ตลอดระยะเวลา ๕ ปีที่หอภาพยนตร์ได้เริ่มจัดพิมพ์จดหมายข่าวฉบับแรกขึ้น
เพื่อให้เป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้อ่าน เวลานี้ จดหมายข่าวหอภาพยนตร์
ได้เดินทางมาถึงฉบับที่ ๓๐ แล้ว ด้วยรูปแบบและเนื้อหาที่พยายามพัฒนาให้
หลากหลายและกว้างขวางยิ่งไปกว่าเดิม โดยยังคงจุดมุ่งหมายเพื่อบอกเล่าความ
เป็นไปในหอภาพยนตร์เป็นหลัก แต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมา คือ การสอดแทรกสาระความรู้
ในวงการภาพยนตร์ไทยเอาไว้ ด้วยหวังให้เป็นช่องทางในการเรียนรู้แก่ผู้อ่านอย่าง
ในฐานะวารสารเล่มหนึ่ง ซึ่งถือเป็น “คุณสมบัติพิเศษ” อันไม่อาจหาได้จากช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์อื่นใด
เรื่องราวในจดหมายข่าวฉบับนี้ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ที่ชื่นชอบเรื่อง
ประวัติศาสตร์ เพราะมีทั้งบทความครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ของมานี สุมนนัฏ
นักแสดงระดับ “ดารา” คนแรกของไทย ที่เราได้น�ำรูปสวย ๆ ของเธอมาขึ้นประดับ
ปก ทั้งเกร็ดประวัติการมอบรางวัลตุ๊กตาทองครั้งแรก รวมไปถึงเรื่องของหนังบันทึก
การชกมวยไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ นอกจากนี้ยังมีบทความพิเศษจากจิตรกร สุนทรปักษิน พระเอกรางวัลตุ๊กตาทอง ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่เขียนเล่าเรื่องราวการถ่ายท�ำ
พลายมลิวัลลิ์ หนังเก่าเมื่อกว่า ๖๐ ปีก่อน มาแบ่งปันให้ผู้อ่านจดหมายข่าวฯ ได้
เรียนรู้อีกด้วย
เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายปี ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วง
เวลาเปลี่ยนผ่านศักราช โดยช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคม หอภาพยนตร์
ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ด้วยการปิดปรับปรุงระบบอ�ำนวยความสะดวกและปรับโฉม
ใหม่ให้แก่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หลังจากเปิดใช้งานมากว่า ๗ ปีเต็ม ถือเป็น
ภูมิทัศน์ใหม่ ๆ ต้อนรับผู้ที่จะมาเที่ยวชมในช่วงหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
๒๕๕๙

ปรัชญา : ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา
วิสัยทัศน์ : ปฏิบัติการอนุรักษ์ได้มาตรฐาน แผ่ขยายงานวิชาการ
และบริการ บริหารจัดการด้วยธรรมปัญญา
พันธกิจ :
๑. แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์ สือ่ โสตทัศน์และสิง่ เกีย่ วเนือ่ ง เพือ่
เก็บรักษาเป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญา และ มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๒. วิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูต้ า่ ง ๆ ด้านภาพยนตร์ สือ่ โสตทัศน์และ
สิ่งเกี่ยวเนื่อง
๓. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริมเผยแพร่
ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่ง
เกี่ยวเนื่อง
ปณิธาน : จะสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์สงู สุด
จากภาพยนตร์

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์
ที่ปรึกษา: ชลิดา เอื้อบำ�รุงจิต สัณห์ชัย โชติรสเศรณี
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พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู ชวนาท อินทวงศ์ ณัฏฐมนต์ สองสียนต์
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๙๔ หมู่ ๓ พุทธมณฑล สาย ๕ นครปฐม ๗๓๑๗๐
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สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ผลรางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้น
ครั้งที่ ๑๙ ประจ�ำปี ๒๕๕๘
รางวัลขวัญใจมหาชน

Dreamscape โดย วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย
International Competition

Best Short Film Award
Renée R. Letters by Lisa Reboulleau
(France)
Special Mention
Fallen Leaves by Masha Kondakova
รางวัลรองชนะเลิศ
(Ukraine)
Moving in Circles by Maxim Dashkin (Russia) What a Wonderful World โดย จิรภัทร ทวีชนื่ ,
ธนวัฒน์ นุ่มเจริญ และ ภูธน ทองตัน โรงเรียน
รางวัลรัตน์ เปสตันยี
ศรีสะเกษ
รางวัลชนะเลิศ
ประกาศนียบัตรชมเชย
ภาพติดตา โดย พัฒนะ จิรวงศ์
Untitled โดย รัชพล แสงศรี และ ธันยวัตร สัจจะรางวัลรองชนะเลิศ
ธีระกูล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
Motherland โดย วรินดา ณรงค์ฤทธิคุณ

อยากสวมกอด เหนือยอดมะม่วง โดย สกัณห์ รางวัลปยุต เงากระจ่าง
รางวัลชนะเลิศ
อายุรพงค์
Prince Johnny โดย ภัทรดล กิจเจริญ
ประกาศนียบัตรชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ
รอยเท้าของเรา โดย ต้าควา
Fragile โดย เจนเนตร พรหมสุทธิ
รางวัลช้างเผือก
Stained White โดย ธัญชนก พฤทธ์กิตติวงศ์
รางวัลชนะเลิศ
นกตัวนัน้ มันตายไปเองเฉยเฉย โดย ตุลยวัต สัจจะ- วิชุดา สุรัติชัยกุล และ ศุภิสรา ทรงพิโรจน์
ธี ร ะกู ล คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ สถาบั น Sound of the Silence โดย อัคร์ภพ ขรรค์ศร
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศนียบัตรชมเชย
Breaking Zoo โดย ประกาศิต นวลศรี
รางวัลรองชนะเลิศ
เด็กน้อยบ้านโนนสะอาด โดย ไกรลาศ พลดงนอก Lamp โดย นฤภร วินิยกูล
ขาว-ด�ำ โดย จาตุรนต์ เจตน์วิริยานนท์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ในวันทีพ่ ระอาทิตย์ขนึ้ ทิศตะวันตก โดย ภมรภรณ์ Kickoff โดย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์
ตันเดี่ยว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกาศนียบัตรชมเชย
Glowstick โดย ปภาวี จิณสิทธิ์ คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
กาลครั้งหนึ่ง โดย จันทราญา สุริยงค์ และ ศิริภัสสร อ�ำนวยสมบัติ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ้วนกว่านี้ก็พีแล้ว โดย ญาณิศา ภรณวลัย
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลช้างเผือกพิเศษ

รางวัลชนะเลิศ
Last Summer โดย ดาโพ มรดกพนา โรงเรียน
สรรพวิทยาคม

รางวัลวิจิตรมาตรา

ส่วนที่หายไป โดย ณัฐพล รักขธรรม และ พัฒนะ
ไพบูลย์
ฝน โดย เอกพงษ์ สราญเศรษฐ์
ถ้าเธอเป็นนก ฉันจะเป็นท้องฟ้า โดย วิสตุ า มาถนอม
หญ้าหก โดย ณัฏฐา หอมทรัพย์
bacc award

กาลครั้งหนึ่ง โดย จันทราญา สุริยงค์ และ ศิริภัสสร อ�ำนวยสมบัติ
Dreamscape โดย วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย
รางวัลพิราบขาว

ชินมาลิน โดย เชวง ไชยวรรณ
รางวัลนักแสดง

อรัชพร โภคินภากร จาก Glowstick
รางวัล Jenesys 2015

UP BEAT โดย ณั ฐ นนท์ ราตรี โรงเรี ย น
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
จริง ๆ ตอนนัน้ ก็ดนี ะ โดย ฎากร เสนาคุณ โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
Simplest โดย ณธรณ์ เตชศรี สุ ธี โรงเรี ย น
รางวัลดุ๊ก (ภาพยนตร์สารคดี)
เตรียมอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
Best Wish โดย ธนวินท์ พัฒนา โรงเรียนสาธิต
ชินมาลิน โดย เชวง ไชยวรรณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ
Stickers โดย ชลธิชา แสงสีดา โรงเรียนเบ็ญจะมะMichael’s โดย คุณวุฒิ บุญฤกษ์
มหาราช
The Spirit of the Age โดย วิชชานนท์ สมอุม่ จารย์ Rice Soup โดย จี ร ชั ย มุ ท าพร โรงเรี ย น
ประกาศนียบัตรชมเชย
เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์ค�ำอนุสรณ์”
ชุมชน คน ขยะ โดย ฐิติภัทร์ รจนากร และ ปวีณ์ Alone* โดย ทศพร ขุนวงษา โรงเรียนราชโบริกาเมลานนท์
นุเคราะห์
ปากบารา โดย อภิชน รัตนาภายน และ วัชรี รัตนะกรี กีตาร์ของพ่อ* โดย นาดา รอดอินทร์ โรงเรียน
รางวัลพิเศษจาก
เทศบาล 3 บ้านเหล่า
บริษัท Cinetoys & Services จ�ำกัด
The Little Thing* โดย ณั ฐ พล อมรจรู ญ
ป(ลิ)ดฉาก โดย ราชพฤกษ์ ติยะจามร
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
* ภาพยนตร์ ที่ ไ ด้ เ ป็ น ตั ว แทนประกวดงานเทศกาล
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาพยนตร์เอเชียน ๒๐๑๕

๑

กิจกรรม

กิจกรรมเดือนสิงหาคม

กิจกรรมเดือนกันยายน
หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
๘ และ ๒๒ กันยายน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
๑๐ กันยายน ส�ำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๑๒ กันยายน ชุมชนหมู่บ้านพฤษภา ๔ โครงการ “พาน้องดูหนัง”
๒๘ กันยายน คณะเจ้าหน้าทีจ่ ากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC

๒๗ สิงหาคม
หอภาพยนตร์ร่วมกับศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดฉายภาพยนตร์อัตชีวประวัติของอัจฉริยะด้านฟิสิกส์ของโลก สตีเฟน
ฮอว์คิง (Stephen Hawking) เรื่อง The Theory
of Everything พร้อมร่วมสนทนาสกัดบทเรียน
จากภาพยนตร์กับ คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ และ ผศ.นพ. สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย ณ ศูนย์
ฝึ ก สมอง อาคาร ส.ธ. ชั้ น ๗ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

๗ กันยายน

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู ้สูงอายุ
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๑๐ กันยายน (รอบเช้า) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง
มนต์รักลูกทุ่ง (๒๕๑๓) ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ อบต.
วัดละมุด นครชัยศรี
๑๗ กันยายน (รอบบ่าย) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง
ยอดแก่น (๒๕๑๑) ให้แก่ชมรมผูส้ งู อายุ พระปฐมเจดีย์

หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ ในวาระครบรอบ ๓๑
ปี วันสถาปนาหอภาพยนตร์ ภายในโรงภาพยนตร์ศรี
ศาลายา และเป็นประจ�ำทุกปีหอภาพยนตร์จะจัดให้
มีการตั้งกล่องบริจาคสบทบทุนเพื่อน�ำเงินที่ได้ในวัน
ดังกล่าวสนับสนุนพิพธิ ภัณฑ์ใกล้เคียงในโอกาสต่อไป

๑๙ กันยายน

๓๑ สิงหาคม
หอภาพยนตร์จัดงานประชุมวิชาการด้าน
ภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ ๕ ภายในโรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป โดย
น�ำเสนองานวิจัยด้านภาพยนตร์ไทยจ�ำนวน ๘
เรื่อง มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ การศึกษางานของ
ผู้ก�ำกับอย่าง บัณฑิต ฤทธิ์ถกล และ อภิชาติพงษ์
วีระเศรษฐกุล, การศึกษาภาพยนตร์ของค่ายหนัง
จีทเี อช, ธุรกิจภาพยนตร์ในสยามสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ ๒, ภาพยนตร์ไทยในฐานะเครื่องมือสร้าง
ประวั ติ ศ าสตร์ , การวิ เ คราะห์ ด นตรี ป ระกอบ
ภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย, ภาพลักษณ์ของเชียงใหม่
ในภาพยนตร์ไทย และนโยบายของภาครัฐต่อกอง
ถ่ายภาพยนตร์ตา่ งประเทศทีถ่ า่ ยท�ำในประเทศไทย
ซึง่ ตลอดทัง้ วันมีผสู้ นใจเข้าร่วมฟังและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกันเป็นจ�ำนวนมาก

๒

๒๖ กันยายน
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา
ในหัวข้อ “บทเรียนจากค่ายกักกันนาซี” ซึ่งได้จัดขึ้น
หลังการฉายภาพยนตร์เรื่อง German Concentration Camps Factual Survey โดยมี ดร. ตุลย์
อิ ศ รางกู ร ณ อยุ ธ ยา อาจารย์ ป ระจ�ำภาควิ ช า
ประวั ติ ศ าสตร์ คณะอั ก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ยุโรป
มาร่วมพูดคุยสนทนาเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ของค่าย
กักกันในระบอบนาซีช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ณ
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
หอภาพยนตร์ ร ่ ว มกั บ
อุทยานการเรียนรู้ TK park จัด
ฉายภาพยนตร์เรื่อง กาเหว่าที่
บางเพลง (๒๕๓๗) ในวันที่ ๒๐
กันยายน ณ ห้องมินเิ ธียเตอร์ ๑
อุทยานการเรียนรู้ TK park

หอภาพยนตร์ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ ากอภิ ร ดี ภวภูตานนท์ นักแสดงมากฝีมอื ร่วมประทับรอยมือรอย
เท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๖๑ บนลานดารา ซึง่ เปิดงานด้วย
การฉายผลงานการแสดงภาพยนตร์เรือ่ ง เงิน เงิน เงิน
(๒๕๒๖) พร้อมบอกเล่าประสบการณ์การท�ำงานใน
วงการภาพยนตร์ไทย ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๙ กันยายน
หอภาพยนตร์ ร ่ ว มกั บ ศู น ย์ ฝ ึ ก สมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง Still
Alice ซึ่ ง หลั ง ชมภาพยนตร์ ไ ด้ เ ปิ ด เวที ส นทนา
สกัดบทเรียนจากภาพยนตร์กับ คุณหญิงจ�ำนงศรี
หาญเจนลักษณ์ และ ผศ.นพ. สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาคารแพทย์พัฒน์
ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๓

กิจกรรมเดือนตุลาคม
หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
๑ ตุลาคม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
๗ ตุลาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายา
๑๓ ตุ ล าคม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรม
สุขภาพจิต
๑๖ ตุลาคม หลักสูตร “โรงเรียนวัดป่า” ในความ
ร่วมมือระหว่างมูลนิธมิ ายาโคตมีกบั วัดสุนนั ทวนาราม

๔ ตุลาคม
เนือ่ งในโอกาสวาระส�ำคัญครบรอบ ๑๐๐ ปี วัน
ประสูติของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
และตรงกับวันอนุรกั ษ์ภาพยนตร์ไทย ซึง่ หอภาพยนตร์
ได้ ก�ำหนดให้ มี ก ารประกาศรายชื่ อ ภาพยนตร์ ขึ้ น
ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติเป็นประจ�ำทุกปี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จ�ำนวนปีละ ๒๕ เรื่อง ซึ่งจะ
เป็นหลักประกันว่าภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
จะได้รับการอนุรักษ์อย่างดีเพื่อส่งต่อให้ชนรุ่นหลัง
ต่อไป โดยในปีนไี้ ด้รบั เกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรั ต น์ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงวั ฒ นธรรม เป็ น ผู ้
รับรองรายชื่อภาพยนตร์ทั้ง ๒๕ เรื่อง ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕ โดยมี ขอรับสูจิบัตรขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ
ผู้เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนร่วม ครั้งที่ ๕ ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
เป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวด้วย (ผู้สนใจสามารถ

๘ ตุลาคม
หอภาพยนตร์รว่ มร�ำลึกวันครบรอบ ๔๕ ปี การ
จากไปของ มิตร ชัยบัญชา พระเอกผู้ยิ่งใหญ่แห่ง
วงการภาพยนตร์ไทย โดยจัดฉาย ๔ อมตะภาพยนตร์
ผลงานการแสดงของมิตร ชัยบัญชา เรื่อง เหนือ
มนุษย์ (๒๕๐๒) บันทึกรักของพิมพ์ฉวี (๒๕๐๕)
อินทรีทอง (๒๕๑๓) และ ไทรโศก (๒๕๑๐) ซึ่งใน
วันดังกล่าวได้มีพิธีวางดอกไม้จุดเทียนร�ำลึกถึงมิตร
ชัยบัญชา บนแผ่นโลหะจารึกรอยมือ ณ ลานดารา
หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู ้สูงอายุ
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๑๕ ตุลาคม (รอบเช้า) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง บ้าน
ทรายทอง (๒๕๒๓) ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุนครชัยศรี
๑๖ ตุลาคม (รอบเช้า) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง โทน
(๒๕๑๓) ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพุทธมณฑล
หมายเหตุ: สนใจเข้าร่วมโครงการภาพยนตร์เพื่อ
ผู้สูงอายุของหอภาพยนตร์ สามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายมนัส กิ่งจันทร์ โทร
๐๘๔ ๖๕๑ ๘๖๔๕

โครงการเติมหนังสือให้ห้องสมุ ด
โครงการเติ ม หนั ง สื อ ให้ ห ้ อ งสมุ ด ของหอ
ภาพยนตร์ ต้องขอขอบคุณห้องสมุดในสถานศึกษา
หลาย ๆ แห่ง ทีใ่ ห้ความสนใจและมองเห็นประโยชน์
ในการต่อยอดการศึกษาจากหนังสือกว่า ๓๐ เล่ม
ของหอภาพยนตร์ โดยให้ ก ารตอบรั บ เข้ า ร่ ว ม
โครงการเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งหอภาพยนตร์หวังว่า
โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและ
การศึกษาต่อไป

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมวันสรรพสาตร ครั้งที่ ๙
เพือ่ ร�ำลึกถึงพระเกียรติยศด้านภาพยนตร์ ของพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพ
สาตรศุภกิจ ผู้ทรงสถิตในฐานะ “พระบิดาแห่งภาพยนตร์
สยาม” โดยภายในงานเป็นการย้อนรอย “เมือ่ พระพุทธเจ้า
หลวงเสด็จฯ วันฉายหนังในวังสรรพสาตร” ซึ่งจ�ำลอง
เหตุการณ์การฉายหนังกลางแปลง พร้อมขายสลากจับ
เบอร์แจกรางวัลในวังสรรพสาตร เมื่อสมัยรัชกาลที่ ๕
พร้อมกับกิจกรรมสังสรรค์อื่น ๆ อีกมากมาย ณ บริเวณ
ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

๓

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เมื่อวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย วันที่ ๔ ตุลาคมที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรายชื่อ
ภาพยนตร์ ๒๕ เรื่อง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ ๕ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา เพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์
ภาพยนตร์ โดยในปีนี้มีรายชื่อและข้อมูลฉบับย่อของมรดกภาพยนตร์ของชาติทั้ง ๒๕ เรื่อง ดังต่อไปนี้
[ เด็กซนสมัย ร.๗ ]

ภารกิจทหารอาสาสยาม
ในสงครามโลกครั้งที่ ๑
[พ.ศ. ๒๔๖๑]
ความยาว ๖๓.๒๖ นาที ฟิลม์ ๓๕ มม. / ขาว-ด�ำ / เงียบ
ผู้สร้าง
ภาพยนตร์บันทึกกิจวัตรของกองทหารอาสา
สยามที่ไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่ประเทศ
ฝรั่งเศส นับตั้งแต่เดินทางไปเหยียบแผ่นดินฝรั่งเศส
จนถึงการเดินทางไปประจ�ำการตามสถานที่ต่าง ๆ
และการฝึกอบรมหน้าที่ตามภารกิจ นับเป็นเอกสาร
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องกองทหารไทยในสงครามโลก
ครั้งที่ ๑ และเป็นภาพอันมีชีวิตชีวาแทนตัวทหาร
ผ่านศึกผู้ล่วงลับทั้งหลายเหล่านั้นตลอดไป

๔

[พ.ศ. ๒๔๗๐-๒๔๗๕]
ความยาว ๗ นาที ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�ำ / เงียบ
ผู้สร้าง
ภาพยนตร์นิรนามที่ถ่ายท�ำในราวปี ๒๔๗๐๒๔๗๕ บันทึกภาพเด็ก ๆ ชายหญิง อายุราว ๓-๔
ขวบ ถึง ๑๐ ขวบกลุ่มหนึ่ง ซึ่งแสดงการละเล่น เช่น
มอญซ่อนผ้า และท่าทางจากหนังฝรั่ง ที่สะท้อนให้
เห็นว่าภาพยนตร์มอี ทิ ธิพลอย่างไรและเพียงใดต่อวิถี
ชีวิตของคนและสังคมในสมัยนั้น ทั้งเป็นตัวอย่างอัน
หาได้ยากยิง่ ของภาพยนตร์ทบี่ นั ทึกให้เห็นพฤติกรรม
การเล่ น ซนหรื อ การเล่ น อวดของเด็ ก ไทยในสมั ย
รัชกาลที่ ๗ ที่ไม่อาจบรรยายให้เห็นได้เลยด้วยภาษา
พูด เขียน หรือภาพนิ่ง

พันท้ายนรสิงห์
วันแรกฉาย ๑ เมษายน ๒๔๙๓
ความยาว ๙๘ นาที ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / พากย์
บริษัทสร้าง อัศวินภาพยนตร์ ผู้ก�ำกับ มารุต
ภาพยนตร์ทสี่ ร้างจากบทละครเวทีของพระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ซึ่งเป็นละคร
เวที ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มระหว่ า งสงครามและหลั ง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ใหม่ ๆ โดยเล่าเรื่องที่แต่งขึ้น
จากเรื่องเกร็ดในพงศาวดารและประวัติศาสตร์สมัย
รัชกาลพระเจ้าเสือ กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เมือ่ เป็น
ภาพยนตร์กย็ งั คงได้รบั ความนิยมจากประชาชนผูช้ ม
ทั่วประเทศ นับเป็นภาพยนตร์ที่เป็นประวัติการณ์
และมีอทิ ธิพลต่ออารมณ์และความเชือ่ ของผูค้ นทัว่ ไป
ในสังคมไทย

[ ทหารไทยไปเกาหลี ]
[พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๕]
ความยาว ๗.๔๒ นาที ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�ำ / เสียง
ผู้สร้าง ส�ำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ
ภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อที่ส�ำนักข่าวสาร
อเมริ กั น กรุ ง เทพฯ ผลิ ต ขึ้ น ส�ำหรั บ เผยแพร่ สู ่
ประชาชนไทย เพือ่ แสดงเหตุผลทีป่ ระเทศไทยต้องส่ง
กองก�ำลังอาสาสมัครเข้าร่วมสงครามเกาหลี ซึ่งเป็น
สงครามทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๖ และ
ส่งผลให้เกิดการแบ่งประเทศเกาหลีเป็นสองประเทศ
เป็นตัวอย่างของภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อในยุค
สงครามเย็นของโลก และเป็นเอกสารหรือหลักฐาน
ประวัติศาสตร์ไทยกับสงครามเกาหลีที่มีค่าควรแก่
การศึกษาชิ้นหนึ่ง

โฆษณาพระเครื่องฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ

มรดกพระจอมเกล้า

(HERITAGE FROM KING MONGKUJ)
พ.ศ. ๒๔๙๗
ความยาว ๖๐ นาที ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เสียง
อ�ำนวยการสร้าง ส�ำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ
ผู้สร้าง ปรเมรุภาพยนตร์
ผลงานภาพยนตร์ เ รื่ อ งแรก ๆ ของส�ำนั ก
ข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ ที่เข้ามาตั้งส�ำนักงานใน
ประเทศไทย ในช่วงสงครามเย็นโดย ให้ ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล พระโอรสของกรมพระยาด�ำรง
ราชานุภาพ ซึ่งเป็นผู้ก�ำกับไทยมืออาชีพเป็นผู้ก�ำกับ
การแสดง เนื้ อ เรื่ อ งว่ า ด้ ว ยสั ม พั น ธภาพระหว่ า ง
ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีมาตั้งแต่
สมัยโบราณกาล ย้อนไปจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านหมอสอนศาสนาชาว
อเมริกนั ทีค่ นไทยรูจ้ กั เป็นอย่างดีคอื หมอบรัดเล เพือ่
ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยเห็นถึงคุณงามความดีและ
ความเป็นมิตรของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อประเทศไทย
มาช้านาน ตั้งแต่ครั้งยังใช้ชื่อว่า “สยาม”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช
[พ.ศ. ๒๔๙๙]
ความยาว ๑๓.๔๒ นาที ฟิลม์ ๑๖ มม. / ขาว-ด�ำ / เสียง
อ�ำนวยการสร้าง ส�ำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ
ผู้สร้าง พิฆเนศภาพยนตร์
ภาพยนตร์สารคดีบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จออกผนวช ระหว่าง
วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ จนกระทั่งลาผนวช
ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ปีเดียวกัน ถ่ายท�ำโดยส�ำนัก
ข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่พระราช
จริยวัตรในขณะที่ทรงผนวชให้ประชาชนชาวไทยได้
มีโอกาสชื่นชมพระบารมี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรง
เป็นตัวอย่างในการเป็นพุทธมามกะที่ดีให้แก่ปวงชน
ชาวไทย

