จดหมายข่าวหอภาพยนตร์เดินทางมาถึงฉบับที่ ๒๐ ท่ามกลางการ
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อยูต่ ลอดเวลา เช่นเดียวกับตัวองค์กรหอภาพยนตร์
เอง ที่หากใครได้มาเยี่ยมเยือนในช่วงนี้ ก็คงจะได้พบเห็นความเปลี่ยนแปลงจาก
บรรยากาศการก่อสร้างทีม่ อี ยูร่ ายรอบ ซึง่ ต้องขออภัยหากท�ำให้ทา่ นไม่ได้รบั ความ
สะดวกนัก แต่นั่นก็เป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าเราก�ำลังเดินหน้าไปสู่สิ่งใหม่ ๆ อย่าง
ไม่เคยหยุดนิ่ง
สิง่ ใหม่สงิ่ หนึง่ ทีเ่ ราริเริม่ ท�ำไปแล้วตัง้ แต่ตน้ ปี คือ การจัดโปรแกรม “ฟิลม์
ทัศนา” ประเดิมสองเดือนแรกไปด้วยเสียงตอบรับทีด่ พี อสมควร และในจดหมาย
ข่าวฯ ฉบับนี้ เราได้รวบรวมบทสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญในวงการภาพยนตร์เกีย่ วกับ
ความแตกต่างระหว่างยุคฟิลม์ และยุคดิจทิ ลั มาให้ทา่ นอ่านเพือ่ เตรียมความพร้อม
ก่อนมาชมภาพยนตร์ในโปรแกรมนี้ ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์อาจเป็นการช่วยคลายร้อนได้ทางหนึง่
ในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน ที่มักจะมาพร้อมกับความร้อนระอุ นอกเหนือ
จากโปรแกรมฉายภาพยนตร์ประจ�ำวัน หอภาพยนตร์ยังจัดเตรียมเทศกาล
ภาพยนตร์ดี ๆ เอาไว้ให้มาเลือกชมอย่างเต็มที่ทั้ง ๒ เดือน นั่นคือ เทศกาล
ภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายาครัง้ ที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๒ –๒๙ มีนาคม และ
เทศกาลภาพยนตร์ Luis Buñuel ในเม็กซิโก ระหว่างวันที่ ๕-๖ เมษายน
ทั้งหมดนี้ใช่เพียงแต่จะคลายร้อน หากยังจะมีส่วนช่วยในการขยับขยาย
มุมมองใหม่ ๆ ให้แก่ท่านได้อีกมาก จะจริงหรือไม่จริงอย่างไรนั้น โปรดเดินทาง
มาพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง

วิสัยทัศน์
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรแห่งชาติใน
การอนุรกั ษ์ภาพยนตร์ สือ่ โสตทัศน์และสิง่ เกีย่ วเนือ่ งทีไ่ ด้
มาตรฐานนานาชาติ รวมทัง้ เป็นศูนย์กลางองค์ความรูแ้ ละ
บริการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์สูงสุด
พันธกิจ
๑. แสวงหา คัดเลือกภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่ง
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๓. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริม
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หมายเหตุ ขอแก้ไขข้อผิดพลาดจากจดหมายข่าวฯ ฉบับที่ ๑๙ ในข้อมูลการฉายภาพยนตร์เรื่อง หนักแผ่นดิน วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์
ที่แจ้งว่า อ�ำนวยการสร้างโดย สยามพัฒนาฟิล์ม ความยาว ๗๑ นาที ต้องเปลี่ยนเป็น อ�ำนวยการสร้างโดย ครรชิต ขวัญประชา ความยาว ๑๒๙ นาที
ทางกองบรรณาธิการจดหมายข่าวฯ ขออภัยในความบกพร่องมา ณ ที่นี้

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์
ที่ปรึกษา: สัณห์ชัย โชติรสเศรณี
กองบรรณาธิการ: นุชนาถ แสนศิริ เกศสุดา จินา อรวรรณ จีเลาะ ภาคภูมิ ธรรมศรี พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู
กองจัดการ: กลุ่มงานยุทธศาสตร์
เจ้าของผู้พิมพ์ผู้โฆษณา: หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม
๙๔ หมู่ ๓ พุทธมณฑล สาย ๕ นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๘๒-๒๐๑๓-๑๔ โทรสาร ๐-๒๔๘๒-๒๐๑๕ www.fapot.org
จัดพิมพ์ที่: หจก. หยิน หยาง การพิมพ์
จำ�นวนพิมพ์: ๗,๐๐๐ เล่ม
ISSN : ๒๒๒๘-๙๔๐๒
ขอสงวนลิขสิทธิ์จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
หากท่านต้องการสมัครสมาชิกจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ กรุณาส่งชื่อและที่อยู่ มาที่ filmarchivethailand@gmail.com
ดาวน์โหลดจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฉบับย้อนหลังได้ที่ www.fapot.org
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นสมาชิกของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ
(Federation de International Archive du Film)
สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ช่วง-เชิด

ประติมากรรมโมโนลิธ จาก ช่วง มูลพินิจ ถึง เชิด ทรงศรี
โดย กองบรรณาธิการ

หากใครได้ตดิ ตามข่าวหอภาพยนตร์อยูเ่ สมอ คงจะพอจ�ำกันได้วา่
เมื่อกลางปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ได้จัดการประกวด
ออกแบบประติมากรรมเพื่อเชิดชูคุณูปการให้แก่ เชิด ทรงศรี
ผู้ก�ำกับเพชรน�้ำเอก ผู้ฝากผลงานชิ้นส�ำคัญไว้มากมายแก่วงการ
ภาพยนตร์ไทย
เป็นที่น่าเสียดายที่การประกวดครั้งนั้นไม่มีผลงานผ่านเข้ารอบ คณะ
กรรมการตัดสินจึงเปลี่ยนแนวทางใหม่ โดยเชิญศิลปินที่เคยท�ำงานร่วม
กันและมีความเคารพซึ่งกันและกันกับเชิด ทรงศรี มาเป็นผู้ออกแบบ
สร้างสรรค์งานประติมากรรมชิ้นนี้ ศิลปินท่านนั้นคือ ช่วง มูลพินิจ
ความผูกพันของศิลปินทั้งสองท่าน สะท้อนให้เห็นเด่นชัดอยู่
ในผลงานใบปิดหนังของเชิด ทรงศรี จ�ำนวนมาก ที่วาดโดยช่วง มูลพินิจ
อาทิ แผลเก่า (๒๕๒๐) เลือดสุพรรณ (๒๕๒๒) เพือ่ น-แพง (๒๕๒๖) อ�ำแดง
เหมือนกับนายริด (๒๕๓๗) ฯลฯ จนอาจเรียกได้ว่าศิลปะเฉพาะตัวแบบ
ช่วง มูลพินจิ นัน้ เป็นภาพจ�ำอย่างหนึง่ ของหนังไทยจากเชิดไชยภาพยนตร์
ไม่เพียงแต่จะเป็นที่รู้จักในฐานะจิตรกรผู้มีลายเส้นวิจิตรเป็น
เอกลักษณ์ ในทางหนึ่ง ช่วง มูลพินิจ ก็ถือเป็นประติมากรที่มีผลงานอัน
ลึกซึ้งคมคาย และที่ส�ำคัญศิลปินใหญ่ผู้นี้ยังเป็นนักดูหนังตัวยงอีกด้วย
ดังนั้น เมื่อได้ให้เกียรติหอภาพยนตร์รับท�ำประติมากรรม
เชิด ทรงศรี ด้วยความยินดี งานชิ้นนี้จึงถูกตีความออกมา
อย่างน่าสนใจ เมื่อเขาเลือกส�ำแดงความเป็นไทยของเชิด
ทรงศรี ให้ปรากฏอยู่บนสัญลักษณ์ส�ำคัญในภาพยนตร์
เรื่องเอกของโลก
สัญลักษณ์ที่ว่านั้นคือ โมโนลิธ (Monolith)
แท่งหินสีด�ำทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่จาก 2001: A
Space Odyssey ภาพยนตร์สุดคลาสสิกปี พ.ศ. ๒๕๑๑

ของ สแตนลีย์ คูบริค (Stanley Kubrick) การปรากฏตัวขึ้นหลายครั้ง
อย่างชวนสนเท่ห์ของโมโนลิธในภาพยนตร์เรื่องนี้ แฝงนัยยะในเชิง
อภิปรัชญาอันสือ่ ถึงการสร้างสรรค์และปัญญาของมนุษย์ ส่งผลให้เกิดการ
ตีความอย่างกว้างขวาง นับเป็นประติมากรรมแห่งภูมปิ ญ
ั ญาทีท่ รงอิทธิพล
มากทีส่ ดุ ชิน้ หนึง่ ของวงการภาพยนตร์โลก ซึง่ ช่วง มูลพินจิ ได้เลือกจ�ำลอง
แท่งหินแห่งปัญญานีข้ นึ้ แล้วสลักรูปใบตาลแผ่ออกด้วยลายเส้นสีทองบน
พื้นผิวทั้งสองฝั่ง ด้วยรู้มาว่าเชิด ทรงศรี มีความชอบต้นตาลเป็นพิเศษ
และเมือ่ นึกถึงหนังของเชิด เขาจึงนึกถึงใบตาล อันเปรียบเสมือนภาพแทน
ความเป็นชนบทแบบไทย ๆ ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของยอด
ผู้ก�ำกับผู้ล่วงลับ
“ช่วง-เชิด” คือชื่อที่หอภาพยนตร์ตั้งให้กับประติมากรรม
ต้นแบบชิ้นนี้ ในความหมายที่สื่อถึงการคารวะผลงานจากศิลปินสู่ศิลปิน
แล้วเสร็จเมือ่ ต้นปี ๒๕๕๗ ปัจจุบนั จัดแสดงอยูใ่ นห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ของหอภาพยนตร์ รอวันขยายเป็นโมโนลิธขนาดใหญ่
ทีจ่ ะผุดขึน้ ณ เมืองมายา นิทรรศการแห่งใหม่ซงึ่ ก�ำลังจะเปิดตัวในอนาคต
อันใกล้
และในวาระที่ช่วง มูลนิพิจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จากกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อต้นปีที่ผ่าน
มา หอภาพยนตร์ได้นำ� ผลงานใบปิดภาพยนตร์ของเขามา
จัดแสดง ณ หอศิลป์แนม สุวรรณแพทย์ ชั้น ๒ พิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย ให้ผมู้ าเยือนได้ทศั นาลายเส้นอันอ่อนช้อย
และงามละเมียดของศิลปินเอกผูไ้ ม่มใี ครเสมอเสมือน นับ
เป็นผลงานหาดูยากทีแ่ ฟนหนังไทยและผูส้ นใจงานศิลปะ
ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง		

๑

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ขุมทรัพย์หนังสั้น
ที่เมืองแคลมองต์แฟรองด์

โดย ชลิดา เอื้อบ�ำรุงจิต

เมืองแคลมองต์แฟรองด์ (Clermont-Ferrand) อาจ
เป็นชือ่ เมืองในประเทศฝรัง่ เศสทีไ่ ม่เป็นทีค่ นุ้ หูของคนไทย เมืองนี้
อยู่ห่างจากปารีส ๓ ชั่วโมงครึ่งโดยรถไฟ จุดเด่นของเมืองคือ มี
ภูเขาไฟ มีโบสถ์ยุคโรมันที่เก่าแก่สวยงาม และเป็นถิ่นก�ำเนิดของ
ยางมิชลิน
ย้อนไปในปี ๒๕๒๒ ชายหนุม่ กลุม่ หนึง่ ทีร่ กั ภาพยนตร์ ได้จดั เทศกาล
ภาพยนตร์สนั้ ขึน้ ในนามฟิลม์ คลับของมหาวิทยาลัยแคลมองต์แฟรองด์ และ
ได้รับการตอบรับที่กระตือรือร้นจากผู้ชมจ�ำนวนมาก พวกเขาจึงจัดงานนี้
ต่อเนือ่ งมาอีกสองปีจนทุกอย่างเริม่ จริงจังมากขึน้ พวกเขาจึงได้จดทะเบียน
เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไรชื่อว่า “Sauve qui peut le court
métrage” หรือแปลง่าย ๆ ว่า “ช่วยหนังสัน้ ” เมือ่ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๒๔
โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใน
ช่วงแรก เทศกาลเริ่มต้นจากการประกวดภาพยนตร์สั้นของฝรั่งเศส ส่วน
หนังสั้นต่างประเทศก็ฉายเป็นโปรแกรมพิเศษ ทีมงานส่วนใหญ่ล้วนเป็น
อาสาสมัคร ต่อมาในปี ๒๕๒๘ ได้เริ่มตั้งส�ำนักงานเล็ก ๆ และมีห้องฉายที่
ฉายหนังกันตลอดปี โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ�ำ ๔ คน
การเติบโตของเทศกาลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนในปี ๒๕๒๙ จึงมีการ
จัดตลาดภาพยนตร์สั้นขึ้น หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านภาพยนตร์ใน
ยุโรปมองเห็นศักยภาพของหนังสั้น จึงให้การสนับสนุนด้วยการมาเปิดบูท
ในตลาดภาพยนตร์ เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้จ�ำหน่ายได้มาพบกัน นับตั้งแต่
ปี ๒๕๓๑ เทศกาลจึงได้จัดการประกวดนานาชาติขึ้น ซึ่งภาพยนตร์สั้นไทย
ก็ได้ส่งเข้าประกวดอย่างสม�่ำเสมอในช่วงสิบปีที่ผ่านมา

๒

สิ่งหนึ่งที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของเทศกาลแคลมองต์แฟรองด์คือ
ความตื่นตัวของผู้ชมตลอดหนึ่งสัปดาห์ ภาพของคนที่ต่อแถวยาว
เพื่อรอเข้าชมภาพยนตร์ จ�ำนวนผู้ชมเกินหลักแสนที่มีตั้งแต่เด็ก
ตัวน้อยไปจนถึงผู้สูงวัย เป็นเครื่องพิสูจน์วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
ทางภาพยนตร์ของประเทศฝรั่งเศส

นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ พวกเขาได้ย้ายที่ท�ำการเทศกาลมา
ในอาคารที่ชื่อว่า La Jetée ซึ่งตั้งชื่อตามหนังสั้นของ Chris Marker ผู้ก�ำกับคน
ส�ำคัญของฝรั่งเศส จากการพูดคุยกับ Roger Gonin หนึ่งในผู้บุกเบิกของเทศกาล
ให้เหตุผลว่า La Jetée นอกจากจะเป็นหนังสั้นเรื่องส�ำคัญแล้ว ยังเป็นหนัง
เกี่ยวกับความทรงจ�ำในโลกอนาคต การเอาชื่อหนังมาตั้งเป็นชื่ออาคาร ซึ่งเป็นที่
จัดเก็บข้อมูลเกีย่ วกับภาพยนตร์สนั้ ทีส่ ง่ เข้ามาประกวดทัง้ หมดเพือ่ ให้คนรุน่ หลังได้
ศึกษา จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมยิ่ง
เทศกาลได้จัดเก็บภาพยนตร์ที่ส่งมาตั้งแต่ปีแรกที่เป็นฟิล์มภาพยนตร์ไว้
จ�ำนวนหนึง่ ต่อมาเป็นยุคของวิดโี อเทป มีประมาณ ๒๕,๐๐๐ ม้วน ซึง่ ปัจจุบนั ก็ได้
แปลงเป็นไฟล์ดิจิทัลหมดแล้ว ส่วนผลงานที่ส่งเข้ามาในปีปัจจุบัน ใช้การอัพโหลด
ไฟล์ดิจิทัลเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์โดยตรง
ภายในอาคาร La Jetée มีส่วนที่เป็น Documentation Center ซึ่งเป็น
ส่วนให้บริการค้นคว้า ผู้สนใจสามารถเข้ามานั่งชมภาพยนตร์สั้นที่คนส่งเข้ามาใน
เทศกาลได้ตั้งแต่ปีแรก จ�ำนวนล่าสุดปี ๒๕๕๗ มีหนังทั้งสิ้น ๘๑,๔๔๕ เรื่องในฐาน
ข้อมูล นอกจากนี้ยังมีสูจิบัตรจากเทศกาลภาพยนตร์ต่าง ๆ ทั่วโลก และหนังสือที่
เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์อีกมากมาย ท�ำให้ที่แห่งนี้เป็นขุมทรัพย์ส�ำหรับผู้ที่ต้องการ
ศึกษาเกี่ยวกับภาพยนตร์สั้นอย่างแท้จริง

La Jetée

nter
ocumentation Ce

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

คณะบุคลากรจากสถาบันต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน ณ หอภาพยนตร์
๑๐ มกราคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๒ มกราคม คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
๒๐ มกราคม ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๑ มกราคม คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา
๒๗ มกราคม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๓๐ มกราคม โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
หอภาพยนตร์รว่ มฉลองการก้าวสูป่ พี ทุ ธศักราช
๒๕๕๗ ด้ ว ยการจั ด กิ จ กรรมดู ห นั ง ข้ า มปี โดยได้
คัดเลือกภาพยนตร์เรื่อง ยอดมนุษย์เงินเดือน The
Hunger Games และ Gone with the Wind มา
จัดฉายให้ชม นอกจากนี้ หอภาพยนตร์และผูร้ ว่ มงาน
ได้รว่ มกันปลูกต้นละมุด ซึง่ ผูม้ าดูหนังข้ามปีครัง้ ทีแ่ ล้ว
น�ำมามอบให้กบั หอภาพยนตร์ ทัง้ ยังมีกจิ กรรมเข้าชม
พิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และร่วมกันท�ำบุญตักบาตร
ในเช้าวันปีใหม่

๑๑ มกราคม
หอภาพยนตร์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในรัว้
สเลทยักษ์ โดยจัดกิจกรรมมากมาย ทัง้ เกมประจ�ำฐาน
พร้อมของรางวัลมากมาย อาทิ เกมทายชือ่ ภาพยนตร์
ไทย เกมนาฬิกาแดดพิศวง สมุดดีดพาเพลิน ชม
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และจัดฉายภาพยนตร์ ๓
เรื่อง ได้แก่ ภาพยนตร์สั้นส�ำหรับ
เด็ก RED DOG และ THE RAINBOW TROOPS สร้ า งความ
เพลิดเพลินให้กับน้อง ๆ หนู ๆ ที่
เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

๔

๑๘ มกราคม
หอภาพยนตร์ ได้จดั กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา
เรื่อง “อ่านประวัติศาสตร์ปัตตานีผ่านภาพยนตร์”
โดยจัดฉายภาพยนตร์สมัครเล่นส่วนพระองค์ของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จ
เลียบมณฑลปัตตานี ในปี ๒๔๗๑ และภาพยนตร์
นิรนามเกีย่ วกับจังหวัดปัตตานี ซึง่ เป็นภาพยนตร์เงียบ
ขาว-ด�ำ ที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตและศิลปะการแสดง

พืน้ บ้านของชาวปัตตานี ในปี ๒๔๗๙ ทีเ่ ปิดเผยให้เห็น
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของปัตตานีอย่างน่าสนใจ
พร้อมกันนี้ หอภาพยนตร์ได้เชิญ ศ.ดร. ธเนศ
อาภรณ์สุวรรณ ผู้เขียนหนังสือ “ความเป็นมาของ
ทฤษฎี แ บ่ ง แยกดิ น แดนในภาคใต้ ไ ทย” และ
“ประวัติศาสตร์วิพากษ์ : สยามไทยกับปาตานี” มา
ร่วมวิเคราะห์พูดคุยถึงประวัติศาสตร์ของพื้นที่ที่เคย
เรียกว่าเป็น “อาณาจักรปาตานี” ผ่านสือ่ ภาพยนตร์
ดังกล่าว พร้อมกับผู้เข้าร่วมงานที่มาร่วมสนทนากัน
ในวันนั้น ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

หอภาพยนตร์ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค
จั ด ฉายภาพยนตร์ เ รื่ อ ง ส.ค.ส.สวี ท ตี้ ในวั น ที่ ๕
มกราคม และ แหม่มจ๋า ในวันที่ ๑๙ มกราคม ณ ห้อง
มินิเธียเตอร์ ๑ อุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค

๒๕ มกราคม
จารุวรรณ และ หมิว ลลิตา ปัญโญภาส สอง
แม่ลูกผู้เป็นที่รักของผู้คนในวงการบันเทิงได้มาประทับ
รอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๔๘ และ ๑๔๙ ณ ลาน
ดารา โดยหอภาพยนตร์ได้
จัดให้ทั้งคู่มาร่วมถ่ายทอด
ชี วิ ต เบื้ อ งหลั ง ของการ
แสดงให้แฟน ๆ ที่มาร่วม
งานในวันนัน้ ได้รบั ฟังและ
ซักถามด้วยบรรยากาศ
อันชื่นมื่น

๘-๙ กุมภาพันธ์
หอภาพยนตร์ ร่ ว มกั บ คณะมนุ ษ ยศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น�ำภาพยนตร์อาเซียน
มาจัดฉาย ในกิจกรรม ASEAN Through Film 3 โดย
มี สัณห์ชยั โชติรสเศรณี รองผูอ้ ำ� นวยการหอภาพยนตร์
ร่วมพูดคุยหลังชมภาพยนตร์ ที่หอประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี

๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์
หอภาพยนตร์ ร่ ว มกั บ คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม หนังรักอาเซียน โดย
น�ำภาพยนตร์รักในภูมิภาคอาเซียนมาจัดฉาย และได้
เชิ ญ สั ณ ห์ ชัย โชติ ร สเศรณี รองผู ้ อ� ำ นวยการหอ
ภาพยนตร์ มาเสวนาภาพยนตร์กบั วิทยากรอีก ๙ ท่าน
หลังชมภาพยนตร์ ณ ห้อง HU 1 103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒๖ มกราคม
โดม สุขวงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการหอภาพยนตร์ ได้เลือก
วังพิกุล ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ บุญส่ง นาคภู่
ภาพยนตร์ทเี่ ล่าเรือ่ งราวปัญหาบ้านแตกสาแหรกขาด
ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่อบอวลอยู่เต็มไปหมดในหมู่บ้าน
วังพิกลุ มาจัดฉายในกิจกรรม ดูหนังกับโดม และมีการ
วิพากษ์เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวโดยบุญส่ง
นาคภู่ ผู้ก�ำกับ มโนธรรม เทียมเทียบรัตน์ นักวิจารณ์
ภาพยนตร์ โดม สุขวงศ์ และผู้ชมที่เข้าร่วมงานใน
วันนั้น

๒๒ กุมภาพันธ์
เพื่อหาทางเปลี่ยนแปลงความเกลียดชังที่ผ่าน
ทางค�ำพูดและการแสดงออก หอภาพยนตร์จึงได้จัด
งานภาพยนตร์สนทนาเรื่อง “Hate Speech ในสื่อ
บันเทิงไทย” โดยได้รับเกียรติจากอดีตกรรมการ
บริหารหอภาพยนตร์ สุภญ
ิ ญา กลางณรงค์ ซึง่ ปัจจุบนั
เป็นหนึง่ ในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) มาร่วม
สนทนาในประเด็นดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์

๑๒ กุมภาพันธ์
ชลิ ด า เอื้ อ บ� ำ รุ ง จิ ต รองผู ้ อ� ำ นวยการหอ
ภาพยนตร์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ History and Innovation Fit Together ว่าด้วยเรื่องสถานะของการ
อนุรกั ษ์ภาพยนตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในงาน World Cinema Fund Day ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน ประเทศ
เยอรมนี

คณะบุคลากรจากสถาบันต่าง ๆ
ที่มาศึกษาดูงาน ณ หอภาพยนตร์
๑ กุมภาพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
๔ กุมภาพันธ์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
๔ กุมภาพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๑ กุมภาพันธ์ โรงเรียนเทพลีลา
๑๒ กุมภาพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ชวนปรีชาอุทิศ)

