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ปรัชญา : ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา
วิสัยทัศน์ : ปฏิบัติการอนุรักษ์ได้มาตรฐาน แผ่ขยายงาน
วิชาการและบริการ บริหารจัดการด้วยธรรมปัญญา
พันธกิจ : 
๑.  แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และ
 สิ่งเกี่ยวเนื่อง เพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
 และมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๒.  วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านภาพยนตร์ 
 สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
๓. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริม
 เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ 
 สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ปณิธาน : จะสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิดการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์

จดหมายข่าวฯ ฉบบันีม้าพร้อมกจิกรรม “ทึง่ ! หนงัโลก” ซึง่ต่อยอด 
มาจากกิจกรรม “เมื่อครั้งฯ เสด็จทอดพระเนตรภาพยนตร์” เมื่อปีก่อน 
ที่หอภาพยนตร์ได้นำาผลงานภาพยนตร์คลาสสิกของโลกจำานวนหนึ่งที ่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเคยเสด็จฯ ทอด- 
พระเนตรทีโ่รงภาพยนตร์ในช่วงปีต่าง ๆ  มาจดัฉายอกีครัง้ ณ โรงภาพยนตร์
สกาลา กรงุเทพฯ และปรากฏว่าได้รบัเสยีงตอบรบัรวมทัง้กระแสเรยีกร้อง
จากแฟนภาพยนตร์ให้จัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปทุกปี

คำาว่า “ทึ่ง” นั้น อาจทำาให้แฟนหนังเมื่อสักยี่สิบกว่าปีก่อน หวนนึก 
ไปถึงชื่อ “มหกรรมทึ่งหนังไทย” ที่จัดโดยหอภาพยนตร์แห่งชาติร่วมกับ 
มูลนิธิหนังไทย ใน พ.ศ. ๒๕๓๘ ปีฉลอง ๑๐๐ ปีภาพยนตร์โลก ภายใต้
โครงการหนังไทยกลับโรง สำาหรับ ทึ่ง ! หนังโลกนี้ก็คล้ายคลึงกัน เพียงแต่ 
ได้ขยายขอบเขตกว้างไกลไปถึงภาพยนตร์เก่าต่างประเทศที่ได้รับความ
นิยมและการยกย่องในระดับโลก ตามชื่อภาษาอังกฤษของงานว่า World 
Class Cinema และที่สำาคัญ ภาพยนตร์เก่าเหล่านี้ต่างได้รับการบูรณะให้
มีสภาพสมบูรณ์เหมือนครั้งแรกฉายเมื่อหลายสิบปีก่อน

ทึ่ง ! หนังโลก จึงเป็นเสมือนเครื่องย้อนเวลาพาท่านไปพบกับความ
ทึ่ง ทึ่งแรก คือทึ่งในความงามและพลานุภาพของภาพยนตร์ที่ปรากฏบน
จอใหญ่ ของบรรดาหนงัคลาสสกิซึง่ถกูสร้างขึน้มาเพือ่ฉายในโรงภาพยนตร์
โดยเฉพาะ ส่วนท่ึงที่สองน้ันคือ ทึ่งกับคุณภาพอันสมบูรณ์ของภาพและ
เสยีงทีผ่่านการบรูณะมาอย่างด ีซึง่เป็นผลทีเ่กดิจากการอนรุกัษ์ภาพยนตร์ 
และเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นถึงความสำาคัญในการมีอยู่ของหอภาพยนตร์
ทั่วโลก



๑



กิจกรรม

๒

กิจกรรมเดือนธันวาคม

กิจกรรมเดือนมกราคม

๒๘ – ๓๐  ธันวาคม  
หอภาพยนตร์จัดงานฉลองวันกำาเนิดภาพยนตร์โลก 
ภายใต้ชื่องาน “Night at Maya City มายาราตรี ตอน 
๑๒๑ ปี วันกำาเนิดภาพยนตร์โลก” โดยเปิดเมืองมายา
รอบพิเศษประดับตกแต่งไฟในยามคำ่าคืน เพื่อให้ผู้เข้า
ร่วมงานย้อนอดีตประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จากการเข้า
ชมนิทรรศการ และกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ เล่นหนัง
โบราณ โฟโต้บูธ และสตรีทฟู้ด 

๓๑ ธันวาคม 
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ 
ปีใหม่กับโปรแกรมดูหนังข้ามปี ด้วยการฉาย
ภาพยนตร์ไทยแบบกลางแปลง ณ เมอืงมายา เรือ่ง 
สันติ-วีณา ขุนพันธ์ และ รัก-ออกแบบไม่ได้ ก่อนที่
จะปรบับรรยากาศมาชมทีโ่รงภาพยนตร์ศรศีาลายา
กับภาพยนตร์เรื่อง Mad Max Fury Road และ 
The Umbrellas of Cherbourg พร้อมสู่เช้าของ
ศักราชใหม่ด้วยการทำาบุญตักบาตรร่วมกัน

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ ณ 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๑๖ ธันวาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ศึก ๕ เสือ 
ในช่วงเช้า และเรื่อง เจ้าพายุ ให้แก่กลุ่มวัยหวาน
วันวาน กทม. ในช่วงบ่าย 

๒๐ ธนัวาคม จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง ทวภิพ ให้แก่
ชมรมผู้สูงอายุศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

๒๓ ธนัวาคม จัดฉายภาพยนตร์เร่ือง สงครามเพลง 
ให้แก่ชมรมผู ้สูงอายุ โรงพยาบาลพุทธมณฑล 
นครปฐม 

๒๗ ธันวาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อาจารย์โกย 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเพ่ือนช่วยเพ่ือนสินพัฒนา 
ธานี

หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษา
ดูงาน
๙ มกราคม โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 

๑๐ มกราคม สถาบันกลัยาณ์ราชนครนิทร์ กรมสขุภาพจิต

๑๓ มกราคม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๑๗ มกราคม วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ

๒๓ มกราคม ผูท้รงคณุวฒุจิากสถาบนักลัยาณ์ราชนครนิทร์ 
กรมสุขภาพจิต 

๒๔ มกราคม สถาบันกลัยาณ์ราชนครนิทร์ กรมสขุภาพจติ 
และ บริษัท สานฟ้า จำากัด

๑๔ มกราคม 
ห อ ภ า พ ย น ต ร ์ จั ด
กิจกรรมฉลองวันเด็ก
แห ่ ง ช า ติ ป ร ะ จำ า ป ี 
๒๕๖๐ โดยเปิดเมือง
มายาและพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย ให้น้อง ๆ  ได้เยีย่มชมอย่างเพลดิเพลนิ 
พร้อมกบัเล่นเกมชงิรางวลัมากมายตลอดทัง้วนั และ
ฉายภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง Planes และ The 
Little Prince ภายในโรงภาพยนตร์ศรศีาลายา

๒๗ มกราคม 
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรมภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ 
ครัง้ที ่๑๑ โดยจดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง Inside Out 
แอนเิมชัน่เรือ่งเยีย่มทีต่รงึใจคนทกุวยั ด้วยเรือ่งราว 
ทีส่ือ่ถงึอารมณ์และความทรงจำาภายในสมองของ
มนุษย์ ให้กับผู ้สูงอายุที่มาร่วมรับชม พร้อม
สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้หลังจากชมภาพยนตร์
กับคุณหญิงจำานงศรี หาญเจนลักษณ์ สุนิสา 
สุขบุญสังข์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
สุขเจริญ ต้ังวงษ์ไชย ณ อาคารแพทยพัฒน์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

๒๗ มกราคม 
หอภาพยนตร์นำาเงนิรายได้จากการจำาหน่ายบตัรชม
ภาพยนตร์เรื่อง Goldfinger, Spartacus และ 
Lawrence of Arabia ในกจิกรรม “เมือ่ครัง้เสด็จฯ 
ทอดพระเนตรภาพยนตร์” จำานวน ๑๓๗,๓๐๐ บาท 
มอบให้สภากาชาดไทย เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล
แก่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 



๓

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์

หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
๑ กุมภาพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

๗ กุมภาพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 

๑๐ กุมภาพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ

๑๔ กุมภาพันธ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

๑๖ กุมภาพนัธ์  คณะมนษุยศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

๑๗ กุมภาพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี 

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ ณ 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๑๖ มกราคม จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ง พษิ-สวาท ให้
แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย 

๑๗ มกราคม จัดฉายพระราชกรณียกจิในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
ภาพยนตร์เรื่อง อรหันต์ซัมเมอร์ ให้แก่ชมรม 
ผู้สูงอายุสถานีอนามัยวัดเสถียร นครชัยศรี 

๒๓ มกราคม จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง เก้าหยดน�า้ตา 
ให้แก่กลุ่มวัยหวานวันวาน กทม. 

๓๐ มกราคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อาจารย์โกย 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำาบลยายชา สามพราน 

๓๑ มกราคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง แหยมยโสธร 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ หมู่บ้านร่วมเกื้อ กทม. 

๔ กุมภาพันธ์ 
หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติจากสองดารามากฝีมือ
ด้านการแสดงอย่าง เร แม๊คโดแนลด์ และชาคริต 
แย้มนาม ร่วมประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวง
ที่ ๑๖๙ และ ๑๗๐ ในกิจกรรมลานดารา พร้อม
บอกเล่าประสบการณ์การทำางานในวงการภาพยนตร์
ให้ได้รับฟังอย่างใกล้ชิดภายในโรงภาพยนตร์ 
ศรีศาลายา 

๖ กุมภาพันธ์ 
หอภาพยนตร์จดักจิกรรมภาพยนตร์สนทนา “ประวตั-ิ 
ศาสตร์ทางสังคมของการผลิตภาพยนตร์พม่า” ได้รับ
เกยีรตจิาก ดร. เจน เฟอร์กูสัน วทิยากรจากมหาวทิยาลัย 
แห่งชาติออสเตรเลีย ร่วมสนทนาเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์พม่า และวัฒนธรรม
การผลิตภาพยนตร์ ซึ่งเป็นการนำาเสนอข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมและมีความสำาคัญใน
ประเทศพม่า แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนนอกประเทศ 
ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็น
จำานวนมาก ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ 
หอภาพยนตร์นำานิทรรศการหมุนเวียน “เพลินพยนต์” 
และหนังกลางแปลงจิ๋ว เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรม
สัญจรสู่สถานการศึกษา ครั้งที่ ๑๗ ภายใต้ชื่องาน 
“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็ก
อุตรดิตถ์” โดยจัดขึ้น ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ กิจกรรมครั้งนี้ทำาให้นักเรียนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ และมี
โอกาสชมภาพยนตร์จากเครื่องฉายฟิล์มภาพยนตร ์
๑๖ ม.ม. ที่ฉายขึ้นจอขนาดเล็ก ซึ่งเปิดโลกทัศน์และ
สร้างเสรมิประสบการณ์จากการชมภาพยนตร์ นอกจาก
นี้ หอภาพยนตร์ยังได้ส่งมอบหนังสือด้านภาพยนตร์ให้
กับห้องสมุดของสถานศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์จำานวน 
๒๑ แห่ง เพื่อเป็นการต่อยอดทางการศึกษาอีกด้วย

๘ - ๑๑ กุมภาพันธ์ 
หอภาพยนตร์นำารถโรงหนังเฉลิมทัศน์เคลื่อนที่ 
ไปร่วมงานสัปดาห์ส ่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำาปี ๒๕๖๐ ที่
จดัขึน้โดยกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ณ 
สวนลุมพินี จัดฉายภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมช่ัน
เรื่อง เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ซึ่งตลอดทั้ง ๔ วัน 
มีกระแสตอบรับจากสถาบันการศึกษาเข้าชม
ภาพยนตร์กันอย่างไม่ขาดสาย เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์การชมภาพยนตร์ และใช้ภาพยนตร์
เป็นสื่อการสอน พัฒนาแนวทางการเรียนรู้ของ
นักเรียนต่อไป

๙ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ฅนปีมะ ให้
แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย



รถโรงหนังทริปน้ีได้ลงพ้ืนที่จัดฉายภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู ้ใน 
หลากหลายอำาเภอของสามจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดตาก 
กำาแพงเพชร และพจิติร ซึง่เป็นจังหวัดทีท่มีงานรถโรงหนงัได้เดนิทางไปสำารวจ
พืน้ทีต่ัง้แต่ช่วงต้นปี ๒๕๕๙ แต่เดนิทางไปยงัพืน้ทีจ่รงิ ๆ  กเ็ข้าสูปี่ใหม่ ๒๕๖๐ 
พอดิบพอดี เรียกว่าเป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นโตที่ใครหลายคนรอคอย ส่งตรง
จากศาลายาไปถึงสนามโรงเรียนกันเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์
พิเศษจัดฉายภาพยนตร์ในวันเด็กแห่งชาติอีกด้วย 

การเดินทางมาเยือนภาคเหนือตอนล่างในครั้งนี้เด็กนักเรียนส่วนใหญ่
ไม่เคยดูหนังในโรงภาพยนตร์มาก่อน บางพื้นที่ไม่มีโรงหนัง บางโรงเรียนอยู่
บนดอยอันห่างไกล แต่รถโรงหนังทำาให้เด็ก ๆ  จากหลากหลายโรงเรียนได้มา
ดูหนังร่วมกัน รู้จักรักษาสิ่งของสาธารณะร่วมกัน เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จาก
ภาพยนตร์ด้วยกัน หัวเราะด้วยกัน มีความสุขไปพร้อม ๆ กัน โดยในแต่ละ
ครั้งที่รถโรงหนังไปจัดฉายภาพยนตร์ในจังหวัดต่าง ๆ จะมีบางจุดฉายเป็นที่
จัดบรรยาย workshop แก่คณุครแูละนกัการศกึษา เก่ียวกบัการนำาภาพยนตร์
ไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ซึ่งทำาให้หลายโรงเรียนนำาแนวความคิดนี้ไปใช้ในช่วง
คาบว่างหรอืกจิกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู ้และจากการเกบ็แบบสอบถาม
ของคุณครูจากโรงเรียนที่รถโรงหนังไปจัดฉายภาพยนตร์พบว่า ส่วนใหญ่ 
ชืน่ชอบกจิกรรมการเปิดโอกาสให้เดก็มส่ีวนร่วมในการถาม-ตอบหลงัจากชม
ภาพยนตร์ ทำาให้กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง ช่วยกระตุ้นให้เกิด
การเรยีนรูเ้ป็นอย่างมาก สำาหรบัคณุครูหรอืสถานศกึษาใดสนใจนำาภาพยนตร์
ไปเป็นสื่อการเรียนรู้ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างคู่มือได้ฟรี ที่ www.fapot.
org เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์หอภายนตร์ฯ และคลิกไปที่ “ดูหนังยังให้ 
เกิดปัญญา”  

 
 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เยือนภาคเหนือตอนล่าง
รถโรงหนัง

ทีมงานรถโรงหนัง
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จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

แม้ปัจจบุนัเราอาจไม่ค่อยได้ข่าวคราวของวงการภาพยนตร์พม่ามากนกั 
แต่คร้ังหน่ึงในอดีต อุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ของประเทศแห่งนี้เคย
รุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ รวมทั้งมีประวัติศาสตร์อันยาวไกลไม่แพ้ชาติใดในภูมิภาค
อาเซยีน เมือ่วนัจนัทร์ที ่๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
จึงได้จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “ประวัติศาสตร์ทางสังคมของการผลิต
ภาพยนตร์พม่า” โดยเชิญ ดร.เจน เฟอร์กูสัน (Jane Ferguson) อาจารย์
ด้านมานุษยวทิยาและประวตัศิาสตร์เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ แห่งมหาวทิยาลยั 
แห่งชาตอิอสเตรเลยี มาเป็นผูบ้รรยายเพือ่ให้สาธารณชนได้เรยีนรูเ้รือ่งราว
ทางประวัติศาสตร์และบริบทต่าง ๆ ของวงการภาพยนตร์พม่ามากขึ้น 

ดร.เจน เริ่มสนใจศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
พม่า เมื่อประมาณ ๑๔ ปีก่อน จากการลงพื้นที่วิจัยภาคสนามที่หมู่บ้านไทใหญ่ติดกับชายแดนพม่า แล้วพบว่า
แม้คนไทใหญ่จะต่อต้านรัฐบาลพม่าแต่ก็ยังชื่นชอบสื่อบันเทิงของพม่าไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือภาพยนตร์ จึง 
ส่งผลให้ตนอยากศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture) ของพม่ามากขึ้น แต่เมื่อ
ค้นคว้าดแูล้วกเ็หน็ว่ายงัไม่มใีครทำาวจิยัเกีย่วกบัเรือ่งนีอ้อกมาเป็นงานวชิาการเลย เป็นเหตใุห้ต้องลงมอืทำาวจิยั
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์กับดนตรีของพม่าด้วยตนเอง สำาหรับการมาบรรยายครั้งนี้ได้เน้นเพียงด้าน
การผลิตภาพยนตร์และประวัติศาสตร์ทางสังคม โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

ภาพยนตร์พม่ายุคอาณานิคม

ภาพยนตร์เข้ามาในพม่าครัง้แรกสมยัทีพ่ม่ายงัถอืเป็นมณฑลหนึง่ของอนิเดยีซึง่อยูภ่ายใต้การปกครอง
ของสหราชอาณาจักร โดยในปี พ.ศ. ๒๔๔๔  ชาวอินเดียชื่อ  Abdulally Esoofally จากบอมเบย์ ได้นำา 
Bioscope ซึง่เป็นภาพยนตร์ในยคุแรก ๆ  มาต้ังกระโจมจดัฉายในพม่า ต่อมาจงึเกดิโรงภาพยนตร์แห่งแรก
ในพม่าชื่อ Cinema de Paris โดยหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับความสนใจจากชาวพม่าเป็นอย่างมากใน 
ยุคบุกเบิกนี้ คือภาพยนตร์บันทึกภาพสงครามญี่ปุ่นรบกับรัสเซีย ที่นำามาฉายเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๔๘ ที่ 
โรง Cinema de Paris ดร.เจน เล่าว่า เมื่อชาวพม่าเห็นภาพทหารญี่ปุ่นบุกรถไฟรัสเซียและรบชนะ 
ต่างก็พากันยืนขึ้นบนเก้าอี้และไชโยโห่ร้องด้วยความดีใจที่เห็นคนเอเชียชนะฝรั่ง เป็นการแสดงออกถึง
ความรูส้กึต่อต้านระบอบอาณานคิมทีเ่กิดข้ึนระหว่างการชมภาพยนตร์ (ภาพยนตร์สงครามญีปุ่น่รสัเซยี
ได้มีการนำามาฉายที่เมืองไทยเช่นกัน โดยนาย ท.วะตะนะเบะ ซึ่งกลายเป็นผู้ก่อตั้งโรงภาพยนตร์ถาวร
โรงแรกของเมืองไทยในเวลาต่อมา-ผู้เขียน)

ชาวพม่าที่สร้างภาพยนตร์คนแรกคือ U Ohn Maung ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของ
ภาพยนตร์พม่า โดยเขาได้สร้างหนังเงียบพม่าเรื่องแรกออกฉายเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ชื่อว่า Metta 
Hnint Thuya  (Love and Liquor) เล่าเรื่องราวของคนติดสุราในเชิงสั่งสอนศีลธรรมตามหลัก 
พุทธศาสนา ซึ่งกลายเป็นแนวทางนิยมของภาพยนตร์พม่าในเวลาต่อมา จากนั้นจึงมีบริษัทสร้าง
ภาพยนตร์ทยอยเกิดขึ้นในพม่า โดยบริษัทเหล่านี้มักจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบริษัทสร้าง
ภาพยนตร์ในอินเดีย เช่น การร่วมทุนสร้าง หรือการส่งฟิล์มไปล้างที่อินเดีย รวมทั้งภาษาภาพและ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในภาพยนตร์พม่านั้นก็ได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์อินเดียด้วย

นอกจากภาพยนตร์ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัศาสนาพทุธ ในยคุอาณานคิมยงัมกีารสร้างภาพยนตร์

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

อ่านประวัติศาสตร์

ผ่านสายตานักมานุษยวิทยา



ภาพยนตร์พม่าภายใต้คณะเผด็จการ

พ.ศ. ๒๕๐๕  รัฐบาลพม่าถูกคณะรัฐประหารเข้ายึดอำานาจ นำาโดย
นายพล Ne Win ซึ่งเข้มแข็งขึ้นมาจากการปราบกองกำาลังก๊กมินตั๋ง การ
เปลีย่นแปลงนีส่้งผลสำาคญัต่อการวงการภาพยนตร์พม่าทีม่อีทิธพิลมาจนถงึ
ปัจจุบัน ทั้งการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของการผลิตภาพยนตร์ การยึด 
โรงหนังของเอกชนมาเป็นของรัฐบาล และการจัดตั้งองค์กรภาพยนตร์ใหม่
โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ คณะกรรมการนโยบายการเงินที่ดูแลเรื่องกฎ
ระเบยีบและการกระจายตวัของภาพยนตร์  กบัสภาภาพยนตร์ทีด่แูลควบคมุ
เนื้อหาภาพยนตร์ให้เป็นไปตามที่รัฐต้องการ เช่น ห้ามมีเรื่องของปีศาจ 
แม่มด หรือคนทรง ซึ่งงมงายขัดกับแนวคิดสังคม การสร้างให้ทุนนิยมเป็น
ผู้ร้าย และการกำาหนดบทบาทของทหาร รวมทั้งการปรากฏของชาติพันธุ์
ต่าง ๆ ในภาพยนตร์ เป็นต้น