[พ.ศ. ๒๕๐๐]
ความยาว ๔.๕๒ นาที ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ด�ำ / เสียง
อ�ำนวยการสร้าง [กระทรวงมหาดไทย]
ภาพยนตร์โฆษณาที่กระทรวงมหาดไทย ใน
สมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผลิตขึ้นเพื่อ
เชิ ญ ชวนให้ ป ระชาชนเช่ า พระเครื่ อ งฉลอง ๒๕
พุทธศตวรรษ ทีจ่ ดั สร้างมาจ�ำนวนมากหลายล้านองค์
เพื่อเรี่ยไรเงินรายได้ไปสมทบทุนสร้างพุทธมณฑล
เป็นพุทธบูชาและเป็นถาวรสถานใหญ่ให้เป็นหลัก
หมายของกึ่งพุทธกาล ถ่ายท�ำโดยส�ำนักงานโฆษณา
สรรพสิริ นับเป็นเอกสารหลักฐานชิ้นหนึ่งในการวัด
ระดับความเลื่อมใสศรัทธาและระดับการเข้าถึงพระ
ธรรมค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของสังคมไทย

ทะโมนไพร
พ.ศ. ๒๕๐๒
[ความยาวเหลือ ๔๒ นาที] ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / พากย์
ผู้สร้าง ธ�ำรง รุจนพันธุ์
ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ บุญรัตน์ ชัยวิเศษ
ภาพยนตร์ไทยที่สร้างโดยคนท้องถิ่นจังหวัด
นราธิวาส โดยใช้ฉากสถานที่ในท้องถิ่นและเพื่อนฝูง
ญาติมติ รเป็นผูแ้ สดง แล้วน�ำออกฉายตามโรงภาพยนตร์
ในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง นับเป็น
ตัวอย่างอันหาได้ยากยิ่งของภาพยนตร์ท้องถิ่นใน
ประเทศไทย ซึ่งในอดีตแทบทุกจังหวัดมักมีผู้ที่รับ
ถ่ายภาพยนตร์บนั ทึกงานพิธกี รรมต่าง ๆ คิดและถ่าย
ท�ำเป็นภาพยนตร์เรือ่ ง แล้วน�ำออกฉายดูกนั ในจังหวัด
ตนและจังหวัดใกล้เคียง ท�ำนองเดียวกับภาพยนตร์
เรื่อง ทะโมนไพร นี้

การปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ
ในต�ำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลและผู้น�ำทางทหาร
จนถึงล้มป่วยและอสัญกรรมของ
ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
[พ.ศ. ๒๕๐๖]
ความยาว ๒๕.๑๕ นาที ฟิลม์ ๑๖ มม. / ขาว-ด�ำ / เสียง
อ�ำนวยการสร้าง กองอ�ำนวยการกลางรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ (กรป. กลาง)
ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นหลังจากการอสัญกรรม
ของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี เมื่อวัน
ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๐๖ ไม่นานนัก เพื่อเผยแพร่เกียรติ
คุณความดีในขณะด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
ภาพยนตร์ได้แสดงด้วยภาพและเสียงบรรยายให้
เห็นว่า “ฯพณฯ” ได้ท�ำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอย่าง
เข้มแข็ง เพื่อบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขของราษฎร นับเป็น
งานบั น ทึ ก อารมณ์ ที่ มี ก ระแสสู ง ที่ สุ ด ครั้ ง หนึ่ ง ใน
ประวัตศิ าสตร์ชาติ และเป็นเอกสารแห่งความทรงจ�ำ
ทีไ่ ม่อาจบันทึกด้วยสือ่ อืน่ ๆ ให้รสู้ กึ ได้ดเี ท่าภาพยนตร์

ยุทธนา-ศิริพร

YUTHANA UND SIRIPON MONCH AUF ZEIT

[พ.ศ. ๒๕๐๖]
ความยาว ๔๔.๕๔ นาที ฟิลม์ ๑๖ มม. / ขาว-ด�ำ / เสียง
อ�ำนวยการสร้าง Hans Berthel
ภาพยนตร์ที่สร้างโดย ฮันส์ เบอร์เทล ผู้ก�ำกับ
ภาพยนตร์สารคดีชาวเยอรมัน บันทึกภาพสถานที่
ส�ำคัญ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในเมือง
กรุงราวปี ๒๕๐๖ ผ่านตัวละครหนุ่มสาวคู่รักชื่อ
ยุทธนา และ ศิรพิ ร โดยมี แท้ ประกาศวุฒสิ าร ผูส้ ร้าง
ภาพยนตร์ไทยทีม่ ชี อื่ เสียงเป็นผูช้ ว่ ยประสานงาน เมือ่
ถ่ายท�ำเสร็จได้ออกฉายทางโทรทัศน์ของเยอรมนี โดย
มีเสียงบรรยายภาษาเยอรมันตลอดทั้งเรื่อง นับเป็น
บทบันทึกของยุคสมัยที่สื่อใดก็ไม่อาจฉายภาพได้
เด่นชัดเท่ากับที่ปรากฏในภาพยนตร์

สายเลือดเดียวกัน

(THE SPREAD OF KINSHIP)
[พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๑]
ความยาว ๑๐๓ นาที ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เสียง
อ�ำนวยการสร้าง ส�ำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ
ภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อของส�ำนักข่าวสาร
อเมริ กั น กรุ ง เทพฯ และเป็ น ผลงานการแสดง
ภาพยนตร์เรือ่ งแรกของ พิศาล อัครเศรณี โดยเนือ้ หา
ได้จ�ำลองเหตุการณ์ให้เห็นถึงความโหดร้ายและวิธี
การแทรกซึ ม เข้ า มาในหมู ่ บ ้ า นของผู ้ ก ่ อ การร้ า ย
คอมมิวนิสต์ รวมทัง้ มีฉากซึง่ แสดงให้เห็นถึงยุทธวิธที ี่
รัฐน�ำการแสดงพื้นบ้านมาปรับใช้ในการสื่อสารกับ
ชาวบ้านเพื่อให้เข้าถึงการชวนเชื่อได้ดียิ่งขึ้น นับเป็น
ตัวอย่างภาพยนตร์โฆษณาชวนเชือ่ ทีส่ �ำคัญทีท่ �ำให้ได้
เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์สงั คมไทยในยุคสมัยหนึง่ ได้เป็น
อย่างดี

๕

ชู้
วันแรกฉาย ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕
ความยาว ๑๔๕ นาที ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
ผู้สร้าง เปี๊ยก โปสเตอร์ ผู้ก�ำกับ เปี๊ยก โปสเตอร์
ภาพยนตร์เล่าเรื่องที่มีตัวละครน�ำอยู่เพียง
๓ ตัวละคร ที่ไม่ใช่เป็นแค่ตัวแทนความดีชั่วแบบ
พระเอกนางเอกและตัวร้าย ทัง้ ยังพยายามตัง้ ค�ำถาม
ถึงศีลธรรมของมนุษย์ ซึ่งแตกต่างไปจากภาพยนตร์
ไทยเรือ่ งอืน่ โดยได้รบั รางวัลพิเศษในฐานะภาพยนตร์
ที่ มี เ นื้ อ หาโดดเด่ น แปลกแหวกแนว ในมหกรรม
ภาพยนตร์เอเชีย-แปซิฟกิ ครัง้ ที่ ๑๙ นับเป็นตัวอย่าง
อันหายากของภาพยนตร์ไทย ที่ผู้สร้างมีเจตนาใช้
ศิลปภาพยนตร์แสดงธรรม ว่าด้วยกิเลส ตัณหา ราคะ
ความโลภ และความเห็นแก่ตัวของมนุษย์

วัยตกกระ
วันแรกฉาย ๙ กันยายน ๒๕๒๑
ความยาว ๑๒๒ นาที ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
บริษทั ผูส้ ร้าง นครพิงค์โปรดักชัน่ ผูก้ �ำกับ ชนะ คราประยูร
ภาพยนตร์ทอี่ าจกล่าวได้วา่ เป็นภาพยนตร์ไทย
เรื่องแรกที่มีความกล้าหาญให้ผู้สูงอายุเป็นตัวหลัก
ของเรื่อง และเป็นครั้งแรกที่คนแก่มีพื้นที่ในการ
สือ่ สารเรือ่ งของตัวเองบนจอหนังไทย โดยสร้างขึน้ ใน
ช่วงเวลาที่มีการสร้างภาพยนตร์ไทยออกฉายเป็น
จ�ำนวนมากกว่าปกติ ทัง้ ยังมีเรือ่ งราวแปลกใหม่หลาก
หลายกว่าที่เคยสร้างกันมา

เงาะป่า
วันแรกฉาย ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๓
ความยาว ๘๖ นาที ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
บริษัทสร้าง อัศวินภาพยนตร์, ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
ผู้ก�ำกับ ภานุพันธุ์, เปี๊ยก โปสเตอร์
ภาพยนตร์เรื่องแรกและเรื่องเดียวที่สร้างจาก
บทละครร้ อ งพระราชนิ พ นธ์ ใ นพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “เงาะป่า” โดยเป็น
ผลงานการก�ำกับร่วมกันระหว่างผู้ก�ำกับคนส�ำคัญ
ต่างยุคสมัย คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุย์ คุ ล และ เปีย๊ ก โปสเตอร์ เพือ่ ถ่ายทอดบทละคร
ร้องและร�ำซึ่งเป็นภาษานาฏศิลปะแบบประเพณี ให้
ออกมาเป็นภาษาภาพยนตร์ไทยสมัยใหม่ จนเกิดเป็น
ภาพแทนอันมีชวี ติ ชีวาเสมือนมีตวั ตนจริงของตัวละคร
ที่เคยมีอยู่แต่ในจินตนาการจากบทพระราชนิพนธ์

๖

ประชาชนนอก

ด้วยเกล้า

พ.ศ. ๒๕๒๔
ความยาว ๙๐ นาที ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เสียง
ผู้สร้าง สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา
ผู้ก�ำกับ มานพ อุดมเดช
ภาพยนตร์ ที่ ส ร้ า งโดยสภาคาทอลิ ก แห่ ง
ประเทศไทยเพือ่ การพัฒนา เพือ่ เผยแพร่ให้ประชาชน
เข้าใจเศรษฐกิจและปัญหาทางสังคม โดยกลั่นกรอง
เรือ่ งราวจากประสบการณ์ของคนใกล้ตวั ทัง้ จากชีวติ
จริงของพ่อและแม่ของผู้ก�ำกับเอง ฉายครั้งแรกที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับความสนใจจาก
นักศึกษา นักวิชาการเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังได้รับ
เชิญไปฉายที่เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศหลาย
แห่ง นับเป็นผลงานสะท้อนปัญหาสังคมเรื่องส�ำคัญ
ที่ปรากฏในโลกภาพยนตร์ไทย

วันแรกฉาย ๓ ตุลาคม ๒๕๓๐
ความยาว ๑๐๗ นาที ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
บริษัทสร้าง ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
ผู้ก�ำกับ บัณฑิต ฤทธิ์ถกล
ภาพยนตร์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลอง
สิริราชสมบัติครบ ๔๐ ปี โดยเชื่อมโยงเรื่องราวความ
ยากล�ำบากของชาวนา ความเอารัดเอาเปรียบของ
นายทุน และพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทีม่ ตี อ่ ชาวนาผ่านโครงการพระราชด�ำริ
ต่าง ๆ ได้อย่างประณีต พิถีพิถัน เป็นธรรมชาติ และ
เป็นเนือ้ เดียวกันไปกับภาพยนตร์ นับเป็นตัวแทนของ
วงการภาพยนตร์ไทยที่ท�ำขึ้นเพื่อถวายความจงรัก
ภักดีและบูชาน�้ำพระราชหฤทัยของพระราชาผู้ทรง
เป็นพลังของแผ่นดิน

เพื่อน-แพง (PUEN-PAENG)

บ้านผีปอบ 2

วันแรกฉาย ๒๔ กันยายน ๒๕๒๖
ความยาว ๑๓๑ นาที ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
บริษัทสร้าง เชิดไชยภาพยนตร์ ผู้ก�ำกับ เชิด ทรงศรี
ภาพยนตร์ทดี่ ดั แปลงขึน้ จากเรือ่ งสัน้ แนวลูกทุง่
เรือ่ ง “เพือ่ น-แพง” ของยาขอบ (โชติ แพร่พนั ธุ)์ บอก
เล่าต�ำนานรักสามเส้าแห่งท้องทุ่ง ระหว่าง ลอ ชาย
หนุ่มผู้ผิดค�ำสาบานกับ เพื่อนและแพง สองพี่น้องผู้มี
ใจรักชายคนเดียวกัน และได้สอดแทรกวิถีชีวิตชาว
ไทยในช่วงประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๖ เอาไว้อย่างกลมกลืน
โดยเฉพาะด้านการบันเทิงและมหรสพซึ่งหล่อเลี้ยง
จิตใจของบรรพชนไทยมาก่อนหน้า นับเป็นผลงาน
อันมีเลือดเนื้อและตอกย�้ำให้เห็นถึงความรักความ
ชื่นชมและความเข้าใจในความเป็นไทยอย่างลึกซึ้ง
ของ เชิด ทรงศรี ผู้ก�ำกับผู้เป็น “จ้าวแห่งหนังไทย
ลูกทุ่ง”

วันแรกฉาย ๓ มีนาคม ๒๕๓๓
ความยาว ๙๑ นาที ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
บริษัทสร้าง กรุ๊ฟโฟร์โปรดักชั่น ผู้ก�ำกับ ศรีสวัสดิ์
ภาพยนตร์ที่ผสมผสานระหว่างหนังผีกับหนัง
ตลกไว้ด้วยกัน ซึ่งสร้างปรากฏการณ์การเป็นหนัง
ระดับรอง ทุนสร้างไม่สูง เน้นฉายโรงภาพยนตร์ต่าง
จั ง หวั ด แต่ ก ลั บ ประสบความส�ำเร็ จ อย่ า งสู ง จน
สามารถเข้าฉายที่โรงภาพยนตร์ชั้นน�ำในกรุงเทพฯ
ได้ โดยบ้านผีปอบ ภาค ๒ เป็นภาคแรกที่มีตัวละคร
ปอบหยิบ ซึง่ เป็นตัวละครผีหลักในภาพยนตร์ชดุ นีไ้ ป
จนจบ รับบทโดย ณัฐนี สิทธิสมาน โดยท่าจีบมือของ
ปอบหยิบ รวมทัง้ ฉากการวิง่ หนีดว้ ยวิธกี ารต่าง ๆ เพือ่
เรียกเสียงหัวเราะ ได้กลายเป็นภาพจ�ำของผู้คน จน
กระทั่งสามารถสร้างภาคต่อได้ถึง ๑๓ ภาค ในช่วง
เวลา ๕ ปี

(ON THE FRINGE OF SOCIETY)

เรื่องตลก 69 (6ixtynin9)
วันแรกฉาย ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
ความยาว ๑๑๕ นาที ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
บริษัทสร้าง ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
ผู้ก�ำกับ เป็นเอก รัตนเรือง
ภาพยนตร์ แ นวตลกร้ า ยที่ เ ล่ า เหตุ ก ารณ์ ใ น
ภาวะเศรษฐกิ จ ไทยตกต�่ ำ ยุ ค ฟองสบู ่ แ ตกหรื อ
วิ ก ฤติ ก ารณ์ ต ้ ม ย�ำกุ ้ ง เมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ผ่ า น
เรื่องราวของสาวออฟฟิศคนหนึ่งที่ถูกปลดออกจาก
งาน และเจอกล่องใส่เงินสดจ�ำนวนมหาศาลมาวางไว้
หน้าห้องพักโดยบังเอิญ นับเป็นผลงานแห่งยุคสมัยที่
ช่วยปลุกวงการหนังไทยซึ่งขณะนั้นก�ำลังสลบไสลให้
ฟื้นตื่นขึ้นมาพบเจอทิศทางใหม่ ๆ ในโลกภาพยนตร์
นับเป็นเอกสารบันทึกเรือ่ งราว ความรูส้ กึ หรืออารมณ์
ของสังคมไทย ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจยุคฟองสบูแ่ ตก
และโรคต้มย�ำกุ้งที่มีชีวิตชีวาที่สุด ซึ่งไม่อาจรับรู้ได้
จากสื่ออื่น ๆ

บางระจัน

(BANG-RAJAN The legend of the Village Warriors)

วันแรกฉาย ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๓
ความยาว ๑๑๘ นาที ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
บริษัทสร้าง ฟิล์มบางกอก ผู้ก�ำกับ ธนิตย์ จิตนุกูล
ภาพยนตร์ ที่ บ อกเล่ า ต�ำนานวี ร กรรมของ
ชาวบ้านบางระจันที่คนไทยรู้จักกันดีในฐานะภาพ
แทนของความสมัครสมานสามัคคีอุทิศตนต่อสู้กับ
ศัตรูที่เข้ามารุกราน โดยเพิ่มอรรถรสให้ตัวละครน�ำ
ซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาทั้ง ๑๑ คนมีมิติมากยิ่งขึ้น
และคัดเลือกนักแสดงให้ละม้ายคล้ายกับตัวละคร
นั้น ๆ มากที่สุด นับเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งที่
ประสบความส�ำเร็จอย่างมากทัง้ ด้านรายได้และรางวัล

เยาว์จนถึงวีรกรรมซึ่งยอมสละชีพแทนพระสวามีใน
สงครามยุทธหัตถีกบั กองทัพพม่า นับเป็นภาพประวัต-ิ
ศาสตร์ทเี่ คลือ่ นไหวได้ในรูปแบบของภาพยนตร์ และ
ช่วยกระตุ้นจิตส�ำนึกให้คนไทยเกิดความสนใจใน
ประวัตศิ าสตร์ของชาติ จนได้รบั การขนานนามว่าเป็น
ภาพยนตร์แห่งสยามประเทศ

ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ (SHUTTER)

๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๑

(MEKHONG FULL MOON PARTY)
วันแรกฉาย ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕
ความยาว ๑๒๐ นาที ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
บริษัทสร้าง จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร์ส, หับ โห้ หิ้น ฟิล์ม
ผู้ก�ำกับ จิระ มะลิกุล
ภาพยนตร์ ที่ ส ร้ า งจากต�ำนานพื้ น บ้ า นกั บ
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่เกิดขึ้นในคืนวันออก
พรรษาของทุ ก ปี แ ละเป็ น ที่ ขึ้ น ชื่ อ มากในอ�ำเภอ
โพนพิสยั จังหวัดหนองคาย โดยหยิบเอาเรือ่ งราวของ
ชุมชนพืน้ บ้านมาเล่าในแง่ของความเชือ่ บางประการ
และตั้งค�ำถามระหว่างการท�ำสิ่งที่ถูกต้องกับท�ำสิ่ง
หลอกลวง เมื่อออกฉายได้กระตุ้นให้เกิดความสนใจ
ใคร่รถู้ งึ สาเหตุของการเกิดบัง้ ไฟพญานาค จนเกิดการ
หาข้อพิสูจน์ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า จึงนับเป็นภาพยนตร์ที่ดี
เรื่องหนึ่ง ที่สมควรส่งเสริมให้ผู้คนได้เรียนรู้ผ่าน
ภาพยนตร์

รักแห่งสยาม (THE LOVE OF SIAM)

สุริโยไท

(THE LEGEND OF SURIYOTHAI)
วันแรกฉาย ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔
ความยาว ๑๔๒ นาที ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
บริษัทสร้าง พร้อมมิตรภาพยนตร์
ผู้ก�ำกับ ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล
ภาพยนตร์ระดับปรากฏการณ์ที่เล่าเรื่องราว
ประวัติศาสตร์พงศาวดารในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ต้น ผ่านเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ กับพระสุรโิ ยไท พระมเหสี
ของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ตั้งแต่ขณะทรงพระ-

วันแรกฉาย ๙ กันยายน ๒๕๔๗
ความยาว ๙๒ นาที ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
บริษัทสร้าง จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร์ส, จีเอ็มเอ็ม ไท หับ,
ฟีโนมีนา โมชั่น พิคเจอร์ส
ผู้ก�ำกับ บรรจง ปิสัญธนะกูล, ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ
ภาพยนตร์ ไ ทยแนวสยองขวั ญ ที่ ไ ด้ รั บ การ
ยกย่องว่าเป็นหนังผีไทยที่ดีที่สุดตลอดกาลเรื่องหนึ่ง
โดยน�ำเรื่องราวของรูปถ่ายติดภาพวิญญาณ ซึ่งเป็น
เรื่องลี้ลับยอดนิยมของผู้คนในสังคมมาเป็นประเด็น
หลักของเรื่อง และซ่อนเงื่อนคลายปมอย่างชาญ
ฉลาดด้วยบทภาพยนตร์ทแี่ ข็งแรงกว่าหนังผีไทยเรือ่ ง
อื่น ๆ ที่เคยมีมา จนส่งผลให้ภาพยนตร์ประสบความ
ส�ำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทั้งในและต่างประเทศ นับเป็น
ผลงานที่ ป ั ก ธงหนั ง ผี ไ ทยให้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก ในแผนที่
ภาพยนตร์โลกอย่างแท้จริง

องค์บาก (ONG-BAK)
วันแรกฉาย ๓๑ มกราคม ๒๕๔๖
ความยาว ๑๐๔ นาที ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
บริษทั สร้าง สหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชัน่ แนล, บาแรมยู
ผู้ก�ำกับ ปรัชญา ปิ่นแก้ว
ภาพยนตร์ประเภทศิลปะการต่อสูแ้ บบไทยทีม่ ี
เอกลักษณ์และเป็นเอกภาพ รวมทั้งมีฉากแอกชั่นที่
น่าตื่นตาตื่นใจตลอดทั้งเรื่อง โดยเกิดจากการผสม
ผสานความสามารถเฉพาะทางของทีมงานสร้างและ
นักแสดงน�ำได้อย่างลงตัว นับเป็นปรากฏการณ์ส�ำคัญ
ในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์โลก
และเป็นความตืน่ ตาตืน่ ใจของแฟนภาพยนตร์ทวั่ โลก
ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ประทับอยู่ในความทรงจ�ำตลอดไป

วันแรกฉาย ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ความยาว ๑๗๑ นาที ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง
บริษทั สร้าง สหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชัน่ แนล, บาแรมยู
ผู้ก�ำกับการแสดง ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
ภาพยนตร์ที่ดูเหมือนเป็นภาพยนตร์รักวัยรุ่น
ใส ๆ แต่เนื้อหากลับพลิกความคาดหวังกลายเป็น
เรื่องของครอบครัวที่มีบาดแผลจากการหายตัวไป
ของสมาชิกในบ้าน ทัง้ ยังน�ำเสนอความสับสนในเพศ
วิถีของตัวละคร แต่ท่ามกลางกระแสการวิพากษ์
วิจารณ์ กลับมีผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้จ�ำนวน
มากจนเกิ ด การรวมตั ว เป็ น แฟนคลั บ นั บ เป็ น
ภาพยนตร์ที่ทั้งสะท้อนอารมณ์ร่วมของยุคสมัยและ
สร้างกระแสความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นในสังคมไทยใน
ระดับประเทศ รวมทั้งได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอด
เยี่ยมจากสถาบันต่าง ๆ ที่จัดประกวดในปีนั้น

*หมายเหตุ ชื่อเรื่องที่อยู่ใน [ ... ] หมายถึง ภาพยนตร์เรื่องนั้นไม่มี
ชื่อเรื่องปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ เป็นชื่อที่หอภาพยนตร์ตั้งขึ้นเอง
ข้อมูลภาพยนตร์ที่อยู่ใน [ ... ] หมายถึง ข้อมูลที่หอภาพยนตร์
สันนิษฐานขึ้นเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานชัดเจน

รถโรงหนัง

รถโรงหนังตะลุยแดนอีสาน

(มาดูหนังด้วยกันนะ)
ะทีมงานรถโรงหนัง

โดย อัจฉรา รัศมีโชติ แล

สนุก ทรหด ฉ�่ำฝน แดดเปรี้ยง สายน�้ำ ภูเขา อาหาร
แซบนัว และผู้คนม่วนซื่น ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ได้ประสบพบเจอ
ขณะน�ำรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ตระเวนฉายภาพยนตร์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทริปนี้เราขับรถโรงหนังไปยังดินแดน
แห่งขุนเขาและสายน�ำ้ โขง ๔ จังหวัด โดยมีโปรแกรมฉายหนัง
ตามโรงเรียนและจุดฉายต่าง ๆ เป็นเวลาเกือบ ๒ เดือนด้วย
กัน โดยคาบเกี่ยวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน เริ่มจาก
จังหวัดเลย หนองบัวล�ำภู อุดรธานี และปิดท้ายกันที่จังหวัด
หนองคาย ก่ อ นจะกลั บ มายั ง หอภาพยนตร์ เ พื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมไปพบปะพีน
่ อ
้ งชาวเหนือกันต่อในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนนี้