หอภาพยนตร์ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค
จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง รักเอย ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์
และเรือ่ ง วาเลนไทน์สวีทตี้ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ณ
ห้องมินิเธียเตอร์ ๑ อุทยานการเรียนรู้ทีเค พาร์ค

๕

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

โดย กองบรรณาธิการ

นับตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๗ หอภาพยนตร์ได้จัดโปรแกรมพิเศษ “ฟิล์มทัศนา” (Film Experience)
ด้วยการน�ำฟิล์มภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการอนุรักษ์แล้ว ออกมาจัดฉายให้ชมกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แรกของทุกเดือน
เดือนละ ๒ เรื่อง เพื่อให้ผู้ชมได้ดื่มด�่ำอรรถรสการดูหนังในรูปแบบฟิล์ม ๓๕ มม.
ซึ่งกลายเป็นของหายากในยุคที่ภาพยนตร์ก�ำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสื่อดิจิทัลอย่างเต็มตัว
ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่าน การตั้งค�ำถามถึงความแตกต่างระหว่างฟิล์มและดิจิทัล ย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
จดหมายข่าวฯ ฉบับนี้จึงได้ลองไปสอบถามทัศนคติว่าด้วยฟิล์มและดิจิทัลในแง่มุมต่าง ๆ
จากผู้ที่คร�่ำหวอดในวงการภาพยนตร์ มาให้ท่านอ่านเพื่อเป็นการอุ่นเครื่อง ก่อนเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์จริงด้วยตนเอง
ถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม vs ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล
ม.ล. วราภา เกษมศรี

นักล�ำดับภาพและผู้อ�ำนวยการสร้างภาพยนตร์

กองถ่ายจะรู้ว่าฟิล์มมันแพงมาก อย่างเรื่องล่าสุดได้ถ่ายใช้
๑ ม้วน ๔๐๐ ฟิต ราคาเท่ากับทอง ๑ บาท เราถ่ายไปเราก็ต้องมาคิด
แล้วว่าทองหมดไปแล้วหนึ่งบาท เรื่องหนึ่งเป็น ๑๐๐ ม้วน และการที่
ทีมงานใหญ่ ทีมไฟใหญ่ คนเยอะ เพราะมันต้องมี Continuity ที่เนี้ยบ
และละเอียด ฉะนั้นโปรดักชั่นที่ออกมา ผู้ก�ำกับและโปรดิวเซอร์จะชุ่ย
ไม่ได้เลย ต้องระวังและตั้งอกตั้งใจในแต่ละคัทหรือเทค ทุกคนต้องซ้อม
และพร้อมเอาจริง พอมาให้พวกโปรดักชั่นถ่ายด้วยวิดีโอดิจิทัลตอนนี้
มันจะถ่ายเท่าไหร่ก็ถ่ายไปเลยเรื่อย ๆ ไม่กลัวเสียดาย ซึ่งมันผิดกับยุค
นั้ น มาก ยุ ค นั้ น ในแต่ ล ะแอ็ ก ชั่ น จนถึ ง คั ท ทุ ก คนประณี ต และไม่ มี
มอนิเตอร์ดูด้วยนะ ทุกคนเชื่อใจซึ่งกันและกัน
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับดิจทิ ลั สมัยนี้ คิดว่ามันเป็นประดิษฐกรรม
ที่เยี่ยมยอดมากของมนุษย์เลยนะ ในสายของเทคโนโลยีที่เขาสามารถ
ผลิตดิจทิ ลั มาให้เราได้เห็นทัง้ หมดเนีย่ ทุกอย่างทีเ่ ราอยากดูมนั เป็นจริง
ได้หมด อย่าง อวตาร (Avatar) ไม่น่าเชื่อเหมือนจริงทุกอย่าง มันคือ
ความสามารถของโลกเทคโนโลยีทางภาพยนตร์

ความรู้สึกผม การถ่ายด้วยฟิล์มค่อนข้างจะมีความลึกนะครับ ภาพจะมี
ความละเอียด แต่ดิจิทัลเนี่ยค่อนข้างจะคม บาด ความลึกจะไม่มี อันนี้คือสิ่งหนึ่ง
ทีท่ �ำให้ตอนท�ำ October Sonata ตากล้องคือ เปีย ก็ถามว่าจะใช้กล้อง Red ไหม
(Red Digital Cinema Camera Company – ชื่อบริษัทที่ผลิตกล้องถ่าย
ภาพยนตร์) เพราะว่า Red คุณภาพมันค่อนข้างดีเลยล่ะ สามารถจะทดแทนกล้อง
ฟิล์มได้พอสมควร ผมบอก ถ้าทดแทนได้ไม่หมด ๑๐๐ % ผมไม่ใช้ ยังไงผมก็ไม่ใช้
เพราะว่าการทีเ่ ราโตมาจากยุคฟิลม์ แล้วพอเราเห็นดิจทิ ลั มีหลาย ๆ อย่างทีเ่ รารูส้ กึ
ได้ ผมรู้สึกได้ทันที
หนังโรแมนติก ผมยังอยากได้นอยส์ (noise) หรือเขาเรียกว่าได้เกรน
(grain) ของภาพบ้าง คือภาษาภาพ สิง่ เหล่านีม้ นั ยังเป็นมนต์ขลังส�ำหรับผมนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของขอบ ความบาดของภาพ ถ้าอยู่ในหนังโรแมนติกแล้ว ผมว่า
ความโรแมนติกมันจะหายไปเลยนะครับ แล้วก็ในความเป็นกล้องดิจิทัล มันยังมี
ปัญหาเรื่องการที่ว่าพอเจอแสงแรง ๆ แบ็คกราวนด์แรง ๆ ภาพมันเบลอหมดเลย
มันไม่เหลือรายละเอียดของภาพเลย อันนี้ล่ะคือสิ่งที่ผมรับไม่ได้ แล้วก็การ
เคลื่อนไหวเร็ว ๆ ไม่ว่าจะการเคลือ่ นไหวกล้องอย่างเร็ว หรือตัวละครที่เคลื่อนไหว
เร็ว กระตุก ทุกวันนี้ยังรู้สึกได้ ก็เลยรู้สึกว่าดิจิทัลก็ยังแทนฟิล์มไม่ได้นะครับ ใน
ด้านของอารมณ์ ความรู้สึก แล้วก็รายละเอียดของภาพ

สมเกียรติ วิทุรานิช
ผู้ก�ำกับภาพยนตร์

๖

ฉายในระบบฟิล์ม vs ฉายในระบบดิจิทัล (DCP)

ถ้าในฐานะคนดู จะไม่รสู้ กึ ว่ามันต่างกัน เพราะว่าอย่างเมือ่ ประมาณ
เกือบ ๒๐ ปีที่แล้วเคยมีการเอาระบบดิจิทัลมาทดลองฉาย ตอนนั้นฉายเรื่อง
Star Wars โดยเอาไปฉายที่เซ็นทรัลพระราม ๓ เป็นโรงเล็กโรงที่ไม่ค่อยมี
คนดู ซึ่งตอนนั้นคุณภาพต่างกันมากระหว่างฟิล์มและดิจิทัล แต่ตอนนี้ก็ผ่าน
มา ๒๐ ปีแล้ว เทคโนโลยีก็ก้าวไกลไปมาก เพราะฉะนั้น ตอนนี้ถ้าเราเข้าไป
ดูหนังในโรง เราจะไม่รสู้ กึ ถึงความแตกต่างของฟิลม์ และดิจทิ ลั อันนีพ้ ดู ในแง่
ของคนดูอย่างเดียวเลย แต่ถ้าเกิดพูดถึงคนดูรุ่นอย่างผมเนี่ย มันจะรู้สึกว่า
เออ มันต่างกันนะ คืออาจจะเพราะความรู้สึกที่ว่ามันไม่ใช่ฟิล์ม
เราจะเห็นได้ชัดว่าดิจิทัลถึงมันจะดูสวยดูดีอย่างไรก็แล้วแต่ พอมา
ถึงความใส ความลึกของภาพ มันยังสู้ฟิล์มไม่ได้ มันยังตัน ๆ ไม่โปร่ง แต่ว่า
หนังในปัจจุบัน เป็นหนังที่ใช้ Special Effect เยอะ ใช้ CG อะไรต่อมิอะไร
มันก็แก้กนั ได้ กลบกันได้ แต่ถา้ เราต้องการลักษณะทีเ่ ป็นธรรมชาติจริง ๆ เรา
ก็ยังรู้สึกว่าดิจิทัลมันก็ยังตัน ๆ อยู่ คือมันไม่โปร่งถึงแม้มันจะท�ำเป็น ๓ มิติก็
ยังไม่ใช่

กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิณ

ประวิทย์ แต่งอักษร
นักวิจารณ์ภาพยนตร์

คงต้องยอมรับความจริงว่าดิจิทัลมันจะมาทดแทนฟิล์ม
แต่ผมก็ยังคิดว่าเราอยู่กับฟิล์มภาพยนตร์มาร้อยปี ดิจิทัลตอนนี้มัน
เท่าไหร่ เต็มที่ ๑๐ ปี หรือประมาณนั้น เพราะฉะนั้นเราจะหันหลัง
ให้กับร้อยปีที่เราโตกับมันมา หรือกับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ที่
พัฒนามาจากการถ่ายหนังด้วยฟิล์มโดยสิ้นเชิงเลยหรือ คงต้อง
ยอมรับความจริงว่าฟิล์มมันจะได้รับความนิยมน้อยลง แต่ผมก็ยัง
หวังว่ามันจะไม่กลายเป็นคาสเซ็ทเทป ที่ทุกคนทุกวันนี้ไม่มีใครใช้
แล้ว คือผมคิดว่ามันจะถูกคนท�ำหนังย้อนกลับไปหาเพื่อเอามา
ถ่ายทอดให้เราดูเป็นครัง้ เป็นคราว แล้วจะไม่หายไปกับประวัตศิ าสตร์
อันนัน้ เป็นความรูส้ กึ ว่ามันเป็นสิง่ หนึง่ ทีเ่ ราโตกับมันมา แล้วอีกอย่าง
ก็คือยิ่งเวลาผ่านไป ยิ่งความที่ดิจิทัลมันชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ มัน
ไร้ที่ติมากขึ้นเรื่อย ๆ เราก็หวนหาความไม่สมบูรณ์แบบ หรือความ
มีข้อบกพร่องของภาพยนตร์ ซึ่งก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของมัน

นักวิจารณ์ภาพยนตร์

ดูหนังไทยแบบฟิล์ม vs ดูหนังไทยแบบดิจิทัล (DVD)

ในขณะที่คุณย้อนกลับไปดูผลงานเทียบชั้นอมตะอย่าง แผลเก่า
หรืออย่างที่เราได้มาดูความคลาสสิกของท่านมุ้ยยุคแรก ๆ หรือว่าแทบจะ
ทุกเรื่องที่สร้างขึ้นมา การที่ได้ดูเป็นฟิล์ม ๓๕ มม. เท่ากับเป็นการเคารพ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เคารพการท�ำงานในกองถ่าย เพราะว่าหนังเหล่านี้มันมี
จุดก�ำเนิดจากฟิล์ม ๓๕ มม. ด้วยกันทั้งหมด
บางครั้งการที่เทคโนโลยีมันล�้ำไปมาก ๆ การได้ดูหนังเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งด้วยระบบที่เปลี่ยนไป มันอาจจะไม่แรงถึงขั้นทรยศหรอก แต่มันอาจ
บิดเบือนวิชั่นบางอย่างของคนท�ำ สมมุติมาถึงจุด ๆ นึง อนาคตอันไกลมัน
ควรที่จะมีการรักษาการชมภาพยนตร์ และการเสนอฉายในระบบของฟิล์ม
เซลลูลอยด์อย่างนี้ต่อไป โดยให้มันคู่ขนานไปด้วยกัน มีด้านที่เป็นมิติของ
การเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้นไปเรื่อย ๆ เพราะว่าเทคโนโลยีมันต้องมีการ
ปฏิรูป บางครั้งอรรถรสบางอย่างมันไม่สามารถดูได้ด้วยเทคโนโลยี เพราะ
มันเปลี่ยนไปจนเราแทบก้าวไม่ทัน

ในต่างประเทศ Guillermo Navarro ช่างถ่ายภาพยนตร์ชอื่ ดัง ได้รว่ ม
กับ www.savefilm.org รณรงค์ให้ยงั คงมีการใช้ฟลิ ม์ ในกระบวนการผลิตและ
ฉายภาพยนตร์ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมาร่วมลงชื่อเสนอให้องค์การยูเนสโก
ประกาศให้ฟิล์มภาพยนตร์เป็นมรดกโลกอย่างหนึ่ง
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและลงชื่อได้ที่ www.savefilm.org
ฟิลม์ เป็นดัง่ กุญแจไขความลับส�ำหรับยุคสมัยของ
เรา หลังจากทีไ่ ด้รบั การคิดค้นขึน้ มาไม่ตำ�่ กว่า ๑๐๐ ปี มัน
ได้กลายเป็นสื่อสากลที่สร้างความบันเทิงและยังให้เกิด
ปัญญาแก่ผู้คนในทุก ๆ มุมโลก ผมเชื่อว่ามันส�ำคัญและ
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีช่ า่ งถ่ายภาพยนตร์และนักสร้างภาพยนตร์
จากทัว่ โลก จะรวมตัวกันเพือ่ เรียกร้องให้ยเู นสโกตระหนัก
ถึงบทบาทอันส�ำคัญทีฟ่ ลิ ม์ มีตอ่ วัฒนธรรมของเรา ด้วยการ
ประกาศให้เป็นมรดกโลก

Guillermo Navarro
ASC, A.M.C.

มโนธรรม เทียบเทียมรัตน์
นักวิจารณ์ภาพยนตร์

อ่านรายละเอียดภาพยนตร์ในโปรแกรมฟิล์มทัศนาประจ�ำเดือนมีนาคม – เมษายน ได้ที่หน้า ๒๓ - ๒๙

๗

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เหลียวหน้า แลหลัง

โปสเตอร์หนังไทยในหอภาพยนตร์
โดย คนธรส โชติช่วงสถาพร

โปสเตอร์ภาพยนตร์

หรือที่มักเรียกกันว่า ใบปิดหนัง
นอกจากจะเป็นสื่อโฆษณา

ส�ำหรับภาพยนตร์แล้ว

ยังถือเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่า

ต่อวงการภาพยนตร์ไทยอีกด้วย

๘

ใบปิดหนังของไทยเริ่มมีในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ราวปี พ.ศ.
๒๔๘๙-๒๕๐๐ ซึง่ จะมีลกั ษณะเป็นการพิมพ์แบบสีเดียวหรือสองสีเป็นหลัก โดย
น�ำเอาภาพถ่ายดาราที่อยู่ในเรื่องท�ำการตัดปะและเขียนตัวอักษรหรือชื่อเรื่อง
ลงไปประกอบ แต่หลังจากช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมา การผลิตโปสเตอร์
ภาพยนตร์เริ่มมีลักษณะภาพเขียนระบายสีแบบเหมือนจริง กระบวนการพิมพ์
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทใี่ ช้ในการท�ำงาน ก็มกี ารพัฒนาขึน้ มาเป็นระบบพิมพ์
แยกสีแบบออฟเซ็ต (Offset Printing) ซึ่งท�ำให้คุณภาพของกระดาษและ
ภาพวาดมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๐ รูปแบบของ
โปสเตอร์ทเี่ ป็นภาพวาดก็หายไป เพราะมีการใช้ภาพนิง่ ทีอ่ ยูใ่ นฉากของภาพยนตร์
และคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามาแทน
นอกจากคุณค่าด้านศิลปะ รูปแบบของโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยยังท�ำให้
เห็นการเปลี่ยนแปลงของวงการภาพยนตร์ เช่น ในยุคของภาพยนตร์ไทยที่ต้อง
อาศัยการพากย์ โปสเตอร์ก็จะเน้นไปที่การโฆษณาชื่อของนักพากย์ ด้วยการ
ออกแบบให้ตัวอักษรมีขนาดใกล้เคียงกับชื่อเรื่อง หรือโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย
ในช่วงปี ๒๔๙๐ ซึง่ เป็นช่วงทีน่ กั แสดงหญิงเป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดคนดู ไม่วา่
จะเป็น วิไลวรรณ วัฒนพานิช อมรา อัศวนนท์ รัตนาภรณ์ อินทรก�ำแหง จะเห็น
ได้ว่ามักจะให้ชื่อของดาราหญิงขึ้นก่อน นอกจากนี้ อาจจะยังมีการใช้ข้อความ
เพือ่ การดึงดูดคนดูให้มาชมภาพยนตร์เรือ่ งดังกล่าว อาทิ ชือ่ เจ้าของบทประพันธ์
ที่ภาพยนตร์น�ำมาใช้ คุณภาพของฟิล์มที่น�ำมาใช้ รางวัลที่ได้รับการเข้าส่ง

[ ครั้งที่ ๓ ]

นิทรรศการ “จิตรกรรมบนใบปิดหนังทองดี” ซึ่งเป็นผลงานของ คุณ
ทองดี ภาณุมาศ ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน – ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
จัดแสดงทีห่ อศิลป์ตาดู โดยการจัดนิทรรศการครัง้ นีเ้ ป็นการจัดร่วมกัน
ระหว่าง หอภาพยนตร์แห่งชาติ (ชื่อเดิม) และมูลนิธิหนังไทย ในพระ
อุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
ประกวด ล้วนแล้วแต่กระตุ้นให้ผู้ชมนึกอยากจะเสียเงินซื้อตั๋วเข้าไปชม
ภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ
ส�ำหรับหอภาพยนตร์ เรามีโปสเตอร์ภาพยนตร์ในการอนุรกั ษ์จำ� นวน
มาก ประกอบไปด้วย โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย ๓,๐๐๐ เรื่อง โปสเตอร์
ภาพยนตร์ต่างประเทศ ๑,๕๐๐ เรื่อง และโปสเตอร์จากการจัดกิจกรรม
ประกวดภาพยนตร์ทั้งในประเทศและการประกวดภาพยนตร์นานาชาติใน
ต่างประเทศอีกประมาณ ๒๐๐ เรือ่ ง รวมทัง้ โชว์การ์ดและแฮนด์บลิ ล์ซงึ่ ก�ำลัง
ท�ำการคัดแยกและลงทะเบียนในล�ำดับต่อไป โดยส่วนใหญ่ ได้รับจากการ

[ ครั้งที่ ๔ ]

นิทรรศการใบปิดจิตรกรรม ชวนะ บุญชู ซึ่งเป็นผลงานของคุณชวนะ
บุญชู ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดแสดงที่ผนัง
โค้ง ชั้น ๓ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ส�ำหรับการดูแลเก็บรักษาโปสเตอร์ของหอภาพยนตร์ เริม่ จาก
การคัดแยกขนาดของโปสเตอร์ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่ม
ที่ ๑ โปสเตอร์ที่มีขนาดมาตรฐาน คือขนาด ๕๔ ซม. X ๗๘ ซม. กลุ่ม
ที่ ๒ โปสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มาตรฐาน คือโปสเตอร์ที่มีขนาดมากกว่า

นอกจากคุณค่าด้านศิลปะ

รูปแบบของโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยยังท�ำให้

เห็นการเปลี่ยนแปลงของวงการภาพยนตร์

เช่น ในยุคของภาพยนตร์ไทยที่ต้องอาศัยการพากย์
โปสเตอร์ก็จะเน้นไปที่การโฆษณาชื่อของนักพากย์

ด้วยการออกแบบให้ตัวอักษรมีขนาดใกล้เคียงกับชื่อเรื่อง

บริจาคโดยผู้ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ผู้สร้างภาพยนตร์ สายหนังกลางแปลง ดารานักแสดงทั้งในอดีตและปัจจุบัน
รวมไปถึงประชาชนที่ชื่นชอบการสะสมโปสเตอร์ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าทางหอ
ภาพยนตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บและอนุรักษ์
ฟิล์มภาพยนตร์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องเหล่านี้อย่างเป็นระบบ จึงได้มอบให้
กับหอภาพยนตร์เพื่อน�ำมาอนุรักษ์ จัดเก็บ และน�ำไปจัดแสดงตามโอกาส
หรือกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้ประชาชนและเยาวชนอีก
จ�ำนวนมากได้มีโอกาสชื่นชมสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านั้นด้วยเช่นกัน
ในอดีตที่หอภาพยนตร์เคยจัดกิจกรรมครั้งใหญ่ ๆ จ�ำนวน ๔ ครั้ง ที่
เกี่ยวกับโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย ได้แก่

[ ครั้งที่ ๑ ]

นิทรรศการใบปิดหนังไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ระหว่าง
วันที่ ๓-๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๗

[ ครั้งที่ ๒ ]

นิทรรศการใบปิดหนังไทยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การสถาปนาหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ณ หอ
วชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี

โปสเตอร์ภาพยนตร์ต่างประเทศ ฉายในไทย
ยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒
ฝีมือช่างเขียนภาพของไทย
จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

๖๐ ซม. X ๑๐๐ ซม. กลุ่มที่ ๓ โปสเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่ามาตรฐาน
คือโปสเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่า ๕๐ ซม. X ๖๐ ซม. และลงทะเบียนตาม
กลุ่ม จากนั้นจะน�ำมาตรวจสภาพ เช่น หากพบว่ามีคราบสกปรกจาก
ฝุ่น ก็จะต้องน�ำมาผ่านขั้นตอนกระบวนการของการท�ำความสะอาด
เบื้องต้น หรือการฉีกขาดของโปสเตอร์ ก็จะใช้กระดาษเพื่อการซ่อม
เอกสารแบบไร้กรด เข้ามาท�ำการเสริมความแข็งแรงบริเวณที่ช�ำรุด
ดังกล่าว เพื่อคงคุณค่า และให้เห็นสภาพความช�ำรุดของโปสเตอร์ อัน
เกิดจากการใช้งานจริงในอดีต เป็นต้น จากนั้นจึงจัดเก็บโดยใช้แผ่น
พลาสติกไมลาร์ เพราะมีคุณสมบัติเฉพาะที่ทนทานและไม่เสื่อมสภาพ
ง่าย การจัดระบบโปสเตอร์ของหอภาพยนตร์โดยการแยกกลุม่ ใช้ขนาด
ของโปสเตอร์นั้น ท�ำให้การดูแลจัดเก็บและให้บริการโปสเตอร์เหล่านี้
เป็นไปได้โดยสะดวก
สุดท้าย นอกจากการอนุรักษ์และจัดแสดงตามวาระต่าง ๆ
หอภาพยนตร์ยงั มีสว่ นให้บริการชมโปสเตอร์ภาพยนตร์ ในรูปแบบของ
ไฟล์ภาพดิจิทัลที่บันทึกมาจากโปสเตอร์ต้นฉบับ โดยสามารถโทรศัพท์
มาสอบถามข้อมูลล่วงหน้าได้ที่ ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด
ทรงศรี ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๒๑

๙

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

รักเหลือเกิน

คุณยายทองปอนด์ คุณาวุฒิ กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น ครูวิจิตร