รฐับาลเผดจ็การได้พยายามควบคมุกระบวนการผลติภาพยนตร์อย่าง
เข้มงวด และออกกฎหมายเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ ซึ่งมีสาระสำาคัญคือการ 
ห้ามให้มกีารสร้างภาพยนตร์ทีเ่ป็นอนัตรายต่อความมัน่คงของรฐัและความ
สงบเรยีบร้อยของประชาชน รวมทัง้ขดัต่อศลีธรรมอนัด ีโดย ดร.เจน เล่าว่า 
จากการพดูคยุกบัผูก้ำากบัหนงัพม่าในปัจจบุนับอกว่า มภีาพลกัษณ์อยูส่ีอ่ย่าง
ทีรู่ก้นัดว่ีาถ้าปรากฏในหนงัแล้วจะไม่มทีางผ่านเซน็เซอร์ คอื ผูห้ญงิกนิเหล้า 
ผู้หญิงท้องก่อนแต่งงาน การเคี้ยวหมาก และการกินเหล้าพร้อมสูบบุหรี่

อย่างไรก็ตาม ในปีที่เกิดการรัฐประหารนี้ ยังถือเป็นปีทองของวงการ
หนังพม่าอีกด้วย เพราะมีการผลิตภาพยนตร์สูงถึง ๙๓ เรื่อง ซึ่งถือว่ามาก
ที่สุดเป็นประวัติการณ์ รวมทั้งยังเป็นปีแจ้งเกิดของ Win Oo พระเอกหนัง
ทีโ่ด่งดงัทีส่ดุคนหนึง่ของวงการพม่า ผูม้ฉีายาว่า “เอลวสิ เพรสลย์ีแห่งพม่า” 
จากความสามารถในการแสดง การเต้น และเล่นดนตรี 

การควบคุมภาพยนตร์พม่าของรัฐบาลทหาร ได้ส่งผลให้เกิดความ 
นิยมสร้างภาพยนตร์แนวรักสามเส้า เนื่องจากภาพยนตร์แนวนี้มักจะผ่าน
การพจิารณาของคณะกรรมการเซน็เซอร์อยูเ่สมอ  โดยยงัคงวธิกีารแก้ปัญหา
ของตัวละคร หรือคลี่คลายปมของเรื่องด้วยหลักทางพุทธศาสนา เช่นเดียว
กับภาพยนตร์พม่าในยุคเริ่มต้น แม้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งได้เกิดรัฐประหาร
ขึ้นอีกครั้ง และรัฐบาลทหารชุดใหม่ ได้มีนโยบายสนับสนุนภาพยนตร์มาก
ขึ้นกว่าเดิม แต่ภาพยนตร์แนวรักสามเส้านี้ก็ยังเป็นที่นิยมของวงการหนัง
พม่ามาจนถึงปัจจุบัน

          หลังจบการบรรยาย ดร.เจนได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถาม 
เพิ่มเติม คำาถามหนึ่งที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับประเทศไทย คือ  ภาพของ
คนไทยในหนังพม่าเป็นอย่างไร ดร.เจนกล่าวว่า เท่าที่ตนสังเกต ในสายตา
วัฒนธรรมสมัยนิยมของพม่าไม่ได้มองว่าคนไทยเป็นศัตรูเท่ากับท่ีรัฐไทย
พยายามสร้างภาพให้คนพม่าเป็นศัตรู โดยศัตรูของพม่านั้นจะเป็นอังกฤษ
หรือพรรคก๊กมินตั๋งมากกว่า

เพื่อเผยแพร่ลัทธิการเมืองโดย
ชนชั้นกลางของพม่าท่ีมีแนวคิด 
ต่อต้านอาณานิคมอังกฤษของตน
เช่น เรื่อง Aung Thapyay (๒๔๘๐) 
ทีม่เีน้ือหาเกีย่วกบัวนัสดุท้ายทีก่ษตัรย์ิ 
Thibaw ปกครองพม่า แต่ถูกผู้ชม
ประท้วงจนรัฐบาลส่ังห้ามฉาย และ
เรื่อง Boycott (๒๔๘๐) ที่ร่วมแสดง
โดย Aung San, Hla Maung Kyi, Htun Ohn และมี U Nu ร่วมกำากับ 
ซึ่งทั้งหมดมีบทบาทเป็นนักการเมืองคนสำาคัญของพม่าในเวลาต่อมา 
ไม่นานการผลิตภาพยนตร์ที่พม่าก็ต้องยุดชะงักลงแต่ในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ เมื่อกองทัพญี่ปุ่นบุกเข้ายึดครองพม่า ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕  และได้
มีการนำาเข้าภาพยนตร์ญี่ปุ่นเข้ามาจัดฉายแทน 

ภาพยนตร์พม่าหลังได้เอกราช

หลังสงครามโลกสิ้นสุดลงใน พ.ศ. ๒๔๘๘ สามปีต่อมา พม่าก็ได้รับ
เอกราชคืนจากรัฐบาลอังกฤษ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ รัฐบาลพม่านำาโดย U Nu 
ซึง่กลายเป็นนายกรฐัมนตรคีนแรกของประเทศ ได้ให้การสนบัสนนุอตุสาห- 
กรรมภาพยนตร์พม่าอย่างเต็มตัว ทั้งการให้งบประมาณถึง ๔,๐๐๐,๐๐๐ 
จ๊าด เพื่อจัดตั้งองค์กรภาพยนตร์ การลดภาษีในการผลิตภาพยนตร์ และ
การออกกฎหมายที่กำาหนดให้โรงภาพยนตร์ในพม่าต้องฉายหนังพม่า 
อย่างน้อย ๖๐ วันต่อปี วงการภาพยนตร์พม่าจึงพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว มี 
โรงหนังเกิดข้ึนจำานวนมากกว่า ๔๐๐ โรง ทั้งยังขยายออกไปตามชนบท 
ซึ่งเจ้าของโรงหนังมักเป็นบรรดาเศรษฐีประจำาหมู่บ้าน และมีการจ้างให ้
ผู้กำากับสร้างภาพยนตร์มาเข้าฉายที่โรงของตน เพื่อหวังกำาไรจากการขาย
ตั๋ว นอกจากนี้ยังเริ่มมีการแจกรางวัลประกวดภาพยนตร์พม่าขึ้นตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๔๙๖  

 ในด้านการเมอืง ภายหลงัพม่าได้เอกราช นอกจากจะต้องปราบ
ปรามชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ แล้ว รัฐบาลพม่ายังต้องสู้รบกับทหารพรรค 
ก๊กมินตัง๋ของจนีทีส่่วนหนึง่ได้ถอยหนจีากการสูร้บกบัพรรคคอมมวินสิต์จนี
มาตั้งกองกำาลังในรัฐฉานของพม่าในช่วงสงครามเย็น และทหารก๊กมินตั๋ง
เหล่านี้ได้กลายเป็นภาพแทนศัตรูในภาพยนตร์พม่าไปโดยปริยาย โดยมี 
หนังเรื่องสำาคัญคือ Pule Myit Ye (๒๕๐๓) ที่นำานิยายเรื่อง For Whom 
the Bell Tolls ของ Ernest Hemingway ซึ่งเกี่ยวกับสงครามกลางเมือง
สเปนมาดดัแปลง โดยเปลีย่นพระเอกให้เป็นทหารพม่า และศตัรเูป็นทหาร
ก๊กมินต๋ัง นอกจากนี้ในช่วงสงครามเย็นยังมีหนังพม่าที่สำาคัญอีกเรื่องคือ 
Nga Ba (๒๕๐๔) ท่ีพูดถึงเรื่องแนวคิดสังคมนิยม โดยได้นำามุมมองทาง 
พุทธศาสนาเข้าไปเชื่อมโยง 

Win Oo

๗



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

จดหมายข่าวฉบับนี้ หอภาพยนตร์ได้มอบหมายให้สองนักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์ 
ได้สัมภาษณ์เรื่องราวเกี่ยวกับความรู้สึกของผู้ที่มาใช้บริการหอภาพยนตร์ ทั้งในส่วนพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี และกิจกรรมต่าง ๆ ที่หอภาพยนตร์ 
ได้จัดขึ้น เพื่อบอกเล่าความรู้สึกส่วนหนึ่งที่ผู้มาใช้บริการมีต่อหอภาพยนตร์ ไว้ดังต่อไปนี้

  มาที่นี่ได้ก็เพราะว่าเห็นป้ายแถว
หอพักบัณฑิต แถวมหาวิทยาลัยมานานแล้ว 
แต่กไ็ม่เคยได้มโีอกาสมาสกัครัง้ ครัง้นีเ้ลยถอื
โอกาสมา พอได้มาชมสถานที่จริงแล้วก็มี
ความประทบัใจอย่างมาก ชอบในบรรยากาศ
และสถานท่ีท่ีออกแบบอย่างดูดีมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ของหอภาพยนตร์ 
ววิถ่ายรปูสวยหลายมมุ แล้วอีกอย่างมาท่ีนีก่เ็พ่ือมาดสูถานทีแ่ละสิง่ต่าง ๆ 
ในหอภาพยนตร์ เพราะจะทำาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกไปให้ผู้คน
ภายนอกได้มาศกึษาหาความรูแ้ละมาท่องเทีย่วในเชงิวฒันธรรม ส่วนใหญ่
จะไม่ค่อยมคีนรูจ้กัหอภาพยนตร์แห่งนี ้ซึง่ทีน่ีม่อีะไรหลายอย่างทีช่ืน่ชอบ 
เช่น หนังเก่า ๆ คู่กับบรรยากาศเก่า ๆ เครื่องฉายฟิล์ม ฟิล์มเก่า ของที่
เกี่ยวกับการถ่ายทำาภาพยนตร์ อยากจะนำาสิ่งเหล่าน้ีไปเผยแพร่ให้ผู้คน
ภายนอกได้เห็นและมาเรียนรู้ในสิ่งที่เราเห็น

เรียนอยู่แถวนี้พอดี เห็นข่าวในเฟซบุ๊กเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ผ่าน 
หน้าหอภาพยนตร์มาก็หลายครัง้แล้ว โดย 
ปกติแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูหนังเวลาว่าง 
แก้เครียดอยู่แล้ว พอได้มาเข้าชมพิพิธ- 
ภัณฑ์ก็ได้ความรู้มาเต็มเลย ตอนแรกไม่รู้ 
เลยว่าการเก็บรักษาเป็นอย่างไร ประวัติ 
ความเป็นมาเป็นอย่างไร ชอบตรงที่เล่า
เรือ่งแต่ละทศวรรษของการพฒันาหนงัใน
แต่ละยุค เลยคิดว่ามาที่นี่ก็ได้ความรู ้ 
สอดแทรกด้วย ที่มาก็อยากรู้เกี่ยวกับการ
ถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอให้ดูดีมากกว่า มีเทคนิคในการการถ่ายหนัง 
อย่างเช่น พระเจ้าช้างเผอืก ทีเ่ขาใช้เทคนคิโดยการให้ช่างกล้องขดุหลมุ
แล้วไปอยู่ใต้ดินแล้วก็ถ่ายขึ้นมาก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมาก 

กชกร มาตรคำามี และ บุษกร ปางกิตติพงศ์

ความรู้สึกจากใจ
ผู้ใช้บริการหอภาพยนตร์ 

รสสุคนธ์  บุตรฉุย 
ว่าที่ ร.ต.ต. หญิง ปรียาลักษณ์ อิริล้วบ

“ ปาล์ม ”

“ กุ๊กกิ๊ก ”

๘



สำาหรับผู้อ่านท่านใดที่สนใจ สามารถมาใช้บริการได้ดังนี้
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๕ รอบ ได้แก่ ๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. 
๑๔.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. (มีวิทยากรนำาชมทุกรอบ)
เมืองมายา เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี เปิดวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา ๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมภาพยนตร์ที่จัดฉายที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา สามารถดูได้ที่ www.fapot.org หรือ  
www.facebook.com/thaifilmarchivepage 

 

ผมรู้สึกชอบบรรยากาศ ดูเหมือนเก่า ๆ 
ดี ชอบดูภาพฟิล์มเก่า ชอบประโยคที่บอกว่า 
“ภาพยนตร์ไม่ใช่แค่ภาพยนตร์ แต่มนัคอือดตี
ความทรงจำา” ตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าอดีตเป็น
อย่างไร แต่พอเห็นภาพถ่ายฟิล์มเก่า ๆ ถึงได้
รู้ ที่ผมมาที่นี่เพราะว่าผมอยู่ปี ๓ แล้วต้องทำา
หนังเป็นของตัวเอง อาจารย์อยากให้รู้ประวัติของหนังไทยบ้างเลยเลือกมา
ที่นี่ ผมเองมาที่นี่ก็เพื่ออยากรู้ประวัติศาสตร์หนังครับ อยากเห็นหนังเก่า ๆ  
เพราะมีการวางพล็อตเรื่องที่ดี ตอนแรกก็คิดว่าหนังเก่า ๆ ฉายได้แค่ภาพก็ 
คงจะดีแล้ว แต่จริง ๆ มันก็ไม่ได้น่าเบื่ออะไร ผมเพิ่งเห็นการทำาแอนิเมชั่น
เรือ่งแรกทีน่ี ่กต็กใจเหมอืนกันครบั ไม่รูว่้ามนัจะยากขนาดนี ้ผมรูส้กึชอบ
สตอรี่บอร์ดของการสร้างแอนิเมชั่นครับ มันทำาให้ผมรู้สึกทึ่งมาก

 มาท่ีหอภาพยนตร์ประมาณ ๕-๖ ครัง้ 
ค่อนข้างบ่อยเหมอืนกนั เคยเข้าไปในพพิธิภณัฑ์
ภาพยนตร์ไทย ชอบการจัดวางอะไรต่าง ๆ มัน
ทำาให้เหน็ประวัตศิาสตร์ภาพยนตร์ รวมถงึพรอ็พ
ต่าง ๆ ที่มาจากหนังดัง ๆ ด้วย ส่วนที่อยากชม
เป็นพิเศษคือส่วนของเมืองมายา เพราะว่าเคย
เดนิชมแล้ว แต่อยากใช้เวลาตรงส่วนนีใ้ห้มากกว่านี ้ปกตจิะพานกัศกึษามา
ดูงานด้วย เพียงแต่ปีนี้ไม่สะดวก ก็เลยอาจจะมาปีหน้า ประทับใจอยากจะ
ให้ที่นี่อยู่ไปนาน ๆ และมีกิจกรรมที่หลากหลายจัดขึ้นบ่อย ๆ

 มาเป็นครัง้ที ่๓ จรงิ ๆ  อยากมาบ่อย
กว่าน้ี มาครั้งแรกคือต้ังใจมาดูนิทรรศการแต่
มันปิด ก็เลยมาค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำางานวิจัย
ของตัวเอง ส่วนครั้งที่ ๒ มาพรีเซนต์งานวิจัย
ภาพยนตร์ไทย ชอบกิจกรรมของทางหอ
ภาพยนตร์ ครัง้นีม้าเพราะเรามาร่วมกจิกรรม จรงิ ๆ  อยากมาดหูนงัด้วย 
แต่เรายังไม่มีโอกาส อยากจะดูให้ทั่ว แต่คงต้องใช้เวลาให้นานกว่านี้ 
ส่วนอื่น ๆ โรงหนัง ร้านค้ายังไม่ได้ไป หอภาพยนตร์ทำาหลายอย่างมาก 
รวมถึงการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติด้วย มีการทำากิจกรรม
เยอะมาก รวมทั้งนอกสถานที่ด้วย จัดฉายหนัง จัดกิจกรรมประกวด 
ติดตามอยู่ทางวารสารและทางเฟซบุ๊กก็เลยทราบข่าวกิจกรรม เรารู้สึก
ดีใจที่มีสถานที่แบบนี้ ท่ีทำาหน้าที่ในการสนับสนุนภาพยนตร์ ไม่ใช่แค่
เฉพาะภาพยนตร์ไทยแต่รวมถึงภาพยนตร์ทั่วไปด้วย

เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ 

วิกานดา พรหมขุนทอง

 ชอบรปูแบบตวัอาคารและรปูแบบ
การจัดพื้นที่ มันดูรู้สึกว่าเข้ามาครั้งแรกก็

ประทับใจแล้ว เป็นการดึงดูดให้คนอยากจะ
เข้ามายิ่งขึ้น ชอบพิพิธภัณฑ์มากที่สุด เพราะ
ได้รูป้ระวตัศิาสตร์ความเป็นมา ตัง้แต่ทศวรรษ
ต่อทศวรรษ  เริ่มจากหนังไม่มีเสียง เป็นการ
พากย์ ช่วงทีบ่มูขึน้ จนมาถงึช่วงทีวุ่น่วาย สดุท้ายมาเป็นภาพยนตร์ทีเ่รา
เห็นในทุกวันนี้ สิ่งที่หอภาพยนตร์มีมากกว่าการท่องเที่ยวก็คงเป็นการ
เรียนรู้ เพราะว่าคนที่ไม่รู ้จักหรือคนที่สนใจและอยากจะเรียนด้าน
ภาพยนตร์จริง ๆ ก็ควรจะมา เพราะได้ความรู้เยอะเหมือนเป็นการป ู
พื้นฐานในการเรียนต่อ ๆ ไป

ศิวัช ศิริชัย

จิรวัฒน์ แพงศรี 

๙





จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๑๑

     หลังจากประสบความ
ส�าเรจ็จากการน�าภาพยนตรท่ี์มชีือ่เสียง
ในอดตีมาจัดฉายทีโ่รงภาพยนตรส์กาลา ในกจิกรรม 
“เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์” เม่ือป ี
๒๕๕๙ ที่ผ่านมา และมีเสียงเรียกร้องมากมายให้จัด
กิจกรรมรูปแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ  ในปนีี้ หอภาพยนตร์
จึงได้คัดสรรภาพยนตร์คลาสสิกของโลกมาจัดฉาย 
ท่ี โรงภาพยนตร์คลาสสิกที่ สุดของไทยอย่ าง 
โรงภาพยนตร์สกาลาอีกครั้งในชื่อรายการว่า “ทึ่ง! 
หนังโลก (World Class Cinema)” เริ่มตั้งแต่วัน
อาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคมนี้เปน็ต้นไป โดยจดหมายข่าวฯ 
ฉบับนี้ จะขอแนะน�าภาพยนตร์เปดิรายการสองเรื่อง
แรกในเดอืนมนีาคมและเมษายน นัน่คอื Gone with 
the Wind และ Gentlemen Prefer Blondes หนงั
ฮอลลวีดูคลาสสิกในความ ทรงจ�าของใครหลาย ๆ  คน

 หนึ่งในภาพยนตร์ที่ผู ้ชมจากกิจกรรม “เมื่อครั้งเสด็จฯ 
ทอดพระเนตรภาพยนตร์” เรียกร้องอยากจะให้ฉายมากที่สุด หากมี
กิจกรรมในรูปแบบนี้ต่อไป คือ Gone with the Wind ภาพยนตร ์
มหากาพย์ชีวิตผู้คนอเมริกันในช่วงสงครามกลางเมือง ซ่ึงในมุมหนึ่งก ็
น่าสนใจว่า ภาพยนตร์ที่มีอายุเกือบ ๘๐ ปี เรื่องนี้ (ออกฉายครั้งแรกเมื่อ 
ปี พ.ศ. ๒๔๘๒) ทำาไมถึงยังอยู่ในความทรงจำาของคนดูหนังทุกรุ่นในทั่ว 
ทุกมุมโลก  

 Gone with the Wind สร้างจากนิยายดังในชื่อเดียวกันของ 
Margaret Mitchell ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี ๒๔๗๙ โดย David O. Selznick 
ผู้อำานวยการสร้าง ต้องใช้เวลานานกว่า ๓ ปี ถึงจะเข็นภาพยนตร์ระดับ
ตำานานนี้ออกมาบนจอใหญ่ได้ และเป็นสามปีที่เต็มไปด้วยเรื่องราว 
เบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ที่เป็นมหากาพย์ไม่แพ้ตัวภาพยนตร์

 เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกนักแสดง David O. Selznick เล็ง 
นักแสดงชายชื่อดังแห่งยุค Clark Gable ในบท Rhett Butler พระเอก 
หนุ่มเจ้าสำาราญไว้ตั้งแต่ต้น แต่เนื่องจาก Clark Gable ติดสัญญากับ 
ทางสตูดิโอ MGM ซ่ึงไม่เคยยอมปล่อยให้นักแสดงมือหนึ่งคนน้ีเล่น 
ภาพยนตร์ของบริษัทอื่น David O. Selznick จึงต้องทำาสัญญาท่ีจะ 
จ่ายเงินค่าตัวให้ Clark Gable เป็นรายอาทิตย์ และยังต้องแบ่งกำาไร 
ครึ่งหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ให้กับ MGM ซึ่งถือเป็นสัญญาที่มีราคาสูง
เป็นปรากฏการณ์ของฮอลลีวูด