๘

ตัวแทนโรงเร
ียนบ้านโคกงา
ม อ. ด่านซ้าย
แต่งผีตาโขน
จ. เลย
มาต้อนรับรถ
โรงหนัง

ก่อนหน้าที่จะเดินทางไปยังจังหวัดเลย ซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่รถโรงหนัง
มาเยือนถิ่นอีสาน มีเพื่อนคนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “คนอีสานเป็นคนสนุก” เรา
ยังไม่ปักใจเชื่อเช่นนั้น จนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจรถโรงหนังในครั้งนี้ จากไม่
รู้จักกลับกลายเป็นหลงรักภาคอีสานและคนอีสานไปเสียแล้ว เพราะความ
เรียบง่าย ความสดใส และความสนุกที่อยู่ในตัวเด็ก ๆ และพี่น้องชาวอีสาน
รวมไปถึงความตื่นเต้นและความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับรถโรงหนัง แววตาเป็น
ประกายของเด็ก ๆ ทีม่ โี อกาสได้ดหู นัง ท�ำให้ทมี งานรถโรงหนังมีความสุขอย่าง
บอกไม่ถูก
ช่วงเช้าและบ่ายของทุกวันจะเป็นการฉายภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้
ของโครงการโรงหนังโรงเรียน นักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ได้
นัดหมายเอาไว้ จะมายืนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเพื่อเตรียมตัวเข้าไปชม
ภาพยนตร์ แต่ละคนก็จะมีสหี น้าท่าทางทีแ่ ตกต่างกันออกไป ทัง้ ตืน่ เต้น สงสัย
และคาดเดาไปต่าง ๆ นานาว่าบรรยากาศภายในรถโรงหนังจะเป็นอย่างไร
และในช่วงเย็นเป็นรอบประชาชนทั่วไป น้อง ๆ คนไหนที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียน
ที่เป็นจุดฉาย ก็มักมารอดูหนังพร้อมกับผู้ใหญ่ในรอบเย็น

น้อง ๆ โรงเรียนบ้านหัวขัว อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ก�ำลังต่อคิวขึ้นรถโรงหนัง

คุณโดม สุขวงศ์ พูดคุยกับคณาจารย์ เกี่ยวกับภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้

ยกมือตอบค�ำถามเกี่ยวกับหนังอย่างสนุกสนาน

“เบิ่งหนังฟรีบ่ครับ” เด็กน้อยคนหนึ่งปั่นจักรยานมาแอบถาม พร้อม
กับเพื่อน ๆ ชาวแก๊งในหมู่บ้านใกล้กับจุดจอดรถโรงหนังในช่วงเย็นที่ก�ำลังจะ
มีการฉายหนังรอบประชาชน ทันทีทรี่ คู้ �ำตอบว่ารถโรงหนังจากหอภาพยนตร์
คันนี้มาบริการให้เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ก็ถึงกับยิ้มหน้าบานรีบไปบอกเพื่อนที่รออยู่อย่างตื่นเต้น ในเย็นวันนั้น
เด็กหลายคนที่ไม่เคยดูหนังในโรงมาก่อนในชีวิตมีโอกาสดูหนังร่วมกับเพื่อน
พ่อใหญ่-แม่ใหญ่ (ปู่ ย่า ตา ยาย) พ่อ แม่ พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา ในหมู่บ้าน การ
ดูหนังครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของใครบางคน และเป็นการหวนร�ำลึกถึง
อดีตทีผ่ า่ นมาของใครอีกหลายคน ในสมัยทีก่ จิ การโรงภาพยนตร์ประจ�ำต�ำบล
ยังไม่เลิกกิจการไป
การได้มาเยือนถิ่นอีสานในครั้งนี้ ทีมงานรถโรงหนังและหอภาพยนตร์
ต้องขอขอบคุณผูใ้ หญ่ใจดีหลาย ๆ ท่าน ทัง้ พ่อแม่พนี่ อ้ ง คณาจารย์ ข้าราชการ
ต�ำรวจ ทหาร วัฒนธรรมอ�ำเภอ วัฒนธรรมจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่คอย
ดูแล ให้การสนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกแก่เราเป็นอย่างดี หวังว่าเราจะ
มีโอกาสได้พบกันอีกครั้ง แต่จะเป็นจังหวัดไหนบ้างต้องรอติดตามข่าวรถ
โรงหนังกันนะคะ แล้วมาเบิ่งหนังน�ำกันเด้อ....

ติดตามภารกิจรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ได้ที่

www.fapot.org/cinemobile
หรือ www.facebook.com/thaicinemobile

ผู้ว่าราชการและวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมบนรถโรงหนัง
บรรยากาศคึกคักหลังดูหนัง เทศบาลเมืองท่าบ่อ
จ. หนองคาย

ลูกเสือจาก อ. โพนพิสัย จ.หนองคาย
สนใจภาพวาดข้างรถโรงหนังเป็นพิเศษ

ตื่นเต้นส
ุด ๆ เลย
ครับที่ได
โรงเรียน
้ดูหนังใน
บ้านกุด
โรงเป็น
ดินจี่ จ.
ครั้งแรก
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รถโรงหนังริมน�้ำโขง อ. สังคม จ. หนองคาย

๙

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ดาราดวงแรกแห่งโลกภาพยนตร์ไทย
โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

นี่คือเรื่องราวอย่างเทพนิยายของหญิงสาวจากต่าง
จังหวัดคนหนึ่ง ผู้อุดมไปด้วยความใฝ่ฝันอันหอมหวานใน
การอยากเป็นนักแสดงภาพยนตร์ และโชคชะตาได้น�ำพาให้
เธอก้าวเข้ามาเป็น “ดาราคนแรก” ของวงการภาพยนตร์ไทย
ความยาวนานของกาลเวลาอาจท�ำให้เรื่องราวเหล่านี้
ถูกหลงลืมไป แต่ไม่ว่าจะนานสักกี่สิบกี่ร้อยปี ก็ไม่อาจลบ
เลือนต�ำแหน่งเกียรติยศที่เธอมี ให้หายสาบสูญไปจากหน้า
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ได้

ย้อนเวลากลับไปเมื่อ ๑๐๐ ปีก่อน ที่ชุมชนบ้านหน้าผา ต�ำบลปากน�้ำ
โพ จังหวัดนครสวรรค์ เด็กหญิงคนหนึ่งนามว่า ฉวีวรรณ ดอกไม้งาม ได้
ก�ำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๘ ในครอบครัวที่มีบิดาท�ำ
อาชีพค้าไม้ และมีมารดาเป็นผู้ที่นิยมดูหนังอย่างเป็นชีวิตจิตใจ
นั่นคือยุคสมัยที่ภาพยนตร์ยังคงเป็นภาพยนตร์เงียบ โดยมีธรรมเนียม
การฉายแบ่งออกเป็นชุด ๆ เริ่มตั้งแต่หนังข่าว หนังสั้น หนังภาคต่อหรือเรียก
ว่าหนังซีเรียล และปิดท้ายด้วยหนังเรื่องยาว เริ่มฉายกันตั้งสองทุ่มเรื่อยไป
จนถึงล่วงเที่ยงคืน เมื่อถึงยามค�่ำ มารดาและฉวีวรรณพร้อมด้วยน้องสาว
จะอาบน�้ำแต่งตัว กินข้าว เสร็จแล้วพากันเดินถือตะเกียงฝ่าความมืดไปยัง
โรงหนังอันเป็นที่รักจนเป็นกิจวัตร ไม่เว้นแม้เวลาฝนตกฟ้าร้อง เมื่อได้ติด
สอยห้อยตามมารดามานั่งชื่นชมดาราฝรั่งขวัญใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน อานุภาพ
ของโลกมายาก็สะกดให้ฉวีวรรณเกิดความหลงใหลใฝ่ฝันอยากเป็นดาราผู้
มีชื่อเสียงอย่างเธอพวกนั้นดูบ้างสักครั้ง
ช่วงเวลานั้น ในพระนคร วงการภาพยนตร์ไทยก�ำลังเริ่มตั้งต้นขึ้นอย่าง
เป็นทางการ หลังจากที่ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้มีฝรั่งจากฮอลลีวู้ดเข้ามาสร้าง

หลวงภรตกรรมโกศล และ มานี สุมนนัฏ จากภาพยนตร์เรื่อง พญาน้อยชมตลาด (๒๔๗๖)

๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๘* เธอรับบทเป็นนางพญาผู้เลอโฉมแห่ง
ดินแดนอันลึกลับ ซึ่งขับให้เธอดูโดดเด่นยิ่งไปกว่าเรื่องแรก และหลัง
จากแสดงเรื่องนี้โรงถ่ายภาพยนตร์เสียงศรีกรุงซึ่งได้รับเอาแบบแผน
ธรรมเนียมต่าง ๆ มาจากโรงถ่ายในฮอลลีวู้ด ก็ได้ให้สิทธิ์เธอนั่ง “เก้าอี้
พิเศษ” ที่มีชื่อเธอจารึกติดไว้ในฐานะ “ดารา” ตามอย่างฮอลลีวู้ดเป็น
คนแรกของโรงถ่าย
แม้ มานี สุมนนัฏ จะไม่ใช่นกั แสดงหรือนางเอกภาพยนตร์คนแรก
ของไทย แต่ในยุครุ่งอรุณของวงการภาพยนตร์ไทยนี้ ก็ไม่มีนักแสดง
ก่อนหน้าคนใดเลย ทีจ่ ะแผ่ประกายรัศมีแห่งความเป็นดาราภาพยนตร์
ได้เทียมเท่าเธอ ณ เวลานี้ มานี สุมนนัฏ จึงไม่ใช่เพียงนักแสดงอย่างที่
เคยมีมาในวงการ แต่เธอนับเป็นดาราในความหมายอย่างค�ำว่า “สตาร์”
ของภาพยนตร์โลก เป็นคนแรกของไทยอย่างแท้จริง ซึง่ เก้าอีพ้ เิ ศษของ
โรงถ่ายภาพยนตร์เสียงศรีกรุงได้ท�ำให้ค�ำนิยามนีป้ รากฏขึน้ เป็นรูปธรรม
และท�ำให้มานี สุมนนัฏ ได้กลายเป็นความจริงแห่งความฝันของเด็ก
หนังเงียบที่ใช้คนไทยแสดงเรื่อง นางสาวสุวรรณ ย่างเข้าปี พ.ศ. ๒๔๗๐ พี่น้องสกุลวสุวัต น้อยฉวีวรรณ ดอกไม้งาม จากปากน�้ำโพ ผู้มีภาพยนตร์เป็นรักแรกพบ
แห่งหนังสือพิมพ์ศรีกรุงก็ได้สร้าง โชคสองชั้น หนังเงียบฝีมือคนไทยส�ำเร็จเป็นเรื่องแรก ในวัยเยาว์
และเมื่อล่วงเข้าสู่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ทีมงานวสุวัตก็สานต่อความส�ำเร็จด้วยการสร้างหนัง
ภายหลังโด่งดังอย่างรวดเร็วจากภาพยนตร์สองเรื่องแรกในชีวิต
เสียงไทยเรื่องแรกออกฉาย ตั้งชื่อว่า หลงทาง ในชื่อบริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ในภาพยนตร์เรื่องถัดมาคือ กลัวเมีย ซึ่งออกฉายเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม
ต้นปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ ภาพยนตร์เสียงเรื่องที่สองของสกุลวสุวัตได้
ออกฉายในพระนครและตระเวนไปตามต่างจังหวัด เป็นจุดเริ่มต้นให้ฉวีวรรณซึ่งก�ำลัง
เติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่น ได้รู้จักกับนักแสดงของบริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง คือ หลวงภรตกรรมโกศล (มงคล สุมนนัฏ) ผู้แสดงหนังมาตั้งแต่ นางสาวสุวรรณ และขณะนั้นเป็น
แม้ มานี สุมนนัฏ จะไม่ใช่นักแสดง
ตัวแทนของศรีกรุงน�ำ ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ มาฉายที่นครสวรรค์
หรือนางเอกภาพยนตร์คนแรกของไทย
ความฝันของดอกไม้งามแห่งปากน�้ำโพเริ่มฉายแววว่าจะเป็นจริง เมื่อหลวงภรตฯ
แต่ในยุครุ่งอรุณของวงการภาพยนตร์ไทยนี้
ได้มีโอกาสดูตัวเธอและเกิดพอใจ จึงได้เสนอไปยัง มานิต วสุวัต ผู้อ�ำนวยการของบริษัท
ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง เวลาผ่านไป จดหมายจากศรีกรุงได้ส่งมาถึงบ้านที่ปากน�้ำโพ เพื่อ
ก็ไม่มีนักแสดงก่อนหน้าคนใดเลย
เรียกตัวฉวีวรรณให้ไปพบที่พระนคร
ที่จะแผ่ประกายรัศมีแห่งความเป็นดาราภาพยนตร์
ขณะนัน้ เป็นช่วงเวลาแห่งความเปลีย่ นแปลงครัง้ ยิง่ ใหญ่ของบริษทั ภาพยนตร์เสียง
ได้เทียมเท่าเธอ
ศรีกรุงและวงการภาพยนตร์ไทย เมื่อพี่น้องวสุวัตได้ตอกย�้ำความเป็นผู้สร้างภาพยนตร์
อันดับหนึ่งของประเทศ ด้วยการลงทุนสร้างโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงขนาดใหญ่ระดับ
มาตรฐานสากลขึ้นเป็นแห่งแรกของไทยที่ทุ่งบางกะปิส�ำเร็จและเปิดด�ำเนินการในปี
พ.ศ. ๒๔๗๘ ตั้งชื่อว่า โรงถ่ายภาพยนตร์เสียงศรีกรุง โดยภาพยนตร์เรื่องแรกที่ถ่ายท�ำ
ในโรงถ่ายแห่งนี้คือ พญาน้อยชมตลาด ซึ่งได้เค้าเรื่องมาจากพงศาวดารมอญเรื่อง พ.ศ. ๒๔๗๙ มานีได้มีโอกาสประกบกับพระเอกหน้าใหม่ชื่อ จ�ำรัส
ราชาธิราช และผู้ที่ได้รับการวางตัวให้เป็นนางเอกของเรื่องและนางเอกคนแรกของ สุวคนธ์ ผู้มากด้วยเสน่ห์และมีน�้ำเสียงอันไพเราะกังวาน รวมทั้งเคยรับ
โรงถ่ายก็คือ สาวน้อยผู้หอบความฝันมาจากนครสวรรค์ ฉวีวรรณ ดอกไม้งาม
บทรองจากหนังศรีกรุงเรื่อง เลือดชาวนา (๒๔๗๙) มาก่อน การจับคู่
ฉวีวรรณ ได้รับการตั้งชื่อใหม่เป็น “มานี สุมนนัฏ” ตามนามสกุลของหลวงภรต- ครั้งใหม่นี้ประสบความส�ำเร็จอย่างดียิ่ง และจ�ำรัส สุวคนธ์ ก็ได้มีชื่อ
กรรมโกศล ผู้ชักน�ำเธอเข้าสู่วงการ และเป็นผู้รับบท “พญาน้อย” พระเอกของเรื่อง และสิทธิ์ในการนั่ง “เก้าอี้พิเศษ” ประจ�ำโรงถ่ายอย่างเดียวกับมานี
ด้วยความที่เป็นโรงถ่ายหนังแห่งแรก ระหว่างการถ่ายท�ำจึงมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมชม สุมนนัฏ นับเป็นคนที่สองของโรงถ่ายที่ได้รับฉายาว่า “ฮอลลีวู้ดแห่ง
นับร้อยคน แต่มานี สุมนนัฏ ซึ่งรับบทเป็นสาวรามัญนามว่า “เม้ยเจิง” กลับไม่ได้เผย สยาม” นี้
ให้เห็นถึงความประหม่า ทั้ง ๆ ที่ต้องแสดงบทบาทพร้อมร้องเพลงบันทึกเสียงสด ๆ ต่อ
ขึ้นปี พ.ศ. ๒๔๘๐ บริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุงได้เริ่มลงมือถ่าย
หน้าผู้ชมจ�ำนวนมาก จนถึงกับมีผู้เขียนชมเธอว่า “ช่างกล้าหาญและน่าเอ็นดู” รวมทั้ง ท�ำภาพยนตร์เสียงเรื่องยิ่งใหญ่ อย่างที่โรงถ่ายเรียกว่า “หนังซูเปอร์”
“อดที่จะชมความไพเราะแห่งน�้ำเสียงที่เธอร้องเสียมิได้”
ตามความตั้งใจที่มีมาตั้งแต่เริ่มต้นสร้างโรงถ่าย หนังซูเปอร์เรื่องนี้เป็น
พญาน้อยชมตลาด ออกฉายเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ แค่เพียงเรื่องแรก ภาพยนตร์ประเภทเพลงระบ�ำ ตั้งชื่อว่า เพลงหวานใจ ซึ่งทีมงานได้
ความงามของนางเอกใหม่ผู้มาพร้อมใบหน้ารูปไข่ซึ่งแต้มด้วยปากอันเรียวงาม และ วางแผนเขียนบท แต่งเพลง ซักซ้อมการเต้นระบ�ำและการแสดง รวม
ประดับด้วยรูปจมูกที่บางคม กับดวงตาหวามหวานชวนฝันราวกับนางเอกหนังฮอลลีวู้ด ทั้งลงทุนตกแต่งฉากอย่างทันสมัยและมโหฬารทั้งในและนอกโรงถ่าย
ก็เป็นที่เลื่องลือขจรขจายไปทั่ว และค�ำว่า “เม้ย” อันมาจากเม้ยเจิงนั้น ก็ได้กลาย มานานหลายเดือน
เป็นชื่อเรียกประจ�ำตัวเธอที่ติดปากคนรอบข้างไปโดยปริยายในชีวิตจริง ราวกับเป็นตรา
แน่นอนว่านักแสดงน�ำของหนังซูเปอร์เรื่องแรกของโรงถ่ายนั้น
ประทับถึงการแจ้งเกิดในโลกภาพยนตร์
จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากจ�ำรัส สุวคนธ์ และมานี สุมนนัฏ ผู้ก้าวขึ้น
ภาพยนตร์ เ รื่ อ งถั ด มาของมานี สุ ม นนั ฏ คื อ เมื อ งแม่ ห ม้ า ย ออกฉายเมื่ อ เป็ น คู ่ ด าราหวานใจอั น ดั บ หนึ่ ง ของศรี ก รุ ง โดยจ�ำรั ส รั บ บทเป็ น
* นับตามศักราชแบบเก่า (๑ เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่)

๑๑

มหาสงครามครั้งนี้ย่างกรายมาถึงเมืองไทยตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๔๘๔
ไม่เพียงแต่ท�ำลายบ้านเมือง แต่ยังตัดตอนให้วงการภาพยนตร์ไทยที่ก�ำลัง
พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบต้องหยุดชะงักลง และกินเวลานานเกือบสิบปีกว่า
จะพลิกฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งวงการภาพยนตร์ไทยยุคหลังสงครามนั้นเกือบจะ
เรียกได้วา่ เป็นวงการใหม่ ทีม่ กี �ำลังหลักเป็นเหล่าผูก้ �ำกับและนักแสดงทีโ่ ด่งดัง
จากเวทีละครที่เฟื่องฟูในช่วงระหว่างสงคราม และเริ่มต้นด้วยหนัง ๑๖ มม.
ทิง้ ให้ภาพยนตร์ ๓๕ มม. เสียงในฟิลม์ ระดับมาตรฐานสากลของโรงถ่ายอันดับ
หนึ่งอย่างศรีกรุงต้องกลายเป็นอดีต หลังสงคราม พี่น้องวสุวัตเลิกผลิต
ภาพยนตร์และตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโรงถ่ายกลายเป็นโรงหนังชื่อ “ศาลา
ศรีกรุง” ในขณะที่พระเอกรูปงาม จ�ำรัส สุวคนธ์ ได้เสียชีวิตลงอย่างอาภัพใน
ช่วงระหว่างสงครามนั้นเอง และดวงดาราหมายเลขหนึ่งอย่างมานี สุมนนัฏ ก็
ยังคงหรุบแสงอยู่ในครอบครัวสามโกเศศอันอบอุ่นของเธอ ปล่อยให้นางเอก
คนแล้วคนเล่าค่อย ๆ ก้าวขึ้นมาเป็นดาวฉายแสงดวงใหม่ โดยที่เธอไม่เคยคิด

สระประติมากรรม เพลงหวานใจ

“เก้าอี้พิเศษ” ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

ฉากนี้ทั้งนักแสดง ขุนวิจิตรมาตรา ผู้กำ�กับ และหลวงกลการเจนจิต
ผู้ถ่ายภาพยนตร์ ต้องลงไปอยู่ในน�้ำเพื่อถ่ายทำ�อย่างพิถีพิถัน
กันยาวนาน โดยมานี สุมนนัฏ ให้สัมภาษณ์ว่า
เธอกับจำ�รัส สุวคนธ์นั้น ต้องแช่น�้ำอยู่ในห้วยนานถึง ๘ ชั่วโมงเต็ม

เรืออากาศเอกแห่งกองทัพไทยทีข่ บั เครือ่ งบินพลัดตกไปในประเทศสมมตินาม
ว่า ซานคอสซาร์ ซึง่ มีมานีรบั บทเป็นพระราชินี ฉากเอกฉากหนึง่ คือฉากทีจ่ �ำรัส
แอบย่องมาข้างหลังพระราชินที กี่ �ำลังอาบน�ำ้ อยูร่ มิ ห้วย ด้วยความเข้าใจผิดคิด
ว่าเป็นสาวชาวเกาะ ฉากนี้ทั้งนักแสดง ขุนวิจิตรมาตรา ผู้ก�ำกับ และหลวงกลการเจนจิต ผู้ถ่ายภาพยนตร์ ต้องลงไปอยู่ในน�้ำเพื่อถ่ายท�ำอย่างพิถีพิถัน
กันยาวนาน โดยมานี สุมนนัฏ ให้สัมภาษณ์ว่า เธอกับจ�ำรัส สุวคนธ์นั้น ต้อง
แช่น�้ำอยู่ในห้วยนานถึง ๘ ชั่วโมงเต็ม
เพลงหวานใจ ออกฉายเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ นับเป็น
ภาพยนตร์ซูเปอร์เรื่องแรกของไทยและประสบความส�ำเร็จอย่างยิ่งใหญ่
ตรึงใจสมความอลังการของภาพยนตร์ ทั้งยังส่งผลให้จ�ำรัส สุวคนธ์ และมานี
สุมนนัฏ กลายเป็น “ดาราคูข่ วัญคูแ่ รก” ของวงการ นับเป็นช่วงทีร่ งุ่ โรจน์ทสี่ ดุ
ในอาชีพนักแสดงของทั้งคู่ แต่เป็นความรุ่งโรจน์ที่เสมือนพลุอันดังกึกก้อง
สว่างไสว เพียงชั่วครู่ก็พลันเลือนแสงและเงียบหายลงอย่างรวดเร็ว เมื่อจ�ำรัส
และมานีได้แสดงร่วมกันอีกแค่ครัง้ เดียวในภาพยนตร์เรือ่ งถัดมาคือ หลอกเมีย
ซึ่งเป็นภาคต่อของ กลัวเมีย ออกฉายเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๐*
ก่อนที่มานี สุมนนัฏ จะหันหลังให้แก่วงการออกไปใช้ชีวิตกับ สง่า สามโกเศศ
สามีซึ่งรู้จักกันตั้งแต่ช่วงต้นชีวิตการแสดง เมื่อขาดคู่ขวัญ จ�ำรัส สุวคนธ์ ก็มี
ผลงานภาพยนตร์อีกเพียง ๓ เรื่องคือ ในสวนรัก
(๒๔๘๑) ไม่เคยรัก (๒๔๘๓) และ น�้ำท่วมดีกว่า
ฝนแล้ง (๒๔๘๕) อันเป็นเรื่องสุดท้ายของ
โรงถ่ายภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ก่อน
จะปิดโรงถ่ายลงเพราะประสบ
น�้ำท่วมครั้งใหญ่และต้องภัย
จากสงครามโลกครั้งที่ ๒