และนีค่ อื บทสัมภาษณ์ของ คุณยายทองปอนด์ คุณาวุฒิ
ประเดิมปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่านผูอ้ ำ� นวยการหอภาพยนตร์
ได้มอบหมายงานชิ้นหนึ่งผ่านทางเฟซบุ๊คว่า ให้หน่วยกู้หนัง รักเหลือเกิน (มาจากชือ่ บทความของคุณยายทองปอนด์ ทีเ่ ขียน
ไปรับอุปกรณ์การถ่ายท�ำภาพยนตร์ของ แหลมทองภาพยนตร์ ไว้อาลัยในหนังสืองานศพ “คุณาวุฒ”ิ ) และนีค่ อื เรือ่ งราวทีห่ น่วย
กู้หนังได้รับรู้มา
ที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
> เป็นผู้คิดชื่อ แหลมทองภาพยนตร์ (ต้องการให้เป็น
ย้อนความหลัง เมื่อหลายสิบปีก่อน ที่ริมคลองประปา หน่วยกู้หนัง
เคยคุ้น ๆ ว่าในสมัยที่ยังเป็นเด็กน้อยเดินตามท่านผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์
ไปรับมอบกล้องภาพยนตร์และสิ่งของต่าง ๆ ที่เคยใช้ถ่ายหนังเรื่อง ลูกอีสาน
ของ ครูวิจิตร คุณาวุฒิ ขณะที่ก�ำลังจะเดินทางกลับและเตรียมตัวเพื่อรอ
ถ่ายรูปรับมอบสิง่ ของตามธรรมเนียมปฏิบตั นิ นั้ หน่วยกูห้ นังได้เห็นภาพ ๆ หนึง่
ที่ยังจ�ำจนติดตาและรู้สึกถึงห้วงอารมณ์ของความรัก มาจนถึงทุกวันนี้
ภาพของหญิงชราผู้หนึ่ง เดินจูงมือท่านผู้อ�ำนวยการไปที่รูปครูวิจิตร
เมื่อไปถึงท่านผู้อ�ำนวยการได้คุกเข่าลงต่อหน้ารูปครูวิจิตร แล้วหญิงชราผู้นั้น
ได้พดู ว่า “เธอไม่ตอ้ งเป็นห่วง ของไปอยูท่ หี่ อภาพยนตร์แล้ว” นัน่ เป็นครัง้ แรก
และครั้งเดียวในชีวิตการท�ำงานที่ได้เห็นภาพนั้น ภาพที่ต้องใช้หัวใจอ่านและ
ใช้สมองบันทึกภาพแทนกล้องถ่ายรูป
หญิงชราผู้นั้น คือเจ้าของค�ำสามค�ำนี้ รักเหลือเกิน ค�ำที่กลั่นออกมา
จากดวงใจ ในฤทัยก็อยากให้ใครได้รับรู้ความหมายที่ซ่อนอยู่ นั่นเป็นที่มาของ
การออกตามหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของครูวิจิตร คุณาวุฒิ

ค�ำง่าย ๆ และดูเป็นไทย)
> เป็นคนที่บอกครูวิจิตรว่า เชื่อฉันซิ หนังเรื่องนี้สร้าง
ได้เงินแน่ (ครูวจิ ติ รก็จะเชือ่ ความแม่นย�ำของคุณยายทองปอนด์
มาก)
> เป็นคนที่ครูวิจิตรอยากเห็นใบหน้าทุกครั้ง เวลามี
เรื่องทุกข์ใจในกองถ่ายหนัง (หนังเรื่องแรกของครูวิจิตร ตอน
ท�ำมีปญ
ั หามาก ตกดึกนอนร้องไห้ จนต้องตามคุณยายทองปอนด์
ขึ้นมาปลอบ)
> เป็นคนสวยติดอันดับหนึง่ ในสามของอ�ำเภอบางคล้า
(สวยระดับดารา)
> เป็นเจ้ามือบ่อนการพนันรายใหญ่ที่สุดในบางคล้า
(เรื่องนี้สนุกมากคุณยายทองปอนด์เล่าไปหัวเราะไป )
> เป็นคนที่มีชื่อไม่เหมือนใครในโลกนี้ (ไม่เหมือนใคร
จริง ๆ เพราะลองหาดูแล้ว)
และนี่เป็นเพียงเสี้ยวชีวิตหนึ่งของคุณยายทองปอนด์
คุณาวุฒิ ที่จะน�ำมาถ่ายทอด

แม่บานเย็นเนื้อเหลือง คนทั้งเมืองสู้ไม่ได้
คุณยายทองปอนด์ คุณาวุฒิ เกิดเมือ่ วันที่ ๙ พฤษภาคม
๒๔๖๗ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ถ้านับพีน่ อ้ งท้องเดียวกันมีสาม
คน คุ ณ ยายทองปอนด์ เ ป็ น คนกลาง บิ ด าชื่ อ ก� ำ นั น ถาวร

๑๐

คุณาวุฒิ
โดย มานัสศักดิ์ ดอกไม้

ภาพของหญิงชราผู้หนึ่ง เดินจูงมือท่านผู้อ�ำนวยการไปที่รูปครูวิจิตร
เมื่อไปถึงท่านผู้อ�ำนวยการได้คุกเข่าลงต่อหน้ารูปครูวิจิตร
แล้วหญิงชราผู้นั้นได้พูดว่า

“เธอไม่ต้องเป็นห่วง ของไปอยู่ที่หอภาพยนตร์แล้ว”
โกมลภิส (ชื่อเดิมนายเถา ตันเจริญ) เป็นคนมีชื่อเสียง ใจดี แต่
มีภรรยาหลายคน แม่ของคุณยายทองปอนด์ เป็นเมียคนที่สาม
ที่มีลูกด้วยกัน รวมมีพี่น้องต่างมารดาทั้งหมด ๑๒ คน และขอ
มาเลี้ยงอีก ๓ คน รวมทั้งหมดเป็น ๑๕ คน
มารดาของคุณยายทองปอนด์ชื่อ แม่บานเย็น ไม่ทราบ
นามสกุล รู้แต่มาจากปักษ์ใต้ แม่เป็นคนสวย ดูในรูปถ่ายการ
แต่งตัวดีมาก ใส่เสื้อลูกไม้ ผมติดกิ๊บสองข้าง ไม่เหมือนสาวคน
ไหนในบางคล้า
บ้านแม่อยู่ท่าน�้ำ เวลาเรือเมล์ผ่านหน้าบ้าน คนในเรือ
เห็นแม่บานเย็นใส่ผา้ สไบทีช่ ายน�ำ้ มักจะชมว่า “แม่บานเย็นเนือ้
เหลือง คนทั้งเมืองสู้ไม่ได้” เป็นที่กล่าวขวัญของคนบางคล้าใน
สมัยนั้น
ส่วนชื่อทองปอนด์ มาจากแม่บานเย็นเปิดร้านค้าขาย
ของที่ตลาด มีฝรั่งมาจากสิงคโปร์จะมาขายประกันชีวิตในราคา
หนึ่งพันบาท แม่บานเย็นเห็นว่าแม้แม่ตาย ทางเขาก็จะส่งเสีย
ให้เรียน เลยตัดสินใจท�ำ แล้วตั้งชื่อลูกว่า ทอง มาจากค�ำไทย
ปอนด์ มาจากปอนด์สเตอร์ลิง เป็นหน่วยเงินตราของอังกฤษ
แม่บานเย็นจึงเอามารวมกัน พออายุครบ ๒๐ ปี บริษัทประกัน
ชีวติ ก็สง่ เงินมาคืนตามสัญญา แต่เขียนชือ่ เป็น ทองเปา ตันเจริญ

(ทุกวันนี้ ใครเขียนชือ่ คุณยายทองปอนด์ผดิ คุณยายจะโกรธและ
ส่งกลับคืนไปให้เขียนมาใหม่ให้ถูก)
แม่บานเย็นเสียชีวิตด้วยโรคบิดหัวลูก เมื่อคุณยาย
ทองปอนด์มีอายุได้สามขวบ คุณยายบอกว่าแม่บานเย็นรัก
คุณยายมาก เพราะเป็นลูกสาวคนแรก เตีย่ จึงให้เมียบ่าวมาเลีย้ ง
คุณยายทองปอนด์แทนแม่บานเย็น
คุณยายทองปอนด์เรียนจบ ม.๖ ที่โรงเรียนดัดดรุณี
มาต่อทีโ่ รงเรียนเขมะสิรอิ นุสสรณ์ถงึ ม.๘ พิเศษ แต่ยงั ไม่ได้สอบ
ต้องลาออกก่อน จากความตัง้ ใจเดิมทีอ่ ยากเข้าธรรมศาสตร์ แต่
พีช่ ายทีเ่ รียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ไม่ยอม บอกว่าพีเ่ รียน
จุฬาฯ น้องก็ตอ้ งเรียนจุฬาฯ ด้วย จึงมาสอบเข้าทีโ่ รงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาสองครั้ง ไม่ผ่านสัมภาษณ์ เตี่ยจึงให้กลับมาบางคล้า
มาดูแลงานทีบ่ า้ น เพราะพีส่ าวต่างทยอยแต่งงานกันไปหมดแล้ว
จึงไม่มีใครมาดูแลกิจการของเตี่ย

----ภาพจากหนังสือ “คุณาวุฒิ” ครูวิจิตร และคุณยายทองปอนด์ ที่บ้านซอยสวนพลู
ของ พล.ต. ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ขณะถ่ายภาพยนตร์เรื่อง “ดาวรุ่ง”

๑๑

สองครอบครัวนี้สนิทสนมกัน

ครูวิจิตรจึงมีโอกาสแวะไปกินข้าวบ้าง กินกาแฟบ้าง
กินขนมบ้างทุกวัน มาพูด มาเล่น มาแซว

มานั่งหยอกล้อกันทุกวันจนเกิดเป็นความรัก
หน่วยกูห้ นังเริม่ สงสัยว่าคุณยายทองปอนด์และครูวจิ ติ รมารักกันตอน
ไหน คุณยายทองปอนด์เล่าให้ฟังว่า ตอนเด็ก ๆ บ้านคุณยายทองปอนด์และ
ครูวจิ ติ รอยูต่ ดิ กัน จะไปเทีย่ วงานฝังลูกนิมติ ทีว่ ดั แจ้งด้วยกันเป็นประจ�ำ ดูหนัง
เก้าอีก้ น็ งั่ ติดกัน แต่กไ็ ม่เคยมีใจให้กนั เพราะตอนนัน้ เป็นเด็ก เลยไม่ได้คดิ เรือ่ ง
อะไรพวกนี้
ตอนกลับมาบ้านที่บางคล้า คุณยายทองปอนด์มาหัดเรียนพิมพ์ดีดได้
ประมาณสองสามเดือน จึงได้ท�ำงานที่เทศบาลบางคล้า คอยเขียนใบเกิด ใบ
ตาย ได้เงินเดือน เดือนละ ๒๐ บาท ส่วนครูวจิ ติ รในตอนนัน้ เรียนธรรมศาสตร์
ไม่จบ ก็กลับมาที่บางคล้า มาเป็นครู แต่ใจไม่ได้ชอบด้านนี้เลย มาสนิทสนม
กับครูวิจิตรจริง ๆ ก็ตอนกลับมาบ้านที่บางคล้าในตอนนี้ ท�ำให้คุณยาย
ทองปอนด์รู้จักตัวตนของครูวิจิตรมากขึ้น
เตี่ยของคุณยายเป็นก�ำนัน พ่อของครูวิจิตรเป็นผู้ใหญ่บ้าน และคุณ
ยายของครูวิจิตรชื่อ นางเจียม เงี่ยมอื้อ เป็นเศรษฐีใหญ่ในบางคล้า ท�ำให้สอง
ครอบครัวนี้สนิทสนมกัน ครูวิจิตรจึงมีโอกาสแวะไปกินข้าวบ้าง กินกาแฟบ้าง
กินขนมบ้างทุกวัน มาพูด มาเล่น มาแซว มานั่งหยอกล้อกันทุกวัน จนเกิดเป็น
ความรัก
ชาวบ้านทีบ่ างคล้ารูว้ า่ ทัง้ สองรักกัน แต่ยงั ไม่มวี แี่ ววจะแต่งงานกัน จน
สุดท้ายนายอ�ำเภอคนหนึ่งเป็นญาติกับครูวิจิตร มาถามยายเจียมว่า “ก�ำนัน
ถาวร เป็นคนดีหรือไม่ดี ยายพูดซิ” ยายเจียมบอกว่า “เป็นคนดี” นายอ�ำเภอ
ถามต่อ “และท�ำไมไม่ไปขอลูกสาวเขาล่ะ เด็กมันมาชอบกันหลายปีแล้ว” ยาย
เจียมอึ้ง ไม่ตอบ

ก่อนมอบอุปกรณ์ถ่ายภาพยนตร์ของวิจิตร
คุณาวุฒิ ในคราวนี้ เมื่อปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา คุณยาย
ทองปอนด์กเ็ คยมอบสิง่ ของส�ำคัญของวิจติ ร คุณาวุฒิ ให้
หอภาพยนตร์มาแล้วกรุใหญ่กรุหนึ่ง นั่นคือ หนังสือและ
เอกสารหลายฉบับ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลงานวรรณกรรม
เรื่องสั้นจ�ำนวนมาก สมัยที่ “คุณาวุฒิ” ยังคงโลดแล่นอยู่
ในวงการนักเขียนนักหนังสือพิมพ์ ก่อนจะก้าวเข้ามาอยู่
ในโลกภาพยนตร์
รายชื่อสิ่งของรับมอบจากทองปอนด์ คุณาวุฒิ
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
๑.หนังสือ ๓ เล่ม
๑.๑ หนังสือแปลเรื่อง ไทย ของหลวงนิแพทย์นิติสรรค์ พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพของ
ก�ำนันเถา โกมลภิส (๒๕๑๐)
๑.๒ หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
ของนายประภาส คุณาวุฒิ พีช่ ายของวิจติ ร คุณาวุฒิ
(๒๕๑๗)

๑๒

^ คุณยายทองปอนด์ในปัจจุบัน
< คณิต (ลูกชาย) สวณีย์ (ลูกสาว)
คุณยายทองปอนด์ และโดม สุขวงศ์
เมื่อปี ๒๕๕๐

สุดท้ายยายเจียมก็ส่งคนมาสู่ขอ ซึ่งคุณยายทองปอนด์
บอกว่าเป็นค่าสินสอดที่ถูกมาก แบ่งเป็นผ้าไหว้ ๒,๐๐๐ บาท
ค่าสินสอด ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๔,๐๐๐ บาท และแต่งงานใน
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๘๘
คุณยายทองปอนด์เล่าเบือ้ งหน้าเบือ้ งหลังให้ฟงั ว่า ตอน
นั้นครูวิจิตรเป็นเหมือนหัวโจก ไม่ท�ำงานท�ำการ แต่ท�ำไมก�ำนัน
ถาวรจึงเลือกครูวิจิตร เหตุเพราะที่ดินเราเป็นฮวงซุ้ยอยู่ติดกับ
บ้านครูวิจิตร เหมือนฝากให้ดูแลญาติพี่น้องเรา และครูวิจิตร
“ผิวดี เอาตัวรอดได้ ใช้ได้ ไม่เป็นไร” ส่วนยายเจียม ขณะนั้น
ก�ำลังสาวขนมจีนในวันแต่งงานอยู่ มีชาวบ้านแซวว่า “จะไปรอด
เหรอ” ยายเจียมเห็นเส้นขนมจีนที่ก�ำลังสาวอยู่ สาวสูงเท่าไหร่
เส้นขนมจีนก็ยงั ไม่ขาด จึงตะโกนสวนกลับไป “หยุดด่าซะทีเถอะ
โว้ย ไอ้คู่นี้ มันจะดีและจะรวยด้วย”
และนัน่ เป็นเพียงจุดเริม่ ต้น “รักเหลือเกิน” ของคุณยาย
ทองปอนด์และครูวิจิตร คุณาวุฒิ

๑.๓ นวนิยายเรื่อง ลูกอีสาน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๒๐ มีรอ่ งรอยการจดบันทึกของวิจติ ร คุณาวุฒิ เมือ่
ครั้งอ่านเพื่อเตรียมสร้างเป็นภาพยนตร์
๒. แฟ้มที่วิจิตร คุณาวุฒิ รวมบทความจากหนังสือพิมพ์
เกี่ยวกับตนเอง
๓. แฟ้มทีว่ จิ ติ ร คุณาวุฒิ รวมข่าว บทความ และบทวิจารณ์
ต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง ลูกอีสาน
๔. หนังสือพิมพ์และนิตยสารที่ตีพิมพ์งานเขียนของวิจิตร
คุณาวุฒิ จ�ำนวน ๖๐ ฉบับ
๕. ส�ำเนาและต้นฉบับงานเขียนประเภทเรื่องสั้น ที่ตีพิมพ์
ในหน้าหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ จ�ำนวน ๘๒ เรื่อง
๖. ส�ำเนาและต้นฉบับงานเขียนประเภทข่าว บทความ และ
สารคดี ที่ตีพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ
จ�ำนวน ๒๑ เรื่อง
๗. บทละครวิทยุและโทรทัศน์ และโครงเรื่องภาพยนตร์
จ�ำนวน ๑๙ เรื่อง

๘. สูจบิ ตั รและวารสารเกีย่ วกับผลงานของ วิจติ ร คุณาวุฒิ
จ�ำนวน ๑๑ เล่ม
๘.๑ สูจิบัตร ละครเวทีเรื่อง สิ้นเวร (๒๔๙๓)
“คุณาวุฒิ” ร่วมแสดงเป็นนายทหารญี่ปุ่น
๘.๒ สูจิบัตรภาพยนตร์เรื่อง ปรารถนาแห่งหัวใจ
(๒๕๐๐)
๘.๓ สูจิบัตรภาพยนตร์เรื่อง คู่ชีวิต (๒๕๐๑)
๘.๔ วารสาร 99 ฉบับภาพยนตร์เรือ่ ง รมดี (๒๕๐๑)
๘.๕ วารสารผดุงศิลป์ ฉบับภาพยนตร์เรื่อง รมดี
(๒๕๐๑)
๘.๖ สูจิบัตรภาพยนตร์เรื่อง เหนือมนุษย์ (๒๕๐๒)
๘.๗ สูจิบัตรภาพยนตร์เรื่อง กัลปังหา (๒๕๐๕)
๘.๘ สูจบิ ตั รภาพยนตร์เรือ่ ง ดวงตาสวรรค์ (๒๕๐๗)
๘.๙ สูจิบัตรภาพยนตร์เรื่อง เดือนร้าว (๒๕๐๘)
๘.๑๐ สูจิบัตรภาพยนตร์เรื่อง นางสาวโพระดก
(๒๕๐๘) จ�ำนวน ๒ เล่ม

คลังเก็บของ แหลมทองภาพยนตร์ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ข้อมูลเบื้องต้นทราบว่า สิ่งของที่เก็บนั้นมีอยู่ด้วยกัน
สองแห่ง แห่งแรกเป็นบ้านของนายสุจนิ ต์และนางหลด คุณาวุฒิ
พ่อและแม่ของครูวิจิตร ส่วนแห่งที่สองนั้น เป็นบ้านของยาย
เจียม ก่อนไปต้องไปรับคุณป้าสร้อยศร คุณาวุฒิ หลานสาวของ
คุณยายทองปอนด์ ทีบ่ า้ นริมคลองประปาเพือ่ น�ำทางไปคลังเก็บ
ของแหลมทองภาพยนตร์
หน่วยกูห้ นังออกเดินทางเมือ่ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗
และไปถึงที่เก็บที่แรก หน่วยกู้หนังได้พบกับ ผศ.มีชัย และ
ผศ.ไพพร คุณาวุฒิ ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของครูวิจิตร ได้แนะน�ำ
ว่าบ้านหลังนี้อายุมากกว่า ๖๐ ปี ด้านหลังติดแม่น�้ำบางปะกง
บรรยากาศร่มรื่นมาก อากาศไม่ร้อน เย็นสบายทั้งปี และได้พา
ขึ้นไปชั้นสองของบ้าน เจอลังไม้หลายขนาด จ�ำนวน ๖ ลัง
และกล่องเหล็ก ๑ กล่อง ภายในบรรจุหลอดไฟขนาดต่าง ๆ
หลายดวง ไว้สำ� หรับถ่ายหนัง และด้านข้างลังเขียนว่า แหลมทอง
ภาพยนตร์
ส่วนหลังทีส่ องทีอ่ ยูใ่ กล้ ๆ กันนัน้ เป็นบ้านของยายเจียม
หน่วยกู้หนังได้พบกับ คุณมารุต คุณาวุฒิ หลานชายครูวิจิตร
คุณมารุตได้กล่าวเสริมว่า บ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียว ใต้ถุนสูง
มีอายุกว่าร้อยปี และครูวิจิตรก็เกิดที่บ้านหลังนี้ เป็นบ้านที่เมื่อ
ทางทีมงานหน่วยกูห้ นังเข้าไปแล้ว รูส้ กึ ถึงความขลังเหมือนต้อง
มนต์ในความเก่าแก่ เคยมีกองถ่ายละครมาส�ำรวจโลเกชั่นเพื่อ
เช่าถ่ายท�ำอยูห่ ลายราย ส่วนทีเ่ ก็บรถและรางดอลลีน่ นั้ อยูเ่ รือน
ถัดไป ที่นั่นยังเก็บอุปกรณ์การถ่ายท�ำของแหลมทองภาพยนตร์

ไว้ในสภาพเดิม เฉกเช่นเดียวกับวันแรกทีม่ นั มา แม้วา่ มันได้ผา่ น
ลม แดด ฝน และน�้ำท่วมเมื่อปีกลายมาแล้วก็ตาม แต่ก็ยัง
สามารถเอาตัวรอดมาได้ เหมือนจะบอกว่า ฉันจะกลับมาให้เธอ
ได้เห็นอีกครั้ง
การที่หน่วยกู้หนังได้พบคุณยายทองปอนด์นั้น ท�ำให้
เรียนรู้ว่า หน้าบ้านที่สวยงามนั้นมาจากการเตรียมงานที่ดีของ
หลังบ้าน
ตัวอย่างรายชื่ออุปกรณ์ แหลมทองภาพยนตร์ ที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา		

รางดอลลี่ กว้าง ๐.๙๕ เมตร ยาว ๓ เมตร ๔
รถดอลลี่ กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร
๑
รีเฟล็กซ์แบบไม้			
๖
ขาใส่รีเฟล็กซ์ใหญ่			
๕
ร่มใหญ่กันแดด			
๓
เหล็กยึดนั่งร้าน			
๒๔
บันไดนั่งร้าน			
๑
หลอดไฟ สปอร์ตไลท์ 800W 240V
๑๐
หลอดไฟ Color tran quart-king 650W 120V ๒๒
หลอดไฟ Quartzine Lamp 650W 120V ๒๖
หลอดไฟ Kondo halogen lamp		
๒
หลอดไฟ Colortran sylvania 650W 120V ๒๑
ไฟพร้อมฟิลเตอร์ (ดวงเล็ก)		
๑๖
ไฟพร้อมฟิลเตอร์ (ขนาดกลาง)		
๒