แนะน�หนังทึ่ง!
Gone with the Wind และ 
Gentlemen Prefer Blondes

สัณห์ชัย โชติรสเศรณี



๑๒

 สำาหรบัการคดัเลอืกนกัแสดงนำาหญงิทีจ่ะมารบับท Scarlett O’Hara 
หญงิสาวใจทรนง ผูซ้ึง่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาชวีติ ได้กลายเป็นข่าวทีป่ระชาชน
ติดตามกันมาตลอดสามปีท่ีเตรียมการสร้าง นักแสดงหญิงช่ือดังมากมาย 
ต่างหมายปองบทเด่นนี้ แต่ไม่มีใครคาดคิดว่า David O. Selznick จะเลือก 
นักแสดงหญิงชาวอังกฤษที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอย่าง Vivien Leigh โดยการ 
ตัดสินใจเกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปิดกล้องถ่ายทำาไปแล้วบางส่วน

 นอกจากนกัแสดงแล้ว ผูก้ำากบัภาพยนตร์ทีเ่ข้ามาเกีย่วกบัภาพยนตร์ 
มหากาพย์นี้ก็มีถึง ๓ คน เริ่มจาก George Cukor ผู้กำากับที่มีชื่อเสียงจาก 
ภาพยนตร์รักและภาพยนตร์ตลก George Cukor ทำางานให้ภาพยนตร์ตั้งแต่ 
เริ่มโครงการตลอดระยะเวลา ๓ ปี และได้ถ่ายทำาไปแล้วบางส่วน ก่อนที่จะถูก 
แทนที่ด้วย Victor Fleming ด้วยเหตุผลที่ยังไม่แน่ชัด บ้างก็ว่าจากการไม่ลง

รอยกนัระหว่างเขากบั David O. Selznick เน่ืองจากเขาทำางาน
ช้าเกิน บ้างก็ว่า Clark Gable ไม่พอใจที่ George Cukor 

ให้ความสำาคัญกับตัวละครหญิงมากกว่าผู้ชาย ถึงแม้ว่า 
George Cukor จะไม่ได้เป็นผูก้ำากบัแล้ว แต่เขากย็งัช่วย

สอนการแสดงให้ Vivien Leigh และ Olivia de 
Havilland อยู่ และเมื่อภาพยนตร์ออกฉาย ก็ยังมี
ฉากที่ George Cukor กำากับไว้ ซึ่งหลายคนมองว่า
เป็นส่วนที่ดีที่สุดของภาพยนตร์ด้วย

  สำาหรับ Victor Fleming ผู้กำากับ
ที่เข้ามารับหน้าที่แทน กลายเป็นผู้โชคดีไป เพราะ
ทำาให้ในปี ๒๔๘๒ ตัวเขามีผลงานภาพยนตร์ 
ชัน้เยีย่มออกฉายถงึ ๒ เรือ่ง และประสบความสำาเรจ็

ทั้งคู่ นั้นก็คือ Gone with the Wind และ The 
Wizard of Oz (ซึ่ง George Cukor ก็ได้ไป
ช่วยให้คำาแนะนำาเพือ่พฒันาภาพยนตร์เรือ่งนี้
ให้ดีขึ้นด้วย) ถึงแม้ระหว่างการถ่ายทำา Gone 
with the Wind ตัว Victor Fleming จะมี

ช่วงต้องหยดุพกังานเนือ่งจากปัญหาความเครยีด 
และให้ Sam Wood ผูก้ำากับอกีคนต้องมารบัหน้าที่

แทนช่วงหนึ่ง แต่ก็ถือว่า Victor Fleming เป็นผู้กำากับ 
ที่อยู่ในช่วงการถ่ายทำานานที่สุด 

 ภาพยนตร์ Gone with the Wind ออกฉาย
ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๔๘๒ ที่เมือง Atlanta 
รัฐ Georgia ซึ่งเป็นฉากหลังของเรื่องราวทั้งหมดใน
ภาพยนตร์ ในวันฉายรอบปฐมทัศน์ผู้ว่าการรัฐประกาศให้
เป็นวันหยุดของรัฐ และมีขบวนพาเหรดแห่นักแสดงรอบ
เมืองอย่างยิ่งใหญ่ และเมื่อภาพยนตร์ออกฉายทั่วประเทศ
กก็ลายเป็นปรากฏการณ์ มยีอดจองตัว๋เข้าชมล่วงหน้าถล่ม

ถลาย และในช่วง ๑ ปีแรกที่ออกฉาย ราคาตั๋วเข้าชมก็สูงกว่าราคาตั๋ว
ปกติหนึ่งเท่าตัว ก่อนที่จะขายในราคาปกติเมื่อปี ๒๔๘๔ 

 หากปรบัราคาตัว๋ตามค่าเงนิแล้ว จะพบว่าจากการออกฉาย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภาพยนตร์ Gone with the Wind ทำารายได้
ในสหรัฐอเมริกาไปแล้วมากกว่าสามพันสี่ร้อยล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง
ทำาให้ภาพยนตร์เร่ืองนี้เป็นภาพยนตร์ที่ทำารายได้สูงสุดตลอดกาล 
นอกจากนี้ ภาพยนตร์ยังกวาดรางวัลออสการ์ ๘ สาขา ได้แก่ รางวัล
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ผู้กำากับยอดเยี่ยม นักแสดงนำาหญิงยอดเยี่ยม 
นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม 
ถ่ายภาพยอดเยี่ยม ลำาดับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม กำากับศิลป์ยอดเยี่ยม 
และอีก ๒ รางวัลพิเศษ คือรางวัลพิเศษด้านเทคนิคการถ่ายทำา และ
ด้านการใช้สีเพื่อสื่ออารมณ์

 ดังนั้น จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Gone with the Wind เป็น
ภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ที่ทุกคนยังกล่าว
ขวัญถึงมาจนปัจจุบัน แม้เวลาจะผ่านไปเกือบ ๘๐ ปีแล้วก็ตาม

Gentlemen
Prefer Blondes

 Marilyn Monroe ถอืเป็นดาราทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุคนหนึง่ 
ของยคุสมยั และยงัคงเป็นทีจ่ดจำามาจนถงึปัจจบัุน แม้ว่าเธอจะเสยีชวีติ
ไปแล้ว ๕๕ ปี และโลดแล่นอยู่บนจอภาพยนตร์เพียง ๑๕ ปี 

 ภาพลกัษณ์ของ Marilyn Monroe ทีผู่ช้มภาพยนตร์คุน้เคย
คือ หญิงสาวผมบลอนด์ รูปร่างเซ็กซี่ เจ้าเสน่ห์ แต่ไม่ค่อยมีสมองมาก
นัก ความสามารถในการแสดงของ Marilyn Monroe ก็มักจะถูก
ปรามาส และถูกมองว่าเธอมีช่ือเสียงได้จากการขายรูปร่างและภาพ
ลักษณ์เท่านั้น 

 หนึง่ในภาพจำาของ Marilyn Monroe บนจอภาพยนตร์ คอื 
ภาพทีเ่ธอใส่ชดุราตรสีชีมพ ูในฉากเต้นรำาเพลง Diamonds are a Girl’s 
Best Friend ซ่ึงห้อมล้อมด้วยชายหนุม่ทีพ่ยายามชนะใจเธอด้วยเครือ่ง
ประดับนานาชนิด จากภาพยนตร์เพลงเรื่อง Gentlemen Prefer 
Blondes ภาพดังกล่าวถูกแสดงซำ้าโดยนักร้องและนักแสดงยุคหลัง
มากมาย โดยเพลง Diamonds are a Girl’s Best Friend เวอร์ชั่น
ของ Marilyn Monroe ได้รบัการยกย่องจากสถาบนัภาพยนตร์อเมรกินั
ว่าเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่สำาคัญเป็นอันดับที่ ๑๒ จาก ๑๐๐ 

Clark Gable Vivien Leigh Victor Fleming



๑๓

เพลงประกอบภาพยนตร์ที่ถูกคัดสรรมา 
 Gentlemen Prefer Blondes เป็นผลงานของผู้กำากับ 

Howard Hawks ผู้กำากับที่มีช่ือเสียงจากภาพยนตร์แนวรักชวนหัว 
นำาเสนอเรือ่งราวของเพือ่นซีน้กัแสดง ๒ คน ทีพ่ยายามหาทางจะมสีามี
ตามแบบที่เธอคาดหวัง คนหน่ึงมุ่งหวังสามีที่มีฐานะเพื่อชีวิตสุขสบาย 
ส่วนอีกคนมุ่งหาชายหนุ่มหน้าตาดีหุ่นดีมาเป็นคู่รัก ตัวละคร Marilyn 
Monroe รับบทเป็นหญิงสาวคนแรก ส่วนหญิงสาวคนที่สองคือ Jane 
Russell ดาราสาวเซ็กซี่แห่งยุคสมัยอีกคน

 หาก Marilyn Monroe มีฉาก Diamonds are a Girl’s 
Best Friend เป็นฉากขายเพ่ือแสดงเจตจำานงของเธอในการตามหา
ผู้ชายที่มาพร้อมกับเพชร Jane Russell ก็มีฉาก Anyone Here for 
Love ซึ่งเป็นฉากที่เธอเต้นรำาในห้องออกกำาลังกาย ที่เต็มไปด้วย 
ชายหนุม่หุ่นงาม แต่ไม่มใีครสนใจเธอแม้แต่น้อย ฉากดงักล่าวสร้างความ
ฮอืฮาและได้รบัการกล่าวขวญัอย่างมาก (แต่ไม่มากเท่าฉาก Diamonds 
are a Girls’ Best Friend) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ
ของเหล่าชายหนุ่มที่อยู่ในฉากนั้น 

 เมือ่ออกฉาย Gentlemen Prefer Blondes ได้รบัคำาชืน่ชม 
อย่างมาก รวมทั้งเป็นขวัญใจผู้ชมด้วยการทำารายได้สูงสุดเป็นอันดับ ๙ 
ของปี ๒๔๙๖ โดยในปีนั้น Marilyn Monroe มีผลงานภาพยนตร์ทำา
เงินอีกเรื่อง คือ How to Marry a Millionaire ซึ่งอยู่ในอันดับ ๔ ของ
ตารางทำาเงินในปีนั้น โดย Marilyn Monroe รับบทหญิงสาวสวยท่ี
พยายามหาสามีรวย ซึ่งตอกยำ้าภาพลักษณ์ตัวละครของเธอในฐานะ 
ผู้หญิงที่ขายรูปลักษณ์มากกว่าสิ่งใด 

 แต่หากมองด้วยสายตาอย่างเป็นธรรม และได้ลองศึกษา
ชีวประวัติของ Marilyn Monroe ก็จะพบว่า แท้จริงแล้วชีวิตของเธอ
ไม่ได้โรยด้วยกลบีกหุลาบอย่างทีค่นดมูกัคุน้ในภาพยนตร์ เธอต้องด้ินรน
อย่างหนักเพื่อที่จะผลักดันตัวเองจากสาวบ้านนอกท่ีแต่งงานต้ังแต ่
อายุ ๑๖ ปี มาเป็นดาราชื่อดังแห่งยุค และกลายเป็นไอคอนคนสำาคัญ
ของวงการภาพยนตร์อเมริกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้า 
Marilyn Monroe ไม่มีความสามารถเกินไปจากภาพลักษณ์ภายนอก
ของเธอ  

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๐๐ น.  
Gone with the wind (๒๔๘๒ / ๒๒๖ นาที)  
เปิดจำาหน่ายบัตร ศุกร์ที่ ๓ มีนาคม

วันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๐๐ น.   
Gentlemen Prefer Blondes (๒๔๙๖ / ๙๑ นาที)
เปิดจำาหน่ายบัตร ศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๐๐ น.
The Big Boss (๒๕๑๔ / ๑๑๐ นาที)  
เปิดจำาหน่ายบัตร ศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม

วันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๐๐ น.
Rebel without a cause (๒๔๙๘ / ๑๑๑ นาที)
เปิดจำาหน่ายบัตร ศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๐๐ น.
The Bridge on the River Kwai (๒๕๐๐ / ๑๖๑ นาที)
เปิดจำาหน่ายบัตร ศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๐๐ น.
2001: A Space Odyssey (๒๕๑๑ / ๑๔๙ นาที)
เปิดจำาหน่ายบัตร ศุกร์ที่ ๘ กันยายน

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๐๐ น. 
The Good the Bad and the Ugly (๒๕๐๙ / ๑๖๑ นาที)
เปิดจำาหน่ายบัตร ศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๐๐ น.
Fiddler on the Roof (๒๕๑๔ / ๑๘๑ นาที)
เปิดจำาหน่ายบัตร ศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน

วันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น.
The Ten Commandments (๒๔๙๙ / ๒๒๐ นาที)
เปิดจำาหน่ายบัตร ศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน

ตารางฉายภาพยนตร์ 

บัตรราคา ๑๐๐ บาททุกที่นั่ง 
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  โทร. ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ 
โรงภาพยนตร์สกาลา โทร. ๐๒ ๒๕๑ ๒๘๖๑

Marilyn Monroe และ Jane Russell



ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

การฉายภาพยนตร์คร้ังแรกกำาเนิดขึ้นนับตั้งแต่ปี ๑๘๙๕ เมื่อพี่น้อง 
ลูมิแอร์นำาภาพยนตร์เรื่อง “L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat” 
ออกฉายสู่สาธารณชน ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างมนต์เสน่ห์อันน่าดึงดูดใจของ
รถไฟให้กบัโลกภาพยนตร์ จนอาจกล่าวได้ว่าประวตัศิาสตร์ยคุภาพยนตร์เงยีบ
ได้จารึกความสำาคัญของรถไฟไว้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และส่งอิทธิพลต่อไป
ยังผู้สร้างภาพยนตร์อีกมากมายในยุคนั้น เช่น George Méliès, Buster 
Keaton, John Ford, Edwin S. Porter, Dziga Vertov, D. W. Griffith อีก
ทั้งการเลือกใช้รางรถไฟ สถานีรถไฟ และรถไฟได้กลายเป็นสัญลักษณ์หรือ 
ฉากหลงัในการเดนิเร่ืองของภาพยนตร์เงียบหลายแนว ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์
แนวอาชญากรรม ภาพยนตร์แนวโรแมนติก รวมถึงภาพยนตร์แนวคาวบอย
ตะวันตก เช่น The Iron Horse (๑๙๒๔) ผลงานการกำากับภาพยนตร์ของ 
John Ford ที่มีการใช้รถไฟเป็นฉากหลังในการดำาเนินเรื่องได้อย่างทรงพลัง
และสื่อถึงการผจญภัยได้ยอดเยี่ยม จดหมายข่าวฉบับนี้ ห้องสมุดและ 
โสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ชวนนักอ่านทุกท่านมารู้จักกับหนังสือ Parallel 
Tracks: The Railroad and Silent Cinema เขียนโดย Lynne Kirby ซึ่ง
ผลงานเล่มนีส้ามารถให้คำาตอบกบัผูอ่้านได้ว่า ทำาไมภาพยนตร์เงยีบถงึนำาเสนอ
ภาพรถไฟมากกว่ายานพาหนะชนิดอื่น? 

แหล่งค้นคว้าตั้งแต่ปี ๑๙๘๔-๑๙๘๙ ของการ
เขียนงานชิ้นนี้ Kirby ศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ 
ด้วยการดภูาพยนตร์จำานวนหนึง่ร้อยเรือ่ง ซ่ึงภาพยนตร์
ที่เลือกมาวิเคราะห์ในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่เป็น

ภาพยนตร์อเมริกันที่จำากัด
ขอบเขตเพียงภาพยนตร์
เงยีบเท่านัน้ เพือ่สะดวกต่อ
การจัดการคลังข้อมูลและมีคุณค่าทางด้านการเล่าเรื่อง การสื่อถึงสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารด้านรถไฟและภาพยนตร์
นานาประเภท ทั้งหนังสือแนะนำานักท่องเที่ยว นิตยสาร แคตตาลอก โบรชัวร์ 
ส่ิงพมิพ์โฆษณา ภาพถ่ายเก่ียวกับรถไฟ จากพพิธิภณัฑ์และห้องสมดุต่าง ๆ  อนั
มีชื่อเสียง เช่น The British Film Institute, The Library of Congress, The 
George Eastman House in Rochester, The Smithsonian Institution’s 
National Museum of American History เป็นต้น 

Kirby วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรถไฟและภาพยนตร์เงียบใน 
หลากหลายแง่มมุรอบด้าน รวมถึงได้นำาความรูจ้ากสรรพสาขาวชิามาใช้ในการ
วเิคราะห์ เช่น จติวเิคราะห์ ประวตัศิาสตร์สังคม ประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์ และ
ประวัติศาสตร์รถไฟ ส่วนแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาครั้งนี้ Kirby ได้รับ
อิทธิพลจากงานเขียนและแนวคิดของนักทฤษฎีหลายคน เป็นต้นว่า ทฤษฎี
สภาวะชอ็ก (Benjamin’s theory of shock) ของ Walter Benjamin เพื่อ
ทำาความเข้าใจรถไฟด้านกระบวนทัศน์การรับรู้แห่งบริบทสังคมสมัยใหม่
ระหว่างศตวรรษที่ ๑๙ และ ๒๐ รวมถึง Kirby ได้นำาแนวคิดงานเขียนเรื่อง 
Discipline and Punish ของ Michel Foucault มาใช้อธิบายการผูกโยง 

ภาพลักษณ์ของรถไฟในภาพยนตร์เข้ากับบทบาทหน้าที่ของรถไฟท่ี 
มีต่อประวัติศาสตร์ ส่วนการเลือกทฤษฎีสัญญะวิทยาของ Roland 
Barthes มาใช้เพือ่อธบิายกระบวนการพจิารณาเนือ้หาแง่โครงสร้าง
เป็นสำาคัญ

เคลื่อนไหวบนภาพยนตร์เงียบ
วิมลิน มีศิริ

The Iron Horse (๑๙๒๔)

๑๔



โดยหนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์หลักต้องการแสดงให ้
ผู้อ่านเห็นความสำาคัญของรถไฟในด้านกระบวนทัศน์ทางสังคม 
(social paradigm) กระบวนทัศน์ด้านการรับรู้ (perceptual 
paradigm) กระบวนทัศน์ทางด้านอุดมการณ์ (ideological 
paradigm) ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ชมผ่านสื่อภาพยนตร์ ซ่ึง 
Kirby วิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ  ออกมาได้อย่างลุ่มลึก เช่น กรณี
การวิเคราะห์แง่กระบวนทัศน์ทางสังคม พบว่าการยอมรับหรือ
การตอบสนองที่สังคมมีต่อการสร้างระบบเส้นทางรถไฟแห่ง
ศตวรรษที่ ๑๙ (ค.ศ. ๑๘๐๑-๑๙๐๐) กับการกำาเนิดขึ้นของสื่อ
ภาพยนตร์มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ มีทั้งกระแสชื่นชมและตำาหนิติเตียน การ
แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ความหวาดกลัวและความกังวลต่อเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นใน
สังคม ท่ามกลางประเทศโลกที่หนึ่ง รถไฟได้กลายเป็นแรงผลักดันที่ผสมผสาน
และเชือ่มโยงโลกทัง้ใบเข้าไว้ด้วยกนั แต่ขณะเดยีวกนัแรงผลกัดนัดังกล่าวก็ก่อให้
เกิดความยุ่งเหยิงในสังคม การก่อสร้างเส้นทางรถไฟเป็นตัวทำาลายล้างสังคม 
พื้นเมืองของชาวอเมริกันและชุมชนดั้งเดิมอื่น ๆ ในทุกภูมิภาคของโลก ซึ่งถูก
ครอบงำาด้วยลัทธิจักรวรรดินิยมและการขยายอาณานิคม ทั้งนี้มุมมองหรือภาพ
สะท้อนที่มีต่อรถไฟดังกล่าวมักจะถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของงาน
วรรณกรรมที่มีชื่อเสียงช่วงศตวรรษที่ ๑๙ และต้นศตวรรษที่ ๒๐ นอกจากนี้
ทศันคตทิีม่ต่ีอรถไฟทัง้เชงิลบและบวกเหล่านีไ้ด้ถกูนำาไปเปรยีบเทยีบกับทศันคติ 
ที่มีต่อภาพยนตร์ยุคแรก ขณะที่ภาพยนตร์ถูกมองว่าเป็นสื่อที่เต็มเปี่ยมไปด้วย
พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ แต่ภาพยนตร์ก็ 
ถูกตราหน้าว่าเป็นแหล่งก่อเกิดการผิดศีลธรรม ดังนั้นผู ้สร้างภาพยนตร์จึง 
พยายามทีจ่ะลบภาพลกัษณ์ดงักล่าว ด้วยการสร้างภาพยนตร์ในมติสินุทรยีศาสตร์ 
ศีลธรรม และการศึกษา 

นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังมีการวิเคราะห์ประเด็นอื่น ๆ อีกด้วย เช่น 
การอธิบายบทบาทของรถไฟที่มีต่อภาพยนตร์ในแง่การสะท้อนภาพลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม เพศสภาพ ความเป็นชาตินิยมที่ส่งผลกระทบต่อการนำาเสนอภาพ
ตวัแทน (representation) ของรถไฟในภาพยนตร์เงียบ กล่าวคือ ผู้เขยีนหนงัสือ
เล่มนี้ได้ทำาการสำารวจตรวจสอบไปยังรูปแบบของภาพยนตร์เงียบที่ยังหลงเหลือ
อยู่ จนกระทั่งถึงยุคภาพยนตร์คลาสสิกช่วงศตวรรษที่ ๒๐ (ค.ศ. ๑๙๐๑-๒๐๐๐) 
ในแง่บริบททางด้านเพศสภาพ พบว่าประเด็นหลักที่มักจะปรากฏบนภาพยนตร์
ที่มีการนำาเสนอภาพรถไฟ ได้แก่ ความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องเพศกับรถไฟ โดย
การนำาเสนอฉากความรักระหว่างหญิงชาย ความรักระหว่างเพศเดียวกัน และ
ความแตกต่างด้านอัตลักษณ์ทางเพศ อีกทั้งการนำาเสนอภาพของชาวแอฟริกัน
อเมริกัน ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย ชนพื้นเมืองอเมริกันในภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับ
รถไฟ ซ่ึงมกีารนำาเสนอภาพของคนกลุม่นีน้้อยมากและมักจะถูกนำาเสนอเป็นเพยีง
ตัวประกอบ ตัวตลก ผู้ร้าย ซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้ชมที่เป็นคนกลุ่มนี้จะยอมรับ
และซึมซับภาพตัวแทนดังกล่าวตามที่ภาพยนตร์นำาเสนอ

อีกทั้งผลงานชิ้นนี้ได้บอกเล่าพัฒนาการของภาพยนตร์ประเภท
ดำาเนินเรื่อง (narrative films) ว่ารถไฟได้กลายเป็นสัญลักษณ์ท่ีส่ือถึง
การหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความมั่นคง และความเป็นสากล 
ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นภาพทางอุดมคติของอัตลักษณ์ชนชาติอเมริกัน 
โดยการสนับสนุนความเป็นใหญ่ของคนผิวขาวเพศชายในการเข้ามา
ควบคุมเพศหญิงและชนชาติอื่น ในภาพยนตร์อเมริกันและยุโรปมีความ
พยายามนำาเสนอเนื้อหาสอดแทรกการกดขี่ผู้หญิงผิวขาวที่เป็นชนชั้น
กลางหรือชนชั้นแรงงาน ซึ่งการนำาเสนอภาพลักษณ์ดังกล่าวของผู้ชาย
อเมริกันผิวขาวได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของภาพยนตร์ยุคคลาสสิก 

ส่วนภาพยนตร์ที่คัดมาเฉพาะเรื่อง เพื่อการวิเคราะห์เจาะจงอย่าง
ละเอียดนั้น ผู้อ่านจะพบในสองบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ คือ บทที่ ๓ 
Kirby เลือกภาพยนตร์ The Crowd (King Vidor, United States, 
๑๙๒๘) และ Man with a Movie Camera (Dziga Vertov, USSR, 
๑๙๒๙) เพื่อศึกษาถึงหัวข้อการบริโภคทางวัฒนธรรมของรถไฟกับ
ภาพยนตร์จากแง่มุมของคนเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณาแห่ง
สังคมสมัยใหม่ที่แสดงออกผ่านรถไฟและภาพยนตร์ เช่น บริษัทผู้สร้าง
รถไฟในอเมริกาส่วนใหญ่เป็นผู้อุปถัมภ์ภาพยนตร์ที่นำาเสนอเนื้อหา 
เก่ียวกับรถไฟ โดยมักใช้ส่ือภาพยนตร์เป็นเครื่องมือ เพ่ือการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์เส้นทางเดินรถไฟของตนเป็นหลัก สำาหรบับทที ่๔ นำาเสนอ 
ความแตกต่างระหว่างภาพยนตร์ฮอลลีวูดยุคคลาสสิกและภาพยนตร์ 
Avant-garde ด้วยวธีิการวเิคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) ภาพยนตร์
เรื่อง La Roue (Abel Gance, France, ๑๙๒๓) และ The Iron Horse 
(John Ford, United States, ๑๙๒๔) เช่น ทศวรรษ ๑๙๒๐ (ค.ศ. 
๑๙๒๐-๑๙๒๙) ภาพยนตร์ทดลองหลาย ๆ เรื่องในยุโรปถ่ายทอดความ
น่าสะพรงึกลวัของรถไฟด้วยการนำาเสนอภาพการเคลือ่นทีด้่วยความเรว็
สูงของเครื่องจักรและศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี ส่วนภาพยนตร์ 
Avant-Garde ของโซเวียตนำาเสนอภาพลักษณ์ของรถไฟในลักษณะ 
ของความก้าวหน้าและเป็นความหวังแห่งอนาคต สำาหรับภาพยนตร์ 
Avant-Garde ของฝรั่งเศสนำาเสนอภาพลักษณ์ของรถไฟในเรื่องราวเชิง
โศกนาฏกรรม

Parallel Tracks: The Railroad and Silent Cinema สะท้อน
จุดร่วมอย่างหนึ่งระหว่าง “รถไฟ” กับ “ภาพยนตร์” ที่ว่า การเคลื่อนที่
ของรถไฟบนรางรถไฟเป็นส่ิงที่มีลักษณะขัดแย้งกันระหว่าง “การ 
หยุดนิ่ง” และ “การเคล่ือนที่” กล่าวคือ ขณะผู้โดยสารนั่งอยู่กับที่น่ัง 
ของตนเองบนรถไฟ แต่ในห้วงเวลาเดยีวกนัร่างกายและการมองเห็นของ 
พวกเขาก็เคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงผ่านเวลาและระยะทาง ซึ่งหาก
เปรยีบกับผู้ชมทีน่ั่งชมภาพยนตร์อยูกั่บเก้าอีภ้ายในโรงภาพยนตร์ แต่ภาพ
บนจอภาพยนตร์ก็ยังคงเคลื่อนไหวและพาผู้ชมเข้าไปสู่โลกแห่งความ
บันเทิงของเรื่องราวต่าง ๆ ดังนั้นรถไฟจึงทำาหน้าที่เฉกเช่นเดียวกับ
ภาพยนตร์ในการเป็นกระจกสะท้อนภาพนิ่งที่ร้อยเรียงกันไปอย่าง 
ต่อเนื่องและเปลี่ยนมุมมองการมองภาพได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นส่ิงที่ 
“รถไฟกับภาพยนตร์” มีจุดร่วมเดียวกัน 

La Roue (๑๙๒๓)

 Man with a movie camera (๑๙๒๙) 

๑๕



 พิชัย น้อยรอด

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

ประสงค์ สว่างสุข

เชก็เกอร์ พอได้เงนิมากม็าจ่ายค่าตวั ค่ากองถ่าย จนสร้างเสรจ็ออกฉาย
ได้ หนัง ๑ เรื่อง ใช้เวลาถ่ายประมาณเกือบปีถึงจะจบเรื่อง วิธีนี้ทำาให้
คุณยิ่งยง สะเด็ดยาด เพื่อนที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นผู้ตั้งฉายาให้ผม 
“คนจนผู้ยิ่งใหญ่”

ผลงานทีไ่ด้สร้างไว้มีเรือ่งอะไรบ้าง

เรื่องแรกของผมคือ ทับสะแก ปี ๒๕๑๒ เป็นหนัง ๑๖ มม. ใช้ชื่อ 
พิชัยภาพยนตร์ โดยใช้รูปพระยาพิชัยดาบหักเป็นสัญลักษณ์ นำาแสดง
โดย สมบัติ-อรัญญา โดยให้พันคำากำากับแต่ไม่จบเรื่อง ผมจึงให้ พจน์ 
ศิริพันธ์ หรือ ร้อยคำา กำากับต่อจนจบ ฉายที่โรงหนังคาเธ่ย์รายได้ไม่ดี 
ต่อมาก็ทำา มนต์รักป่าซาง โดยได้ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ สังข์ทอง สีใส 
มาแสดง โดยผมเป็นคนกำากบัเอง เป็นหนงั ๑๖ มม. อีกเหมอืนกนั และ
มีเพลงประกอบ ๙ เพลง ในระบบ ๓๕ มม. นำาแสดงโดย สมบัติ-เพชรา 
ฉายที่เฉลิมกรุง เรื่องนี้ผมประสบความสำาเร็จ หนัง ๑๖ มม. เรื่องอื่นก็
มี ขวัญใจไอ้หนุ่ม ปี ๒๕๑๕ รสสวาท ปี ๒๕๑๖ สวรรค์เวียงพิงค์ ปี 
๒๕๑๖ ส่วนหนัง ๓๕ มม. เรื่อง รางวัลชีวิต นิสิตที่รัก ปี ๒๕๑๘ 
จระเข้ฟาดหาง ปี ๒๕๑๙ นักเลงสามสลึง ปี ๒๕๑๙ ปืนมีตีน ปี ๒๕๒๐ 
หนังเพลงที่สร้างรายได้คือ นางฟ้าท่าเรือ และ เก้าล้านหยดน�้าตา  ผม
สร้างพร้อมกันและฉายพร้อมกัน ปี ๒๕๒๐ เก็บรายได้เป็นล้าน แล้วก็
มี วิญญาณรักแม่นาคพระโขนง ปี ๒๕๒๐ อีโล้นซ่าส์ ปี ๒๕๒๑ จิ๊กกี๋ก็
มีหัวใจ ปี ๒๕๒๑ ไอ้ติงต๊อง ปี ๒๕๒๒ ไอ้หนุ่มหมัดพังพอน ปี ๒๕๒๓ 
ฤทธิห์มดัไร้เทยีมทาน ปี ๒๕๒๔ สดุท้ายมาทำาหนงั แม่นาค 3D มเีพือ่น
ออกทุน ผมเป็นคนทำาและวางแผนทั้งหมด แต่ไม่ประสบความสำาเร็จ 
หนังออกมาไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไว้

มีอะไรจะฝากถึงหอภาพยนตร์บ้าง

ผมก็เห็นดีด้วยที่หอภาพยนตร์เก็บอนุรักษ์หนังไทยเก่าไว้ ผม
อยากขอร้องเพื่อนฝูงที่มีหนังที่เก็บไว้ นำามามอบให้หอภาพยนตร์ไว้ 
ดีกว่า จะได้เป็นสมบัติของชาติ เดิมทีเดียวพวกเราไม่เคยคิดจะเก็บกัน
ไว้เลย แม้กระทั่งใบปิดต้นฉบับก็ไม่เคยเก็บเลย ขอขอบคุณหอ
ภาพยนตร์ อย่างหนงัไทยกลบับ้านมหีลายเรือ่งทีค่นยงัไม่ได้ด ูผมคดิว่า
ในฮ่องกงยังมีอีกมาก ตอนนี้ผมยังตามอยู่เรื่อง อีโล้นซ่าส์ แสดงโดย 
เนาวรัตน์ ซื่อสัตย์ กรุง ศรีวิไล พูดถึงหนัง อีโล้นซ่าส์ ตอนที่ออกฉาย
โดนแบนชื่อเรื่องเขาหาว่าเป็นหนังโป๊ แต่จริง ๆ เป็นหนังชีวิต เลยต้อง
เปลี่ยนมาใช้ชื่อ โล้น

คนจน คือ คนไม่มีสตางค์ หากคนจนอยากจะทำาอะไรเหมือนกับ
คนท่ีมีสตางค์ ก็จะมีแต่คนหม่ันไส้ แต่มีคนจนอยู่คนหน่ึงที่เข้าวงการ
ภาพยนตร์ไทยมาด้วยใจรัก เรียกได้ว่าอยู่ในประเภทจนแต่มีนำ้าใจ จึง
มีแต่เพ่ือนฝูงให้การสนับสนุน คอลัมน์ กลุ ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์ม
ภาพยนตร์ ฉบับนี้ จะพาท่านไปรู้จักกับคนจนผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ เขาคือ 
พิชัย น้อยรอด วัย ๗๓ ปี ที่ในวงการรู้จักกันดีในชื่อ เฮียหลอ

เริม่เกีย่วข้องกับวงการภาพยนตร์ไทยได้อย่างไร 

ผมเป็นคนกรุงเทพฯ  ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง ๑๐ ขวบ ก็ต้องออกเร่
ขายของ ขายหนังสือพิมพ์ ขายตั๋วหนังบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ศาลา
เฉลมิกรงุ เคยวิง่ซือ้ข้าวซือ้นำา้ให้เหล่านกัพากย์หนงัระดบัครบูาอาจารย์ 
เช่น รุจิรา - มารศรี สมพงษ์ - จุรี เสน่ห์ โกมารชุน และพันคำา ที่พากย์
อยู่ที่เฉลิมกรุง จากนั้นผมก็ขยับขึ้นไปหัดฉายหนังที่ห้องฉาย และก็ไป
เป็นผูว้างแบค็กราวนด์ คอืเพลงและเสยีงเอฟเฟกต์ประกอบการพากย์
สดให้แก่หนัง ๑๖ มม. ตอนนั้นผมเริ่มมีความฝันว่า สักวันหนึ่งจะสร้าง
หนังมาฉายให้เขาดูบ้าง 

ฉายา “คนจนผู้ยิง่ใหญ่” ได้มาได้อย่างไร

คือหลังจากอยู ่ในวงการโรงหนังอยู ่หลายปี และเคยไปเป็น 
เช็กเกอร์เดินสายหนังด้วย ต่อมาผมก็มีโอกาสได้ไปทำาที่หนังสือพิมพ์
ไทยรฐัโดยเป็นผูช่้วยเขาจดัหน้า สมยันัน้ใครจะลงโฆษณาอะไรเรากจ็ะ
ช่วยเขาตลอด ผมจึงมีเพ่ือนเยอะ ผมได้เป็นนักเขียน ได้ทำาหนังสือ 
เกีย่วกบัภาพยนตร์ เริม่จากภาพดารา จกัรวาลดารา มติรดารา โลกบนัเทงิ 
ภาพยนตร์บันเทิง การทำาหนังสือดาราเป็นสิ่งที่ทำาให้ผมก้าวไปสู่การ
เป็นผู้สร้างและผู้กำากับ ผมสร้างหนังแบบคนไม่มีสตางค์ โดยใช้วิธี
ไปขายสายหนังก่อน อาศัยว่ามีสายหนังท่ีรู ้จักกันสมัยเป็น 

๑๖



พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

๑๗

ผ่านไปเกือบ ๑๖ ปีแล้ว สำาหรับภาพยนตร์เรื่อง มนต์รัก
ทรานซิสเตอร์ ผลงานกำากับเรื่องที่  ๓ ของ เป็นเอก รัตนเรือง ที่เคย
ทำาให้ผู้ชมหัวเราะร่านำ้าตาริน และกลายเป็นหนังในดวงใจของใคร
หลายคน อกีทัง้ยงัมรีางวลัการนัตอีย่างมากมาย ทัง้รางวลัภาพยนตร์
ยอดเยี่ยม บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม นักแสดงนำาฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม
จากเวทภีาพยนตร์แห่งชาต ิสพุรรณหงส์ ครัง้ที ่๑๑ ประจำาปี ๒๕๔๔  
รวมไปถึงรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศอีกจำานวนมาก 
นอกจากนี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ หอภาพยนตร์ยังได้ประกาศขึ้น
ทะเบียนภาพยนตร์เรื่องนี้ให้เป็นหนึ่งในมรดกภาพยนตร์ของชาติ

มนต์รักทรานซิสเตอร์ ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ของ 
วฒัน์ วรรลยางกรู เล่าเร่ืองราวความรกัของแผน (รบับทโดย ศภุกรณ์ 
กิจสุวรรณ) และสะเดา (รับบทโดย สิริยากร พุกกะเวส) หนุ่มสาว
บ้านทุง่ทีห่ลงรกัเพลงลกูทุง่เป็นชวีติจติใจ และร่วมกนัฝ่าฟันอปุสรรค
ต่าง ๆ จากความฝันอยากเป็นนักร้องของแผน ที่พาให้ชีวิตเขาต้อง
ล้มลุกคลุกคลานและพลัดพรากจากลูกเมีย อย่างที่ผู้ชมต้องเอา 
ใจช่วยไปตลอดทั้งเร่ือง จนสุดท้ายเขาจึงได้เรียนรู้ในเร่ืองราวของ 
ความรัก ความฝัน และความจริง

นอกจากสองตวัละครหลกั อีกหนึง่บทบาททีโ่ดดเด่นไม่แพ้กนั
กค็อื “วทิยทุรานซสิเตอร์” อนัเป็นทัง้ส่วนหนึง่ของช่ือเรือ่งและเป็น
เสมือนสัญลักษณ์สำาคัญของภาพยนตร์ โดยวิทยุทรานซิสเตอร์ 
ปรากฏตัวคร้ังแรกในฉากที่แผนมอบของขวัญวันแต่งงานให้สะเดา
เป็นวทิยเุครือ่งนี ้ เมือ่ทัง้คูต้่องพลดัพรากจากกนั วทิยทุรานซสิเตอร์
เองก็เริ่มออกอาการรวน ติด ๆ  ดับ ๆ  และในฉากสุดท้ายที่แผนกลับ
มาหาสะเดา กไ็ด้เจอวทิยทุรานซสิเตอร์ทีอ่ยูใ่นสภาพเสือ่มโทรม ถกู
ทิ้งให้ตายไปตามกาลเวลา 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ได้รับ 
มอบวิทยุทรานซิสเตอร์ สีฟ้าพาสเทล ยี่ห้อ 
National Panasonic ขนาด ๒๒x๑๒ 
เซนติเมตร ซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากใน
การถ่ายทำาภาพยนตร์เรื่องนี้ และยังอยู่ใน
สภาพท่ีสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จากคุณพวัสส์ 

สวัสดิ์ชัยเมธ ผู้ทำาหน้าที่ออกแบบงานสร้างภาพยนตร์เรื่อง มนต์รัก
ทรานซสิเตอร์ และมผีลงานการออกแบบงานสร้างในภาพยนตร์ของ
เป็นเอก รัตนเรือง อีกหลายเรื่อง เช่น เรื่องตลก 69, เรื่องรัก 
น้อยนดิ มหาศาล, ฝนตกขึน้ฟ้า เป็นต้น นอกจากนี ้คณุพวสัส์ยงัเป็น
ผู้ออกแบบนิทรรศการเมืองมายาให้แก่หอภาพยนตร์อีกด้วย                                                                                                                       

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมชื่นชมและย้อนวันวานไปกับ ๑๖ ป ี
แห่งความหลังของวิทยุรัก จาก มนต์รักทรานซิสเตอร์ ที่ได้นำามาจัด
แสดงไว้ทีห้่องเตรยีมการผลติ (Pre-Production) ภายในพพิธิภณัฑ์
ภาพยนตร์ไทย เปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด 
นักขัตฤกษ์ วันละ ๕ รอบ คือ ๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. 
๑๔.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. หรือหากสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะใน 
วนัจนัทร์-ศกุร์ สามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิเพือ่นดัหมายล่วงหน้า
ได้ที่ โทร. ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ 

สุชีรา เทวะ  และทีมงานพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย            

๑๖ ปีแห่งความหลัง วิทยุรักจาก



๑๘

 ในบรรดาผู้กำากับหนังสารคดีช้ันครูของญี่ปุ่น นอกจาก 

Ogawa Shinsuke และ Noriaki Tsujimoto แล้ว Sato Makoto 

เป็นคนที่มีอิทธิพลต่อผู้กำากับรุ ่นใหม่จำานวนมาก เพราะเขาตั้ง

คำาถามมากมายกับนิยามของหนังสารคดี และคำาถามเหล่านั้นก็

สะท้อนในการผลงานของเขา ในปี ๒๕๔๙ Sato เคยเดินทางมา

ประเทศไทยเพื่อฉายหนังของเขาในเทศกาลภาพยนตร์ส้ัน และ 

หนึ่งปีหลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิต 

 เนื่องในวาระที่ครบรอบ ๑๐ ปีแห่งการจากไปของเขา 

เทศกาล Salaya Doc จึงขอนำาเสนอภาพยนตร์สองเรื่องที ่

ไม่เคยฉายในประเทศไทย ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าหนังทั้งสองเรื่อง 

กล่าวถึงผู้พิการซึ่งโดยปกติเมื่อมีการกล่าวถึงก็มักจะเจือปนด้วย

ความสงสาร แต่หนังของ Sato พยายามก้าวข้าวสิ่งนั้นโดยไม่เน้น 

เรือ่งความพกิาร แต่เน้นในเรือ่งของอารมณ์ความรูส้กึซึง่กม็เีหมอืน 

กับมษย์ปุถุชนทั่วไป และความสามารถท่ีโดดเด่นทางศิลปะของ

แต่ละคน หนังทั้งสองเรื่องยังเป็นยุคที่ถ่ายทำาด้วยฟิล์ม ๑๖ มม. 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

Artist in Wonderland (๒๕๔๐) Sato ตั้งคำาถามว่าซับเจกต ์
ในหนังของเขาเหล่านั้นคือผู้พิการที่มีความเป็นศิลปิน หรือเป็นศิลปิน 
ที่มีความพิการ เรื่องราวของผู้พิการทางสมอง ๗ คน และกระบวนการ 
ผลิตงานศิลปะที่น่าอัศจรรย์ใจของพวกเขาเหล่านั้น Sato มีมุมมองใน
การทำาเรื่องยากและหนักให้ออกมาสนุกและน่าสนใจ โดย Sato เข้าไป
สังเกตในสถานที่ซึ่งจัดเวิร์กชอปให้ผู้พิการได้ทำางานศิลปะ ซึ่งทำาให้ผู้ชม
เกิดคำาถามตลอดเวลาว่าศิลปะคืออะไรกันแน่   

เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา  ครั้งที่ ๗   ๑๘-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และหอศิลป  วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

SATO
MAKOTO

โลกสารคดีของ

ARTIST
IN WONDERLAND

ARTIST IN WONDERLAND

ชลิดา เอื้อบำารุงจิต



๑๙

The End of The Special Time
We Were Allowed  

Shingo Ota อยากจะเล่าเรื่องของ Sota Masuda เพื่อนนักดนตรี 
ที่เริ่มมีชื่อเสียงด้วยการชนะการประกวดตอนอายุ ๑๗ ปี แต่หลังจากนั้น 
เขาดร็อปเรียนเพื่อที่จะตามฝัน แต่หนทางอาชีพทางดนตรีก็ไม่สดใสนัก 
แล้ววงก็มาแตกตอนเพ่ือน ๆ เข้ามหาวิทยาลัย ตัวเขาก็เข้าโตเกียวเพื่อ 
เดินตามทางของตน แต่ก็ต้องพบกับความผิดหวังซำ้าแล้วซำ้าเล่า และต้อง
อาศัยยาในการบรรเทาความเจ็บปวด ในที่สุดก็ต้องเดินทางกลับบ้าน และ
ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองโดยที่ผู้กำากับไม่คาดคิดมาก่อน  

หลังจากการเสียชีวิตของ Masuda ผู้กำากับ Ota ใช้เวลาอยู่นาน 
ในการรวบรวมกำาลงัใจในการทำาหนงัเรือ่งนีใ้ห้จบ เขาเฝ้าครุน่คิดว่าหากเขา
ไม่ทำาหนังเร่ืองนี้ต้ังแต่ต้น Masuda จะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ หนังเรื่องน้ี 
จึงไม่ใช่เพียงแค่เร่ืองราวของนักดนตรีหนุ ่มแต่เป็นเร่ืองของผู ้กำากับท่ี 
ตั้งคำาถามกับการสร้างภาพยนตร์ เขาใช้การแสดงละครเข้ามาช่วยในการ
เดินเรื่องและสำารวจเรื่องราวของวัยรุ่นกับการฆ่าตัวตายโดยใช้ผลงานเพลง
ของ Masuda ป็นตัวร้อยเรียง เวอร์ชั่นที่จะฉายในเทศกาล Salaya Doc 
จะเป็นเวอร์ชั่น ๑๕๐ นาที ซึ่งเคยฉายในเทศกาลที่ Yamagata  

หนังแนะน�า

เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา  ครั้งที่ ๗   ๑๘-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และหอศิลป  วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Self and Others (๒๕๔๓) เป็นช่ือเดียวกับหนังสือภาพของ 
Shigeo Gocho ซึ่งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๐ แต่ก็ไม่ได้แพร่หลายใน
วงกว้างมากนัก มุมมองของ Gocho มีความพิเศษกว่าคนทั่วไป เขาป่วย
หนักตอนอายุ ๓ ขวบและทำาให้ร่างกายเขาไม่เจรฺิญเติบโต จึงมีความสูง
เพียง ๑๓๖ ซม. โลกในภาพของ Gocho จึงมีความใหญ่โต เงาสะท้อน
ของตากล้องผ่านออกมาในภาพคนที่มองตรงมาที่กล้อง หนังสือภาพ 
Self and Others พิมพ์ใหม่เมื่อปี ๒๕๕๖ และกลายเป็นหนังสือหายาก 
เขาเหมือนถูกค้นพบอีกครั้งและผู้คนก็ดูจะต่ืนเต้นกับผลงานของเขา 
ดูจากช่ือนิทรรศการ There was a man called Gocho Shigeo 
๑๙๔๖-๑๙๘๓ เหมอืนเป็นคำาถามว่าทำาไมเขาจงึถกูละเลยเป็นเวลานาน 

ในปี ๒๕๔๓ ตอน Sato ทำาหนังเรื่องนี้ Gocho ก็ยังไม่เป็นที่รู้จัก
มากนัก และเขาก็ได้เสียชีวิตไป ๑๗ ปีแล้ว การทำาหนังเมื่อซับเจกต ์
ไม่อยู่แล้วไม่ใช่เรื่องง่าย Sato พยายามไปค้นหาแรงดลใจต่าง ๆ ของ 
Gocho ไปตามสถานที่ที่เขาเคยไป วัตถุที่สำาคัญคือภาพถ่ายที่ยังเหลือ
อยู่ และเทปบันทึกเสียงซึ่งไม่ได้มีความเก่ียวข้องกับการถ่ายภาพ แต่ก็
ทำาให้เราเข้าใจความรู้สึกเปลี่ยวเหงาที่ถูกขังอยู่ภายในของช่างภาพ 
ร่างเล็กคนนี้

Sato เป็นคนที่จริงจังกับปรัชญาของการทำาหนังสารคดี เขา
พยายามหาหนทางใหม่ให้กับเรือ่งทีเ่ขาต้องการจะเล่า ด้วยความซือ่สัตย์
ต่อซับเจกต์ของเรื่อง และแม้ว่าวันนี้เขาจะไม่อยู่แล้ว แต่ผลงานของเขา
ก็เป็นครูให้กับคนทำาสารคดีญี่ปุ่นจำานวนมาก เพราะสิ่งที่เขาพูดเสมอว่า 
หนังสารคดีจะต้องก้าวข้ามกำาแพงของมายาคติเพ่ือให้คนดูได้มีความ
เข้าใจที่ดีขึ้น 

SELF AND
OTHERS



ลานดารา

๒๐

มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช

 มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช เกิดเม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็นลูกสาวของ สุเทพ เหมือนประสิทธิเวช นักแสดง 
และนักหนังสือพิมพ์ผู้กว้างขวางในวงการบันเทิงและวงการสื่อมวลชน 
หลังเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 
เธอได้เข้าทำางานที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง ๔ บางขุนพรหม ก่อนจะไป
เรียนต่อด้านเลขานุการที่ประเทศนิวซีแลนด์

 เมื่อกลับมาเมืองไทย มยุรฉัตรได้ทำางานในฝ่ายประชาสัมพันธ์
ทีส่ายการบนิแอร์สยาม สายการบนิเอกชนของไทยในขณะนัน้ ต่อมาจงึได้
รับการชักชวนจาก สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ ซึ่งเห็นแววดาราของเธอมา
ต้ังแต่สมัยที่ทำางานอยู่ที่ช่อง ๔ บางขุนพรหม ให้มารับบทนางเอกใน
ภาพยนตร์เรื่อง มารรัก  ที่เขากำากับ ประกบคู่กับไพโรจน์ ใจสิงห์ 

 เมื่อออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ผลปรากฏว่า มารรัก กลับไม่ 
ประสบความสำาเร็จเท่าที่ควร ส่งผลให้ชื่อของนางเอกใหม่อย่างมยุรฉัตร 
เหมือนประสิทธิเวช ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อ วิจิตร 
คุณาวุฒิ ผู้กำากับเจ้าของฉายาเศรษฐีตุ๊กตาทอง ได้นำาเธอมารับบทนำา
ประกบกับ นาท ภูวนัย และ วันดี ศรีตรัง ในภาพยนตร์เรื่อง น�้าเซาะทราย 
ซึ่งออกฉายในปลายปีเดียวกัน มยุรฉัตรได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ทางการแสดงที่น่าประทับใจ จนทำาให้เธอได้รับการจับตามองในฐานะ 
นักแสดงหญิงเจ้าบทบาทคนใหม่ของวงการภาพยนตร์ไทย

 นับตั้งแต่นั้น มยุรฉัตรก็มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ออกมา
อย่างต่อเนื่องในหลากหลายบทบาท ทั้งบทดีและบทร้าย อาทิ ทิวาหวาม 

ลานดารา

ลานดาราประจำาเดือนเมษายนน้ี เป็นวาระ

ของ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช และ ทาริกา 

ธิดาทิตย์ นักแสดงหญิง ๒ ท่านที่อยู่ในวงการมา

ยาวนาน โดยทั้งคู่เริ่มต้นมีผลงานภาพยนตร์ในปี

เดยีวกนั ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๑๖   และมกัได้แสดงร่วม

กันอยู่บ่อยครั้ง เช่น กระดังงากลีบทอง (๒๕๑๙) 

พรายกินรี (๒๕๑๙) หัวใจที่ไม่อยากเต้น (๒๕๒๐) 

โอ้..มาดา (๒๕๒๐) เพลงรักเพื่อเธอ (๒๕๒๑) 35 กะรัต (๒๕๒๒) 

หลวงตา (๒๕๒๓) ไปจนถงึบทบาททีโ่ดดเด่นและเป็นทีจ่ดจำาอย่างยิง่ 

คือ บทหญิงใหญ่และหญิงเล็กในภาพยนตร์เรื่อง บ้านทรายทอง 

(๒๕๒๓) และ พจมาน สว่างวงศ์ (๒๕๒๓) อันโด่งดัง 



๒๑

(๒๕๑๗) คุณหญิงนอกท�าเนียบ (๒๕๑๗) จ�าเลยสวาท (๒๕๑๘) ตัดเหลี่ยม
เพชร (๒๕๑๘) ไผ่ก�าเพลิง (๒๕๑๙) หัวใจที่ไม่อยากเต้น (๒๕๒๐) ครูขา 
หนเูหงา (๒๕๒๑) ไฟในทรวง (๒๕๒๒) ดวงยหิวา (๒๕๒๙)  เหยือ่ (๒๕๓๐) 
เรือมนุษย์ (๒๕๓๑) ฯลฯ โดยเธอสามารถคว้ารางวัลพระราชทาน 
พระสุรัสวดี สาขานักแสดงนำาหญิงยอดเยี่ยม จากบทบาทที่เข้มข้นและ 
เชือดเฉือนอารมณ์ในเรื่อง ป่ากามเทพ (๒๕๑๙) ซึ่งกำากับโดย วิจิตร 
คุณาวุฒิ

 อย่างไรกต็าม แม้จะมช่ืีอเสยีงอย่างมาก
บนจอเงิน แต่ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ ๒๕๒๐ 
มยุรฉัตรก็เริ่มมีผลงานภาพยนตร์ลดน้อยลง 
เนือ่งจากหนัไปแสดงละครโทรทศัน์ และใน
ยุคที่ยังไม่มีผู้จัดละครโทรทัศน์ในเมืองไทย
มากนกั มยรุฉตัรกไ็ด้เป็นนกัแสดงคนแรก ๆ  
ที่ผันตัวมารับบทบาทนี้และประสบความ
สำาเร็จอย่างมาก รวมทั้งปลุกปั้นนักแสดงขึ้น
มาประดบัวงการบนัเทงิหลายต่อหลายคน เป็น
ส่วนสำาคัญให้เธอเป็นหนึ่งในบุคคลของวงการที่ได้
รับความเคารพนับถืออย่างสูงในปัจจุบัน

ทาริกา ธิดาทิตย์

 ทาริกา ธิดาทิตย์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ที่
จงัหวดัเชยีงใหม่ ต่อมาจงึได้เดนิทางเข้ามาเรยีนหนงัสอืทีก่รงุเทพมหานคร 
ตัง้แต่ระดบัช้ันประถมศึกษาทีโ่รงเรยีนสตัย์สงวนวทิยา และชัน้มธัยมศกึษา
ที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย โดยได้แสดงความสามารถในด้านการร้องเพลง
ด้วยการเป็นนักร้องเพลงไทยเดิมของโรงเรียน 

 หลงัจบระดบัชัน้มธัยมศกึษา ทารกิาได้เข้าศกึษาวชิาด้านธรุกจิ
การโรงแรมจนจบหลักสูตร แต่ด้วยพรสวรรค์ทางด้านการร้องเพลงที่มี 
มาแต่ต้น ทำาให้เธอเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นนักร้องประจำาไนท์คลับที่มี 
ชื่อเสียงของกรุงเทพฯ ในขณะนั้น จากนั้นจึงได้เข้าสู่วงการแฟชั่นด้วยการ
เป็นนางแบบเดินแบบให้สถานเสริมความงามต่าง ๆ 

           จากนักร้องและนางแบบ ทาริกา 
ได้ผันตัวมาสู ่โลกการแสดง ด้วย 

การสนับสนุนของ พิมพ์พรรณ 
บรูณะพมิพ์ ลกูสาวของนกัแสดง 
มากฝีมอื สุพรรณ บรูณะพมิพ์ 
โดยพิมพ์พรรณได้แนะนำา
เธอให้รู ้จักกับพันเอกพยุง 
พึ่ งศิลป ์  เจ ้าของบริษัท 

รัชฟิล์มทีวี จนทำาให้เธอได ้
มีโอกาสแสดงในภาพยนตร์ 

โทรทัศน์เร่ืองดังของรัชฟิล์ม คือ 
สามสาววัยสวาท และ หุ่นไล่กา 

 หลังจากประเดิมการเป็นนักแสดงด้วยผลงาน
ทางจอแก้ว ไม่นานทาริกาก็ได้เข้าสู่วงการจอเงิน เมื่อได้รับการคัดเลือก
จาก ไชยา สุริยัน พระเอกชื่อดัง ให้มารับบทนางเอกในภาพยนตร์เรื่อง ธนู
สวาท ทีเ่ขาสร้างและลงมอืกำากบั รวมทัง้แสดงนำาด้วยตนเอง ออกฉายเมือ่ 
พ.ศ. ๒๕๑๖ นับจากนั้นเธอก็มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ออกมาเป็น

จำานวนมาก ด้วยบทบาททีแ่สดงให้เหน็ถงึฝีมอืการแสดง
อนัหลากหลาย เช่น พยานบาป (๒๕๑๗) มนีดัไว้กบัหวัใจ 

(๒๕๑๘) ช่องว่างระหว่างหัวใจ (๒๕๑๙) สิงห์ส�าออย 
(๒๕๒๐) วัยตกกระ (๒๕๒๑) จ�าเลยรกั (๒๕๒๑) อยูก่บัก๋ง 

(๒๕๒๒) ไร้เสน่หา (๒๕๒๒) ร้ายกร็กั (๒๕๒๒) นางสาวโพระดก 
(๒๕๒๔) แม้เลือกเกิดได้ (๒๕๒๕) ดั่งเม็ดทราย (๒๕๒๘) ฯลฯ นอกจากนี้
เธอยังได้รบัรางวลันกัแสดงสมทบหญงิยอดเยีย่ม ในงานมหกรรมภาพยนตร์
เอเชีย-แปซิฟิกที่ประเทศออสเตรเลีย จากภาพยนตร์เรื่อง เหนือกว่ารัก 
(๒๕๒๑) ที่เธอทุ่มเทฝีมืออย่างเต็มที่และลงทุนโกนหัวจริง ๆ ในฉากที่ตัว
ละครบวชเป็นแม่ชี

 เมื่อวงการละครโทรทัศน์เริ่มเป็นที่นิยม ในช่วงต้นทศวรรษ ๒๕๒๐  
ทาริกาก็ได้กลับไปมีผลงานทางจอแก้วอีกครั้ง ส่งผลให้งานภาพยนตร์เริ่ม
ลดจำานวนลงตามลำาดับ และต่อมาเธอก็ได้ผันตัวเข้าสู่การเป็นผู้จัดละคร
โทรทศัน์ จากการช่วยเหลอืและสนับสนนุของ มยรุฉตัร เหมอืนประสทิธิเวช 
จนกลายเป็นผู้จัดละครที่มีบทบาทและได้รับความเคารพนับถือมากที่สุด
คนหนึ่งของวงการตราบจนปัจจุบัน

วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ 

ขอเชิญแฟนหนังไทยทุกท่าน มา
ร่วมเป็นเกยีรตใินพธิปีระทบัรอยมอืรอย
เท้าของ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช 
และ ทาริกา ธิดาทิตย์ เพื่อเป็นอมต- 
นสุรณ์ ณ ลานดารา หน้าโรงภาพยนตร์
ศรศีาลายา พร้อมร่วมรบัฟังประสบการณ์
การทำางานในวงการภาพยนตร์ของ 
ทั้งสองท่านอย่างใกล้ชิด เปิดงานด้วย
การฉายผลงานการแสดงภาพยนตร์ร่วมกนัเรือ่ง กระดงังากลบีทอง (๒๕๑๙) 
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) 

ไม่เสียค่าใช้จ ่ายในการเข้าร ่วมกิจกรรมแต่อย่างใด สอบถาม 
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔



โปรแกรมฉายเดือนมีนาคม
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

Screening Program

 = English Language or English Subtitle

พุธที่ ๑ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ชัมบาลา (โปรแกรมการเดินทาง)
๒๕๕๕ / กำากับโดย ปัญจพงศ์ คงคาน้อย / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / นำาแสดงโดย 
อนันดา เอเวอริงแฮม, ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ / ความยาว 
๑๑๓ นาที 

วุฒิ ชายหนุ่มผู้ยึดมั่นในความรักยอมเดินทางไปถึง 
ชัมบาลา ดินแดนที่ผู้คนเชื่อว่าอยู่ใกล้กับสวรรค์มาก
ที่สุด เพื่อเติมเต็มความฝันครั้งสุดท้ายของคนรักที่
ร่างกายไม่แข็งแรงพอจะไปได้ โดยเขาเดินทางไปกับ 
ทนิ พีช่ายผูไ้ม่กินเส้นกันซึง่อาสาไปเป็นเพือ่น แต่ลึก ๆ  
ในใจ ทินเองก็มีจุดมุ่งหมายบางอย่างในการเดินทาง
ครั้งนี้เช่นกัน

พฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

The Rover (โปรแกรมการเดินทาง) 
๒๕๕๗ / กำากับโดย David Michôd / สนับสนุนโดย 
โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย Guy Pearce, 
Robert Pattinson, Scoot McNairy / ความยาว ๑๐๓ 
นาที (ภาษาอังกฤษ, จีน คำาบรรยายภาษาไทย)

ในโลกอนาคตภายหลังจากการล่มสลายของเศรษฐกิจ
ทั่วโลกมาเป็นเวลาสิบปี อีริก ชายผู้โดดเดี่ยวและ
เงียบขรึมได้เดินทางอย่างไร้จุดหมายพร้อมรถยนต์
คู่ใจ แต่วันหนึ่งกลับมีแก๊งโจรมาขโมยรถของเขาไป
และทิ้งไว้แต่ เร หนุ่มสติไม่ค่อยดีผู ้เป็นน้องชาย
ของโจรคนหนึง่ในแก๊ง อรีกิจงึบงัคบัให้เรช่วยตามหา
รถซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาเหลืออยู่ในชีวิตกลับคืนมา

Thu 2 Mar / 17.30 / 103 min / Australia, USA / 2014

ศุกร์ที่ ๓ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ปาดังเบซาร์ (โปรแกรมการเดินทาง) 
๒๕๕๕ / กำากับโดย ต้องปอง จันทรางกูร / สร้างโดย บริษัท 
ไทรทัน จำากัด / นำาแสดงโดย อภิญญา สกุลเจริญสุข, อคัมย์สิริ 
สุวรรณศุข, ต่อพงษ์ กุลอ่อน / ความยาว ๑๑๓ นาที 

เรือ่งราวของสองสาวพีน้่อง ป่ิน กบั 
ป่าน ทีต่่างคนต่างมชีวีติของตัวเอง 
โดยปิ่นทำางานที่ประเทศสิงคโปร์ 
ส ่วนป่านเข ้ามาเรียนหนังสือที่
กรุงเทพฯ ไม่ใช่แค่ระยะทางที่ห่าง
กนั ความสมัพนัธ์ของทัง้สองกด็จูะ
ห่างเหินเช่นเดียวกัน วันหนึ่งเกิด
เหตุการณ์ไม่คาดคิดข้ึน เมือ่แม่ของพวกเธอเสยีชวีติด้วย
อุบัติเหตุที่กรุงเทพฯ เป็นจุดเริ่มต้นให้พี่น้องได้มาพบ
หน้ากันอีกครั้ง ด้วยภารกิจพาร่างที่ไร้วิญญาณของแม่
เดินทางกลับบ้านเกิดที่ปาดังเบซาร์ 

เสาร์ที่ ๔ มีนาคม 
โปรแกรม Indie in Salaya : จักรวาล นิลธ�ารงค์

เวลา ๑๓.๐๐ น. Vanishing Point  
๒๕๕๘ / กำากับโดย จกัรวาล นลิธำารงค์ / สร้างโดย  Mit Out 
Sound Films / นำาแสดงโดย องอาจ เจยีมเจรญิพรกุล, ดรันภพ 
สุรยิาวงษ์, ชาลี เชือ้ใหญ่, สุวรียา ทองม ี/ ความยาว ๑๐๓  นาที