๑๒

หวนคืนสู่ท้องฟ้ามายาผืนนี้อีกเลย
เรื่องราวของมานี สุมนนัฏ จึงค่อย ๆ ถูกลืมเลือนไปจากสังคมอย่าง
ช้า ๆ ท่ามกลางการรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งของวงการภาพยนตร์ไทย เวลา
ผ่านไปกว่า ๔๐ ปี วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ หอภาพยนตร์ เมื่อครั้งยัง
เป็นหน่วยงานราชการชื่อว่า “หอภาพยนตร์แห่งชาติ” ได้เชิญมานี สุมนนัฏ
หรือมานี สามโกเศศ ในวัย ๗๑ ปี มาประทับรอยมือรอยเท้าบนลานดาราหน้า
โรงหนังอลังการ ภายในบริเวณหอศิลป์เจ้าฟ้า เพื่อให้เป็นอมตนุสรณ์ถึง
เกียรติยศแห่งการเป็นดาราดวงแรกแห่งโลกภาพยนตร์ไทย จากนั้นไม่นาน
ดาวค้างฟ้าดวงนี้ก็ได้ล่วงลับดับแสงลงอย่างเงียบ ๆ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๓๓ ด้วยอายุ ๗๕ ปี
ปัจจุบัน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้น�ำรอยมือรอยเท้าของ
มานี สุมนนัฏ มาจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และได้จัดสร้าง
ประติมากรรมแสดงการถ่ายท�ำภาพยนตร์เรื่อง เพลงหวานใจ ระหว่างเธอกับ
จ�ำรัส สุวคนธ์ รวมทัง้ ได้อนุรกั ษ์บทเพลงทีเ่ ธอเคยร้องประกอบไว้ในภาพยนตร์
ทั้งหลายของศรีกรุงที่คงเหลืออยู่ในรูปแบบของแผ่นเสียง ให้เป็นเครื่องระลึก
ถึงผลงานภาพยนตร์ของเธอที่ยังคงสูญหายไปหมดสิ้น และเนื่องในวาระ
ครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาลของเธอ ที่จะมาถึงในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ นี้
หอภาพยนตร์ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมรับฟังเรือ่ งราวชีวติ ของมานี สุมนนัฏ
ผ่านค�ำบอกเล่าของทายาทและผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม “๑๐๐ ปี มานี
สุมนนัฏ ดาราดวงแรกแห่งโลกภาพยนตร์ไทย” ในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
ไม่เสียค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔ ต่อ ๑๑๑

ลานดารา

เสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ลานดารา

อั ญ ชลี จงคดี กิ จ เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ ๑๕
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นลูกสาวของ
เท่ ห ์ จงคดี กิ จ อดี ต บรรณาธิ ก าร
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และ
อนงค์ จงคดีกจ
ิ ซึง
่ เป็นน้องสาว
แท้ ๆ ของ มานี สามโกเศศ
ห รื อ “ ม า นี สุ ม น นั ฏ ”
นางเอกชื่ อ ดั ง ช่ ว งก่ อ น
สงครามโลกครัง
้ ที่ ๒ ผูถ
้ อ
ื
เป็ น นั ก แสดงภาพยนตร์
ระดับ “ดารา” คนแรกของ
วงการภาพยนตร์ไทย

ด้ ว ยความที่ เ กิ ด ในครอบครั ว ที่
ชื่นชอบการเล่นดนตรี ท�ำให้อัญชลีเริ่มหัดเล่น
ดนตรีและร้องเพลงมาตัง้ แต่เด็ก เมือ่ ย่างเข้าสูว่ ยั รุน่ เธอได้รบั
หน้าที่เล่นกีตาร์เบสในวงดนตรีของพี่ชาย เล่นประจ�ำอยู่ที่
โรงแรมมณเฑียร จากนัน้ จึงได้ยา้ ยไปเป็นนักร้องน�ำให้วงชือ่
The Everest ก่อนจะเดินไปศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาโท ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
เมื่อกลับมาจากต่างประเทศ อัญชลีได้มาเป็นนักร้องน�ำให้วง Baracudus ซึง่ แสดงตามโรงแรมชัน้ น�ำในกรุงเทพฯ ระหว่างนัน้ เธอเริม่ ปรากฏ
ตัวทางโทรทัศน์และนิตยสารแฟชั่น และได้เตรียมออกอัลบั้มเดี่ยวชุดแรก
โดยระหว่างนี้ บุคลิกอันโดดเด่นของเธอได้ไปสะดุดตา อภิชาติ โพธิไ์ พโรจน์
ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ จึงชักชวนให้เธอมาแสดงภาพยนตร์แนวชีวิต-วัยรุ่นที่
เขาก�ำกับ เรื่อง ถามหาความรัก
ถามหาความรัก ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยอัญชลีรบั บทเป็นเด็ก
สาววัยรุ่นมาดห้าวที่มีปัญหาครอบครัว แม้ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกจะ
ไม่ประสบความส�ำเร็จในแง่รายได้มากนัก
แต่ก็ท�ำให้ชื่อของ อัญชลี จงคดีกิจ เป็นที่
รูจ้ กั มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ “หนึง่
เดียวคนนี้” อัลบั้มเพลงชุดแรกในชีวิต
ของเธอได้วางแผงในปีถัดมา เสียงร้อง

อันมีเสน่ห์และมาดเท่ ๆ ได้ส่งผลให้เธอได้รับความนิยม
อย่างมากมายและรวดเร็วในระดับที่เรียกได้ว่าเป็น
ปรากฏการณ์ส�ำคัญของวงการบันเทิงไทยในยุค
นั้ น จน ม.จ. ทิ พ ยฉั ต ร ฉั ต รชั ย ผู ้ ก�ำกั บ
ภาพยนตร์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งด้ า นการสร้ า ง
ภาพยนตร์รักโรแมนติก ได้ทาบทาม
ให้เธอมาแสดงภาพยนตร์ประกบกับ
ธงไชย แมคอินไตย์ ดาราดาวรุ่ง
ผู้เพิ่งเริ่มมีผลงานการแสดงและ
ก�ำลั ง เตรี ย มออกอั ล บั้ ม เพลงชุ ด
แรกของตน
ภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อ ด้วยรัก
คือรัก ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โดย
เพลงประกอบภาพยนตร์น�ำมาจากอัลบั้ม
หนึง่ เดียวคนนี้ ของอัญชลี ซึง่ ได้รบั กระแสตอบรับ
อย่างล้นหลามจากบรรดาแฟนคลับของเธอ ชนิดที่หลายคน
ลงทุนเข้าไปดูซ�้ำหลายรอบเพื่อชื่นชมศิลปินขวัญใจ ท�ำให้
ภาพยนตร์ท�ำรายได้เป็นสถิตใิ นช่วงเวลานัน้ และยืนโรงฉาย
อย่างยาวนาน ส่งผลให้ ม.จ. ทิพยฉัตร ได้สานต่อความส�ำเร็จด้วยการน�ำ
ทั้งคู่กลับมาแสดงภาพยนตร์ร่วมกันอีก และตั้งชื่อว่า อีกครั้ง ออกฉายในปี
พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งยังคงได้รับการตอบรับอย่างดี โดยในปีเดียวกันนี้อัญชลี
ได้ออกอัลบั้มเพลงชุดที่ ๒ ในขณะที่ ธงไชย แมคอินไตย์ ได้ออกอัลบั้มชุด
แรก และประสบความส�ำเร็จอย่างยอดเยีย่ ม ยิง่ ช่วยเป็นการส่งให้ทงั้ คูก่ ลาย
เป็นศิลปินคู่ขวัญที่ยังคงได้รับการจดจ�ำมาจนถึงทุกวันนี้
แม้ อัญชลี จงคดีกิจ จะมีผลงานภาพยนตร์เพียง ๓ เรื่อง แต่การ
ปรากฏตัวบนจอเงินของเธอในช่วงเวลาดังกล่าวก็ถือเป็นเหตุการณ์ส�ำคัญ
ในหน้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๘ เนื่องในโอกาสที่ อัญชลี จงคดีกิจ ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม
“๑๐๐ ปี มานี สุมนนัฏ ดาราดวงแรกแห่งโลกภาพยนตร์ไทย” หอ
ภาพยนตร์จึงได้เชิญให้เธอมาประทับรอยมือรอยเท้า บนลานดารา หน้า
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา เพื่อให้เป็นอมตนุสรณ์แห่งการเป็นต�ำนานบท
หนึ่งในวงการภาพยนตร์ไทยของเธอ ที่ยังคงได้รับการชื่นชมอยู่เสมอใน
ปัจจุบัน
เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด

อัญชลี จงคดีกิจ จากภาพยนตร์เรื่อง
ถามหาความรัก (๒๕๒๗)

๑๓

หน่วยกู้หนัง

พันเอก พระยาฤทธิรงค์รณเฉท
(ทองค�ำ ไทไชโย)

กับหนังการแข่งขันชกมวยระหว่าง
คณะเวทีราชด�ำเนิน พระนคร กับ คณะสุรนารี อิสาน
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๙๗
โดย มานัสศักดิ์ ดอกไม้

วันหนึ่งในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ หน่วยกู้หนังได้รับ
โทรศัพท์จากบุรรี มั ย์ นำ�้ เสียงจากปลายสายบ่งบอกถึงความชรา “มีฟลิ ม์
หนังมวยไทยของพ่ออยากให้มาแปลงสัญญาณ” หน่วยกูห้ นังจึงสอบถาม
ข้อมูลในเบื้องต้น จนทราบว่าชายชราท่านนั้นคือ คุณธ�ำรง จารุปานฑุ
บุตรของ พันเอก พระยาฤทธิรงค์รณเฉท เจ้าของฟิล์มหนังการแข่งขัน
ชกมวยดังกล่าว หน่วยกู้หนังจึงได้นัดวัน เวลา และสถานที่กับคุณธ�ำรง
เพื่อรับมอบฟิล์มภาพยนตร์ชุดนี้ และเมื่อถึงวันเวลาที่นัดหมายคุณธ�ำรง
ก็ได้น�ำฟิล์มภาพยนตร์มามอบให้หอภาพยนตร์ “ฟิล์มหนังม้วนนี้อายุ
น่าจะสักหกสิบปีได้แล้ว” เมื่อหน่วยกู้หนังได้ยินดังนั้น ก็ได้แต่ภาวนาให้
ฟิล์มอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย จึงค่อย ๆ เปิดกล่องดู พบว่าฟิล์มไม่มีกลิ่น
และยังเห็นภาพอยู่ หมายความว่าฟิล์มรอดชีวิตแล้ว คุณธ�ำรงได้เล่า
ประวัติของคุณพ่อให้หน่วยกู้หนังฟังเพิ่มเติม และก่อนกลับบุรีรัมย์ก็ได้
มอบหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพันเอก พระยาฤทธิรงค์
รณเฉท (ทองค�ำ ไทไชโย) ให้หน่วยกู้หนังไว้ศึกษาชีวิตท่านด้วย
บทความนี้จึงแบ่งออกเป็น ๒ ตอน ตอนแรกจะเป็นประวัติโดยย่อ
ของพันเอก พระยาฤทธิรงค์รณเฉท และอีกตอนจะเป็นเรื่องหนังการ
แข่งขันชกมวย ระหว่าง คณะเวทีราชด�ำเนิน พระนคร กับ คณะสุรนารี
อิสาน วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๙๗

๑๔

ประวัติโดยย่อของ
พันเอก พระยาฤทธิรงค์รณเฉท
(ทองค�ำ ไทไชโย)
พันเอก พระยาฤทธิรงค์รณเฉท นามเดิม นายทองค�ำ เกิดที่บ้าน
ทิศใต้ วัดพระนารายณ์มหาราช ถนนจอมพล นครราชสีมา บิดาชื่อ ขุน
พินิจราชทรัพย์ มารดาชื่อ นางสมบุญ จารุปานฑุ
เกิดเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ เมื่อโตเรียนหนังสือที่
โรงเรียนรัฐบาลในวัดพระนารายณ์มหาราชจนจบชัน้ สูงสุด จึงไปเรียนต่อ
ที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกที่กรุงเทพฯ จบหลักสูตรเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๔
ก็มารับราชการเป็นนายร้อยส�ำรองราชการ สังกัดกรมทหารม้าที่ ๕
นครราชสีมา และเมื่ออายุ ๒๒ ปี ได้เป็น ร้อยเอก หลวงโจมพินาศ ผู้
บังคับการกรมทหารม้า รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว
ท่านเป็นนายทหารม้าหนุ่ม มุ่งมั่นท�ำงานขยันขันแข็ง จนอายุ
๓๕ ปี ได้เลื่อนต�ำแหน่งเป็น พันเอก พระยาฤทธิรงค์รณเฉท จากชีวิต
นายทหารม้าทีก่ �ำลังรุง่ โรจน์ตอ้ งมาหักเห เนือ่ งจากต้องหาคดีกบฏภายใน
พระราชอาณาจักร “กรณีบวรเดช” ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ และมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอดออกเสียจากยศบรรดาศักดิ์ และคืนเครือ่ ง
ราชอิสริยาภรณ์ฐานประพฤติตนไม่สมควรทีจ่ ะด�ำรงอยูใ่ นยศบรรดาศักดิ์
นักโทษเด็ดขาดชาย ทองค�ำ ไทไชโย ต้องถูกจองจ�ำในคุกบางขวาง
ต่อมาได้ถูกโยกย้ายไปอยู่ที่เกาะตะรุเตาและเกาะเต่าตามล�ำดับ ในที่สุด
ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ นายควง อภัยวงศ์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ปลด
ปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมด และหลังจากนั้นไม่นาน พันเอก พระยาฤทธิรงค์รณเฉท ก็ได้เริ่มเข้าสู่แวดวงมวยโคราช โดยสร้างสนามมวยขึ้น
บริเวณใกล้คูเมือง หน้าวัดสะแก ถนนราชด�ำเนิน ชื่อว่า “สนามมวย
สุรนารี” ซึ่งท่านถือเป็นบุคคลส�ำคัญที่มีส่วนส่งเสริมศิลปะมวยไทยของ
โคราช เพราะวงการมวยในช่วงนี้เจริญมาก มีการชิงแชมป์ของเวทีและ
จัดอันดับรุ่นต่าง ๆ อยู่เสมอ มีนักมวยหลายรุ่น และรางวัลนักมวยก็
จ่ายงาม

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
กลับคืนยศบรรดาศักดิ์ และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ตามทีร่ บั พระราชทาน
อยู่เดิม
ท่านถึงแก่อนิจกรรมด้วยเส้นโลหิตในหัวใจตีบตัน ณ โรงพยาบาล
เมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ สิริรวมอายุได้
๗๔ ปี ๘ เดือน กับ ๑๓ วัน

หนังการแข่งขันชกมวยระหว่าง
คณะเวทีราชด�ำเนิน พระนคร
กับ คณะสุรนารี อิสาน
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๙๗
ฟิล์มภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นฟิล์มขนาด ๑๖ มม. ขาว-ด�ำ เงียบ
ความยาว ๓๖ นาที ไม่ปรากฏชื่อผู้ถ่ายท�ำ แต่มีตัวอักษรบรรยายให้
ทราบว่ า เป็ น การแข่ ง ขั น ชกมวยไทยยกคณะ ระหว่ า ง คณะเวที
ราชด�ำเนิน พระนคร กับ คณะสุรนารี อิสาน ของพันเอก พระยาฤทธิรงค์รณเฉท ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๙๗ ณ เวทีราชด�ำเนิน พระนคร
การชกครั้งนี้นับเป็นศึกใหญ่เพราะเป็นการชกมวยไทยข้ามภาค
ซึ่งจะท�ำให้เห็นลีลามวยในแบบฉบับที่ต่างกัน มีผู้เข้าชมการแข่งขันกัน
อย่างเนืองแน่น ในการแข่งขันครั้งนี้มีคู่ชกทั้งหมด ๖ คู่ ฝ่ายชนะจะได้
สองคะแนน เสมอได้หนึ่งคะแนน ฝ่ายแพ้ไม่มีคะแนนให้ปลอบใจ
ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้
คู่ที่ ๑ อ�ำนวย ศิลาชัย แพ้ ธวัชชัย สุรนารี คณะเวทีราชด�ำเนิน
๐-๒ คณะสุรนารี
คู่ที่ ๒ ยืนยง เทพพิชัย เสมอกับ เหรียญชัย สุรนารี คณะเวที
ราชด�ำเนิน ๑-๓ คณะสุรนารี
คู่ที่ ๓ ปฐมชัย ชมศรีเมฆ ชนะน็อคยกสอง บรรจง สุรนารี คณะ
เวทีราชด�ำเนิน ๓-๓ คณะสุรนารี
คู่ที่ ๔ หลาว เลิศฤทธิ์ ชนะ ไกรศร สุรนารี คณะเวทีราชด�ำเนิน
๕-๓ คณะสุรนารี
คู่ที่ ๕ สุริยง ทรงกิตรัตน์ แพ้น็อคยกสี่ เรไร สุรนารี คณะเวที
ราชด�ำเนิน ๕-๕ คณะสุรนารี
คู่ที่ ๖ เกรียรติศักดิ์ ยนตรกิจ แพ้น็อคยกหนึ่ง ศิริศักดิ์ สุรนารี
รวมคะแนน คณะสุรนารี อิสาน ชนะ คณะเวทีราชด�ำเนิน พระนคร
ไปด้วยคะแนน ๗ ต่อ ๕ พันเอก พระยาฤทธิรงค์รณเฉท นายสนาม
มวยสุรนารี ขึ้นรับโล่ห์เกียรติยศของผู้ชนะ

ภาพยนตร์เรื่องนี้ท�ำให้หน่วยกู้หนังได้เห็นลีลาการออกอาวุธของ
มวยโคราชที่เร้าใจ เด็ดขาด มีแต่เดินบดขยี้ แม้จะตัวเล็กกว่า ยิ่งเจ็บก็ยิ่ง
เดิน หัวจิตหัวใจใส่เกินร้อย ดูแล้วเหมือนไม่สนใจเรื่องผลแพ้ชนะ แต่ขอ
ให้ชกสมศักดิ์ศรีนักมวยคณะสุรนารี อิสาน
หน่วยกูห้ นังจึงได้หาข้อมูลเกีย่ วกับมวยโคราชเพิม่ เติม ท�ำให้ทราบ
ว่า แต่เดิมนั้น มวยโคราชเป็นมวยคาดเชือก ไม่มีกติกาและเวทีแน่นอน
คู่ชกจะชกกันบนพื้นดินที่ไหนก็ได้ มีครูมวยที่มีฝีไม้ลายมือเก่งกาจ
เฉพาะตัวหลายคน ทางมวยโคราชเป็นมวยที่เตะและต่อยวงกว้างอย่าง
ที่เรียกกันว่า “เหวี่ยงควาย” รับเตะและป้องกันตัวด้วยการใช้แขน
ต่อมาเริม่ มีการพัฒนาโดยเอานวมแบบฝรัง่ มาให้นกั มวยสวมชกกันแทน
การคาดเชือก (สมัยรัชกาลที่ ๖-๘) เป็นช่วงที่นักมวยโคราชฝีมือดีและมี
ชื่อเสียงโด่งดังหลายคน เดินทางเข้ามาแข่งขันในกรุงเทพฯ มากขึ้น เวที
ราชด�ำเนินก่อสร้างขึ้น ตามด้วยเวทีลุมพินี เริ่มมีกฎกติกาชัดเจน และมี
คณะนักมวยเกิดขึ้น ต่อมาในยุครัชกาลที่ ๙ มีเวทีการแข่งขันมวยอยู่
ทุกหนแห่ง แต่ไม่ใช่มวยโคราชแบบดั้งเดิม มีกฎกติกาการแข่งขันของ
สมาคมมวยไทย มีการใช้พระราชบัญญัติกีฬามวย การฝึกซ้อมและการ
แข่งขันมวยเน้นไปในทางธุรกิจมากกว่าที่จะเน้นไปในทางศิลปะแม่ไม้
มวยไทยอย่างแต่ก่อน จึงเป็นที่น่าเสียดายว่า ในยุคปัจจุบัน เราจะไม่ได้
เห็นทางมวยโคราชแบบดั้งเดิมอีก
ส�ำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับชมการแข่งขันชกมวยนัดนี้
ได้ที่ ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลและภาพประกอบจากหนังสืออนุสรณ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ พันเอก พระยาฤทธิรงค์รณเฉท
(ทองค�ำ ไทไชโย)
ขอบคุณข้อมูลงานวิจัย “มวยไทยโคราช”
ดร. เช้า วาทโยธา

๑๕

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

ลีลาภาษาของ
วาณิช จรุงกิจอนันต์ ใน
โดย วิมลิน มีศิริ

คุณจ๋อมถูกใจแบบบ้านที่ผมเขียนให้เธอมาก
กลุ่มหนังสือ “บทประพันธ์ไทยที่น�ำมาสร้างภาพยนตร์” มีความ
ซึ่งสร้างความภูมิใจให้ผมส่วนหนึ่ง สถาปนิกทุกคนเป็นอย่างนี้
ส�ำคัญในฐานะเป็นแหล่งข้อมูลชัน้ ต้นส�ำหรับการผลิตภาพยนตร์ โดยห้องสมุด
เหมือนกับการที่มีคนให้โจทย์เลขยาก ๆ ไว้ข้อหนึ่ง
และโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี รวบรวมหนังสือกลุ่มนี้เพื่อเป็นคลังข้อมูล
แล้วเอามานั่งคิดกลับไปกลับมาจนกระทั่งได้ค�ำตอบออกมาถูกต้อง
ส�ำหรับการศึกษาด้าน “ภาพยนตร์กับบทประพันธ์” ตามความสนใจของ
แต่ละบุคคลในประเด็นต่าง ๆ เช่น ผู้เขียนบทภาพยนตร์มีวิธีการดัดแปลง
(วาณิช, ๒๕๕๑ : ๔๖)
จากบทประพันธ์อย่างไร การอ่านบทประพันธ์ทดแทนการชมภาพยนตร์ใน
กรณีภาพยนตร์บางเรื่องสูญหายหรือไม่สามารถหาดูได้ ซึ่ง “เคหาสน์ดาว”
ส�ำหรับการล�ำดับเหตุการณ์ของเรื่องเป็นไปตามล�ำดับเวลาให้ผู้อ่าน
คือ นิยายเล่มหนึง่ ในกลุม่ หนังสือบทประพันธ์ไทยทีน่ �ำมาสร้างภาพยนตร์และ
ติดตามไปเรื่อย ๆ ส่วนการเริ่มต้นของแต่ละบทนั้น วาณิชตั้งใจลดทอนและ
ออกฉายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ก�ำกับการแสดงโดย ศุภักษร
เลี่ยงจังหวะเร้าอารมณ์ของผู้อ่าน โดยเขียนอารัมภบทสั้น ๆ กระชับฉับพลัน
เพื่อดึงผู้อ่านเข้าสู่เรื่องทันที หากพิจารณาด้านแง่คิดจาก เคหาสน์ดาว เรื่อง
บ้านนั้นเราไม่ได้ปลูกกันเพื่ออยู่เพียงห้าปี สิบปี
นีอ้ าจเป็นเพียงเรือ่ งของคนสุดแสนธรรมดาสองคนมาพบกัน ไม่มปี รัชญา ไม่
เราอาจจะต้องอยู่ไปตลอดชีวิตเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นในวงเงินที่ท�ำได้
ได้แฝงแนวคิดใหม่ทลี่ ำ�้ ลึก ไม่มถี อ้ ยค�ำและทัศนะอันเข้มข้น แต่วาณิชสามารถ
เราต้องคิดล่วงหน้าให้ได้ประโยชน์กับเรามากที่สุด
สร้างเรื่องรักให้มีชีวิตชีวา มีลักษณะชวนฝันอย่างสมจริง อ่านแล้วมีรอยยิ้ม
แจ่มใส ด้วยลีลาภาษาเขียนที่ลื่นไหลของวาณิชในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ การ
- บางตอนจากบทประพันธ์ “เคหาสน์ดาว”
บรรยายเรื่องใช้ประโยคยาวที่เรียบเรียงด้วยความเรียบง่ายได้ใจความ ส่วน
- (วาณิช, ๒๕๕๑ : ๑๖)
การใช้ประโยคสั้นมีค�ำขยายไม่ซับซ้อน รวมถึงการเลือกใช้ค�ำให้เกิดภาพใน
จังหวะที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น
วาณิช จรุงกิจอนันต์ (๒๔๙๑-๒๕๕๓) นักเขียนชาวไทยล�ำดับที่ ๖
ผู้ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) พ.ศ.
อาการร้องไห้ของแสนเสน่ห์หยุดกึกราวกับรถเบรก
๒๕๒๗ สาขาเรื่องสั้น จากผลงาน “ซอยเดียวกัน” วาณิชเขียนหนังสือได้
(วาณิช, ๒๕๕๑ : ๘๖)
หลากหลายประเภท ได้แก่ เรื่องสั้น บทละคร บทภาพยนตร์ สารคดี บทกวี
หนังสือเด็ก บทความ คอลัมน์ นิยาย ซึ่งเขาเขียนนิยายเรื่องแรก คือ
“อ้าว ก็คืนนั้นโมเห็นพี่เขียวเทเหล้าเข้าปากพรวด ๆ
“เคหาสน์ดาว” ตีพิมพ์เป็นตอน ๆ ในสตรีสารรายสัปดาห์ มีผู้อ่านสนใจและ
อย่างกะกรอกน�้ำใส่ไห”
เขียนจดหมายไปแสดงความคิดเห็นทั้งชอบ ทั้งติเตียน หลังจากนั้นพิมพ์รวม
เล่มครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖
(วาณิช, ๒๕๕๑ : ๑๑๓)
บทประพันธ์ เคหาสน์ดาว มีแก่นหลักคือ เรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่ง
อยากมีบ้าน โดยชื่อเรื่อง “เคหาสน์ดาว” น่าจะหมายถึง บ้านของคุณ
ดาวส่องหรือจ๋อม ผู้รับบทบาทเป็นตัวละครหลักฝ่ายหญิง จากความมุ่งมั่น
ด้านบทสนทนามักใช้ค�ำเลียนเสียงค�ำพูดของตัวละคร การซ�้ำค�ำแบบ
ท�ำงานอย่างหนักเพือ่ หาเงินสร้างบ้านให้ส�ำเร็จ อันเป็นจุดเริม่ ต้นท�ำให้เธอได้ เปลี่ยนเสียง เพื่อสร้างบรรยากาศความสนุกสนานเป็นกันเอง ผู้อ่านรู้สึกใกล้
พบพระเอกคือ สงครามหรือเขียว ซึง่ วาณิชก�ำหนดให้เขียวเป็นผูเ้ ล่าเหตุการณ์ ชิดกับตัวละคร ตัวอย่างการสนทนาระหว่างโมกับเขียว
ทั้งหมดแก่ผู้อ่าน โดยใช้สรรพนามว่า “ผม”

๑๖

“แหม พี่เคี้ยวพี่เขียว โมท�ำให้ฟรี ๆ
ไม่ได้คิดสตางค์หรอกย่ะ ของจิ๊บจ้อยแค่นี้”

เรื่องควรรู้ก่อนมาใช้บริการ
ณ ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

โดย กันตพล สังข์รุ่ง

(วาณิช, ๒๕๕๑ : ๙๒)

อีกประเด็นทีพ่ บบ่อย คือ การใช้ภาษาปากหรือภาษาพูดในชีวติ ประจ�ำ
วัน เฉพาะสถานที่อันเป็นส่วนตัว เพื่อบ่งบอกความสนิทสนมและความ
สัมพันธ์ของตัวละคร เช่น บทพูดของเขียวในขณะสนทนากับทวนธน
“มึงชอบโล่ง ๆ ก็นอนกลางแจ้งซี จะปลูกบ้านหาห่...”