ราง
คัน
อัน
ชุด
คัน
อัน
อัน
ดวง
ดวง
ดวง
ดวง
ดวง
ดวง
ดวง
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โดย ชยาภรณ์ ธนฤกษ์ชัย

ntern

มีอะไรในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

หนึ่งในบรรดาวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่ถือได้ว่าเป็นระดับ “ดารา”
ซึ่งพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ทุกแห่งทั่วโลกจะขาดไม่ได้คือ
Magic Lantern
หรือมีชื่อเรียกแบบไทย ๆ ว่า โคมกายสิทธิ์
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นโดยบาทหลวงชาวเยอรมันชื่อ อธาเนซุส เคียร์เชอร์ (Athanasius Kircher)
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ (ราวสมัยอยุธยา) ใช้ส�ำหรับฉายภาพขึ้นไปบนผนังหรือจอผ้า
เพื่อประกอบบทเพลงหรือเรื่องเล่า เรื่องทางศาสนา ต�ำนาน ความเชื่อหรือภูตผี
ระบบการท�ำงานของโคมกายสิทธิ์ใช้หลักการการฉายแสงผ่านกระจกสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ
ที่เรียกกันว่า แผ่นกระจกเลื่อน หรือ สไลด์ (Lantern Slide)
ซึ่งจะมีรูปเขียนด้วยมือหรือภาพพิมพ์อยู่บนแผ่นกระจกแล้วฉาย ผ่านเลนส์ขยายไปปรากฏเป็นภาพใหญ่บนผนังหรือจอภาพ
ในยุคแรก ๆ นั้น แสงที่ใช้ฉายในโคมกายสิทธิ์จะเป็นแสงจากเทียนไขหรือตะเกียงน�้ำมัน
ท�ำให้ภาพที่ปรากฏไม่สว่างและคมชัดมากนัก แต่เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นจึงเปลี่ยนมาใช้แสงจากก๊าซและจากประกายไฟฟ้า
จนที่สุดใช้หลอดไฟฟ้าแทน ซึ่งเมื่อฉายขึ้นจอก็จะได้ภาพที่สว่างและคมชัดมากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคนิคและกลไกจากที่เคยฉายได้เพียงภาพนิ่งก็ท�ำให้ภาพฉายดูขยับเคลื่อนไหวได้ดุจมีชีวิต
Magic Lantern หรือ โคมกายสิทธิ์ จึงถือเป็นต้นแบบหนึ่งของกระบวนการประดิษฐกรรมภาพยนตร์
ซึ่งถือก�ำเนิดขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ (สมัยรัชกาลที่ ๕)
เชิญพิสูจน์ความน่าอัศจรรย์ของโคมกายสิทธิ์
สิ่งประดิษฐ์รุ่นบุกเบิกภาพยนตร์หลากหลายรูปแบบอายุกว่าร้อยปีด้วยตัวท่านเอง
ในนิทรรศการ “หนึ่งศตวรรษภาพยนตร์ไทย”
ที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
เปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันละ ๓ รอบ ๑๐.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น.
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

๑๕

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

นักดูหนังแห่งศรีศาลายา
โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

หนังดี ๆ ดูบ่อยหน่อยก็ไม่เป็นไร
หนังปรีดีนี่เขารัฐบุรุษ

บุคคลส�ำคัญสร้างก็ต้องดูให้มันจ�ำเข้าสมอง

ความรู้สึกตอนนั้นเป็นอย่างไร

ก็สนุก แล้วก็พอมีฉายหนังผีมันก็น่ากลัว มันก็กลัว ๆ หน่อย
นั่นคือค�ำตอบของ บรรณ เขียนละไม แฟนประจ�ำโรงหนัง
ศรีศาลายา เมื่อถูกถามว่าท�ำไมต้องมาดู พระเจ้าช้างเผือก ที่นี่ซ�้ำอีกครั้ง
ในวัย ๖๓ ปี เกือบทุกวัน เขาจะต้องนั่งรถเมล์จากใจกลางเมือง
หลวงออกสู่ศาลายา มาดูหนังตามโปรแกรมของหอภาพยนตร์ที่หมายไว้
ในใจ เราพบเขาเสมอ ไม่วา่ วันนัน้ จะฉายหนังเก่า หนังใหม่ หรือแม้กระทัง่
หนังต่างประเทศที่มีแต่ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ
นอกจากตามดู เขายังตามอ่านนิตยสารภาพยนตร์แทบทุกหัว
เป็นประจ�ำไม่เคยขาด ชนิดทีส่ ามารถคุยกันได้ถงึ เต๋อ นวพล หรือรายชือ่
หนังต่างประเทศแห่งปี ๕๐ เรื่อง ที่นิตยสารฉบับหนึ่งแนะน�ำให้ดู
ก่อนเข้าไปชม พระเจ้าช้างเผือก รอบสอง เราจึงขอชวนเขานั่ง
คุยถึงประสบการณ์บางส่วนจากเส้นทางการดูหนังอันยาวนาน ในฐานะ
ผู้ที่มีสปิริตแห่งนักดูหนังอันเข้มข้น อย่างที่นักศึกษาภาพยนตร์บางคน
ยังต้องอาย
เริ่มดูหนังครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่

ตั้งแต่อายุ ๕-๖ ขวบ ไปดูกับยายแถวเยาวราช ยายเป็นคนจีน
ชอบดูพวกหนังจีน สมัยก่อนก็ขาวด�ำ ยายพาไปก็ไปดูตามยาย ดูเป็นเพือ่ น
ยายว่างั้นเถอะ ไปกัน ๒ คน ยายไปดูบ่อย อาทิตย์หนึ่งบางทีก็ ๒-๓ ครั้ง
บางทีก็ดูงิ้ว คือมันเป็นโรงงิ้วมาก่อน แล้วตอนหลังบางโรงก็พัฒนาเป็น
โรงหนัง งิ้วมันหมดความนิยมไปแล้ว ก็เปลี่ยนเป็นฉายหนัง บางทีก็เอา
เทปงิ้วมาฉาย
โรงหนังแถวเยาวราชที่ไปดูมีโรงอะไรบ้าง พอจะจำ�ชื่อได้ไหม

มีเยอะ โรงหนังมันก็เกือบสิบโรงได้นะ มีเทียนกัวเทียน มีศรีเมือง
ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ไชน่าทาวน์ ยังฉายอยู่นะ สองเรื่องควบ เก่ามากเลย
เป็นเก้าอี้ไม้

อายุเท่าไหร่ถึงเริ่มไปดูหนังด้วยตัวเอง

ช่วงโต ๆ หน่อย ประมาณม.ต้น ช่วงนั้นก็เริ่มอ่านนิตยสารหนัง
แล้ว ซือ้ สตาร์พคิ ส์ เล่มละ ๕ บาท ได้คา่ ขนมก็เก็บไว้ซอื้ หนังสือส่วนหนึง่
ผมชอบอ่านหนังสือด้วย อ่านตั้งแต่เด็ก
เงินค่าตั๋วหนังก็เก็บจากค่าขนม

เก็บค่าขนมไปดูเอง ตอนนั้นตั๋วราคา ๕ บาท ๗ บาท มันมี
ประมาณ ๒ แถว ใกล้จอ นอกนั้น ๑๐ บาท ก็แบ่งขึ้นไปสักครึ่งโรง แล้ว
ก็ ๑๒ บาท ๑๖ บาท เป็นชั้นบน ยุคแรก ๆ เราดู ๗ บาท แต่ยุคหลัง ๆ
ก็ ๑๐ บาท ๑๒ บาท เพิม่ ขึน้ หน่อย มีเงินเยอะหน่อยก็ดไู กลหน่อย ดูตาม
กระเป๋า (หัวเราะ)
ส่วนใหญ่เลือกดูหนังแบบไหน

หนังไทยผมดูนอ้ ย ส่วนใหญ่เป็นหนังต่างประเทศ เมือ่ ก่อนนี้ ผม
อ่านสยามรัฐรายวัน เล่มละ ๒ บาท มีอยู่หน้าหนึ่ง เต็มหน้าเลยนะ เป็น
คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรม จะมีวิจารณ์ภาพยนตร์ต่าง ๆ อ่านข้อมูล อ่าน
แล้วมันสนุก ได้ความรู้ ท�ำให้สามารถเลือกหนังได้ ไม่ต้องเสียเวลา ดูที่
เขาวิจารณ์วิเคราะห์
พอจะจำ�ได้ไหมว่าดูโรงหนังอะไรบ้าง

เฉลิมไทย ฮอลลีวู้ดนี่ก็ดูบ่อย แมคเคนน่า เพรสซิเดนท์ อยู่เยื้อง
โรงแรมเอเชีย แล้วก็มีสยาม ลิโด้ สกาล่า สกาล่านี่ผมไปดูตั้งแต่ รถถัง
ประจัญบาน ฉายเปิดโรง เขาโฆษณาว่า จอยักษ์ จอเท่าตึก
บรรยากาศการดูหนังตอนนั้นเป็นอย่างไร

ก็คนเยอะ เต็มโรง เพราะหนังตอนนั้นมันฉายโรงเดียว ถ้า
โปรแกรมหนังดัง ๆ อย่าง The Sound of Music หรือ มนต์รักลูกทุ่ง
นี่ก็เข้านาน ๖ เดือน ผมก็รอโปรแกรมให้คนซา ๆ ก่อน ค่อยไปดู

๑๗

ไปดูบ่อยแค่ไหน

กลับมาดูที่หอภาพยนตร์อีกทีตอนไหน

เรียกว่า อาทิตย์หนึ่งอย่างน้อย ๆ ต้องมีเรื่องหนึ่ง อาทิตย์ละ
เรือ่ ง คือพอจบชัน้ มัธยมทีว่ ดั มกุฏกษัตริย์ ผมก็ทำ� งานอยูร่ า้ นขายยา มัน
ไม่มีวันหยุด ต้องดูตอนเลิก ปิดร้าน ดูรอบดึก รอบสามทุ่ม

ประมาณปี ๔๗-๔๘ ตอนหอภาพยนตร์ ย ้ า ยมาฉายหนั ง ที่
หอสมุดแห่งชาติ ที่เทเวศร์ คือพอออกจากงานร้านขายยา ถ้าว่างผมก็
เข้าหอสมุดฯ แล้วก็เห็นป้ายว่าหอภาพยนตร์ย้ายมาฉายหนังที่นี่ ผมก็
เข้ามาดูบ้าง เฉพาะเรื่องที่สนใจ เขาฉายทุกวันศุกร์ ได้รู้จัก ปลัดบ๊อบ
กับลุงพุ่ม ที่มาดูประจ�ำ พอดูหนังจบก็ให้ความเห็น แลกเปลี่ยนความรู้
กัน เรียกว่าเจอกันทุกศุกร์ ไปคุยกัน แต่ผมไม่ได้เข้าไปดูทุกศุกร์ บาง
เรื่องผมไม่ชอบก็ไม่ได้เข้าไป พอหนังฉายใครจะไปดูก็เข้าไปดู ใครไม่ดู
ก็แยกย้ายกลับบ้าน

ดูกับเพื่อนหรือดูคนเดียว

ส่วนใหญ่ไปดูเอง มีดูกับเพื่อนบ้างมันก็ผสมกัน เพื่อนไม่ว่าง
เราก็ตอ้ งไปดูเอง แบบบางเรือ่ งเพือ่ นไม่อยากดู แต่เราอยากดู เราก็ตอ้ ง
ไปคนเดียว
ตระเวนดูตามสถาบันต่าง ๆ ด้วยไหม

ก็นาน ๆ ครั้ง แต่ผมไม่ค่อยได้ดูหรอก รู้แต่ไม่ค่อยไป เพราะ
มันไกลมั่ง รถติดมั่ง แล้วแบบโรงก็... เบาะมันไม่นิ่ม ไม่ค่อยชอบ มัน
เจ็บหลัง (หัวเราะ)
แล้วมารู้จักหอภาพยนตร์ได้อย่างไร

อ่านหนังสือพิมพ์สยามรัฐนี่แหละ เจอเรื่องคุณโดม เห็นแกไป
ตระเวนหาฟิล์มเก่า ๆ ที่การรถไฟ ที่ยศเส ผมก็ตื่นเต้นดีใจ ว่าคุณโดม
นี่ อุ ต สาหะ พยายามหาสมบั ติ ข องชาติ ม าเก็ บ เอาไว้ ใ ห้ ค นรุ ่ น หลั ง
หนังสือพิมพ์ลงข่าวเป็นช่วง ๆ พอค้นพบแล้วผมก็ แหม ดีใจ ว่าอีกหน่อย
เราคงจะได้ดูของดี ๆ ในอดีต
เริ่มมาดูหนังที่นี่ครั้งแรกเมื่อไหร่

ตอนเขาฉายเรื่อง ชู้ รู้สึกว่าเขาฉายเรื่องแรกรึเปล่า ผมก็จ�ำไม่
ค่อยได้ ประมาณปี ๒๗ มัง้ มีจดั นิทรรศการใบปิดหนัง ทีห่ อศิลป์เจ้าฟ้า
เป็นครั้งแรก ขายสูจิบัตร ผมก็ซื้อสูจิบัตรมา ตอนนั้น เขาเอาเก้าอี้มา
ตั้ง ๆ แล้วก็จอสี่เหลี่ยม แบบโฮมวิดีโอ จอเล็ก ๆ ไม่ใหญ่นัก
ดูครั้งแรก แล้วกลับมาดูต่อเนื่องรึเปล่า

ก็หายไปนะ เพราะว่าสมัยนัน้ ตรงปิน่ เกล้ามันข้ามถนนล�ำบาก
รถมันไม่ได้ผ่านหน้าหอศิลป์ รถมันจะไปทางสนาม
หลวงเลย เวลาจะข้ามมาดูนลี่ ำ� บาก ผมเลยหยุดไป
แต่ยงั ดูหนังตามโรงไม่เคยขาด ว่างเมือ่ ไหร่
เจอหนังถูกใจเราก็ดู

เริ่มมาที่ศาลายาได้อย่างไร

ตอนนั้นอยากมาดูเรื่อง สุสานหิ่งห้อย เขามีโปรแกรมฉายที่นี่
(โรงหนังอลังการ ในพิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย) ผมเลยต้องนัง่ รถมา มา
ดูกับปลัดบ๊อบอยู่ ๒ คน
มีแค่ ๒ คน แสดงว่าแฟน ๆ ที่หอสมุดฯ ก็ไม่ได้ตามมาดูที่นี่

คือมันไกล และไม่มีรถฟรี ที่นู่นคนดูส่วนใหญ่เป็นคนแถว
สนามหลวง ไม่มเี งิน เงินน้อย บางคนก็บอกไกล ผมก็ชวนอยู่ คนก็อยาก
ดูเหมือนกันแต่มันไกล บ่นไกลลูกเดียว
หลังจากมาดู สุสานหิ่งห้อย แล้วยังคงมาต่อเนื่องรึเปล่า

ส่วนใหญ่ยังดูที่เทเวศร์ มาดูที่นี่อีกครั้ง รู้สึกว่าตอนที่โรงหนัง
นี้ (ศรีศาลายา) สร้างเสร็จ คนที่มาดูประจ�ำเขาบอกโรงหนังสร้างเสร็จ
แล้ว ผมเลยลองมาดู
ดูแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง

ชอบ บรรยากาศร่มรื่นดี เงียบ ไม่พลุกพล่าน ผมไม่ชอบแบบ
ในเมือง แบบสุขมุ วิท คนเยอะ รถติด อะไรพวกนี้ มานีเ่ ป็นกันเอง ร่มรืน่
ช่วงนี้ยังคงดูหนังตามโรงทั่วไปอยู่หรือเปล่า

ไม่ค่อยได้ดู ไม่ได้ดูมาหลายปีแล้ว เพราะตั๋วหนังมันแพง แล้ว
ก็วัยรุ่นดูเยอะ มันไม่กลมกลืนกัน
แต่ยังคงซื้อนิตยสารภาพยนตร์อยู่

นิตยสารนี่ไม่เคยขาด ตอนนี้ก็ยังอ่าน
อยู่ สตาร์พคิ ส์ ไบโอสโคป เอ็นเตอร์เทน

กระดาษจดรายละเอียดโรงภาพยนตร์ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ
ลายมือบรรณ เขียนละไม

ดูหนังจากวิดีโอหรือดีวีดี บ้างไหม

ไม่ ผมไม่ซื้อ นอกจากว่าบางทีไปบ้านหลานก็ได้ดู แต่ไม่ค่อย
ชอบ เพราะจอมันเล็ก ชอบดูจอใหญ่ ๆ มันได้บรรยากาศดี
เท่ากับว่า ทุกวันนี้มาดูหนังที่ศรีศาลายานี่เป็นส่วนใหญ่

เดือนหนึง่ ก็ ๑๐-๑๒ ครัง้ ขึน้ ไป ก็เลือกดูหนังทีไ่ ม่เคยดูบา้ ง ถ้า
หนังไทยก็ดูผู้ก�ำกับเป็นหลัก พวก เปี๊ยก โปสเตอร์ ท่านมุ้ย หนังตลาด
ไม่คอ่ ยดู ดูหนังแนวแปลก ๆ หนังทีไ่ ม่ได้ตบจูบ ถ้าเป็นหนังต่างประเทศ
และพวกโปรแกรมดูหนังกับคุณโดม ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา จะ
มาดูเป็นประจ�ำ
ส่วนใหญ่ถ้าไม่ติดอะไรก็จะมา ชอบดูหนังอินดี้ เพราะมันไม่
จ�ำเจ ไม่ตลาด
ชอบหนังอินดี้กับหนังต่างประเทศเป็นพิเศษ

หนังอินดี้มันได้มุมมองใหม่ ๆ เรื่องมันไม่ซ�้ำซาก แบบโบราณ
หนังต่างประเทศก็ได้รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม การด�ำรงชีวิตของแต่ละชาติ
แม้จะไม่เข้าใจซับอังกฤษ แต่ก็เหมือนได้ไปท่องเที่ยว ได้พบเห็นผู้คนที่
อื่น

บรรยากาศดี แอร์เย็น ที่นั่งสบาย
เวลาผมพบคนทีร่ จู้ กั ถ้าเขาชอบดูหนังก็จะแจกจดหมายข่าว
โปรแกรมภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์ ชักชวนให้มาดู เพื่อให้คนรู้จัก
หอภาพยนตร์ และมาดูหนังที่หอภาพยนตร์มากยิ่ง ๆ ขึ้นไป ก็คิดว่าจะ
มาชมภาพยนตร์ และติดตามกิจกรรมของหอภาพยนตร์ตลอดไป เพราะ
หลงรักโรงหนังศรีศาลายาเข้าแล้ว

ฉายหนังในโรงหนังอลังการ ณ หอภาพยนตร์แห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า
ตั้งจอฉาย หน้าโรงภาพยนตร์ ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขณะที่โรงภาพยนตร์ปิดปรับปรุง
ฉายหนังในห้องโถงนิทรรศการ หอศิลป์เจ้าฟ้า

เห็นว่าบันทึกไว้ตลอดว่าดูเรื่องไหนไปบ้าง

ก็มีจดไว้ว่าดูเรื่องไหนอะไร พวกสื่อประชาสัมพันธ์ของหอฯ
ส่วนใหญ่จะมีเกือบครบ ถ้ามา ถ้าได้รับก็เก็บ เก็บไว้ทบทวนความจ�ำ
ความรู้สึกดี ๆ
เดินทางมาลำ�บากไหม

มันก็ไม่ล�ำบาก มาสองต่อ นั่งจากสาย ๔๐ มาลงที่ชัยพฤกษ์
ไม่ก็ไปนั่งสาย ๔๒ ไปลงพาต้า แล้วก็นั่ง ๑๒๔ ถ้าวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
กระชั้นชิดก็ลงชัยพฤกษ์ แล้วนั่ง ๕๑๕ มา เร็ว ครึ่งชั่วโมงก็ถึง
ดูหนังแต่ในโรงหนังมาเกือบ ๖๐ ปี
คิดว่าได้อะไรมากกว่าการดูหนังบ้าง

ก็ได้พักผ่อน ได้ความรู้ แล้วก็ได้รู้จักคนเพิ่มขึ้น ได้เจอเพื่อน
ใหม่หลายคน ก็เพราะมาดูหนังด้วยกันที่นี่
นอกจากดูหนัง ยังสนใจศิลปะแขนงอื่น ๆ ด้วยรึเปล่า

ผมชอบศิลปะตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว ชอบวาดรูป ตอนแรกตั้งใจจะ
เข้าเพาะช่าง แต่มนี อ้ งหลายคน เลยสละให้นอ้ งได้เรียน เราก็อาศัยอ่าน
หนังสือศิลปะเอา พวก ฟีลลิ่ง, Art Square, Fine Art หนังสือถ่ายภาพ
ก็ชอบ
วรรณกรรมผมก็สนใจ อ่านของไทย กับของต่างประเทศที่เขา
แปล แต่ก่อนก็ตามซื้อพวกนิตยสารวรรณกรรม ถนนหนังสือ, โลก
หนังสือ, ถนนนักเขียน, ไรท์เตอร์
สุดท้ายในฐานะแฟนประจำ�ของโรงหนังศรีศาลายา
มาตั้งแต่เริ่มแรก คิดว่าที่นี่มีอะไรที่ยังต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น

ทั่ว ๆ ไปก็ดีแล้ว แต่ถ้าไม่ติดเรื่องลิขสิทธิ์ มีหนังดี ๆ มาฉาย
เยอะ ๆ อาจจะเรียกคนได้เยอะกว่านี้ (หัวเราะ) แล้วความที่มันไกลก็
เป็นอุปสรรคมาก ผมก็พยายามชวนคนมา ชวนแล้วชวนอีก บอกดี

ประวัติการฉายภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์

พ.ศ. ๒๕๒๗ สีเ่ ดือนก่อนได้รบั อนุมตั โิ ครงการจัดตัง้ หอภาพยนตร์แห่งชาติ
โดม สุขวงศ์ และคณะ เริ่มจัดรายการ “ภาพยนตร์สโมสร” ครั้งแรก ทุกเย็นวันศุกร์
เว้นศุกร์ ณ ห้องโถงนิทรรศการ หอศิลป์เจ้าฟ้า
พ.ศ. ๒๕๓๐ เริ่มฉายภาพยนตร์ ณ โรงหนังอลังการ หอศิลป์เจ้าฟ้า
พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉายหนังครั้งสุดท้าย ณ โรงหนังอลังการ หอศิลป์เจ้าฟ้า ท�ำ
พิธีปิดโรงในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม เนื่องจากหอภาพยนตร์ต้องย้ายจากถนนเจ้าฟ้า
มาศาลายา
พ.ศ. ๒๕๔๘ เริ่มโครงการฉายภาพยนตร์ ๑๐๐ หนังไทยที่คนไทยควร
ดู จัดฉาย ๓ แห่ง คือ โรงภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์แห่งชาติ ภายในหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี โรงหนังอลังการใหม่ ภายในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์
ไทย ทีศ่ าลายา และอุทยานการเรียนรู้ เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ โดยหลังจากจบโครงการ
โรงภาพยนตร์ภายในหอสมุดแห่งชาติ และโรงหนังอลังการใหม่ ยังคงจัดฉาย
ภาพยนตร์ในโปรแกรมอื่น ๆ เป็นประจ�ำทุกวันศุกร์และวันเสาร์
พ.ศ. ๒๕๕๑ เปิดโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา จัดฉายต่อเนื่องเป็นประจ�ำ
ทุกวันจวบจนปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๕ เริ่มจัดฉายภาพยนตร์ ณ ห้องภาพยนตร์สถาน ชั้น ๒ หอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี

๑๙

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เชิญชมงาน

ผู้ก�ำกับภาพยนตร์แนวเหนือจริง

Luis Buñuel เป็นผู้ก�ำกับภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลก ที่
ถือเป็นผูบ้ กุ เบิกแนวทางการท�ำหนังในรูปแบบศิลปะแนวเหนือจริง
(Surrealism) ซึ่งผลงานของ Buñuel ล้วนมีความเป็นตัวของ
ตัวเองอย่างสูง โดยเขามักจะน�ำแนวหนังหลาย ๆ แนวมาผสม ยั่ว
ล้อ และสร้างเสริมรูปแบบงานใหม่ ๆ ออกมา ความโดดเด่นของ
งาน Buñuel ท� ำ ให้ ชื่ อ ของเขาได้ ก ลายเป็ น หนึ่ ง ในผู ้ ก� ำ กั บ
ภาพยนตร์คนส�ำคัญของโลก
Buñuel เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๓ ที่เมือง
Calanda เมื อ งเล็ ก แห่ ง หนึ่ ง ในประเทศสเปน ในครอบครั ว
เกษตรกรที่มีฐานะ เขาเป็นบุตรคนโตจากพี่น้องทั้งหมดเจ็ดคน
ต่อมาครอบครัวได้ย้ายไปอยู่ที่ Zaragoza ที่นี่เขาได้รับการศึกษา
ในโรงเรียนทีเ่ คร่งศาสนา นอกจากนี้ ในวัยเด็กเขาเริม่ ฉายแววความ
สนใจด้านภาพยนตร์ ด้วยการเล่าเรื่องผ่านโคมกายสิทธิ์ (Magic
Lantern) ที่ฉายขึ้นไปบนผืนผ้าปูที่นอนที่ขึงเป็นจอให้เพื่อน ๆ ได้
ดูกัน
ถึงแม้วา่ ในวัยเด็ก Buñuel จะเป็นเด็กทีเ่ คร่งศาสนาอย่าง
มาก โดยการเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยบาทหลวงประกอบพิธีมิสซาทุกวัน
แต่พออายุได้ ๑๖ ปี เขาก็เริ่มปฏิเสธศาสนา เมื่อเขาได้พบความ
ไม่เป็นธรรมในแวดวงศาสนา รวมทัง้ อ�ำนาจ อิทธิพล และทรัพย์สนิ
ที่มากล้น
Buñuel เข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ University of Madrid
โดยในตอนแรกเขาเลือกเรียนปฐพีวทิ ยา ก่อนทีจ่ ะย้ายมาเรียนวิศวอุตสาหกรรม และปรัชญาในทีส่ ดุ ทีน่ ี่ Buñuel เริม่ สนใจในศาสตร์
สะกดจิต จนท�ำให้เขากลายเป็นนักสะกดจิต และเขายังเชือ่ ว่าการ
ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ก็เป็นวิธกี ารสะกดจิตแบบหนึง่ ด้วย
เทคนิคทางด้านภาพยนตร์ต่าง ๆ ท�ำให้ผู้ชมถูกสะกดจิตให้สัมปชัญญะในการวิพากษ์วจิ ารณ์ลดน้อยลง และแทนทีด่ ว้ ยความหลงใหล
แทน นอกจากนี้ เขายังได้ร่วมกลุ่มกับศิลปิน Salvador Dali และ
กวี Federico Garcia Lorca ตัง้ กลุม่ เคลือ่ นไหวทีส่ ำ� คัญของแนวคิด
แบบ Spanish Surrealist Avant-Garde ซึ่งถูกเรียกว่ากลุ่ม
La Generacion del 27
Buñuel สนใจศาสตร์ภาพยนตร์มาโดยตลอด หลังจบจาก
มหาวิทยาลัย เขาก็เป็นผู้ช่วยผู้ก�ำกับชื่อดังของฝรั่งเศส Jean

๒๐

Epstein และยังเป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์ ก่อนที่เขาจะเริ่มท�ำ
ภาพยนตร์สั้นเรื่องแรกร่วมกับ Dali เรื่อง Un Chien Andalou
(๒๔๗๒) ซึง่ กลายเป็นภาพยนตร์ขนึ้ หิง้ ของโลกศิลปะแนวเหนือจริง
แม้กระทั่งทุกวันนี้ หลังจากนั้น Bunuel ก็เริ่มท�ำภาพยนตร์อย่าง
จริงจัง พร้อมกับที่เขาต้องย้ายไปอยู่ตามประเทศต่าง ๆ
เม็กซิโกเป็นประเทศที่ Buñuel อาศัยอยูใ่ นช่วงปี ๒๔๘๙ –
๒๕๐๘ ซึ่งถือเป็นยุคทองของวงการภาพยนตร์เม็กซิกัน Buñuel
เริ่มท�ำภาพยนตร์ที่นี่ตามค�ำเชิญชวนของ Oscar Dancigers
โปรดิวเซอร์ชาวรัสเซีย ถึงแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องแรกของ Buñuel
ในเม็กซิโก Gran Casino (๒๔๙๐) จะไม่ประสบความส�ำเร็จทัง้ ใน
แง่รายได้และค�ำวิจารณ์ แต่หนังเรื่องต่อ ๆ มา ของเขาก็ประสบ
ความส�ำเร็จในมิตติ า่ ง ๆ ไม่วา่ จะเป็น El Gran Calavera (๒๔๙๒)
เขาได้สร้างเทคนิคการสร้างใหม่ ๆ ซึ่งสามารถลดต้นทุน และ
ถ่ายท�ำได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังประสบความส�ำเร็จทางรายได้อย่าง
มาก Los olviadados (๒๔๙๓) Buñuel จงใจเสียดสีแนวคิด
ด้านศีลธรรมของชนชัน้ กลาง กลายเป็นหนังทีถ่ กู วิจารณ์อย่างหนัก
อันเนื่องมาจากเนื้อหาและภาพที่เหมือนเป็นการดูหมิ่นประเทศ
เม็ ก ซิ โ ก เมื่ อ หนั ง เข้ า ฉายได้ เ พี ย งสามวั น ก็ ถู ก ถอดออกจาก
โปรแกรม แต่หนังเรื่องนี้กลับได้รับคัดเลือกให้ฉายที่เทศกาล
ภาพยนตร์เมืองคานส์ ในปี ๒๔๙๔ และท�ำให้เขาได้รับรางวัล
ผู้ก�ำกับยอดเยี่ยม และรางวัลจากสมาคมนักวิจารณ์นานาชาติ
FIPRESCI หลังจากนั้น ก็มีการน�ำ Los olviadados เข้าฉายใน
เม็กซิโกอีกครั้ง และยืนโรงฉายกว่าสองเดือน
หลังจากนั้น Buñuel ซึ่งกลายเป็นผู้ก�ำกับดังระดับโลก
ก็ได้สร้างหนังที่โดดเด่นอีกกว่า ๒๐ เรื่อง ที่ประเทศเม็กซิโก และ
ถึงแม้ว่าเขาจะเดินทางไปก�ำกับภาพยนตร์ที่ฝรั่งเศสบ้าง แต่เขาก็
ใช้ชีวิตอยู่ที่เม็กซิโกจนกระทั่งเสียชีวิตในวัย ๘๓ ปี
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโก
ประจ�ำประเทศไทย จัดโปรแกรมพิเศษ “เทศกาลภาพยนตร์
Luis Buñuel ในเม็กซิโก” โดยคัดเลือกผลงานของ Buñuel
จ�ำนวน ๕ เรื่อง มาจัดฉายในวันเสาร์ที่ ๕ และวันอาทิตย์ที่
๖ เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. และมีการพูดคุย
กับนักวิจารณ์ภาพยนตร์อิสระ คุณวิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
เจ้าของนามปากกา Filmsick เพื่อจะวิเคราะห์ถึงจุดเด่นและ
อิทธิพลที่มีต่องานของ Buñuel ในงานกิจกรรมภาพยนตร์
สนทนาเดือนเมษายน ในวันเสาร์ที่ ๕ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ลานดารา

เศรษฐา ศิระฉายา

เศรษฐา ศิระฉายา เกิดเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๔๘๗ เริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางสายบันเทิง ตั้งแต่อายุ
ประมาณ ๑๖ ปี ด้วยการเป็นคนขนเครื่องดนตรีในวงดนตรี
ตามค�ำชักชวนของน้าชาย คือ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ อดีตพระเอก
ภาพยนตร์ชื่อดังในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
จากเด็กขนของ เศรษฐาได้ฝึกหัดทักษะด้านดนตรีแบบครูพักลักจ�ำ จนสามารถก้าว
ขึ้นมาเป็นนักร้องตามสถานบันเทิงต่าง ๆ กระทั่งได้รวมตัวกับเพื่อน ๆ นักดนตรี ในชื่อวง
ดิอิมพอสซิเบิ้ล โดยเขารับบทบาทเป็นนักร้องน�ำ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ดิอิมพอสซิเบิ้ลสามารถคว้า
ถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดวงสตริงคอมโบ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสมาคม
ดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งผลให้เริ่มเป็นที่นิยมและเป็นจุดเปลี่ยนให้เศรษฐา
ได้เข้ามาสัมผัสโลกภาพยนตร์เป็นครั้งแรก เมื่อเขาและเพื่อน ๆ ได้รับการทาบทามจาก เปี๊ยก
โปสเตอร์ ให้มาร่วมบรรเลงเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง โทน (๒๕๑๓)
ดิอิมพอสซิเบิ้ล ยังคงชนะเลิศการประกวดวงสตริงคอมโบอีก ๒ ครั้งติดต่อกัน หลังจาก
นั้น และได้บรรเลงเพลงประกอบภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง อาทิ ดวง (๒๕๑๔) สวนสน (๒๕๑๔)
ระเริงชล (๒๕๑๕) ตัดเหลี่ยมเพชร (๒๕๑๘) ฯลฯ กลายเป็นวงที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ปี พ.ศ. ๒๕๑๘
หลังกลับมาจากการไปทัวร์ที่ต่างประเทศ เศรษฐาก็ได้รับการชักชวนจาก จุรี โอศิริ ให้มาแสดง
ภาพยนตร์อย่างจริงจังครั้งแรกใน ฝ้ายแกมแพร (๒๕๑๘) และสามารถคว้ารางวัลพระสุรัสวดี
สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมมาครองได้ทันที
ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ดิอิมพอสซิเบิ้ล ประกาศยุบวงอย่างเป็นทางการ เศรษฐาจึงก้าวเข้าสู่โลก
มายาอย่างเต็มตัว มีบทบาทโดดเด่นทั้งการเป็นพิธีกรและนักแสดง กล่าวเฉพาะภาพยนตร์ เขานับ
เป็นดารายอดฝีมือคนหนึ่ง ซึ่งสามารถรับบทบาทได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบทดี บทร้าย บท
ตลก ส่งผลให้มีผลงานออกมามากมายจวบจนปัจจุบัน เช่น แผลเก่า จ�ำเลยรัก มนต์รักแม่น�้ำมูล
พ่อกระดิ่งทอง ยอดรักผู้กอง เลดี้ฝรั่งดอง เฮงได้ เฮงดี รักนี้ วิมานมะพร้าว บิ๊กบอย ฯลฯ โดยเรื่อง
ที่โดดเด่นที่สุดเรื่องหนึ่งคือ ชื่นรัก (๒๕๒๒) ซึ่งเขาได้รับบทพระเอกประกบคู่กับ อรัญญา นามวงศ์
นางเอกชื่อดัง เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ให้ทั้งคู่กลายเป็นคู่ชีวิตกันในเวลาต่อมา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เศรษฐา ศิระฉายา ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ในสาขาศิลปะการแสดง เป็นเครื่อง
การันตีถึงผลงานคุณภาพตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปี ที่ยืนหยัด
อยู่บนเส้นทางสายนี้ และในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ศิลปิน
แห่งชาติผนู้ จี้ ะเดินทางมาทีห่ อภาพยนตร์ เพือ่ ประทับรอยมือรอยเท้า
เป็นดาวดวงที่ ๑๕๐ บนลานดารา หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
ขอเชิญแฟนหนังไทยทุกท่านมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีส�ำคัญ
ครั้งนี้ พร้อมร่วมรับฟังประสบการณ์มากมายในวงการภาพยนตร์
เปิดงานด้วยการฉายภาพยนตร์เรื่อง ชื่นรัก ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.
เป็นต้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมงานแต่อย่างใด
> สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ –๑๔ ต่อ ๑๑๑

๒๑

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ทางชีวิตสายภาพยนตร์

โดย กองบรรณาธิการ

หลังจากเพิ่งได้รับรางวัล Lifetime Achievement Award
หรือรางวัลเชิ ดชู เกียรติผู้ก�ำกับภาพยนตร์ท่ีมีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทย
จากสมาคมผู ้ก�ำกับภาพยนตร์ไทยไปเมื่อปี ท่ีผ่านมา ต้นปี ๒๕๕๗ ฉลอง ภักดีวิจิตร
ผู ้ก�ำกับระดับต�ำนาน ก็ได้ประดับเกียรติยศแห่งการท�ำงานอีกหนึ่งชิ้ นส�ำคัญ เมื่อเขาได้รับการยกย่อง
เชิ ดชู เกียรติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นศิลปิ นแห่งชาติ
ประจ�ำปี ๒๕๕๖ สาขาศิลปะการแสดง (ผู ้สร้าง-ผู ้ก�ำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)
ฉลอง ภักดีวิจิตร เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๔
ในครอบครัวที่มีคุณพ่อคือ พุธ ภักดีวิจิตร เป็นผู้สร้างภาพยนตร์
และมีคุณอาคือ สด ภักดีวิจิตร หรือ สด ศรีบูรพารมย์ เป็น
ช่างภาพและผูก้ ำ� กับ ในนามบริษทั “ศรีบรู พาภาพยนตร์” จึงอาจ
เรียกได้ว่าเขาเกิดมาบนกองฟิล์มอย่างแท้จริง นอกจากตัวเขาเอง
ภายในบ้านทีม่ ที งั้ กล้องถ่าย เครือ่ งฉาย และห้องล้างฟิลม์ ภาพยนตร์
แห่งนี้ ยังได้หล่อหลอมให้ทั้ง วิจารณ์ ภักดีวิจิตร (พี่ชาย) และ
วินจิ ภักดีวจิ ติ ร (น้องชาย) เติบโตขึน้ มาเป็นผูก้ ำ� กับภาพยนตร์เช่น
เดียวกันทั้งหมด ราวกับได้รับการถ่ายทอดทางสายเลือด
ในวัยเพียง ๑๙ ปี ฉลองได้รับมอบหมายจากคุณพ่อให้
เป็นผู้ถ่ายภาพยนตร์เรื่อง แสนแสบ (๒๔๙๓) เป็นเรื่องแรก และ
ยึดอาชีพช่างถ่ายภาพยนตร์นบั จากนัน้ เรือ่ ยมา ผ่านการท�ำงานกับ
ผูก้ ำ� กับชัน้ ครู อาทิ ครูเนรมิต และ ส.อาสนจินดา ทัง้ ยังได้รบั รางวัล
พระสุรสั วดีในฐานะผูถ้ า่ ยภาพยนตร์ยอดเยีย่ มสองปีซอ้ น จากเรือ่ ง
ผูพ้ ชิ ติ มัจจุราช (๒๕๐๖) และ ละอองดาว (๒๕๐๗) ก่อนจะก้าวขึน้
มาเป็นผู้ก�ำกับ ประเดิมเรื่องแรกด้วย จ้าวอินทรี (ใช้นามในการ
ก�ำกับว่า ดรรชนี) ออกฉายใน พ.ศ. ๒๕๑๑ แต่ยังไม่ประสบความ
ส�ำเร็จมากนัก กระทั่งปี ๒๕๑๓ เขาตัดสินใจสร้างภาพยนตร์เรื่อง
ฝนใต้ ซึ่งรวมเอานักร้องลูกทุ่งชื่อดังมาร่วมสร้างสีสัน ปรากฏว่า
ได้รบั ความนิยมจนท�ำให้ชอื่ เขาเริม่ เป็นทีร่ จู้ กั ในฐานะผูก้ ำ� กับ และ
ได้สร้างภาคต่อคือ ฝนเหนือ ออกฉายในปีเดียวกัน โดยนับเป็น
เรื่องแรกที่เขาท�ำในระบบ ๓๕ มม. อย่างเต็มตัว
ในช่วงยุคทองของหนังเพลง ปี ๒๕๑๕ ฉลองประสบความ
ส�ำเร็จจากการสร้าง ระเริงชล หนังเพลงทีม่ ที งั้ นักร้องลูกทุง่ และวง
สตริงคอมโบชือ่ ดังอย่าง ดิอมิ พอสซิเบิล้ และปีเดียวกันนัน้ เอง เขา
ได้ร่วมงานกับบริษัทจากฮ่องกงสร้างภาพยนตร์เรื่อง 2 สิงห์ 2
แผ่นดิน ซึ่งมีดาราชื่อดังทั้งไทยและฮ่องกงร่วมแสดง ออกฉายทั่ว
เอเชียและในอเมริกา ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ฉลองลงทุนสร้างภาพยนตร์
แอ็ ก ชั่ น ฟอร์ ม ยั ก ษ์ เ พื่ อ ออกสู ่ ต ลาดต่ า งประเทศอี ก ครั้ ง โดย
ทาบทาม เกร็ ก มอริ ส ดาราชื่ อ ดั ง จากอเมริ ก ามาร่ ว มแสดง

๒๒

ภาพยนตร์เรื่องนี้คือ ทอง ผลงานที่เรียกได้ว่าเป็นที่จดจ�ำมากที่สุด
ของฉลอง ภักดีวิจิตร ประสบความส�ำเร็จอย่างมากทั้งด้านรายได้
และรางวัล โดยที่ตัวเขาเองได้รับรางวัลพระสุรัสวดี สาขาล�ำดับ
ภาพและตัดต่อยอดเยี่ยม และได้ซ�้ำอีกครั้งในการประกวดรางวัล
ปีถัดมาจากเรื่อง ตัดเหลี่ยมเพชร (๒๕๑๘) ซึ่งตอกย�้ำให้เห็น
ลายเซ็นเฉพาะตัวด้วยการน�ำดาราดังจากอเมริกามาร่วมแสดง และ
มีฉากแอ็กชั่นที่ยิ่งใหญ่สมใจ
นับจากนั้น เขาก็ขึ้นแท่นเป็นผู้ก�ำกับแถวหน้า และมี
ผลงานภาพยนตร์ชื่อดังออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ตามฆ่า 20,000
ไมล์ (๒๕๒๐) ผ่าปืน (๒๕๒๓) ทอง 2 (๒๕๒๕) สงครามเพลง
(๒๕๒๖) ซากุระ (๒๕๒๗) ทอง 3 (๒๕๓๑) ทอง 4 (๒๕๓๓) มังกร
เจ้าพระยา (๒๕๓๗) ฯลฯ ก่อนตัดสินใจรามือจากวงการ หลังสร้าง
สุดขีด มังกรเจ้าพระยา ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่แม้ปัจจุบัน
เขาจะหันมาก�ำกับละครโทรทัศน์อย่างเอาจริงเอาจังมายาวนาน
แต่ฉลอง ภักดีวิจิตร ในวัย ๘๓ ปี ก็ยอมรับว่า เขายังคงมีโปรเจ็กต์
ส�ำหรับภาพยนตร์เรื่องใหม่อยู่ในใจ
เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้เห็นถึงฝีมือของศิลปินแห่งชาติ
ผู้ไม่เคยหมดแรงไฟในการท�ำงานท่านนี้ เดือนมีนาคม ๒๕๕๗
หอภาพยนตร์จงึ ได้นำ� ภาพยนตร์เรือ่ งเด่นของฉลอง ภักดีวจิ ติ ร มา
จัดฉายให้แฟน ๆ ได้ร่วมชื่นชม ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา โดย
ไม่เสียค่าใช้จา่ ยในการเข้าชมแต่อย่างใด โปรดติดตามรายละเอียด
ได้ที่โปรแกรมฉายภาพยนตร์ หน้า ๒๑ - ๒๙

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

โปรแกรมฉายเดือนมีนาคม

เดือนมีนาคม โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
จัดโปรแกรม “ฉลอง ภักดีวิจิตร” เพื่อร่วมแสดง
ความยินดีในวาระที่ผู้ก�ำกับระดับต�ำนานท่านนี้ ได้
รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ โดยได้
คัดเอาผลงานซึ่งถือเป็นหมุดหมายส�ำคัญ ตั้งแต่
เรื่องแรกจนถึงเรือ่ งท้าย ๆ ออกมาจัดฉายให้ผชู้ มได้
สัมผัสฝีมืออันเฉียบขาดของเขากันอย่างเต็มที่
และท่ามกลางบรรยากาศคุกรุ่นทางการ
เมือง ที่ชวนให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมในแง่ มุ ม ต่ า ง ๆ อย่ า งกว้ า งขวาง โรง
ภาพยนตร์ ศ รี ศ าลายาขอร่ ว มวงอภิ ป รายด้ ว ย
โปรแกรม “พิพากษา” โดยได้เลือกสรรภาพยนตร์
ไทยและต่ า งประเทศ ที่ มี ป ระเด็ น เกี่ ย วกั บ การ
พิจารณาคดีและการตัดสินมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ
มาน�ำเสนอ เพื่อสะท้อนแง่มุมอันหลากหลายของ
การพิพากษาให้ท่านมาศึกษาและพิจารณาด้วย
ตนเอง
ในช่วงอาทิตย์สุดท้ายปลายเดือนมีนาคม
จะมีงานเทศกาลภาพยนตร์สารคดีศาลายาครั้งที่
๔ งานนี้ ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ชื่ น ชอบภาพยนตร์ ส ารคดี
นานาชาติ หรืออยากลิ้มลองภาพยนตร์ที่อัดแน่น
ด้วยเนื้อหาที่ชวนคิดและพิจารณา

เสาร์ท่ี ๑ มีนาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. ทอง (โปรแกรมฉลอง ภักดีวิจิตร)

๒๕๑๖ / ก�ำกับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอก
การภาพยนตร์ / ความยาว ๑๑๐ นาที

ภาพยนตร์ ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นสั ญ ลั ก ษณ์ ใ นวงการ
ภาพยนตร์ของ ฉลอง ภักดีวิจิตร เรื่องราวในช่วงยุค
สงครามเวียดนาม เมื่อรัฐบาลอเมริกากับรัฐบาลไทย
จับมือกันส่งทองค�ำมูลค่ามหาศาลไปช่วยเวียดนามใต้
แต่ทว่า ในระหว่างขนส่งทองค�ำทางอากาศ เครือ่ งบิน
กลับถูกพวกทรยศจี้เป็นตัวประกันเพื่อน�ำทองนั้นส่ง
ให้เกาหลีเหนือ ความรู้ไปถึงฝ่ายอเมริกา จึงตัดสินใจ
ว่าจ้าง ฮิลล์ นายทหารรับจ้างเพื่อตามทองกลับมา
เวลา ๑๕.๐๐ น. สงครามเพลง
(โปรแกรมฉลอง ภักดีวิจิตร)
๒๕๒๖ / ก�ำกับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอก
การภาพยนตร์ / ความยาว ๑๐๑ นาที

สงครามระหว่างสองเจ้าพ่อค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ นาย
คฑา แห่งคฑาโปรโมชั่น ซึ่งมีพุ่มพวง ดวงจันทร์ เป็น
ดาวเด่น กับนายอ�ำนาจ แห่งอ�ำนาจโปรโมชัน่ ผูไ้ ด้นที
นพดล เป็นตัวชูโรง ทั้งคู่ขับเคี่ยวกันมายาวนาน จน
กระทั่งเกิดเพชรเม็ดงามอย่าง ยอดรัก สลักใจ ให้พวก
เขาแย่ ง กั น ช่ ว งชิ ง แม้ สุ ด ท้ า ยแล้ ว ฝ่ า ยอ� ำ นาจจะ
สามารถคว้าตัวเข้าสังกัดไปได้ แต่เรือ่ งกลับต้องยุง่ ยาก
ยิ่งขึ้น เมื่อยอดรักเกิดพบรักกับพุ่มพวง พร้อม ๆ กับ
ที่คัมภีร์ น้องชายของคฑา มาตกหลุมรักอัมวิภา ลูก
สาวของอ�ำนาจเข้าอีกคน
อาทิตย์ท่ี ๒ มีนาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. น.ส.เย็นฤดี (โปรแกรมฟิล์มทัศนา)

๒๕๒๖ / ก�ำกับโดย ก�ำธร ทัพคัลไลย / สร้างโดย สยาม
สตาร์ / ความยาว ๑๐๐ นาที

เย็นฤดี สาวบ้านนอกจอมเปิน่ แห่งลานกระบือ อาศัย
อยู่กับตายืนและยายช่วงผู้หวงหลานสาวอย่างกับ
แก้วตาดวงใจ วันหนึ่ง เธอบังเอิญได้พบกับ ชัชวาล
ทนายหนุ่มจากเมืองกรุง จนเกิดความสนิทสนม เรื่อง
ราววุน่ ๆ จึงเกิดขึน้ เมือ่ ภายหลังชัชวาลกลับสืบทราบ
ว่าเย็นฤดีคือหลานสาวที่หายตัวไปตั้งแต่ยังเล็กของ
มหาเศรษฐี ท่านเจ้าคุณโชติบดินทร์
>>>