เรือ่งราวของชายสามคนทีต่่างวิง่หนคีวามทกุข์ ในแต่ละ
รูปแบบและช่วงเวลา ประกอบด้วยผู้ส่ือข่าวหนุ่มผู้มี
ความมุ่งมั่นและทนไม่ได้กับความอยุติธรรม ชายวัย
กลางคนที่หันหลังให้กับอดีตและใช้ชีวิตอย่างไร้ความ
มุ่งหวัง และพระสงฆ์วัยชราที่ต้องการหาความสุขที่แท้
จริงให้กับชีวิต จนเมื่อวันสุดท้ายของชีวิตมาถึงโดยไม่
คาดฝัน พวกเขาก็ไม่สามารถย้อนกลับไปครวญหาอดีต
ได้อีกต่อไป

Sat 4 Mar / 13.00 / 103 min / Thailand / 2015

เวลา ๑๕.๐๐ น.  หนังสั้นคัดสรรของ จักรวาล 
นิลธารงค์ 
Stone Cloud หิน-เป็น
๒๕๕๗ / ๓๐ นาที  (2014 / 30 min)

เร่ืองราวของพระท่ีขอให้ชาวบ้านช่วยกันย้ายหินก้อน
ใหญ่ไปบนภูเขา เขาต้องการขัดหินให้เรียบเพ่ือที่จะ
สามารถใช้น่ังสมาธิได้ ในขณะที่พระกำาลังมีสมาธิกับ
การขดัหนิอยูน่ัน้ เขาก็ได้เหน็อดีต ปัจจบุนั และอนาคต

แนะน�าโปรแกรม
เดือนมีนาคม-เมษายน

ในยุคสมัยของการฉายภาพยนตร์ด้วยไฟล์
ดิจิทัลที่มีความคมชัดสูงที่เรียกว่าระบบ DCP 
(Digital Package Cinema) ซึง่เป็นระบบมาตรฐาน
ของโรงภาพยนตร์ที่ เข ้ามาแทนท่ีระบบฟิล ์ม 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาจึงได้ติดต้ังเครื่องฉาย
ระบบ DCP นี ้เพือ่ให้เท่าทนัมาตรฐานโรงภาพยนตร์ 
ทั่วโลก ควบคู่กับเครื่องฉายฟิล์ม ๓๕ มม. ที่มีมา 
แต่เดิม ขณะเดยีวกัน งานอนรุกัษ์ของหอภาพยนตร์ 
ก็ได้เร่ิมทำาการสแกนฟิล์มเป็นไฟล์ดิจิทัลที่มีความ
คมชัดสูงเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ รวมทั้งยังได้
จัดทำาไฟล์ดิจิทัลเพื่อรองรับการฉายในระบบนี ้
ของโรงภาพยนตร์ด้วย ดังนั้นตั้งแต่เดือนมีนาคม
เป็นต้นไป โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาจึงได้เพิ่ม
โปรแกรม “ไทยคลาสสิก” ซ่ึงจะนำาหนังไทยใน 
การอนรุกัษ์เหล่านีม้าจัดฉายให้ชมในรปูแบบ DCP 
ทุกเดือน และบางเรื่องนั้นจะจัดฉาย ๒ รอบ เพื่อ
ให้ผูช้มได้มโีอกาสเลอืกเวลาในการมาชมภาพยนตร์
ที่หลากหลายมากขึ้น

สำาหรับโปรแกรมหลักในเดือนมีนาคม จะ
เป็นการพาผู ้ชมออกเดินทางด้วยโปรแกรมที่ม ี
ชื่อว่า “การเดินทาง” ซึ่งได้คัดสรรภาพยนตร์ไทย
และต่างประเทศ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการออก
เดนิทางของตวัละครในจดุมุง่หมายทีแ่ตกต่างกนัมา
จัดฉาย ส่วนในวันที่ ๑๘-๒๖ มีนาคมนั้น จะเป็น
ช่วงเวลาของหนังสารคดีในเทศกาลภาพยนตร์
สารคดีนานาชาติศาลายาที่เวียนมาถึงอีกครั้ง

ในขณะที่ เดือนเมษายน โรงภาพยนตร ์
ศรศีาลายาจะได้ต้อนรับดาราคนสำาคัญ ๒ ท่าน คือ 
มยรุฉตัร เหมอืนประสทิธเิวช และ ทารกิา ธิดาทติย์ 
ทีจ่ะมาประทบัรอยมอืรอยเท้าร่วมกนั ณ ลานดารา 
ในวันที่ ๑ เมษายน ทั้งสองท่านต่างเป็นนักแสดง
หญิงมากฝีมือที่อยู่ในความทรงจำาของแฟนหนัง 
ไทย และมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ร่วมกันอยู่
หลายต่อหลายเรื่อง โดยโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
ได้คัดสรรภาพยนตร์ของทัง้คูม่าจดัฉายเป็นโปรแกรม 
หลักประจำาเดือนนี้

ส่วนโปรแกรม Indie in Salaya นั้น ก็ได้มี
การปรับปรุงรูปแบบใหม่ โดยจะนำาผลงานหนังสั้น
ในอดีตมาฉายคู่กับภาพยนตร์เรื่องยาวของผู้กำากับ
หนังไทยแต่ละท่าน เพ่ือให้เห็นพัฒนาการการ
สร้างสรรค์ผลงานนับตั้งแต่จุดเริ่มต้น โดยเริ่มต้น
สองเดือนแรกด้วยผู้กำากับที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
อย่างมากในวงการหนงัไทยนอกกระแสยคุใหม่ คือ 
จักรวาล นิลธำารงค์ ในเดือนมีนาคม และ อนุชา 
บุญยวรรธนะ ในเดือนเมษายน

๒๒



๒๓

อังคารที่ ๗ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ชื่อชอบชวนหาเรื่อง (โปรแกรมการเดินทาง)
๒๕๔๖ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อนิเตอร์เนชัน่แนล จำากดั / นำาแสดงโดย สทิธา 
เลิศศรีมงคล, ดาราวัลย์ วิไลงาม, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ / 
ความยาว ๑๑๐ นาที 

เรือ่งราวของ ชอบ ชายหนุม่ผูก้ำาลงัคบหากบั อนิทอุร 
สาวสวยทีม่พ่ีอเป็นผูม้อีทิธพิล โดยพ่อของเธอให้ชอบ
พิสูจน์รักแท้ที่มีต่อลูกสาวโดยการเดินทางไปภาค
เหนือและต้องหาเรื่องไปตลอดทาง จนกว่าจะมีใคร
มเีรือ่งด้วย จงึจะยกลกูสาวให้ ระหว่างทางชอบได้เจอ
กับ นลิน สาวเหนือผู้อาภัพรักและไม่มีเงินติดตัว ซึ่ง
ได้กลายมาเป็นคู่หูร่วมเดินทางไปกับเขา

พุธที่ ๘ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

¿Más vale maña que fuerza?  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐ / กำากบัโดย María del Carmen de Lara / สนบัสนนุ
โดย สถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโก ประจำาประเทศไทย / 
ความยาว ๗๐ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ) 

ภาพยนตร์สารคดีที่เล่าเรื่องราวของนักกีฬาหญิงใน
ประเทศเม็กซิโกที่ยังขาดการสนับสนุน รวมทั้งยังถูก
กดขี่ด้วยภาพลักษณ์ของความเป็นเพศที่ด้อยกว่า 
ทำาให้เด็กสาวที่ไขว่คว้าหาความสำาเร็จในอาชีพกีฬา
ไม่สามารถดำาเนินตามความฝันของตัวเองได้  

Wed 8 Mar / 17.30 / 70 min / Mexico / 2007

พฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

นมัสเตอินเดีย ส่งเกรียนไปเรียนพุทธ  
(โปรแกรมการเดินทาง)
๒๕๕๕ / กำากับโดย กัณฑ์ปวิตร ภูวดลวิศิษฏ์ / สร้างโดย 
บรษัิท เอน็ด ูโปรดักชัน่ จำากัด / นำาแสดงโดย ยศวศั สิทธิวงศ์, 
โคบายาช ิอายาโกะ, วนัชยั ธนะวังน้อย / ความยาว ๙๗ นาที

เอ็ม เป็นชายหนุ่มที่หางานทำาไม่ได้ ซำ้ายังถูกคนรัก
บอกเลกิ เขาจงึตดัสนิใจขอเงนิแม่แบกเป้เทีย่วอนิเดยี
เพื่อตามรอยพระพุทธเจ้าที่สังเวชนียสถาน ๔ ตำาบล 
ด้วยความเชือ่ว่าจะได้รบับุญมากและผลบุญจะส่งผล
ให้ชีวิตนั้นดีขึ้น ระหว่างการเดินทางเอ็มก็ได้เรียนรู้
เรื่องราวมากมายผ่านประสบการณ์และผู้คนที่เขา 
ได้เจอ

Thu 9 Mar / 17.30 / 97 min / Thailand / 2012

ศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Pierrot le Fou (โปรแกรมการเดินทาง) 
๒๕๐๘ / กำากับโดย Jean-Luc Godard / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย และ
สถาบนัฝร่ังเศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Jean-Paul 
Belmondo, Anna Karina, Graziella Galvani / ความยาว 
๑๑๐ นาที (ภาษาฝรั่งเศส, อังกฤษ, อิตาเลียน คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์แนว Road Movie เรื่องดังของ ฌอง ลุค 
โกดาร์ด เร่ืองราวของ แฟร์ดินองด์ ชายหนุ ่มผู ้
เบ่ือหน่ายกับชีวิตในปารีส และได้ตัดสินใจหนีไป 
ยงัเมดเิตอร์เรเนยีนกับมารยีาน หญงิสาวทีถ่กูมาเฟีย
จากแอลจีเรียไล่ล่า ซึ่งนั่นได้ทำาให้ชีวิตของพวกเขา 
ไม่สามารถวางแผนใด ๆ ได้ นอกจากเดินทางไป 
เรื่อย ๆ ขณะเดียวกัน ในระหว่างทางทั้งคู่ยังได้ร่วม
กันก่ออาชญากรรมหลายอย่างเพื่อเอาตัวรอด

Fri 10 Mar / 17.30 / 110 min / France / 1965 

เสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. เรา สองสาม คน 
(โปรแกรมการเดนิทาง)
๒๕๕๓ / กำากับโดย กิตตกิร เลียวศิรกุิล / สร้างโดย บรษัิท 
เอม็ เทอร์ตี ้ไนน์ จำากัด / นำาแสดงโดย มณฑล จิรา, รตันรตัน์ 
เอือ้ทวกุีล, รมติา มหาพฤกษ์พงศ์ / ความยาว ๙๓ นาที 

ภาพยนตร์ไทยแนว Road Movie เล่าเรื่องราวของ 
สนุทรย์ี สาวหตูงึ และ เต๋อ เพือ่นสาวสายตาส้ันทีต่่าง
แอบรัก ส้มฉุน หนุ่มมาดเท่ที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน
ด้วยรถยนต์ออฟโรด ผ่านดินแดนทัง้ประเทศไทย ลาว 
และเวียดนามบนเส้นทางอันยาวไกลกว่า ๔,๐๐๐ 
กิโลเมตร 

เวลา ๑๕.๐๐ น. ถ้าเธอยังมีรัก 
(โปรแกรมไทยคลาสสิกและการเดินทาง)
๒๕๒๔ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย 
พร้อมมติรภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตร,ี เนาวรัตน์ 
ยุกตะนันท์, ปัญญา นิรันดร์กุล, ตุ๊กตา จินดานุช / ความยาว 
๑๓๓ นาที

จืด ชายหนุ่มผู้ผิดหวังในรัก ได้นำาเงินทั้งหมดที่มีไป
ซื้อรถด้วยความตั้งใจที่จะขับไปตายเอาดาบหน้า 
ระหว่างการเดินทางเขาบังเอิญได้พบเพ่ือนร่วมทาง
อีกสองคนคือ นุช หญิงสาวที่ถูกลวงมาขายตัว และ 
เริง ชายหนุ่มพเนจรที่เพิ่งออกจากคุก และหวังกลับ
ไปหาคนรกัทีภ่เูกต็ ทัง้สามคนจงึตดัสนิใจออกเดินทาง
ร่วมกนัจนผ่านพบประสบการณ์ระหว่างทางมากมาย 

อาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม เวลา ๑๒.๐๐ น.

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก ฉาย Gone with the Wind 
(๒๔๘๒) เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์สกาลา 
บัตรราคา ๑๐๐ บาททุกที่นั่ง (งดฉายภาพยนตร์ที่ 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ 
มีนาคม)

อังคารที่ ๑๔ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Arte de Roubar (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๐ / กำากับโดย Leonel Veira / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอคัรราชทตูโปรตเุกส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Ivo Canelas, Enrique Arce, Flora Martinez / ความยาว 
๑๐๕ นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรือ่งราวของโจรมอืสมคัรเล่น 
๒ คนทีท่ำางานหาเงนิโดยการ
ขโมยและต้มตุ๋นผู้คน วนัหนึง่
ทัง้สองถกูจ้างโดยพ่อบ้านคน
หนึ่งให้ขโมยภาพวาดของ 
วินเซนต์ แวน โก๊ะ ที่มีมูลค่า
กว่าห้าล้านยูโร ในบ้านไร่
ของหญงิสูงศกัด์ิผู้หนึง่ แต่ว่า
โชคชะตากลับเล่นตลกเมื่อไม่มีอะไรเป็นไปตามแผน
ของพวกเขาเลย

Tue 14 Mar / 17.30 / Portugal, Brazil, Spain / 105 min 

Man and Gravity 
๒๕๕๑ / ๑๑ นาท ี(2008 / 11 min)

เรือ่งราวของชายผูบ้รรทกุของมากมายด้วยรถซาเล้ง 
ซึง่ต้องผจญกบัสภาพแวดล้อมทีย่ากลำาบาก แรงโน้ม-
ถ่วง และกรรม 

Pattern of Transcendence
๒๕๔๙ / ๔๙ นาท ี(2006 / 49 min)  

หนงัสัน้ทดลองทีเ่ล่าเร่ืองราวเกีย่วกบัฝันซ้อนฝันจาก
นิทานปรัมปราของฮินดู ผ่านสภาพชีวิตในอเมริกา
เมื่อสิบปีที่แล้ว

Dripping / ๒๕๔๗ / ๗ นาท ี (2004 / 7 min)

หนังส้ันที่ได้แรงบันดาลใจจากสารคดีเกี่ยวกับการ
ทดลองในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่มีการลงโทษผู้
กระทำาผิดโดยไม่ให้ได้รับความเจ็บปวด นักโทษที่มี
ผ้าปิดตาไว้ถูกทำาให้เชื่อว่าเลือดของเขาไหลออกมา
จากร่างกายทลีะหยด หลงัจากการถูกทรมานทางจิต
ไม่กี่ชั่วโมง และนักโทษก็เสียชีวิตในที่สุด

อาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. Das System - Alles verstehen 
heißt alles verzeihen 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๔ / กำากับโดย Marc Bauder / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Jacob Matschenz, 
Bernhard Schütz, Jenny Schily / ความยาว ๘๗ นาที 
(ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ไมค์ ฮิลเลอร์ ถูกจับได้ระหว่างแอบย่องเข้าไปใน
แมนชัน่แห่งหนึ่งแตเ่จ้าของกลับไม่ได้แจ้งความ และ
เลีย้งดเูขาเป็นอย่างด ีต่อมาไมค์ได้รับการเกลีย้กล่อม
ให้ทำางานสกปรก ทัง้เป็นนกัวิง่เต้น นกัปลอมเงิน และ
สายลับของเยอรมันตะวันออก ซึ่งนำาเขากลับไปสู่ 
เส้นทางดำามืดที่ครอบครัวของเขาเคยผ่านมาแล้ว

Sun 5 Mar / 13.00 / 87 min / Germany / 2011

เวลา ๑๕.๐๐ น. Stockholm 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / กำากับโดย Rodrigo Sorogoyen / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Aura Garrido, Javier Pereira, Susana Abaitua / 
ความยาว ๙๐ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ) 

ชายหนุ่มคนหนึ่งพยายามจะทำาให้หญิงสาวที่เขา 
เจอในปาร์ตี้ชอบตัวเองให้ได้ ไม่ว่าเธอปฏิเสธเท่าไร 
ชายหนุ่มก็ไม่ยอมลดละ เขาเริ่มเดินตามเธอทั้งคืน 
จนเวลาผ่านไปเมื่อทั้งคู ่ได้ใช้เวลาร่วมกัน และ 
บทสนทนาของคนทั้งสองดำาเนินไปอย่างออกรส 
หญิงสาวจึงเริ่มเปลี่ยนใจ แต่แล้วเช้าวันต่อมา เธอ 
ได้ค้นพบว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิด

Sun 5 Mar / 15.00 / 90 min / Spain / 2013



๒๔๒๔

โปรแกรมฉาย ณ ภาพยนตร์สถาน 
ช้ัน ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
(เวลา ๑๘.๐๐ น.)

พุธที่ ๑๕ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เกรียนฟิคชั่น (โปรแกรมการเดินทาง)
๒๕๕๖ / กำากับโดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / นำาแสดงโดย 
พัทธดนย์ จันทร์เงิน, กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, ปุริม รัตน- 
เรืองวัฒนา / ความยาว ๑๓๓ นาที 

เรื่องราวของ ต๋ี นักเรียนชั้นมัธยมปลายท่ีร่วมกับ
เพ่ือน ๆ  ทำารายการในช่องยทูปูทีช่ือ่ว่า “เกรยีนฟิคชัน่” 
จนเป็นที่รู้จักไปทั้งโรงเรียน แต่ไม่นาน ตี๋ ก็ต้องพบ
เจอปัญหา เมื่อเขามีส่วนทำาให้ดาวของโรงเรียนต้อง
อับอายในระหว่างแสดงละครเวท ีในขณะทีต่วัเขาเอง
ก็มีปัญหากับพี่สาวที่คอยดูแลเขาแทนพ่อแม่ ตี๋จึง
ตัดสินใจนั่งรถไฟหนีออกจากบ้านเพียงลำาพัง ส่งผล
ให้เพื่อน ๆ กลุ่มเกรียนฟิคชั่นต้องออกเดินทางเพื่อ
พาตัวตี๋กลับมาให้ทันสอบปลายภาค

พฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Sen no Rikyu: Honkakubô ibun 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๒ / กำากบัโดย Kumai Kei / สนบัสนนุโดย มลูนธิญิีปุ่น่ 
นำาแสดงโดย Eiji Okuda, Toshiro Mifune, Kinnosuke 
Nakamura / ความยาว ๑๐๗ นาท ี(ภาษาญีปุ่น่ คำาบรรยาย
ภาษาไทย)

เซ็นโนะ ริคิว ปรมาจารย์ด้านการชงชาผู้ซึ่งทำางาน 
รับใช้ท่านฮิเดโยชิ วันหนึ่งเขาได้เข้าประชุมลับกับ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านชาอีกสองคน หลังจากนั้น เซ็นโนะ 
ริคิว ก็ได้ถูกเนรเทศและถูกสั่งให้ปลิดชีพตัวเอง 
หลายปีหลังจากการตายของเขา ฮงกะกุโบ ลูกศิษย์
เอกของเซ็น โนะ ริคิว ได้พยายามไขปริศนาการตาย
ของอาจารย์

ศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพเิศษ ดหูนังคลาสสกิ 
กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี ที่จะ
มาชวนผู ้ชมร่วมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร ์
คลาสสิกของโลก

เสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม – ๒๖ มีนาคม

เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาตศิาลายา ครัง้ที ่๗ 
ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ หอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(งดฉายภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์ศรศีาลายาระหว่าง
วันที่ ๒๑-๒๕ มีนาคม)

อังคารที่ ๒๘ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Wish Us Luck ขอให้เราโชคดี 
(โปรแกรมการเดินทาง)
๒๕๕๖ / กำากับโดย วรรณแวว หงษ์วิวัฒน์, แวววรรณ 
หงษ์วิวัฒน์ / สร้างโดย วรรณแวว หงษ์วิวัฒน์, แวววรรณ 
หงษ์วิวัฒน์ / ความยาว ๙๕ นาที

ภาพยนตร์สารคดีบันทึกการเดินทางของสองสาว
ฝาแฝด แวววรรณ และ วรรณแวว หงษ์ววิฒัน์ ทีเ่ลือก
กลบับ้านด้วยการนัง่รถไฟจากอังกฤษสู่ไทยเป็นระยะ
เวลา ๑ เดือน ผ่าน ๙ ประเทศ เช่น เยอรมนี-รัสเซีย-
มองโกเลีย-จีน-เวียดนาม-ลาว โดยพวกเธอต้องเอา
ตัวรอดจากภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง รวมทั้ง
เพือ่นใหม่ตามรายทางซึง่ผ่านเข้ามาทัง้สร้างและช่วย
แก้ปัญหา 

พุธที่ ๒๙ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Cinema, Aspirins and Vultures  
(โปรแกรมการเดินทาง) 
๒๕๔๘ / กำากับโดย Marcelo Gomes / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัรราชทตูบราซลิ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Peter Ketnath, João Miguel, Madalena Accioly 
ความยาว ๙๙ นาที (ภาษาโปรตุเกส, เยอรมัน คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

