเกอร์จะต้องมี
แผนการสร้างเขื่อนมากกว่า ๑๔๐ แห่ง ตามแม่น�้ำสาย ความสัมพันธ์อนั ดีกบั น้องชายทีข่ าดการติดต่อกันมานาน
ต่าง ๆ ของลุ่มน�้ำแห่งนี้ หากการก่อสร้างนี้เกิดขึ้นจริง
นั่ น ก็ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรุ น แรงต่ อ
ศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
อุทกวิทยาและระบบนิเวศ รวมทัง้ ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
โปรแกรมพิเศษ
กับผู้ที่อาศัยอยู่ในลุ่มน�้ำโขงอีกนับล้านคน
เวลา ๑๕.๐๐ น. ดูหนังกับโดม สุขวงศ์
ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

โลกของแมงมุมยักษ์นั้นน่าทึ่งพอ ๆ กับสัตว์นักล่าที่เลี้ยง
ลูกด้วยนมทีม่ รี ปู ร่างขนาดใหญ่ แต่มนั กลับมีความแปลก
ประหลาดมากกว่า การส�ำรวจโลกของแมงมุมยักษ์อย่าง
ใกล้ชิดนั้นท�ำให้เราพบกับความตื่นตาตื่นใจและน่าทึ่ง
เสียจนคุณไม่อาจที่จะจินตนาการได้
เวลา ๑๕.๐๐ น.

ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี

ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังชม
ภาพยนตร์คลาสสิกของโลก

ณ ภาพยนตร์สถาน
ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร
(๑๘.๐๐ น.)
เดือนพฤศจิกายน

อังคารที่ ๕
สยึมกึ๋ย
พฤหัสบดีที่ ๗
[Rec]
อังคารที่ ๑๒
Go For Zucker
พฤหัสบดีที่ ๑๔
ฉลุย
อังคารที่ ๑๙
Braca Gente Brasilera
พฤหัสบดีที่ ๒๑
ครั้งนี้โลกฉุดไม่อยู่
* เสาร์ที่ ๒๓ (๑๓.๐๐ น.) ภาพยนตร์สนทนา
“OurMarriages” ชม
สารคดีจีนว่าด้วยคู่แต่งงาน
เกย์-เลสเบี้ยน พร้อมพูดคุย
กับผู้ก�ำกับ Xioape และ
คุณอัญชนา สุวรรณานนท์ ผู้
ก่อตั้งกลุ่มอัญจารี
อังคารที่ ๒๖
ซึมน้อยหน่อยกะล่อนมากหน่อย
พฤหัสบดีที่ ๒๘
ปลื้ม
เดือนธันวาคม

อังคารที่ ๓
พฤหัสบดีที่ ๕
อังคารที่ ๑๐
พฤหัสบดีที่ ๑๒
อังคารที่ ๑๗
พฤหัสบดีที่ ๑๙
		
อังคารที่ ๒๔
พฤหัสบดีที่ ๒๖
อังคารที่ ๓๑

ปุกปุย
La Verguenza
The System
ผู้ชนะสิบทิศ ตอน ยอดขุนพล
โหมโรง
ผู้ชนะสิบทิศ
ตอน บุเรงนองลั่นกลองรบ
O Casamento de Louise
ผู้ชนะสิบทิศ ตอน ถล่มหงสาวดี
งดฉาย