(วาณิช, ๒๕๕๑ : ๑๙)

นอกจากนั้นยังมีการเล่นค�ำ เพื่อเพิ่มสีสันแห่งท่วงท�ำนอง แต่งให้ชวน
อ่าน ชวนติดตาม เช่น

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี เป็นห้องสมุดเฉพาะ ซึ่ง
ให้บริการทรัพยากรที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องด้านภาพยนตร์เท่านั้น ได้แก่ สื่อ
โสตทัศน์ หนังสือ นิตยสาร วารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึง
บทภาพยนตร์ไทย โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย จดหมายเหตุด้านภาพยนตร์
วิทยานิพนธ์ท่ีศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อภาพยนตร์ แต่
เนื่องจากห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี มีลักษณะเป็นห้องสมุด
เฉพาะและมีพื้นที่ในการให้บริการจ�ำกัด การให้บริการบางอย่างจึงจ�ำเป็น
ต้องใช้เวลา ซึ่งอาจท�ำให้ผู้ใช้บริการบางท่านต้องเสียเวลาเดินทางมาและ
ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการกลับไป ฉะนั้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งาน
ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางห้องสมุดจึงขอแนะน�ำ ๕ เรื่องควรรู้
ก่อนมาใช้บริการที่ห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากห้องสมุด
และโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี มากที่สุด

๑

ถ้าแม่คุณจ๋อมเดาได้ คุณจ๋อมเองก็คงจะเดาได้
ผมคิดถึงตอนนี้ทีไรแล้ว ให้เคอะ ๆ เขิน ๆ เก้ ๆ กัง ๆ ทุกทีไป
ช�ำเลืองดูคุณจ๋อม ก็ไม่เห็นทีท่าอะไรจากเธอ

(วาณิช, ๒๕๕๑ : ๒๒๘)

นอกจากนั้นวาณิชมีลีลาการเขียนอีกลักษณะหนึ่ง คือ การแทรก
ประสบการณ์ส่วนตัวลงไปในงานเขียนต่าง ๆ ของเขา ส�ำหรับ เคหาสน์ดาว
ก็เช่นกัน วาณิชเลือกมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เป็นฉากส�ำคัญของ
เรื่อง เพื่อเป็นพื้นที่ติดต่อสื่อสารและนัดพบของตัวละครต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การพูดคุยเกีย่ วกับการสร้างบ้านของจ๋อม อีกทัง้ ในเรือ่ งนี้ เขียวเรียน
จบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และท�ำงานเป็นสถาปนิก ณ สถาบันแห่งนี้ ซึ่ง
วาณิชใช้ข้อมูลบางส่วนของชีวิตจริง เพราะเขาจบการศึกษาจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงอาชีพ
และสถานที่ท�ำงานของจ๋อมคือ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วาณิชคงหยิบยกต้นแบบมาจากภรรยาของเขา คุณทอรุ้ง
จรุงกิจอนันต์
การจบของบทประพันธ์ เคหาสน์ดาว นัน้ วาณิชใช้วธิ กี ารปิดเรือ่ งแบบ
ให้ผอู้ า่ นคิดหาค�ำตอบด้วยตนเอง โดยใช้สญ
ั ลักษณ์คอื กุญแจแฟลตของเขียว
ทดแทนค�ำพูดและความรู้สึกของจ๋อม หลังจากนี้จะเป็นเช่นไรเปิดโอกาสให้
ผู้อ่านจินตนาการเรื่องต่อไปได้ตามใจชอบ

ห้องสมุดเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

๒

เพื่อให้การรับบริการรวดเร็วขึ้นและผู้ใช้บริการสามารถทราบถึง
ทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่ทางห้องสมุดมีอยู่ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น
ข้อมูลที่ต้องการเบื้องต้นก่อนมาใช้บริการที่ห้องสมุดได้ที่เว็บไซต์ www.
fapot.org จากนั้นคลิกไปที่แถบเมนู ห้องสมุด เพื่อสืบค้นข้อมูลได้ตาม
ต้องการ ทั้งชื่อเรื่อง บุคคล หัวเรื่อง ค�ำส�ำคัญ ปี รวมถึงประเภทของ
ทรัพยากรต่าง ๆ (ปัจจุบันระบบสืบค้นก�ำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอาจ
สืบค้นข้อมูลได้เพียงเบื้องต้นในบางรายการ)

๓

เนื่องจากปัจจุบันห้องสมุดมีพื้นที่ในการให้บริการจ�ำกัด ท�ำให้การ
เข้าถึงทรัพยากรบางประเภทอาจเกิดความล่าช้า เช่น ภาพนิ่ง นิตยสาร
กฤตภาค บทภาพยนตร์ และโปสเตอร์ภาพยนตร์ ฉะนั้น ผู้ใช้บริการควร
ติดต่อแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ๑-๒ วัน เพื่อความสะดวกใน
การมารับบริการ

๔

ภาพยนตร์สว่ นใหญ่ในหอภาพยนตร์จะมีเจ้าของลิขสิทธิ์ หอภาพยนตร์
เป็นเพียงผูถ้ อื กรรมสิทธิ์ หากผูใ้ ช้บริการต้องการท�ำส�ำเนา ผูใ้ ช้บริการจะต้อง
ขอลิขสิทธิ์จากเจ้าของภาพยนตร์ก่อนเสมอ ซึ่งทางห้องสมุดสามารถแจ้ง
รายละเอียดในการติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์แก่ผู้ใช้บริการได้ แต่ไม่สามารถ
เป็นตัวแทนในการติดต่อได้ ผู้ใช้บริการจ�ำเป็นต้องติดต่อด้วยตนเอง เมื่อ
ได้รับอนุญาตแล้วจึงจะสามารถแจ้งท�ำส�ำเนากับทางห้องสมุดซึ่งมีอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ และรับส�ำเนาได้ภายใน ๓ วันท�ำการ

๕

ในอนาคตห้องสมุดจะย้ายไปยังอาคารหลังใหม่ทกี่ �ำลังก่อสร้าง ซึง่ จะ
ท�ำให้ห้องสมุดมีพื้นที่ให้บริการมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการและการ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
kantaphol_fa@hotmail.com
๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๒๑

๑๗

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

โดย จิตรกร สุนทรปักษิน

ข้อมูลภาพยนตร์

ภาพยนตร์เรือ่ ง พลายมลิวลั ลิ์ เป็นภาพยนตร์ ๑๖ มม. สีธรรมชาติ พากย์
โดยคณะกมลพิสมัย ดัดแปลงจากบทประพันธ์ของ ถนอม มหาเปารยะ เล่า
เรื่องราวความรัก ความผูกพัน ระหว่างช้างกับคนและคนกับช้าง ที่มีความรัก
โลภ โกรธ หลง เฉกเช่นปุถุชน จนท�ำให้เกิดเรื่องที่สุดแสนสะเทือนใจขึ้น
ผู้แสดง

เมื่ อ เดื อ นกรกฎาคมที่ ผ ่ า นมา กองบรรณาธิ ก ารจดหมายข่ า ว
หอภาพยนตร์ ได้รับต้นฉบับลายมือจาก จิตรกร สุนทรปักษิน พระเอก
หนังไทยชื่อดังในอดีต เจ้าของรางวัลตุ๊กตาทอง ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๐๓
ลูกชายของ วสันต์ สุนทรปักษิน นักแสดงและผูก้ �ำกับภาพยนตร์ทมี่ ผี ลงาน
โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ จนถึงต้นทศวรรษ
๒๕๐๐ โดยจิตรกรได้เขียนถึงเรือ่ งราวในวัยเยาว์เมือ่ ครัง้ ทีเ่ ขาได้มโี อกาส
เป็นนักแสดงเรื่องแรกร่วมกับคุณพ่อ ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์เรื่อง
พลายมลิวัลลิ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งเท่าที่ค้นพบข้อมูลจากนิตยสารและ
หนังสือพิมพ์ พบว่ามีการออกฉายเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖
ณ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย แต่ไม่อาจยืนยันได้ว่าเป็นการฉาย
ครั้งแรกหรือฉายซ�้ำ เนื่องจากยังไม่พบหลักฐานการออกฉายก่อนหน้านี้
กองบรรณาธิการฯ มีความยินดีทจี่ ะน�ำข้อเขียนชิน้ นีล้ งไว้เพือ่ ให้เป็น
“ความรู้และประวัติเล็ก ๆ ในวงการภาพยนตร์สมัยก่อน” แก่ผู้อ่าน ตาม
ความตั้งใจของจิตรกร สุนทรปักษิน

๑๘

วสันต์ สุนทรปักษิน เป็น ม.จ.สุริยา เยี่ยมสกุล
จมื่นมานิตย์นเรศ
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
วลิต สนธิรัตน์
ลัดดา เป็น อรพิน
จิตรกร สุนทรปักษิน เป็น กมลสุริยา หรือ จิ๋ว
พลายแก้ว ช้างงานของบริษัทศรีมหาราชา เป็น พลายมลิวัลลิ์

เรื่องย่อ

ม.จ. สุริยา ผู้มีชาติตระกูลฐานะนักเรียนนอกมีความรู้ ผิดหวังชีวิตใน
การท�ำงาน ท�ำให้เป็นผู้ติดเหล้าขนาดหนัก จนกระทั่งหลงไปอยู่ในป่าไม้
ศรีราชาโดยไม่มีใครรู้ว่าเป็นใคร ได้ท�ำงานเป็นควาญเลี้ยงช้างชื่อ “พลาย
มลิวัลลิ์” มีความผูกพันกันระหว่างคนกับสัตว์และสัตว์กับคน ในเวลา ๒ ปี
ที่อยู่ในป่าไม้ มีตัวเชื่อมคือเหล้าเถื่อน กินทั้งคนและช้าง
การหายไปของ ม.จ. สุริยา ที่มีบุตรชายกับภรรยา (อรพิน) ท�ำให้คิดว่า
เสียชีวิตไปแล้ว จึงได้แต่งงานใหม่ กับ ม.จ.วรวัฒน์ ภายหลัง ๒ ปี ได้น�ำ
ครอบครัวมาเยี่ยมเยียนดูแลธุรกิจของของครอบครัวที่ศรีราชา ท�ำให้ลูกชาย
(จิ๋ว) และสุริยาได้พบกัน “เลือดของคนทั้งสองเป็นเลือดเดียวกัน จึงเข้ากันได้
อย่างประหลาด” แต่พลายมลิวัลลิ์ที่มีความรักให้กับสุริยา เหมือนสัตว์รักคน
เกิดรัก โลภ โกรธ หลง เหมือนปุถุชน จึงดันรถไฟจะให้ทับร่างจิ๋ว ลูกชายที่
ก�ำลังเดินทางกลับ พ่อเห็นจึงโดดให้รถไฟทับเพื่อช่วยลูกชาย
“ความรักถึงระดับที่เรียกว่าหลงนั้น แม้จะเป็นความรักระหว่างคน
กับสัตว์หรือสัตว์กับคน ก็เป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียได้”
(ข้อความใน “...” มาจากบทประพันธ์เรื่อง พลายมลิวัลลิ์)

การเดินทางและการถ่ายท�ำที่ป่าไม้ศรีราชา พ.ศ. ๒๔๙๓
ข้อมูลจริงจากความทรงจ�ำของจิตรกร สุนทรปักษิน

กองถ่าย ผู้แสดง ไปปักหลักที่บริษัทศรีมหาราชา ซึ่งเป็นบริษัทท�ำไม้
ถูกต้องตามกฎหมาย ที่พักเป็นบ้านหลังใหญ่ใต้ถุนสูง อยู่บนลานกว้าง แทบ
จะอยู่กลางป่า ชั้นบนมีหลายห้อง ทีมงานทั้งหมดพักกันที่นี่ ใช้รถจี๊ปใหญ่ขน
ทุกคนและทุกอย่าง ตามถนนลูกรังเข้าไปถึงบ้าน หลังจากลงจากแพขนานยนต์
บริเวณที่พักโดยรอบมีบริเวณกว้าง รอบ ๆ
มีรางรถไฟ หัวจักรลากจูง รถไฟพ่วงลากซุงจากใน
ป่าลึกมาส่งที่ท่าซุง ใช้ช้างเป็นแรงงานยกลากซุง
ไม่เคยเห็นเครื่องจักรเวลานั้น
การเดิ น ทางไปศรี ร าชาสมั ย นั้ น ไม่ มี ร ถ
โฟร์วีลล์ ไม่มีกระบะ ไม่มีสิบล้อ มีแต่รถโดยสาร
เก่า ๆ รถจี๊ป รถส่วนตัวพอควร ไม่มีแม้แต่
สะพานข้ามแม่น�้ำบางปะกง แล้วจะข้ามแม่น�้ำ
กันยังไง
ผมจ�ำได้แม่นเพราะอยูใ่ นเหตุการณ์ การ
จะข้ า มจากกรุ ง เทพฯ สมุ ท รปราการ ไป
ศรีราชา ชลบุรี ไม่มสี ะพานบางปะกงเก่า ไม่มี
สะพานบางปะกงใหม่ ต้องใช้แพขนานยนต์จากฝั่งถึงฝั่ง แล่นไปแล่นกลับ
ข้ามแม่น�้ำ ซึ่งใช้เวลานานในการรอคิวขึ้นแพ ขนรถได้ ๔-๕ คันต่อเที่ยว
ปัจจุบันนี้ถา้ ข้ามจากฝัง่ กรุงเทพฯ ท่าแพขนานยนต์จะอยูด่ า้ นซ้ายมือใต้สะพาน
บางปะกงใหม่(ตอนนี้เป็นคอนโดมิเนียม)
ทีนกี้ ารรอคิวขึน้ แพขนานยนต์ขา้ มแม่นำ�้ จากฝัง่ กรุงเทพฯ ค่อนข้างสนุก
ท�ำให้เกิดตลาดขายอาหาร กินอาหาร สมัยนั้นไม่มีโฟม ถุงพลาสติกไม่รู้จัก
จ�ำได้ว่าใส่จานสังกะสีให้กิน รอบ ๆ นั้นจะมีของฝาก ของกิน เช่น อ้อยควั่น
ข้าวเกรียบว่าว ข้าวเกรียบงา ขนมไทยต่าง ๆ ที่คนสมัยนี้ไม่รู้จัก
ยิ่งใกล้ค�่ำ ซึ่งวันนั้นรถของเราได้คิวค�่ำ (คิวยาวมาก) เริ่มมีแสงสีเสียง
เหมือนกับมีงานวัดอย่างไรอย่างนั้น คนรอคิวก็เดินเล่น กินอาหาร วันนั้น
ก๋วยเตี๋ยวชามละ ๒๕-๕๐ สตางค์ เดี๋ยวนี้ ๓๐ บาท ยังหากินยาก
เสียงเพลงและบรรยากาศแบบงานวัด ระหว่างรอคอยคิว กินอิ่ม
เดินเล่นแบบไทยโบราณ ชีวิตไม่เครียดเร่งรีบเหมือนวันนี้ ส่วนขากลับก็ต้อง
ข้ามแพเหมือนเดิม แต่ไม่คึกคักเหมือนขาไปมีแค่ข้าวแกงพออิ่มไม่ถึง ๑ บาท
(ผมโตพอรู้จักใช้เงิน ๑ สตางค์ สตางค์รู สตางค์แดง สตางค์เงินแล้ว แม่ใช้ผม
ไปซื้อของที่ตลาดบ่อย ๆ)

ประวัติผู้ประพันธ์

ถนอม มหาเปารยะ นักเขียนหญิงสมัยยุคเปลีย่ นแปลงการปกครอง เกิด
เมื่อ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๑ ที่นางเลิ้ง กรุงเทพฯ เป็นบุตรีขุนธนการตรวจ (ถม
อรชุนกะ) กับนางเนื่อง
เรียนหนังสือที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย แต่งงานกับ เทพ มหาเปารยะ ผู้
เขียนเรื่อง “จ�ำปูน” เป็นเรื่องสั้นยอดเยี่ยมของเอเชีย แปลเป็นภาษาต่าง
ประเทศหลายภาษา
ถนอมท�ำงานครั้งแรกที่บริษัท หลุยส์ เลียวโนเวลล์ พ.ศ. ๒๔๗๕ ย้าย
ติดตามสามีไปอยู่ที่อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒
เป็นที่เกิดนวนิยายพลายมลิวัลลิ์ ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง พ.ศ. ๒๕๐๔ สิริ
รวมอายุ ๕๓ ปี

โปสเตอร์เรื่อง พลายมลิวัลลิ์ แขวนประดับอยู่ที่บ้านจิตรกร สุนทรปักษิน ตรงชื่อผู้แสดง "นิต" คือชื่อเล่นของจิตรกร

จิตรกร และ วสันต์ สุนทรปักษิน กับช้างพลายแก้ว
ขณะถ่ายภาพยนตร์เรื่อง พลายมลิวัลลิ์

๑๙

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

รางวัลจากงานประกวดภาพยนตร์ไทยครั้งแรก
โดย สุชีรา เทวะ

ท่านใดทีเ่ คยเข้าเยีย
่ มชมพิพธ
ิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
อาจเคยได้ยน
ิ วิทยากรน�ำชมบางท่านชักชวนระหว่างที่
ก�ำลังเดินขึ้นบันไดไปชั้นสองด้วยค�ำพูดที่ว่า “บันไดนี้
เป็นเสมือนบันไดแห่งความส�ำเร็จ” เพราะเมื่อก้าวขึ้นไป
ก็จะพบกับรางวัลจากการประกวดภาพยนตร์ไทยจาก
หลากหลายสถาบันและต่างยุคสมัย แต่ที่โดดเด่นที่สุด
ก็คือรางวัลจากงานประกวดภาพยนตร์ไทย ประจ�ำปี
พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่ ง เป็ น เวที แ รกของการจั ด ประกวด
ภาพยนตร์ในประเทศไทย

งานประกวดภาพยนตร์ ไ ทยนี้ มี จุ ด เริ่ ม ต้ น จากความคิ ด ของ
สงบ สวนสิริ บรรณาธิการนิตยสารตุ๊กตาทอง เจ้าของนามปากกา
“สันตสิริ” จัดขึ้นครั้งแรก ณ เวทีลีลาศลุมพินีสถาน สวนลุมพินี เมื่อ
วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ จากการสนับสนุนของ หอการค้ากรุงเทพ
มีคณะกรรมการตัดสินรวมทั้งหมด ๑๐ คน ทั้งนักประพันธ์ นักวิจารณ์
นักเซนเซอร์ นักหนังสือพิมพ์ และผู้ที่ดูภาพยนตร์เป็นประจ�ำ โดย
สงบ สวนสิริ รับหน้าที่เป็นประธาน
เนื่องจากการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก ทางผู้จัดงานจึง
ไม่ได้จ�ำกัดปีของภาพยนตร์ จึงมีภาพยนตร์ไทยทั้งเก่าและใหม่ส่งเข้า
มาประกวด รวมทั้งสิ้น ๕๒ เรื่อง ประกอบด้วยภาพยนตร์ที่ถ่ายท�ำ
ในระบบ ๓๕ มม. จ�ำนวน ๔ เรื่อง และภาพยนตร์ที่ถ่ายท�ำในระบบ
๑๖ มม. จ�ำนวน ๔๘ เรื่อง แบ่งรางวัลออกเป็น ๒ ประเภทคือ “รางวัล
ตุ๊กตาทอง” มีลักษณะเป็นรูปละครร�ำตัวพระและตัวนาง ท�ำจาก
ทองเหลืองติดตั้งบนฐานไม้ย่อมุมสีด�ำ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้แสดง
ยอดเยีย่ มใน ๔ สาขา คือ ดาราน�ำยอดเยีย่ มฝ่ายชาย ดาราน�ำยอดเยีย่ ม
ฝ่ายหญิง ดาราประกอบฝ่ายชาย และดาราประกอบฝ่ายหญิง และ
“รางวัลส�ำเภาทอง” รูปแบบรางวัลเป็นสัญลักษณ์ของสมาคมหอการค้า
รูปส�ำเภาทองอยู่บนเกลียวคลื่น วัสดุท�ำจากทองเหลืองฉลุลายติดตั้ง
บนฐานไม้สี่เหลี่ยมย่อมุม เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการ
สร้างภาพยนตร์ในต�ำแหน่งต่าง ๆ นอกจากนีย้ งั มีรางวัลพิเศษอีก ๒ รางวัล

๒๐

รางวัลส�ำเภาทองของ
รัตน์ เปสตันยี

ลือชัย นฤนาท น�ำรางวัลตุก
๊ ตาทอง
มามอบให้ ณ ลานดารา

วิไลวรรณ วัฒนพานิช กับตุก
๊ ตาทอง
ในงานประกวดภาพยนตร์ไทย เมือ
่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐

มอบให้แก่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๐๐ (เศรษฐีอนาถา) และผู้วิวัฒนาการ
สร้างภาพยนตร์ ๑๖ มม. (ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล) ซึ่งงานประกวดภาพยนตร์ในปีต่อมา
ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงรูปแบบรางวัลให้เหมือนกันทัง้ หมดเป็นองค์เทพสุรสั วดี เทพีแห่งศิลปะ
วิทยาการทั้งหลาย ดังนั้น ลักษณะรูปทรงของรางวัลจากงานประกวดภาพยนตร์ไทย
ครัง้ แรกนี้ จึงถือเป็นเอกลักษณ์ทมี่ ขี นึ้ เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ ในประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์ไทย
ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย มีรางวัลจากงานประกวดภาพยนตร์ไทยครั้งแรก จัด
แสดงอยู่ถึง ๔ รางวัล คือ รางวัลตุ๊กตาทอง ผู้แสดงน�ำยอดเยี่ยมฝ่ายชาย ของ ลือชัย
นฤนาท จากภาพยนตร์เรื่อง เล็บครุฑ (๒๕๐๐) ซึ่งคุณลือชัยเป็นผู้น�ำมามอบให้ด้วยตนเอง
เมือ่ ครัง้ มาพิมพ์มอื พิมพ์เท้า ณ ลานดารา รางวัลตุก๊ ตาทอง ผูแ้ สดงน�ำยอดเยีย่ มฝ่ายหญิง
ของ วิไลวรรณ วัฒนพาณิช จากภาพยนตร์เรื่อง สาวเครือฟ้า (๒๔๙๖) ซึ่งได้รับมอบจาก
แท้ ประกาศวุฒสิ าร ผูส้ ร้างภาพยนตร์ และ รางวัลส�ำเภาทอง การก�ำกับดีทสี่ ดุ ของ วสันต์
สุนทรปักษิน จากภาพยนตร์เรื่อง ทางเปลี่ยว (๒๔๙๘) ซึ่งคุณวสันต์เป็นผู้มามอบให้ โดย
ทั้ง ๓ รางวัลนี้จัดแสดงอยู่ร่วมกันตรง “มุมรางวัล” ระหว่างบันไดขึ้นชั้น ๒ ของพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย ในขณะที่อีกรางวัลคือ รางวัลส�ำเภาทอง การถ่ายภาพดีที่สุด (๓๕ มม.)
ของ รัตน์ เปสตันยี จากภาพยนตร์เรือ่ ง ชัว่ ฟ้าดินสลาย (๒๔๙๘) ซึง่ ได้รบั มอบจากครอบครัว
เปสตันยีนั้น จัดแสดงอยู่ ณ ห้องโถงเกียรติยศ (Hall of Fame)
ขอเชิ ญ มาชื่ น ชมและเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งราวของรางวั ล อั น ส�ำคั ญ และทรงคุ ณ ค่ า ทาง
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเหล่านี้ได้ที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เปิดให้บริการทุกวัน
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ ๕ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑

รางวัลตุ๊กตาทองของ วิไลวรรณ วัฒนพานิช และ ลือชัย นฤนาท
และรางวัลส�ำเภาทอง ของวสันต์ สุนทรปักษิน

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

เส้นทางนักพากย์ของ

ไกวัล วัฒนไกร
โดย ประสงค์ สว่างสุข

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์ ฉบับนี้เป็นเรื่องราวของ ไกวัล วัฒนไกร
ทายาทวิกหนังวัฒนไกรภาพยนตร์ ซึง่ ชีวติ พลิกผันจากคนฉายหนังมาเป็นนักพากย์
หนังกลางแปลงและโรงหนังชัน้ สอง จนก้าวไปเป็นนักพากย์การ์ตนู ทางช่อง ๙ และ
ได้รับรางวัลดีเด่น ในการผลิตผลงานสื่อมวลชนประเภทนักพากย์ภาพยนตร์ เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๒๙
อยากให้เล่าความเป็นมาของชื่อ วิกหนังวัฒนไกรภาพยนตร์

เริ่มมาจากพ่อของผมคือ นายจ�ำริต วัฒนไกร เป็นคนก่อตั้ง เมื่อก่อนพ่อผม
เป็นครูสอนหนังสือ ตอนหลังมาท�ำงานที่อ�ำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พอเจอ
คอเดียวกันก็ได้ร่วมหุ้นซื้อเครื่องฉาย ตั้งชื่อ สามชุกภาพยนตร์ เป็นเครื่องฉาย
๑๖ มม. สักพักใหญ่ ๆ ก็มาตั้งวิกหนังวัฒนไกรภาพยนตร์ ตอนนั้นยังใช้หลังคา
สังกะสี เก้าอี้ไม้ ผมเรียน ปวช. ที่เทคนิคกรุงเทพ มีหน้าที่ไปเอาใบปิดที่เฉลิมกรุง
ส่งกลับมาที่บ้าน ส่วนแม่ผมเป็นคนไปบุ๊คหนัง (การติดต่อสายหนังเพื่อน�ำหนังมา
ฉาย – ผู้เขียน) มาฉาย เก็บค่าดูผู้ใหญ่ ๑ บาท เด็ก ๑ สลึง

นายจ�ำริต วัฒนไกร

งานที่บ้าน พอดีมีงานที่อ�ำเภอศรีประจันต์ เขาเช่าเครื่องฉายกับจอไปตั้ง
อย่างเดียว ส่วนหนัง เช็คเกอร์จะน�ำมาจากกรุงเทพฯ ผมไปกัน ๓ คน ตอน
เย็นก็มีคนเอาหนังมาวางไว้ เรื่อง ศึกมอฮอก หนังอินเดีย พอถึงเวลาฉาย
ประมาณสามทุ่ม ผมก็เรียกคนที่เอาฟิล์มมาวาง บอกได้เวลาพากย์แล้วครับ
เขาบอกพากย์ไม่เป็น ส่งหนังอย่างเดียว ฉิบหายแล้ว นักพากย์แถวนั้นก็มีแต่
พีเ่ สริมทีอ่ ยูอ่ �ำเภอท่าช้าง จะติดต่อกันก็ไม่สะดวก คนดูปเู สือ่ เต็มไปหมด เพือ่ น
เริ่มมาพากย์หนังได้อย่างไร
ผมบอก เฮ้ย เอ็งพากย์เลย วันนั้นพากย์เรื่องแรกในชีวิต บทไม่เคยดูไม่เคย
ตอนนั้นเห็นนักพากย์รู้สึกมีคุณค่ามากเลย เพราะสมัยนั้นหนังไม่มีเสียง อ่าน ตอนนั้นเดือนกุมภาพันธ์อากาศหนาวแต่ผมพากย์ไปเหงื่อแตกไป แต่ก็
ต้องท�ำทุกอย่าง เคยไปฉายพร้อมกัน ๒ จอ จอของเราชายจริงหญิงมีหนวดพากย์ ไปรอดได้ โชคดีที่ผมเป็นคนอ่านหนังสือไว
คนเดียว อีกจอหนึง่ ชายจริงหญิงแท้ รูส้ กึ จะฉายเรือ่ ง แสนพยศ พีอ่ อ๋ งหรือกามนิต
น้อย แกพากย์คนเดียว คนดูไม่ได้ดูหนัง มาดูคนพากย์ จอเราชนะขาดเลย เราก็ เคยพากย์หนังเรื่องอะไรบ้าง
ยืนดูอยู่ ท�ำไมเขาเก่งจัง อยากจะเป็นนักพากย์บ้าง โรงเรียนปิด ผมกลับมาช่วย
ที่พอจะจ�ำได้ก็เรื่อง จ้าวสุริยา (Kings of the Sun) เป็นหนังที่ผมชอบ
มาก สามทหารเสือกับป่ามหาภัย หนังที่บ้านซื้อไว้ หนังอินเดีย เช่น รอยรัก
รอยมลทิน หนังไทยก็ ก�ำแพงเงินตรา 16 ปีแห่งความหลัง จอมโจรมเหศวร
ดอกอ้อ พากย์เสียงมิตร ชัยบัญชา ผมก็ได้ไปพากย์โรงหนังชัน้ สอง ส�ำโรงรามา
ปากน�้ำรามา กรุงสยามสะพานใหม่ ตอนนั้นคู่พากย์มี ๒-๓ คน ก็มีพี่ตุ้ม
สจีรัตน์, หนู โรสลาวัลย์ ที่ตอนนี้พากย์อยู่พันธมิตร แล้วก็ได้มาเป็นนักพากย์
การ์ตนู ฟรีแลนซ์ทชี่ อ่ ง ๙ เรือ่ งทีท่ �ำชือ่ เสียงคือ ดราก้อนบอล พากย์เป็นผูเ้ ฒ่า
เต่า และหนัง ไอ้มดแดง พากย์เป็นทาเคชิ
อยากฝากอะไรถึงหอภาพยนตร์

ผมเป็นนักพากย์มาตัง้ แต่วัยรุน่ จนตอนนีก้ ็ ๖๓ ปี ผมก็อยากจะให้มกี าร
เผยแพร่วชิ าการพากย์ภาพยนตร์ให้แก่เด็กรุน่ ใหม่ทสี่ นใจการพากย์ภาพยนตร์
ทั้งพากย์หนังที่ไม่มีเสียงโดยต้องท�ำเอฟเฟ็กต์ด้วย พากย์คนเดียวและการ
พากย์คู่ การพากย์หนังท�ำให้เราเป็นได้ทุกตัวแสดง พระเอก นางเอก ผู้ร้าย
ตัวตลก ภูตผิ ปี ศิ าจ เราสามารถเป็นใครก็ได้ แต่ตอนชีวติ จริงเราเป็นไม่ได้ ความ
รูส้ กึ ของผมถ้าท�ำให้คนมาเสพงานของเราแล้วเขารับรูค้ วามรูส้ กึ ของเราได้ ผม
ก็ดีใจ ผมคิดว่าเป็นการสร้างกุศลอีกวิธีหนึ่ง

๒๑

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
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เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจ�ำปี ๒๕๕๘

ปีสากลแห่งแสง
กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การเรียนรู้ เทศกาลที่เด็ก ๆ และผู้หลงใหลในมนต์เสน่ห์ของ
วิทยาศาสตร์ต่างรอคอย ซึ่งจัดโดยสถาบันเกอเธ่ ร่วมกับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
และ องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ โดยหอ
ภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) เป็ น หนึ่ ง ในภาคี ร ่ ว มจั ด
เทศกาลฯ ด้วยการเป็นสถานที่จัดฉาย

ส�ำหรับปีนี้ทางคณะกรรมการจัดงานได้
ก�ำหนดหัวข้อของการจัดงานว่า “ปีสากลแห่ง
แสง” ด้วยความคิดที่ว่าแสงมีความส�ำคัญ
อย่ า งมากในการด�ำรงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์
และเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ในการค้ น พบทาง
วิทยาศาสตร์อย่างมากมาย ปัจจุบัน
แสงถื อ เป็ น กุ ญ แจส�ำคั ญ ในการขั บ
เคลื่อนเศรษฐกิจในศตวรรษที่ ๒๑ ก่อ
ให้เกิดการปฏิวัติทางด้านการแพทย์
เปิ ด การสื่ อ สารระหว่ า งประเทศผ่ า น
อินเทอร์เน็ต และยังเป็นศูนย์กลางในการ
เชื่ อ มโยงทางวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และ
การเมืองของสังคมโลกอีกด้วย นอกจากนี้ ในปี
๒๕๕๘ ยังถือเป็นปีแห่งการครบรอบ ๑๐๐ ปี หลัง
จากที่ อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ได้เขียน
สมการทฤษฎีสัมพัทธภาพ ที่แสดงให้เห็นว่าแสงเป็น
ศูนย์กลางส�ำคัญของโครงสร้างพื้นที่และเวลาอย่างไร

๒๒

ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกภาพยนตร์ ๒๓ เรื่อง ๑๑ ประเทศ
จากทั้งหมดกว่า ๕๐ เรื่องทั่วโลก เพื่อน�ำมาฉายตามศูนย์จัดฉายต่าง ๆ
ทัว่ ประเทศไทย ซึง่ ประกอบด้วยภาพยนตร์ทใี่ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับแสงอย่าง
หลากหลาย ตั้งแต่ แสงจากธรรมชาติ เช่น รายการเปิดโลกวิทยาศาสตร์
ตอน ท้องฟ้าทอรุง้ , แสงเหนือ ประสบการณ์มหัศจรรย์, รายการใช้หมอง
ตอน กล้องรูเข็ม ฯลฯ ไปจนถึง แสงประดิษฐ์ เช่น วาดช้างด้วยแสง,
ความลับของแสงนีออน, หอนาฬิกาแอลอีดีแห่งเมกกะ ฯลฯ นอกจากนี้
ยังมีหนังวิทยาศาสตร์ที่ให้ความรู้ในเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การ
เดินทางของอาหาร, รายการ พลังชีวิต ๒ ตอน มหัศจรรย์ป่าบอร์เนียว,
รายการมองโลก ตอน เลนนาร์ทพูดผ่านดวงตา เป็นต้น
ส�ำหรับเทศกาลภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การเรียนรู้ ประเทศไทย
ครั้ ง ที่ ๑๑ ที่ จ ะจั ด ขึ้ น ที่ ห อภาพยนตร์ จะมี ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ ๑๖
พฤศจิกายน ถึง ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยปีนจี้ ะแบ่งเป็นสองโปรแกรม
โปรแกรมแรกคือ โปรแกรมนักเรียน ส�ำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม
และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้คัดเลือกภาพยนตร์ให้เหมาะส�ำหรับแต่ละระดับ
การศึกษา ตัง้ แต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียน
ที่สนใจเข้าร่วมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี โทร
๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔ ต่อ ๑๑๐
ส�ำหรับโปรแกรมที่สองคือ โปรแกรมประชาชน ซึ่งได้คัดเลือก
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ขนาดยาวหรือมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ และเป็น
ประโยชน์ต่อทุกเพศทุกวัยมาจัดฉายในวันที่ ๑๗, ๒๖ พฤศจิกายน และ
๑ ธันวาคม ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยสามารถติดตาม
รายละเอียดได้ที่โปรแกรมฉายภาพยนตร์ประจ�ำเดือน หน้า ๒๓ ถึง ๒๙
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด

โปรแกรมฉายภาพยนตร์

แนะน�ำโปรแกรม
เดือนพฤศจิกายน โรงภาพยนตร์ศรีศาลายามี
โปรแกรมภาพยนตร์ ที่ ห ลากหลาย เริ่ ม ต้ น ด้ ว ย
โปรแกรมร�ำลึกถึงบุคคลส�ำคัญผู้ล่วงลับไปในช่วงเดือน
กันยายนที่ผ่านมา คือ ภูษิต อภิมัน อดีตนักแสดง
ชื่อดังของวงการภาพยนตร์ไทย ผู้เคยมาประทับรอย
มื อ รอยเท้ า เป็ น ดาวดวงที่ ๘๘ บนลานดารา และ
ประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานนวนิยาย
ที่ได้รับการน�ำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ คือ เวลาใน
ขวดแก้ว และ ขอหมอนใบนั้น...ที่เธอฝันยามหนุน
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาขอร่วมไว้อาลัยต่อการจาก
ไปของทั้งสองท่าน ด้วยการน�ำผลงานการแสดงเรื่อง
เด่นของภูษิต อภิมัน และภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจาก
บทประพันธ์ของประภัสสร เสวิกุลมาจัดฉายให้ชมกัน
ในช่วงต้นเดือน
ผลงานของนักแสดงอีกท่านหนึ่งที่น�ำมาจัดฉาย
ในช่วงเดือนนี้ คือ ผลงานของ อัญชลี จงคดีกจิ ต�ำนาน
นักร้องหญิงของไทย ที่เคยแสดงภาพยนตร์ไว้ในยุค
เริ่มต้นการเป็นนักร้อง และกลายเป็นปรากฏการณ์
ส�ำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยในช่วงนั้น โดยอัญชลี
จงคดีกิจ ผู้เป็นหลานของ มานี สุมนนัฏ นางเอกดังใน
ยุคก่อนสงครามโลก ครั้งที่ ๒ จะมาประทับรอยมือ
รอยเท้า ณ ลานดารา และร่วมกิจกรรม “๑๐๐ ปี มานี
สุมนนัฏ ดาราดวงแรกแห่งโลกภาพยนตร์ไทย” ในวัน
เสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายนนี้
อีกโปรแกรมส�ำคัญที่ไม่ควรพลาด คือ โปรแกรม
มรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕ ซึ่งได้น�ำภาพยนตร์
ขนาดยาว ที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นให้ เ ป็ น มรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๔ ตุลาคมที่ผ่านมา มาจัดฉายให้ชมตลอดทั้งเดือน
พฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนธันวาคม
นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ย. – ๔ ธ.ค. ยังเป็น
ช่วงทีห่ อภาพยนตร์จดั เทศกาลภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ โดยนอกจาก
โปรแกรมส�ำหรับนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่
ใกล้เคียงแล้ว โรงภาพยนตร์ศรีศาลายายังคัดเลือก
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจในเทศกาลฯ มาจัด
ฉายในโปรแกรมภาพยนตร์วันที่ ๑๗, ๒๖ พ.ย. และ
วันที่ ๑ ธ.ค. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษา
เรือ่ งราวความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ผา่ นภาพยนตร์อกี ด้วย
ปิดท้ายด้วยโปรแกรมประจ�ำเดือนธันวาคม คือ
โปรแกรม Bikes in Films ซึ่งน�ำภาพยนตร์ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับจักรยานมาจัดฉายให้ชมหลายเรื่อง เพื่อให้
สองคล้องกับกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ “Bike for Dad”
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในพระราชปณิธานและพระราโชบาย
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และตัง้ แต่วนั ที่ ๑๔ – ๓๐ ธันวาคม โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายาจะงดฉายภาพยนตร์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
และระบบอ�ำนวยความสะดวกของโรงภาพยนตร์ ทั้ง
ภายในและภายนอก โดยจะกลับมาเปิดใช้งานอีกครัง้ ใน
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ด้วยกิจกรรมดูหนังข้ามปี กิจกรรม
มอบความสุขส่งท้ายปีที่หลายท่านรอคอย

โปรแกรมฉายเดือนพฤศจิ
กายน
Screening Program in November

อาทิตย์ท่ี ๑ พฤศจิกายน

อังคารที่ ๓ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ น. มรดกพระจอมเกล้า
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕)
๒๔๙๗ / ก�ำกับโดย ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล / สร้างโดย
ส�ำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ / ความยาว ๖๐ นาที

หนองบัวแดง (โปรแกรมร�ำลึกภูษิต อภิมัน)
๒๕๑๖ / ก�ำกับโดย ส. อาสนจินดา / สร้างโดย อุดมฟิล์ม /
ความยาว ๑๒๕ นาที

ผลงานภาพยนตร์เรือ่ งแรก ๆ ของส�ำนักข่าวสารอเมริกนั
ทีเ่ ข้ามาตัง้ ส�ำนักงานในประเทศไทย ในช่วงสงครามเย็น
โดยให้ ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล พระโอรสของกรม
พระยาด�ำรงราชานุภาพ ซึ่งเป็นผู้ก�ำกับไทยมืออาชีพ
เป็นผู้ก�ำกับการแสดง เนื้อเรื่องว่าด้วยสัมพันธภาพ
ระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีมา
ตั้ ง แต่ ส มั ย โบราณกาล ย้ อ นไปจนถึ ง สมั ย พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านหมอสอนศาสนา
ชาวอเมริกันที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีคือ หมอบรัดเล
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยเห็นถึงคุณงามความดีและ
ความเป็นมิตรของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อประเทศไทยมา
ช้านาน ตั้งแต่ครั้งยังใช้ชื่อว่า “สยาม”
เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา

ร่วมชมภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ โดม สุขวงศ์
ผู ้ อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ และตั ว แทนกรรมการ
ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา, พลเอก บัญชร ชวาลศิลป์
และ มโนธรรม เทียมเทียบรัตน์

หลังกลับจากเมืองนอก ลูกน�้ำ ได้ทราบข่าวร้ายว่า
แม่ ข องเธอหั ว ใจวายที่ ห นองบั ว แดง ขณะไปเยี่ ย ม
ขุนบริพัตรเพื่อยืมเงินมาช�ำระหนี้ที่มีมากมาย ซ�้ำยังได้
รับโทรเลขลึกลับจาก ภูไท ลูกชายของขุนบริพตั ร ท�ำให้
เธอตัดสินใจเดินทางไปยังหนองบัวแดง ที่ซึ่งเธอได้พบ
คนแปลกประหลาดมากมาย รวมทั้ง นายทม ชายหลัง
ค่อมที่บอกว่าเป็นน้องชายของภูไท และต้องทราบข่าว
ร้ายอีกครัง้ ว่า ลูกนก พีส่ าวของเธอทีแ่ ต่งงานกับภูไทได้
เสียชีวติ แล้ว ด้วยหนีส้ นิ ของครอบครัวท�ำให้เธอจ�ำต้อง
แต่งงานกับภูไทแทนพีส่ าว ทัง้ ทีส่ งสัยว่าภูไทคือฆาตกร
พุ ธที่ ๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
บางระจัน (โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕)
๒๕๔๓ / ก�ำกับโดย ธนิตย์ จิตนุกลู / สร้างโดย ฟิลม์ บางกอก /
ความยาว ๑๑๘ นาที

ภาพยนตร์ ที่บอกเล่ า ต�ำนานวี ร กรรมของชาวบ้ า น
บางระจันทีค่ นไทยรูจ้ กั กันดีในฐานะภาพแทนของความ
สมัครสมานสามัคคีอทุ ศิ ตนต่อสูก้ บั ศัตรูทเี่ ข้ามารุกราน
โดยเพิม่ อรรถรสให้ตวั ละครน�ำซึง่ เป็นชาวบ้านธรรมดา
ทั้ง ๑๑ คนมีมิติมากยิ่งขึ้น และคัดเลือกนักแสดงให้
ละม้ายคล้ายกับตัวละครนั้น ๆ มากที่สุด ส่งผลให้
ประสบความส�ำเร็จอย่างมากทั้งด้านรายได้และรางวัล
พฤหัสบดีท่ี ๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
Bloom in the Moonlight
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๖ / ก�ำกับโดย Sawai Shinichiro / สนับสนุนโดย
มูลนิธิญี่ปุ่น / ความยาว ๑๒๕ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยาย
ภาษาไทย)

เรื่องราวของ เรนทาโร่ ทะขิ (Rentaro Taki) นัก
เปียโนและนักแต่งเพลงผู้ได้ชื่อว่าเป็น โมซาร์ทแห่ง
ญี่ปุ่น โดยเขาถือเป็นคนญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับทุนจาก
รัฐบาลญีป่ นุ่ ไปศึกษาต่อด้านดนตรีทเี่ บอร์ลนิ ต่อมาเขา
จึงได้อุทิศตนให้แก่ดนตรีและการแต่งเพลงส�ำหรับ
เด็ก ๆ
= English Language or English Subtitle

๒๓

พฤหัสบดีท่ี ๑๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ล่องจุ๊น ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน
(โปรแกรมร�ำลึกประภัสสร เสวิกุล)
๒๕๓๙ / ก�ำกับโดย กมล ศรีสวัสดิ์ / สร้างโดย บริษัท อาร์
เอส ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๙๗ นาที

ศุกร์ท่ี ๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

อาทิตย์ท่ี ๘ พฤศจิกายน

เวลาในขวดแก้ว (โปรแกรมร�ำลึกประภัสสร เสวิกุล)
๒๕๓๔ / ก�ำกับโดย ประยูร วงศ์ชื่น, อมรศรี เย็นส�ำราญ,
อนุกูล จาโรทก / สร้างโดย เอเพ็กซ์โปรดักชั่น / ความยาว
๑๐๘ นาที

เวลา ๑๓.๐๐ น. Die Vermessung der Welt
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย Detlev Buck / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๑๑๘ นาที (ภาษา
เยอรมัน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ทดี่ ดั แปลงมาจากนวนิยายสะท้อนสังคมของ
ประภัสสร เสวิกุล บอกเล่าเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง
ที่ด�ำเนินชีวิตด้วยความหวังเรืองรอง แม้แต่ละคนจะมี
ปัญหาของตัวเอง แต่ในวันที่พวกเขาประคับประคอง
ความฝันให้เป็นจริง พวกเขากลับต้องพบเจอเหตุการณ์
รุนแรงทีท่ �ำร้ายทัง้ กายและใจ จนเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทเี่ ต็ม
ไปด้วยบาดแผลทางการเมืองและครอบครัว โดยเฉพาะ
จากเหตุการณ์ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
เสาร์ท่ี ๗ พฤศจิกายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น
(โปรแกรมฟิล์มทัศนา – ฉายในรูปแบบฟิล์ม ๓๕ มม.)
๒๕๒๐ / ก�ำกับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย
บริษัทพร้อมมิตรภาพยนตร์ จ�ำกัด และบริษัทไฟว์สตาร์
โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๑๒๔ นาที

ภาพยนตร์ทไี่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์
ของชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่าเรื่องราวของทองพูน
คนอีสานที่ได้เข้ามาท�ำงานในกรุงเทพฯ เขาน�ำเงินที่ได้
จากการขายนาไปซือ้ รถแท็กซีม่ าขับเพือ่ หาเลีย้ งครอบครัว กระทั่งวันหนึ่งเขาถูกจี้ชิงรถแท็กซี่ไป ทองพูนจึง
พยายามออกตามหาแม้จะยากล�ำบากเพียงไหนก็ตาม
เวลา ๑๕.๐๐ น. ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๑
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครัง้ ที่ ๕ และฟิลม์ ทัศนา
– ฉายในรูปแบบฟิล์ม ๓๕ มม.)
๒๕๔๕ / ก�ำกับโดย จิระ มะลิกุล / สร้างโดย จีเอ็มเอ็ม
พิคเจอร์ส, หับ โห้ หิ้น ฟิล์ม / ความยาว ๑๒๐ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากต�ำนานพื้นบ้านกับปรากฏการณ์
บั้งไฟพญานาคที่เกิดขึ้นในคืนวันออกพรรษาของทุกปี
และเป็ น ที่ ขึ้ น ชื่ อ มากในอ�ำเภอโพนพิ สั ย จั ง หวั ด
หนองคาย โดยหยิบเอาเรื่องราวของชุมชนพื้นบ้านมา
เล่าในแง่ของความเชื่อบางประการ และตั้งค�ำถาม
ระหว่างการท�ำสิง่ ทีถ่ กู ต้องกับการท�ำสิง่ หลอกลวง เมือ่
ออกฉายได้กระตุน้ ให้เกิดความสนใจใคร่รถู้ งึ สาเหตุของ
การเกิดบั้งไฟพญานาค จนเกิดการหาข้อพิสูจน์ซ�้ำแล้ว
ซ�้ำเล่า

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากเรื่องจริงในช่วงต้นของ
ศตวรรษที่ ๑๙ เรื่องราวของ อเล็กซานเดอร์ ฟอน
ฮัมบอลท์ (Alexander von Humboldt) นักวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ ผู้เลือกเดินทางส�ำรวจโลกในแบบผจญภัย
ตามทวีปต่าง ๆ อันห่างไกล กับ คาร์ล ฟรีดริคช เก๊าส์
(Carl Friedrich Gauss) นักคณิตศาสตร์ผู้ชื่นชอบการ
ใช้สมองส�ำรวจโลกอยูท่ บี่ า้ นด้วยการค�ำนวณตัวเลขทาง
คณิตศาสตร์ แต่หลังจากที่ทั้งคู่ได้พบกัน ท�ำให้พวกเขา
เริ่มคิดค้นวิธีส�ำรวจโลกแบบใหม่ที่ฉีกกรอบไปจากเดิม
Sun 8 Nov / 13.00 / 118 mins / Germany / 2012