โยฮานหนีจากประเทศเยอรมนีมาอยู ่ที่ประเทศ
บราซิลเพราะไม่อยากถูกเกณฑ์ไปรบในสงครามโลก
ครัง้ที ่๒ ท่ีบราซิล เขาได้ประกอบอาชพีเป็นเซลส์แมน 
ขายยาแอสไพรินด้วยการขับรถไปตามชนบทเพียง
ลำาพัง โดยมักรับคนแปลกหน้าขึ้นรถมาระหว่างทาง 
วันหนึ่ง เขาได้รับชายหนุ่มชื่อ ฮานูลฟู ขึ้นรถมาด้วย 
กลายเป็นจุดเริ่มต้นในมิตรภาพของทั้งคู่ แต่แล้วเมื่อ
บราซิลประกาศสงครามกับเยอรมนี โยฮานจึงต้อง
เลือกระหว่างกลับบ้านเกิดหรืออยู่ในบราซิลต่อใน
แคมป์กักกัน

Wed 29 Mar / 17.30 / 99 min / Brazil / 2005

พฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ถ้าเธอยงัมรีกั (โปรแกรมไทยคลาสสิกและการเดินทาง)
๒๕๒๔ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย 
พร้อมมติรภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตร,ี เนาวรัตน์ 
ยุกตะนันท์, ปัญญา นิรันดร์กุล, ตุ๊กตา จินดานุช / ความยาว 
๑๓๓ นาที

จืด ชายหนุ่มผู้ผิดหวังในรัก ได้นำาเงินทั้งหมดที่มีไป
ซื้อรถด้วยความตั้งใจที่จะขับไปตายเอาดาบหน้า 
ระหว่างการเดินทางเขาบังเอิญได้พบเพ่ือนร่วมทาง
อีกสองคนคือ นุช หญิงสาวที่ถูกลวงมาขายตัว และ 
เริง ชายหนุ่มพเนจรที่เพิ่งออกจากคุก และหวังกลับ
ไปหาคนรักที่ภูเก็ต ทั้งสามคนจงึตัดสนิออกเดนิทาง
ร่วมกนัจนผ่านพบประสบการณ์ระหว่างทางมากมาย 

ศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพเิศษ ดหูนงักบัโดม พบ
กับภาพยนตร์จากการคัดสรร 
ของ โดม สขุวงศ์ และร่วมสนทนา 
หลังชมภาพยนตร์

เดือนมีนาคม
พฤหัสบดีที่ ๒ ชื่อชอบชวนหาเรื่อง
อังคารที่ ๗ Das System - Alles 
 verstehen heißt alles verzeihen
พฤหัสบดีที่ ๙ เกรียนฟิคชั่น
อังคารที่ ๑๔ Cinema, Aspirins and Vultures 
พฤหัสบดีที่ ๑๖ ¿Más vale maña que fuerza?
อังคารที่ ๒๑ เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ
 ศาลายา ครั้งที่ ๗ (งดฉาย) 
พฤหัสบดีที่ ๒๓ เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ
 ศาลายา ครั้งที่ ๗  (งดฉาย) 
อังคารที่ ๒๘ Stockholm  
พฤหัสบดีที่ ๓๐ Arte de Roubar 

เดือนเมษายน
อังคารที่ ๔ Phoenix 
พฤหัสบดีที่ ๖ 35 กะรัต
อังคารที่ ๑๑ 2 Filhos de Francisco 
พฤหัสบดีที่ ๑๓ วันหยุดสงกรานต์ (งดฉาย) 
อังคารที่ ๑๘ Virados do Avesso 
พฤหัสบดีที่ ๒๐ กระดังงากลีบทอง
อังคารที่ ๒๕ Flowers
พฤหัสบดีที่ ๒๗ Retrato de Una Mujer Casada

สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย



๒๕

เสาร์ที่ ๑ เมษายน

เวลา ๑๓.๐๐ น. กระดังงากลีบทอง (โปรแกรม 
ผลงานมยุรฉตัร เหมอืนประสิทธเิวช และ ทารกิา ธดิาทิตย์)
๒๕๑๙ / กำากับโดย ชนะ คราประยูร / สร้างโดย นครพิงค์
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สุริยา ชินพันธุ์, มยุรา ธนะบุตร, 
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ทาริกา ธิดาทิตย์ / ความยาว 
๘๓ นาที 

นิตยา เป็นหญิงสาวที่ถูกแม่
จับแต่งงานกับพ่อม่ายลูกติด
ที่มีอายุมากกว่าเธอหลายปี 
แต่ยังคงพฤติกรรมเสเพลด้วย
การเท่ียวกลางคืนกับหนุ่มๆ 
อยู่เสมอ วันหนึ่งเธอไดพ้บรกั
กับ ศักดิ์ หนุ่มหล่อท่ีเป็นที่ 
หมายปองของสาว ๆ มากมาย รวมทั้ง ศริญญา 
ลูกเลี้ยงสาววัยรุ่นผู้เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเธอ แม้ศักดิ์
กับนิตยาจะมีใจให้กัน แต่กฎเกณฑ์ของสังคมยังรับ
ไม่ได้กับความสัมพันธ์ของทั้งคู่

เวลา ๑๕.๐๐ น.
กิจกรรมลานดารา มยุรฉัตร 
เหมือนประสิทธิเวช และ 
ทาริกา ธิดาทิตย์ 

อาทิตย์ที่ ๒ เมษายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Phoenix  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๗ / กำากับโดย Christian Petzold / สนับสนุนโดย 
สถาบันเกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Nina 
Hoss, Ronald Zehrfeld, Nina Kunzendorf / ความยาว 
๙๘ นาที (ภาษาเยอรมัน, ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์เยอรมันท่ีคว้า ๑๕ รางวัลจากหลาย
สถาบนัทัว่โลก เล่าเรือ่งราวของ เนลลี ่หญงิสาวชาวยวิ 
ผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันแต่ใบหน้ากลับถูกทำาลาย 
ยับเยิน หลังจากศัลยกรรมใบหน้าขึ้นมาใหม่ เธอได้
พบกับสามีซึ่งจำาเธอไม่ได้ และยังเสนอให้เธอปลอม
ตัวเป็นอดตีภรรยาทีเ่ขาเชือ่ว่าเสยีชวีติไปแล้วเพือ่รบั
มรดกมาแบ่งกัน ขณะเดียวกันเนลลี่เองก็ต้องการรู ้
ว่าสามีเป็นคนหักหลังเธออย่างท่ีคนอ่ืนพูดกันจริง
หรือไม่

Sun 2 Apr / 13.00 / 98 min / German / 2014

เวลา ๑๕.๐๐ น. Flowers  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๗ / กำากับโดย Jose Mari Goenaga, Jon Garaño / 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศ 
ไทย / นำาแสดงโดย Itziar Ituño, Nagore Aranburu, Itziar 
Aizpuru / ความยาว ๙๙ นาที (ภาษาบาสก์ คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

เรือ่งราวของ แอน สาวใหญ่ผูก้ำาลงัเบือ่หน่ายกบัชวีติ
และคนรัก แต่แล้วชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปเมื่อเธอได้
รับช่อดอกไม้ลึกลับจากคนแปลกหน้าที่ส่งมาท่ีบ้าน
โดยไม่ระบุชื่อสัปดาห์ละครั้ง

Sun 2 Apr / 15.00 / 99 min / Spain / 2014

อังคารที่ ๔ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เหนือกว่ารัก (โปรแกรมผลงานทาริกา ธิดาทิตย์)
๒๕๒๑ / กำากับโดย สนาน คราประยรู / สร้างโดย สรรเพชญ
ฟิล์ม / นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, 
ทาริกา ธิดาทิตย์, อรัญญา นามวงษ์ / ความยาว ๑๐๕ นาที 

พิม เป็นสาวบาร์ผู้ทำางานหาเล้ียงลูกสาวและชาติ 
สามีที่ตาบอดเนื่องจากอุบัติเหตุ วันหนึ่งแม่ของชาติ
ผูร้ำา่รวยได้ยืน่ข้อเสนอว่าจะจ่ายเงนิให้เขาได้รกัษาตา
ถ้ายอมหย่าขาดกับพิม แต่ชาติกลับปฏิเสธเพราะรัก
พิมมาก พิมจึงต้องแสร้งว่าเกลียดชาติและลูกสาว 
โดยออกไปหาชายคนใหม่ เพราะไม่อยากให้พวกเขา
ต้องอยู่อย่างลำาบากอีกต่อไป 

พุธที่ ๕ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Virados do Avesso (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๕๗ / กำากับโดย Edgar Pêra / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำาประเทศไทย / 
นำาแสดงโดย Diogo Morgado, Jorge Corrula, Diana 
Monteiro / ความยาว ๙๖ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยาย
ภาษาองักฤษ)

เรื่องราวของ เชา นักเขียน
หนุ่มผู้กำาลังเผชิญวิกฤติครั้ง
ใหญ่เพราะคิดเนื้อหาของ
นิยายไม่ออกพร้อมท้ังรู้สึกไม่
มัน่ใจในชวิีตคูข่องตน แต่แล้ว
เหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้น 
เมื่อวันหนึ่งเขาต่ืนข้ึนมาแล้ว
จำาชายคนรักของตนเองไม่ได้ ทั้งยังลืมว่าตนเองเป็น
เกย์ 

Wed 5 Apr / 17.30 / 96 min / Portuguese / 2014

โปรแกรมฉายเดือนเมษายน
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

Screening Program

พฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

มรดกพระจอมเกล้า (โปรแกรมพิเศษวันจักรี)
๒๔๙๗ / กำากับโดย ม.จ.ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล / สร้างโดย 
สำานักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ / ความยาว ๖๐ นาที

ผลงานภาพยนตร์เรือ่ง
แรก ๆ ของสำานัก
ข่าวสารอเมริกัน ที่เข้า
มา ต้ั งสำ านั ก งานใน
ประเทศไทย ในช่วง
สงครามเย็นโดยให้ 
ม.จ.ศกุรวรรณดศิ ดิศกุล พระโอรสของกรมพระยา
ดำารงราชานุภาพ ซึ่งเป็นผู้กำากับไทยมืออาชีพเป็นผู้
กำากับการแสดง เนือ้เรือ่งว่าด้วยสัมพนัธภาพระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีมาต้ังแต่
สมัยโบราณกาล ย้อนไปจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านหมอสอนศาสนาชาว
อเมรกินัทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอย่างดคีอื หมอบรดัเล เพือ่
ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยเห็นถึงคุณงามความดีและ
ความเป็นมิตรของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อประเทศไทย
มาช้านาน ตั้งแต่ครั้งยังใช้ชื่อว่า “สยาม” 

ศุกร์ที่ ๗ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

น�้าเซาะทราย 
(โปรแกรมผลงานมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช)
๒๕๑๖ / กำากับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ / สร้างโดย แหลมทอง
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, 
นาท ภูวนัย, วันดี ศรีตรัง / ความยาว ๑๐๖ นาที 

ภาพยนตร์ทีส่ร้างจากนวนยิายของ กฤษณา อโศกสนิ 
เล่าเรื่องราวของ ภีม และ วรรณรี คู่รักที่ใช้ชีวิตอยู่
กับลูกน้อยสองคนท่ีกำาลังเติบใหญ่ จนเมื่อพุดกรอง 
ม่ายสาวผู้เป็นเพือ่นรกัของวรรณรไีด้เข้ามาใกล้ชดิกบั
พวกเขา และเกิดมีสัมพันธ์กับภีม ครอบครัวที่เคย
สงบสุขก็มีถึงคราวต้องแตกสลาย



เสาร์ที่ ๘ เมษายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ร้ายก็รัก 
(โปรแกรมไทยคลาสสิกและผลงานทาริกา ธิดาทิตย์)
๒๕๒๒ / กำากับโดย ชุมพร เทพพิทักษ์ / สร้างโดย พี.78 
โปรดักช่ัน / นำาแสดงโดย ไพโรจน์ สังวริบุตร, เนาวรัตน์ 
ยุกตะนันท์, เศรษฐา ศิระฉายา / ความยาว ๑๑๗ นาที 

หลงัจากทีพ่่อยงิแม่เสยีชวีติ แอนนีจ่งึต้องไปอาศยัอยู่
กับป้าเพลิน ซึ่งเลี้ยงดูเธอดั่งลูกในไส้ ในขณะที่ป้า
เพลินเองกม็ลีกูชายสองคนคอื ทวน ผู้เป็นสภุาพบรุษุ
เอาการเอางาน และ ทด ซึง่มีนสิยัเจ้าชู้และเกเร เพราะ
มีพ่อคอยให้ท้ายอยู่เสมอ แต่นานวันเข้าแอนนี่กลับ
เผลอมีใจให้ทด แม้ว่าเขาจะเลวร้ายในสายตาคนอื่น
เพียงใดก็ตาม

เวลา ๑๕.๐๐ น. เพลงรักเพื่อเธอ (โปรแกรม 
ผลงานมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช และ ทาริกา ธิดาทิตย์)
๒๕๒๑ / กำากับโดย เริงศิริ / สร้างโดย เริงศิริโปรดัคชั่น / 
นำาแสดงโดย พิศมัย วิไลศักด์ิ, สรพงศ์ ชาตรี, มยุรฉัตร 
เหมือนประสิทธิเวช, ทาริกา ธิดาทิตย์ / ความยาว ๑๓๐ 
นาที

ใจสคราญ นักร้องหญิงชื่อดังกำาลังสับสนในความรัก 
เพราะไม่อยากตกเป็นเมียน้อยของ ยศ นักแต่งเพลง
ซึง่เป็นสามขีองเพือ่นรกั วนัหนึง่เธอตดัสนิใจออกจาก
วงการมาพักใจที่พัทยา ด้วยความผิดหวังจากการ
พลาดรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมประจำาปี จนได้พบกับ 
นำ้า ชายหนุ่มแสนดีผู ้ชื่นชอบในเสียงร้องของเธอ 
ขณะเดียวกัน ชัยยงค์ และ รสสุคนธ์ เจ้าของรางวัล
นักร้องยอดเยี่ยม กลับสร้างแต่เรื่องราวฉาวโฉ่ให้ 
แก่ นพ ผูจ้ดัการส่วนตวั จนทำาให้เขาเองเกิดมีปัญหา
กับ วิดา ภรรยาสุดที่รักเช่นกัน

อาทิตย์ที่ ๙ เมษายน เวลา ๑๒.๐๐ น.

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก ฉาย Gentlemen Prefer 
Blondes (๒๔๙๖) เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์
สกาลา บัตรราคา ๑๐๐ บาททกุท่ีนัง่ (งดฉายภาพยนตร์ 
ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

อังคารที่ ๑๑ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ป่ากามเทพ 
(โปรแกรมผลงานมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช)
๒๕๑๙ / กำากับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ / สร้างโดย แหลมทอง
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, มยุรฉัตร 
เหมือนประสิทธฺเวช, สรพงศ์ ชาตรี / ความยาว ๑๑๘ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากนิยายของ กฤษณา อโศกสิน 
เล่าเรือ่งราวของ รำาพร เศรษฐินสีาวทีห่ย่าร้างกบัสามี
เพราะเขาได้ไปมีชู ้ต่อมารำาพรได้ตกหลุมรักกับอาชา 
ชายหนุ่มรุ่นน้องที่เธออุปการะช่วยเหลือให้เงินทุน
การศึกษาเพื่อแลกกับความรักของอาชาเป็นการ
ตอบแทน แต่ปัญหากเ็กดิขึน้ เม่ือลกูเลีย้งของเธอเอง
ก็แอบมีใจให้กับอาชาเช่นกัน

พุธที่ ๑๒ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

35 กะรตั (โปรแกรมผลงานมยรุฉัตร เหมอืนประสทิธเิวช 
และ ทาริกา ธิดาทิตย์)
๒๕๒๒ / กำากับโดย เริงศิริ / สร้างโดย บริษัท สหมงคลฟิล์ม 
อนิเตอร์เนชัน่แนล จำากดั / นำาแสดงโดย ไพโรจน์ สงัวรบิตุร, 
อรัญญา นามวงษ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ทาริกา 
ธิดาทิตย์ / ความยาว ๑๑๐ นาที

กุสุมา ต้องลำาบากใจเมื่อถูกขอยืมเพชร ๓๕ กะรัต 
เม็ดงามไปแสดงในงานโชว์เครื่องเพชร เพราะเพชร 
เม็ดนี้มีความหลังที่เธอพยายามจะลืม แต่งานโชว์นี ้
กลบัทำาให้ ทนง ลกูชายของเธอได้พบกบั ธดิา สาวสวย 
ผู้มีอายุมากกว่าเขาหลายปี และพยายามหาทางให้
เธอรกัเขาให้ได้ ขณะเดยีวกนัเมือ่ เทพ พีช่ายของธดิา
ล่วงรู้เรื่องราวกุสุมาและเพชร ๓๕ กะรัต เขาก็ได้
พยายามสบืหาตวัตนทีแ่ท้จรงิของเธอ เพราะสงสยัว่า
จะเกี่ยวข้องกับความผิดในอดีตที่เขาปกปิดเอาไว้

พฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

วัยระเริง (โปรแกรมพิเศษเทศกาลสงกรานต์)
๒๕๒๗ / กำากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย อำาพล ลำาพูน, 
วรรษมน วัฒโรดม, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต / ความยาว ๑๑๐ 
นาที

เรื่องราวของ ศรีนวล ครูอาวุโสจอมเฮี้ยบ ที่ตัดสินใจ
ปรับวิธีสอนเสียใหม่ โดยให้หลานชายซึ่งไม่ชอบไป
โรงเรียนและรักดนตรีมากกว่าอะไรทั้งหมด มาแต่ง
เพลงจากเนื้อหาบางรายวิชา เพื่อดึงดูดให้เหล่า
นกัเรยีนตวัแสบหนัมาเรยีนมากขึน้ จนนกัเรยีนหลาย
คนกลับใจมาเรียนและทำาข้อสอบได้ดี

ศุกร์ที่ ๑๔ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น 
(โปรแกรมพิเศษเทศกาลสงกรานต์)
๒๕๕๙ / กำากับโดย อารยะ สุริหาร / สร้างโดย ซีเจ เมเจอร์ 
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ / นำาแสดงโดย ดาวิกา โฮร์เน่, สหรัถ 
สังคปรีชา, กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม / ความยาว ๑๓๐ นาที

ปาน เป็นหญงิชราหวัดือ้ ปากจดั จนคนในครอบครวั
วางแผนจะส่งเธอไปอยู่บ้านพักคนชรา แต่แล้วโชค
ชะตากลับเล่นตลกทำาให้เธอย้อนวัยไปเป็นสาวอายุ
ยี่สิบอีกครั้ง ปานจึงได้โอกาสทำาในสิ่งที่ตัวเองไม่เคย
ได้ทำาในอดีต และตัดสินใจเข้าร่วมวงดนตรีของบูม 
หลานรัก ตามความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องผู ้ม ี
ชื่อเสียง ในขณะเดียวกันเธอเองก็พยายามที่จะสาน
สัมพันธ์กับคนในครอบครัวอีกครั้ง

เสาร์ที่ ๑๕ เมษายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. สลักจิต 
(โปรแกรมพิเศษเทศกาลสงกรานต์)
๒๕๒๒ / กำากับโดย สมบัติ เมทะนี / สร้างโดย เกียรติศักดิ์ 
โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, จารุณี สุขสวัสดิ์ / 
ความยาว ๑๑๙ นาที

หลังพ่อเสียชีวิตในต่างประเทศ จอย สลักจิต ได้ 
ตัดสินใจกลับบ้านภักดีบดินทร์ที่พ่อเธอได้หนีจากไป 
ท่ามกลางความไม่พอใจของญาติพี่น้องรวมท้ังคุณปู่ 
มีเพียง อาเดียว ลูกพี่ลูกน้องของพ่อที่เอ็นดูและให้
กำาลงัใจจอยมาโดยตลอด จนจอยเกดิความประทบัใจ 
ในตัวอาเดียว แต่เมื่อเขาไปเรียนต่อเมืองนอก จอย 
กลับมีหนุ่มเข้ามาติดพัน ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
ต่าง ๆ จนถึงข้ันที่จอยตัดสินใจหมั้นกับคนอ่ืนเพ่ือ
ประชดอาเดียวของเธอ

เวลา ๑๕.๐๐ น. บ้านฉนั..ตลกไว้ก่อน (พ่อสอนไว้) 
(โปรแกรมพิเศษเทศกาลสงกรานต์)
๒๕๕๓ / กำากับโดย วทิยา ทองอยู่ยง, เมษ ธราธร / สร้างโดย 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำากัด / นำาแสดงโดย พอลล่า 
เทเลอร์, ชวิน ลิขิตเจริญพงษ์, จตุรงค์ มกจ๊ก / ความยาว 
๑๒๙ นาที

ต๊อก เด็กชายวัย ๑๒ ปี ผู้เกิดมาในครอบครัวที่เป็น
ตลก แต่ตัวเขาเองกลับไม่มคีวามสามารถในด้านตลก
เลย ส่งผลให้เขากลัวว่าจะทำาให้พ่อผิดหวังและไม่รัก
เขา จนกระทั่งวันหนึ่งต๊อกพบว่า หมอนำ้าแข็ง หมอ
รักษาสิวของเขาเป็นคนเดียวท่ีชื่นชมและมองว่าเขา
เป็นคนตลก ทำาให้ต๊อกหลงรักหมอสาวแสนสวยที่
อายุห่างจากเขาถึง ๑ รอบ 