โปรแกรมฉายภาพยนตร์
เดือนธันวาคม ๒๕๕๖
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
โปรแกรมภาพยนตร์ เ ดื อ นธั น วาคมนี้ จะ
ประกอบด้ ว ยโปรแกรมหลั ก ๒ โปรแกรม คื อ
ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์
ของชาติปีล่าสุด ซึ่งหอภาพยนตร์ประกาศไปเมื่อ
วันที่ ๔ ตุลาคมที่ผ่านมา โดยได้เลือกฉายเฉพาะ
ภาพยนตร์เล่าเรื่อง ที่ไม่ค่อยได้ฉายบ่อยนัก
อีกโปรแกรมหนึ่งคือ โปรแกรมคนตัวเล็กนอก
รัฐธรรมนูญ ซึง่ ได้คดั เลือกภาพยนตร์ทนี่ ำ� เสนอเรือ่ ง
ราวชีวิตของคนในสังคมไทย ที่ยังถูกรังแกข่มเหง
หรือไม่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญ อันเป็น
กฎหมายหลักของประเทศ ซึ่งภาพยนตร์เหล่านี้ได้
สะท้อนให้เห็นถึงช่องโหว่ของกฎหมายไทย
นอกจากนี้ เดือนธันวาคมยังเป็นเดือนทีม่ ี “วัน
พิเศษ” มากมาย ทั้งวันเฉลิมพระชนมพรรษา วัน
รัฐธรรมนูญ วันก�ำเนิดภาพยนตร์โลก และวันส่งท้าย
ปีเก่า ซึ่งเราได้จัด “โปรแกรมพิเศษ” รอต้อนรับไว้
ทุกวัน

เสาร์ที่ ๗ ธันวาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Big Bugs
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
อ่านรายละเอียดได้ในข้อมูลวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
พุธที่ ๔ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เวลา ๑๔.๐๐ น. เพชรตัดเพชร
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
To Kill a Mockingbird (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๐๕ / ก�ำกับโดย Robert Mulligan / สนับสนุนโดย บริษทั
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๓

อังคารที่ ๓ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โหมโรง (โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๔

แคททาลิตส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (ภาษาอังกฤษ
ค�ำบรรยายภาษาไทย) / ความยาว ๑๒๙ นาที

ช่วงปิดเทอม สองพี่น้องสเกาต์กับเจมส์และเพื่อนได้
สร้างจินตนาการ ตามสืบเรื่องของ “บู” แรดลีย์ เพื่อน
บ้านที่ชอบเก็บตัวเงียบ ระหว่างนั้น แอตติคัส พ่อผู้เป็น
ทนาย ได้รบั มอบหมายให้วา่ ความให้ ทอม โรบินสัน ชาย
ผิวด�ำซึ่งถูกกล่าวหาว่าข่มขืนหญิงสาวผิวขาว แต่เขา
กลับไม่คดิ เช่นนัน้ ทัง้ หมดเป็นจุดเริม่ ต้นทีท่ ำ� ให้ชวี ติ ของ
ครอบครัวและผู้คนในเมืองเมย์โคมเปลี่ยนไปตลอดกาล
พฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Mekong

(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
อ่านรายละเอียดได้ในข้อมูลวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน

อาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Resurrection Science

(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย Thibaut Martin / ประเทศฝรั่งเศส
ความยาว ๕๒ นาที

เรื่องราวของการค้นคว้าสืบสวนด้านวิทยาศาสตร์ระดับ
โลก การสื บ ค้ น ล� ำ ดั บ ของดี เ อ็ น เอและการโคลนนิ่ ง
โมเลกุลชีวภาพหรือชีวโมเลกุล ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจถึง
สาเหตุทนี่ กั วิทยาศาสตร์ทวั่ โลกก�ำลังแข่งขันกันเพือ่ ทีจ่ ะ
เป็นมนุษย์คนแรกผู้บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ
โลกโดยการคืนชีพสิ่งมีชีวิตที่เคยมีในอดีตให้หวนคืนสู่
โลกอีกครั้ง
เวลา ๑๔.๐๐ น. วัยอลวน (โปรแกรมมรดกภาพยนตร์
ของชาติ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๓
จันทร์ที่ ๒ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น
(โปรแกรมคนตัวเล็กนอกรัฐธรรมนูญ)
๒๕๒๐ / ก�ำกับโดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๑๒๔ นาที

ทองพูนพาลูกชายวัย ๕ ขวบ เดินทางจากอุดรฯ เข้า
กรุงเทพฯ และน�ำเงินที่ได้จากการขายที่นามาซื้อแท็กซี่
เป็นของตนเอง ต่อมาเขาถูกหลอกเอารถไปขาย แม้จะ
ตามไปที่อู่รับซื้อรถหลายครั้งแต่ก็ท�ำอะไรไม่ได้ เพราะ
สาครเจ้าของอู่รถเป็นผู้มีอิทธิพล ในที่สุดเขาก็พ่ายแพ้
ให้กับระบบของสังคมที่ไม่ให้โอกาสคนจนต่อสู้เพื่อสิทธิ
ของตนเอง

เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์รวมแห่งดวงใจ
(โปรแกรมพิเศษวันเฉลิม
พระชนมพรรษา)
๒๕๓๐ / ก� ำ กั บ โดย ม.จ.
ชาตรีเฉลิม ยุคล และ บรรจง
โกศัลวัฒน์ / สร้างโดย คณะ
กรรมการอ�ำนวยการจัดงาน
เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ /
ความยาว ๙๒ นาที

อาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Living with Robots
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
อ่านรายละเอียดได้ในข้อมูลวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ชนะสิบทิศ ตอน ยอดขุนพล
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
ความยาว ๑๔๕ นาที
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๓
จันทร์ที่ ๙ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
O Casamento de Louise
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๔ / ก�ำกับโดย Betse De Paula / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�ำประเทศไทย (ภาษาโปรตุเกส
ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ) / ความยาว ๘๐ นาที

เรื่องราวของหลุยส์และลูเซีย สาวใช้ของเธอ ที่มีชีวิต
แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว แต่กลับหลงใหลในจังหวะของ
ดนตรีและรู้สึกไม่พอใจในชีวิตคู่ของตนเหมือน ๆ กัน
พวกเธอเอาแต่ใฝ่ฝนั ถึงเจ้าชายทีส่ มบูรณ์แบบ กระทัง่ วัน
หนึ่งความฝันของพวกเธอก�ำลังจะเป็นจริง เมื่อมีชาย
หนุ่มสุดแสนเพอร์เฟ็กต์จะมารับประทานอาหารมื้อ
กลางวันที่บ้านของเธอ งานนี้ทั้งคู่ต่างทุ่มสุดตัวเพื่อจะ
เอาชนะใจเขาให้ได้

ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ
บันทึกพระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู-่
อังคารที่ ๑๐ ธันวาคม
หัว ภูมิพลอดุลยเดช ผ่านฟิล์มภาพยนตร์ ๓๕ มม. สร้าง
ขึ้นเพื่อออกฉายตามโรงภาพยนตร์ เนื่องในโอกาสมหา เวลา ๑๓.๐๐ น. Resurrection Science
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. (โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
๒๕๓๐
อ่านรายละเอียดได้ในข้อมูลวันที่ ๑ ธันวาคม
เวลา ๑๔.๐๐ น. เซ็นเซอร์ต้องตาย (โปรแกรมพิเศษ)
ศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
๒๕๕๖ / สร้างโดย สมานรัชฎ์
องค์บาก (โปรแกรมคนตัวเล็กนอกรัฐธรรมนูญ)
๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว / สร้างโดย บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด, บริษัท บาแรมยู จ�ำกัด
/ ความยาว ๑๐๔ นาที

กาญจนะวณิชย์ และ มานิต ศรี
วานิชภูมิ / ความยาว ๑๕๐ นาที

ภาพยนตร์สารคดีที่ถ่ายทอด
ประสบการณ์ตรงของผู้สร้าง
เมื่อ องค์บาก พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านหนอง จากการต่อสู้เรียกร้องสิทธิให้
ประดู่ถูกขโมยตัดเศียรไป บุญทิ้งจึงออกตามหาจนมา กั บ “เชคสเปี ย ร์ ต ้ อ งตาย”
ถึงกรุงเทพฯ และถูกดึงเข้าสู่การต่อสู้กับเจ้าพ่ออิทธิพล ภาพยนตร์ซึ่งถูกห้ามฉายใน
มืด เขาตัดสินใจขอต่อสู้ด้วยศิลปะมวยไทยโบราณเพื่อ ราชอาณาจักรไทย บอกเล่า
น�ำองค์บากกลับสูห่ มูบ่ า้ นให้ทนั พิธอี ปุ สมบทหมูซ่ งึ่ จะจัด ให้เห็นถึงกระบวนการตรวจ
ขึ้นในอีก ๗ วันให้ได้
พิจารณาภาพยนตร์ในประเทศไทย และช่องทางการต่อสู้
ซึ่งยังไม่เปิดกว้างมากนักในปัจจุบัน