เวลา ๑๕.๐๐ น. ตะวันหลั่งเลือด

(โปรแกรมฟิล์มทัศนา)
๒๕๐๖ / ก�ำกับโดย มารุต / สร้างโดย มารุตฟิล์ม /
ความยาว ๑๔๖ นาที

หนังไทยสไตล์คาวบอยเรือ่ งเด่นทีส่ ดุ เรือ่ งหนึง่ เรือ่ งราว
ของ เข้ม ชายหนุม่ ผูห้ ลบหนีการตามล่า มาถึงบ้านโคก
ตะแบก ทีน่ นั่ เขาได้รบั ความช่วยเหลือจากสุดาและพิศ
วั น หนึ่ ง เขาถู ก สงสั ย ว่ า เป็ น ฆาตกร หลั ง เกิ ด เหตุ
ฆาตกรรมในหมูบ่ า้ น แต่เมือ่ ก�ำนันแท่นยกก�ำลังมาจับ
กลับเกิดเหตุการณ์ชุลมุนจนก�ำนันแท่นถูกยิงเสียชีวิต
ส่งผลให้ เกรียง หนุ่มอันธพาลผู้เป็นลูกชายของก�ำนัน
โกรธแค้นและตั้งตนเป็นศัตรูกับเข้มอย่างเอาเป็น
เอาตาย		
จันทร์ท่ี ๓ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ขัง 8 (โปรแกรมพิพากษา)
๒๕๑๗ / ก�ำกับโดย วินิจ ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอก
การภาพยนตร์ / ความยาว ๙๗ นาที
ดาวไสว ไพจิตร บันดาลโทสะยิงแฟนหนุ่มที่ตัดสินใจ
ถอนหมั้นเธอ จนเขาเสียชีวิต ส่งผลให้เธอต้องเข้าไป
อยูใ่ นเรือนจ�ำแดนขัง ๘ ซึง่ เป็นทีค่ มุ ขังนักโทษหญิงใน
คดีฆ่าคนตาย ที่นั่นเธอต้องพบกับความเลวร้ายนานา
เบือ้ งหลังก�ำแพงคุก ระหว่างนัน้ เธอก็พยายามสูค้ ดีใน
กระบวนการยุติธรรมเพื่อจะได้พ้นโทษ โดยได้ทนาย
หนุ่มแสนดีคอยช่วยเหลือ
อังคารที่ ๔ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ฝนเหนือ (โปรแกรมฉลอง ภักดีวิจิตร)

๒๕๑๓ / ก�ำกับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอก
การภาพยนตร์ / ความยาว ๑๓๙ นาที

ภาพยนตร์ในระบบ ๓๕ มม. เรือ่ งแรกของ ฉลอง ภักดีวิจติ ร และเป็นภาคต่อของ ฝนใต้ ผลงานทีส่ ร้างชือ่ ให้
กับเขา เรือ่ งราวของเชิง ช่อต�ำแย และเพลิน เดียวดาย
สองหนุ่มพเนจรเกิดไปขัดผลประโยชน์ของเสือคล้าม
ที่หมายจะเอาที่ดินเขาชมพูของก�ำนันฉะมาเป็นของ
ตน การห�ำ้ หัน่ กันด้วยชัน้ เชิงจึงเกิดขึน้ ท่ามกลางความ
รักระหว่างเชิงกับฝนเหนือ และเพลินกับตุก๊ ตุน่ ลูกสาว
สุดหวงทั้งสองคนของก�ำนันฉะ

๒๓

พุ ธที่ ๕ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
หย่าเพราะมีชู้ (โปรแกรมพิพากษา)

๒๕๒๘ / ก�ำกับโดย มานพ อุดมเดช / สร้างโดย บริษัท
พูนทรัพย์โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๑๒๓ นาที

พันตรียุทธตัดสินใจฟ้องหย่า พรรณพร ภรรยาของ
ตัวเองด้วยคดีคบชู้ แต่พรรณพรกลับยืนยันอย่าง
เต็มที่ว่าเธอไม่เคยนอกใจยุทธ แม้จะมีเรื่องระหอง
ระแหงกัน ซ�ำ้ ยังเชือ่ ว่ายุทธใส่ความเธอก็เพือ่ หลีกเลีย่ ง
ค่าเลี้ยงดู การต่อสู้คดีในชั้นศาลจึงเกิดขึ้น ท่ามกลาง
การขับเคี่ยวกันด้วยเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงทางกฎหมาย
พฤหัสบดีท่ี ๖ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ศยามล (โปรแกรมพิพากษา)

๒๕๓๘ / ก�ำกับโดย อภิชาต หาล�ำเจียก / สร้างโดย บริษัท
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด / ความยาว
๙๓ นาที

จากคดีดังสะเทือนขวัญคนไทยทั้งประเทศ เรื่องราว
ของ ศยามล หญิงสาวซึง่ ถูกฆ่าอย่างโหดเหีย้ มต่อหน้า
ลูกน้อยวัย ๒ ขวบ จากการสืบสวนของต�ำรวจพบว่า
ผู้บงการฆ่าคือ นายแพทย์ประดิษฐ์ อดีตสามีของเธอ
เอง โดยมีการวางแผนไว้อย่างซับซ้อน แต่เมือ่ ถูกจับกุม
พร้อมกับมือสังหาร เขากลับให้การปฏิเสธทุกข้อหา
ศุกร์ท่ี ๗ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
The Green Mile (โปรแกรมพิพากษา)

๒๕๔๒ / ก�ำกับโดย Frank Darabont / สนับสนุนโดย
บริษัท แคททาลิตส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด /
ความยาว ๑๘๙ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

เรือ่ งราวของ พอล เอดจ์คอมบ์ เมือ่ ครัง้ ท�ำงานเป็นพัศดี
ในเรือนจ�ำ หน้าทีข่ องเขาคือการดูแลนักโทษประหาร
เพือ่ น�ำไปสูท่ างเดินสีเขียวทีน่ กั โทษใช้เป็นทางเดินออก
จากห้องขังไปสู่เก้าอี้ไฟฟ้าที่เรียกว่า กรีนไมล์ วันหนึ่ง
พอลได้พบกับ จอห์น ค็อฟฟี่ นักโทษร่างยักษ์ผิวด�ำ
ต้องคดีฆาตกรรม ผู้มีจิตใจอ่อนโยน รักสงบ และกลัว
ความมืดเป็นที่สุด สิ่งเหล่านี้ก่อความสงสัยในใจพอล
ว่าแท้จริงแล้วค็อฟฟี่คือฆาตกรจริงหรือ
เสาร์ท่ี ๘ มีนาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. จ้าวอินทรี

(โปรแกรมฉลอง ภักดีวิจิตร)
๒๕๑๑ / ก�ำกับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอก
การภาพยนตร์ / ความยาว ๑๓๒ นาที

หนึ่งในภาพยนตร์ชุดอินทรีแดง ซึ่งรับบทโดย มิตร
ชัยบัญชา ฉบับนี้ อินทรีแดงต้องปลอมตัวเข้าไปเป็น
ลู ก สมุ น ของนั ก ธุ ร กิ จ วายร้ า ย ผู ้ ต ้ อ งสงสั ย ในคดี
ฆาตกรรมและพัวพันกับแก๊งภูตมรณะ กลุม่ อาชญากร
ที่ก�ำลังออกอาละวาดไปทั่ว นี่คือผลงานการก�ำกับ
ภาพยนตร์เรือ่ งแรกของฉลอง ภักดีวจิ ติ ร โดยใช้ชอื่ ใน
การก�ำกับว่า “ดรรชนี” หลังจากที่ผ่านบทบาทช่าง
ถ่ายภาพยนตร์มาแล้วหลายต่อหลายเรื่อง >>>

๒๔

เวลา ๑๕.๑๕ น. มังกรเจ้าพระยา

(โปรแกรมฉลอง ภักดีวิจิตร)
๒๕๓๗ / ก�ำกับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอก
การภาพยนตร์ / ความยาว ๑๑๘ นาที

ภาพยนตร์ ล� ำ ดั บ ท้ า ย ๆ ของฉลอง ภั ก ดี วิ จิ ต ร
เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ เสี่ยเหลียง นักธุรกิจใหญ่จาก
ฮ่องกงถูกบุกยิงอย่างอุกอาจในเมืองไทย หมวดคม
ต�ำรวจฝีมือดีจึงได้รับมอบหมายให้สืบหาผู้บงการ
ขณะเดียวกัน ไมค์ ลูกชายของเสีย่ เหลียงก็เดินทางจาก
ฮ่องกงมาล้างแค้นด้วยตนเอง นอกจากจะเขม่นกัน
ตั้งแต่แรกเจอด้วยความเลือดร้อน ทั้งคู่ยังตกหลุมรัก
สาวคนเดียวกัน นั่นคือ ฟาง เจ้าของโรงเรียนอนุบาล
ลูกสาวของ เสี่ยเฉิน อดีตเจ้าพ่อแห่งเยาวราช
อาทิตย์ท่ี ๙ มีนาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. If Not Us, Who?

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย Andres Veiel / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๑๒๔ นาที
(ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรือ่ งราวในยุคต้นทศวรรษที่ ๖๐ แบรนด์วาร์ด เวสแพร์
นักประพันธ์บุตรชายของ วิลลี่ เวสแพร์ บรรณาธิการ
นิตยสารวรรณกรรมเยอรมันยุคนาซี ต้องการให้ กุดรุน
เอนสลิน สาวสวยมาเป็นทัง้ คูช่ วี ติ และหุน้ ส่วนในธุรกิจ
ส�ำนักพิมพ์ของเขา ทั้งคู่ผันบทบาทตนเองไปเป็นฝ่าย
ค้านนอกสภาอย่างจริงจัง ด้วยการคบหาสมาคมกับ
นักรณรงค์มากหน้าหลายตา แต่ความสัมพันธ์รัก
อันลึกซึ้งกลับต้องขาดสะบั้นลงกลางคัน เมื่อกุดรุน
ชื่นชอบการลงมือปฏิบัติมากกว่าการใช้ถ้อยค�ำ ใน
ขณะที่ แ บรนด์ ว าร์ ด ดื่ ม ด�่ ำ อยู ่ กั บ ยาเสพติ ด และ
โครงการเขียนนิยาย “ใครหน้าไหน ถ้าไม่ใช่พวกเรา”
เวลา ๑๕.๑๕ น. Un Cuento Chino

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย Sebastián Borensztein / สนับสนุน
โดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย /
ความยาว ๙๓ นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

โรเบอร์โต้ ชายแสนเหงา เจ้าของร้านขายอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ในบัวโนสไอเรส งานอดิเรกของเขาคือการ
สะสมข่าวเหตุการณ์ประหลาดจากทั่วโลก วันหนึ่ง
ขณะนัง่ ดูเครือ่ งบินลงจอดบริเวณสนามบิน เขาได้พบ
กับ จุน หนุ่มชาวจีนขณะถูกไล่ลงจากรถแท็กซี่ จุน
ขอร้องให้เขาพาไปยังทีอ่ ยูต่ ามรอยสักบนแขนเพือ่ ตาม
หาลุง ภารกิจนี้ท�ำให้ทั้งคู่ต่างได้เรียนรู้เรื่องราวของ
กันและกันแม้ว่าจะสื่อสารกันคนละภาษา
จันทร์ท่ี ๑๐ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
จับตาย (โปรแกรมพิพากษา)

๒๕๒๘ / ก�ำกับโดย โสภณ เจนพานิช / สร้างโดย วีซี
โปรโมชั่นแอนด์พิคเจอร์ / ความยาว ๑๐๓ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเรื่องสั้นชั้นครูของ มนัส
จรรยงค์ เรื่องราวของ พร นักโทษผู้มีความประพฤติ
ที่ดี จนเป็นที่รักของหัวหน้าผู้คุมอย่าง สกล ทว่า พร
กลับไปชอบผู้หญิงคนเดียวกับ ประสิทธิ์ ผู้คุมอีกคน
ความรักสามเส้าเกิดเป็นชนวนให้พรต้องหลบหนี จาก
นักโทษชั้นดีต้องกลายเป็นนักโทษจับตาย
		

อังคารที่ ๑๑ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
น.ช.นักโทษชาย (โปรแกรมพิพากษา)

๒๕๔๕ / ก�ำกับโดย มานพ เจนจรัสกุล / อ�ำนวยการสร้าง
โดย บริษัท ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ�ำกัด / ความยาว
๑๔๔ นาที

เรย์ ถูกจ�ำคุกด้วยข้อหาฆ่าคนตายโดยประมาท เขา
ต้องทนทรมานจากการที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ในเรือนจ�ำ กระทัง่ เมือ่ ผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจ�ำ
ได้อา่ นประวัตขิ องเขา แล้วพบว่าไม่มปี ระวัตดิ า่ งพร้อย
จึงยืน่ ข้อเสนอให้เขาเป็นสาย คอยสืบความเคลือ่ นไหว
ของนั ก โทษในแดนต่ า ง ๆ เพื่ อ แลกกั บ การได้ รั บ
อิสรภาพโดยเร็ว
พุ ธที่ ๑๒ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
The Reader (โปรแกรมพิพากษา)

๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย Stephen Daldry / สนับสนุนโดย
บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จ�ำกัด / ความยาว ๑๒๔ นาที (ภาษา
อังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ณ ประเทศเยอรมนีช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ไมเคิล เบิรก์ เด็กหนุม่ แรกรุน่ ได้มาพบกับ ฮันนา หญิง
สาวผู้มีอายุมากกว่าเขาเป็นสองเท่า ไมเคิลพบว่าเธอ
ชอบให้ใครสักคนอ่านหนังสือให้ฟัง ในขณะเดียวกัน
สัมพันธ์ของพวกเขายิ่งลึกซึ้ง กระทั่งวันหนึ่งฮันนาได้
หายตัวไปอย่างเป็นปริศนา ปล่อยไมเคิลให้อยู่ในห้วง
แห่งความสับสนและทรมาน 8 ปีต่อมา เขากลายเป็น
นักศึกษากฎหมาย ระหว่างเข้าฟังการพิพากษาคดี
อาชญากรรมสงครามของพรรคนาซี เขาต้องตกตะลึง
เมื่อเธอปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง
พฤหัสบดีท่ี ๑๓ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ตัดเหลี่ยมเพชร (โปรแกรมฉลอง ภักดีวิจิตร)

๒๕๑๘ / ก�ำกับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอก
การภาพยนตร์ / ความยาว ๘๗ นาที

ภาพยนตร์ทตี่ อกย�ำ้ ให้เห็นถึงลายเซ็นและความยิง่ ใหญ่
ของ ฉลอง ภักดีวิจิตร หลังจากโด่งดังจาก ทอง
เรื่องราวของสายลับหนุ่มชาวอเมริกันที่เดินทางมายัง
เมืองไทยเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคนรักเก่า โดย
หวังจะใช้สายสัมพันธ์นี้สานเข้าถึงตัวพ่อของเธอ ซึ่งมี
เบื้องหลังเป็นหัวหน้าขบวนการก่อการร้าย แต่เขา
กลับพบว่าเธอได้รับการหมั้นหมายไว้กับหนุ่มเลือด
ร้อนมือขวาของพ่อ ทีพ่ ร้อมท�ำทุกวิถที างเพือ่ ก�ำจัดเขา
ให้พ้นทาง
ศุกร์ท่ี ๑๔ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
อุ โมงค์ผาเมือง (โปรแกรมพิพากษา)

๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล / สร้างโดย
บริษัท สหมงคล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด / ความยาว
๑๐๒ นาที

พระหนุ่มกับคนตั ด ฟื น เข้ า ไปหลบฝนที่ ต กหนั ก ใน
อุโมงค์ผาเมือง เมื่อเจอกับสัปเหร่อที่อาศัยอยู่ในนั้น
ทัง้ คูไ่ ด้พยายามเล่าเรือ่ งราวประหลาดทีเ่ พิง่ พบเห็นให้
ฟัง เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการพิพากษาคดีฆาตกรรม
ขุนศึกเจ้าหล้าฟ้า เมื่อเจ้าผู้ครองนครได้ไต่สวนโจรป่า
สิงห์คำ� กับแม่หญิงค�ำแก้ว ภรรยาของขุนศึก ทัง้ คูก่ ลับ
ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนลงมือ ซ�้ำเมื่อให้ดวงวิญญาณ
ของขุนศึกมาเข้าทรง ค�ำตอบกลับออกมาว่าเขาเป็น
คนฆ่าตัวตายเอง

พฤหัสบดีท่ี ๒๐ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เชอรี่ แอน (โปรแกรมพิพากษา)

๒๕๔๔ / ก�ำกับโดย จรูญ วรรธนะสิน / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๙๘ นาที

เสาร์ท่ี ๑๕ มีนาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. ซากุระ (โปรแกรมฉลอง ภักดีวิจิตร)

พุ ธที่ ๑๗ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ค�ำพิพากษา (โปรแกรมพิพากษา)

๒๕๒๗ / ก�ำกับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอก
การภาพยนตร์ / ความยาว ๑๐๐ นาที

๒๕๓๒ / ก�ำกับโดย เพิ่มพล เชยอรุณ / สร้างโดย 23’4
Cinema Production / ความยาว ๙๒ นาที

ภาพยนตร์ทฉี่ ลอง ภักดีวิจิตร ลงทุนยกกองไปถ่ายท�ำ
ถึงประเทศญี่ปุ่น เรื่องราวของ ศรัณยู นักธุรกิจหนุ่มที่
เดินทางไปท�ำธุรกิจที่ญี่ปุ่น ที่นั่นเขาได้รับการช่วย
เหลือจาก พลชิต นักศึกษาไทย จนทัง้ คูก่ ลายเป็นเพือ่ น
สนิทกัน กระทั่งวันหนึ่งพวกเขาต้องเข้าไปพัวพันกับ
บรรดาแก๊งยากูซา่ ทีจ่ บั ตัวเลอิโกะ และมุกต์วริน คนรัก
ของพวกเขาไป เพราะเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ภายในตระกูล
เวลา ๑๕.๐๐ น. Osaka Story

ภาพยนตร์ซงึ่ สร้างจากนวนิยายรางวัลซีไรต์เรือ่ งดังของ
ชาติ กอบจิตติ เรื่องราวของ ฟัก ชายหนุ่มผู้เคยเป็น
ทีร่ กั ของชาวบ้าน กับสมทรง หญิงสาววิกลจริตซึง่ เป็น
เมียใหม่ของพ่อ เมื่อพ่อเสียชีวิต ฟักต้องคอยดูแล
สมทรง ผู้ที่ชาวบ้านรังเกียจ นานวันเข้าก็เกิดเป็นข้อ
ครหาว่าทั้งคู่มีสัมพันธ์อันลึกซึ้ง ส่งผลให้ชีวิตฟักต้อง
ตกต�่ำลง เพียงเพราะค�ำพิพากษาจากคนในหมู่บ้าน

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๒ / ก�ำกับโดย Ichikawa Jun / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น / ความยาว ๑๑๙ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยาย
ภาษาไทย)

วากานะ สาวน้อยวัย ๑๔ ปี เติบโตมาท่ามกลางพ่อแม่
ทีม่ อี าชีพนักแสดงตลก เมือ่ พ่อของเธอท�ำผูห้ ญิงคนอืน่
ท้อง พวกเขาทั้งคู่จึงแยกทางกัน แต่ยังคงท�ำงานร่วม
กันอยู่ กระทั่งวันหนึ่งพ่อของเธอมีอาการติดเหล้า
อย่างหนักจนท�ำให้เกิดปัญหาในการแสดงและหายตัว
ไปอย่างไร้ร่องรอย เธอจึงตัดสินใจออกตามหา
อาทิตย์ท่ี ๑๖ มีนาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Ed Mort (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๔๐ / ก�ำกับโดย Alain Fresnot / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว
๑๐๒ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรือ่ งราวของนักสืบหนุม่ ผูถ้ กู ว่าจ้างจากหญิงสาวลึกลับ
ให้สืบหาตัวสามีของเธอ ซึ่งเป็นผู้บริหารขององค์การ
อุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ แต่ภารกิจใช่จะส�ำเร็จได้โดย
ง่าย เพราะสามีของหญิงสาวลึกลับไม่ใช่คนธรรมดา
หากแต่เป็นสุดยอดนักปลอมตัวมือฉกาจ
เวลา ๑๕.๐๐ น. What the Tourist Should See
Lisboa (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย José Fonseca e Costa / สนับสนุน
โดย สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจ�ำประเทศไทย /
ความยาว ๖๙ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีทเี่ หมาะส�ำหรับผูท้ สี่ นใจในเรือ่ งราว
ของเมืองลิสบอน เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศโปรตุเกส ผ่านสายตาของ เฟอร์นันดู เปซัว
กวีเอกชาวโปรตุเกส ที่ได้เขียนเล่าเรื่องราวมนต์เสน่ห์
เมืองแห่งนีไ้ ว้เมือ่ ปี ๑๙๒๕ ทัง้ ในแง่ของประวัตศิ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม และวรรณกรรม

อังคารที่ ๑๘ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
The Paperboy (โปรแกรมพิพากษา)

๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย Lee Daniels / สนับสนุนโดย
โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซเี อ / ความยาว ๑๐๗ นาที (ภาษา
อังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย )

วอร์ด นักข่าวสายอาชญากรรม เดินทางไปยังฟลอริดา้
จากค�ำขอร้องของ ชาร์ลอ็ ตต์ เพือ่ ช่วยรือ้ คดีฆาตกรรม
สะเทือนขวัญที่แฟนหนุ่มของเธอซึ่งถูกศาลตัดสิน
อย่างไม่เป็นธรรม วอร์ดมองเห็นลู่ทางที่จะท�ำให้เขา
ดังเป็นพลุแตก หากสามารถคลี่คลายคดีที่ยังเป็น
ปริศนาได้ เขาจึงรับปากและเริ่มงานทันที ครั้งนี้เขามี
ลูกมือคนใหม่คือ แจ็ค น้องชายของเขา ระหว่างที่
วอร์ดก�ำลังยุ่งวุ่นวายอยู่กับคดี แจ็คกลับลุ่มหลงใน
เสน่ห์อันเย้ายวนของชาร์ล็อตต์จนถอนตัวไม่ขึ้น
พุ ธที่ ๑๙ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ระเริงชล (โปรแกรมฉลอง ภักดีวิจิตร)

๒๕๑๕ / ก�ำกับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอก
การภาพยนตร์ / ความยาว ๑๒๖ นาที

หนังเพลงเรือ่ งเด่นของ ฉลอง ภักดีวิจิตร เรื่องราวของ
นายโทน เศรษฐีชาวระยอง ซึง่ ได้จดั การให้ลกู สาว คือ
ระเริงชล หมัน้ หมายกับ ภาคภูมิ ลูกชายของเพือ่ นเก่า
แต่เมือ่ กลับมาจากเมืองนอก ภาคภูมกิ ลับขอถอนหมัน้
เนือ่ งจากเขามี โสภานนท์ เป็นคนรักอยูแ่ ล้ว โทนโมโห
มาก จึงให้ภาคภูมมิ าท�ำงานกับตนเพือ่ ใช้หนีท้ พี่ อ่ ของ
ภาคภูมิกู้ยืมตนมา ความใกล้ชิดส่งผลให้ภาคภูมิเริ่ม
ตกหลุมรักระเริงชล และเป็นเหตุให้โสภานนท์วางแผน
ก�ำจัดระเริงชลถึงชีวิต