อาทิตย์ที่ ๑๖ เมษายน

เวลา ๑๓.๐๐ น. Celeste & Jesse Forever 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๕๕ / กำากับโดย Lee Toland Krieger / สนับสนุนโดย 
โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซเีอ / นำาแสดงโดย Rashida Jones, 
Andy Samberg / ความยาว ๙๒ นาที (ภาษาอังกฤษ 
คำาบรรยายภาษาไทย) 

เรื่องราวของ เซเลส นักธุรกิจสาวสวยผู้แสนมั่นใจ 
กับ เจสซี่ ศิลปินหนุ่มว่างงานที่ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อย แม้
จะต่างกันสุดขั้ว แต่ทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนสนิทกันต้ังแต่
สมัยเรียน พวกเขาออกเดทกัน แต่งงานกัน หย่าร้าง
กัน แต่ก็ยังคงเป็นเพื่อนรักกันต่อไป ท่ามกลางเสียง
ต่อต้านจากกลุ่มเพื่อน ปัญหาเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเจสซี่
แนะนำาแฟนคนใหม่ที่กำาลังตั้งท้องให้กับเพื่อน ๆ 
ทุกคนรู้จัก ซึ่งทำาให้เซเลสเริ่มไม่มั่นใจถึงความรู้สึก
ที่แท้จริงของตัวเอง

Sun 16 Apr / 13.00 / 92 min / USA / 2012

เวลา ๑๕.๐๐ น. สาวน้อย (โปรแกรมไทยคลาสสิก)
๒๕๒๔ / กำากับโดย พันคำา / สร้างโดย ณัฐพงศ์ภาพยนตร์ 
นำาแสดงโดย ไกรสร แสงอนนัต์, จารณุ ีสขุสวสัด์ิ, อำาภา ภษูติ 
ความยาว ๑๒๗ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากบทประพันธ์ของ อาษา 
ขอจิตต์เมตต์ เล่าเรื่องราวของ สรรค์ บุตรคนเดียว
ของพระชาญชลาศัย ซึ่งถูกทำาร้ายจนความจำาเสื่อม 
ทำาให้สรรค์ได้จับพลัดจับผลูไปอาศัยอยู่บนเกาะแห่ง
หนึง่ ทีน่ีเ่ขาได้พบรักกบัสาวน้อยชือ่ นดิ และตัดสนิใจ 
แต่งงานกัน แต่ความสุขของทั้งคู่ก็ต้องมาสะดุดลง
เมื่อพระชาญชลาศัย ออกตามหาตัวลูกชายจนพบ

๒๖



จันทร์ที่ ๑๗ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น 
(โปรแกรมพิเศษเทศกาลสงกรานต์) 
๒๕๕๑ / กำากบัโดย ทรงยศ สขุมากอนนัต์ / สร้างโดย บรษิทั 
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำากัด / นำาแสดงโดย ชาลี ไตรรัตน์, ศิรชัช 
เจียรถาวร, อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา, โฟกัส จีระกุล / 
ความยาว ๑๒๙ นาที

เรื่องราวความรักของหนุ่มสาวสี่แบบสี่วัยในช่วงปิด
เทอมใหญ่ ประกอบด้วย พแุละไม้ เดก็หนุม่ท่ีต้องแข่ง
กันเพื่อพิชิตหัวใจของเพื่อนเก่าสมัยอนุบาล โอ๋เล็ก 
สาวน้อยที่ลงทุนไปเรียนภาษาจีนเพื่อให้เข้าใจเพลง
ของนักร้องคนโปรดได้อย่างลึกซึ้ง ภารกิจบอกความ
ในใจของ โจ้ ทีไ่ม่รู้ว่ากำาลงัทำาให้ฝ่ายหญงิอดึอดั และ 
เหิร ชายหนุ่มที่เจอสาวญ่ีปุ่นในดวงใจ ระหว่างทาง
นั่งรถไฟไปเซอร์ไพรส์แฟนสาวในโอกาสครบรอบ 
สามปีที่เป็นแฟนกัน 

อังคารที่ ๑๘ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ร้ายก็รัก 
(โปรแกรมไทยคลาสสิกและผลงานทาริกา ธิดาทิตย์)
๒๕๒๒ / กำากับโดย ชุมพร เทพพิทักษ์ / สร้างโดย พี.78 
โปรดักช่ัน / นำาแสดงโดย ไพโรจน์ สังวริบุตร, เนาวรัตน์ 
ยุกตะนันท์, เศรษฐา ศิระฉายา / ความยาว ๑๑๗ นาที 

หลงัจากทีพ่่อยงิแม่เสยีชวีติ แอนนีจ่งึต้องไปอาศยัอยู่
กับป้าเพลิน ซึ่งเลี้ยงดูเธอดั่งลูกในไส้ ในขณะที่ป้า
เพลินเองกม็ลีกูชายสองคนคอื ทวน ผู้เป็นสภุาพบรุษุ
เอาการเอางาน และ ทด ซึง่มีนสิยัเจ้าชู้และเกเร เพราะ
มีพ่อคอยให้ท้ายอยู่เสมอ แต่นานวันเข้าแอนนี่กลับ
เผลอมีใจให้ทด แม้ว่าเขาจะเลวร้ายในสายตาคนอื่น
เพียงใดก็ตาม

พุธที่ ๑๙ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

พรายกนิร ี(โปรแกรมผลงานมยรุฉัตร เหมอืนประสทิธเิวช 
และ ทาริกา ธิดาทิตย์)
๒๕๑๙ / กำากับโดย สนาน คราประยูร / สร้างโดย นครพิงค์
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, 
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ทาริกา ธิดาทิตย์ / ความยาว 
๙๖ นาที

กนิร ีหญงิสาวชาวป่าทีส่ามารถกลายร่างเป็นเสอืสมงิ
เมื่อถูกทำาร้าย ได้รับการช่วยเหลือจากหมอหนุ่ม 
คนหนึ่งให้พ้นจากการถูกชาวบ้านตามล่าตัว เธอจึง
ได้เข้ามาอาศัยอยู่ที่บ้านของหมอในกรุงเทพฯ โดย
ไม่มีใครรู้ว่าเธอมีวิญญาณร้ายอยู่ในร่าง จนกระทั่ง 
วันหนึ่งกินรีจำาต้องถอดประคำาศักดิ์สิทธิ์ที่คอยสะกด
วญิญาณเสอืสมงิออก สิง่ทีท่กุคนไม่คาดฝันจงึเกดิขึน้

พฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

อยู่กับก๋ง (โปรแกรมผลงานทาริกา ธิดาทิตย์)
๒๕๒๒ / กำากับโดย คมน์ อรรฆเดช / สร้างโดย โคลีเซียม
ฟิล์ม / นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตร,ี อีห้มงิ, ทารกิา ธดิาทติย์, 
มานพ อัศวเทพ / ความยาว ๑๑๔ นาที

ภาพยนตร์จากนวนิยายชื่อดังของ หยก บูรพา เล่า
เร่ืองราวชีวิตของ ก๋ง ชาวจีนผู้อพยพอาศัยอยู่กับ
หลานชายชือ่หยก ในห้องแถวเก่า ๆ  นอกจากจะเป็น
ทีพ่ึง่ของหลานชายแล้ว ก๋งยงัคอยแก้ปัญหาและเป็น
ที่ปรึกษาให้กับผู้คนในละแวกนั้น ในขณะเดียวกัน 
คำาสอนของเขายังช่วยให้หยกเข้าใจชีวิตท่ามกลาง
ความไม่เท่าเทียมของสังคมไทย

ศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพิเศษ ดหูนงัคลาสสกิ 
กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี ที่จะ
มาชวนผู ้ชมร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็หลงัชมภาพยนตร์ 
คลาสสิกของโลก

เสาร์ที่ ๒๒ เมษายน 
โปรแกรม Indie in Salaya : อนุชา บุญยวรรธนะ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. อนธการ The Blue Hour   
๒๕๕๘ / กำากับโดย อนุชา บุญยวรรธนะ / สร้างโดย 
G Village Bangkok / นำาแสดงโดย อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์, 
โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ / ความยาว ๑๑๖ นาที

เรื่องราวของ ตั้ม เกย์หนุ่ม
ที่ชีวิตเต็มไปด ้วยความ
ทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน
หรือโรงเรียน วันหนึ่งตั้ม 
ได้รู้จัก ภูมิ เด็กหนุ่มลึกลับ
ทางอินเตอร์เน็ต และได้
นดัเจอกนัทีส่ระว่ายนำา้ร้าง
หลังโรงเรียน จนเมื่อความ
สัมพันธ์ของทั้งคู่ถลำาลึกลงไปทุกขณะ ต้ัมก็ได้เข้า 
ไปพัวพันกับการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดใน
ชีวิต

Sat 22 Apr / 13.00 / 116 min / Thailand / 2015

เวลา ๑๕.๐๐ น. หนังสั้นคัดสรรของ อนุชา 
บุญยวรรธนะ 
Scarlet Desire / ๒๕๔๔ / ๒๑ นาที

เรื่องราวระหว่าง หญิงสาว 
ชายหนุ่ม และเกย์ที่อาศัย
อยู ่ห้องตรงข้ามกัน เมื่อ
ชายหนุ่มกับเกย์ มีความ
ต้องการที่ตรงกัน จึงนำามา
สูเ่ซก็ซ์อันเผด็ร้อน โดยทีช่ายหนุ่มไม่รูตั้วว่า เขากำาลัง
อยู่กับฆาตกรต่อเนื่องผู้ชอบมีเซ็กซ์กับผู้ชายไปทั่ว

The White Diary / ๒๕๔๕ / ๓๒ นาที

เร่ืองราวของชายหนุ่มผู้พยายามหลบหนีจากความ
บัดซบของชีวิตและหลงเดินทางในความฝันผ่าน
ไดอารี่ปกขาว กับครอบครัวสุดประหลาดของเขา 
ตัง้แต่พีส่าวผูน้อนกับชายไม่เลือกหน้า พ่อผู้ไม่เคยลง
มากินข้าวร่วมโต๊ะกับครอบครัว และแม่ผู้ประกอบ
อาหารจากยุงและแมลงสาบ 

Down the River ตามสายนำ้า 
๒๕๔๗ / ๕๒ นาที (2004 / 52 min)  

นิราศการเดินทางขึ้นสู่นำ้าตกผาช้างชั้นที่ ๗ ของกฤต 
ชายหนุ่มผู้มีความรักแบบโฮโมเซ็กชวล เพื่อค้นหา
ความจริงอันเป็นแก่นสารของชีวิต

อาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Retrato de Una Mujer Casada 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๒๕ / กำากับโดย Alberto Bojórquez / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัรราชทตูเมก็ซโิก ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Alma Muriel, Gonzalo Vega, Ernesto Gómez Cruz 
ความยาว ๙๒ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ) 

อเิรเน พยายามแบ่งเวลาระหว่างการเรยีนปรญิญาโท
และการเป็นแม่บ้านดูแลครอบครัว แม้จะยากลำาบาก
แต่เธอก็ทำาได้ดีเพราะต้องการที่จะก้าวหน้า แต่
ปัญหากเ็กดิขึน้ เมือ่วนัหนึง่ สามขีองเธอเกดิจบัได้ว่า
เธอมีความสัมพันธ์กับชายที่เรียนด้วยกัน 

Sun 23 Apr / 13.00 / 92 min / Mexico / 1982

เวลา ๑๕.๐๐ น. A Sand Castle Model Home 
Family (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๓๒ / กำากับโดย Suzuki Junichi / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น / นำาแสดงโดย Hitomi Takahashi, Yasuo Daichi, 
Yoko Asaji / ความยาว ๑๑๗ นาที (ภาษาญีปุ่น่ คำาบรรยาย
ภาษาไทย)

ครอบครวัของโชเฮอต้ิองอยูกั่นอย่างแออัดในอพาร์ต- 
เมนต์ขนาดเล็ก จนกระทั่งวันหนึ่งเขาและภรรยาได้
เจอโฆษณาของโครงการบ้านจัดสรรที่มีข้อเสนอให้
บ้านฟร ีโชเฮอจึิงได้โอกาสพาครอบครวัย้ายมาสูท่ีอ่ยู่
ใหม่ทีก่ว้างขวางและสะดวกสบายขึน้ แต่ต้องแลกกบั
การแสดงเป็นครอบครัวตัวอย่างท่ีสมบูรณ์แบบให้
ผู้คนเข้าชมเป็นเวลา ๑ ปี 

อังคารที่ ๒๕ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

โอ้..มาดา (โปรแกรมผลงานมยรุฉัตร เหมือนประสทิธิเวช 
และ ทาริกา ธิดาทิตย์)
๒๕๒๐ / กำากับโดย ชนะ คราประยูร / สร้างโดย นครพิงค์
ภาพยนตร์/ นำาแสดงโดย พิศมัย วิไลศักดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, 
เนาวรตัน์ ยกุตะนนัท์, มยรุฉตัร เหมอืนสิทธปิระเวช, ทารกิา 
ธิดาทิตย์ / ความยาว ๑๑๙ นาที

มาดา ผู้เป็นแม่เต็มไปด้วยความทะยานอยากมีหน้า
มีตาในสังคม เพื่อล้างปมด้อยในจิตใจ เธอจึงจ้อง
บงการชวีติของสมาชกิทกุคนภายในบ้าน ต้ังแต่ พิชติ 
สามีผู ้รับราชการถูกกดดันอย่างหนักเพื่อความ
ก้าวหน้าในด้านอาชีพ เมธาวี ลูกสาวที่ถูกคาดหวัง 
ว่าจะต้องได้เกียรตินิยมและแต่งงานกับผู ้ชายที่ 
เหมาะสม ไปจนถึง มีนา ลูกชายที่ถูกห้ามไม่ให้เรียน
ด้านศิลปะ โดยที่มาดาไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่เธอทำาอยู่
กำาลังทำาลายครอบครัวของเธอให้แตกสลายลงช้าๆ

๒๗
Down the River ตามสายนำ้า



พุธที่ ๒๖ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ทวิาหวาม  (โปรแกรมผลงานมยรุฉตัร เหมอืนประสทิธเิวช)
๒๕๑๗ / กำากับโดย พันคำา / สร้างโดย สีบุญเรืองฟิล์ม / 
นำาแสดงโดย ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ชนะ ศรีอุบล, พิศมัย 
วิไลศักดิ์, นัยนา ชีวานันท์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช / 
ความยาว ๑๑๖ นาที

ภาพยนตร์ไทยที่ถ่ายทำาในต่างประเทศเกือบทั้งเร่ือง 
เล่าเรื่องราวของ วันวิสา สาวสวยที่ถูกอาส่งไปเรียน
ต่อที่ประเทศอิตาลี แต่เม่ือเดินทางไปถึงเธอกลับ
พลาดนดักบั สภุาวด ีเพือ่นทีเ่ธอตัง้ใจไปอยูด้่วย ทำาให้
ต้องไปขอพักอาศัยชั่วคราวกับ มารุต เพื่อนของอา 
และ ภัควิภา ภรรยาของเขา แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อ
มารุตมีใจให้วันวิสา และอยากได้เธอมาครอบครอง

พฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

2 Filhos de Francisco (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๔๘ / กำากับโดย Breno Silveira / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัรราชทูตบราซิล ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Ângelo Antônio, Dira Paes, Márcio Kieling / ความยาว 
๑๓๒ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์บราซิลที่สร้างจากเร่ืองจริงของคู่นักร้อง
เพลงคนัทรชีือ่ดงั และประสบความสำาเรจ็เป็นประวตั-ิ 
การณ์เมื่อครั้งออกฉาย เล่าเรื่องราวของ ฟรานซิสโก 
ชาวไร่ผู้ยากจนซ่ึงตัง้ปณธิานว่าลกูชายของเขาจะต้อง
ไม่ลำาบากเหมือนตนเอง ฟรานซิสโกจึงผลักดันให ้
เซเซ และ ลูเซียโน เป็นนักดนตรี แม้ว่าจะต้องเผชิญ
กับอุปสรรคมากมายแค่ไหนก็ตาม

Thu 27 Apr / 17.30 / 132 min / Brazil / 2005

ศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

สาวน้อย (โปรแกรมไทยคลาสสิก)
๒๕๒๔ / กำากับโดย พันคำา / สร้างโดย ณัฐพงศ์ภาพยนตร์ 
นำาแสดงโดย ไกรสร แสงอนนัต์, จารุณ ีสขุสวสัดิ,์ อำาภา ภูษติ 
ความยาว ๑๒๗ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากบทประพันธ์ของอาษา 
ขอจิตต์เมตต์ เรื่องราวของ สรรค์ บุตรคนเดียวของ 
พระชาญชลาศัยผู้ถูกทำาร้ายจนความจำาเสื่อม ทำาให้
ต้องจับพลดัจบัพลไูปอาศยัอยูบ่นเกาะแห่งหนึง่พร้อม
กบัชือ่ใหม่ว่า เสยีม ทีน่ีเ่ขาได้พบกบั นดิ ท้ังคู่ตกหลมุ
รักกันและแต่งงานกัน แต่ความสุขของทั้งคู่ก็ต้องมา
สะดุดลงเมื่อพ่อตามหาตัวสรรค์พบ

เสาร์ที่ ๒๙ เมษายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. บ้านทรายทอง (โปรแกรมผลงาน
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช และ ทาริกา ธิดาทิตย์)
๒๕๒๓ / กำากับโดย รุจน์ รณภพ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย พอเจตน์ แก่นเพชร, จารุณี 
สุขสวัสดิ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ทาริกา ธิดาทิตย์ / 
ความยาว ๑๓๗ นาที 

ภาพยนตร์ที่สร ้างจากบทประพันธ์เรื่องดังของ 
ก.สุรางคนางค์ เรื่องราวของ พจมาน พินิจนันต ์
หญิงสาวผู้ก้าวเข้ามาอยู่ในบ้านทรายทอง ตามคำา 
สั่งเสียสุดท้ายของพ่อเพื่อเรียนต่อในกรุงเทพฯ ที่นั่น 
แม้เธอจะมีหญิงใหญ่และชายกลางคอยช่วยเหลือ 
รวมทัง้ชายเลก็ผูพ้กิลพกิารทีร่กัเธอเหมอืนพีส่าว แต่
เธอกลับถูกกลั่นแกล้งสารพัดโดยหม่อมพรรณราย
และหญิงเล็ก ด้วยความเกลียดชังเพราะกลัวว่า
พจมานจะพรากบ้านหลังนี้ไปครอง 

เวลา ๑๕.๓๐ น. พจมาน สว่างวงศ ์(โปรแกรม
ผลงานมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช และ ทาริกา ธิดาทิตย์)
๒๕๒๓ / กำากับโดย รุจน์ รณภพ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย พอเจตน์ แก่นเพชร, จารุณี 
สุขสวัสดิ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ทาริกา ธิดาทิตย์ / 
ความยาว ๑๒๗ นาที

ภาคต่อของบ้านทรายทอง 
เมื่ อ  พจมาน พินิ จนันต ์ 
ประสบชัยชนะด้วยคุณงาม
ความดีของเธอ และได้ครอบ
ครองบ้านทรายทองตามสิทธิ
อันชอบธรรม จนสร้างความ
เจ็บชำ้าให้แก่หม่อมพรรณราย แต่เรื่องราวกลับยัง
วุน่วายไม่จบสิน้ พจมานหมดความอดทนต่อเหตกุารณ์ 
และสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายลงไปทุกที เธอกลับไปบ้าน
ต่างจงัหวัดเพือ่หลบพกัจากสถานการณ์ทีเ่ต็มไปด้วย
ความเกลียดชัง

อาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน

เวลา ๑๓.๐๐ น. Mon âme par toi guérie 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / กำากับโดย François Dupeyron / สนับสนุน 
โดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย 
และสถาบันฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Grégory Gadebois, Céline Sallette, Jean-Pierre 
Darroussin / ความยาว ๑๒๓ นาที (ภาษาฝรั่งเศส 
คำาบรรยายภาษาไทย)

แม้จะได้รับพลังวิเศษที่ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย 
จากแม่ที่เสียชีวิตไป แต่ เฟรดี กลับตัดสินใจที่จะ 
ไม่ใช้มนั จนกระทัง่วนัหนึง่เขาได้ประสบอบุติัเหตรุ้าย
แรงจนทำาให้เด็กชายคนหนึ่งต้องบาดเจ็บสาหัส ด้วย
ความรู้สึกผิด เขาจึงจำาเป็นต้องพึ่งพาพลังวิเศษที่แม่
มอบให้

เวลา ๑๕.๐๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม 
พบกับภาพยนตร์จากการคัดสรร 
ของ โดม สขุวงศ์ และร่วมสนทนา 
หลังชมภาพยนตร์

MAYA PANICH

ร้านมายาพาณิชย์  

ร้านขายสรรพสินค้าของหอภาพยนตร์ 
ที่มีสารพัดสินค้าทั้งหนังสือด้านภาพยนตร์ เสื้อยืด กระเป๋าผ้า 

และของที่ระลึกอื่น ๆ อีกมากมายจากหอภาพยนตร์ 
รวมทั้งดีวีดีภาพยนตร์ไทย ทั้งงานคลาสสิก งานร่วมสมัย 

และนอกกระแส ให้ท่านได้เลือกสรร
เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา ๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๙.๓๐-๑๘.๓๐ น.



๒๙