เวลา ๑๕.๐๐ น. La Causa de Kripan
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย Omer Oke / สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว
๘๖ นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ อเลซาน ชายหนุ่มจากประเทศบูร์กินาฟาโซ ทวีปแอฟริกา ที่มาอาศัยอยู่ในประเทศสเปน ต่อ
มาเขาได้รบั ข่าวว่าครอบครัวของเขาจะท�ำพิธสี หุ นัตให้
แก่ บินตู ลูกสาววัย ๖ ขวบ ท�ำให้เขาต้องเผชิญกับความ
ยากล�ำบากทีต่ อ้ งเลือกระหว่างการกลับบ้านไปหยุดพิธี
ที่เขามองว่ามันโหดร้ายนี้ หรืออยู่ที่นี่เพื่อให้ได้รับใบ
อนุญาตพักอาศัยในประเทศสเปน
Sun 8 Nov / 15.00 / 86 mins / Spain / 2009

อังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
องค์บาก (โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕)
๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว / สร้างโดย สหมงคล
ฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, บาแรมยู / ความยาว ๑๐๔ นาที

ภาพยนตร์ประเภทศิลปะการต่อสู้แบบไทยที่มีฉาก
แอกชัน่ ทีน่ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจตลอดทัง้ เรือ่ ง โดยเกิดจากการ
ผสมผสานความสามารถเฉพาะทางของทีมงานสร้าง
และนักแสดงน�ำได้อย่างลงตัว เล่าเรื่องราวของ บุญทิ้ง
หนุ่มชาวอีสานที่เข้ากรุงมาตามหาองค์บาก พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำหมู่บ้านจนถูกดึงเข้าสู่การต่อสู้
พุ ธที่ ๑๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
สาวเจ้าพยัคฆ์ (โปรแกรมร�ำลึกภูษิต อภิมัน)
๒๕๑๘ / ก�ำกับโดย ชนะ คราประยูร / สร้างโดย นครพิงค์
ภาพยนตร์ / ความยาว ๙๒ นาที

หนึ่งในผลงานเรื่องเด่นของ ภูษิต อภิมัน นักแสดงผู้
ล่วงลับ เล่าเรื่องราวของ อารดา ต�ำรวจสาวยอดนักสืบ
ได้รับมอบหมายให้ตามสืบคดีฆาตกรรมเสี่ยสมานและ
เสี่ยทวีป ภารกิจนี้เป็นไปด้วยความยากล�ำบากเพราะ
เบาะแสและร่องรอยต่าง ๆ ล้วนท�ำให้อารดาไขว้เขว
จากความจริง เบาะแสเดียวที่มีคือจดหมายลับเรียกค่า
คุ้มครองจากอาชญากรที่ใช้นามแฝงว่า จงอาง

๒๔

ภาพยนตร์ทดี่ ดั แปลงจากบทประพันธ์เรือ่ งดังของประภัสสร
เสวิกลุ เล่าเรือ่ งราวของ วายุ ภูบาลบริรกั ษ์ หรือ ล่องจุน๊
ลูกชายคนกลางของครอบครัวที่เกิดมาในช่วงที่พ่อเขา
ต้องขาดทุนอย่างหนักจากการท�ำธุรกิจถมที่ เขาจึง
กลายเป็นทีร่ งั เกียจของผูเ้ ป็นพ่อ แตกต่างจากพีน่ อ้ งอีก
๒ คน การถูกตราหน้าว่าเป็นคนน�ำความโชคร้ายมาสู่
ครอบครัว ท�ำให้ล่องจุ๊นต้องต่อสู้กับชีวิตเพียงล�ำพัง
ศุกร์ท่ี ๑๓ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
Oshin (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย Shin Togashi / สนับสนุนโดย โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซเี อ / ความยาว ๑๑๐ นาที (ภาษาญีป่ นุ่
ค�ำบรรยายภาษาไทย)

โอชิน เด็กสาววัย ๗ ขวบอาศัยอยู่กับครอบครัวอย่าง
แร้นแค้นในตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น ด้วยความ
ยากจนเธอถูกส่งไปท�ำงานเป็นคนรับใช้เพื่อแลกกับ
ข้าวสารหนึ่งกระสอบ โอชินต้องท�ำงานหนักซ�้ำยังโดน
โอทซึเนะ หัวหน้าคนรับใช้ดดุ า่ ทุบตีเธออยูเ่ สมอ กระทัง่
วันหนึ่งเงินของโอทซึเนะหายไป โอชินจึงกลายเป็น
เหยื่อจากความเข้าใจผิด และตัดสินใจหนีออกไปจาก
ที่นั่น
เสาร์ท่ี ๑๔ พฤศจิกายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. พันท้ายนรสิงห์
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕)
๒๔๙๓ / ก�ำกับโดย มารุต / สร้างโดย อัศวินภาพยนตร์ /
ความยาว ๙๘ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากบทละครเวทีของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ซึ่งเป็นละครเวทีที่
ได้รับความนิยมระหว่างสงครามและหลังสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ใหม่ ๆ โดยเล่าเรื่องที่แต่งขึ้นจากเรื่องเกร็ดใน
พงศาวดารและประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลพระเจ้าเสือ
กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เมื่อเป็นภาพยนตร์ก็ยังคง
ได้รบั ความนิยมจากประชาชนผูช้ มทัว่ ประเทศ นับเป็น
ภาพยนตร์ทเี่ ป็นประวัตกิ ารณ์ และมีอทิ ธิพลต่ออารมณ์
และความเชื่อของผู้คนทั่วไปในสังคมไทย
เวลา ๑๕.๐๐ น. เพื่อน-แพง
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕)
๒๕๒๖ / ก�ำกับโดย เชิด ทรงศรี / สร้างโดย เชิดไชย
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๓๑ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงขึ้นจากเรื่องสั้นของยาขอบ บอก
เล่าต�ำนานรักสามเส้าแห่งท้องทุง่ ระหว่าง ลอ ชายหนุม่
ผู้ผิดค�ำสาบานกับ เพื่อนและแพง สองพี่น้องผู้มีใจรัก
ชายคนเดียวกัน และได้สอดแทรกวิถีชีวิตชาวไทยใน
ช่วงประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๖ เอาไว้อย่างกลมกลืน นับ
เป็นผลงานอันมีเลือดเนือ้ และตอกยำ�้ ให้เห็นถึงความรัก
ความชื่นชมและความเข้าใจในความเป็นไทยอย่าง
ลึกซึง้ ของ เชิด ทรงศรี ผูก้ �ำกับผูเ้ ป็น “จ้าวแห่งหนังไทย
ลูกทุ่ง”

รายการพลังชีวิต 2 ตอน มหัศจรรย์ป่าบอร์เนียว
Life Force 2 : Borneo
๒๕๕๗ / ก�ำกับโดย Satoshi Okabe / ประเทศญี่ปุ่น /
ความยาว ๔๘ นาที (พากย์ไทย)

อาทิตย์ท่ี ๑๕ พฤศจิกายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. เงาะป่า
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕)
๒๕๒๓ / ก�ำกับโดย ภานุพันธุ์, เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย
อัศวินภาพยนตร์, ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ / ความยาว ๘๖ นาที

ภาพยนตร์เรือ่ งแรกและเรือ่ งเดียวทีส่ ร้างจากบทละคร
ร้องพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เรื่อง “เงาะป่า” โดยเป็นผลงานการก�ำกับ
ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู ้ ก�ำกั บ คนส�ำคั ญ ต่ า งยุ ค สมั ย คื อ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล และ
เปี๊ยก โปสเตอร์ เพื่อถ่ายทอดบทละครร้อง และร�ำ
ซึ่งเป็นภาษานาฏศิลปะแบบประเพณี ให้ออกมาเป็น
ภาษาภาพยนตร์ไทยสมัยใหม่ จนเกิดเป็นภาพแทนอัน
มีชีวิตชีวาเสมือนมีตัวตนจริงของตัวละครที่เคยมีอยู่
แต่ในจินตนาการจากบทพระราชนิพนธ์
เวลา ๑๕.๐๐ น. ชู้
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕)
๒๕๑๕ / ก�ำกับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย เปี๊ยก
โปสเตอร์ / ความยาว ๑๔๕ นาที

ภาพยนตร์ทเี่ ล่าเรือ่ งทีม่ ตี วั ละครน�ำอยูเ่ พียง ๓ ตัวละคร
และได้รับรางวัลพิเศษในฐานะภาพยนตร์ที่มีเนื้อหา
โดดเด่นแปลกแหวกแนว ในมหกรรมภาพยนตร์ เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๙ เชิง ชายหนุ่มมีอาชีพหาไข่มุกไป
ขายบนฝัง่ ซึง่ อยูก่ นิ กับ เรียม หญิงสาวทีเ่ ขาช่วยชีวติ ไว้
จากการจมน�้ำ วันหนึ่ง เชิงถูกพิษสาหร่ายเข้าตา เรียม
จึงต้องไปยังเกาะเพื่อตามหมอมารักษาแต่กลับพบ
เทพ คนรักเก่า ทัง้ คูก่ ลับมารักกันอีกพร้อมแผนร้ายของ
เทพที่หมายฮุบไข่มุกรวมทั้งขจัดเชิงให้พ้นทางรัก
อังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๑

การเดินทางของอาหาร / The Path of Food
๒๕๕๘ / ก�ำกับโดย Julia Nölker / ประเทศเยอรมนี /
ความยาว ๑๘ นาที (พากย์ไทย)

ตลอดชี วิ ต มนุ ษ ย์ เ รากิ น อาหารมากกว่ า ๓๐,๐๐๐
กิโลกรัมและของเหลวกว่า ๕๐,๐๐๐ ลิตร ภาพยนตร์
เรื่องนี้จะพาทุกท่านเดินทางติดตามอาหารเมื่อเข้าสู่
ร่างกายโดย คอร์เนล บุนซ์ นักข่าวรายการกาลิเลโอ ที่
ได้ทดลองโดยการกลืนกล้องจิ๋วเพื่อดูว่าระบบย่อย
อาหารของมนุษย์ท�ำงานอย่างไร
แสงเหนือ ประสบการณ์มหัศจรรย์
Northern Lights: A Magic Experience
๒๕๕๗ / ก�ำกับโดย Pal Brekke / ประเทศนอร์เวย์ /
ความยาว ๒๗ นาที (พากย์ไทย)

สารคดีที่เดินทางส�ำรวจแสงเหนือจากภาพดาวเทียม
ของนาซาที่จะเติมเต็มเรื่องราวของแสงเหนือ รวมถึง
การค้นพบของ คริสเตียน เบิร์คแลนด์ และการทดลอง
เทอร์เรลล่า (Terrella) หรือลูกบอลแม่เหล็กจ�ำลองที่
ใช้แทนโลก สารคดียงั พาไปรูจ้ กั เคล็ดลับการถ่ายรูปแสง
ออโรราให้ชัดเจนอีกด้วย

เกาะบอร์เนียว หนึง่ ในระบบนิเวศทีม่ คี วามหลากหลาย
ทางชีวภาพมากทีส่ ดุ ของโลกแห่งหนึง่ ทีน่ มี่ ปี า่ ดงดิบสูง
เสียดฟ้าและยังไม่มผี ใู้ ดกลำ�้ กราย ป่าแห่งนีค้ อื ทีอ่ ยูข่ อง
สิง่ มีชวี ติ แปลกประหลาดรวมไปถึงสัตว์ทบี่ นิ ได้มากกว่า
๓๐ สปีชีส์ที่วิวัฒนาการเพื่ออาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ ป่า
เขตร้อนเขียวขจียังเป็นที่อยู่ของ แรด ช้าง หมีแคระ
แมวทีห่ ายาก และลิงหน้าตาแปลกประหลาดทีจ่ ะไม่พบ
ในที่ใดเลยนอกจากที่เกาะบอร์เนียว
พุ ธที่ ๑๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ถามหาความรัก (โปรแกรมผลงานอัญชลี จงคดีกิจ)
๒๕๒๗ / ก�ำกับโดย อภิชาต โพธิไพโรจน์ / สร้างโดย กลุ่ม
เรือด�ำน�้ำ / ความยาว ๙๘ นาที

ผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกของนักร้องสาว
ชื่อดัง อัญชลี จงคดีกิจ เล่าเรื่องราวชีวิตของ ดาวประดับ เด็กสาวที่ได้รับการเลี้ยงดูและได้รับความรัก
อย่างเต็มเปี่ยมจากครอบครัว แต่หลังจากที่สนิทสนม
กับ อักษรา เด็กสาวแสนห้าวทีม่ ปี ญ
ั หาครอบครัว ท�ำให้
โลกของดาวประดับเปลี่ยนไป กระทั่งวันหนึ่งเธอมี
ปากเสียงกับพ่อแม่อย่างรุนแรงจนดาวประดับตัดสินใจ
หนีออกจากบ้าน
พฤหัสบดีท่ี ๑๙ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
เรื่องตลก 69
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕)
๒๕๔๒ / ก�ำกับโดย เป็นเอก รัตนเรือง / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๕ นาที

ภาพยนตร์ แ นวตลกร้ า ยที่ เ ล่ า เหตุ ก ารณ์ ใ นภาวะ
เศรษฐกิจไทยตกต�่ำยุคฟองสบู่แตกหรือวิกฤติการณ์
ต้มย�ำกุ้ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ผ่านเรื่องราวของ ตุ้ม
หญิงสาวผูถ้ กู ปลดออกจากงาน ซำ�้ โชคชะตายังเล่นตลก
เมื่อลูกน้องของเจ้าพ่อแห่งวงการมวย น�ำกล่องบะหมี่
ส�ำเร็จรูปที่เต็มไปด้วยเงินสดจ�ำนวนมหาศาลมาวาง
ไว้หน้าห้องพักของเธอด้วยความเข้าใจผิด เป็นจุดเริ่ม
ต้นให้ชีวิตที่ก�ำลังจนตรอก ต้องตกเข้าไปอยู่ในวังวน
ของอาชญากรรมโดยไม่ตั้งใจ
ศุกร์ท่ี ๒๐ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิกกับ
ม.ล.วราภา เกษมศรี ที่จะมาชวนผู้
ชมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลัง
ชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก

เสาร์ท่ี ๒๑ พฤศจิกายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. บ้านผีปอบ 2
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕)
๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย ส. ศรีสวัสดิ์ / สร้างโดย กรุ๊ฟโฟร์
โปรดักชั่น / ความยาว ๙๑ นาที

ภาค ๒ ของภาพยนตร์ชดุ บ้านผีปอบ ซึง่ ได้เพิม่ ตัวละคร
ปอบหยิบ ทีร่ บั บทโดยณัฐนี สิทธิสมาน เข้ามา จนกลาย
เป็นภาพจ�ำของผู้คน และสร้างปรากฏการณ์การเป็น
หนังระดับรองทุนตำ�่ ทีผ่ สมผสานระหว่างหนังผีกบั หนัง
ตลกไว้ด้วยกัน แต่กลับประสบความส�ำเร็จอย่างสูงจน
สามารถเข้าฉายทีโ่ รงภาพยนตร์ชนั้ น�ำในกรุงเทพฯ และ
สามารถสร้างภาคต่อได้ถึง ๑๓ ภาค ในช่วงเวลา ๕ ปี
เวลา ๑๕.๐๐ น. ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕)
๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย บรรจง ปิสญ
ั ธนะกูล, ภาคภูมิ วงศ์ภมู ิ /
สร้างโดย จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร์ส, จีเอ็มเอ็ม ไท หับ, ฟีโนมีนา
โมชั่น พิคเจอร์ส / ความยาว ๙๒ นาที

ภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าเป็น
หนังผีไทยทีด่ ที สี่ ดุ ตลอดกาลเรือ่ งหนึง่ เล่าเรือ่ งราวของ
ธรรม์ ช่างภาพหนุม่ ซึง่ พบว่ารูปจ�ำนวนมากทีเ่ ขาถ่ายได้
มีแสงเงาประหลาดรวมถึงภาพที่ดูคล้ายใบหน้าของ
ผู้หญิงปะปนอยู่ ภายหลังจากคืนที่เขาและแฟนสาว
บังเอิญประสบอุบัติเหตุขับรถชนร่างหญิงสาวนิรนาม
ซึ่งเมื่อร่วมกันออกค้นหาความจริง พวกเขาก็ได้ค้นพบ
ถึงเบื้องหลังอันน่าสะพรึงกลัวของดวงวิญญาณที่ยังคง
ตามอาฆาต

โปรแกรมฉาย ณ ภาพยนตร์สถาน

ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (๑๘.๐๐ น.)

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

Nuno Bragança
ด้วยรัก...คือรัก
Die Vermessung der Welt
เวลาในขวดแก้ว
Tapete Vermelho
หนองบัวแดง
La causa de Kripan
ล่องจุน๊ ขอหมอนใบนัน้ ทีเ่ ธอฝันยามหนุน

โปรแกรมเดือนธันวาคม
อังคารที่ ๑
พฤหัสบดีที่ ๓
อังคารที่ ๘
พฤหัสบดีที่ ๑๐
อังคารที่ ๑๕
พฤหัสบดีที่ ๑๗
อังคารที่ ๒๒
พฤหัสบดีที่ ๒๔
อังคารที่ ๒๙

Nuno Teotónio Pereira:
Um Homem na Cidade
เพื่อนไม่เก่า
สาวเจ้าพยัคฆ์
จั๊กแหล๋น
Vergiss mein nicht
จักรยานสีแดง
Fica Comigo Esta Noite
แฟนฉัน
Goya en Burdeos

อาทิตย์ท่ี ๒๒ พฤศจิกายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. Tapete Vermelho
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย Luís Alberto Pereira / สนับสนุนโดย
สถานเอกอั ค รราชทู ต บราซิ ล ประจ�ำประเทศไทย /
ความยาว ๑๐๒ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ควินซินโญและครอบครัวอาศัยอยู่ในฟาร์มเล็ก ๆ แห่ง
หนึ่งในเซาเปาโล วันหนึ่ง เขาได้รับปากว่าจะพา เนโก
ลู ก ชายไปดู ภ าพยนตร์ ต ลกขาว-ด�ำคลาสสิ ก เรื่ อ ง
Mazzaropi ในเมือง แม้ภรรยาเขาจะไม่อยากไป แต่
เพราะค�ำมัน่ สัญญา ท�ำให้ควินซินโญและครอบครัว รวม
ทั้งลาผู้ซื่อสัตย์ต้องออกเดินทางอย่างเสียมิได้ กลาย
เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยที่แสนจะยาวนาน
Sun 22 Nov / 13.00 / 102 mins / Brazil / 2005

เวลา ๑๕.๐๐ น. Nuno Bragança
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย João Pinto Nogueira / สนับสนุนโดย
สถานเอกอั ค รราชทู ต โปรตุ เ กส ประจ�ำประเทศไทย /
ความยาว ๗๕ นาที / (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีเรื่องราวของ นูโน่ บรากังซา (Nuno
Bragança) นักเขียนชื่อดังชาวโปรตุเกส ผู้ซึ่งมีผลงาน
เป็นเอกลักษณ์โดยงานเขียนของเขาถือเป็นงานที่ได้
บันทึกช่วงเวลาประวัตศิ าสตร์ของประเทศโปรตุเกสให้
คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ เมื่อเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส เขาได้จัดกิจกรรมลับ ๆ เพื่อต่อต้าน
อันโตนิโอ เดอ โอลิเวียรา ซัลลาซาร์ (António de
Oliveira Salazar) จอมเผด็จการแห่งโปรตุเกส
Sun 22 Nov / 15.00 / 75 mins / Portugal / 2008

อังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ด้วยรักคือรัก (โปรแกรมผลงานอัญชลี จงคดีกิจ)
๒๕๒๘ / ก�ำกับโดย หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย / สร้างโดย
โอเรียนเต็ลอาร์ติสท์ / ความยาว ๑๐๘ นาที

ผลงานการพบกันครั้งแรกบนจอเงินของ ธงไชย แมคอินไตย์ และ อัญชลี จงคดีกจิ สองซูเปอร์สตาร์ของวงการ
บันเทิงไทย เล่าเรื่องราวของ วิชนีย์ นักร้องสมัครเล่น
ตามผับ ที่ไม่สบความส�ำเร็จในอาชีพเท่าใดนัก ท�ำให้
พี่ต้อ ผู้จัดการวงขอร้องให้ พรพิชิต เพื่อนนักโฆษณา
จอมเจ้าชูม้ าช่วยปลุกปัน้ วงของพวกเธอ ส่งผลให้วชิ นีย์
ซึง่ เปลีย่ นชือ่ เป็นอัญชลี ได้กลายเป็นนักร้องดัง และเกิด
ความรู้สึกดี ๆ ต่อพรพิชิตที่ยังคงรักความเป็นอิสระ

พุ ธที่ ๒๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ศุกร์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Lulu femme nue (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย Sólveig Anspach / สนับสนุนโดย
สถานเอกอั ครราชทูต ฝรั่ง เศสประจ�ำประเทศไทย และ
สถาบันฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๙๐ นาที
(ภาษาฝรั่งเศส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

อีกครั้ง (โปรแกรมผลงานอัญชลี จงคดีกิจ)
๒๕๒๙ / ก�ำกับโดย หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย / สร้างโดย
พลสยามภาพยนตร์ / ความยาว ๑๑๒ นาที

เรื่องราวของ ลูลู่ หญิงสาวที่ตกรถไฟหลังจากการ
สัมภาษณ์งานที่ไม่สู้ดีนัก ท�ำให้เธอตัดสินใจที่จะยังไม่
กลับไปบ้านไปหาสามีและลูก ๆ แต่ขอเลือกทีจ่ ะให้เวลา
นีอ้ ยูก่ บั ตัวเองทีช่ ายฝัง่ ทะเลแห่งหนึง่ ทีน่ นั่ ท�ำให้เธอได้
ใช้ชีวิตอิสระอย่างเต็มที่ และเผชิญหน้ากับคนแปลกหน้า ๓ คน ซึ่งส่งผลให้เธอได้พบกับคน ๆ หนึ่งที่หาย
ไปจากชีวิตของเธอเป็นเวลานาน
Wed 25 Nov / 17.30 / 90 mins / France / 2013

พฤหัสบดีท่ี ๒๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

รายการมองโลก ตอน เลนนาร์ทพูดผ่านดวงตา
Look into My World – Lennart Speaks
Through His Eyes
๒๕๕๗ / ก�ำกับโดย Klaus Tümmler / ประเทศเยอรมนี /
ความยาว ๒๕ นาที (พากย์ไทย)

เรื่องราวของ เลนนาร์ท เด็กชายวัย ๑๑ ปี ผู้อาศัยอยู่
ในเมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี เขาไม่สามารถพูด
และเดินได้เนื่องจากป่วยเป็นโรคอัมพาตในสมองแต่
ก�ำเนิด แต่เลนนาร์ทสามารถสือ่ สารกับคนทัว่ ไปได้ผา่ น
สายตาด้วยคอมพิวเตอร์แปลงค�ำพูดที่เรียกว่า “ทอล์ค
เกอร์ ” เขาควบคุ ม เครื่ อ งนี้ ด ้ ว ยดวงตาจากกล้ อ ง
อิ น ฟราเรดที่ บั น ทึ ก การขยั บ ของดวงตา ท�ำให้ เ ขา
สามารถไปโรงเรียนและมีเพือ่ นเล่นเหมือนกับเด็กทัว่ ไป
นีลส์ บอร์ นักวิทยาศาสตร์ผยู้ งิ่ ใหญ่แห่งเดนมาร์ก
Great Danish Scientists – Niels Bohr
๒๕๕๘ / ก�ำกับโดย Martin Sundstrøm / ประเทศ
เดนมาร์ก / ความยาว ๒๙ นาที (พากย์ไทย)

เรื่องราวของ นีลส์ บอร์ นักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์ก
ผู้ยิ่งใหญ่ และการค้นพบครั้งส�ำคัญเกี่ยวกับโมเดล
อะตอมทีอ่ ธิบายการสร้างแสงและทฤษฎีพนื้ ฐานระเบิด
นิวเคลียร์ โดยบทสนทนาในสารคดีเรื่องนี้มาจากบท
สัมภาษณ์ นีลส์ บอร์ ที่ปรากฏในหนังสือและเอกสาร
ต่าง ๆ ที่มีการบันทึกเอาไว้

สารคดีทจี่ ะออกเดินทางตามแสง และบอกเล่าเรือ่ งราว
ของนักวิทยาศาสตร์ผคู้ อ่ ย ๆ เผยความลับของแสง ผ่าน
ตัวอย่างและทฤษฎีที่เหลือเชื่อเกี่ยวกับแสง และท�ำให้
เราเข้าใกล้ค�ำตอบเกี่ยวกับพื้นฐานแสงในจักรวาล

๒๖

เสาร์ท่ี ๒๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๔.๐๐ น.