ภาพยนตร์ซงึ่ ดัดแปลงจากคดีฆาตกรรมเด็กสาวลูกครึง่
อายุ ๑๖ ปี เชอรี่ แอน เมื่อต�ำรวจจับผู้ต้องสงสัยใน
การฆาตกรรมทั้งหมด ๕ คน คือเสี่ยวินัยและบริวาร
เมื่ อ เข้ า สู ่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรม เสี่ ย วิ นั ย สามารถ
รอดพ้นข้อหาไปได้ แต่ลูกน้องทั้ง ๔ คนกลับถูกตัดสิน
ประหารชีวติ กว่าจะพิสจู น์ได้วา่ พวกเขาบริสทุ ธิ์ ทัง้ หมด
ต้องถูกจองจ�ำนานไม่น้อยกว่า ๖ ปี ท่ามกลางสภาพ
ครอบครัวที่แตกสลาย และหนึ่งในนั้นเสียชีวิตภายใน
คุก นับเป็นคดีอื้อฉาวที่เปิดเผยให้เห็นถึงความผิด
พลาดครั้งใหญ่ของกระบวนการยุติธรรมไทย
ศุกร์ท่ี ๒๑ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมพิเศษ
ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี
ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังชม
ภาพยนตร์คลาสสิกของโลก

Salaya International
Documentary Film Festival
เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา ครั้งที่ ๔
๒๒ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

อาทิตย์ท่ี ๓๐ มีนาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Last Year at Marienbad

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๐๔ / ก�ำกับโดย Alain Resnais / สนับสนุนโดย สถาบัน
ฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๙๔ นาที (ภาษา
ฝรั่งเศส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรือ่ งราวสุดก�ำกวม เมือ่ ชายคนหนึง่ ได้เล่าให้หญิงสาว
ฟังว่าเขาเคยพบกับเธอมาก่อนในสวนเฟรดเดอร์ริคเบิร์ค, มาเรียนบาด, เบเดล เซลซา หรือที่ไหน
สักที่ จนเธอเกือบจะในเชื่อค�ำพูดของเขา แต่สุดท้าย
แล้วทัง้ คูต่ กลงกันว่าในอีกหนึง่ ปีขา้ งหน้าจะกลับมาพบ
กันอีกครั้งหากเขายังต้องการเธออยู่
เวลา ๑๕.๐๐ น. โปรแกรมพิเศษ
ดูหนังกับโดม พบกับภาพยนตร์จาก
การคัดสรรของ โดม สุขวงศ์ ผู้อ�ำนวยการ
หอภาพยนตร์ และร่วมสนทนาหลังชมภาพยนตร์
จันทร์ท่ี ๓๑ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เจ้าแม่ (โปรแกรมพิพากษา)

๒๕๑๙ / สร้างและก�ำกับโดย ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย และ
ฉลวย ศรีรัตนา / ความยาว ๑๐๕ นาที

วิจิตรา อัยการสาวใหญ่ของจังหวัด ตั้งตนเป็นเจ้าแม่
ซึ่งเต็มไปด้วยอิทธิพลเถื่อน โดยมีเสี่ยเม้งและเสี่ย
สุรินทร์ พ่อค้าฉ้อฉลอยู่ในอ�ำนาจ ทางการจึงส่งตัว
พันต�ำรวจตรีสนั ต์ โสธร นายต�ำรวจฝีมอื ดีมากวาดล้าง
ความโสมมที่เกิดขึ้น แต่กระนั้นการปฏิบัติภารกิจ
กวาดล้างของสันต์ใช่ว่าจะเป็นไปอย่างง่ายดาย ด้วย
ความรู้ทางข้อกฎหมายที่เป็นรองวิจิตรา

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

โปรแกรมฉายเดือนเมษายน

นอกจากจะมีเทศกาลมหาสงกรานต์ ซึ่ง
ถื อ เป็ น วั น ส� ำ คั ญ ประจ� ำ เดื อ นนี้ ที่ ทุ ก คนรอคอย
วันที่ ๑๓ เมษายน ยังถือเป็นวันผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นวัน
และวัยที่หลายคนมักจะหลงลืมกันไป ในเดือนนี้
โดยเฉพาะช่ ว งหยุ ด ยาวเทศกาลสงกรานต์ โรง
ภาพยนตร์ศรีศาลายาจึงได้น�ำภาพยนตร์ที่สะท้อน
ภาพผู้สูงวัยในบริบทต่าง ๆ มาจัดฉายให้ได้เรียนรู้
และระลึกถึงกันในชื่อโปรแกรม “หัวใจวัยชรา”
นอกจากนี้ ตลอดทั้งเดือนเมษายน เรายัง
ได้น�ำผลงานการแสดงภาพยนตร์อันโดดเด่นของ
“เศรษฐา ศิระฉายา” ไม่ว่าจะเป็นบทพระเอก บท
ร้าย หรือบทตลก มาฉายให้ชมกันอย่างจุใจ เพื่อ
เป็ น การต้ อ นรั บ การเดิ น ทางมาประทั บ รอยมื อ
รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ ๑๕๐ บนลานดารา ในวัน
เสาร์ที่ ๒๖ เมษายน ของนักแสดงมากฝีมือท่านนี้
และที่ส�ำคัญนอกเหนือไปจากโปรแกรม
หลัก ๆ ดังกล่าว อาทิตย์แรกของเดือน เรายังมี
โปรแกรมพิ เ ศษ “เทศกาลภาพยนตร์ Luis
Buñuel ในเม็กซิโก” โดยความร่วมมือจากสถาน
เอกอัครราชทูตเม็กซิโก ประจ�ำประเทศไทย คอหนัง
ทั้งหลายไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งกับผลงานหาดู
ยากทั้ง ๕ เรื่องของ Luis Buñuel ซึ่งสร้างสรรค์
ขึ้นในช่วงที่ผู้ก�ำกับและศิลปินแนวเหนือจริงชื่อดัง
ระดับโลกผู้นี้ พ�ำนักอยู่ที่ประเทศเม็กซิโก

อังคารที่ ๑ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ยอดรักผู ้กอง (โปรแกรมผลงานเศรษฐา ศิระฉายา)

ศุกร์ท่ี ๔ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
คู่ทรหด (โปรแกรมผลงานเศรษฐา ศิระฉายา)

๒๕๒๔ / ก�ำกับโดย สมเดช สันติประชา / สร้างโดย พูน
ทรัพย์โปรดัคชั่น / ความยาว ๑๑๓ นาที

๒๕๒๔ / ก�ำกับโดย ณรงค์ ภูมินทร์ / สร้างโดย ณรงค์
ภูมินทร์ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๑๗ นาที

เศรษฐา ศิระฉายา รับบทเป็น อ�่ำ เพื่อนเลือดสุพรรณ
ที่ติดตาม พัน เนติบัณฑิตหนุ่ม ไปสมัครเข้าเกณฑ์
ทหารเพื่อศึกษาชีวิตทหาร พันกับอ�่ำถูกขอตัวไปเป็น
ทหารรับใช้ที่บ้านผู้พันผวน ที่นั่นพันได้พบกับ ผู้กอง
ฉวีผอ่ ง ด้วยความใกล้ชดิ ท�ำให้พนั ตกหลุมรักผูก้ อง แต่
ก็ถูกกีดกันจากผู้พันผวนและคุณนายไสววงศ์ เพราะ
ดูแคลนว่าเขาเป็นเพียงแค่ทหารเกณฑ์

เรื่องราวการจับกุมแก๊งค้ายาเสพติดของสองต�ำรวจ
หนุ่ม ภูมิ และ อิทธิพล โดยภูมินั้นเป็นต�ำรวจใจร้อน
ซึ่ ง เคยท� ำ ผิ ด พลาดด้ ว ยการจั บ ตายคนร้ า ยโดยไม่
จ� ำ เป็ น ในขณะที่ อิ ทธิ พ ลเป็ นต� ำ รวจชั้ น ดี แ ต่ ก ลั บ
โชคร้าย พลาดท่าถูกจับฉีดเฮโรอีนระหว่างที่แฝงตัว
เข้าไปในแก๊งค้ายา จนกลายเป็นคนติดยาและต้องท�ำ
ตามค�ำสั่งของเหล่าคนร้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเฮโรอีน

พุ ธที่ ๒ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
Cocoon (โปรแกรมหัวใจวัยชรา)

เสาร์ท่ี ๕ เมษายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. El Gran Calavera

๒๕๒๘ / ก�ำกับโดย Ron Howard / สนับสนุนโดย บริษัท
แคททาลิตส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด / ความยาว
๑๑๗ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

เรือ่ งราวของเหล่าคุณตาสุดแสบทีม่ กั แอบหนีจากบ้าน
พักคนชรา เพื่อไปเล่นสนุกในสระว่ายน�้ำของบ้านร้าง
ที่อยู่ข้าง ๆ ระหว่างที่เหล่าคุณตาเล่นน�้ำอย่างสนุก
สนาน กลับพบว่าการว่ายน�ำ้ ในสระนีท้ ำ� ให้ตวั เองรูส้ กึ
มีชวี ติ ชีวาเหมือนคนหนุม่ อีกครัง้ พร้อมทัง้ ค้นพบเพือ่ น
ใหม่แปลกหน้าที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้อีก
ด้วย
พฤหัสบดีท่ี ๓ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ยิ้มสวัสดี (โปรแกรมผลงานเศรษฐา ศิระฉายา)

๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย พรพจน์ กนิษฐเสน /
สร้างโดย ช. พจน์ฟิล์ม / ความยาว ๑๑๖ นาที

นายธนบัตรมีลูกสาวคนเดียวชื่อ ดาลัด เขาตามใจลูก
เป็นอย่างมาก คอยให้คนติดตามดูแลใกล้ชดิ ไม่เคยห่าง
แต่วันหนึ่งดาลัดกลับหนีจากคนติดตาม จนได้มาเจอ
ด�ำ บางนรา เธอถูกใจด�ำที่เป็นคนคุยสนุก แต่ถูกทาง
บ้านขัดขวาง ดาลัดจึงตัดสินใจหลบหนีไปหาด�ำที่
นราธิวาส ระหว่างอยู่บนรถทัวร์เธอได้บังเอิญพบกับ
เอษณะ นักข่าวหนังสือพิมพ์ ซึ่งตกหลุมรักเธอเช่นกัน
เรื่องราวรักสามเส้าจึงเกิดขึ้น

(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์ Luis Buñuel ในเม็กซิโก)
๒๔๙๒ / ก�ำกับโดย Luis Buñuel / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตเม็กซิโก ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว
๙๒ นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ เ สี ย ดสี สั ง คมอย่ า งเจ็ บ แสบของหลุ ย ส์
บุนเยล เรื่องราวของ เรมิโอ เดอ รา มาต้า พ่อม่าย
เศรษฐีขี้เมา ผู้ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่าย เผาผลาญเงินทองไป
วัน ๆ จนบรรดาลูก ๆ ต้องรวมหัวกันหลอกว่าเขาได้
สูญเสียทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปแล้ว เพื่อดัดนิสัยให้
เขาเลิกใช้เงินมือเติบเสียที
ภาพยนตร์
เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา สนทนา
“ภาพยนตร์ Luis Buñuel ในเม็กซิ โก”
กับวิทยากร วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา (Filmsick)
เวลา ๑๗.๐๐ น. Subida al Cielo
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์ Luis Buñuel ในเม็กซิโก)
๒๔๙๕ / ก�ำกับโดย Luis Buñuel / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตเม็กซิโก ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว
๘๕ นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ชายหนุม่ คนหนึง่ ก�ำลังจะเข้าสูพ่ ธิ วี วิ าห์ แต่กลับจ�ำต้อง
พักงานแต่งไว้กลางคัน เพื่อเดินทางไปจัดการเรื่อง
พินยั กรรมของแม่ซงึ่ ก�ำลังจะตาย แต่การเดินทางกลับ
ต้องล่าช้า เมื่อตลอดเส้นทางเขาต้องพบเหตุการณ์ไม่
คาดฝัน เกิดเป็นการผจญภัยอันสนุกสนานชวนให้
ระทึกใจ

อาทิตย์ท่ี ๖ เมษายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. La ilusiónviaja en tranvía

(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์ Luis Buñuel ในเม็กซิโก)
๒๔๙๗ / ก�ำกับโดย Luis Buñuel / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตเม็กซิโก ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว
๙๐ นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เหตุเกิด ณ กรุงเม็กซิโกซิตี้ ในยุค ๕๐ ด้วยความที่ไม่
พอใจเจ้านาย พนักงานสองคนในบริษทั ขนส่งมวลชน
เทศบาลแห่งหนึ่งจึงตัดสินใจลักลอบน�ำรถรางหมายเลข ๑๓๓ ออกมาขับและดื่มเหล้ากันจนไม่ได้สติ เมื่อ
พวกเขาตื่นขึ้นมาพบว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่างเลว
ร้ายและต้องพยายามน�ำรถรางกลับเข้าสู่โรงรถให้ได้
เวลา ๑๕.๐๐ น. Nazarin
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์ Luis Buñuel ในเม็กซิโก)
๒๕๐๒ / ก�ำกับโดย Luis Buñuel / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตเม็กซิโก ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว
๙๔ นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่หลุยส์ บุนเยล จงใจสะท้อนพฤติกรรม
หน้าไหว้หลังหลอกในวงการศาสนา เรื่องราวของ
นาซาริน นักบวชผูพ้ ยายามใช้ชวี ติ อย่างเคร่งครัดตาม
หลักศาสนาทุกประการ แต่กลับต้องถูกไล่ออกจาก
โบสถ์เพียงเพราะให้ที่พักพิงแก่หญิงโสเภณี
เวลา ๑๗.๐๐ น. La Hija del Engano
(โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์ Luis Buñuel ในเม็กซิโก)
๒๔๙๔ / ก�ำกับโดย Luis Buñuel / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตเม็กซิโก ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว
๗๘ นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของดอน ควินติน ชายผู้ซึ่งประสบปัญหา
ทางการเงิน คืนหนึ่งเมื่อเขากลับมาบ้านและพบว่า
ภรรยาของตนก�ำลังหลับนอนกับชายอืน่ นัน่ ท�ำให้เขา
เริ่มสงสัยว่าลูกสาวที่เกิดมานั้นใช่ลูกที่แท้จริงหรือไม่
เขาตัดสินใจทิ้งเธอไว้ที่ข้างทาง หลายปีต่อมา ด้วย
ความรู้สึกผิดที่อยู่ในใจ ท�ำให้เขาตัดสินใจออกตาม
หาเธอ
จันทร์ท่ี ๗ เมษายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. เจมส์แบน 007

(โปรแกรมฟิล์มทัศนา)
๒๕๒๓ / ก�ำกับโดย นิยม ตันติเวชกุล, ชาย นิมิตโชตินัย,
ฉัตรเทพ ฉันทนิมิ / สร้างโดย ซุปเปอร์สตาร์ / ความยาว
๑๐๙ นาที

ภาพยนตร์ล้อเลียน เจมส์ บอนด์ 007 หนังสายลับชื่อ
ดังแห่งยุค เมื่อวายร้ายดร.บวมส์ ต้องการท�ำลาย
กรุงเทพฯ ด้วยอาวุธมหาประลัย บอนด์ สายลับ 007
จึงถูกเรียกตัวมาด�ำเนินงานในภารกิจนี้ แต่เขากลับ
พลาดท่าถูกสมุนของของดร.บวมส์ฆ่าตาย ก่อนตาย
บอนด์ได้มอบหมายภารกิจให้ แบน คนขับสามล้อเป็น
ผู้ด�ำเนินการต่อ ภารกิจสุดเพี้ยนจึงเริ่มต้นขึ้นด้วย
ความเซ่อซ่าของสายลับจ�ำเป็น เจมส์แบน >>>

เวลา ๑๕.๐๐ น. เชลยศักดิ์ (โปรแกรมฟิล์มทัศนา)

๒๕๐๒ / ก�ำกับโดย อุบล ยุคล ณ อยุธยา / สร้างโดย ละโว้
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๔๕ นาที

เมื่อตระกูลสันตติวงศ์แห่งม่อนผาหลวง ถูกตระกูล
อัศวรัชใส่ความว่าเป็นกบฏต่อแผ่นดิน พวกเขาจึงเจ็บ
แค้นยาวนานถึงสองชั่วอายุคน กระทั่งเจ้าคุณฝ่าย
อัศวรัชต้องล้มละลายให้แก่นายทหารหนุ่มอติศักดิ์
สันตติวงศ์ ท�ำให้ต้องส่งลูกชาย คือร้อยโทโยธิน ไป
ท�ำงานใช้หนีท้ มี่ อ่ นผาหลวงในฐานะเชลย ทีน่ นั่ ร้อยโท
โยธินได้พบ อลิสา น้องสาวของอติศักดิ์ ผู้จงเกลียด
จงชังเขาไม่ต่างกัน
อังคารที่ ๘ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
เจ้าสาวมะลิซ้อน (โปรแกรมผลงานเศรษฐา ศิระฉายา)

๒๕๒๙ / ก�ำกับโดย โสภณ เจนพานิช / สร้างโดย พีแอนด์
วี ซีเนโปรดักชั่น / ความยาว ๑๑๐ นาที

ทองดี หนุ่มรูปงามผู้ยากไร้ เฝ้าเพียรจีบมะลิ สาวแก่น
ประจ�ำหมูบ่ า้ น แต่ดเู หมือนว่าเธอจะไม่มใี จ ขณะเดียว
กันปัญ ลูกเถ้าแก่ใหญ่ ก็พยายามเอาชนะใจพรรณิภา
ลูกสาวเศรษฐีชอื่ ดัง แต่กไ็ ม่เป็นผล กระทัง่ วันหนึง่ ปัญ
ได้มาพบมะลิและเข้าใจผิดว่าเป็นพรรณนิภา เพราะ
หน้าเหมือนกันราวกับฝาแฝด ฝ่ายทองดีก็เข้าใจผิด
คิดว่าพรรณิภาคือมะลิ เรื่องราวความรักผิดฝาผิดตัว
จึงเริ่มต้น
พุ ธที่ ๙ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ทุ่งปื นแตก (โปรแกรมผลงานเศรษฐา ศิระฉายา)

ศุกร์ท่ี ๑๑ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
เลดี้ฝรั่งดอง (โปรแกรมผลงานเศรษฐา ศิระฉายา)

๒๕๒๗ / ก�ำกับโดยพรพจน์ กนิษฐเสน / สร้างโดย สีบุญ
เรืองฟิล์ม / ความยาว ๑๐๗ นาที

เวณิกา เกิดตั้งท้องกับเพอร์รี่ เศรษฐีชาวอังกฤษ โดย
ที่ไม่รู้ว่าเขาแต่งงานแล้ว เมื่อจะกลับเมืองไทยเธอได้
ฝากลูกสาวคือ ไดแอน ไว้กับเขา เพอร์รี่จ�ำต้องปิดบัง
ทุกคนในครอบครัวว่าไดแอนคือเด็กทีเ่ ขาเก็บมาเลีย้ ง
สาวน้อยจึงเติบโตมาท่ามกลางการดุดา่ ของคุณย่าเป็น
ประจ�ำ วันหนึง่ เธอทนการชิงชังไม่ไหวจนตัดสินใจหนี
ออกจากบ้าน และมีโอกาสได้ไปเมืองไทยเพือ่ ออกตาม
หาแม่ที่แท้จริง
เสาร์ท่ี ๑๒ เมษายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. A Simple Life

(โปรแกรมหัวใจวัยชรา)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย Ann Hui / สนับสนุนโดย โรงภาพยนตร์
เฮาส์ อาร์ซีเอ / ความยาว ๑๑๘ นาที (ภาษาจีนกวางตุ้ง
ค�ำบรรยายภาษาไทย)

เรือ่ งราวของ อาเต๋า คนรับใช้ทอี่ าศัยอยูก่ บั ครอบครัว
ของผู้เป็นนายมาตั้งแต่เด็กจนย่างเข้าวัยชรา และ
เปรียบเสมือนแม่คนที่สองของ โรเจอร์ ลูกชายของ
บ้าน  วันหนึ่งเธอเกิดล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดอุด
ตัน จึงตัดสินใจขอย้ายไปอาศัยที่บ้านพักคนชรา เพื่อ
จะได้ไม่ต้องเป็นภาระให้กับใคร
>>>

๒๕๒๖ / ก�ำกับโดย ชาย มีคุณสุต / สร้างโดย มีคุณสุต
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๑๐ นาที

เกรี ย งไกรและพรรคพวกเข้ า มาลั ก ลอบตั ด ไม้ ใ น
หมู่บ้านทุ่งปืนแตก แต่ถูกครรชิต เจ้าหน้าที่ป่าไม้มา
ขัดขวาง เกรียงไกรจึงได้กลับมาล้างแค้น โดยฉุด
ภรรยาของครรชิตไป และข่มขู่ทุกคนในหมู่บ้านให้
กลายเป็นสมุนของเกรียงไกร ครรชิตจึงต้องรวบรวม
สมัครพรรคพวกร่วมมือกันเพื่อปราบอิทธิพลเถื่อน
พฤหัสบดีท่ี ๑๐ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
แปดวัน แปลกคน (โปรแกรมหัวใจวัยชรา)

๒๕๕๑ / ก�ำกับโดยฉัตรชัย ยอดเศรณี / สร้างโดย บริษัท
เอ แอนด์ เอ ฟิล์ม เน็ทเวิร์ค จ�ำกัด / ความยาว ๙๓ นาที

เรื่องราวเกิดขึ้นในชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่อย่างสงบสุข
จนกระทั่งวันหนึ่ง น้องแพร เด็กหญิงตัวน้อยเกิด
หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย โดยมีผู้ต้องสงสัยคือป้าชุบ
หญิงชราผู้เริ่มมีอาการทางประสาทและอาศัยอยู่ใน
บ้านเก่าเพียงล�ำพัง ผูเ้ ดียวทีเ่ ห็นเหตุการณ์ทงั้ หมดคือ
หนุม่ นักศึกษาแพทย์ดา้ นจิตเวชผูเ้ ฝ้าสังเกตเหตุการณ์
ลึกลับอยู่ตลอดเวลา
หอภาพยนตร์ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับการ
งดฉายภาพยนตร์ ณ ห้องภาพยนตร์สถาน ชั้น ๒ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนมกราคม
และกุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากเหตุชมุ นุมทางการเมือง
ท�ำให้หอศิลปฯ ปิดท�ำการเร็วกว่าเดิม
ส�ำหรับในเดือนมีนาคมและเมษายน ซึ่งสถานการณ์
ยังไม่กลับมาสูส่ ภาพปรกติ เราได้เลือ่ นเวลาฉายขึน้ มาเป็น
๑๕.๐๐ น. หากมีการเปลี่ยนแปลง ใด ๆ จากนี้ จะแจ้ง
ให้ทราบทางเว็บไซต์ www.fapot.org และ www.
facebook.com/ThaiFilm-ArchivePage โดยทันที

โปรแกรมฉายภาพยนตร์ ณ ห้องภาพยนตร์สถาน
ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(๑๕.๐๐ น.)

เดือน มีนาคม
อังคารที่ ๔ มีนาคม Ed Mort
พฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม เจ้าแม่
อังคารที่ ๑๑ มีนาคม If Not Us, Who?
พฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม ทอง
อังคารที่ ๑๘ มีนาคม Un Cuento Chino
พฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม จับตาย
อังคารที่ ๒๕ มีนาคม
เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ ศาลายา ครัง้ ที่ ๔
พฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม
เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ ศาลายา ครัง้ ที่ ๔
เดือนเมษายน
อังคารที่ 1 เมษายน A Morte de Carlos Gardel
พฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ความจ�ำสั้น แต่รักฉันยาว
อังคารที่ ๘ เมษายน One Day in Europe
พฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน รักเธอเท่าช้าง
อังคารที่ ๑๕ เมษายน งดฉาย วันสงกรานต์
พฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน คู่ทรหด
อังคารที่ ๒๒ เมษายน Mientras Duermes
พฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน บิ๊กบอย
อังคารที่ ๒๙ เมษายน Caixa Dois

๒๗

เวลา ๑๕.๑๕ น. วัยตกกระ (โปรแกรมหัวใจวัยชรา)

๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย ชนะ คราประยูร / สร้างโดย นครพิงค์
โปรดั๊กชั่น / ความยาว ๑๒๑ นาที

ความสมบูรณ์พร้อมด้วยเกียรติและทรัพย์สินของ
ครอบครัว ส่งผลให้ นิสา วัฒน์ และ เล็ก สามพี่น้อง
ไม่ ไ ด้ นึ ก ถึ ง ความกตั ญ ญู ต ่ อ มารดาเลยแม้ แ ต่ น ้ อ ย
ทั้งหมดต่างไม่ไยดีต่อแม่ผู้ให้ก�ำเนิด และท�ำตัวหมางเมินจนเหมือนเป็นเพียงคนแก่ที่เดินผ่านไปผ่านมา
ภายในบ้าน วันหนึง่ หญิงชราก็มอิ าจทนการถูกดูแคลน
จากลูกบังเกิดเกล้าได้ จึงตัดสินหนีออกจากบ้านไปโดย
ไม่บอกกล่าว
อาทิตย์ท่ี ๑๓ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น. One day in Europe

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย Hannes Stöhr / สนับสนุนโดย
สถาบันเกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๙๓ นาที
(ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

นั ก ธุ ร กิ จ หญิ ง ชาวอั ง กฤษกั บ หญิ ง วั ย เกษี ย ณชาว
รัสเซีย, นักท่องเทีย่ วแบกเป้จากกรุงเบอร์ลนิ กับคนขับ
รถแท็กซีใ่ นนครอิสตันบูล, ชายนักจาริกแสวงบุญชาว
ฮังการีกับต�ำรวจในกรุงซานติอาโก เดอ คอมพอสเตลา และหนุ่มสาวศิลปินข้างถนนในกรุงเบอร์ลิน
ทัง้ หมดนีม้ สี ว่ นพัวพันกับการลักขโมยกระเป๋าเดินทาง
ในวันที่มีการแข่งขันฟุตบอลยุโรปนัดชิงชนะเลิศ ณ
กรุงมอสโก ระหว่างกาลาตาซาราย จากตุรกี กับ
เดปอร์ตโิ ว ลา คอรุนญ่า จากสเปนท่ามกลางบรรยากาศ
อบอวลไปด้วยแฟนบอลที่ก�ำลังคึกคัก
เวลา ๑๕.๐๐ น. Mientrasduermes
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย Jaume Balagueró / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว
๑๐๒ นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ซีซ่าร์ คนเฝ้าประตูอพาร์ตเมนต์ผู้หลงใหลการเฝ้า
สังเกตการณ์ ติดตามพฤติกรรม นิสัยส่วนตัว รวมทั้ง
ความลับของผู้พักอาศัย เขาสามารถควบคุมการใช้
ชีวิตผู้คนที่อยู่อาศัยได้ตามที่เขาต้องการราวกับเป็น
พระเจ้า ไม่วา่ จะเป็นการสร้างบาดแผลหรือแม้กระทัง่
ล่วงลึกเข้าไปในจิตใจ โดยไม่สร้างความสงสัยแต่อย่าง
ใด ทัง้ เขายังเป็นคนหลงใหลในการสร้างความทุกข์แก่
ผู้อื่น วันหนึ่งเมื่อหญิงสาวที่มีชีวิตชีวาได้ย่างก้าวเข้า
มาอยูใ่ นอพาร์ตเมนต์ เธอจึงตกเป็นเป้าหมายใหม่ของ
ซีซ่าร์
จันทร์ท่ี ๑๔ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
พันธุ ์ร็อกหน้าย่น (โปรแกรมหัวใจวัยชรา)

๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย พิสทุ ธิ์ แพร่แสงเอีย่ ม / สร้างโดย บริษทั
อาร์เอส ฟิล์ม / ความยาว ๑๐๕ นาที

วงดนตรีรอ็ กแอนด์โรลรุน่ เก๋าทีเ่ คยดังเมือ่ เกือบ ๓๐ ปี
ก่อน แต่บัดนี้สมาชิกในวงต่างโรยราไปตามวัย หาก
แรงใจของพวกเขายังเต็มเปี่ยม เมื่อรู้ข่าวว่าจะมี
คอนเสิร์ตใหญ่รวมวงร็อกในต�ำนานทั่วประเทศ วง
“เดอะดีโน่ แบนด์” ของพวกเขาจึงต้องรีบฟิตซ้อม
ขนานใหญ่ เอาชนะทั้ ง วั ย สั ง ขาร และอุ ป สรรค
นานัปการ เพือ่ พิสจู น์วา่ วงร็อกรุน่ เก๋าอย่างพวกเขายัง
เจ๋งไม่เสื่อมคลาย

๒๘

อังคารที่ ๑๕ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
ความจ�ำสัน้ แต่รักฉันยาว (โปรแกรมหัวใจวัยชรา)

๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย ยงยุทธ ทองกองทุน / สร้างโดย บริษทั
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๗ นาที

หมอเก่ง ได้บังเอิญพบกับฝ้าย รักครั้งแรกอีกครั้ง เมื่อ
เธอพาสุนขั มารักษาทีค่ ลินกิ ของเขา ระหว่างทีล่ งั เลใจ
ที่จะเริ่มต้นใหม่กับรักครั้งเก่า เขาก็จ�ำต้องไปบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ดว้ ยการสอนคอมพิวเตอร์ให้แก่ชมรมคอมพิวเตอร์เพือ่ ผูส้ งู อายุ ทีน่ นั่ เขาได้พบกับลุงจ�ำรัส ทีล่ งทุน
ขับรถจากชุมพรมาเรียนที่กรุงเทพฯ ทุก ๆ อาทิตย์
เพียงเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันครั้งละสามชั่วโมงกับป้า
สมพิศ รักครัง้ ใหม่ในวัยชรา เกิดเป็นเรือ่ งราวความรัก
ความผูกพันของคู่รัก ๒ คู่ ต่างช่วงวัย
พุ ธที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
บิ๊กบอย

(โปรแกรมหัวใจวัยชรา และผลงานเศรษฐา ศิระฉายา)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย มณฑล อารยางกูร / สร้างโดย บริษัท
เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๑ นาที

โป้ หนุ่มนักศึกษาผู้มีดีเรื่องเดียวคือเรียนเก่ง วันหนึ่ง
เขาเกิดความทะเยอทะยานอยากเป็นนักเต้นบีบอย
เพื่อให้สาวที่ตนแอบรักมาสนใจ จึงขอแม่มาฝึกฝน
วิชาบีบอยที่กรุงเทพฯ โดยอ้างว่าจะลงมาดูแลปู่ปุน
ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตั้งแต่เด็ก ๆ เมื่อมาถึงโป้ก็
ต้องพบปู่ปุนในมาดเพลย์บอยกระชากวัยจนเขาแทบ
จ�ำไม่ได้ แม้จะยังคงเขม่นใส่กันตั้งแต่แรกเจอ แต่สอง
ปู่หลานก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผ่านการตระเวนฝึก
วิชาบีบอยของโป้
พฤหัสบดีท่ี ๑๗ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
เฮงได้เฮงดีรักนี้ (โปรแกรมผลงานเศรษฐา ศิระฉายา)

๒๕๓๐ / ก�ำกับโดย พรพจน์ กนิษฐเสน / สร้างโดย
พรพจน์ ฟิล์ม / ความยาว ๑๐๖ นาที

เรื่องราวรักหลายคู่สุดชุลมุน ทั้งตุ้ม หนุ่มผู้ท�ำทุก
วิถีทางเพื่อชนะใจกอล์ฟ สาวน้อยผู้มีพี่เขยหวงดุจ
จงอางหวงไข่ กับโอ๊ค ผู้หลงรักแมว ลูกสาวทหาร แม้
โดนขัดขวางเท่าไหร่ก็ไม่เคยเข็ด ขณะที่หวาน หมาย
พิชิตใจหน่อย แฟนสาวเจ้าของร้านอาหารด้วยการ
ลงทุนไปเป็นพ่อครัวจนลูกค้าแน่นร้าน ส่วนตึ๋ง เป็น
หนุ่มเจ้าส�ำราญ ผู้มีแฟนสาวสุดเซ็กซี่แต่กลับขี้เมาจน
เป็นเรื่องทุกที เกิดเป็นความลงเอยด้วยความเฮฮา

เสาร์ท่ี ๑๙ เมษายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. An Autumn Afternoon

(โปรแกรมหัวใจวัยชรา)

๒๕๐๕ / ก�ำกับโดย Ozu Yahujiro / สนับสนุนโดย มูลนิธิญี่ปุ่น
ความยาว ๙๘ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์บั้นปลายชีวิตครอบครัวชาวญี่ปุ่น เมื่อ
พ่อม่ายเฒ่า ผู้หาความสุขจากการดื่มสาเกและการ
คบหาเพือ่ นเก่า ๆ หลังจากได้ขา่ วว่าลูกสาวของเพือ่ น
สนิทพากันแต่งงานกันหมด เขาจึงพยายามหาคู่ให้
ลูกสาว หวังว่าเธอจะได้แต่งงานอย่างคนอื่นเขาบ้าง
เวลา ๑๕.๐๐ น. หลวงตา (โปรแกรมหัวใจวัยชรา)
๒๕๒๓ / ก�ำกับโดย เพิ่มพล เชยอรุณ / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๑๒๕ นาที

ผลงานสร้างชือ่ ของล้อต๊อก ดาวตลกระดับต�ำนาน กับ
บทบาทหลวงตา พระภิกษุขวัญใจชาวบ้าน เรื่องราว
เกิดขึ้น ณ วัดชานเมือง เมื่อหลวงตาได้รับบุญหลง
เด็กชายตัวน้อยจากหญิงอาชีพโสเภณีมาเลีย้ ง บุญหลง
อยู่ร่วมกับเจ้าเอก และเจ้าจุก ซึ่งพากเพียรเขียนอ่าน
ภายใต้ความเข้มงวดของหลวงตา ท่ามกลางความ
วุ่นวายของชีวิต ทั้งหมดต่างก็ได้ดีก็เพราะยึดเอา
คุณธรรมของหลวงตาค�้ำชูไว้ในจิตใจ
อาทิตย์ท่ี ๒๐ เมษายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. Caixa Dois

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย Bruno Barreto / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว
๙๐ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

๒๕๒๐ / ก�ำกับโดย พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา /
สร้างโดย ดวงกมลมหรสพ / ความยาว ๑๐๙ นาที

เรื่องราวการฉ้อฉลในธุรกิจธนาคารเมื่อหลุยส์ เฟอร์นาลโด้ สมคบคิดกับพวกพ้องในการยักยอกเงิน แต่
เกิดความผิดพลาดเมื่อโรเมลโร่ ผู้ช่วยของเขาได้โอน
เงินทั้งหมดเข้าบัญชีของแอลเจลลิน่า ภรรยาของ
โรเบอร์โต้ ผู้ซึ่งก�ำลังถูกไล่ออกจากธนาคาร แทนที่จะ
โอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ข องแองเจลล่ า เลขาของหลุ ย ส์
เหตุการณ์เหล่านี้น�ำไปสู่โศกนาฏกรรมรักที่ไม่คาดคิด
เวลา ๑๕.๐๐ น. A Morte de Carlos Gardel

เรือ่ งราวความรักความสัมพันธ์ของหนุม่ สาวหลายชีวติ
แห่งลุ่มแม่น�้ำมูล ไม่ว่าจะเป็นครูตะวัน ครูใหญ่ของ
โรงเรียนในหมูบ่ า้ น ผูพ้ ยายามเอาชนะใจสายไหม คุณ
หมอคนงามพร้อมกับร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน แคน
หนุ่มนักร้องเจ้าเสน่ห์ ผู้ทิ้งแม่น�้ำมูลเข้าไปเมืองกรุง
หวังเป็นนักร้องคนดังเพื่อน�ำเงินมาไถ่ถอนหนี้สินให้
ครอบครัวของค�ำหล้า คนรัก และพิณ ครูบ้านนอก
จน ๆ ผู้เฝ้าเพ้อร�ำพันถึงเดือน ซึ่งถูกพรากไปอยู่กับ
ครอบครัวเศรษฐี และก�ำลังจะลงเอยกับหนุม่ เมืองกรุง

ระหว่างที่นูนู่ เด็กหนุ่มติดยาอยู่ในระหว่างความเป็น
ความตายทีโ่ รงพยาบาล สมาชิกในครอบครัวแต่ละคน
ต่างหวนนึกถึงเรือ่ งราวทีผ่ า่ นมาในความทรงจ�ำ อัลบา
โร ผู้เป็นพ่อปฏิเสธที่จะยอมรับการตายของนูนู่ และ
แปรเปลี่ยนความรู้สึกนั้นเป็นความลุ่มหลงในจังหวะ
ของแทงโก้อย่างไร้ขีดจ�ำกัด

ศุกร์ท่ี ๑๘ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
มนต์รักแม่น้ำ� มู ล (โปรแกรมผลงานเศรษฐา ศิระฉายา)

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย Solveig Nordlund / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจ�ำประเทศไทย /
ความยาว ๘๕ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาไทย)

จันทร์ท่ี ๒๑ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
Venus (โปรแกรมหัวใจวัยชรา)

๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย Roger Michell / สนับสนุนโดย บริษทั
เจ-บิ๊คส์ ฟิล์ม จ�ำกัด / ความยาว ๙๕ นาที (ภาษาอังกฤษ
ค�ำบรรยายภาษาไทย)

มอริสและเอียน คู่เพื่อนซี้นักแสดงวัยเฒ่าผู้มากด้วย
ประสบการณ์แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จในอาชีพ วัน
หนึง่ เจสซี หลานสาวของเอียน ได้เข้ามาทดสอบความ
อดทนของลุงมอริส เขารูส้ กึ ถูกชะตากับสาวน้อยจึงหา
โอกาสพาเธอชมความสวยงามของลอนดอนและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ชวี ติ ให้เจสซีฟ่ งั แต่เขากลับต้อง
แปลกใจเมื่อพบว่าเขารู้จักตัวเองน้อยเหลือเกิน

ศุกร์ท่ี ๒๕ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิกกับ
ม.ล.วราภา เกษมศรี
ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์
คลาสสิกของโลก

อังคารที่ ๒๒ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
เก๋า เก๋า (โปรแกรมผลงานเศรษฐา ศิระฉายา)

๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย วิทยา ทองอยู่ยง / สร้างโดย บริษัท
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๘ นาที

ภาพยนตร์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากความโด่งดัง
ในอดีตของวง The Impossibles ที่มีเศรษฐา ศิระฉายา เป็นนักร้องน�ำ ย้อนกลับไปในปี ๒๕๑๒ วง The
Possible นับเป็นวงสตริงคอมโบทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
มากที่สุด ทว่าพวกเขากลับมัวแต่หลงใหลในชื่อเสียง
จนกระทัง่ ในคืนคอนเสิรต์ เปิดโรงหนังพระโขนง ซีเนม่า
กลับเกิดเหตุมหัศจรรย์สง่ พวกเขาข้ามเวลามาปี ๒๕๔๙
ทัง้ หมดจึงพบว่าแทบไม่มใี ครรูจ้ กั The Possible เลย
ในขณะที่วงรุ่นน้องอย่าง The Impossibles ที่พวก
เขาเคยถากถางกลับกลายเป็นต�ำนาน

๒๕๔๐ / ก�ำกับโดย กิตติกร เลียวศิรกิ ลุ / สร้างโดย บริษทั
อาร์เอส ฟิลม์ / ความยาว ๘๓ นาที

โอ๊ต มีนัดกับเพื่อนจะไปประกวดวงดนตรีที่เกาะสมุย
ระหว่างที่เดินทางออกจากบ้าน ปู่อ�่ำ ซึ่งเป็นนักเขียน
หนังสือและไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกมา ๑๐ กว่าปี
เดินทางกลับมาพอดี โอ๊ตจึงต้องไปรับที่สนามบิน
ท�ำให้เขาพลาดการเดินทางไปพร้อมกับเพื่อน ๆ และ
ยังถูกปู่สั่งให้ไปส่งที่เกาะแห่งหนึ่งเพื่อตามหาคนรัก
เก่า แม้จะสร้างความหงุดหงิดให้แก่โอ๊ตไม่น้อย แต่
นั่นกลับเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาเข้าใจถึงความรักจาก
ประสบการณ์อันยาวนานของคุณปู่วัยชรา

เรื่องราวของฌอง โคล้ด พนักงานเอกสารผู้ใช้ชีวิต
อย่างเบือ่ หน่าย เขาใช้เวลาวันหยุดอยูก่ บั พ่อวัยเกษียณ
ขี้โมโห และตัวเขายังมีโรคหัวใจติดตัวมาแต่ก�ำเนิด
ฌองจึงตัดสินใจเข้าคอร์สเรียนแทงโก้ ที่นั่นท�ำให้เขา
ได้พบกับฟรองซัวร์ สาววัยสีส่ บิ ผูม้ ากล้นด้วยเสน่ห์ เธอ
มาที่นี่เพื่อเตรียมแสดงในงานแต่งงานของ
เธอเอง
เวลา ๑๕.๐๐ น. โปรแกรมพิเศษ
ดูหนังกับโดม พบกับภาพยนตร์จาก
การคัดสรรของ โดม สุขวงศ์ ผู้อ�ำนวยการ
หอภาพยนตร์ และร่วมสนทนาหลังชมภาพยนตร์

(โปรแกรมหัวใจวัยชรา และผลงานเศรษฐา ศิระฉายา)
๒๕๓๔ / ก�ำกับโดย ธีรภัทร ฟุ้งเดช / สร้างโดย บริษัท
กันตนา โมชั่น พิคเจอร์ / ความยาว ๑๑๓ นาที

เศรษฐา ศิระฉายา รับบทเป็น อาก๋ง ผู้ล่วงลับ แต่
วิญญาณยังคงห่วงโรงงานแปรรูปมะพร้าวเนือ่ งจากรูว้ า่
ผู้จัดการวางแผนยักยอกเงิน และหวังท�ำลายชื่อเสียง
โรงงาน มีเพียง จุลลา วิศวกรสาวสวยประจ�ำโรงงาน
คนเดียวเท่านัน้ ทีม่ องเห็นและสือ่ สารกับวิญญาณอาก๋ง
ได้ อาก๋งจึงตามอ้อนวอนกึ่งบังคับให้จุลลาช่วยเปิดโปง
แผนการร้ายและพยายามผลักดันให้ความรักระหว่าง
เธอกับหลานชายของเขาลงเอยกันด้วยดี

๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย โรม บุนนาค / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๓ นาที

พฤหัสบดีท่ี ๒๔ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
18-80 เพื่อนซี้ ไม่มีซั้ว (โปรแกรมหัวใจวัยชรา)

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย Stéphane Brizé / สนับสนุนโดย
สถาบันฝรัง่ เศส ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๙๓ นาที
(ภาษาฝรัง่ เศส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

จันทร์ท่ี ๒๘ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
วิมานมะพร้าว

พุ ธที่ ๒๓ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
รักเธอเท่าช้าง (โปรแกรมผลงานเศรษฐา ศิระฉายา)

ภาพยนตร์ซงึ่ ได้เศรษฐา ศิระฉายา มาประชันความฮา
กับเด่น เด๋อ เทพ สามตลกชื่อดังแห่งยุค เรื่องราวเริ่ม
ต้นเมื่อ เด่น ครูฝึกสัตว์ฝีมือดีตกหลุมรักคุณหนูนา
ลูกสาวเจ้าของสวนสัตว์เข้าอย่างจัง เขาจึงตัดสินใจ
เดินทางไปช่วยงานที่สวนสัตว์อย่างไม่ลังเล ที่นั่นเขา
ได้พบกับเด๋อและเทพ คู่หูจอมแสบที่สุดท้ายได้คบหา
กันเป็นเพือ่ น แต่ใช่ว่าความรักของเด่นจะราบรื่น เมือ่
เขาต้องมีอุปสรรคเป็นฐา ลูกชายของเสี่ยใหญ่ผู้หวัง
พิชิตใจคุณหนูนาเช่นกัน

อาทิตย์ท่ี ๒๗ เมษายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. Je ne suis pas là pour êtreaimé

อังคารที่ ๒๙ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
เสาร์ท่ี ๒๖ เมษายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ชื่ นรัก

(โปรแกรมผลงานเศรษฐา ศิระฉายา)
๒๕๒๒ / ก�ำกับโดย ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย / สร้างโดย
บริษัท เอเพ็กซ์ โปรดักชัน จ�ำกัด / ความยาว ๙๑ นาที

ผลงานภาพยนตร์เรือ่ งเด่นทีส่ ดุ เรือ่ งหนึง่ ของ เศรษฐา
ศิระฉายา เมื่อเขารับบทพระเอกประกบคู่กับอรัญญา
นามวงศ์ นางเอกชื่อดังผู้กลาย
เป็นคู่ชีวิตของเขาในเวลาต่อ
มา ฤทธิรงค์นักเรียนโข่งจอม
แก่น หัวโจกของห้องที่เรียน
อย่างไรก็เรียนไม่จบ เดือดร้อน
ถึงดารา ครูสาวคนใหม่ที่ต้อง
มาเคี่ ย วเข็ ญ เขาเป็ น พิ เ ศษ
เนื่องจากสงสารที่พ่อแม่ต้อง
ท�ำงานอย่างหนักเพือ่ ส่งเสียให้
เรียน แต่ฤทธิรงค์ยงั คงท�ำเป็นไม่สนใจ เอาแต่รอ้ งเพลง
แซวครูและตั้งตนเป็นไม้เบื่อไม้เมากับครู
เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมลานดารา
ดาวดวงที่ ๑๕๐ เศรษฐา ศิระฉายา

ลานดารา

อาอี๊ (โปรแกรมหัวใจวัยชรา และผลงานเศรษฐา ศิระฉายา)

๒๕๒๓ / ก�ำกับโดยสมจินต์ ธรรมทัต / สร้างโดย เอเพ็กซ์
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๐๕ นาที

หมวย อาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ที่ต้องอดทนท�ำงานหนักเพื่อ
ส่งเสียให้เธอได้เรียน แต่กระนั้นเธอก็ยังรังเกียจความ
ยากจนของตัวเอง และพาลเกลียดชังพ่อกับแม่ ซึ่งเธอ
เรียกพวกเขาว่าอาเช็งและอาอี๊ วันหนึ่งหมวยตัดสินใจ
เข้ากรุงเทพฯ และทิ้งให้อาเช็งกับอาอี๊ ผู้แก่ชราต้อง
ตรอมใจอยู่ที่บ้านเกิด ที่กรุงเทพฯ หมวยได้พบกับต้น
หนุ่มรูปงามฐานะดี พี่ชายของเพื่อนเธอ ด้วยความ
อับอายในความต�่ำต้อย เธอจึงจ�ำต้องโกหกว่าเธอเอง
ก็เป็นลูกคนรวยเช่นกัน
พุ ธที่ ๓๐ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
สัจจะมหาโจร (โปรแกรมผลงานเศรษฐา ศิระฉายา)

๒๕๒๗ / ก�ำกับโดย ชาย มีคุณสุต / สร้างโดย มีคุณสุต
ภาพยนตร์ / ความยาว ๙๐ นาที

เมื่อผลประโยชน์จ ากเหมื อ งแร่ ร าคามหาศาลของ
สุ ช าติ ถู ก โจรกรรมโดยสั ม พั น ธ์ ผู ้ เ ป็ น คู ่ อ ริ ส ารวั ต ร
ศักดิ์รพี นายต�ำรวจมากฝีมือ คนรักของลูกสาวนาย
สุชาติ เขาจึงอาสาแฝงตัวเข้าไปในดงโจรเพื่อท�ำการ
กวาดล้างเหล่าสมุนของสัมพันธ์ จนกระทั่งเกือบเอา
ตัวไม่รอด แต่เขายังโชคดีที่มีไซซี เสือโจรสหายเก่า
คอยช่วยเหลือ

๒๙