๓๑

อังคารที่ ๑๗ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เมืองขอทาน (ขี้กลากคอนกรีต)
(โปรแกรมคนตัวเล็กนอกรัฐธรรมนูญ)
๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย เพิม่ พล เชยอรุณ / สร้างโดย บริษทั สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด / ความยาว ๑๓๕ นาที

พุธที่ ๑๑ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เขาชื่อกานต์ (โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า...
พฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
La Vergüenza (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย David Planell / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย (ภาษาสเปน
ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ) / ความยาว ๑๐๗ นาที

ลูเซียและเปเป้ คู่รักข้าวใหม่ปลามัน รับมานูเด็กชาย
ชาวเปรูวยั ๘ ขวบ ผูม้ อี ารมณ์แปรปรวนจากอดีตอันเลว
ร้าย มาเป็นบุตรบุญธรรม แต่แล้วทั้งคู่กลับทนไม่ไหวใน
พฤติกรรมร้ายกาจของมานู เปเป้อยากส่งเขากลับไปยัง
สถานสงเคราะห์ แต่ลเู ซียไม่คดิ เช่นนัน้ เมือ่ เธอเริม่ สังเกต
เห็นความผิดปกติบางอย่างระหว่างมานูและโรซ่า แม่บา้ น
ชาวเปรูของพวกเขา
ศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมพิเศษ
ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี

วันหนึ่งกิจการขอทานของเจ้าพ่อเงาะต้องสะดุดลง เมื่อ
แก๊งขอทานไทกอคิดจะโค่นล้มกิจการของเขา และได้ฆา่
ขอทานคนหนึ่งตาย ชั่ง ขอทานมือดีของเจ้าพ่อเงาะ จึง
ปลุกระดมเหล่าบรรดาขอทานไปโจมตีพวกไทกอให้รแู้ ล้ว
รู้รอด แม้ทั้งสองฝ่ายจะต้องเข่นฆ่ากันถึงตายก็ตาม
พุธที่ ๑๘ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Tora-san Takes a Vacation
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย Yoji Yamada / สนับสนุนโดย
มูลนิธิญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยายภาษาไทย)
ความยาว ๑๐๖ นาที

อาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. You, Planet
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
อ่านรายละเอียดได้ในข้อมูลวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ชนะสิบทิศ ตอน บุเรงนองลั่นกลองรบ
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
ความยาว ๑๓๑ นาที
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๓

๓๒

จันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
บุญชูผู้น่ารัก (โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๔

อาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ผู้ชนะสิบทิศ ตอน ถล่มหงสาวดี

(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
ความยาว ๑๔๓ นาที
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๓
จันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
หนองหมาว้อ (โปรแกรมคนตัวเล็กนอกรัฐธรรมนูญ)
๒๕๒๒ / ก�ำกับโดย สุรสีห์ ผาธรรม /
สร้างโดย ดวงกมล มหรสพ / ความยาว ๑๒๖ นาที

ครูดวงดาว หวังสืบทอดเจตนารมณ์ของครูปยิ ะ และพร้อม
จะสละชีวิตให้แก่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวบ้านซึ่งถูก
มิตซึโอะ หลานชายของ โทร่าซัง ได้เดินทางไปคิวชู กับ สารพัดปัญหาคุกคาม ทางสุดท้ายที่เธอจะป้องกันหนอง
อิซึมิ แฟนเก่า เพื่อตามพ่อของเธอกลับบ้าน โทร่าและ หมาว้อจากความเลวทรามต่าง ๆ ได้ก็คือ ความสามัคคี
แม่ของอิซึมิได้ตามติดไปในการเดินทางครั้งนี้ด้วย เมื่อ ของชาวบ้าน ทีจ่ ะสร้างความแข็งแกร่งเพือ่ เอาชนะเหล่า
อิซึมิพบว่าพ่อของเธอก�ำลังมีความสุขกับหญิงคนใหม่ นายทุนผู้รุกรานให้เกิดความขยาดกลัวได้
เธอจึงไม่กล้ารบเร้าให้เขากลับบ้าน ทว่าคืนนั้น พวกเขา
กลับนั่งล้อมวงพูดคุยกันอย่างมีความสุขเฉกเช่นครอบอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ครัวเดียวกัน
Ma vie en l’air (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
พฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังชม สุดเสน่หา (โปรแกรมคนตัวเล็กนอกรัฐธรรมนูญ)
๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล /
ภาพยนตร์คลาสสิกของโลก
เสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. The Funny Side of Science
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์)
อ่านรายละเอียดได้ในข้อมูลวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
เวลา ๑๔.๐๐ น. ปุกปุย
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๔

เสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
มหา’ลัย เหมืองแร่ (โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๔

๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย Rémi Bezançon / สนับสนุนโดย สถาบัน
ฝรัง่ เศส ประจ�ำประเทศไทย (ภาษาฝรัง่ เศส ค�ำบรรยายภาษา
อังกฤษ) / ความยาว ๑๐๓ นาที

ยานน์ แกร์เบก ครูสอนขับเครื่องบินของบริษัทการบิน
แห่งหนึ่ง ผู้ท�ำการประเมินปฏิกิริยาของนักบินภายใต้
สภาวะขัดแย้งสุดขั้ว ที่น่าแปลกคือ เขาเป็นโรคกลัว
รุ่ง และ ป้าอร ได้พา มิน หนุ่มพม่าซึ่งหลบเข้าเมืองอย่าง เครือ่ งบินโดยไม่มสี าเหตุมาแต่กำ� เนิด ส่งผลให้เขาไม่อาจ
ผิดกฎหมาย ไปหาหมอเพือ่ ตรวจดูอาการของโรคผิวหนัง ตามหญิงที่เขารักปานชีวิตไปยังอีกซีกโลกหนึ่งได้
แต่ปา้ อรไม่พอใจกับผลการรักษา จึงแวะซือ้ ส่วนผสมเพือ่
ท�ำครีมรักษาผิวให้กบั มิน บ่ายวันนัน้ มินพารุง่ ไปเทีย่ วใน
พุธที่ ๒๕ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ป่า สถานที่ที่พวกเขารู้สึกมีอิสระในการแสดงออกซึ่ง เทพธิดาโรงแรม (โปรแกรมคนตัวเล็กนอกรัฐธรรมนูญ)
ความรักอย่างเต็มที่ โดยทีป่ า้ อรก็เดินทางเข้าป่าไปพร้อม ๒๕๑๗ / ก�ำกับโดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย
กับ ทอมมี่ ลูกน้องของสามีเช่นกัน
พร้อมมิตรภาพยนตร์ / ความยาว ๑๐๓ นาที
มาลีถูกล่อลวงมาขายให้แก่โทน นายหน้าค้าประเวณี
ศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ด้วยความเป็นคนจิตใจดี โทนจึงให้ฉายาเธอว่า เทพธิดา
โรงแรม เมื่อโทนถูกยิงเสียชีวิต เธอต้องมาอยู่ซ่องแห่ง
Always 3 (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย Takashi Yamazaki / สนับสนุนโดย ใหม่และได้พบกับไพศาล แต่นานวันเข้าเธอจึงรู้ว่าเขา
โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ (ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยายภาษา ก็แค่แมงดาทีห่ ลอกเธอ การตัดสินใจครัง้ สุดท้ายของเธอ
ไทย) / ความยาว ๑๔๒ นาที
คือการเดินจากไปโดยไม่หันกลับมาหาอดีตอีกเลย
ในปี ค.ศ. ๑๙๖๔ กรุงโตเกียวได้รบั เกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดกีฬาโอลิมปิก อาคารบ้านเรือนและระบบ
คมนาคมถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็ว บรรยากาศความ
ตื่นเต้นอบอวลไปทั่วทั้งเมือง ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงและการดิ้นรนของชุมชนในถนนสายสามก็ด�ำเนิน
ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งก็มีสีสันและเข้มข้นไม่เสื่อม
คลาย