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๑

สัมพัทธภาพแห่งแสง
The Physics of Light
๒๕๕๗ / ก�ำกับโดย Si Joon Kim, Hyung Joon Kim /
ประเทศเกาหลีใต้ / ความยาว ๕๒ นาที (พากย์ไทย)

= English Language or English Subtitle

ผลงานภาพยนตร์ทสี่ านต่อความโด่งดังจากการประกบ
คู่กันของ อัญชลี จงคดีกิจ กับ ธงไชย แมคอินไตย์ เล่า
เรื่องราวของ ภัทรา สาวสวยมาดเท่ ที่ชอบพอกับ
พลวัฒน์ หนุ่มหล่อจอมกวนโทสะ วันหนึ่ง บริษัทที่
ภัทราท�ำงานเป็นเลขาฯ อยู่ ได้เข้าไปถ่ายท�ำหนังเรื่อง
หนึ่งที่มี หนิง เป็นพระเอก และ อุ้ย เพื่อนของเธอเป็น
นางเอก ด้วยความเจ้าชู้ของหนิง ท�ำให้เขาจีบคนรอบ
ข้างไปทั่ว รวมไปถึงภัทรา แต่อุ้ยนั้นกลับรักหนิงอย่าง
จริงจัง เรื่องรักสามเส้าจึงเกิดขึ้น

15
20

กิจกรรม ๑๐๐ ปี มานี สุมนนัฏ ดารา
ดวงแรกแห่ ง โลกภาพยนตร์ ไ ทย
ร่วมรับฟังเรื่องราวของ มานี สุมนนัฏ
ดาราคนแรกของโลกภาพยนตร์ไทย
พร้อมเป็นเกียรติในพิธีประทับรอย
มือรอยเท้า ณ ลานดารา ของ อัญชลี
จงคดีกิจ หลานสาวผู้ใกล้ชิดและต�ำนานบทหนึ่งใน
วงการภาพยนตร์ไทย
อาทิตย์ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. วัยตกกระ
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕)
๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย ชนะ คราประยูร / สร้างโดย นครพิงค์
โปรดักชั่น / ความยาว ๑๒๒ นาที

ภาพยนตร์ทอี่ าจกล่าวได้วา่ เป็นภาพยนตร์ไทยเรือ่ งแรก
ที่มีความกล้าหาญให้ผู้สูงอายุเป็นตัวหลักของเรื่อง เล่า
เรื่องของครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมด้วยเกียรติและ
ทรัพย์สินของ นิสา วัฒน์ และ เล็ก สามพี่น้อง ที่ไม่ได้
นึกถึงความกตัญญูต่อมารดาเลย และท�ำตัวหมางเมิน
จนเหมือนเป็นเพียงคนแก่ที่เดินผ่านไปผ่านมาภายใน
บ้าน วันหนึง่ หญิงชราก็มอิ าจทนการถูกดูแคลนจากลูก
บังเกิดเกล้าได้ จึงตัดสินหนีออกจากบ้านไปโดยไม่บอก
กล่าว
เวลา ๑๕.๐๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม

พบกั บ ภาพยนตร์ จ ากการคั ด
สรรของโดม สุขวงศ์ ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ และร่ ว ม
สนทนาหลังชมภาพยนตร์

โปรแกรมฉายภาพยนตร์

โปรแกรมฉายเดือScreening
นธัProgram
นวาคม
in December

ศุกร์ท่ี ๔ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อังคารที่ ๑ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Premium Rush (โปรแกรม Bikes in Films)
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย David Koepp / สนับสนุนโดย บริษัท
ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด / ความยาว ๙๑ นาที
(ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๑

จากห้องมืดสู่ดิจิทัล
From Darkroom to Daylight
๒๕๕๗ / ก�ำกับโดย Harvey Wang / ประเทศสหรัฐอเมริกา/
ความยาว ๖๓ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

สารคดีเล่าเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้
กล้องฟิลม์ ในงานถ่ายภาพมาเป็นกล้องดิจทิ ลั ทีม่ ผี ลต่อ
ช่างภาพและการท�ำงานของพวกเขา โดย ฮาร์วีย์ หวัง
ช่างภาพที่รักการถ่ายภาพตั้งแต่วัยรุ่นต้องพบเจอกับ
ช่วงเปลีย่ นผ่านเมือ่ กล้องของเขากลายเป็นของล้าสมัย
เขาจึงได้ท�ำการสัมภาษณ์ช่างภาพคนส�ำคัญกว่า ๒๐
คน ถึงความรู้สึก แรงบันดาลใจ เสน่ห์ของกล้องฟิล์ม
Tue 1 Dec / 17.30 / 63 mins / USA / 2014

หอนาฬิกาแอลอีดีแห่งเมกกะ
The Mecca Clock Tower – Lighting System
๒๕๕๖-๒๕๕๗ / ก�ำกับโดย Thomas Lau / ประเทศ
เยอรมนี / ความยาว ๑๕ นาที (พากย์ไทย)

สารคดีเล่าเรื่องราวของโครงการก่อสร้างหอนาฬิกาที่
ใหญ่ที่สุด ของโลกในนครเมกกะเมื องศั กดิ์ สิท ธิ์ ข อง
ศาสนาอิสลาม ที่จะท�ำลาย ๓๐ สถิติโลก และถือเป็น
ผลงานชิ้นเอกทางด้านวิศวกรรมที่มีขนาดใหญ่กว่า
นาฬิกาบิ๊กเบนถึง ๓๕ เท่า โดยยามค�่ำคืนหลอดไฟ
แอลอีดกี ว่าสองล้านดวงจะเปล่งประกายจากหอนาฬิกา
ท�ำให้มองเห็นได้ไกลถึง ๘ กิโลเมตร
แสงสว่างแห่งบรัสเซลส์
Brussels – City of Light
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย Patrice Goldberg, Véronique
Neczyporenko / ประเทศเบลเยียม / ความยาว ๒๖ นาที
(พากย์ไทย)

สารคดีที่จะพาไปเยี่ยมชมการท�ำงานของนักวิจัยด้าน
แสงชาวเบลเยียม ซึง่ ท�ำให้ได้พบกับความไม่ธรรมดาใน
ห้องทดลองของพวกเขา และเรื่องราวเกี่ยวกับ โฟโตนิกส์ ศาสตร์แห่งการสร้างและควบคุมแสง ที่ก�ำลัง
ปฏิวัติวงการอุตสาหกรรม

พุ ธที่ ๒ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
จั๊กกะแหล๋น (โปรแกรม Bikes in Films)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย เพ็ชรทาย วงษ์ค�ำเหลา / สร้างโดย
บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด / ความยาว
๙๖ นาที

เรื่องราวของ จั๊กกะแหล๋น สาวน้อยผู้หลงใหลการ
ขี่จักรยานฟิกเกียร์ และพรรคพวกซึ่งได้รับจ้างส่งของ
เถื่อนให้แก่พวกมาเฟียจนเกิดเป็นเรื่องราวบานปลาย
อย่างไม่คาดคิด ร้อนไปถึง ลุงแสวง ที่แสนจะปากร้าย
แต่ใจดีของเธอ ที่ต้องมารับภารกิจบู๊ล้างผลาญ อีกทั้ง
จั๊กกะแหล๋น ยังต้องพบกับปัญหารักสามเส้าที่คอยรุม
เร้าหัวใจอีกด้วย
พฤหัสบดีท่ี ๓ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
The Old Bear Hunter (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๔ / ก�ำกับโดย Goto Toshio / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญีป่ น่ ุ / ความยาว ๑๐๓ นาที (ภาษาญีป่ นุ่ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวของ เอฮิโซ ปู่ของทาโร่ และเป็นพรานเฒ่าผู้
มีต�ำนานเล่าขานว่าเคยต่อสู้กับหมียักษ์เมื่อตอนที่เขา
ยังหนุ่ม จนหมียักษ์ได้ฝากรอยแผลเป็นไว้บนหน้าของ
เอฮิโซจนถึงปัจจุบัน แต่คนส่วนใหญ่กลับไม่เชื่อเรื่องที่
เขาเล่าขานนี้ กระทัง่ วันหนึง่ มีหมีเข้ามาท�ำร้ายเด็กสาว
ในหมูบ่ า้ น ซึง่ เอฮิโชเชือ่ มัน่ ว่าเป็นหมีคปู่ รับเก่า เขาและ
หลานชายจึงได้ตัดสินใจออกเดินทางตามล่าหมีใหญ่
ตัวนั้น

เรื่องราวของ ไวลีย์ พนักงานส่งเอกสารในนิวยอร์ก ที่มี
จักรยานคู่ใจเป็นพาหนะในการส่งของ ทุกอย่างด�ำเนิน
ไปอย่างปกติ กระทั่งวันหนึ่งชีวิตเขาได้เปลี่ยนไป เมื่อ
ได้รบั ภารกิจส่งพัสดุให้ถงึ ผูร้ บั ภายในเวลา ๙๐ นาที แต่
จู่ ๆ กลับมีชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็นต�ำรวจมาขอรับพัสดุ
ปริศนาดังกล่าว เมื่อ ไวลีย์ ปฏิเสธและซิ่งจักรยานหนี
การไล่ล่าจากชายคนนั้นเพื่อไปส่งพัสดุให้ทันเวลา เขา
จึงตกอยู่สถานการณ์แห่งความเป็นและความตาย
Fri 4 Dec / 17.30 / 91 mins / USA / 2012

เสาร์ท่ี ๕ ธันวาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. ด้วยเกล้า
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕)
๒๕๓๐ / ก�ำกับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๗ นาที

เสาค�ำ ชาวนาจากภาคเหนือ ได้เมล็ดข้าวเปลือกจ�ำนวน
หนึ่งจากพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ด้วย
ความเทิดทูนและศรัทธาในข้าวของพ่อ เขาจึงหว่านข้าว
เหล่านัน้ ลงในผืนดินทีแ่ ห้งแล้ง ท่ามกลางการดูหมิน่ จาก
คนในครอบครัว ความไร้นำ�้ ใจของนายทุน และธรรมชาติ
ที่โหดร้าย จนเมื่อฝนหลวงมาถึง เสาค�ำจึงกลับมายืน
หยัดได้อีกครั้ง
เวลา ๑๕.๐๐ น. สุริโยไท
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕)
๒๕๔๔ / ก�ำกับโดย ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย
พร้อมมิตรภาพยนตร์ / ความยาว ๑๔๒ นาที

ภาพยนตร์ระดับปรากฏการณ์ที่เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์พงศาวดารในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ผ่าน
เหตุ ก ารณ์ ที่เ กิ ด ขึ้ นกั บพระสุ ริ โ ยไท พระมเหสี ข อง
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ตั้งแต่ขณะทรงพระเยาว์
จนถึงวีรกรรมซึง่ ยอมสละชีพแทนพระสวามีในสงคราม
ยุทธหัตถีกับกองทัพพม่า นับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่
เคลือ่ นไหวได้ในรูปแบบของภาพยนตร์ และช่วยกระตุน้
จิตส�ำนึกให้คนไทยเกิดความสนใจในประวัตศิ าสตร์ของ
ชาติ จนได้รบั การขนานนามว่าเป็นภาพยนตร์แห่งสยาม
ประเทศ

๒๗

อาทิตย์ท่ี ๖ ธันวาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. กอด
(โปรแกรมฟิล์มทัศนา – ฉายในรูปแบบฟิล์ม ๓๕ มม.)
๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี / สร้างโดย บริษัท
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๐ นาที

เรื่องราวของ ขวาน ชายหนุ่มที่เกิดมามีสามแขน ซึ่ง
อาศัยอยูก่ บั แม่ทอี่ �ำเภอเล็ก ๆ แห่งหนึง่ ในจังหวัดล�ำปาง
หลังจากแม่ตาย ขวานจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วตัวเองเป็น
คนประหลาดของหมูบ่ า้ น นัน่ ท�ำให้เขาตัดสินใจเดินทาง
ไปกรุ ง เทพฯ เพื่ อ ผ่ า ตั ด แขนให้ เ หมื อ นกั บ คนปกติ
ระหว่างทางเขาได้รู้จักกับ นา สาวชาวบ้านที่ก�ำลัง
เดินทางไปตามหาสามีที่กรุงเทพฯ เช่นกัน ทั้งคู่จึงเกิด
ความสนิทสนม และท�ำให้ขวานเกิดตกหลุมรักเธอ
Sun 6 Dec / 13.00 / 110 mins / Thailand / 2008

เวลา ๑๕.๐๐ น. รักแห่งสยาม
(โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครัง้ ที่ ๕ และฟิลม์ ทัศนาฉายในรูปแบบฟิล์ม ๓๕ มม.)
๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล / สร้างโดย บริษัท
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด, บริษัท บาแรมยู
จ�ำกัด / ความยาว ๑๕๐ นาที

ภาพยนตร์ที่ดูเหมือนเป็นภาพยนตร์รักวัยรุ่นใส ๆ แต่
เนื้ อ หากลั บ พลิ ก ความคาดหวั ง กลายเป็ น เรื่ อ งของ
ครอบครั ว หนึ่ ง ที่ มี บ าดแผลจากการหายตั ว ไปของ
สมาชิกในบ้าน โดยเล่าผ่านความสัมพันธ์ของเด็กชาย
สองคนคือ โต้ง และ มิว เพือ่ นสนิททีจ่ ากกันไปเมือ่ ตอน
เด็ก จนเมื่อพวกเขาได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง ความ
สัมพันธ์ครั้งใหม่จึงเริ่มต้นขึ้น ท่ามกลางปัญหาครอบครัวของโต้งที่คาราคาซังมาเป็นแรมปี
Sun 6 Dec / 15.00 / 150 mins / Thailand / 2007

จันทร์ท่ี ๗ ธันวาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Fica Comigo Esta Noite
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๙ / ก�ำกั บ โดย João Falcão / สนั บ สนุ น โดย
สถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว
๗๓ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ เอดูอาร์โด นักดนตรีและนักเขียนการ์ตูน
เรื่อง “Ghost with Heart of Stone” ผู้ได้พบรักกับ
ลอรา และทัง้ คูไ่ ด้ตดั สินใจแต่งงานกัน แม้วา่ ในตอนแรก
เธอจะมีคหู่ มัน้ อยูแ่ ล้วก็ตาม วันหนึง่ เขาต้องมาเสียชีวติ
อย่างกะทันหัน โดยทีว่ ญ
ิ ญาณของเขายังคงวนเวียนอยู่
ต่อมา เอดูอาร์โด ได้พบกับวิญญาณจากหนังสือการ์ตนู
ของตัวเองทีส่ งิ สถิตอยูใ่ นบ้านและเขาได้ขอร้องให้ดวงวิญญาณนี้ช่วยเขาหาวิธีบอกลาลอรา
Mon 7 Dec / 13.00 / 73 mins / Brazil / 2006

เวลา ๑๕.๐๐ น. Nuno Teotónio Pereira: Um
Homem na Cidade (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย Joana Cunha Ferreira / สนับสนุน
โดย สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจ�ำประเทศไทย /
ความยาว ๕๐ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีพาไปส�ำรวจเรือ่ งราวของ นูโน่ เตโอโตนิโอ เปเรยร่า (Nuno Teotónio Pereira) สถาปนิก
ชื่อดังชาวโปรตุเกส ผู้เกิดในปี ๑๙๒๒ ณ เมืองลิสบอน
และเป็นคนส�ำคัญในการฟื้นฟูศิลปะทางศาสนา ซึ่งได้
รับรางวัลทางด้านสถาปัตยกรรมมากมายมาตลอดชีวติ
การท�ำงาน
Mon 7 Dec / 15.00 / 50 mins / Portugal / 2009

อังคารที่ ๘ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
แฟนฉัน (โปรแกรม Bikes in Films)
๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย คมกฤษ ตรีวิมล, ทรงยศ สุขมากอนันต์,
นิธิวัฒน์ ธราธร, วิชชา โกจิ๋ว, วิทยา ทองอยู่ยง, อดิสรณ์
ตรีสิริเกษม / สร้างโดย จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร์ส, บริษัท ไท
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ�ำกัด, หับ โห้ หิ้น ฟิล์ม / ความยาว
๑๐๐ นาที

ภาพยนตร์ ที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นให้ เ ป็ น มรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และเป็น
ปรากฏการณ์ที่จุดให้โลกวัยเด็กของใครหลายคนกลับ
มาลุกโชนอีกครั้ง ด้วยเรื่องราวของ เจี๊ยบ เด็กผู้ชายที่
มีเพื่อนบ้านชื่อ น้อยหน่า สาวน้อยน่ารัก ที่สนิทสนม
และปั่นจักรยานเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก ๆ จนกระทั่ง
วันหนึ่ง เมื่อเจี๊ยบอยากเข้าไปอยู่ในแก๊งเด็กผู้ชายจอม
แสบประจ�ำห้อง ซึง่ ล้อเลียนว่าเขากับน้อยหน่าเป็นแฟน
กัน เจีย๊ บจึงต้องท�ำไม่ดตี อ่ น้อยหน่าเพือ่ ให้เพือ่ นในกลุม่
ยอมรับ
พุ ธที่ ๙ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
จักรยานสีแดง (โปรแกรม Bikes in Films)
๒๕๔๐ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท และ นิพนธ์ ผิวเณร /
สร้างโดย บริษทั แกรมมีภ่ าพยนตร์ จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๑
นาที

ชีวิตนักศึกษาในขวบปีแรกของ วาที ต้องพบเจอทั้ง
ความรักและเรือ่ งปวดหัว เมือ่ เขาตกหลุมรักดาวเด่นของ
มหาวิทยาลัยอย่าง เปรีย้ ว วาทีจงึ คิดหาทางใกล้ชดิ เปรีย้ ว
โดยการขอยืมจักรยานสีแดงของเธอ แต่เหตุการณ์กลับ
พลิกผันจนท�ำให้เขาถูกกล่าวหาเป็นโจรขโมยจักรยาน
ในช่วงย�่ำแย่นี่เอง ขม เพื่อนสาวสุดเฉิ่มได้เข้ามาช่วย
เหลือวาทีให้พน้ ผิด จนสุดท้ายแล้วเขาก็ได้คบกับเปรีย้ ว
จริง ๆ โดยมีสิ่งหนึ่งที่วาทียังไม่รู้ก็คือ เจ้าของจักรยาน
สีแดงที่รักคันนั้นอาจไม่ใช่เปรี้ยวก็เป็นได้
พฤหัสบดีท่ี ๑๐ ธันวาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. The Ides of March
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย George Clooney / สนับสนุนโดย
โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซเี อ / ความยาว ๑๐๑ นาที (ภาษา
อังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ทสี่ ร้างจากบทละครของ โบ วิลลิมอง (Beau
Willimon) เรือ่ งราวของ สตีเฟ่น มายเยอร์ นักวางแผน
กลยุทธ์หนุ่มที่ท�ำงานให้กับ ไมค์ มอร์ริส นักการเมือง
อนาคตไกลที่ก�ำลังเก็บคะแนนเพื่อเป็นตัวแทนของ
พรรคลงชิงต�ำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
แต่เกมการเมืองที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม ท�ำให้สตีเฟน
ต้องตัดสินใจว่าจะท�ำสิ่งที่ถูกต้องหรือท�ำทุกอย่างเพื่อ
ชัยชนะ
Thu 10 Dec / 13.00 / 101 mins / USA / 2011

= English Language or English Subtitle

๒๘

เวลา ๑๕.๐๐ น. Chante ton bac d’abord
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๗ / ก�ำกับโดย David André / สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย และสถาบัน
ฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๘๒ นาที (ภาษา
ฝรั่งเศส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นจากเมืองบูลอญ-ซูร์-แมร์ ใน
ประเทศฝรัง่ เศส ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
อย่างรุนแรง โดยพวกเขาซึ่งมาจากทั้งครอบครัวชนชั้น
ล่างและชนชั้นกลาง ได้จินตนาการแต่งบทเพลงโดยได้
น�ำความจริงมาถ่ายทอดในเนื้อหาแบบบทกวี ซึ่งคลอ
เคล้าด้วยเสียงหัวเราะและเต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์
Fri 10 Nov / 15.00 / 82 mins / France / 2014

ศุกร์ท่ี ๑๑ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เพื่อนไม่เก่า (โปรแกรม Bikes in Films)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย เกรียงไกร วชิระธรรมพร / สร้างโดย
บริษทั สหมงคลฟิลม์ (อินเตอร์เนชันแนล) จ�ำกัด / ความยาว
๙๐ นาที

เรื่องราวของกลุ่มเพื่อนผู้ชายสมัยมัธยมที่เริ่มห่างเหิน
กัน แต่ตอ้ งกลับมาร่วมกันปัน่ จักรยานจากกรุงเทพฯ ไป
ล�ำปางเพื่อเป็นการแก้บนที่เพื่อนคนหนึ่งสอบติดมหาวิทยาลัย การเดินทางครั้งนี้ท�ำให้พวกเขาได้ทดสอบ
มิตรภาพ และได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกครั้ง
เสาร์ท่ี ๑๒ ธันวาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. โอเคเบตง (โปรแกรม Bikes in Films)
๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย นนทรีย์ นิมบิ ตุ ร / สร้างโดย บริษทั สหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชันแนล จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๕ นาที

เรือ่ งราวของ ธรรม ผูซ้ งึ่ บวชและศึกษาพระธรรมตัง้ แต่
อายุ ๕ ขวบ วันหนึ่ง จันทร์ พี่สาวของธรรม เสียชีวิต
อย่างกะทันหัน เป็นเหตุให้เขาต้องลาสิกขาบทออกมา
เพื่อดูแล มารีอา ลูกก�ำพร้าของพี่สาวที่เกิดจาก กาเซ็ม
สามีชาวมุสลิม เขาต้องพบกับความยากล�ำบากในการ
ปรับตัวมาใช้ชีวิตทางโลก โดยได้รับความช่วยเหลือ
จาก เฟิร์น นักร้องสาวคาเฟ่ เพื่อนสนิทของจันทร์ และ
หลิน หญิงสาวที่อาศัยอยู่ตรงข้ามร้านเสริมสวยของ
จันทร์ ผู้ซึ่งสอนให้เขาขี่จักรยาน
เวลา ๑๕.๐๐ น. Timeline จดหมาย-ความทรงจ�ำ
(โปรแกรม Bikes in Films)
๒๕๕๗ / ก�ำกับโดย นนทรีย์ นิมบิ ตุ ร / สร้างโดย บริษทั สหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชันแนล จ�ำกัด / ความยาว ๑๓๕ นาที

เรือ่ งราวของ แทน ลูกชายคนเดียวทีเ่ ป็นเสมือนตัวแทน
ความรักของพ่อและแม่ ผู้ก�ำลังเริ่มต้นมีชีวิตใหม่ ด้วย
การจากบ้านที่เชียงใหม่ไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในรั้ว
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ที่นั่นท�ำให้เขาได้พบกับ จูน
เพื่อนใหม่ผู้รักการขี่จักรยานเช่นเดียวกัน ความใกล้ชิด
สนิทสนมกับจูน กลายเป็นการเติมเต็มความรู้สึกบาง
อย่างให้กับแทนโดยไม่รู้ตัว

อาทิตย์ท่ี ๑๓ ธันวาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Vergiss mein nicht
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย David Sieveking / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๘๘ นาที (ภาษา
เยอรมัน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ ส ารคดี ที่ เ สนอเหตุ ก ารณ์ ชี วิ ต ประจ�ำวั น
ระหว่างที่ผู้ก�ำกับ ดาวิด ซีฟเวคิง (David Sieveking)
ย้ายมาช่วยพ่อซึ่งคอยดูแลแม่คือ เกรเทล ผู้ป่วยด้วย
โรคอัลไซเมอร์มากว่า ๕ ปี อาการสมองเสื่อมของ
เกรเทล ท�ำให้ครอบครัวต้องเผชิญกับการเรียนรู้ พร้อม
กับปรับตัว ในขณะทีเ่ กรเทลเองได้คอ่ ย ๆ สูญเสียความ
เป็นตัวเองไป
Sun 13 Dec / 13.00 / 88 mins / Germany / 2012

เวลา ๑๕.๐๐ น. Goya en Burdeos
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๒ / ก�ำกับโดย Carlos Saura / สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๑๐๐
นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ทดี่ ดั แปลงมาจากชีวติ ของ ฟรานซิสโก โกยา
(Francisco Goya) จิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ของสเปน ผู้เกิด
ในปี ค.ศ. ๑๗๔๖ ในช่วงท้ายของชีวิต เขาได้ป่วยหนัก
และหูหนวก แต่ก็ยังคงวาดภาพต่อไป อีกทั้งภาพเหล่า
นีย้ งั ได้สอื่ ให้เห็นด้านมืดของสังคมสเปนในเวลานัน้ รวม
ทั้งด้านมืดของจิตใจเขาเองด้วย ในปีสุดท้ายของชีวิต
โกยาได้อพยพไปยังเมืองบอร์กโดซ์ ประเทศฝรั่งเศส ที่
ซึ่งท�ำให้เขาค้นพบความสงบเช่นวันก่อนอีกครั้ง
Sun 13 Dec / 15.00 / 100 mins / Spain / 1999

วันที่ ๑๔ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
ปิ ดปรับปรุ งโรงภาพยนตร์
วันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ ธันวาคม
เวลา ๑๗.๓๐ น. กิจกรรมดูหนังข้ามปี
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fapot.org