สร้างโดย ละอองดาว, คิก เดอะ แมชชีน ประเทศไทย,
แอนนา แซนเดอร์ ฟิล์ม / ความยาว ๑๒๕ นาที

พฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เสาร์ที่ ๒๘ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

จันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

Das System (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย Marc Bauder / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย (ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยายภาษา
อังกฤษ) / ความยาว ๘๗ นาที

Hugo (โปรแกรมพิเศษวันก�ำเนิดภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย Martin Scorsese / สนับสนุนโดย
บริษัท ยูไนเต็ดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด
(ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย) / ความยาว ๑๒๖ นาที

เทพธิดาบาร์ 21
(โปรแกรมคนตัวเล็กนอกรัฐธรรมนูญ)
๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย ไฟว์สตาร์
โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๑๒๐ นาที

ไมค์ ฮิลเลอร์ ถูกจับได้คาหนังคาเขาขณะก�ำลังงัดบ้านหรู
หลังหนึ่ง แต่เจ้าของบ้านกลับไม่แจ้งต�ำรวจ และยังเลี้ยง
ดูเขาอย่างดี ไมค์ได้รบั การเกลีย้ กล่อมให้ตงั้ ตนอาชีพใหม่
ด้วยการเป็นนักต้มตุ๋นหลอกลวงเอาเงินและเป็นสายลับ
เยอรมันตะวันออก เส้นทางชีวิตใหม่น�ำไมค์ย้อนสู่ภูมิ
หลังครอบครัวอันด�ำมืดของตนเอง

เรื่องราวในเมืองปารีสช่วงทศวรรษ ๑๙๓๐ ฮิวโก้ เด็ก
ชายวัย ๑๒ ปี อาศัยอยู่อย่างลับ ๆ หลังก�ำแพงในสถานี
รถไฟผู้เฝ้าค้นหาความลับจากหุ่นยนต์ที่พ่อได้ทิ้งไว้ให้
ก่อนที่จะจากไป วันหนึ่งฮิวโก้ได้พบกับอิซาเบล เด็กสาว
ซึ่งมีกุญแจไขกลไกหุ่นยนต์ที่เขาต้องการ และชักน�ำให้
เขาพบเจอกับเรือ่ งราวอันน่าประทับใจในช่วงยุคบุกเบิก
ภาพยนตร์โลก

ระหว่างเดินทางจากเชียงใหม่มาสูบ่ าร์ ๒๑ ลินดา บังเอิญ
เห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมจากน�้ำมือของอาคม ต่อมาเธอ
ได้มีความสัมพันธ์กับทะนง เขาขอให้เธอให้การต่อศาล
ว่าอาคมน้องชายของเขาไม่ใช่ฆาตกร เธอจึงหนีไป แต่
ส.ส.เกียรติยศ ก็มาเกลีย้ กล่อมจนเธอยอมให้การเท็จ เพือ่
จับแพะเข้าตะรางและปล่อยให้ฆาตกรลอยนวล

ศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อาทิตย์ที่ ๒๙ ธันวาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.
ผู้แทนนอกสภา (โปรแกรมคนตัวเล็กนอกรัฐธรรมนูญ)
โปรแกรมพิ
เศษ ดูหนังกับโดม สุขวงศ์ ผู้อ�ำนวยการหอ
๒๕๒๖ / ก�ำกับโดย สุรสีห์ ผาธรรม / สร้างโดย บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด / ความยาว ๑๓๑ นาที ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
จังหวัดสนธยาธานีก�ำลังจะมีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร
โดยมีผู้สมัครที่เด่น ๆ คือ รมช.อ�ำนาจ และ บุญไชย ผู้ได้
รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนิ สัย ที่ ซื่อตรง รมช.
อ�ำนาจจึงให้ลกู น้องออกท�ำลายคะแนนเสียงของบุญไชย
ด้วยวิธีการสกปรก จนต้องบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้
บุญไชยเกิดความท้อแท้

อังคารที่ ๓๑ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ดูหนังข้ามปี ร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ด้วยโปรแกรมชมภาพยนตร์ขา้ มศักราช ณ โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา

