


จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ 

ที่ปรึกษา: ชลิดา เอื้อบำารุงจิต สัณห์ชัย โชติรสเศรณี
กองบรรณาธิการ: อรวรรณ จีเลาะ ภาคภูมิ ธรรมศรี พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู ชวนาท อินทวงศ์ ธิติพงษ์ ก่อสกุล นิศานาถ ไทรทองคำา
กองจัดการ: ฝ่ายเผยแพร่ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ  ออกแบบรูปเล่ม: พัชรินทร์ เอกอ่อนแสง
เจ้าของผู้พิมพ์ผู้โฆษณา: หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม
๙๔ หมู่ ๓ พุทธมณฑล สาย ๕ นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๘๒-๒๐๑๓-๑๔, ๐๘๑-๕๕๐-๘๗๑๖ โทรสาร ๐-๒๔๘๒-๒๐๑๕ 
www.fapot.org www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage
จัดพิมพ์ที่: บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำากัด 
จำานวนพิมพ์: ๑๐,๐๐๐ เล่ม  ISSN : ๒๒๒๘-๙๔๐๒
ขอสงวนลิขสิทธิ์จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

หากท่านต้องการสมัครสมาชิกจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ กรุณาส่งชื่อและที่อยู่ มาที่ filmarchivethailand@gmail.com
ดาวน์โหลดจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฉบับย้อนหลังได้ที่ www.fapot.org

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นสมาชิกของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ 
(Federation de International Archive du Film) 

สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

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

ภาพปกจดหมายข่าวฉบับน้ีได้แรงดลใจมาจากใบปิดภาพยนตร์เรื่อง  
ลุงบุญมีระลึกชาติ หนังไทยรางวัลปาล์มทองคำา โดยลิงผีที่อยู่ในภาพนั้น 
ได้รับมอบมาจากผู้กำากับ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล แต่ได้เปลี่ยนจากตัวลุง 
บุญมีเป็นมนุษย์อวกาศ เพื่อให้เชื่อมโยงไปถึงแท่งโมโนลิธที่อยู่ด้านข้าง ซ่ึง 
ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังคลาสสิกของโลก 2001: A Space Odyssey  
อีกทางหนึ่ง นัยยะแห่งความพ้องพานกันระหว่างงานศิลปะภาพยนตร์อัน 
ทรงคุณค่าและยังให้เกิดปัญญาตามอุดมคติของหอภาพยนตร์นี้ เป็นเสมือน  
ส.ค.ส. ที่ส่งมาให้แด่สมาชิกและผู้อ่านจดหมายข่าวฯ ทุกท่าน

นอกจากนี้ หอภาพยนตร์ได้จัดทำาสมุดปฏิทินขนาดกะทัดรัดขึ้นเป็น 
ของขวัญปีใหม่อย่างเช่นทุกปี สำาหรับปีนี้มาในรูปแบบ “สมุดเรียน” โดยมี 
โครงการโรงหนังโรงเรียนของหอภาพยนตร์เป็นตัวชูโรง จากแนวคิดที่ใน 
อนาคต หอภาพยนตร์มีความประสงค์ที่จะเสนอให้มีการใช้ประโยชน์จาก 
ภาพยนตร์ในระบบการศกึษาและในห้องเรยีนสำาหรบัเด็กไทย ในสามลกัษณะ  
คือ ๑. การใช้สื่อภาพเคลื่อนไหว สอนวิชาต่าง ๆ ในชั้นเรียน ๒. การจัดให้มี 
วชิาภาพยนตร์เป็นหนึง่ในแกนสาระวชิาสำาหรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ๓. การ 
จัดทำาวิชาภาพยนตร์ เป็นวิชาเลือกสำาหรับโรงเรียนที่สนใจ เพื่อสนับสนุน 
ปรัชญาของหอภาพยนตร์ท่ีว่า “ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา” โดยสามารถ 
ขอรับสมดุปฏทินินีไ้ด้ทีจ่ดุให้บรกิารต่าง ๆ  ในหอภาพยนตร์ (มจีำานวนจำากัด) 

ในนามตัวแทนของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ทุกคน  
กองบรรณาธิการจดหมายข่าวฯ ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและใจ 
ที่สมบูรณ์ และมีสติปัญญาเต็มพร้อมสำาหรับการพบเจอเรื่องราวต่าง ๆ ใน 
ศักราชใหม่ ๒๕๖๑ ที่ล่วงมาถึงนี้



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

และการค้นพบภาพยนตร์
งานพระบรมศพพระพุทธเจ้าหลวง

Collection Centre 

ชลิดา เอื้อบำารุงจิต 

หลายคนอาจจะรู้จักตึก EYE ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ช้ันนำาแห่งหนึ่ง 
ของโลก มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งนำ้าในกรุงอัมสเตอร์ดัม  
ประเทศเนเธอร์แลนด์ มโีรงหนงั ๔ โรง ฉายหนงัทกุวนั และเพิง่จดันทิรรศการของ 
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ร่วมกับ Cao Guimarães ศิลปินชาวบราซิล 

ขณะเดียวกัน EYE เป็นหอภาพยนตร์ที่เก็บรักษาภาพยนตร์กว่า ๔๐,๐๐๐  
เรื่อง ภาพนิ่ง ๗๐๐,๐๐๐ ภาพ โปสเตอร์  ๔๗,๐๐๐ แผ่น รวมทั้งสิ่งเกี่ยวเนื่อง 
อื่น ๆ อีกมากมาย แต่ในอดีต สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นจัดเก็บไว้ในหลายที่กระจายไป 
ทั่วเมือง ไม่มีศูนย์รวมเพียงที่เดียว จนกระทั่งในปี ๒๕๕๙ ได้มีการสร้าง EYE 
Collection Centre ซึ่งอยู่ทางฝั่งเหนือของอัมสเตอร์ดัมห่างจากตึก EYE ไปหนึ่ง
กโิลเมตรเศษ  ทีแ่ห่งนีไ้ด้รวมห้องปฏบิตักิารอนรุกัษ์มาไว้ในทีเ่ดยีวกนัทัง้การตรวจ 
ซ่อม บูรณะด้วยระบบดิจิทัล จัดเก็บ รวมทั้งมีห้องฉายเล็ก ๆ ที่จะใช้ฉายทดสอบ 
เมื่อเวลาที่ทำาการบูรณะหนัง เรียกได้ว่า จะเป็นศูนย์กลางของการศึกษาค้นคว้า 
ภาพยนตร์แห่งใหม่ 

๑



๒

“โรงหนังญี่ปุ่น มีช่างถ่ายหนังของตนเอง ส�าหรับถ่ายหนังข่าว 
และเบ็ดเตล็ดออกฉายประกอบรายการของโรงด้วยเสมอ ส่วนหนังท่ี 
เดินเรื่องจัดฉากแสดงนั้น มีหลักฐานปรากฏในบทความชื่อ “นายสิน 
สีบุญเรือง (ทิดเขียว) กับงานภาพยนตร์” เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ จัดพิมพ์ 
โดย “สานุศิษย์” โรงพิมพ์อุดรบล็อค อุดรธานี ๒๕๑๒ ระบุว่าได้มีการ 
ถ่ายทำาหนังไทยขึ้นในเมืองไทยเป็นครั้งแรก ฉายดูที่โรงหนังญี่ปุ่นหลวง  
เป็นหนังตลก ๒ ม้วนจบ ชื่อเรื่อง “หมวกปลิว”  และระบุว่าช่างถ่ายหนัง
ของโรงหนังญี่ปุ่นชื่อ “มิสเตอร์อิ” 

แต่จากหลักฐานหนังสือของญี่ปุ่น ชื่อ “ประวัติพัฒนาการของ 
ภาพยนตร์ญีปุ่น่” เล่มที ่๑ จากทัง้หมด ๔ เล่ม แต่งโดย จนุนชิโิร ทะนะกะ  
พมิพ์คร้ังแรกเมือ่ ปี ๒๕๐๐ มเีรือ่งราวเกีย่วกบัโรงหนงัญีปุ่น่ในสยาม หน้า  
๑๐๙–๑๑๔ ระบุว่า ช่างถ่ายหนังของโรงหนังญี่ปุ่น ชื่อ โยะชิยุกิ ซะซะกิ  
และยังระบุว่า ช่างคนนี้ยังได้รับเชิญให้เป็นผู้บันทึกภาพยนตร์เหตุการณ์ 
งานพระราชพิธีพระบรมศพของรัชกาลท่ี ๕ และงานพระราชพิธ ี
บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๖ 

หนงัข่าวหรอืหนงับนัทกึเหตกุารณ์สำาคญัทีน่่าสนใจ ซึง่โรงหนงัญีปุ่น่ 
ถ่ายทำาเพื่อนำาออกฉายในโรงของตน เช่น

พระราชพิธีโล้ชิงช้า ปี ๒๔๕๓ (The Thip Ching Cha or 
Swinging Festival) ออกฉายช่วงวันที่ ๑–๘ พฤษภาคม ๒๔๕๓

การเล่นฟุตบอลของชาวสยาม มวยปลำ้าของชาวสยาม และอ่ืน ๆ  
(Game of Siamese Football and Siamese Wrestling and Other)  
เดาว่าคงเป็นการเล่นตะกร้อ มวย และอื่น ๆ  ออกฉายในเดือนตุลาคม 
๒๔๕๓

ขบวนแห่โล้ชิงช้า (The Loo Ching Cha Procession) และ  
ทิวทัศน์แม่นำ้าเจ้าพระยาที่อยุธยา (Views of Menam Chao Phya  
at  Ayuthia) ออกฉายในเดือนพฤษภาคม ๒๔๕๓

ขบวนแห่พระบรมศพพระพทุธเจ้าหลวง (The funeral procession  
of the late King of Siam) ออกฉายในเดือนมิถุนายน ๒๔๕๔

ขนบธรรมเนยีมของชาวสยามในกรงุเทพฯ (Siamese Customs in 
Bangkok) ออกฉายในเดือนกรกฎาคม ๒๔๕๔

คลองและแม่นำ้าต่าง ๆ ในสยาม (Canal and Rivers in Siam) 
ออกฉายในเดือนกรกฎาคม ๒๔๕๔

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๖ ซึ่งเป็นการบันทึกการเสด็จ 
ถึงของเจ้านายต่างประเทศที่มาร่วมงาน คือ เจ้าชายฟูชิมิ แห่งญี่ปุ่น 
เจ้าชายและเจ้าหญิงวิลเฮล์มแห่งสวีเดน เจ้าชายและเจ้าหญิงอเล็กซาน- 
เดอร์แห่งเตค (Arrival at the Royal Landing of the H.I.H. Prince  
Fushima, JR., T.R.H. The Prince and Princess Wilhelm of 
Sweden and H.S.H. and H.R.H. The Prince and Princess of Teck) 
ออกฉายในเดือนพฤศจิกายน ๒๔๕๔

โครงสร้างของตกึด้านหลังจะเป็นห้องเกบ็ทัง้หมด มทีัง้ห้องเกบ็ฟิล์ม 
ไนเตรต อะซิเตต และห้องเก็บเอกสารและสิ่งเก่ียวเนื่อง ด้านหน้า 
ชั้นบน และชั้นล่างฝั่งซ้ายจะเป็นห้องปฏิบัติการของนักอนุรักษ์ และ 
ด้านขวาจะเป็นส่วนบริการค้นคว้าที่เรียกว่า EYE Study ซึ่งนักศึกษา 
นกัวชิาการสามารถมาค้นคว้าหาข้อมลูเกีย่วกบัภาพยนตร์ได้โดยสามารถ 
สืบค้นข้อมูลจากแคตตาล็อกออนไลน์ และสามารถดูหนังท่ีแปลงเป็น 
ดิจิทัลแล้วกว่า ๙,๐๐๐ เรื่อง 

เม่ือเข้าไปทดลองค้นหาภาพยนตร์เกี่ยวกับประเทศไทย ก็ปรากฏ 
รายชื่อขึ้นมา ๓ เรื่อง และหนึ่งในนั้น คือ Bangkok, capitale du  
Royaume de Siam (FR/JP, Onbekend, ๑๙๑๓, Pathé Frères - 
The Japanese Film (Japan)) คำาบรรยายในแคตตาล็อกเป็นภาษา 
ดัตช์ แปลได้ความว่า

การบันทึกภาพของชายที่มีความว่องไวในการเล่นฟุตบอลขนาด 
เล็กมาก ภาพทิวทัศน์และพิธีกรรมในพระราชพิธีพระบรมศพของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งสยามท่ีเสด็จสวรรคต 
ในปี พ.ศ. ๒๔๕๓ โดยมีคณะทูตชาวตะวันตก และมีการอัญเชิญ 
พระบรมโกศเข้าวัดในตอนท้าย

จากข้อมูลของคุณโดม สุขวงศ์ ภาพยนตร์เรื่องน้ี น่าจะเป็น 
ภาพยนตร์ของโรงหนังญี่ปุ่น เรื่อง ขบวนแห่พระบรมศพพระพุทธเจ้า- 
หลวง (The funeral procession of the late King of Siam) ออก 
ฉายเดอืนมถินุายน ๒๔๕๔ และน่าจะเป็นภาพยนตร์เกีย่วกบัพระราชพธีิ 
พระบรมศพที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบ และได้รับความร่วมมือจากคุณ 
Anne Gant หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และบริการดิจิทัล และคุณ Leenke  
Ripmeester ฝ่ายบริการภาพยนตร์ในการทำาสำาเนาของภาพยนตร์ 
เรื่องนี้มาอนุรักษ์ในหอภาพยนตร์และให้คนไทยได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป 

Anne Gant และ Leenke Ripmeester



๓

“โรงหนังญี่ปุ่น มีช่างถ่ายหนังของตนเอง ส�าหรับถ่ายหนังข่าว 
และเบ็ดเตล็ดออกฉายประกอบรายการของโรงด้วยเสมอ ส่วนหนังท่ี 
เดินเรื่องจัดฉากแสดงนั้น มีหลักฐานปรากฏในบทความช่ือ “นายสิน 
สีบุญเรือง (ทิดเขียว) กับงานภาพยนตร์” เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ จัดพิมพ์ 
โดย “สานุศิษย์” โรงพิมพ์อุดรบล็อค อุดรธานี ๒๕๑๒ ระบุว่าได้มีการ 
ถ่ายทำาหนังไทยขึ้นในเมืองไทยเป็นครั้งแรก ฉายดูท่ีโรงหนังญี่ปุ่นหลวง  
เป็นหนังตลก ๒ ม้วนจบ ชื่อเรื่อง “หมวกปลิว”  และระบุว่าช่างถ่ายหนัง
ของโรงหนังญี่ปุ่นชื่อ “มิสเตอร์อิ” 

แต่จากหลักฐานหนังสือของญี่ปุ่น ชื่อ “ประวัติพัฒนาการของ 
ภาพยนตร์ญีปุ่น่” เล่มที ่๑ จากทัง้หมด ๔ เล่ม แต่งโดย จนุนชิโิร ทะนะกะ  
พมิพ์คร้ังแรกเมือ่ ปี ๒๕๐๐ มเีรือ่งราวเก่ียวกบัโรงหนงัญีปุ่น่ในสยาม หน้า  
๑๐๙–๑๑๔ ระบุว่า ช่างถ่ายหนังของโรงหนังญี่ปุ่น ชื่อ โยะชิยุกิ ซะซะกิ  
และยังระบุว่า ช่างคนนี้ยังได้รับเชิญให้เป็นผู้บันทึกภาพยนตร์เหตุการณ์ 
งานพระราชพิธีพระบรมศพของรัชกาลท่ี ๕ และงานพระราชพิธ ี
บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๖ 

หนงัข่าวหรอืหนงับนัทกึเหตกุารณ์สำาคญัทีน่่าสนใจ ซึง่โรงหนงัญีปุ่น่ 
ถ่ายทำาเพื่อนำาออกฉายในโรงของตน เช่น

พระราชพิธีโล้ชิงช้า ปี ๒๔๕๓ (The Thip Ching Cha or 
Swinging Festival) ออกฉายช่วงวันที่ ๑–๘ พฤษภาคม ๒๔๕๓

การเล่นฟุตบอลของชาวสยาม มวยปลำ้าของชาวสยาม และอื่น ๆ  
(Game of Siamese Football and Siamese Wrestling and Other)  
เดาว่าคงเป็นการเล่นตะกร้อ มวย และอื่น ๆ  ออกฉายในเดือนตุลาคม 
๒๔๕๓

ขบวนแห่โล้ชิงช้า (The Loo Ching Cha Procession) และ  
ทิวทัศน์แม่นำ้าเจ้าพระยาที่อยุธยา (Views of Menam Chao Phya  
at  Ayuthia) ออกฉายในเดือนพฤษภาคม ๒๔๕๓

ขบวนแห่พระบรมศพพระพทุธเจ้าหลวง (The funeral procession  
of the late King of Siam) ออกฉายในเดือนมิถุนายน ๒๔๕๔

ขนบธรรมเนยีมของชาวสยามในกรงุเทพฯ (Siamese Customs in 
Bangkok) ออกฉายในเดือนกรกฎาคม ๒๔๕๔

คลองและแม่นำ้าต่าง ๆ ในสยาม (Canal and Rivers in Siam) 
ออกฉายในเดือนกรกฎาคม ๒๔๕๔

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๖ ซึ่งเป็นการบันทึกการเสด็จ 
ถึงของเจ้านายต่างประเทศที่มาร่วมงาน คือ เจ้าชายฟูชิมิ แห่งญี่ปุ่น 
เจ้าชายและเจ้าหญิงวิลเฮล์มแห่งสวีเดน เจ้าชายและเจ้าหญิงอเล็กซาน- 
เดอร์แห่งเตค (Arrival at the Royal Landing of the H.I.H. Prince  
Fushima, JR., T.R.H. The Prince and Princess Wilhelm of 
Sweden and H.S.H. and H.R.H. The Prince and Princess of Teck) 
ออกฉายในเดือนพฤศจิกายน ๒๔๕๔

หนังของโรงหนังญี่ปุ่น
โดม สุขวงศ์



๔

กิจกรรม

กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน
หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน
๒ พฤศจกิายน คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏนครราชสมีา และคณะเทคโน- 
โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓ พฤศจกิายน คณะวทิยาการการจัดการ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๖ พฤศจกิายน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 
๑๔ พฤศจกิายน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชยี มหาวทิยาลยัมหดิล และ โรงเรยีนมหดิลวทิยา- 
นุสรณ์ องค์การมหาชน 
๒๐ พฤศจกิายน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
๒๙ พฤศจกิายน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

๔ พฤศจิกายน 
หอภาพยนตร์ได้รบัเกยีรติจาก ศรีไศล สชุาตวุฒิ  

นักร้องและนักแสดงคุณภาพ ร่วมประทับรอยมือ 
รอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๗๗ บนลานดาราเพื่อเป็น 
อมตนสุรณ์ พร้อมพดูคยุถงึประสบการณ์การทำางาน 
ด้านภาพยนตร์ภายในโรงภาพยนตร์ศรศีาลายา เปิด 
งานด้วยการฉายภาพยนตร์เรื่อง เพลงรักเพื่อเธอ 
ผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรก และได้รับการ 
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๒ พฤศจิกายน 
หอภาพยนตร์ จัดฉาย Fiddler on the Roof  

ภาพยนตร์เพลงชนะเลิศ ๓ รางวัลออสการ์ ได้แก่  
การถ่ายภาพยอดเยี่ยม เพลงประกอบยอดเยี่ยม 
และเสียงประกอบยอดเยี่ยม กำากับโดย Norman 
Jewison ในกิจกรรม “ทึ่ง! หนังโลก” ณ โรง- 
ภาพยนตร์สกาลา 

๑๓ พฤศจิกายน 
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกสมอง โรง- 

พยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ บริษัท 
ชีวามิตร วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำากัด จัดกิจกรรม 
ภาพยนตร์กบัผูส้งูอาย ุครัง้ที ่๑๖ จดัฉายภาพยนตร์ 
เรื่อง A Beautiful Mind

ซึ่งหลังจากชมภาพยนตร์ได้มีการพูดคุยเก็บ 
ประเด็นกับ คุณหญิงจำานงศรี หาญเจนลักษณ์ และ  
ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย ดำาเนินรายการโดย 
สัณห์ชัย โชติรสเศรณี ณ อาคารแพทยพัฒน์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

๑๔ พฤศจิกายน 
ห อ ภ า พ ย น ต ร ์ 

ร่วมกับสมาคมฝร่ังเศส 

และ บริษัท ไฟว์สตาร ์
โ ป ร ดั ก ชั่ น  จั ด ฉ า ย 
ภาพยนตร์ในโปรแกรม 

หนัง Classic Films Screenings เร่ือง อ�าแดง
เหมือนกับนายริด ผลงานการกำากับของเชิด ทรงศรี 
ณ โรงภาพยนตร์ AF สมาคมฝรั่งเศส ถนนวิทยุ 
กรุงเทพฯ

๑๘ พฤศจิกายน 
หอภาพยนตร์ ร่วม

กับ สถาบนัเกอเธ่ ประเทศ 
ไทย ได้นำาภาพยนตร์ที่ได้
รับการบูรณะโดยพิพิธ- 
ภัณฑ ์ภาพยนตร ์ เมือง 
มิวนิก เยอรมนี (Film-
museum München) 
จำานวนสองเรื่อง คือ Der 

Andere (The Other) และ Shivat Zion (Return 
to Zion) มาจัดฉาย ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา  
โดยเป็นภาพยนตร์ที่ ฟรันซ์ คาฟกา (Franz Kafka)  
นักประพันธ์ภาษาเยอรมัน ผู ้หลงใหลการชม 
ภาพยนตร์ได้เคยชมเมื่อคร้ังที่ยังมีชีวิตอยู่ ที่ผ่าน 
การรวบรวมและได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือ Kafka  
Goes to the Movies งานศึกษาของ ฮานน์ส 
ซิสช์เลอร์ (Hanns Zischler) นักแสดงและผู้กำากับ 
ชาวเยอรมันคนสำาคัญ 

๒๑ พฤศจิกายน – ๑๔ ธันวาคม 
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้  

ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันเกอเธ่  
ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี(สสวท.) และองค์การพพิิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์ 
แห่งชาติ (อพวช.)  ในหัวข้อ “แอนโทรโปซีน (Anthro- 
pocene) เป็นการรวบรวมภาพยนตร์จำานวน ๒๒ เรื่อง  
จาก ๑๐ ประเทศมาจัดอยู ่ในโปรแกรม โดยในปีนี ้
หอภาพยนตร์ร่วมเป็นหนึ่งในศูนย์จัดฉาย จึงได้จัด 
โปรแกรมให้คุณครูพานักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ มา 
เข้าร่วมกจิกรรมเหมอืนเช่นทุกปี และยงัได้นำาภาพยนตร์ 
ทุกเรื่องมาจัดฉายในรอบท่ัวไป สำาหรับให้ครอบครัว 
ทุกครอบครัวมาเรียนรู้เรื่องราวความมหัศจรรย์ของ 
โลกวิทยาศาสตร์ร่วมกัน ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา



๕

กิจกรรมเดือนธันวาคม 
หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน
๘ ธันวาคม สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
๑๙ ธันวาคม สำานักงานศาลปกครอง 
๒๑–๒๒ ธันวาคม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

กิจกรรมฉายภาพยนตร์ 
ณ ต่างประเทศ 

หอภาพยนตร์นำาภาพยนตร์เรื่อง ทรชน 
คนสวย ไปจดัฉายทีเ่ทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
สิงคโปร์ The Singapore International Film 
Festival (SGIFF) ในระหว่างวนัที ่๒๗ พฤศจิกายน 
– ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ National Museum 
of Singapore

หอภาพยนตร์นำาภาพยนตร์เรื่อง สันติ-
วีณา ไปจัดฉายที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
หลวงพระบาง (Luang Prabang Film Festival)  
ในระหว่างวันที่ ๘–๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๘ พฤศจกิายน จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง อาจารย์
โกย ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุโคกพระเจดีย์  

๙ พฤศจิกายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 20 ใหม่ 
ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลนครอ้อมน้อย 

๒๓ พฤศจิกายน จัดฉายภาพยนตร์เร่ือง เมล์
นรก หมวยยกล้อ ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้าน
ร่วมเกื้อ กทม.

๑๔ ธันวาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง โหมโรง 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย  
 

๓ ธันวาคม 
หอภาพยนตร์ จดัฉาย The Ten Command-

ments มหากาพย์ภาพยนตร์เชิงประวัติศาสตร์ 
ผลงานเรื่องสุดท้ายของ เซซิล บี. เดอมิลล์ ผู้กำากับ 
ระดบัตำานานของฮอลลวีดู ในกจิกรรม ทึง่! หนงัโลก  
ประจำาปี ๒๕๖๐ ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

และในวันเดียวกันนี้ หอภาพยนตร์ร่วมกับ 
สำานักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) จัดฉาย 
ภาพยนตร์เรื่อง ลูกสาวก�านัน ณ ห้องมินิเธียเตอร ์
อุทยานการเรียนรู้ ชั้น ๘ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

๕ ธันวาคม 
เนือ่งในวนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร หอภาพยนตร์ได้จัดฉายภาพยนตร์ 
เรื่อง The Journey บันทึกทางไกล..ถึงพ่อ ผลงาน 
กำากับโดย มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล ภาพยนตร์ 
สารคดทีีร่วบรวมเรือ่งราวของพระบาทสมเดจ็พระ- 
ปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ตัง้แต่ 
ปี พ.ศ. ๒๔๗๖–๒๔๙๔ ณ โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา

๑๒ ธันวาคม 
สมาคมฝรั่งเศส ร่วมกับ บริษัทไฟว์สตาร์ 

โปรดักชั่น และหอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์ใน 
โปรแกรม หนัง Classic Films Screenings เรื่อง  
ลกูอสีาน ผลงานการกำากบัของวจิติร คณุาวฒุ ิณ โรง- 
ภาพยนตร์ AF สมาคมฝรั่งเศส ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

๑๖ ธันวาคม 
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรม วันหนังบ้านครั้งที่ 

๑๐ โดยในปีนี้ ได้มีการจัดกิจกรรม workshop 
หัดฉายหนังบ้านกับโดม สุขวงศ์ ผู ้อำานวยการ 
หอภาพยนตร์ พร้อมมีการตรวจซ่อมฟิล์มหนังบ้าน  
ก่อนท่ีจะมกีารจดัฉายหนงับ้านของ ทวศัีกดิ ์วริยศิร,ิ  

นวลละออง พวงทอง, ศภุชยั  
ลียะวณิช, ลิเลียน อสัสกุลและ 
นายแพทย์นคร สมบูรณ์วิทย์ 
ทีม่าพดูคยุเกีย่วกับหนงับ้าน
ของตนเองพร้อมกบัครอบครวั 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๗ ธันวาคม 
หอภาพยนตร์จดัโปรแกรม Indie in Salaya: 

อโนชา สุวิชากรพงศ์ นำาภาพยนตร์สั้นเรื่อง 
เกรซแลนด์ และหนังสั้นคัดสรรของผู้กำากับหญิง 
ร่วมสมัย อโนชา สุวิชากรพงศ์ มาจัดฉายภายใน 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา โดยภาพยนตร์สั้นเรื่อง  
เกรซแลนด์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และในวันเดียวกันนี้ หอภาพยนตร์ ร่วมกับ 

สมาคมฝรั่งเศส จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง สัตว์
ประหลาด (Tropical Malady) ผลงานการกำากบั
ของอภิชาติพงศ ์ วีระเศรษฐกุล ในรูปแบบ
ภาพยนตร์กลางแปลง บริเวณลานนอกอาคาร
สมาคมฝรัง่เศส ถนนวิทย ุซ่ึงการจดัฉายภาพยนตร์
ในคร้ังนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของกิจกรรม Apichatpong 
Weekend



๖

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

การบูรณะอาคารเก่า

ทรงคุณค่าของ

ถึงแม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะมีข้อจำากัดด้านทรัพยากร 
ทั้งเรื่องท่ีดิน มนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยจุดแข็งของ 
สถานที่ต้ังทำาให้สิงคโปร์เป็นหน่ึงในเมืองท่าท่ีสำาคัญของโลก 
ตัง้แต่ในอดตี และปัจจบุนักย็งัเป็นเสมอืนศนูย์กลางทางธรุกจิ  
ซึ่งทำาให้ประเทศสิงคโปร์มีความสำาคัญระดับต้น ๆ ของโลก 

สิงคโปร์มีระบบการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่น่า 
สนใจเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้จะไม่ได้มีวัฒนธรรมที่ยาวนานแบบ 
ประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน หนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที ่
สิงคโปร์พยายามอนุรักษ์ คือ อาคารเก่าที่มีความสำาคัญทาง 
ประวัติศาสตร์ โดยมีการบูรณะนำาอาคารเก่าเหล่านี้ กลับมา 
ใช้งานอีกคร้ัง และปัจจุบันกลายเป็นกระแสสำาคัญของโลก  
ในหลาย ๆ ประเทศก็พยายามจะอนรุกัษ์อาคารทีส่ำาคญั ๆ ไว้  
โดยอาจบรูณะดดัแปลงให้เหมาะสมกบัการใช้งานในปัจจบุนั

ผูเ้ขยีนขอนำาตวัอย่างอาคารเก่าของสงิคโปร์ทีไ่ด้รบัการ
บูรณะ กลายเป็นสถานที่จัดฉายภาพยนตร์ในปัจจุบัน

โรงภาพยนตร์ Capitol สร้างขึ้นในปี ๒๔๗๒ มีลักษณะเป็น 
โรงภาพยนตร์แบบโรงเดี่ยว (Stand Alone) ตกแต่งอย่างหรูหราแบบ 
โรงละคร ซึ่งถือเป็นพิมพ์นิยมในยุคสมัยนั้น และถูกใช้เรื่อยมาจนกระทั่ง 
ปิดตัวไปในปี ๒๕๓๑ ก่อนที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะทำาการบูรณะ 
โรงภาพยนตร์แห่งนี้ควบคู่ไปกับอาคารเก่าข้างเคียง และเปิดทำาการเป็น 
ศูนย์การค้า Capitol โดยมีโรงภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การค้า 
แห่งนี้ เมื่อเดือนเมษายน ๒๔๔๘  

ปัจจบัุนโรงภาพยนตร์ Capitol แห่งนี ้ถกูใช้ในรูปแบบผสมผสาน คอื  
สามารถใช้ทั้งฉายภาพยนตร์ แสดงละครเวที แสดงดนตรี รวมไปถึงการ 
จัดกิจกรรมสำาคัญต่าง ๆ โดยภายในยังคงความหรูหราแบบดั้งเดิม และมี 
ที่นั่งทั้งสิ้น ๙๗๗ ที่นั่ง ซึ่งทางโรงภาพยนตร์เชื่อว่า เป็นโรงภาพยนตร์แบบ 
เดี่ยวที่มีจำานวนที่นั่งมากที่สุดในเอเชีย

สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

Capitol Theatre

National Gallery of Singapore
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National Museum of Singapore

National Museum of Singapore

อาคารพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ (National Museum of 
Singapore) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์  เปิดทำาการครั้งแรก 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๒  ก่อนที่จะย้ายมาใช้อาคารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แล้วเปิด 
ทำาการอีกครั้งในปี ๒๔๓๐ ซึ่งทางรัฐบาลสิงคโปร์ทำาการบูรณะซ่อมแซม 
อาคารแห่งนี้เป็นระยะ ๆ โดยคร้ังล่าสุด ซึ่งถือเป็นการบูรณะครั้งใหญ ่
เกิดขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๖ และใช้เวลาบูรณะกว่าสามปีครึ่ง ด้วยงบประมาณ  
๑๓๖ ล้านเหรียญสิงคโปร์ (หรือกว่าสามพันล้านบาท) 

ปัจจุบัน แม้ว่าดูภายนอกพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นอาคารเก่ากว่า 
ร้อยปีก็ตาม แต่พื้นที่ภายในได้ถูกออกแบบและใช้เทคโนโลยีทันสมัย 
เพือ่ควบคมุทัง้อณุหภมู ิความชืน้ ให้เหมาะกบัการเก็บวตัถพุพิธิภณัฑ์ และ 
ยังมีหอประชุมเอนกประสงค์สำาหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงจัดฉาย 
ภาพยนตร์ได้อีกด้วย (น่าเสียดายที่ปัจจุบัน ทางพิพิธภัณฑ์ได้ยกเลิก 
โปรแกรมจัดฉายภาพยนตร์ประจำาของพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว)

อาคาร The Arts House ซ่ึงบูรณะข้ึนมาจากอาคารที่เป็นรัฐสภา 
แห่งแรกของเกาะสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุเกือบ ๒๐๐ ปี โดยปัจจุบัน ภายใน The  
Arts House ยังคงห้องต่าง ๆ  ตามแบบแปลนของอาคารเดิม เพียงแต่เปลี่ยน 
รูปแบบการใช้งานไป เช่น ห้องสำานักงานของผู้ปกครองเกาะสิงคโปร์คนแรก  
David Marshall ปัจจุบนักลายเป็น Play Den ซึง่เป็นโรงละครเวทขีนาดเลก็  
ห้องที่เคยเป็นท่ีสังสรรค์ของสมาชิกสภาเกาะสิงคโปร์ก็กลายเป็นท่ีสำาหรับ 
จัดการแสดง การประชุม รวมไปถึงจัดนิทรรศการศิลปะ และภายในอาคารนี้ 
ยังมีห้องฉายภาพยนตร์ขนาด ๗๕ ที่น่ัง ซึ่งดัดแปลงมาจากห้องประชุมของ 
สภานิติบัญญัติ เป็นต้น

สิ่งหนึ่งที่ทำาให้ The Arts House มีความเชื่อมโยงกับคนไทยมากกว่า 
อาคารอื่น ๆ คือ บริเวณหน้าอาคาร The Arts House จะมีแท่นรูปปั้นช้าง 
สีดำาขนาดเล็กอยู่ ซึ่งรูปปั้นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแด่ พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อคร้ันเสด็จฯ ประพาสสิงคโปร ์
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๑๔ ซึ่งถือเป็นการเสด็จฯ ประพาสแผ่นดิน 
ต่างประเทศเป็นครั้งแรกของพระองค์

The Arts House

อีกหนึ่งอาคารเก่าที่กลายเป็นจุดหมายสำาคัญของการจัดการ 
แสดงศิลปะ คือ หอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์ (National Gallery of  
Singapore) ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะของเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ เป็นงานถาวรและมีการนำางานศิลปะระดับโลกมาจัดแสดง 
หมนุเวยีน ภายในหอศลิป์ฯ แห่งนีย้งัมห้ีองอเนกประสงค์ซึง่สามารถ 
จัดเสวนา ประชุม และฉายภาพยนตร์ได้ด้วย (คุณภาพเครื่องฉาย 
และเสียงเทียบเท่าระดับโรงภาพยนตร์) โดยเมื่อเดือนตุลาคมที่ 
ผ่านมา ทางหอศิลป์ฯ ได้จัดโปรแกรมพิเศษ Painting with Light  
จัดฉายภาพยนตร์เรื่องนิ้วเพชร ของรัตน์ เปสตันยี ด้วย

อาคารหอศิลป์ฯ นี้ดัดแปลงมาจากอาคารศาลฎีกาและศาลา 
ว่าการเมอืงของสงิคโปร์ โดยใช้เทคโนโลยผีสานกบังานศลิปะออกแบบ 
สะพานและหลังคาเชื่อมสองอาคารเข้าไว้ด้วยกัน ทำาให้หอศิลป์ฯ  
แห่งนี้ มีพื้นที่โดยรวมกว่าหกหมื่นสี่พันตารางเมตร และมีงานศิลปะ 
จัดแสดงมากกว่าแปดพันชิ้น ใช้งบประมาณในการบูรณะและ 
สร้างสรรค์ไปทั้งสิ้น ๕๓๒ ล้านเหรียญสิงคโปร์ (หรือประมาณหนึ่ง 
หมื่นสองพันล้านบาท) เพ่ือมุ่งหวังให้หอศิลป์ฯ แห่งน้ีเป็นสถานที ่
เชื่อมประเทศสิงคโปร์เข้าสู่แผนที่ศิลปวัฒนธรรมของโลก  

National Gallery of
Singapore

The Arts House

The Arts HouseThe Arts House

The Arts House
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รถโรงหนัง

รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ได้ออกเดินทางเพ่ือมอบประสบการณ์การชม 
ภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาแล้วถึง 

สองครั้ง โดยเดินทางไปในโซนเหนือของภาค และพื้นที่เลียบเลาะริมฝั่ง 
โขง สำาหรับการเดินทางในครั้งนี้ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐) ทีมงาน 
รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีโอกาสได้ 
กลับไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้ง ในพื้นที่จุดฉายใหม ่
๔ จังหวัดโซนใต้ของภาค ได้แก่ ยโสธร อำานาจเจริญ อุบลราชธานี  
และศรีสะเกษ ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณครู นักเรียน และ 

ประชาชนชาวอีสานเป็นอย่างดีเช่นเคย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 
กว่า ๕,๐๐๐ คน ทีมงานรถโรงหนังได้เก็บภาพบรรยากาศในแต่ละ 

จังหวัดมาฝากว่าจะม่วนซื่นกันมากแค่ไหน สำาหรับผู้ท่ีอยากติดตาม 
ความเคลือ่นไหว หรอืชมภาพกจิกรรมต่าง ๆ  ของรถโรงหนงัแบบเรยีลไทม์  
ก็สามารถเข้ามาร่วมเป็นเพ่ือนกับเราได้ทางเฟซบุ๊ก โดยพิมพ์ค้นหา 
รถโรงหนัง หรือ thaicinemobile สุดท้ายนี้ขอขอบคุณประชาชนในเขต 
พืน้ที ่๔ จงัหวดั สำานกังานวฒันธรรมจงัหวดั กองทพัภาค สถานตีำารวจภธูร 
ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ เทศบาล ทีว่่าการอำาเภอ พี ่ๆ ตำารวจ พี ่ๆ ทหาร ทีม่าคอย 
เป็นกำาลงัใจ ให้ความสะดวก ในทุก ๆ  พื้นที่ที่เราเดินทางไป แล้วพบกับการ 
เดินทางของรถโรงหนังครั้งใหม่ในปีหน้านะคะ 

รถโรงหนังยามเย็น ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนือเขมราฐ จ.อุบลราชธานี



บรรยากาศจุดฉาย โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา จ.ยโสธร

ทางเข้าโรงเรียนซ่งแย้ทิพยา จ.ยโสธร

ตัวแทนหอฯ รับมอบของที่ระลึก
จากนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม จ.ศรีสะเกษ
ตัวแทนหอฯ รับมอบของที่ระลึก
จากนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม จ.ศรีสะเกษ

รอบประชาชน เทศบาล เมืองอำานาจเจริญ ตำาบลนำ้าปลีก

นักเรียนในเขต อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร รอชมภาพยนตร์

เวิร์คชอปภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ 
โดยผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ฯ ที่ สพป. อุบลราชธานีเขต ๒



๑๐

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

Youtube Channel ของหอภาพยนตร์ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางของหอภาพยนตร์ที่ได้ทำาการเผยแพร่คลิป 
ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่หอภาพยนตร์ได้จัดขึ้นทั้งหมดกว่า ๙๐๐ เรื่อง ผ่าน 
ช่องทาง Youtube ซึง่เป็นช่องทางออนไลน์ทีเ่ข้าถงึได้ง่าย โดยตอนนีม้ยีอดผูช้มรวมแล้วกว่า ๒,๔๙๓,๔๔๒ ครัง้ และ 
มียอดสมาชิกผู้ติดตาม ๙,๕๕๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐) จดหมายข่าวฉบับนี้ จึงได้รวบรวมสถิติและ 
เพลย์ลิสต์ที่น่าสนใจไว้เพื่อให้ท่านได้อ่านเป็นข้อมูลดังนี้

๑๐ อันดับยอดเข้าชมสูงสุด
๑. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๔๖๙ ดู ๒๒๓,๓๘๖ ครั้ง
๒. การ์ตูนไทยเรื่องแรก เหตุมหัศจรรย์ (๒๔๙๘) ดู ๑๓๖,๓๖๓ ครั้ง
๓. ไทยไดมารู ห้างที่มีบันไดเลื่อนแห่งแรกในประเทศไทย ๒๕๐๗ ดู ๑๒๓,๒๓๑ ครั้ง
๔. ฟังเสียงมิตร ชัยบัญชา ในหนังตัวอย่าง เงิน เงิน เงิน (๒๕๐๘) ดู ๑๒๑,๘๘๑ ครั้ง
๕. MISS UNIVERSE BEAUTY PAGEANT (การประกวดนางสาวจักรวาล) ดู ๑๐๙,๔๓๙ ครั้ง
๖. พระราชกรณียกิจ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๔ ดู ๙๑,๖๖๗ ครั้ง
๗. อยู่กับมิตร ดู ๗๙,๗๑๑ ครั้ง
๘. งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พ.ศ.๒๔๙๓ 
    ดู ๗๗,๐๑๘ ครั้ง
๙. วันนี้ในอดีต ๑๑ เมษายน ๒๕๐๙ จอมพลถนอม กิตติขจร ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ ดู ๗๒,๗๐๔ ครั้ง
๑๐. รัชกาลที่ ๘ เสด็จฯออกรับการตรวจพลสวนสนามของกองกำาลังทหารฝ่ายสัมพันธมิตร ดู ๖๖,๐๓๓ ครั้ง

Film Archive Thailand (หอภาพยนตร์)

Channel



๑๑

๓ เพลย์ลิสต์ที่น่าสนใจ

ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ
เพลย์ลิสต์ที่รวบรวมบางส่วนของภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ 

ภาพยนตร์สนทนา
บนัทกึการสนทนาในหวัข้อต่าง ๆ  ทีน่่าสนใจในกจิกรรมภาพยนตร์สนทนาทีห่อภาพยนตร์ได้จดัขึน้

365 พระราชกรณียกิจ
ภาพยนตร์ข่าวที่หอภาพยนตร์ได้คัดเลือกพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช ใน ๓๖๕ วัน หรือ ๑ ปี เพื่อน้อมรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

ติดตาม Youtube ของหอภาพยนตร์ได้ที่ www.youtube.com/FilmArchiveThailand



๑๒

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เป็นเวลาสองปีกว่าทีก่ารก่อสร้างอาคารศนูย์อนรุกัษ์และบรกิารโสตทศัน์ 
แห่งชาติ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีผู้คน 
มากหน้าหลายตาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารแห่งนี้ 

หากมองจากระยะไกลเราจะเห็นอาคารขนาดใหญ่ที่กำาลังก่อสร้าง  
ขนาบด้วยเครนสูงที่เคลื่อนไหวทั้งคืนวัน ราวกับไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แต่หาก 
ลองขยับเข้าใกล้ไปอีก เราจะเห็นผู้คนมากมายที่กำาลังทำางานในหน้าท่ีด้วย 
ความมุ่งหวังต่ออนาคตและความปรารถนาดีต่อคนที่อยู่ไกล

หยาดเหงือ่แรงกายของพวกเขาเป็นส่วนหนึง่ของเสา เพดาน และกำาแพง 
คอนกรีตตัง้แต่ฐานรากข้ึนไปจนถึงโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่กว่า….ทีน่ัง่ ซึง่อยู ่
บนชั้นสูงสุดของอาคาร ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นก็จะกลายเป็นผลงานหนึ่งในชีวิตของ 
พวกเขาไม่ว่าจะมีใครรู้เห็นหรือไม่ก็ตาม

และต่อไปนี้คือเรื่องราวชีวิตของคนสร้างโรงหนังคนหนึ่งที่ยังไม่เคยมี 
ประสบการณ์ดูหนังในโรงมาก่อนในชีวิต ชื่อของเขาในภาษาเขมรถอดเสียง 
ไทย คือ นายวาสนา คง หรือที่เพื่อนร่วมงานเรียกว่า “มืด” แรงงานก่อสร้าง 
หนุ่มชาวกัมพูชา วัย ๒๖ ปี

จุดเริ่มต้นของการท�างาน
วาสนา เกิดและเติบโตในอำาเภอตะมุง จังหวัดตะแกว ไม่ไกลนักจาก 

พนมเปญและชายแดนเวยีดนาม ในครอบครวัทีม่พ่ีอแม่ และพีน้่องทัง้หมด ๕ 
คน โดยวาสนาเป็นคนสดุท้อง พืน้เพครอบครวัทำานาโดยมทีีด่นิเป็นของตัวเอง 
แค่พอทำากินปีต่อปี ไม่ได้ขาย ด้วยความยากจนเขาจึงไม่มีโอกาสเรียนหนังสือ 
มากนัก ได้แต่ช่วยงานที่บ้านทั้งทำานาและขายขนม ความฝันที่อยากเป็น 
ตำารวจเพ่ือช่วยเหลือผู้คนก็ต้องล้มเลิกไปเพราะทั้งต้องเรียน ต้องสอบ และ 
เสยีเงนิ จนมาวันหนึง่ เดก็หนุม่อาย ุ๑๙ ปี ผูซ้ึง่ไม่เคยจากบ้านไปไหนกต็ดัสนิใจ 
ครั้งใหญ่ในชีวิต

“มคีนเคยมาทำางานก่อสร้างในไทยแนะนำา ตอนแรกพ่อแม่ผมกไ็ม่อยาก 
ให้มา กลวัผมลำาบาก แต่ผมอยูบ้่านไม่มอีะไรทำา อยากหาเงนิช่วยพ่อแม่ กเ็ลย 
ขอพ่อแม่มาเลยคนเดียว ตอนน้ันต้องเลือกระหว่างทำาโรงงานกับทำาก่อสร้าง  
แล้วผมก็เลยสมัครงานก่อสร้างกับอิตาเลียนไทยตั้งแต่ตอนนั้น แต่กว่าจะได ้
มาทำาก็รอวีซ่าทำางานสามเดือนกว่า”

เหตุผลที่วาสนาเลือกงานก่อสร้าง เพราะมีเพื่อนเล่าว่าทำาโรงงานไม่ม ี

โอที ทำางานเลิกส่ีโมงแล้วไม่มีโอทีให้ทำา แต่ก่อสร้างมีโอทีให้ทำา วาสนาที ่
ต้องการเก็บเงินให้มากและเร็วที่สุดจึงเลือกทำางานก่อสร้าง เม่ือได้วีซ่าและ 
ใบอนุญาตทำางานจากการสมัครผ่านกรมแรงงานกัมพูชา วาสนาจึงได้เข้ามา 
ทำางานก่อสร้างที่ไซต์งานจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่แรก โดยท่ีไม่เคยทำางาน 
ก่อสร้างมาก่อนเลย

“มาครัง้แรกไม่รูภ้าษาไทยสกัคำาเลย ใครพดูอะไรมา ผมครบัอย่างเดยีว  
ส่วนงานมันก็หนักบ้าง เบาบ้าง เราทำาได้หมดทุกอย่าง ในเมื่อเราตัดสินมา 
ทำาแล้ว ต้องทำาให้ได้หมด”

เสร็จจากงานสร้างประตูนำ้าที่เชียงใหม่ วาสนาก็ได้ย้ายมาไซต์งานสร้าง 
กำาแพงก้ันนำ้าที่ลำาพูน และต่อมาที่พิษณุโลก เขาเริ่มคุ้ยเคยกับชีวิตและงาน 
ก่อสร้าง และสนุกสนานกับการเรียนรู้ภาษาไทย

“ตอนที่ผมเข้ามาทำางานที่ไทยใหม่ ๆ ก็พยายามเรียนรู้ภาษาไทย ตอน 
อยู่เชียงใหม่ยังไม่เท่าไหร่ มาได้ช่วงย้ายไปลำาพูน พิษณุโลก ก็เลยได้สำาเนียง 
เหนือ  ได้เจ้ามาด้วย (หัวเราะ) ส่วนตัวเขียน แม้ว่าจะมีความใกล้เคียงกัน แต่ 
ไม่มีเวลาเรียน เพราะสามทุ่มเราก็อาบนำ้านอนแล้ว เวลาเราฝึกภาษา เราฝึก 
แค่จากในการทำางาน ถามเขาไปเร่ือย ๆ  วนัละคำาสองคำา เรากจ็ะค่อย ๆ  พดูได้”

เกือบต้องกลับบ้าน
แม้ชีวิตจะเริ่มลงตัวมากขึ้น เลิกงานจากไซต์แล้วก็ออกจับปลามากิน 

เคยได้ถึงคืนละ ๕-๑๐ กิโลกรัม เหลือกินก็ขายและแจก เป็นรายได้เสริม แต่ 
ก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น เป็นความสูญเสียกับเพื่อนร่วมงานชาวเขมร 
ด้วยกัน

 “จริง ๆ มันเป็นงานเสี่ยง เราก็กลัวเวลาที่ลงไป หลังจากที่รู้ว่ามีเพื่อน 
ชาวกัมพูชาเราเสียชีวิตที่นี่ แต่เราไม่ยอมกลับ เราอยากหาเงิน เรากลับไปอยู่ 
บ้านก็ไม่มีเงินใช้ โชคดีที่ทำาอยู่แปดเดือน งานยังไม่เสร็จหรอก แต่เขาให้ย้าย 
ไปทำาที่อื่นเสียก่อน”

เริ่มสร้างครอบครัว
หลังจากทำางานได้สักพักหนึ่ง วาสนาได้ยินมาว่าเพื่อนที่ทำางานด้วยกัน 

ที่เชียงใหม่มีน้องสาวซึ่งเขารู้สึกสนใจ
“ภรรยาผมเป็นน้องของเพือ่นทีท่ำางานทีเ่ชยีงใหม่ด้วยกัน เพือ่นเขากลับ 

วาสนา คง.. ยังไม่เคยเข้าโรงหนัง
ธิติพงษ์ ก่อสกุล



บ้านสงกรานต์แล้วกพ็าผมไปเทีย่วบ้านเขา ผมกเ็ลยไปเจอน้องของเพือ่น ตอน 
แรกเรากไ็ม่รูว่้าเพือ่นเรามน้ีองสาว แต่มเีพือ่นอกีคนบอกมา ผมกเ็ลยถามเพือ่น 
ว่ามน้ีองสาวใช่ไหม เพือ่นกบ็อกว่าน้องสาวเขาไม่สนผมหรอก เรากบ็อกไม่สน 
ไม่เป็นไร ผมเอาใจด ีเขากเ็รยีกเราไปดเูลย แล้วผมกไ็ปพบพ่อกบัแม่เขาทกุวนั  
ตอนที่จีบก็หมั่นโทรหา จนในที่สุดก็ได้แต่งงานกัน”

สวนทางกับเพ่ือนแรงงานชาวเขมรที่เคยทำางานด้วยกัน หลาย ๆ คน 
ตอนนี้ก็เลือกท่ีจะไม่ต่อสัญญา กลับบ้านไปเพราะมีครอบครัว อยากกลับไป 
อยู่กับลูก ส่วนวาสนาเอ่ยปากร้องขอให้นายจ้างช่วยรบัภรรยาทีเ่พิง่แต่งงาน 
กนัได้ปีกว่า ๆ มาทำางานด้วย โดยตดัสนิใจว่าหากไม่ได้รับอนุมัติตัวเขาก็คง 
ต้องลาออก ปัจจุบัน วาสนาและภรรยาได้ทำางานอยู่ในทีมเดียวกัน และเป็น 
ชาวกัมพูชาที่เหลือเพียงสองคนในไซต์งานหอภาพยนตร์นี้

งานที่หอภาพยนตร์ ศาลายา
หลงัเสรจ็จากงานละแวกบางนา หวัหน้างานแจ้งเขาว่างานต่อไปคอืงาน

สร้างหอภาพยนตร์ ๗ ชั้น มีโรงหนังด้วย ที่ศาลายา เขาต้องรอเวลาอีกสาม 
เดือนก่อนจะมาเริ่มงานอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาต ิ
ของหอภาพยนตร์ โดยงานในหน้าท่ีเริ่มตั้งแต่วันแรกของโครงการ คืองาน 
ฐานรากของอาคาร โดยวาสนาคุมทีมของตนอันประกอบด้วย ชาวกัมพูชา ๒ 
คน คือตัวเขาและภรรยา คนไทย ๒ คน และคนพม่า ๑๐ คน ทำางานหลาก
หลายอย่างแล้วแต่คำาสัง่ของผูค้มุงาน โดยทำาไล่ไปทลีะชัน้ตัง้แต่ชัน้ ๑ ถงึชัน้ ๗ 

โดยช่วงที่มีการสัมภาษณ์นี้ทีมของวาสนาทำางานไม้ติดผนังอยู่บริเวณ 
ทางเดิน โรงหนังชั้น ๕ มาได้ราว ๓-๔ เดือนแล้ว จากที่เคยคิดว่างานไม้ยาก 
ที่สุด เพราะไม่เคยทำา ก็เริ่มรู้สึกอยู่มือมากขึ้น แม้ว่าจะมีความยุ่งยากใน 
ขั้นตอนการทำา เพราะใช้ไม้ตะแบกจริงที่ต้องเอามาไสให้ได้ขนาดและความ 
หนาตามต้องการ ก่อนที่จะต้องขึ้นนั่งร้านไปติดตั้ง ซึ่งมีตั้งแต่สูง ๕-๖ เมตร  
ไปจนถงึ ๑๐ เมตรทีท่ำาให้เขารูสึ้กขาสัน่ทกุคร้ังแม้จะใช้อปุกรณ์เซฟตีแ้ล้วก็ตาม

“ตั้งแต่ทำางานมา เราคิดว่างานที่นี่สำาคัญที่สุด และถึงแม้ว่างานที ่
หอภาพยนตร์จะไม่ใช่งานที่ยากที่สุด แต่อยู่ทำานานที่สุด ตอนนี้ก็อยากให้งาน 
เสร็จเร็ว อยากช่วยบริษัท เวลาที่ทำางานเสร็จไปทีละชั้น เราก็รู้สึกดี โดยชั้นที่ 
รู ้สึกว่ายากที่สุด คือชั้น ๕ เพราะเหล็กเยอะ คานเยอะ ในทีมทำาทุกอย่าง 
เหมอืนกัน ทำาด้วยกัน ผมต้องสอนเขาทำางาน เพราะกลุ่มนี้มาใหม่ไม่เคยทำา 
ก่อสร้างมาก่อน ผมก็ค่อย ๆ  ถามเขา คุยกัน เรียนรู้กันไปจนเริ่มคุยภาษาพม่า 
รู้เรื่องไปด้วย ”

สร้างโรงหนังแต่ยังไม่เคยดูหนังในโรง
สมยัยงัอยูท่ีก่มัพชูา วาสนาไม่เคยได้เข้าโรงหนงัเลยสกัครัง้ เพราะโรงหนงั 

อยู่ในเมือง ตัวเขาต้องอยู่บ้านทำางาน ไม่มีเวลาเข้าเมือง ได้แต่ดูโทรทัศน์ เปิด 
แผ่นวซีดี ีและชอบดูหนงั/ละครไทยทีพ่ากย์เสยีงภาษาเขมรทีส่ดุ โดยมนีกัแสดง 
คนโปรดคือ  ปอ ทฤษฎี จนเมื่อได้ยินว่าต้องมาสร้างตึกที่หอภาพยนตร์ ก็ไม่รู้
ว่าหอภาพยนตร์คือสถานที่แบบไหน ทำาอะไร

“ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรข้างในตึก นอกจากที่รู้ว่ามีโรงหนัง (หัวเราะ) แต่ 
ตอนมาถึงหอภาพยนตร์คร้ังแรกก็ดีใจ อยากถ่ายรูป รูปแรกท่ีถ่ายคือ รถไฟ  
เพราะผมไม่เคยเห็นรถไฟจริงใกล้ ๆ ไม่เคยขึ้นด้วย ตอนนี้ได้ถ่ายรูปแล้ว แต่ 
ยังไม่เคยได้ขึ้นนะ เมียผมอยากมาเที่ยว มาดูหนัง มาถ่ายรูปที่นี่ แต่กลัวเขา 
ไม่ให้มา ผมก็ไม่พาเข้ามา ทั้งที่จริงอยากมาดูหนังที่นี่ เราเคยเห็นโปรแกรม 
หน้าโรง แต่จนถึงตอนนี้ผมยังไม่เคยเข้าโรงหนังจริง ๆ เลย ส่วนมากอยู่ห้อง 
ดูหนังฝรั่งบ้าง ชอบดูหนังไทยมากกว่า มาอยู่นี่ไม่มีทีวี ดูผ่านโทรศัพท์ เป็น 
พวกละครดผู่านยทูบู ดดู้วยกนักบัเมยีเครือ่งเดยีวกนั วนัหยดุเรากไ็ม่ได้ไปไหน  
เพราะไม่มีรถเหมือนเขา เราก็อยากไปเที่ยว เห็นคนมาเที่ยวที่หอภาพยนตร์  
เราก็มายืนมุงดูดารา”

ก้าวต่อไปของชีวิต
ปัจจุบนั วาสนากบัภรรยาอยากจะมลีกู ซึง่หากมกีจ็ะส่งกลบัไปให้พ่อแม่ 

ที่กัมพูชาช่วยเลี้ยง โดยให้ภรรยาลาพัก ๓ เดือนแล้วค่อยกลับมาทำางาน  
นอกจากนัน้วาสนากม็คีวามฝันอยากจะปลกูบ้านสำาหรบัครอบครวัของตนเอง  
หลังจากซื้อที่ดินแปลงติดบ้านของพ่อแม่ไว้แล้ว

“ลักษณะงานเราจะรู้เป็นงาน ๆ  ทำางานนี้เสร็จก็จะได้รู้ว่าทำางานอะไร 
ต่อไป

แต่เสร็จจากงานไม้นี้ ผมอยากไปทำางานปูน งานฉาบ งานตกแต่ง ผม 
อยากทำาให้ชำานาญ เพราะจะได้ไปทำาบ้านตัวเอง เพราะเราอยากได้บ้านที ่
ข้างบนไม้ ข้างล่างปูน เราก็คิดว่าจะทำาข้างล่างเอง ข้างบนจ้างเขา หรือต่อไป 
ก็กลับไปทำารับเหมาได้ “

แต่หากถามว่าถึงเวลากลับบ้านหรือยัง คำาตอบของวาสนาคือยังไม่ถึง 
เวลา เขายังต้องทำางานหนักหาเงินเพื่อครอบครัว และเก็บเงินสำาหรับสร้าง 
บ้านไปอีกนาน และงานที่เมืองไทยเป็นความหวังของเขา

“ผมเริม่ทำางานได้ครัง้แรกดีใจมากเลย ทีบ้่านไม่เคยถือเงนิหมืน่สองหมืน่ 
บาท พ่อแม่ก็ดีใจ ผมส่งไปเดือนละประมาณหมื่นห้าให้พ่อ หลานเขาเรียนจบ 
สี่ห้าปีทำางานยังไม่ได้หมื่นห้าเลย เหลือใช้เอง 
ประมาณห้าพันบาท ใบอนุญาตทำางาน ผม 
อยู่ได้อีกสิบปี ก็ถ้าเก็บเงินให้ได้ล้านกว่า 
ถึงจะสร้างได้ แต่ถึงสร้างแล้วก็ให้พ่อแม่อยู่ 
ที่นั่น เราก็ทำางานที่นี่ต่อไปได้ ทุกวันนี้เมียก็ 
อยากกลับบ้าน เขาเหงาเพราะเขาพูดไทย 
ไม่ได้ แต่ผมพูดได้ คุยได้หมดท้ัง 
โครงการ ผมเลยไม่เหงา  แต่
ตอนนีย้งัอกีไกล ทำางานห้าหก 
เดือน เจอพี่น้องยืมหมด ใน 
ตัวไม่มีเงินเหลือสักบาทเลย  
เราอยากมีงานทำาแบบนี้ไป 
เรือ่ย ๆ   เพราะหากไม่มงีาน 
ทำาก็ไม่มีเงินใช้ หากเราจะ 
เปล่ียนงานก็ต้องกลับไป 
กัมพชูาแล้วทำาเรือ่งขอวซ่ีา 
มาใหม่ รอเวลาอกี ๓ เดือน
ก็จะลำาบากมาก”

นี่คือเรื่องราวของ
นายวาสนา คง แรงงาน
กรรมกรก่อสร้างอายุ 26 ปี
จากกัมพูชา ที่ชีวิตและงาน
ของเขามีบทบาทอยู ่ ในการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และ
บริการโสตทัศน์แห ่งชาติของ 
หอภาพยนตร์ และสมควรจะถูก 
จดจ�าไม่น้อยไปกว่าใคร

วาสนา คง.. ยังไม่เคยเข้าโรงหนัง

๑๓
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จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

*CLEOPATRA (1963) 

มีคนพยายามจำากัดความหนังมหากาพย์เร่ืองอื้อฉาวของโจเซฟ แอล. 
แมนคีวิซ เรื่อง Cleopatra ปี ค.ศ. ๑๙๖๓ กันไว้ต่าง ๆ นานา ซึ่งก็ล้วนแล้ว 
บ่งชี้ถึงความยุ่งยากและความมีปัญหาของตัวผลงานในทิศทางเดียวกัน อาทิ  
หนังที่ตอกตะปูปิดฝาโลงการสร้างหนังภายใต้ระบบของสตูดิโอ (studio  
system) อย่างถาวร หนังที่ตอกยำ้าถึงความหมายของคำาว่าหายนะได้อย่าง 
เด่นชัดในตัวมันเอง หรือหนังที่เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงการทำาหนังด้วยวิธี 
คิดที่พ้นยุคพ้นสมัย ล้าหลัง โง่เขลาและเอาแต่ใจตัวเองของผู้สร้างฮอลลีวูด 

เป็นดังที่ข้อมูลในเชิงสถิติตามที่สื่อสิงพิมพ์ทุกสำานักระบุไว้ใกล้เคียงกัน  
Cleopatra เป็นหนังท่ีไม่เพียงลงทุนสร้างในระดับตำานำ้าพริกละลายแม่นำ้า 
อย่างชนดิทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัตศิาสตร์หนงัร่วมหกสบิปีด้วยตวัเลข 
เบ็ดเสร็จ ๔๔ ล้านเหรียญ ในยุคสมัยที่มูลค่าเฉลี่ยของหนังขนาดปานกลาง 
หนึง่เรือ่งอยูท่ีเ่พยีงแค่ ๒ ล้านเหรยีญ และถ้าหากปรบัตัวเลขตามภาวะเงนิเฟ้อ 
ในปัจจุบนั หนงัเรือ่ง Cleopatra กร็ัง้อยูใ่นอนัดบัสองของการสร้างหนงัเพยีง 
เร่ืองเดียวท่ีแพงทีส่ดุเป็นประวตักิารณ์ทีต่วัเลขราว ๆ   ๒๙๐ ล้านเหรยีญสหรฐั  
อย่างไรก็ตาม ถ้ายึดข้อมูลจากหนังสารคดีเบื้องหลังที่ใช้ชื่อว่า Cleopatra:  
The Film That Changed Hollywood (2001) ที่สร้างเพื่อหวนรำาลึกถึง 
ตัวหนังและบทบาทของมันบนหน้าประวัติศาสตร์ของวงการมายา ผู้บรรยาย 
ของหนังสารคดีกล่าวว่าราคาค่างวดที่แท้จริงอาจจำาเป็นต้องเอาสิบคูณ หรือ 
อีกนัยหนึ่ง ตัวเลขอาจจะพุ่งสูงไปถึง ๔๔๐ ล้านเหรียญดอลลาร์ และ 

นั่นแปลว่า มันคือหนังที่ใช้เงินสร้างสูงที่สุดตลอดกาล
กล่าวอย่างรวบรัดแล้ว ปัญหาของการสร้างหนังเรื่อง Cleopatra เกิด 

มาจากความผิดพลาดล้มเหลวในการวางแผนและระบบการบริหารจัดการ  
ตลอดจนการขาดวิสัยทัศน์ในการมองเห็นความยุ่งยากที่กำาลังจะติดตามมา  
และไม่สามารถแก้ไขมันได้อย่างทันท่วงที 

ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่ควรได้รับการกล่าวถึงก็คือ หนังเรื่อง Cleopatra  
มักจะเป็นหนังที่ใคร ๆ พูดว่าประสบความล้มเหลวที่สุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่ง 
มันออกจะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง แม้ว่าตลอดอายุขัยในการฉายของ 
หนังจะทำารายได้สุทธิในอเมริกาเพียงแค่ ๒๖ ล้านเหรียญ แต่มันก็เป็นหนัง 
ทำาเงินสูงสุดของปี ๑๙๖๓ และติดอยู่ในอันดับท็อปเทนของหนังทำาเงินสูงสุด 
ของทศวรรษที่ ๑๙๖๐

อีกส่วนหนึ่งที่คนจำานวนไม่น้อยถูกทำาให้เชื่ออย่างผิด ๆ ตลอดมาก็คือ  
หนังเรื่อง Cleopatra เป็นหนังที่เลว และไม่มีคุณค่าอะไรที่ควรแก่การจดจำา  
ในความเป็นจรงิแล้ว มนัเป็นเพยีงหนงัทีอ่งค์ประกอบในหลาย ๆ  ส่วนไม่ลงตัว  
บางช่วงอาจจะยาวนานเกินไป ฟุ่มเฟือยเกินไป ถูกใช้ประโยชน์น้อยเกินไป  
ประณีตพิถีพิถันเกินไป ดึงอารมณ์น้อยเกินไป ซำ้าซากเกินไป รวบรัดตัดความ 
เกินไป หรือแม้กระทั่งตัวละครมากเกินไป แต่หลายช่วงก็นำาเสนอได้เข้มข้น  
สนุกสนาน หลักแหลม คมคาย เพลิดเพลิน ชวนติดตาม และปฏิเสธไม่ได้เลย 
ว่าน่าต่ืนตาต่ืนใจ ยิง่ไปกว่านัน้ งานด้านภาพ งานออกแบบการสร้าง งานกำากบั 
ศิลป์ และออกแบบเส้ือผ้าเครื่องแต่งกายล้วนแล้วดึงดูด เย้ายวน กระทั่งมี 
สถานะไม่แตกต่างไปจากอาหารอันโอชะทางสายตาของผู้ชม และสมกับ 
ความหมายของคำาว่า ‘อลังการงานสร้าง’ ทุกประการ

แน่นอนว่าฉากที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดของการแสดงออกถึง 
ความเกินเลยในทุกด้าน ทั้งในแง่ของเงินทุน งานสร้าง ความทะเยอทะยาน 
ของคนที่เกี่ยวข้อง จำานวนของนักแสดงและตัวประกอบนับพันนับหมื่นคน  
ตลอดจนระดับรสนิยมที่คนจำานวนไม่น้อยเห็นว่า มันตกตำ่าและเสื่อมถอย  
หรืออย่างน้อยก็ปราศจากการขัดเกลา ก็คือ ฉากขบวนแห่ของพระนาง 
คลีโอพัตรา (เอลิซาเบธ เทย์เลอร์) และพระโอรสยาตราทัพเข้าสู่กรุงโรม 
ท่ามกลางฝูงชนที่ส่งเสียงเชียร์เหมือนกับการต้อนรับซูเปอร์สตาร์ ซ่ึงก็นับว่า 
สอดคล้องกันเป็นอย่างดี เพราะความมุ่งหมายของฉากนี้ก็เพื่อแสดงให้ผู้ชม 
ได้เห็นว่า ในที่สุด ราชินีแห่งดินแดนไอยคุปต์ก็สามารถครอบครองหัวใจของ 
ชาวโรมันได้อย่างท่วมท้นเพียงใด

หลังจากได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากปี ๒๕๖๐  “ทึ่ง! หนังโลก” รายการฉายภาพยนตร์ 
คลาสสกิทีโ่รงภาพยนตร์สกาลาโดยหอภาพยนตร์ ได้กลบัมาอกีครัง้ในปีนี ้พร้อมกบัภาพยนตร์ 
เร่ืองยิ่งใหญ่ในสองเดือนแรก ประเดิมด้วยเดือนมกราคมกับ Cleopatra หนังที่ได้ชื่อว่า 
“แพงที่สุด” ในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ และเดือนกุมภาพันธ์ กับ The Godfather และ 
The Godfather Part II หนังมาเฟียระดับตำานาน

ประวิทย์ แต่งอักษร

*ตัดทอนมาจากจากบทความ “CLEOPATRA (1963) นางพญาแห่งลุ่มแม่นำ้าไนล์” จากคอลัมน์ Replay นิตยสาร Starpics
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กล่าวในส่วนเนื้อหาของหนังเรื่อง Cleopatra แล้ว อาจสรุปอย่างสั้น ๆ และกะทัดรัดได้ 
ว่า มันเกี่ยวข้องกับราชินีที่ไม่เพียงเต็มไปด้วยทะเยอทะยาน และความมุ่งหวังสูงสุดของพระนาง 
ก็คอืการได้ครอบครองทัง้อยีปิต์และอาณาจกัรโรมนั หากเธอยงัชอบเอาเรือ่งส่วนตวัมาปะปนกบั 
การบ้านการเมอืง จนหลายครัง้หลายครา มันไม่สามารถแยกออกจากกนั  นางใช้เสน่ห์ของนางใน 
การเกลี้ยกล่อมให้ชายนักรบสยบสมยอมหลงไปกับเกมแห่งอำานาจที่นางกำาหนดขึ้น เพื่อมุ่งหวัง 
ความเป็นใหญ่ ก่อนที่ความทะยานอยากของเธอจะผลักเธอให้พบจุดจบอันน่าสะเทือนอารมณ์

THE GODFATHER (1972)
THE GODFATHER PART II (1974)
พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

ความดีเด่นของภาพยนตร์เรื่อง The Godfather สองภาค 
แรก ไม่เพียงแต่จะส่งให้ทั้งสองเรื่องขึ้นไปยืนอยู่อย่างโดดเด่นบน 
ยอดสุดของหนังอเมริกันแนวแก๊งสเตอร์เท่านั้น หากแต่ยังทำาให ้
สามารถนำามาจัดรวมเข้าไว้ในทำาเนียบภาพยนตร์ยอดเย่ียมที่สุด 
ตลอดกาลเคียงข้างกับภาพยนตร์คลาสสิกเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างเต็ม
ภาคภูมิ

“The Godfather” เป็นชื่อนิยายปี ค.ศ. ๑๙๖๙ ที่ประสบความสำาเร็จ 
อย่างท่วมท้นของ มาริโอ พูโซ นักเขียนอเมริกันเชื้อสายอิตาเลียนที่นำาชีวิต 
ของเจ้าพ่อมาเฟียในอเมริกา มาดดัแปลงเป็นเรือ่งราวของครอบครัวคอร์เลโอเน  
ครอบครวัมาเฟียอติาเลยีนทีย่ิง่ใหญ่แห่งนวิยอร์ก นำาโดยหวัหน้าครอบครวัคือ  
ดอน วีโต คอร์เลโอเน เจ้าพ่อผู้มากด้วยบารมีซ่ึงอพยพมาจากหมู่เกาะซิซิลี 
ของอิตาลีตั้งแต่เด็ก เมื่อจะนำามาสร้างเป็นภาพยนตร์ บริษัทพาราเมาต์ได ้
ตดิต่อทาบทามผูก้ำากบัชือ่ดงัหลายคน แต่กลบัถกูปฏเิสธด้วยเหตผุลทีแ่ตกต่าง 
กันออกไป จนสุดท้ายโปรเจกต์ใหญ่นี้จึงตกไปถึงมือของฟรานซิส ฟอร์ด 
คอปโปลา ผู้กำากับหนุ่มดาวรุ่งวัย ๓๒ ปี

บทนำาอย่าง ดอน วีโต คอร์เลโอเน ได้รับการจับตามองอย่างมากว่า 
ใครจะได้เป็นผู้รับเลือก ในขณะที่ มาริโอ พูโซ ซึ่งได้มาเป็นผู้ร่วมเขียนบทกับ 
คอปโปลาด้วย อยากได้ มาร์ลอน  แบรนโด นกัแสดงช่ือดงั แต่ทางพาราเมาต์ 
กลับมองว่าเขากำาลังอยู่ในช่วงขาลงและมีจุดเดือดตำ่า ชื่อของนักแสดงชาย 
ชั้นนำาอีกหลายคนเข้ามาอยู ่ในข่ายการพิจารณาทั้งลอว์เรนซ์ โอลิวอร์, 
เออร์เนสต์ บอร์กไนน์, จอร์จ ซี. สก็อตต์, แอนโธนี ควินน์, ออร์สัน เวลส์ ฯลฯ  
แต่สุดท้ายเมื่อผู้บริหารพาราเมาต์ได้ดูวิดีโอการคัดตัวการแสดงของมาร์ลอน  
แบรนโด พวกเขาก็ตกลงให้แบรนโดมารับบทนี้ ซึ่งเขาก็ตอบแทนด้วยการ 
เปลีย่นตนเองเป็นเจ้าพ่อมาเฟียผูท้รงอำานาจซึง่อายมุากกว่าตวัจรงิของเขานบั 
สิบปีได้อย่างไร้ที่ติ นับเป็นหนึ่งในผลงานการแสดงที่มีเสน่ห์ ทรงพลัง และได้ 
รับการจดจำามากที่สุดของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์

ไม่เพียงแต่เฉพาะแบรนโด นักแสดงคนอื่น ๆ  ใน The Godfather ก็ได้ 
รบัคำาชืน่ชมอย่างมาก และมส่ีวนช่วยให้ภาพยนตร์เรือ่งนี้มชีวีิตและเลอืดเนื้อ 
อย่างสมจริงต่างไปจากภาพยนตร์มาเฟียทั่ว ๆ ไป โดย เจมส์ คานน์ ในบท  
ซันนี ลูกชายคนโตผู้เลือดร้อนของวีโต และ โรเบิร์ต ดูวัลล์ ในบท ทอม เฮเกน  
ลูกเลี้ยงของวีโตและทนายประจำาตระกูล ต่างได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล 
ออสการ์นักแสดงสมทบชายยอดเย่ียมร่วมกับ อัล ปาชิโน นักแสดงหนุ่ม 
เชื้อสายซิซิเลียน เจ้าของบท ไมเคิล คอร์เลโอเน ลูกชายคนที่สามของวีโต ผู้ 
จำาต้องก้าวขึ้นมาสืบทอดอำานาจแทนพ่ออย่างไม่ได้ตั้งใจ 

The Godfather ออกฉายใน ค.ศ. ๑๙๗๒ ภาพยนตร์เปิดฉากด้วย 
พิธีแต่งงานของคอนนี ลูกสาวเล็กของวีโต ซึ่งเป็นการแนะนำาตัวละครสำาคัญ 
แต่ละตัว พร้อม ๆ ไปกับการแสดงให้เห็นถึงสถานะอันทรงอิทธิพลและ 
ห้อมล้อมไปด้วยความเคารพยำาเกรงของดอนวโีตให้ผูช้มได้รูจ้กั ก่อนจะพาไป 
สู่เหตุการณ์ขัดแย้งอันนำามาซึ่งความตกตำ่าของตระกูล การลงจากอำานาจของ 
วีโต และการก้าวขึ้นมาของไมเคิล  ภายในเวลาเกือบสามชั่วโมง คอปโปลาได้ 
พรรณนาตวัละครและสถานการณ์จำานวนมากออกมาอย่างพถีิพถัินและสมจรงิ 
จนเกือบจะเป็นสารคดี ในขณะเดียวกันเทคนิคด้านภาพยนตร์อันเฉียบขาด 

ก็ค่อย ๆ สะกดอารมณ์และเกาะกุมจิตใจผู้ชมให้เข้าไปใกล้ชิดเป็นส่วนหนึ่ง 
ของเรือ่งได้อย่างแยบยล ผลลพัธ์ทีไ่ด้คือความสำาเร็จอันงดงามในด้านรายได้  
และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์มากถึง ๑๐ รางวัล ก่อนจะคว้า 
มาได้ ๓ รางวัลคือ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม  
และนักแสดงนำาชายยอดเยี่ยมโดย มาร์ลอน แบรนโด

แม้ The Godfather จะสามารถก้าวขึ้นไปถึงระดับการเป็นหนึ่งใน 
ภาพยนตร์ที ่“ยิง่ใหญ่ทีส่ดุ” ของอเมรกิา แต่การกลบัมาร่วมมอืกนัอกีครัง้ของ 
คอปโปลากับพูโซในการสร้าง The Godfather Part II ซึ่งออกฉายในอีก 
๒ ปีถัดมานั้น ทำาให้ภาคสองของหนังมาเฟียเรื่องนี้กลับได้รับการยอมรับว่า  
“ดี” ยิ่งไปกว่าภาคแรก โดยเฉพาะในด้านศิลปะภาพยนตร์ สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ 
การก้าวขึน้ไปอกีขัน้ด้วยการเล่าเรือ่งราวการก่อร่างสร้างตวัของวโีตในวยัหนุม่ 
กับการสืบทอดอำานาจของไมเคิล โดยตัดต่อเส้นเรื่องสองเส้นนี้สลับควบคู่กัน 
ไปมาตลอดทัง้เรือ่ง ซึง่นอกจากจะสามารถสอดประสานกนัอย่างลงตวัแล้ว ยงั 
มนียัยะถงึการเปรยีบเทยีบความเหมอืนและความต่างของ “Godfather” สอง 
พ่อลูกได้อย่างลุ่มลึกและแหลมคม

โรเบิร์ต เดอ นีโร นักแสดงหนุ่มดาวรุ่งผู้เกือบจะได้ร่วมแสดงในบท 
เล็ก ๆ  ของภาคแรก ได้รับการคัดเลือกให้มารับบทใหญ่เป็นวีโตในวัยหนุ่ม ซึ่ง 
กลายเป็นผลงานแจ้งเกิดให้เขาก้าวขึน้เป็นดาราระดับตำานานแห่งฮอลลวีดูใน 
เวลาต่อมา เช่นเดยีวกบั อลั ปาชโิน ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัจากบทไมเคลิในภาคแรก และ 
กลายเป็นแกนหลักของภาคนี้ไปจนถึงภาคสุดท้ายที่ออกฉายใน ค.ศ. ๑๙๙๐  
โดยทั้งคู่ต่างได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ ก่อนท่ีเดอ นีโร จะ 
สามารถคว้ามาครองได้ในสาขานกัแสดงสมทบชายยอดเยีย่ม ในขณะเดยีวกนั 
The Godfather Part II ยังคว้าออสการ์มาได้อีกถึงห้ารางวัลคือ ภาพยนตร์ 
ยอดเยี่ยม, ผู้กำากับยอดเยี่ยม, บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม, กำากับศิลป์ 
ยอดเยี่ยม และดนตรีประกอบยอดเยี่ยม จากการได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงถึง  
๑๑ สาขา นับเป็นหนึ่งในตัวอย่างอันหายากของภาพยนตร์ภาคต่อที่ถึงพร้อม 
ในทุกด้าน และมีศักดิ์ศรีในตัวเองไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความคลาสสิกที่ผู้ชมได ้
ประจักษ์มาแล้วในภาคแรก

โปรแกรมฉายภาพยนตร์ ทึ่ง! หนังโลก 
อาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑   Cleopatra (๒๕๐๗ / ๒๕๐ นาที) 
อาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   The Godfather (๒๕๑๕ / ๑๗๕ นาที)
อาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  The Godfather Part II 
 (๒๕๑๗ / ๒๐๐ นาที)

เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์สกาลา 
บัตรราคา ๑๐๐ บาททุกทีน่ัง่ 



๑๖

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

เช้าวันที่ ๕ สิงหาคม ๑๙๕๕ Carmen Miranda เสียชีวิตด้วยวัย 
๔๖ ปี ในบ้านของเธอที่เมือง Beverly Hills ก่อนวันที่เธอจะเสียชีวิต เธอ 
เข้าร่วมถ่ายทำารายการ The Jimmy Durante Show เมื่อการถ่ายทำา 
ดำาเนินไปถึงจุดหนึ่ง เธอคุกเข่าลงพร้อมกับพูดเบา ๆ ว่าเธอหายใจไม่ออก  
Durante พิธีกรรายการบอกให้วงดนตรีหยุดบรรเลง และช่วยพยุงเธอ 
ลุกขึ้นพร้อมกับพูดเรียกความมั่นใจของเธอกลับมาว่า “ผมยังจับจังหวะ 
ไลน์ดนตรีของคุณได้” เธอสามารถหายใจต่อได้และเต้นต่อไป เย็นวันนั้น  
Miranda เชิญเพื่อน ๆ ไปที่บ้าน 
ของเธอ ซึ่งเธอเป็นเจ้าภาพที่มี 
นำ้าใจงดงามเสมอ โดยพวกเขา 
พดูคุยและร้องเพลงกันจนดกึ เมือ่ 
เธอขอตัวกลับห้องเพื่อเข้านอน 
ตอนตีสองครึง่ เธอล้มลงอกี เวลา 
ต่อมาไม่กี่ช่ัวโมงของเช้าวันน้ันมี 
ผู้พบเธอในสภาพนอนอยู่บนพ้ืน 
และแต่งกายด้วยชุดครบเครื่อง  
Carmen Miranda หัวใจล้มเหลว 
เฉียบพลันถึงแก่ชีวิต การจากไป 
อย่างกะทนัหนัของเธอ สร้างความ 
ตกตะลึงและเป็นข่าวสะเทือนใจ 
ไปทัง้วงการสือ่บราซิลและสหรฐั- 
อเมริกา คนในประเทศบราซิล 
รอคอยการส่งร่างของ Miranda  
สู่นครรีโอเดจาเนโร ด้วยความ 
กระวนกระวายใจ การนำาศพของ 
เธอกลับบราซิลเป็นเร่ืองสำาคัญ 
ของชาต ิบราซลิปรารถนาพาเธอ 
กลับบ้านและได้เรียกร้องความ 
เป็นเจ้าของดาราผู้ล่วงลับนี้ ที ่
สะท้อนถงึสญัลกัษณ์เชงิกายภาพ 
แห่งความโศกเศร้าเสียใจของ 
มวลหมูม่หาชน เพราะพวกเขาได้ 
สูญเสียนักร้องดังของประเทศ 
อนัเป็นองค์ประกอบสำาคญัของมรดกทางวฒันธรรม ทตูแห่งเสยีงดนตรแีละ 
ตัวแทนคนสำาคัญของชาติ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาอาลัยต่อการจากไปของ 
ดาราฮอลลีวูดผู้มีความน่ารักสดใสและเป็นที่รักยิ่ง 

คอลัมน์ห้องสมุดฯ ชวนทุกท่านรู้จักกับ Carmen Miranda จาก 
หนงัสือ Creating Carmen Miranda: race, camp, and transnational  
stardom เขียนโดย Kathryn Bishop-Sanchez

หนังสือเล่มน้ีศึกษาการเป็นดาราของ Miranda ที่เป็นสัญลักษณ ์
เชื่อมโยงภาพยนตร์เข้ากับบริบททางวัฒนธรรม การเมือง สังคม และ 
ประวตัศิาสตร์ วธิกีารนำาเสนอเนือ้หาของหนงัสอืเล่มนีไ้ม่ใช่ตำาราชวีประวตัิ 
ที่เขียนเชิงพรรณนา แต่เน้นวิพากษ์ความเป็นดาราของ Miranda กับ 

ประเด็นต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น  
เชื้อชาติที่มีผลต่อการแสดง ใน 
ฐานะการเป็นตวัแทนชาวต่างชาติ 
เชื้อสายละติน หรือ Latinidade  
ในสหรฐัอเมรกิา และผูส้บืเชือ้สาย 
แอฟริกันในประเทศบราซิล หรือ  
Afro-Brazilians 

จดุเริม่ต้นบนเส้นทางบนัเทงิ 
ในบราซิลของ Miranda เริ่มต้น 
เมือ่ปี ๑๙๒๘ จากการเป็นนกัร้อง 
ยอดนิยม เฉพาะในปี ๑๙๓๐  
บันทึกเสียงไปกว่า ๒๕๐ เพลง  
และทุกเพลงเป็นเพลงดังแห่งยุค  
ต่อมาได้เป็นนักแสดงภาพยนตร์  
เช่น Estudantes (๑๙๓๕), Alô, 
Alô, Carnival! (๑๙๓๖) โดย
ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ ๑๙๒๐ 
ถึ งช ่ วงที่ เ ธอออกเดินทางไป 
สหรัฐอเมริกาในปี ๑๙๓๙ เป็น 
การบรูณาการทางวฒันธรรมและ 
เชื้อชาติกำาลังรุ่งเรือง แซมบ้ามี 
อทิธิพลต่อบราซลิในฐานะจงัหวะ 
ดนตรีประจำาชาติ ลีลาการแสดง 
ของ Miranda และดนตรีของเธอ 
กลายเป็นสะพานก้าวข้ามความ 
แตกต่างของเชือ้ชาตแิละชนชัน้ได้ 

อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น Miranda ยังเป็นบุคคลในวงการบันเทิงที่ 
อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดชาตินิยมแห่งยุคการปกครองของประธานาธิบดี  
Getúlio Vargas ซึ่งระหว่างปี ๑๙๓๗-๑๙๔๕ ได้รับการขนานนามใน 
บราซลิว่า “ยคุ Vargas” มกีารแผ่ขยายลทัธชิาตนิยิม การสร้างชาตใินด้าน 
ภาพลักษณ์และดนตรีที่สำาคัญ ๆ ของบราซิล เพื่อเพิ่มจำานวนของศิลปิน 
ชนชั้นกลาง ซึ่ง Miranda เป็นหนึ่งในผู้ถ่ายทอดลัทธิชาตินิยม จนกระทั่ง 
เมื่อกุมภาพันธ์ ๑๙๓๙ Lee Shubert ผู้ผลิตละครเวทีค้นพบ Miranda  
ขณะที่เธอแสดงอยู่ที่ Urca Casino เขาทาบทามเธอไปร่วมงานบรอดเวย์  

ปกหน้า: ภาพนิง่ Carmen Miranda เป็นภาพถ่ายสำาหรบัใช้ประชาสมัพนัธ์
การแสดง Broadway เรื่อง The Street of Paris (๑๙๓๙) 
ออกแบบปก: Gary Gore

ดาราข้ามชาติ
วิมลิน มีศิริ



๑๗

(Broadway) ซึง่ Miranda ตกลงทำาสญัญาเพือ่การแสดงเรือ่ง The Streets  
of Paris และเธอได้เดินทางไปพร้อมกับวง Bando da Lua ถึงนิวยอร์ก 
ในวนัท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๑๙๓๙ เป็นห้วงเวลาเดยีวกบัทีร่ฐับาลสหรฐัอเมรกิา 
มีแนวคิดต่อต้านการควบคุมจากทหารและลัทธิจักรวรรดิละตินอเมริกา 
อกีทัง้มุ่งเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัแน่นแฟ้นกบัประเทศเพือ่นบ้านทางทศิ 
ใต้ โดยการสนับสนุนวัฒนธรรมละติน อันมีเป้าหมายเพื่อหลอมรวมความ 
ร่วมมอืทางการทตูและการผสานส่วนทีค่ล้ายคลงึกันให้เป็นหนึง่เดยีว ด้วย 
เหตุนี้หลังจากการเลือกตั้งในปี ๑๙๒๘ ประธานาธิบดี Herbert Hoover  
ดำาริ “นโยบายเพื่อนบ้านที่ดี” (Good Neighbor Policy) ขึ้นเป็นครั้งแรก  
จนกระทั่งการดำารงตำาแหน่งสมัยประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt  
(๑๙๓๓-๑๙๔๕) นโยบายเพื่อนบ้านที่ดียังคงได้รับการสานต่อ เช่น กรณี 
ภาพยนตร์ฮอลลีวูด บทภาพยนตร์ได้ดงึเอาสถานทีใ่นอเมรกิาใต้มาประกอบ  
และสตูดิโอยังเสาะหาจ้างนักแสดงชาวละตินแท้ หรือลูกผสมมาทำางาน 
ดังนั้น Miranda ผู้ร่าเริงสนุกสนาน มีไหวพริบปฏิภาณ มีความเลอโฉม 
มีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลง การเต้น การแสดง มาจากต่างแดนสืบ 
เชื้อสายแอฟริกัน-บราซิล จึงเหมาะสมสำาหรับการดำาเนินตามนโยบาย 
เพื่อนบ้านที่ดี เมื่อ Twentieth Century Fox พาเธอไปยังฮอลลีวูด และ  
Down Argentina Way (๑๙๔๐) เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เธอแสดงให้ 
สตูดิโอแห่งนี้ Miranda ก็กลายเป็นบุคคลสำาคัญของนโยบายเพื่อนบ้านที่ 
ด ีเธอเป็นมากกว่าตวัแทนชาวบราซลิ เพราะเธอเป็นสญัลกัษณ์แทนทกุคน 
จากดินแดนอเมริกาใต้บนจอภาพยนตร์ 

สำาหรับอีกหนึ่งตัวอย่าง Bishop-Sanchez ได้ศึกษาภาพลักษณ์ของ  
Miranda บนจอภาพยนตร์ และการแสดงบนเวทีของคนที่มาจากต่าง 
ประเทศบนเส้นทางฮอลลวีดู ซึง่ข้อมลูประเด็นนีส่้งเสรมิให้ผูอ่้านรูจ้กัตวัตน  
เข้าใจลักษณะเฉพาะของ Miranda และการเป็นดาราข้ามชาติของเธอ 
เพิ่มข้ึน ช่วงปลายทศวรรษ ๑๙๓๐ ถึงช่วงครึ่งแรกของทศวรรษ ๑๙๔๐  
เป็นยุคทองด้านภาพยนตร์เพลงของฮอลลีวูด ซ่ึง Miranda เป็นนักร้อง 
นักเต้น และนักแสดงที่มีประสบการณ์บนจอเงินของบราซิลมาแล้ว ดังนั้น 
เธอมักได้รับบทบาทเป็น “คนอ่ืน ๆ” ที่เป็นชาวละตินผู้มาจากต่างแดน  
สำาหรับช่วงที่มีปริมาณการผลิตภาพยนตร์เพลงจำานวนมากน้ัน Miranda  
ได้ก้าวไปเป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างภาพยนตร์เพลงของ Twentieth  
Century Fox ได้ในไม่ช้า พร้อม ๆ  กับเพือ่นร่วมอาชีพดาราผวิขาวสญัชาต ิ
อเมริกันของเธอที่ชื่อ Betty Grable และ Alice Faye เช่น The Night in 
Rio (๑๙๔๑) Spring Time in the Rockies (๑๙๔๒) The Gang’s All 
Here (๑๙๔๓) อย่างไรก็ตามเมื่อคร้ังแรกเร่ิมเป็นนักแสดงในสหรัฐ- 
อเมรกิาได้เพยีงหนึง่ปี เธอเดนิทางกลบัไปบราซลิ ครัง้นัน้ Miranda  
ถูกวจิารณ์และถกูกล่าวหาว่าซมึซับ “ลกัษณะความเป็นอเมรกินั 
มากเกินไป” เป็นจุดผกผันให้เธอพัฒนาศักยภาพความเป็น 
ศิลปิน โดย Miranda ได้ปรับลีลาการแสดงให้เกิดการ 
ผสมผสานให้เข้ากับวัฒนธรรมชาวอเมริกาเหนือ เธอร้อง 
เพลงเป็นภาษาโปรตเุกสและภาษาองักฤษ โดยมักใช้ถ้อยคำา 
ที่ฟังง่ายแต่ดึงดูดความสนใจ ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งลักษณะ 
เฉพาะของวฒันธรรมบราซลิ เธอสามารถปลกุเร้าความสนกุ 
ให้แก่ผู้ชมชาวบราซิลที่มีความอ่อนไหวและต่อต้าน 
การเป็นดาราข้ามชาติของเธอในช่วงแรกกับการ 
ประกอบอาชีพในสหรัฐอเมริกา ซึ่งการแสดงของ 
Miranda ดำาเนนิไปตามกระบวนการผนวกรวมวฒันธรรม 
ทีต่า่งกนัใหไ้ด้แบบแผนวัฒนธรรมใหมแ่ต่ไม่ทิง้วฒันธรรมเดมิ  
(Transculturation) 

Miranda สวมชุดพืน้เมอืง baiana แสดงจนถงึวาระสดุท้ายของชีวิต  
ในสหรฐัอเมรกิา Miranda เป็นนกัแสดงทีใ่คร ๆ  กจ็ำาได้ทนัท ีและถกูจดจำา 
มากที่สุดจากงานแสดงภาพยนตร์กับ Twentieth Century Fox ซึ่ง 
ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทำาด้วยระบบภาพยนตร์สี โดยแต่ละเรื่องที่เธอแสดง 
นั้น Miranda สะกดทุกสายตาด้วยชุดหรูหรา รองเท้าพื้นสูงส้นตึก สวม 
เครื่องประดับศีรษะเป็นตะกร้าผลไม้ดูรุงรัง ซึ่งลักษณะการแต่งกายเป็น 
แบบชดุพืน้เมอืง baiana ทัง้แบบดัง้เดมิและประยกุต์ รอยยิม้เสน่ห์ของเธอ  
เสยีงแนวใหม่ของเธอทีเ่ปล่งออกอย่างรวดเรว็ นำา้เสยีงสงูแต่สำาเนยีงชัดเจน 
ไม่ผิดเพี้ยน สร้างความสดชื่นให้แก่ผู้ฟัง เธอมีบุคลิกของความสนุกสนาน 
ขี้เล่น ตลอดจนสอดแทรกเรื่องตลกขบขัน เพราะเธอปรารถนาให้ผู้ชมม ี
เสียงหัวเราะ การเต้นที่ไหลลื่นต่อเนื่อง การหมุนสะโพกไปรอบ ๆ และ 
เคลื่อนไหวมือได้อย่างงามสง่า สื่ออารมณ์อย่างเข้มแข็งทรงพลัง อีกท้ัง  
Miranda ได้สร้างความใกล้ชิดกับผู้ชมด้วยการแสดงท่าทางก้าวเดิน 
อย่างรวดเร็วและแววตาเป็นประกายเพื่อสะกดอารมณ์ของผู้ชม ท่วงท่า 
พฤติกรรมของเธอที่แสดงออกล้นเกินจริง แต่ดูมีเสน่ห์ชวนมองได้อย่าง 
ลงตัวสมบูรณ์แบบ นี่คือรูปร่างหน้าตาอันเป็นสัญลักษณ์ของ “บุคคลอัน 
น่าทึ่งชาวบราซิล”  

วิมลิน มีศิริ



๑๘

หน่วยกู้หนัง

ประมาณปี ๒๕๕๘ น้องอาสาพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยคนหนึ่ง ได้ถาม 
หน่วยกู้หนังว่า ใครเป็นตากล้องถ่ายหนังไทยที่อายุมากที่สุดและยังถ่ายหนัง 
อยูใ่นปัจจบุนั ตอนนัน้ในหัวคดิออกเพยีงชือ่เดยีว คอื คณุปัญญา นิม่เจรญิพงษ์  
และเมื่อปี ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์จัดงานนิทรรศการ The Magnificent Five:  
เบญจภาคีกล้องถ่ายภาพยนตร์ หน่วยกู ้หนัง มีโอกาสได้พบคุณปัญญา 
นิม่เจรญิพงษ์ จงึขออนญุาตสมัภาษณ์ประวตัชิวีติและการทำางานเพือ่เก็บเป็น 
ข้อมูล ในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่หอภาพยนตร์ และในการนี้คุณ 
ปัญญายงัได้บรจิาคสำาเนาไฟล์ภาพเบือ้งหลงัการทำางานตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั
และบทภาพยนตร์ให้หอภาพยนตร์อีกจำานวนหนึ่ง 

ประวัติโดยย่อ
คณุปัญญา นิม่เจรญิพงษ์ เกดิวันที ่๖ ก.ค. ๒๔๘๙ เป็นคนตลิง่ชนั ฝ่ังธน  

คุณพ่อชื่อ ปลั่ง นิ่มเจริญพงษ์ ทำางานเป็นลูกจ้างที่กรมอู่ทหารเรือ คุณแม่ 
ชื่อ สม นิ่มเจริญพงษ์ อาชีพทางครอบครัวพ่อและแม่เป็นชาวสวนทุเรียน 

เด็กชายปัญญาเริ่มเรียนหนังสือครั้งแรกที่อนุบาลโรงเรียนวัดเรไร  
โรงเรียนปิยะวิทยา และมาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนศิษย์วัฒนาจนจบ 
ชั้นประถมศึกษาที่ ๔  ชีวิตในวัยเยาว์ เด็กชายปัญญาก็เหมือนกับเด็กคนอื่น 
ในละแวกเดียวกัน ที่เที่ยววิ่งเล่นตามท้องร่องสวน สนุกไปวัน ๆ จนวันหนึ่ง  
คณุอาทีบ้่านได้พาเดก็ชายปัญญาไปดหูนงัทีพ่ระนคร ซึง่ในสมยันัน้ต้องลงเรอื 
แท็กซี่ผ่านร่องสวนต่าง ๆ และมาต่อรถเมล์ที่ท่าพระจันทร์ เพื่อไปดูหนังที่ 
โรงภาพยนตร์แคปปิตอล

“วนันัน้ผมจำาได้ด ีหนงัฉายเรือ่ง วนัดวล มคีลนิต์ อสีต์วดูเล่นเป็นพระเอก  
เป็นหนังคาวบอย ที่พ่อลูกต้องมาดวลปืนกัน พอหนังฉายก็แปลกใจว่า ภาพ 
คนไปปรากฏบนจอได้อย่างไร ผมได้แต่หันคอไปด้านหลงัเพือ่ดแูสงออกมาจาก 
เครื่องฉาย หนังเรื่อง วันดวล มันเปลี่ยนชีวิตผมไปจริง ๆ”

พออายไุด้ ๑๒ ปี เดก็ชายปัญญาได้เข้าศกึษาต่อชัน้มธัยมศกึษาทีโ่รงเรยีน 
สวุรรณารามวิทยาคม ตอนเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เด็กชายปัญญาเก็บเงินค่า

ขนมเพื่อซื้อหนังสือโฟโต้เกี่ยวกับกล้องมาอ่าน และ
ขอเงินทางบ้านเพื่อซื้อกล้องอัลฟ่า วันคลิก 

ขนาดฟิล์ม ๑๒๐ มม. ซึง่เป็นกล้องตวัแรก 

ในชีวิตของเด็กชายปัญญา และได้หัดฝึกฝนถ่ายรูปตามงานต่าง ๆ และเมื่อจบชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ก็ได้มาศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนผะดุงศิษย์ 
พิทยา ระหว่างเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๘ หัวใจของหนุ่มน้อยปัญญาต้องการจะ 
เรยีนถ่ายรปูมาก ไม่อยากเรยีนสายสามญัเลย จึงแอบหนไีปสอบเข้าเทคนคิกรุงเทพ  
สาขาช่างภาพ โดยไม่บอกให้พ่อปลั่งรู้ เมื่อความแตก พ่อปลั่งโกรธมาก เพราะพ่อ 
ปลั่งมีความต้ังใจให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจะได้มาดูแลสวน 
ทุเรียนที่บ้าน พ่อปลั่งถามว่า  

“จะเรียนถ่ายภาพไปทำาไม จะเป็นเจ๊กเปิดร้านถ่ายรูปเหรอ จะไปถ่ายรูป 
งานแต่งเหรอ”

“ก็ไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวมันก็มีทางทำามาหากินเอง” หนุ่มน้อยปัญญาตอบ
และเมื่อคุณปัญญาเรียนจบเทคนิคกรุงเทพ ในระดับชั้นประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ ๓ ก็มารับราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่แผนกโสตฯ เป็นที่ 
แรก แต่ทำางานได้เพียงเดือนเดียวก็ต้องออก เพราะเบื่อกับระบบข้าราชการ คุณ 
ปัญญาบอกว่า 

“ผมชอบใช้ชีวิตผจญภัยมากกว่า ไม่อยากเดินส่งเอกสารแล้ว ถ้าไม่ออก ผม 
ก็ยังไม่ได้ถ่ายรูปสักที” 

จังหวะพอดีมีผู ้ใหญ่มาชวนไปทำาหนังสือพิมพ์บางกอกนิวส์ (อยู ่ข ้าง 
โรงพยาบาลกลาง ปัจจุบันไม่มีแล้ว) ให้ไปถ่ายภาพข่าวอาชญากรรม ช่วงนี้เองที่ 
คุณปัญญาเร่ิมรู ้จักคนในวงการถ่ายรูปมากขึ้น ต่อมาได้รู ้จักกับ คุณสุมิตร 
สิทธิประเสริฐ ช่างภาพนิตยสารโลกดารา คุณสุมิตรจึงชวนคุณปัญญาให้มาเป็น 
ผู้ช่วย ถ่ายรูปลงในนิตยสารโลกดารา ซึ่งคุณสุมิตรจะถ่ายหน้าปกนิตยสาร ส่วน 
คณุปัญญาถ่ายภาพด้านในของหนงัสือ เนือ้หาเป็นเร่ืองเก่ียวกับเบือ้งหลงัหนงัไทย  
ทำางานนติยสารโลกดารามาได้ประมาณ ๓-๔ ปี คณุมานะ แพร่พนัธุ ์(หนงัสอืพมิพ์ 
บ้านเมือง) จึงได้มาชวนคุณปัญญาเปลี่ยนงานใหม่

“สนใจไหม คุณสักกะต้องการหาช่างภาพมาถ่ายภาพนิ่งในกองถ่ายหนัง”  
เมือ่ได้ยนิคำาชวน ในใจคณุปัญญาก็รูส้กึหวัใจพองโต เริม่รูส้กึว่าใกล้ความฝัน 

เข้าไปทุกที คุณปัญญามีจุดมุ่งหมายในชีวิต คือเป็นช่างถ่ายภาพยนตร์ไทย แต่ไม่ 
กล้าบอกใครเพราะกลัวไปไม่ถึง จึงแอบเก็บความฝันนี้ไว้ในใจแต่เพียงผู้เดียว

ปี ๒๕๑๙ คุณปัญญาจึงได้ทำางานในกองถ่ายหนังของ คุณสักกะ จารุจินดา  
ในเรื่อง ขุนศึก (๒๕๑๙) ตำาแหน่งถ่ายภาพนิ่งเบ้ืองหลังภาพยนตร์ และมีอยู่ 
ฉากหนึ่งเป็นฉากทหารกรุงศรีอยุธยาเดินทัพ ซ่ึงคุณปัญญาต้องไปถ่ายอยู่บน 
หน้าผาสูง เพราะต้องการให้รูปนี้ออกมาเป็นภาพทหารกรุงศรีอยุธยาเดินทัพ โค้ง 

เป็นรูปตัว S ซึ่งเมื่อ คุณสักกะ เห็นภาพนี้แล้ว ได้เอ๋ยปากชมคุณปัญญาว่า ถ่าย
ภาพออกมาได้สวยงาม คุณสักกะจงึมอบหมายให้ถ่ายภาพนิง่อีกในหนงัเร่ือง 
ถัดมา คือเรื่อง พยัคฆ์ร้ายไทยถีบ (๒๕๑๙) ซึ่งในตอนนี้เองที่ชื่อ ปัญญา 

เริ่มเป็นที่รู้จัก ว่าเป็นคนถ่ายภาพนิ่งได้สวยงาม จนผู้กำากับภาพยนตร์ของ 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น หลายท่านต้องการตัวไปร่วมงานด้วย และคุณปัญญา 

ได้รู ้จักบุคคลท่านหนึ่งที่คุณปัญญาบอกว่าเปรียบเสมือนผู้มีพระคุณ และ 
เป็นอาจารย์ที่คอยสอนเรื่องการถ่ายภาพยนตร์ให้ บุคคลท่านนี้คือ คุณโชน 

บุนนาค หรือ พี่แดง และกลางปี ๒๕๑๙ คุณโชนได้พาคุณปัญญาเข้าวังอัศวิน  
เพื่อกราบพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล หรือ พระองค์ชายใหญ่

 “วันแรกที่เข้าวัง ผมตัวสั่นเลย แต่ท่านธรรมดานะ ไม่ถือตัวเลย” 
ในวังอศัวิน คณุโชนได้แนะนำาคุณปัญญาได้รูจ้กักับ คณุเป๊ียก โปสเตอร์ ผูก้ำากับ 

ภาพยนตร์ ที่กำาลังจะเปิดกล้องหนังเรื่องใหม่ คือเรื่อง วัยอลวน (๒๕๑๙) ในกอง 

ช่างถ่ายภาพยนตร์ไทย

คณุปัญญา นิม่เจรญิพงษ์
ในวัย ๗๒ ปี ที่หัวใจยังติดไฟในการท�างานอยู่ตลอดเวลา

มานัสศักดิ์ ดอกไม้



ถ่ายหนัง วัยอลวน คุณปัญญาจึงได้ติดตามคุณโชนไปช่วยจัดแสง จนคุณโชนเห็น 
ว่าทำาได้ เลยปล่อยให้คุณปัญญาแสดงฝีมืออย่างเต็มที่ จนคุณเปี๊ยก โปสเตอร์เห็น 
ฝีมือจึงต้องถามว่า 

“เรียนอะไรมาถึงจัดแสงได้”
“เรียนช่างภาพเทคนิคกรุงเทพมาครับ” คุณปัญญาตอบ
คณุเป๊ียก โปสเตอร์ จงึไว้ใจปล่อยให้คุณปัญญาได้ลองฝีมอืถ่ายหนงั วยัอลวน  

บางฉาก โดยมีเปี๊ยก โปสเตอร์ และคุณโชน ยืนดูข้าง ๆ หลังจากนั้นก็ได้ถ่ายมา 
เรื่อย ๆ จนถึงหนังเรื่อง แก้ว (๒๕๒๓) คุณเปี๊ยกจึงได้ให้โอกาสปัญญาถ่าย 
ภาพยนตร์คนเดียวตลอดทั้งเรื่อง 

“ผมรู้สึกดีใจที่ได้ทำาตามความฝันของตัวเอง และภูมิใจที่ลบคำาสบประมาท 
ของคนทีม่องว่าเราไม่มทีางเป็นช่างภาพได้ เพราะผมเป็นคนตวัเลก็ ซึง่ในสมยัก่อน 
ช่างภาพหนังไทยต้องเป็นคนตัวใหญ่” คุณปัญญา พูดด้วยนำ้าเสียงที่เข็มแข็ง

หลังจากนั้นคุณปัญญาได้ถ่ายภาพให้ผู้กำากับภาพยนตร์ในค่ายไฟว์สตาร์อีก 
หลายท่าน เช่น เงาะป่า (๒๕๒๓) ของเสด็จพระองค์ชายใหญ่ และคุณเปี๊ยก  
โปสเตอร์, หลวงตา (๒๕๒๓) ของคุณเพิ่มพล เชยอรุณ, ทหารเรือมาแล้ว (๒๕๒๔)  
ของคุณล้อต๊อก, กตัญญูประกาศิต (๒๕๒๖) ของคุณแจ๊สสยาม, เพชรตัดเพชร  
(๒๕๒๗) ของสักกะจารุจินดา ฯลฯ  ช่วงเวลานี้คุณปัญญาขยับตัวไปไหนแทบ 
ไม่ได้ กองชนกอง จบจากเรื่องนี้ก็มาต่อเรื่องนี้ 

ปี ๒๕๒๘ คณุปัญญาได้ร่วมงานกบัคุณยทุธนา มกุดาสนทิ ผูก้ำากบัภาพยนตร์ 
ที่โด่งดังมาจากเรื่อง น�้าพุ (๒๕๒๗) และกำาลังจะเปิดหนังใหม่ คือเรื่อง ผีเสื้อและ
ดอกไม้ ภาพยนตร์เรื่องนี้นับได้ว่าสร้างชื่อให้คุณปัญญาเป็นอย่างมาก เพราะเป็น 
งานถ่ายภาพที่สมจริง ตาเห็นอย่างไร ภาพก็ออกมาเช่นนั้น และอารมณ์หนังก็ได้ 
อย่างทีผู่ก้ำากบัภาพยนตร์ต้องการ คณุปัญญาเล่าให้ฟังว่า “หง่าวปล่อยให้ผมกำากบั 
ภาพได้อย่างเต็มที่ เรียกได้ว่ามีอิสระในการกำากับภาพได้อย่างเต็มตัว” และใน 
ปีเดียวกันนั้นเอง คุณอังเคิลและคุณปี๊ด กำาลังเตรียมตัวทำาหนังเรื่องแรก จึงไป 
กองถ่ายหนังคุณเปี๊ยก โปสเตอร์ เพื่อขอคำาปรึกษาในเรื่องการทำาหนัง จึงเจอคุณ 
ปัญญาในกองถ่ายหนัง และได้ชวนมาถ่ายหนังเรื่องแรกให้เขาทั้งสองคน ในเรื่อง  
ซึมน้อยหน่อยกะล่อนมากหน่อย ซึ่งหนังประสบความสำาเร็จทางรายได้อย่างมาก  
(ต่อมาภายหลังปัญญาก็ได้มาถ่ายหนังให้ผู้กำากับภาพยนตร์ ในค่ายไท เอ็นเตอร์- 
เทนเมนต์ อีกหลายท่าน เช่น ดีแตก (๒๕๓๑) ของคุณอังเคิล, รักแรกอุ้ม (๒๕๓๑)  
ของคุณสมจริง ศรีสุภาพ, ปุกปุย (๒๕๓๓) ของคุณอุดม อุดมโรจน์ ฯลฯ)

ปี ๒๕๓๐ คณุพรพจน์ กนษิฐเสน เจ้าของพรพจน์ฟิล์ม  ได้ชักชวนคณุปัญญา 
ให้มากำากบัภาพยนตร์ในค่ายหนงัของตวัเอง ซ่ึงคุณปัญญาได้ตอบตกลง ภาพยนตร์ 
เรื่องนี้มีชื่อว่า ถามหัวใจคุณก็ได้ นำาแสดงโดย ฉัตรชัย เปล่งพานิช, นาถยา แดง
บหุงา และเดก็หญิงแป้ง หนงัประสบความสำาเรจ็พอสมควร ทางค่ายจงึเปิดโอกาส 
ให้ทำาหนังเรื่องที่สอง เรื่อง ห้าวเล็ก ๆ ในปี ๒๕๓๒ นำาแสดงโดย เอ อนันต์  
บุนนาค และ อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์ ในตอนแรกผู้ใหญ่ในค่ายไม่ค่อยเห็นด้วย  

เพราะพระเอกและนางเอกเป็นดาราหน้าใหม่ด้วยกันทั้งคู่ จึงกลัวหนังจะ 
ขาดทุน แต่คุณปัญญาเชื่อว่า เอ อนันต์ และ อ้อม สุนิสา มีคาแรกเตอร์ตรง 
ตามบทภาพยนตร์ จงึไม่ยอมเปลีย่นตวัผูน้ำาแสดง และความคดิของคณุปัญญา 
ก็ถูก ภาพยนตร์เรื่อง ห้าวเล็ก ๆ ออกฉายที่โรงภาพยนตร์สยาม หนังประสบ 
ความสำาเร็จอย่างสูง ผู้ชมต่างกระทืบเท้า หัวเราะลั่นโรง และแจ้งเกิดให ้
นางเอกหน้าใหม่ อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์ เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป

“หนังเรื่องนี้ ดัดแปลงมาจากชีวิตจริงของผมเอง คือในหนังห้าวเล็ก ๆ 
พ่อเป็นนักดนตรีไทยที่ไม่อยากให้ลูกเล่นดนตรีสากล แต่ตอนหลังของหนังก็
มาร่วมเล่นด้วยกันได้ ในชีวิตจริงพ่อผมไม่ต้องการให้เป็นช่างภาพ ผมก็ 
พยายามพิสูจน์ให้พ่อผมได้เห็น พ่อผมเป็นคนเฉย ๆ นะ แต่คนรอบข้างเคย 
บอกผมว่า พ่อภูมิใจในตัวผมมาก ที่ได้เห็นลูกชายคนเดียวออกทีวี ขึ้นไปรับ 
รางวัลตุ๊กตาทอง ทำาให้ชื่อเสียง นิ่มเจริญพงษ์เป็นที่ยอมรับ” คุณปัญญาพูด 
ด้วยรอยยิ้มเปื้อนนำ้าตา (คุณปัญญาได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง สาขาถ่ายภาพ 
ยอดเยี่ยม จำานวน ๔ ครั้ง และจากชมรมวิจารณ์บันเทิงจำานวน ๒ ครั้ง )

ตลอดระยะเวลาการทำางานของคุณปัญญา นิ่มเจริญพงษ์ ตั้งแต่วันแรก 
ในปี ๒๕๑๙ จนถงึปัจจบุนั ได้ร่วมงานกบัผูก้ำากบัภาพยนตร์ไทยมากมายหลาย 
ท่าน ซึ่งแต่ละท่านจะมีสไตล์งานที่แตกต่างกันไป ทำาให้คุณปัญญาได้ความรู ้
ในการถ่ายภาพยนตร์และได้ประสบการณ์ในการทำางานในกองถ่ายหนัง

แม้ว่าวงการภาพยนตร์ไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ 
ปัญญาก็คอยฝึกฝน หาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมตลอด ในวัย ๗๒ ปี ควรเป็นวัย
ที่ปลดเกษียณไปอยู่กับลูก ๆ หลาน ๆ ที่บ้าน แต่คุณปัญญายังคงอยู่ในกอง
ถ่ายภาพยนตร์ เพื่อรับงานถ่ายภาพที่เขารักตลอดไป 

 “ชีวิตปรกติผมเป็นคนเรียบง่าย แต่ถ้าถ่ายหนัง ผมยอมตาย กล้าได้
กล้าเสีย” คุณปัญญา กล่าวทิ้งท้าย

รางวัลตุ๊กตาทอง
ครั้งที่ ๑๕ ประจำาปี ๒๕๒๖ จาก กตัญญูประกาศิต
ครั้งที่ ๑๖ ประจำาปี ๒๕๒๗ จาก เพชรตัดเพชร 
 ร่วมกับ พจน์ พจนา, อรัญ สราญสโมสร
ครั้งที่ ๑๘ ประจำาปี ๒๕๒๙ จาก ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท
ครั้งที่ ๒๒ ประจำาปี ๒๕๓๓ จาก ฉลุย โครงการ ๒

รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง
ครั้งที่ ๑ ประจำาปี ๒๕๓๓ จาก ฉลุย โครงการ ๒
ครั้งที่ ๕ ประจำาปี ๒๕๓๗ จาก คู่แท้ ๒ โลก

ผลงานก�ากับภาพยนตร์
ถามหวัใจคณุกไ็ด้ (๒๕๓๐) นำาแสดงโดย ฉตัรชยั เปล่งพานชิ, นาถยา แดงบหุงา
ห้าวเล็กๆ (๒๕๓๒) นำาแสดงโดย อนันต์ บุนนาค, สุนิสา สุขบุญสังข์ 
ม่อก ๒ ต้องได้ ๓ (๒๕๓๔) นำาแสดงโดย สรุศกัดิ ์วงษ์ไทย, สนิุสา สขุบุญสงัข์
อุแว้สวรรค์ มหัศจรรย์ข้ามโลก (๒๕๔๐) นำาแสดงโดย อัษฎา พานิชกุล, 
ชาช่า อัลเทอร์เมท 



๒๐

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

คอลมัน์ กลุม่-อาชพี-คนรกัฟิล์มภาพยนตร์ ฉบบันีจ้ะพาท่านไปรูจ้กั 
กับ บริการอรชุนภาพยนตร์ หน่วยหนังกลางแปลงที่อยู่ศาลายามานาน 
กว่า ๓๐ ปี ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ คุณอรชุน แซ่เตี๋ยว เจ้าของ 
กิจการได้มาร่วมงาน “๘๑ ปี วิสันต์ สันติสุชา” ผู้กำากับหนังบู๊ภูธรชื่อดัง  
ในกิจกรรมภาพยนตร์กับผู้สูงอายุที่หอภาพยนตร์ 

เริ่มก่อตั้งอรชุนภาพยนตร์เมื่อไหร่

ผมเริ่มฉายหนังตั้งแต่อายุได้ ๑๐ กว่าขวบ ไปฉายหนังอยู่กับ 
จอหนังของลุงชื่อ สังเวียนภาพยนตร์ รับฉายหนังและมีบริการให้เช่า 
เครื่องเสียงเครื่องไฟตามงานต่าง ๆ ด้วย ผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์และ 
เร่ิมมีใจรัก บ้านเดิมตอนน้ันอยู ่แถวพุทธมณฑลแล้วก็ย้ายมาอยู ่ที ่
ศาลายา ผมก็เริ่มตั้งบริการของผมเองประมาณปี ๒๕๒๓ โดยใช้ชื่อของ 
ผมเองว่า อรชุนภาพยนตร์ ตอนนั้นหนังเรื่อง ไกรทอง และ ช่างเขาเถอะ  
กำาลงัดงั ค่าจ้างต่อคนืขัน้ตำา่ประมาณ ๓,๐๐๐ บาท แล้วก็ขึน้ราคาค่าจ้าง 
มาตามราคาค่าเช่าฟิล์ม ส่วนมากทีผ่มฉายจะเป็นหนงัใหม่ ผมไปเช่าฟิล์ม 
ที่บริเวณเฉลิมกรุง มีให้เช่าฟิล์มหลายร้านแล้วแต่จะสะดวก ทั้งหนังเก่า 
หนงัใหม่ ผมฉายปิดวกิบริเวณหน้าบ้านผมด้วย โดยเกบ็ค่าดตูอนนัน้ เดก็ 
๕ บาท ผู้ใหญ่ ๑๐ บาท เวลาปิดวิกก็จะติดใบปิดหนังทั่วตลาดศาลายา  
รายได้ก็พออยู่ได้ คนดูแถวศาลายาก็ดูหนังหลากหลาย แต่ช่วงนั้นน่าจะ 
เป็นหนังจีนฮ่องกง โจวเหวินฟะ หลิวเต๋อหัว และหนังไทย เช่น บุญชู 
ภาคแรก

สมัยนั้นรับงาน ๕๐,๐๐๐ บาท ก็เคยฉาย ค่าเช่าฟิล์มหนังไทย 
หนังใหม่ก็ ๒๕,๐๐๐ บาท แล้ว ผมเคยรับค่าจ้างสูงสุด ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

เพราะตอนน้ันเจ้าภาพขายที่ดิน 
ได้ ก็จะมีเรื่องสมศรี 422 อาร์, 
คนเหล็ก และหนังจีนของชอว ์
บาร์เดอร์ใช้นักพากย์ประจำาช่ือ  
พีห่นึง่ ฉายา “ต้อยติง่ ดอกทอง”  
พากย์คนเดียว แล้วก็มหีนงัอนิเดยี
จะมีนักพากย์อีกคน ผมจำาชื่อ 
ไม่ได้ มันนานมากแล้ว 

สมัยนั้น หน่วยหนังกลางแปลงในย่านนี้มีที่ไหนบ้าง

ที่พอจำาได้ก็มีจอ ส.ประดิษฐ์ภาพยนตร์ สามพรานภาพยนตร์  
ศรีสวัสดิ์ภาพยนตร์ที่ดอนหวาย ขวัญใจบ้านนาที่นครชัยศรี กาเหว่า 
ภาพยนตร์ที่นครชัยศรี ขันทองเนรมิตรภาพยนตร์ เฉลิมลาภภาพยนตร์ 
ทีน่ครปฐม สนุนัท์ภาพยนตร์ทีก่าญจนบรุ ีจอพวกนีอ้ยูม่าก่อนผมอกีฉาย 
กันมาประมาณ ๔๐ กว่าปี แล้วก็มีอีกหลายจอ ตอนนี้เหลือไม่กี่จอ ผม 
เคยไปฉายงาน ๕ ธันวามหาราชที่ท้องสนามหลวงด้วย โดยมีคุณพี่ที่ร้าน 
วิชัยมูฟวี่อยู่เฉลิมกรุงตอนนั้นเป็นคนจัดการให้ไปฉายที่ท้องสนามหลวง  
แล้วก็จะมีร้านเช่าฟิล์มนำาฟิล์มมาให้บริการฉายด้วย โดยแต่ละจอจะใช้ 
การจับสลากเลือกหนังที่จะฉาย จะได้ไม่มีจอไหนได้เปรียบเสียเปรียบ

มาร่วมงานกับ วิสันต์ สันติสุชา 
แห่งสันติสุชาภาพยนตร์ ได้อย่างไร

 เริ่มจากผมรู้จักกับน้องสาวคุณวิสันต์ก่อน เพราะผมไปเช่า 
ฟิล์มร้านน้องสาวที่เฉลิมกรุง จนคุ้นเคยสนิทกัน แล้วพอดีบ้านคุณวิสันต์ 
อยู่แถวคลองทวีวัฒนา เวลาแกจะมาถ่ายหนังแถวศาลายาก็จะมาติดต่อ 
ให้ดูสถานที่ให้ ตอนนั้นน่าจะประมาณปี ๒๕๓๕ ก็จะมีบริเวณหน้าบ้าน 
ผมบ้างและละแวกใกล้เคียง บางทีคุณวิสันต์ก็จะให้ผมเล่นหนังด้วย ที ่
จำาได้ก็เรื่อง สยองก๋อย..ส์ (๒๕๓๕) โหดแล้วเท่ (๒๕๓๕) ผมนับถือคุณ 
วิสันต์เหมอืนพีช่าย ส่วนพ่ีแสงระวแีฟนแก ผมกน็บัถอืเหมอืนพีส่าวผม 
ครอบครวัคุณวิสันต์กับผมเหมือนครอบครัวเดียวกัน   

จากยุคฟลิ์มมาสู่ดิจิทัลต้องปรับตัวอย่างไร

ผมยังคงยึดการฉายเครื่องฉายระบบฟิล์มอยู่ดูมีความคลาสสิก 
ผมยงัไม่คดิทีจ่ะใช้เคร่ืองโปรเจคเตอร์ฉายหนงั เพราะยงัไม่รัก ผมกำาเนดิ 
มาตั้งแต่ยุคฉายฟิล์ม อุปกรณ์เครื่องฉายฟิล์มที่มีอยู่ก็ไม่คิดที่จะขาย จะ 
สูจ้นกว่าจะไม่ไหว  ถ้าไม่ได้ทำากจิการนี ้คดิว่าน่าจะมอบให้หอภาพยนตร์ 
เก็บไว้น่าจะดีที่สุด

อรชุน  แซ่เตี๋ยวอรชุน  แซ่เตี๋ยว
เจ้าของ อรชุนภาพยนตร์ 
หน่วยบริการหนังแห่งศาลายา 

ประสงค์ สว่างสุข 



ภาพยนตร์สนทนา

๒๑

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศไทยต้องพึ่งพาอาศัย 
แรงงานต่างด้าวมากข้ึน โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน  
เนือ่งจากขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชพี จากสถติใินเวบ็ไซต์กรม 
จัดหางานได้ระบุว่าในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ท่ีผ่านมา ประเทศไทยม ี
แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาอย่างถูกกฎหมายจำานวนมากกว่าหนึ่งล้าน 
แปดแสนคน แต่ทัง้นีจ้ากการคาดการณ์ หากรวมแรงงานทีเ่ข้ามาอย่าง 
ผดิกฎหมาย อาจจะมจีำานวนมากถงึห้าล้านคน  โดยส่วนมากจะเข้ามา 
เป็นแรงงานในภาคการผลิตอุตสาหกรรม งานภาคเกษตร งานประมง  
งานโรงงาน งานกรรมกร งานตามบ้าน เป็นต้น

การไหลทะลกัของแรงงานต่างด้าว โดยไม่ได้มมีาตรการทีร่องรับ 
อย่างรดักมุ ย่อมสร้างปัญหาในประเทศอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ ทัง้ปัญหา 
ที่เกิดจากคนไทยเจ้าของพื้นที่ อย่างอคติที่เกิดขึ้นต่อแรงงานที่มาจาก 
เพ่ือนบ้านและความแตกต่างทางวัฒนธรรม รวมไปถึงปัญหาสากล 
อย่างกระบวนการค้ามนษุย์และเรือ่งสทิธมินษุยชน ทีแ่รงงานข้ามชาติ 
มักจะถูกละเมิด 

ในเดอืนมกราคมศกนี ้หอภาพยนตร์อยากจะเชญิท่านสำารวจชวีติ 
ของแรงงานข้ามชาตเิหล่านีผ่้านสือ่ภาพยนตร์ การลกัลอบนำาเข้าแรงงาน
อย่างผิดกฎมาย ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของหนังสยองขวัญ 
หนึ่งตอนในภาพยนตร์เรื่อง ห้าแพร่ง (๒๕๕๒) ความสยองขวัญจาก 
ตัวละครคนรับใช้ชาวพม่าถูกนำาเสนอในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องดัง 
ลัดดาแลนด์ (๒๕๕๔) น่าสนใจที่ตัวละครแรงงานข้ามชาติท่ีก่อความ 
สยองขวัญน้ีล้วนเป็นเหยื่อของการกระทำาความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่าง 
ผิดกฎหมาย 

อีกมุมหนึ่งของตัวละครคนรับใช้ชาวพม่าถูกนำาเสนอในฐานะ 
ตัวละครท่ีเรียกเสียงหัวเราะผ่านพฤติกรรมที่แสดงความล้าหลัง และ 
ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเหมือนคนไทย อย่างเรื่อง แจ๋ว (๒๕๔๗)  
และ โกยเถอะเกย์ (๒๕๕๐)

ภาพยนตร์สนทนา

Burmese on the Roof

วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หอภาพยนตร ์
จดักจิกรรมภาพยนตร์สนทนา เรือ่ง ชวีติแรงงานต่างด้าว โดย 
จะจัดฉายสารคดีเกาหลีใต้ Burmese on the Roof ใน 
เวลา ๑๓.๐๐ น. หลงัจบภาพยนตร์มกีารพดูคยุกบั OH Hyun-
jin และ KO Duhyun ผูก้ำากบัภาพยนตร์ และ อดศิร เกิดมงคล 
ผูป้ระสานงานเครอืข่ายประชากรข้ามชาต ิ(Migrant Working 
Group)      

ชีวิตแรงงานต่างด้าว

ในขณะที ่ทีว่่างระหว่างสมทุร (๒๕๕๘) จะพาเราไปสำารวจชมุชน 
แรงงานพม่าในจังหวัดระนอง ซึ่งถือเป็นหนังไทยเรื่องยาวเพียงไม่กี ่
เรือ่งทีพ่ยายามสร้างความเข้าใจวฒันธรรมของแรงงานพม่าให้แก่ผูช้ม 
ชาวไทย

นอกจากภาพยนตร์สำารวจชีวิตแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
แล้ว หอภาพยนตร์ยังจะจัดฉายสารคดี Burmese on the Roof  
(๒๕๕๙) จากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจะพาเราไปสังเกตชีวิตประจำาวัน 
ของแรงงานก่อสร้างพม่า ๓ คน ที่ต้องอาศัยอยู่บนหลังคาของโรงงาน 
เฟอร์นิเจอร์ในประเทศเกาหลีใต้ 

 



พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

อมตะหนังเพ
ลงไม่จนรัก

๖๐ ปี

๒๒

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ในบรรดาหนังรักและหนังเพลงแบบไทย ๆ เท่าที่มีการสร้างกันมา 
ตั้งแต่อดีต อาจกล่าวได้ว่า สวรรค์มืด เป็นเร่ืองที่ประกอบไปด้วยความ 
หวานชื่น ขมขื่น และเรียบง่ายมากที่สุดเรื่องหนึ่ง ไม่เพียงแต่เฉพาะเนื้อหา 
ทีบ่ชูาต่อความบรสิทุธ์ิของความรกัและความดอีย่างซ่ือตรงเท่านัน้ หากแต่ 
ยังรวมไปถึงบทเพลงอันลึกซึ้งกินใจซึ่งยังคงเป็นอมตะมาจนทุกวันนี้ 

ที่มาของภาพยนตร์เรื่อง สวรรค์มืด เกิดจากแรงดลใจในการรับชม 
มหรสพภาพเคลื่อนไหวที่ส่งต่อกันมาเป็นทอด ๆ  เริ่มจาก สุวัฒน์ วรดิลก  
นักเขียนคนสำาคัญของไทยได้ชมภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Seventh 
Heaven ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๘๐ เนื้อหานั้นกล่าวถึงพนักงานกวาดท่อใต้ดิน 
ที่รับเอาหญิงสาวผู้อาภัพมาอยู่ด้วยกันในห้องพักอันซอมซ่อ จนเกิดเป็น 
ความรัก แต่กลับโชคร้ายเมื่อต่อมาชายหนุ่มถูกเกณฑ์ให้ไปรบในสงคราม 
โลกครั้งที่ ๑ จนส่งผลให้ตาบอด เกือบยี่สิบปีต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๙ สุวัฒน์ 
ได้นำาโครงเรื่องที่เขาประทับใจไม่รู ้ลืมนี้มาดัดแปลงในบริบทแบบไทย 
กลายมาเป็นละครเพลงเล่าเรื่องราวความรักของ “ชูวิทย์” หนุ่มพนักงาน 
เกบ็ขยะทีพ่า “เนยีร” สาวจรจดัข้างถนนมาอาศยัอยูใ่น “ทำาเนยีบชำา้ชอก”  
ของเขาด้วยความสงสาร ก่อนทีเ่ขาจะถกูหมายเรยีกให้ไปเป็นทหารร่วมรบ 
กับกองทัพไทยในสงครามเกาหลี และกลายเป็นคนตาบอดในเวลาต่อมา  
ในขณะที่หญิงสาวกลับถูกเศรษฐินีใจดีนำาตัวไปชุบเล้ียงเป็นลูกบุญธรรม

ละครเพลงเรื่องนี้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี ช่อง ๔ 
บางขุนพรหม นำาแสดงโดยนักร้องที่กำาลังมีชื่ออยู่ในตอนน้ันคือ สุเทพ 
วงศ์กำาแหง และ สวลี ผกาพันธุ์ ความยาว ๒ ตอน ตอนละ ๑ ชั่วโมง ใน 
ช่วงท่ีแพร่ภาพนั้น แรงดลใจของสุวัฒน์ได้ส่งต่อมาสู่ เทวมิตร กุญชร ณ  
อยุธยา นักธุรกิจใหญ่ ซึ่งได้รับชมละครเรื่องนี้อยู่ด้วยกันกับเพื่อนสนิทคือ  
รัตน์ เปสตันยี ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยคนสำาคัญ จนเกิดความคิดอยากนำา 
มาสร้างเป็นภาพยนตร์ และได้ก่อตั้งบริษัท คันจราภาพยนตร์ ตามชื่อตัว 
สะกดภาษาอังกฤษของนามสกุลตนเอง (กุญชร = KANJARA) เพื่อสร้าง 
ภาพยนตร์เร่ืองนี้โดยเฉพาะ โดยมอบหมายให้โรงถ่ายหนุมานภาพยนตร ์
ของรัตน์ เปสตันยีเป็นผู้ดำาเนินงานสร้าง

สวรรค์มืด ฉบับภาพยนตร์ถือกำาเนิดข้ึนในระบบฟิล์มสี ๓๕ มม.  
บันทึกเสียงขณะถ่ายทำา ซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากยิ่งในยุคที่หนังไทยเกือบ 
ทัง้หมดสร้างในระบบฟิล์ม ๑๖ มม. พากย์สดในโรง  ทมีงานแต่ละคนกล้็วน 
แล้วแต่เป็นเอตทคัคะของแต่ละแขนงในช่วงเวลานัน้ นอกเหนอืไปจาก รตัน์  
เปสตันยี ผู้กำากับภาพยนตร์ แล้วยังมี ประสาท สุขุม สมาชิกสมาคม 
ช่างถ่ายภาพแห่งอเมรกิา (ASC) มาเป็นผูถ่้ายภาพยนตร์ อไุร ศริสิมบตั ิเป็น 
ผู้ออกแบบฉาก หม่อมเจ้าไกรสิงห์ วุฒิชัย ผู้บุกเบิกวงการแฟชั่นไทย เป็น 
ผูอ้อกแบบเครือ่งแต่งกาย ปง อศัวนิกิลุ เป็นผูบ้นัทกึเสียง ส่วนผูอ้ำานวยการ 

สร้างคือเทวมิตรนั้น รับหน้าที่เป็นผู้ตัดต่อด้วยตนเอง
ไม่เพียงแต่จะลงทุนกว่า ๑ ล้านบาทในด้านการถ่ายทำาเพื่อให้ได ้

มาตรฐานสากล โจทย์ของภาพยนตร์ สวรรค์มืด ยังท้าทายด้วยการต้อง 
สร้างออกมาในรปูแบบภาพยนตร์เพลง ซึง่เป็นสิง่ทีห่่างหายไปจากเมอืงไทย 
นบัตัง้แต่สิน้โรงถา่ยภาพยนต์เสยีงศรกีรงุในช่วงสงครามโลก ครัง้ที ่๒  โดย 
มกีารแต่งเพลงเพิม่ขึน้อกีจากฉบบัละครโทรทศัน์ รวมแล้วทัง้หมด ๗ เพลง  
ที่ใช้เจรจาหรือดำาเนินเรื่อง คือ เทขยะ, มนต์รักดวงใจ, จนจริงไม่จนรัก,  
สอนหญงิ, พศิภาพดวงใจ, ภาวนา และสวรรค์มดื ซึง่ได้รวบรวมเอานกัแต่ง 
เพลงชัน้ครมูาร่วมกนัประพนัธ์ขึน้ ทัง้ล้วน ควนัธรรม, สมาน กาญจนะผลนิ,  
ชาลี อินทรวิจิตร, ไสล ไกรเลิศ, สุทิน เทศารักษ์ และเกษม ชื่นประดิษฐ์

ในส่วนของนักแสดง สุเทพ วงศ์กำาแหง ได้กลับมารับบทพระเอก 
เช่นเดียวกับในละคร แต่นางเอกนั้นเปลี่ยนเป็น สืบเนื่อง กันภัย นักแสดง 
หน้าใหม่เจ้าของมงกุฎนางสาวถิ่นไทยงามจากเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมี 
ศิลปินนักร้องนักแสดงอีกหลายคนมาร่วมด้วย ทั้งชาลี อินทรวิจิตร, 
พูลสวัสดิ์ ธีมากร, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, อดีศักดิ์ เศวตนันท์ และเพ็ญศรี 
พุ่มชูศรี นักร้องผู้เป็นภรรยาของสุวัฒน์ วรดิลกเอง

สวรรค์มืด ออกฉายเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ณ โรงภาพยนตร์ศาลา 
เฉลิมกรุง แม้จะไม่ประสบความสำาเร็จด้านรายได้ในตอนนั้น แต่แรงดลใจ 
และความตั้งใจที่จะถ่ายทอดเรื่องราวอุดมคติแห่งความรัก การวิพากษ ์
ความยากดีมีจน ความยึดมั่นในเมตตากรุณา และการยืนอยู่เคียงข้างกับ 
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ท่ีควรเท่าเทียมกันนั้น ก็ได้พิสูจน์คุณค่าของ 
สวรรค์มืด ให้ประจักษ์เด่นชัดมากขึ้นตามกาลเวลา และส่งผลให้หนังเพลง 
รักเรื่องนี้ยืนยงอยู่เป็นนิรันดร์ไม่ต่างจากความรักอันบริสุทธิ์ของ “ชูวิทย์”  
และ “เนียร” ผู้จนจริงแต่ไม่จนรัก

วนัเสาร์ที ่๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอ 
เชญิร่วมกจิกรรม “๖๐ ปี สวรรค์มดื: อมตะหนงัเพลงไม่จนรกั” ชมภาพยนตร์ 
สวรรค์มืด ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเปน็มรดกภาพยนตร์ของชาติ เมื่อ พ.ศ. 
๒๕๕๕ พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีประทับรอยมือรอยเท้า ณ ลานดารา 
ของนางเอก-สืบเนื่อง กันภัย และรับฟังบทเพลงประกอบภาพยนตร์ จาก 
พระเอก-สุเทพ วงศ์กำาแหง บรรเลงโดยวงกาญจนะผลิน

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด สอบถามโทร. 
๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔

รายการอ้างอิง  
มูลนิธิหนังไทย. (๒๕๓๘). สูจิบัตรโครงการหนังไทยกลับโรง ครั้งที่ ๑ มหกรรมทึ่งหนังไทย. กรุงเทพฯ
อจัฉราวรรณ ภูส่ริวิิโรจน์. (๒๕๔๓). พฒันาการละครเพลงของรพีพร. (วทิยานพินธ์มหาบณัฑติ). จฬุาลงกรณ์ 
     มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ



๒๓

จากนางสาวถิ่นไทยงามสู่นางเอกสวรรค์มืด

สืบเนื่อง กันภัย เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นลูกคนที่ ๒ 
ในจำานวนพี่น้องทั้งหมด ๕ คน จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนพุทธิโศภน จากนั้น
จงึเรยีนต่อในสายอาชพีทีโ่รงเรยีนการช่างสตรเีชยีงใหม่ (ปัจจบุนัคอืวทิยาลยัอาชวีศกึษาเชยีงใหม่)  
รุ่นเดียวกบั มาน ีมณวีรรณ นกัร้องและนกัแสดงชือ่ดงั เพือ่นทีเ่คยอยูบ้่านใกล้เรอืนเคยีงและเรยีน
มาด้วยกันกับเธอตั้งแต่ชั้นประถม 

หลังเรียนจบโรงเรียนการช่างสตรีเชียงใหม่ สืบเน่ืองได้นำาวิชาความรู้ที่เรียนมากลับไปรับจ้างตัดเย็บ 
เสื้อผ้าอยู่กับครอบครัวที่อำาเภอแม่แตง ขณะเดียวกันก็ได้เตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อไปสอบเข้าเป็นคร ู
ตามอย่างเพื่อน ๆ หลายคนไปด้วย แต่ชีวิตกลับต้องพลิกผันเมื่อนายอำาเภอแม่แตง ได้มาทาบทามให้เธอ 
เป็นตัวแทนของอำาเภอไปขึ้นเวทีประกวดนางงามของภาคเหนือ ชื่อ นางสาวถิ่นไทยงาม ประจำาปี พ.ศ.  
๒๔๙๙ โดยการประกวดมีขึ้นในงานฤดูหนาวประจำาปีของเชียงใหม่ ช่วงสิ้นปี ๒๔๙๘ ซึ่งผลปรากฏว่าเธอ 
สามารถคว้ามงกุฎมาครองได้

ไม่เพียงแต่จะได้รับตำาแหน่งนางงามอย่างไม่เคยคาดคิด โชคชะตายังได้นำาพาสาวน้อยสืบเนื่องให้เข้า 
มาสู่โลกมายาอย่างที่เธอก็ไมได้คาดฝันมาก่อนเช่นกัน เมื่อในปีถัดมา ประสาท สุขุม สามีของ เจ้าพรรณคำา  
สุขุม ซึ่งเป็นญาติของเธอ ได้มาชักชวนให้เธอไปเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่อง สวรรค์มืด ที่เขารับหน้าที่เป็น 
ผูถ่้ายภาพ สืบเนือ่งจึงจำาต้องเดนิทางไปกรงุเทพฯ เพือ่แสดงภาพยนตร์ประกบคู่กบั สเุทพ วงค์กำาแหง นักร้อง 
ที่กำาลังโด่งดังในตอนนั้น ซึ่งเธอในฐานะนักแสดงหน้าใหม่ต้องเจอบททดสอบที่ยากยิ่งกว่านางเอกส่วนใหญ่ 
ในตอนนั้นที่แสดงหนังพากย์และไม่มีการบันทึกเสียงระหว่างถ่ายทำา แต่ สวรรค์มืด ถ่ายทำาแบบ 
บันทึกเสียงจริงขณะแสดงไปด้วย  และเธอยังต้องร้องเพลงประกอบในเร่ืองถึง ๒ เพลง คือ เพลง  
“จนจริงไม่จนรัก” คู่กับสุเทพ วงศ์กำาแหง และเพลง “ภาวนา” 

หลังจบการถ่ายทำาภาพยนตร์เร่ืองแรกในชีวิต สืบเน่ืองได้เดินทางกลับมาใช้ชีวิตที่เชียงใหม่ 
ตามเดมิ ต่อมากองถ่ายภาพยนตร์เรือ่ง เหมนัต์จ�าพราก ของ เฑียรร์ กรรณสตู ซึง่เป็นหลาน 

เขยของ ประสาท สขุมุ ได้ประสบปัญหาขาดนกัแสดงในฉากทีถ่่าย 
ทำาทีเ่ชียงใหม่ จงึได้ชกัชวนให้สบืเนือ่งมารบับทแทน เธอจึงได้กลบั 
มาแสดงภาพยนตร์อีกครัง้ โดยร่วมแสดงกบั ชนะ ศรอีบุล และ อมรา 
อศัวนนท์ อย่างไรก็ตาม ไม่พบหลกัฐานว่าภาพยนตร์เรือ่งนีอ้อกฉาย
แต่อย่างใด หลังจากน้ันสืบเนื่องได้รับการทาบทามจากเฑียรร์ 
กรรณสตู ให้มาแสดงภาพยนตร์อีกคร้ัง แต่เน่ืองจากภาพยนตร์
เรือ่งดงักล่าวต้องเดนิทางไปถ่ายทำาไกลถงึประเทศญีปุ่น่ 
เธอจงึได้ปฏเิสธไป ฝากไว้แต่เพยีง สวรรค์มดื ผลงาน
ที่สมบูรณ์เพียงเรื่องเดียวแต่ประทับอยู่ในใจของ 
ผู้ชมอย่างไม่เคยเสื่อมคลาย

สืบเนื่อง กันภัย



โปรแกรมฉายภาพยนตร์

โปรแกรมฉายเดือมกราคม-กุมภาพันธ์
Screening Program

อังคารที่ ๒ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Little Boy (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๘ / กำากับโดย  Alejandro Monteverde / สนับสนุน
โดย โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย  Jakob 
Salvati, Emily Watson, Cary-Hiroyuki Tagawa / 
ความยาว ๑๐๖ นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)

เพพเพอร์ บัสบี หนูน้อยวัย ๘ ขวบ มักจะโดน 
กลั่นแกล้งและตั้งฉายาว่า “ลิตเติลบอย” เพราะเขา 
ตัวเล็กกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน แต่เขาถูกสอนว่าเขา 
สามารถทำาให้อะไรเกิดข้ึนได้ตามที่ใจต้องการ ถ้ามี 
ศรทัธาและเชือ่มัน่อย่างไม่เสือ่มคลาย เมือ่พ่อของเขา 
หายตัวไประหว่างการสู้รบในสงครามโลกครั้งที่สอง  
เพพเพอร์จึงเชื่อว่าเขาสามารถพาพ่อกลับมาได้โดย 
ใช้พลังศรัทธา

Tue 2 Jan / 17.30 / 106 min / USA / 2015

พุธที่ ๓ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

แจ๋ว (โปรแกรมชีวิตแรงงานต่างด้าว)
๒๕๔๗ / กำากับโดย ยงยุทธ ทองกองทุน / สร้างโดย บริษัท  
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำากัด / นำาแสดงโดย พรชิตา ณ สงขลา,  
จารุภัส ปัทมะศิริ, จารุณี บุญเสก / ความยาว ๙๒ นาที

เรื่องราวของสาวใช้ส่ีคนจากต่างพื้นท่ีทั้งภาคเหนือ  
ภาคอีสาน และพม่า ที่เบื้องหน้าดูปรกติธรรมดา แต่ 
เบือ้งหลังพวกเธอกลบัเป็นสายลบัไฮเทค ทีร่วมตวักนั 
เพือ่ตามสบืเรือ่งของผู้ทรงอิทธพิลในภารกิจลับระดับ 
ชาติ โดยมี ประเสริฐ ข้าราชการหนุ่มใหญ่คอยให ้
ความช่วยเหลือ แต่ความซื่อของพวกเธอเองนั้น ก็ 
ทำาให้ปฏิบัติการครั้งนี้ต้องเป็นไปอย่างวุ่นวายและ 
ทุลักทุเล

พฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ดรีมทีม ฮีโร่ฟันน�้านม (โปรแกรมสปิริตแห่งวัยเยาว์)
๒๕๕๑ / กำากับโดย กิตติกร เลียวศิริกุล / สร้างโดย บริษัท 
อาร์ เอส ฟิล์ม จำากดั / นำาแสดงโดย เกยีรต ิกิจเจรญิ, ศกลรตัน์ 
วรอุไร, อัมรินทร์ นิติพน, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ / ความยาว 
๑๐๐ นาที

เรื่องราวความวุ่นวายของ โค้ชเบิร์ด โค้ชทีมฟุตบอล 
ของโรงเรียนที่ถูกชักชวนแกมบังคับให้มาเป็นโค้ช 
ชักเย่อให้แก่เหล่าเด็กแสบระดับอนุบาล ๓ จำานวน  
๑๐ คน ในทีมชักเย่อ ดรีมทีม ที่ฝึกซ้อมแข่งขันกีฬา 
อนุบาลแห่งชาติ แต่ปัญหาต้องเกิดขึ้นเมื่อกติกา 
แข่งขันกำาหนดนักกีฬาไว้เพียง ๙ คน ซึ่งหมายถึงว่า 
เด็กคนใดคนหนึ่งต้องตกเป็นตัวสำารอง

ศุกร์ที่ ๕ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เพื่อนรัก (โปรแกรมสปิริตแห่งวัยเยาว์)
๒๕๒๐ / กำากับโดย สักกะ จารุจินดา / สร้างโดย  บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน จำากัด / นำาแสดงโดย ปัทมา ปานทอง, 
ปัทม์ ปัทมจิตร, Dana Myers, พอหทัย พุกกะณะสุต / 
ความยาว ๑๒๔ นาที

เรื่องราวเกี่ยวกับมิตรภาพอันบริสุทธิ์ของเด็ก ๆ ที ่
ไม่มีอะไรมาแบ่งแยกได้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือ 
ภาษา เมื่อ ภุชงค์ จิมมี่ และหมวย สามเพื่อนรักได้ 
หนีไปเที่ยวและหลงทาง จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ 
ความผูกพันที่เด็กทั้งสามคนจะไม่มีวันลืม

เสาร์ที่ ๖ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เอวังฯ  
(โปรแกรมสปิริตแห่งวัยเยาว์) 
๒๕๕๗ / กำากับโดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี / สร้างโดย True-
visions Original Pictures / นำาแสดงโดย สรวิชญ์ วิลเลี่ยม 
คอดุลโล, บัณฑิต เหล่าเจริญสุข / ความยาว ๑๑๘ นาที

ภาพยนตร์สารคดีบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างของ  
สามเณรวลิเลีย่ม เดก็ชายลกูครึง่วยั ๖ ขวบทีเ่ข้าร่วม 
โครงการบวชภาคฤดูร้อน เนื่องจากมีความเลื่อมใส 
ในพทุธศาสนาเป็นอย่างมาก กบั บณัฑติ เดก็เชือ้สาย 
ม้งวัย ๑๑ ปี ที่ถูกส่งตัวมาอยู่ที่วัดในจังหวัดอ่างทอง 
ร่วมกบัเดก็อกีสองพนัคน เพือ่จะได้เรียนหนงัสือและ 
มีชีวิตที่ดีกว่า

Sat 6 Jan / 13.00 / 118 min / Thailand / 2014

๒๔

เดือนมกราคม โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 
ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติด้วยภาพยนตร์ที่มีเด็ก
นำาแสดงมาจัดฉายให้ชม เพือ่ให้ได้เหน็การถ่ายทอด 
ตัวละครเด็กผ่านสื่อภาพยนตร์หลากหลายเนื้อหา 
และรูปแบบ รวมทั้งได้สัมผัสความน่ารักสดใส  
ความคิด จินตนาการ และพลังของเด็ก ๆ  หลาย 
ระดับและหลายชนช้ัน ในช่ือโปรแกรมว ่า  
“มิตรภาพในวัยเยาว์” ส่วนอีกโปรแกรมนั้นคือ 
โปรแกรม “ชีวิตแรงงานต่างด้าว” ซึ่งจะพาไป 
สำารวจชีวิตของแรงงานต่างด้าวผ่านสื่อภาพยนตร์  
ท่ามกลางปัญหาเกีย่วกบัประเดน็ดงักล่าวทีเ่กดิขึน้ 
มากมายในปัจจุบัน โดยในวันที่ ๒๐ มกราคม จะมี 
กิจกรรมภาพยนตร์สนทนาในประเด็นดังกล่าว  
พร้อมฉายภาพยนตร์สารคดีจากเกาหลีใต้เรื่อง 
Burmese on the Roof

สำาหรบัเดอืนกมุภาพนัธ์ ซ่ึงกลายเป็นตวัแทน 
เดอืนแห่งความรัก ปีนีห้อภาพยนตร์เลอืกฉายหนงั 
ที่สื่อให้เห็นถึงความรักที่เกี่ยวพันกับปาฏิหาริย ์
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งปาฏิหาริย์ที่เป็นเร่ืองเหนือ 
ธรรมชาติ หรือความพิเศษ เช่น รักระหว่างชนชั้น  
เชือ้ชาต ิภาษา ฯลฯ ในชือ่โปรแกรมว่า “ปาฏหิาริย์ 
กับความรัก” โดยในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ จะเป็น 
กิจกรรมพิเศษ ๖๐ ปี ภาพยนตร์เรื่อง สวรรค์มืด 
ซึ่งถือเป็นหนังเพลงรักที่บริสุทธิ์จริงใจและดีที่สุด
เรื่องหนึ่งของไทย



๒๕

เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ว่างระหว่างสมุทร 
(โปรแกรมชีวิตแรงงานต่างด้าว)
๒๕๕๘ / กำากบัโดย โสภาวรรณ บญุนมิติ, พีรชยั เกดิสินธุ ์/ 
สร้างโดย Dream Sequenze / นำาแสดงโดย แสงทอง 
เกตอุูท่อง, มารสิา คดิด์, Saw Marvellous Soe, Thar-Gyi,  
Peron Yasu / ความยาว ๙๐ นาที

หลังการตายของพี่เลี้ยงชาวพม่า ดาพบว่าลูกสาววัย  
๘ ขวบพูดแต่ภาษาพม่า ดารู้สึกว่าอาการผิดปกตินี้ 
อาจเก่ียวข้องกับความผูกพันระหว่างวิญญาณของ 
พีเ่ลีย้งกับลูกสาวของเธอ สองแม่ลูกจึงเดนิทางไปตาม 
หาครอบครวัของพีเ่ลีย้งทีค่อคอดกระ จงัหวดัระนอง  
เพ่ือนำาเถ้ากระดกูของพีเ่ลีย้งไปคนืให้ แต่ทัง้สองกลบั 
ได้พบเรื่องราวไม่คาดฝันมากมายทั้งในอดีต ปัจจุบัน  
และอนาคตในสถานที่แห่งนั้น

Sat 6 Jan / 15.00 / 90 min / Thailand / 2015

อาทิตย์ที่ ๗ มกราคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. My friend Raffi 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / กำากบัโดย Arend Agthe /  สนบัสนนุโดย สถาบนั
เกอเธ่ ประจำาประเทศไทย /นำาแสดงโดย Nicolaus von 
der Recke, Sophie Lindenberg, Henriette Heinze / 
ความยาว ๙๗ นาที (ภาษาเยอรมนั คำาบรรยายภาษาองักฤษ)

ราฟฟี เป็นเจ้าหนูแฮมสเตอร์ตัวโปรดของเด็กน้อย  
แซมมี เนื่องจากเป็นของขวัญที่พ่อให้เขาไว้เมื่อต้อง 
ไปทำางานที่อัฟกานิสถาน แต่วันหนึ่งเจ้าหนูกลับถูก 
ขโมยไปพร้อมกับรถของแม่ แซมมีจึงออกเดินทาง 
ตามหาอย่างไม่ลดละ แม้จะต้องเดนิทางข้ามเมอืงเลย 
ก็ตาม

Sun 7 Jan / 13.00 / 97 min / Germany / 2015

เวลา ๑๕.๐๐ น. Obaba   
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๘ / กำากับโดย Montxo Armendáriz / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตสเปน / นำาแสดงโดย Pilar López de 
Ayala, Juan Diego Botto, Bárbara Lennie / ความยาว 
๑๐๗ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ลเูดส นกัศกึษาสาวเดนิทางขึน้ไปในเขตหบุเขาลำาพงั  
เพื่อบันทึกเร่ืองราวและความรู้สึกของผู้คนในชุมชน 
ที่โดดเดี่ยวของโอบาบา ที่นั่น ทุกคนต่างต้อนรับเธอ 
ด้วยความอบอุ่นและพร้อมทีจ่ะแบ่งปันเรือ่งราวของ 
พวกเขาให้กับเธอ โดยเธอได้ค้นพบว่าทั้งตัวเมือง 
และผู้คนนั้นเต็มไปด้วยเสน่ห์น่าดึงดูดและปริศนา 
บางอย่างที่กล้องของเธอไม่สามารถบันทึกไว้ได้

Sun 7 Jan / 15.00 / 100 min / Spain / 2005

อังคารที่ ๙ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

กรรไกร ไข่ ผ้าไหม (โปรแกรมสปิริตแห่งวัยเยาว์)
๒๕๕๗ / กำากับโดย บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / นำาแสดงโดย 
ธฤศวรรณ กาหาวงษ์, บญุฤทธ์ิ จนัทร์แก้ว, วริากร คิว้ศภุกร,  
สุทธิดา หงษา / ความยาว ๙๗ นาที

เร่ืองราวความสนุกสนานครั้งใหญ่ในโรงเรียนนานา 
จิตตรงกัน เมื่อนักเรียนทุกคนต้องเรียนรู้และฝึกพูด 
ภาษาองักฤษเพือ่ต้อนรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน  
อีกทั้งโรงเรียนได้รับเชิญให้ส่งนักเรียนเข้าประกวด 
ลีลาศเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกับ 
นานาชาติ ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ เกิดเป็นความอลเวง 
ของเด็กนักเรียนหลากรุ่นหลายแก๊งในโรงเรียน

พุธที่ ๑๐ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

5 แพร่ง (โปรแกรมชีวิตแรงงานต่างด้าว)
๒๕๕๒ / กำากบัโดย ปวณี ภรูจิติปัญญา, วสูิตร พลูวรลักษณ์, 
ทรงยศ สุขมากอนันต์, บรรจง ปิสัญธนะกุล, ภาคภูมิ 
วงศ์ภูม ิ/ สร้างโดย บรษิทั จเีอม็เอ็ม ไท หบั จำากดั / นำาแสดง 
โดย มาช่า วัฒนพานิช, นิโคล เทริโอ, วรเวช ดานุวงศ์, ชาลี 
ไตรรัตน์, จิรายุ ละอองมณี / ความยาว ๑๒๕ นาที

ภาพยนตร์ที่สานต่อแนวทางความสำาเร็จของเรื่อง 4 
แพร่ง เล่าเรื่องราวความสยองขวัญและความกลัวใน
หลากหลายรปูแบบ ประกอบไปด้วยภาพยนตร์สัน้ ๕ 
เรื่อง คือ หลาวชะโอน, ห้องเตียงรวม, Backpacker, 
รถมือสอง และคนกอง

พฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อรหันต์ซัมเมอร์ (โปรแกรมสปิริตแห่งวัยเยาว์)
๒๕๕๑ / กำากับโดย ภวัต พนังคศิริ / สร้างโดย บริษัท เอ.จี. 
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด / นำาแสดงโดย ธัชพล ชุมดวง, 
ฉายนันทน์ มโนมันสันติภาพ, อรุณ ภาวิไล, ยอดชาย 
เมฆสุวรรณ / ความยาว ๙๔ นาที

เ รื่ อ ง ราวของหลวงพี่
ใบบญุ พระพีเ่ลีย้งมอืใหม่ 
ต ้องงัดสารพัดวิธีทาง
ธรรมมาปราบกลุ ่มเณร
น้อยที่ผู ้ปกครองส่งมา
บวชเณรช่วงฤดูร้อน แต่
นอกจากต้องสู้รบปรบมอื
กบัเหล่าสามเณรจอมแสบ 
เขายังต้องต่อสู้กับจิตใจ
ของตัวเองในทุกครั้งที่ต้องเผชิญหน้ากับ นำ้าใส อดีต
คนรักผู้มีจิตใจชอบทำาบุญกุศลอีกด้วย

ศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Turma da Mônica em Uma Aventura 
No Tempo (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)   
๒๕๕๐ / กำากับโดย Maurício de Sousa, Rodrigo Gava, 
André Passos, Clewerson Saremba / สนับสนุน 
โดย สถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจำาประเทศไทย /  
นำาแสดงโดย Marli Bortoletto, Angélica Santos, Paulo  
Cavalcante / ความยาว ๘๐ นาที (ภาษาโปรตุเกส 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ทีส่ร้างจากหนงัสือการ์ตูนชดุยอดนยิมของ 
บราซิล เล่าเรื่องการผจญภัยของโมนิกาและเพื่อน ๆ   
เมือ่ แฟรงก้ี จอมอจัฉริยะได้สร้างเครือ่งย้อนเวลาขึน้ 
มาแต่แล้วดันเกิดอุบัติเหตุ จนทำาให้ธาตุดิน นำ้า ลม  
ไฟ ที่เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องถูกส่งข้ามเวลาไปในยุค 
ต่าง ๆ โมนิกาและเพื่อน ๆ จึงต้องหาทางนำาธาตุ 
เหล่านั้นกลับคืนมา

Fri 12 Jan / 17.30 / 80 min / Brazil / 2007

เสาร์ที่ ๑๓ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Big Hero 6   
(โปรแกรมพิเศษวันเด็กแห่งชาติ) 
๒๕๕๗ / กำากับโดย Don Hall, Chris Williams / สนบัสนนุ
โดย บริษัท โซนี่ พิคเจอร์ส รีลิสซิ่ง วอลท์ ดิสนีย์ สตูดิโอ / 
นำาแสดงโดย Ryan Potter, Scott Adsit, Jamie Chung / 
ความยาว ๑๐๒ นาที (พากย์ไทย)

ฮิโระ ฮามาดะ หนุ่มน้อยนักประดิษฐ์วัย ๑๔ ปี 
อาศัยอยู่กับป้าและพี่ชายที่เมืองซานฟรานโซเกียว  
โดยพี่ชายของเขาได้สร้างหุ ่นยนต์ตัวใหญ่ใจดีชื่อ  
“เบย์แมกซ์” ไว้ก่อนทีจ่ะจากไป จนกลายเป็นเพ่ือนซี้ 
ของฮิโระ เมื่อหายนะกำาลังคืบคลานเข้ามาในเมือง  
ฮโิระจงึต้องพึง่หุน่ยนต์เพือ่นซีต้วันี ้และเปลีย่นเพือ่น ๆ  
ของเขาให้กลายเป็นกลุ่มฮีโร่สุดไฮเทคเพ่ือคลี่คลาย 
เหตุการณ์อันเลวร้าย

Sat 13 Jan / 13.00 / 102 min / USA / 2014

เวลา ๑๕.๐๐ น. Paddington  
(โปรแกรมพิเศษวันเด็กแห่งชาติ) 
๒๕๕๗ / กำากับโดย Paul King / สนบัสนนุโดยบรษิทั พรีามิด 
ดิจิตอล จำากัด / นำาแสดงโดย Hugh Bonneville, Sally 
Hawkins, Julie Walters / ความยาว ๙๕ นาท ี(พากย์ไทย)

การผจญภัยของตัวการ์ตูนหมีน้อยจากเปรูที่ลี้ภัย 
มายังลอนดอนเพื่อตามหาบ้านที่ปลอดภัย ด้วย 
ความแปลกถ่ินทำาให้เขาหลงทาง จนกระทัง่ได้พบกบั 
ครอบครัวบราวน์ที่บังเอิญเห็นป้ายบนคอของเจ้า 
หมีน้อยที่เขียนว่า “ช่วยดูแลหมีตัวนี้ด้วย ขอบคุณ”  
พวกเขาจงึรบัเจ้าหมีน้อยไปเลีย้งดอูย่างด ีทกุอย่างดู 
เหมอืนจะสวยงาม จนกระทัง่ภณัฑารกัษ์ได้มาพบเจ้า
หมหีายากตวันี ้และต้องการนำาเขาไปไว้ในพพิธิภณัฑ์

Sat 13 Jan / 15.00 / 95 min / USA / 2014

อาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม

กิจกรรมทึง่! หนังโลก 

ฉาย Cleopatra (๒๕๐๖) เวลา ๑๒.๐๐ น. 
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บตัรราคา ๑๐๐ บาททกุทีน่ัง่  
(งดฉายภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)



๒๖

อังคารที่ ๑๖ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Story of Young Elephant
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๙ / กำากับโดย Kinoshita Ryo / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ ่น / นำาแสดงโดย Tetsuya Takeda, Toshiyuki 
Nagashima, Kurara Haruka / ความยาว ๑๐๖ นาท ี(ภาษา
ญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)

ระหว ่างสงครามแปซิฟ ิก 
รัฐบาลมีคำาส่ังให้กำาจัดสัตว์
ร้ายในสวนสัตว์ รวมทั้งช้าง
ด้วย เพื่อป้องกันสัตว์แตกตื่น 
อนัเนือ่งมาจากภยัทางอากาศ  
โชตะ ผู ้ดูแลช้างแม่-ลูก ที่ 
สวนสัตว์โตเกียว จึงทำาทุกวิถีทางเพื่อรักษาชีวิตสัตว์ 
ที่เขารัก รวมทั้งลูกช้างที่ยังรอดชีวิตอยู่ โดยการหา
ทางลักลอบย้ายมันไปยังสวนสัตว์แห่งใหม่

พุธที่ ๑๗ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

5 หัวใจฮีโร่ (โปรแกรมสปิริตแห่งวัยเยาว์)
๒๕๕๒ / กำากับโดย กฤษณพงศ์ ราชธา / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / นำาแสดงโดย 
นันทวุฒิ บุญรับทรัพย์, เพทาย วงษ์คำาเหลา, ศษิสา 
จนิดามณ,ี นวรตัน์ เตชะรตันประเสรฐิ, ดรนัต์ ตนัตวิชิติเวช, 
พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ / ความยาว ๙๐ นาที

เมือ่โรงพยาบาลถกูยดึโดยกลุม่ผูก่้อการร้ายข้ามชาติ  
ตัวประกันนับร้อยต่างรอความช่วยเหลืออย่างหมด 
หวัง กำาลังเจ้าหน้าท่ีถูกถล่มด้วยอาวุธสงคราม 
ความหวังเดียวที่เหลืออยู่คือกลุ่มเด็กนักสู้ ๕ คน ที่ 
ต้องผนึกกำาลังเข้าหำ้าหั่นกับเหล่าผู้ก่อการร้าย โดยมี 
ชวีติเพือ่นรกัในกลุม่ทีก่ำาลงัผ่าตดัหวัใจอยูเ่ป็นเดมิพนั

พฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

โกยเถอะเกย์ (โปรแกรมชีวิตแรงงานต่างด้าว)
๒๕๕๐ / กำากับโดย ยุทธเลิศ สิปปภาค / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / นำาแสดงโดย 
เกียรติศักดิ์ อุดมนาค, นาคร ศิลาชัย, จารุณี บุญเสก, อชิตะ 
สิกขมานา / ความยาว ๑๐๒ นาที

อู๊ด กับ ใหญ่ คู่รักเกย์ลงทุนทิ้งชีวิตอันวุ่นวายใน 
เมอืงหลวงมาซือ้ป๊ัมนำา้มนัร้างแห่งหนึง่ทีอ่ยูใ่นหบุเขา 
ห่างไกลความเจริญ เพ่ือหวังเป็นรังรักของทั้งคู่ แต ่
เมื่ออู๊ดจับได้ว่าใหญ่กลับไปมีสัมพันธ์กลับสาวทอม 
ชื่อ แตงโม เขาจึงวางแผนเปลี่ยนปั๊มแห่งนี้ให้กลาย 
เป็นหลุมฝังศพของคู่รัก แต่กลับต้องพบว่าปั๊มร้างที่ 
พวกเขาซื้อมานั้น มีวิญญาณของสาวแรงงานพม่า 
เฮี้ยนซ่อนอยู่

ศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

กิจกรรมดูหนังคลาสสิก 
กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี
ชมภาพยนตร์คลาสสกิของโลก  
พร้อมแลกเปลีย่นความคดิเห็น 
กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี ผู้อยู่ 
เบื้องหลังหนังไทยเรื่องสำาคัญ 
จำานวนมาก

เสาร์ที่ ๒๐ มกราคม 
ภาพยนตร์สนทนาชีวิตแรงงานต่างด้าว

เวลา ๑๓.๐๐ น. Burmese on the Roof  
๒๕๕๙ / กำากบัโดย OH Hyunjun, KO Duhyun / ความยาว 
๙๐ นาที (ภาษาเกาหลี, พม่า คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีจากประเทศเกาหลีใต้ที่บอกเล่า 
เรือ่งราวของ โซ, โจ และ ทอมมี ่แรงงานต่างด้าวจาก 
พม่าที่มาทำางานอย่างผิดกฎหมายในประเทศเกาหลี 
ใต้ และอาศัยอยู่บนหลังคาของโรงงานเฟอร์นิเจอร ์ 
แม้จะต้องสู้ทนกับงานที่หนัก แต่พวกเขาก็มีความ 
ภาคภูมิใจในตัวเอง โดยมีขวดเหล้าในวันหยุดสุด
สปัดาห์เป็นเครื่องปลอบประโลมใจ 

Sat 20 Jan / 13.00 / 90 min / Korea / 2016

เวลา ๑๕.๐๐ น.
สนทนากบั OH Hyunjun และ KO Duhyun ผู้กำากับ
ภาพยนตร์เรือ่ง Burmese on the Roof และ อดิศร 
เกิดมงคล ประสานงานเครือข่ายประชากรข้ามชาติ 
(Migrant Working Group)  

อาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. Le Havre  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / กำากบัโดย Aki Kaurismäki / สนบัสนนุโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย และสถาบัน 
ฝรัง่เศสประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย  André Wilms,  
Blondin Miguel, Jean-Pierre Darroussin / ความยาว  
๙๓ นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

มาเซล มาร์กซ์ นักเขียนตกอับ 
อาศยัอยูก่บัภรรยาและเลีย้งชพี 
ด้วยการขัดรองเท้า แม้จะยากจน 
และไร้บุตรแต่เขากับภรรยาก็มี 
ความสขุ วนัหนึง่ เขาบงัเอญิพบ 
กบัเดก็ชายทีเ่ดนิทางมากบักลุม่ 
ผู ้ลี้ภัยและหลบหนีการจับกุม
ของตำารวจเข้าเมอืงมาได้ มาเซลจงึช่วยเหลอืไว้พร้อม
ทั้งเกณฑ์เพื่อนและคนรู้จักให้ช่วยกันซ่อนเด็กน้อย 
คนนี้

Sun 21 Jan / 13.00 / 93 min / France / 2011

เวลา ๑๕.๐๐ น.
โปรแกรมพเิศษ ดหูนงักบัโดม 
พบกบัภาพยนตร์จากการคดัสรร
ของ โดม สขุวงศ์ และร่วมสนทนา
หลังชมภาพยนตร์

อังคารที่ ๒๓ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ลัดดาแลนด ์(โปรแกรมชีวิตแรงงานต่างด้าว)
๒๕๕๔ / กำากับโดย โสภณ ศักดาพิศิษฏ์ / สร้างโดย บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำากัด / นำาแสดงโดย สหรัถ สังคปรีชา, 
ปิยธิดา วรมุสิก, สุทัตตา อุดมศิลป์ / ความยาว ๑๒๕ 
นาที

ธร์ี หนุม่วยักลางคนอาศัยอยูกั่บครอบครัวในอพาร์ต- 
เมนต์กลางเมอืง เขาอดึอดัทีไ่ม่สามารถมบ้ีานเป็นของ 
ตวัเองได้ กระทัง่เมือ่ได้งานดทีีเ่ชยีงใหม่พร้อมเงนิเดอืน 
มากพอจะซื้อบ้านหลังหนึ่งได้ เขาจึงตัดสินใจยก
ครอบครวัย้ายไปอยูใ่นหมูบ้่านลดัดาแลนด์ โดยไม่ฟัง 
คำาทดัทานจากภรรยา จนในไม่ช้าทกุอย่างก็พงัพนิาศ
หลังเกิดคดีฆาตกรรมสาวใช้ชาวพม่าอย่างทารุณใน
ละแวกบ้าน 

พุธที่ ๒๔ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Blood of my Blood  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / กำากับโดย João Canijo /สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำาประเทศไทย  / นำาแสดง
โดย Rafael Morais, Rita Blanco, Anabela Moreira / 
ความยาว ๑๔๐ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

มาเซีย อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ย่านสลัมของเมือง 
ลสิบอนกบัลกู ๆ  คือ คลอเดยี และ โจกา และน้องสาว 
ทีช่ือ่ อเีวต็ วนัหนึง่ มาเซยีต้องวติกกังวลเมือ่ทราบว่า
คลอเดียนั้นมีความสัมพันธ์กับชายที่แต่งงานแล้ว ใน 
ขณะเดียวกัน โจกา ก็พยายามปกปิดเธอไม่ให้รู้เรื่อง 
เขาติดหนี้กับคนค้ายาเสพติด จนเมื่ออีเว็ตผู้เป็นน้า 
ได้รู้เข้าจึงพยายามช่วยหลานชาย

Wed 24 Jan / 17.30 / 140 min / Portuguese / 2011

พฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

แฟนฉัน (โปรแกรมสปิริตแห่งวัยเยาว์)
๒๕๔๖ / กำากับโดย นธิวัิฒน์ ธราธร, คมกฤษ ตรวิีมล, ทรงยศ 
สุขมากอนันต์, วิทยา ทองอยู่ยง, วิชชา โกจิ๋ว, อดิสรณ์ 
ตรีสิริเกษม / สร้างโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำากัด / 
นำาแสดงโดย ชาล ีไตรรตัน์, โฟกัส จรีะกลุ, เฉลมิพล ทฆิมัพร
ธีรวงศ์ / ความยาว ๑๑๑ นาที

ภาพยนตร์ทีส่ร้างปรากฏการณ์
แห่งปี ๒๕๔๖ เล่าเรือ่งราวของ
เจี๊ยบ เด็กข้ีอายที่พยายามเข้า
ร่วมแก๊งกับกลุ ่มเพื่อนผู ้ชาย
จอมแสบ แต่เขากลบัถกูล้อเลยีน
ว่าเป็นแฟนกับ น้อยหน่า เด็ก
ผู้หญิงที่อยู่บ้านใกล้กัน ด้วยความอายและอยากชนะ
ใจเพือ่น เจีย๊บจงึพยายามทำาตัวไม่ดีและหมางเมินต่อ
น้อยหน่าเพื่อนผู้สนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็ก

 = English Language or English Subtitle     



๒๗

ศุกร์ที่ ๒๖ - อาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม

โปรแกรมพิเศษจากผู้เข้าร่วมอบรมการจัดรายการ
ฉายภาพยนตร์ (Film Programming) ของ Japan 
Foundation Asia Center จัดฉายภาพยนตร์
อาเซียนและญี่ปุ่น หลากหลายเนื้อหาและรูปแบบ 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fapot.org

อังคารที่ ๓๐ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ (โปรแกรมสปิริตแห่งวัยเยาว์)
๒๕๓๗ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จำากดั / นำาแสดงโดย สนัตสิขุ พรหมศริ,ิ 
จินตหรา สุขพัฒน์ / ความยาว ๑๓๐ นาที

เรื่องราวครอบครัวของโอ๋ อ้น และอั้ม สามพี่น้องที่ 
กำาลังเผชิญกับปัญหาครอบครัว เมื่อพ่อและแม่ของ 
พวกเขากำาลังจะแยกทางกัน พวกเขาจึงต้องย้ายไป 
อยู่แฟลตของแม่กันตามลำาพัง วันหนึ่ง โอ๋ พี่สาว 
ตัดสินใจพาน้องชายกลับไปบ้านเก่าที่เคยอยู่กับพ่อ  
แต่กลับพบว่าพ่อได้ย้ายไปอยู ่เชียงใหม่เสียแล้ว 
พวกเขาจึงตัดสินใจไปหาพ่อ จนต้องเผชิญกับกลุ่ม 
ค้ายาเสพติด ขบวนการค้ามนุษย์ และเด็กเร่ร่อน

พุธที่ ๓๑ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เด็กโต๋ (โปรแกรมสปิริตแห่งวัยเยาว์)
๒๕๔๘ / กำากับโดย อารียา สิริโสภา, นิสา คงศรี / สร้างโดย 
ไทยฟิล์มพคิเจอร์ส, พกิโอนาย / นำาแสดงโดย ประยรู คำาชยั, 
เยาวเรศ อุตตะมะมิง, เรียงใจ เลาย้าง / ความยาว ๑๐๐ 
นาที

ภาพยนตร์สารคดีที่ติดตามชีวิตของเด็กชาวเขาเผ่า 
ต่าง ๆ ที่เดินทางมาเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในโรงเรยีนบ้านแม่โต๋ อำาเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่  
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน พวกเขายังต้อง 
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันและช่วยกันทำางาน โดยมีครู 
คอยให้ความดูแลใส่ใจ และมีครูใหญ่ที่สร้างโรงเรียน 
นี้ขึ้นมาเป็นผู้รับผิดชอบต่อทุกชีวิตที่อยู่ด้วยกัน

พฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

คู่แท้ 2 โลก (โปรแกรมปาฏิหาริย์กับความรัก)
๒๕๓๗ / กำากับโดย อุดม อุดมโรจน์ / สร้างโดย บริษัท ไท 
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำากัด / นำาแสดงโดย สหรัถ สังคปรีชา, 
กัลยา เลิศเกษมทรัพย์ / ความยาว ๙๖ นาที 

เรือ่งราวความรกัต่างสายพนัธุข์องชายหนุม่ผูม้อีาชพี 
เป็นสตันท์แมนในกองถ่ายภาพยนตร์ ซึ่งบังเอิญได้ 
ช่วยเหลือหญิงสาวแปลกหน้าคนหนึ่งไว้ในคืนฝนตก 
จนเกิดเป็นความรักความผูกพันที่ยากจะสมหวัง  
เมื่อแท้จริงแล้ว เธอคือผีดิบดูดเลือดหรือแวมไพร์  
การต่อสู ้เพื่อความรักอันบริสุทธิ์จึงเกิดขึ้น เมื่อ 
หญิงสาวที่เขารักกำาลังถูกเจ้าแห่งแวมไพร์ตามล่า

ศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

เดอะเลตเตอร์ จดหมายรัก 
(โปรแกรมปาฏิหาริย์กับความรัก)
๒๕๔๗ / กำากับโดย ผอูน จันทรศิริ / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อนิเตอร์เนชัน่แนล จำากดั / นำาแสดงโดย แอน 
ทองประสม, อรรถพร ธีมากร / ความยาว ๑๐๙ นาที

การเดินทางไปงานศพยายเล็กที่เชียงใหม่ ทำาให้ ดิว  
ได้รู้จักกับ ต้น นักวิจัยในดอยอ่างขาง จนเกิดเป็น 
ความประทับใจ เธอจึงตัดสินใจไปอยู่บ้านยายเล็กที่ 
เชยีงใหม่และคบหากับต้นจนแต่งงานกัน วนัหนึง่ ต้น 
พบจดหมายรักจากชายคนหนึ่งที่ส่งถึงยายเล็ก เขา 
ประทับใจจนอยากจะเขียนจดหมายเช่นนี้ถึงดิวบ้าง  
โดยไม่รูเ้ลยว่าจดหมายรกัเขาเขยีนขึน้นัน้จะแทนทกุ 
ความรู้สึกที่มีต่อดิวในวันที่เขาจำาต้องจากเธอไป

เสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ฮักมั่น  
(โปรแกรมปาฏิหาริย์กับความรัก)
๒๕๖๐ / กำากับโดย วรวุฒิ หลักชัย / สร้างโดย ฮักไอเดีย / 
นำาแสดงโดย มาติน วิลเลอร์, เบญจมาภรณ์ วิลัยมาตย์,  
จนัทร์จริา จนัทรมณ,ี ธนชติ พลนาล้อม / ความยาว ๘๔ นาที

จอย เดก็สาวในหมูบ้่าน ได้เข้ามาศกึษาต่อในโรงเรยีน 
ประจำาจงัหวัด ด้วยความน่ารกันสิยัด ีทำาให้มทีัง้เพือ่น 
นกัเรยีนชาวไทยและนกัเรยีนแลกเปลีย่นชาวลาวมา 
ตามจีบ อีกทั้งยังมีเพื่อนเก่าในหมู่บ้านแอบหลงรัก 
จอยอยู่ ขณะเดียวกัน มาติน ฝรั่งซึ่งถูกเมียทิ้ง กำาลัง 
มีความหวังครั้งใหม่กับ เพ็ญ แม่ของจอย ทั้งที่เพ็ญก็
มีสามีอยู่แล้ว เรื่องราวความรักอลวนจึงเกิดขึ้น

Sat 3 Feb / 13.00 / 84 min / Thailand / 2017

เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงคน..ไม่คิดถึง From 
Bangkok to Mandalay   
(โปรแกรมปาฏิหาริย์กับความรัก)
๒๕๖๐ / กำากบัโดย ชาตชิาย เกษนสั / สร้างโดย Magenta Film 
Studio / นำาแสดงโดย พไิลพร สุปินชมุภ,ู Sai Sai Kham Leng, 
Wutt Hmone Shwe Yi, Nay Toe / ความยาว ๑๒๗ นาที

ความรักและความคิดถึงที่ซุกซ่อนอยู่ในจดหมายสิบ
ฉบบัทีไ่ม่เคยเปิดอ่านมากว่าคร่ึงศตวรรษ จนเมือ่ ป่ิน 
สาวจากไทยได้พบจดหมายเหล่านีจ้ากพินยักรรมของย่า 
เธอจงึตดัสนิใจออกเดนิทางไปยังประเทศพม่า เพื่อนำา 
จดหมายไปเปิดอ่าน ณ ทีท่ีม่นัถกูเขียนขึน้ โดยร้องขอ 
ให้ โมนาย หนุ่มพม่าที่ย่าเขียนถึงในพินัยกรรม เป็น 
ผู้นำาทางเธอไปยังสถานที่บนจดหมายนั้น

Sat 3 Feb / 15.00 / 127 min / Thailand / 2017

อาทิตย์ที่ ๔  กุมภาพันธ์

เวลา ๑๓.๐๐ น. Herbert (A Heavy Heart) 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๕๙ / กำากับโดย Thomas Stuber / สนับสนุนโดย 
สถาบันเกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Edin 
Hasanovic, Peter Kurth, Reiner Schöne / ความยาว 
๑๐๙ นาที (ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เฮอร์เบิร์ต เป็นอดีตแชมป์มวยชื่อดัง ผู้ร้างราชัยชนะ
มานานหลายปี และผันตัวเองมาเป็นคนทวงหนี้และ
บอดีก้าร์ดเฝ้าผบั วนัหนึง่ เขากลบัพบว่าตนป่วยด้วย
โรคร้ายและมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน ส่งผลให้เขาพยายาม
หาทางคืนดีกับลูกสาวที่เขาเคยทอดทิ้งไป

Sun 4 Feb / 13.00 / 109 min / Germany / 2015

เวลา ๑๕.๐๐ น. El Árbol Magnético  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๖ / กำากับโดย Isabel de Ayguavives / สนับสนุน
โดย สถานเอกอคัรราชทตูสเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง 
โดย Andrés Gertrúdix, Manuela Martelli, Catalina 
Saavedra / ความยาว ๘๕ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

บรูโนกลับมาบ้านเกิดหลังจาก
หายหน้าไปหลายปี การมารวมตัว 
กับญาติพี่น้องในครั้งนี้ก็เพื่อ 
รำาลึกถึงบ้านของครอบครัวซึ่ง 
กำาลังจะถูกขายทอดตลาดใน 
ไม่ช้า แต่บ้านหลังเก่าที่เต็มไป 
ด้วยความทรงจำานีเ้ป็นเหมอืนกับแม่เหลก็ท่ีดงึทกุคน 
ไว้ด้วยกัน

Sun 4 Feb / 15.00 / 85 min / Spain / 2013

อังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

มหัศจรรย์แห่งรัก (โปรแกรมปาฏิหาริย์กับความรัก)
๒๕๓๘ / กำากับโดย หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล / สร้าง
โดย บริษัท นครหลวงภาพยนตร์ จำากัด / นำาแสดงโดย 
สินจัย เปล่งพานิช, ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, สันติสุข พรหมศิริ, 
วิลล่ี แมคอินทอช, นุสบา วานิชอังกูร, อังคนา ทิมดี / 
ความยาว ๑๑๕ นาที

เรื่องราวความรักชุลมุนที่วุ่นวายพัวพันคนถึงสิบสอง
คน เมือ่พรหมลขิติพาให้พวกเขามาพบกนัท่ีเชยีงใหม่ 
และต่างคนต่างต้องเจอความรักต่างรูปแบบกันไป 
เพยีงแต่เขาและเธอต้องฝ่าฟันบททดสอบท่ีจะพิสจูน์
ว่าพวกเขา เข้าใจและรู้ซึ้งถึงคำาว่ารักแล้วหรือยัง

พุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

คู่แท้ปาฏิหาริย์ (โปรแกรมปาฏิหาริย์กับความรัก)
๒๕๔๖ / กำากับโดย อลงกต เอื้อไพบูลย์ / สร้างโดย บริษัท 
ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำากัด / นำาแสดงโดย เจษฎาภรณ์ 
ผลดี, ณัฐฐาวีรนุช ทองมี / ความยาว ๙๒ นาที

ธารนำ้า แอบหลงรัก เอก รุ่นพี่ที่เรียนด้วยกันมานาน 
แต่ทุกอย่างในชีวิตเธอกลับผิดพลาดไปหมด จนวัน
หนึ่ง มีชายหนุ่มรูปหล่อปรากฏตัวมาช่วยเธอถึงสาม
ครั้งในวันเดียวกัน เขาคือ หมูตอน เพื่อนสมัยเรียนที่
หน้าตาและรูปร่างเปลี่ยนไปจนนำ้าจำาไม่ได้ หมูตอน
มาช่วยธารนำ้าจากคำามั่นสัญญาที่เขาเคยให้ไว้ในวัย
เดก็ ทำาให้ความผกูพนัทีท่ัง้สองเคยมไีด้กลบัมาอกีครัง้



๒๘

พฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

The House of wedlock 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๙ กำากับโดย Negishi Kichitaro /นำาแสดงโดย Yukiyo 
Toake, Kunie Tanaka, Masatoshi Murakami / สนบัสนนุ
โดย สถาบันญี่ปุ่น / ความยาว ๑๐๕ นาที (ภาษาญี่ปุ่น 
คำาบรรยายภาษาไทย)

โตกิโกะ อิโนโมโตะ ค้นพบว่า คัตซึยะ สามีของเธอ
แอบอาศัยอยู่กับคนรักของเขาในอพาร์ตเมนต์แห่ง
หนึ่ง เธอจึงตัดสินใจหย่ากับสามีและอธิบายให ้
ลูก ๆ  ทราบถึงเรื่องดังกล่าว พวกเขาเข้าใจเธอดีและ
ยอมรับการตัดสินใจของแม่ เมื่อรับรู้ว่าตัวเองกำาลัง
จะสญูเสยีครอบครัวอนัเป็นทีร่กัไป คัตซยึะจงึต้องทำา
ทกุอย่างเพือ่แก้ไขสถานการณ์ 

ศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

La Fleur du Mal (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๔๖ / กำากับโดย Claude Chabrol / สนบัสนนุโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Benoît Magimel, Nathalie Baye, Suzanne Flon / 
ความยาว ๑๐๔ นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

เร่ืองราวของครอบครวัในคฤหาสน์หลังใหญ่แห่งเมอืง 
บอร์กโดซ์ทีก่ำาลัง่รุง่ทัง้การเงนิและชือ่เสยีง เมือ่ เชราร์ด 
ผู้เป็นพ่อเป็นถงึเจ้าของบรษิทัยา ขณะที ่อานน์ ภรรยา
กก็ำาลงัลงแข่งชิงตำาแหน่งนายกเทศมนตร ีแต่ภาพลกัษณ์
ที่ดีงามกลับถูกทำาลายเมื่อมีใบปลิวเปิดโปงความลับ
ดำามืดของตระกูลที่ซ่อนไว้มายาวนาน 

Fri 9 Feb / 17.30 / 104 min / France / 2003

เสาร์ที่  ๑๐ กุมภาพันธ์ กิจกรรมพิเศษ
๖๐ ปี สวรรค์มืด: อมตะหนังเพลงไม่จนรัก

เวลา ๑๓.๐๐ น. สวรรค์มืด 
๒๕๐๑ / กำากับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย คันจรา
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สเุทพ วงศ์กำาแหง, สบืเนือ่ง กนัภยั / 
ความยาว ๙๘ นาที

ภาพยนตร์เพลงรักอมตะที่ได้รบัการข้ึนทะเบียนให้ 
เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาตเิรือ่งราวของ ชู หนุม่เข็น 
รถขยะที่ได้พบกับ เนียร สาวจรจัดโดยบังเอิญ เขา
ชกัชวนเธอให้มาอาศยัทีบ้่านพร้อมเลีย้งดอูย่างด ีจน
เกิดเป็นความรัก ทว่าไม่ช้าชูก็ถูกเกณฑ์เป็นทหารไป
รบในสงครามเกาหลี และสูญเสียดวงตาทั้งสองข้าง  
ฝ่ายเนยีรกลบัโชคดมีีเศรษฐนิใีจบญุนำาเธอไปชบุเลีย้ง 
และเอ็นดเูหมอืนเป็นลกูแท้ ๆ

เวลา ๑๕.๐๐ น.  พิธีประทับรอยมือรอยเท้าของ 
สืบเนื่อง กันภัย

เวลา ๑๖.๓๐ น.  รับฟังบทเพลงจาก สวรรค์มืด 
โดย สุเทพ วงศ์กำาแหง และวงกาญจนะผลิน

อาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์

กิจกรรมทึง่! หนังโลก 
ฉาย The Godfather (๒๕๑๕) เวลา ๑๒.๐๐ น. 
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บตัรราคา ๑๐๐ บาททกุทีน่ัง่ 
(งดฉายภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

อังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ปาฏิหาริย์รักต่างพันธุ์ 
(โปรแกรมปาฏิหาริย์กับความรัก)
๒๕๕๑ / กำากับโดย ธีระวัฒน์ รุจินธรรม / สร้างโดย บริษัท
พระนครฟิล์ม จำากัด / นำาแสดงโดย เจษฎาภรณ์  ผลดี, 
พลอย  จินดาโชติ, ศักดิ์ดา  แก้วบัวดี / ความยาว ๙๑ นาที

เรื่องราวลึกลับของชาติพันธุ์ ผ่านความสัมพันธ์ของ  
ร้อยเอกวนิทร์ ชายหนุม่อดตีเจ้าหน้าทีห่น่วยข่าวกรอง 
กับ จิน หญิงสาวที่ถูกอดีตตามหลอกหลอนและถูก 
คุกคามจากสิ่งประหลาดที่ไม่ใช่คน ในขณะที่ จาย 
พี่ชายของเธอที่คอยดูแลเธอนั้น เป็นความหวัง 
สุดท้ายของชนเผ่าและเป็นผู้มีพลังอำานาจลึกลับ 
บางอย่างในตัวพร้อมจะปะทุได้ทุกเมื่อที่เขาต้องการ

พุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

Tomorrow I will Date with Yesterday’s you 
(โปรแกรมปาฏิหาริย์กับความรัก)
๒๕๖๐ / กำากับโดย Takahiro Miki / สนับสนุนโดย โรง- 
ภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย Sôta Fukushi, 
Nana Komatsu, Masahiro Higashide / ความยาว ๑๑๑ 
นาที (ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)

ทาคาโตชิ นักศึกษามหาวิทยาลัยหนุ่มตามจีบ เอมิ  
สาวสวยลกึลบัทีเ่ขาตกหลุมรกับนรถไฟ และได้ตกลง
ออกเดตกับเธอ ๓๐ วัน แต่ในวันสุดท้าย เมื่อเขาได้
สารภาพรักจึงรู้ว่า โลกของทั้งสองคือโลกคู่ขนาน ที่ 
ทกุ ๆ  ๕ ปีเวลาจะมาบรรจบกัน และทกุคร้ังทีพ่วกเขา 
ได้พบกัน เวลาของทาคาโตชิจะเดินไปข้างหน้า แต่
เวลาของเอมิกลับลดอายุเธอลงเรื่อย ๆ

พฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

หวานมันส์ฉันคือเธอ 
(โปรแกรมปาฏิหาริย์กับความรัก)
๒๕๓๐ / กำากบัโดย สักกะ จารจุนิดา / สร้างโดย บรษัิทไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย จินตหรา สุขพัฒน์, สันติสุข  
พรหมศิริ / ความยาว ๑๐๓ นาที

ต้น นักกีฬาดาวเด่นจอมห้าว กับ นับเดือน นักเรียน 
หญิงหัวแถวแสนเรียบร้อย ไม่ถกูกันต้ังแต่วนัแรกพบ  
แต่แล้ววันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุที่ทำาให้ทั้งคู่สลับร่างกัน 
จนเกิดเรื่องวุ่น ๆ จากพฤติกรรมที่เปล่ียนไปสุดขั้ว  
แต่ย่ิงนานวนัทัง้คู่สนทิสนมกนัเพราะต้องคอยปรกึษา 
ปัญหาส่วนตัว จนถึงเรื่องเพื่อนและครอบครัว ทำาให้ 
ทั้งสองเข้าใจกันมากขึ้น และพยายามหาวิธีคืน 
ร่างกายก่อนที่พ่อของต้นจะย้ายบ้าน

ศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

กิจกรรมดูหนังคลาสสิกกับ 
กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน 

ชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก พร้อมสนทนากับ 
กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ชั้นครู

เสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เมย์ไหน ไฟแรงเฟร่อ 
(โปรแกรมปาฏิหาริย์กับความรัก)
๒๕๕๘ / กำากับโดย ชยนพ บุญประกอบ / สร้างโดย บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำากัด / นำาแสดงโดย ธิติ มหาโยธารักษ์, 
สุทัตตา อดุมศลิป์, ธนภพ ลีรัตนขจร, นรกีลุ เกตุประภากร / 
ความยาว ๑๒๐ นาที

ป๋อง เด็กหนุ่มช้ัน ม.๕ จัดตัวเองอยู่ในกลุ่มคนไร้ 
ตวัตน โดยเขามคีวามในใจคอืแอบชอบ มิง้ นกักิจกรรม 
ตัวยงของโรงเรียน วันหนึ่งป๋องได้รู้จักกับ เมย์ไหน  
เด็กผู้หญิงผู้เลือกที่จะไร้ตัวตนเช่นเดียวกัน เพราะ 
เมื่อเธอต่ืนเต้นหรือตกใจ ร่างกายของเธอจะปล่อย 
กระแสไฟฟ้าออกมา โดยเธอมีความลับคือแอบชอบ  
พี่เฟม นักกีฬาประจำาโรงเรียน ทั้งสองจึงตกลงเป็น 
เพื่อนและเก็บความลับของกันและกัน แต่ความรัก 
ไร้ตัวตนของพวกเขากลับสร้างความหวังให้กันอย่าง 
ไม่น่าเชื่อ

เวลา ๑๕.๐๐ น. แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว 
(โปรแกรมปาฏิหาริย์กับความรัก)
๒๕๕๙ / กำากับโดย บรรจง ปิสัญธนะกูล / สร้างโดย บริษัท 
จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำากัด / นำาแสดงโดย ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, 
นิษฐา จิรยั่งยืน, ธีรภัทร์ สัจจกุล / ความยาว ๑๓๖ นาที

เด่นชัย เจ้าหน้าที่ไอทีประจำา
ออฟฟิศวยั ๓๐ ปี ตกหลุมรัก 
นุย้ มาร์เก็ตต้ิงสาวสวยทีท่ำาให้
เขารู้สึกเหมือนมีตัวตนขึ้นมา 
วนัหนึง่ เมือ่บรษิทัพาพนกังาน
ไปเทีย่วฮอกไกโด เด่นชยัได้ขอ
พรกับระฆังแห่งความรกัให้เขา 
ได้เป็นแฟนกบันุย้แค่วนัเดยีวกย็งัด ีแต่โชคชะตาเล่น 
ตลกเมื่อนุ้ยประสบอุบัติเหตุจากสกีจนหมดสติ และ
ส่งผลให้เป็นโรคความจำาเสื่อมชั่วคราว เด่นชัยจึง
ตดัสนิใจสวมรอยหลอกนุย้ว่าทัง้สองเป็นแฟนกนั 

อาทิตย์ที่  ๑๘ กุมภาพันธ์

กิจกรรมทึง่! หนังโลก
ฉาย The Godfather: Part II (๒๕๑๗) เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บตัรราคา ๑๐๐ บาททกุท่ีนัง่ 
(งดฉายภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

อังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

Vinicius (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๔๘ / กำากับโดย Miguel Faria Jr. / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตบราซิล
ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Maria Bethânia, Ricardo Blat, 
M.S. Bom / ความยาว ๑๒๑ นาที 
(ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

สารคดท่ีีเล่าเรือ่งของวนินเิซยีส 
เด มอเรส ผู้เป็นทั้งกวี นักแต่ง
เพลง นกัวจิารณ์ นกัการเมอืง นกัเขยีนบทละคร โดย
ภาพยนตร์ได้รวบรวมภาพถ่าย บทสัมภาษณ์จาก
คนในครอบครวั เพือ่น เพือ่เล่าเรือ่งชีวติ การงาน และ
คนรักที่มากมายของเขา

Tue 20 Feb / 17.30 / 121 min / Brazil / 2005



๒๙

พุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

มหัศจรรย์พันธุ์รัก (โปรแกรมปาฏิหาริย์กับความรัก)
๒๕๔๗ / กำากับโดย อัจฉราวดี วงศ์สกล / สร้างโดย บริษัท 
อันดามัน ฟิล์ม จำากัด / นำาแสดงโดย ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, 
รัฐพร วัฒนสมบัติ / ความยาว ๙๐ นาที

แมกซ์ อาร์ตไดเรกเตอร์ประจำานิตยสาร ต้องอกหัก 
เมื่อพบว่า ทราย แฟนสาวที่เขากำาลังจะขอแต่งงาน  
อยู่กับชายอื่น ความผิดหวังนี้กลับกลายเป็นเหตุที่ 
ทำาให้เขาได้พรวิเศษจากทะเล ให้สามารถมองเห็น 
ความคิดที่แท้จริงของคนได้ แมกซ์รู้สึกสนุกกับการ 
ใช้อำานาจนี้กับคนรอบข้าง ยกเว้นเพียงแค่ พิมภัทรา  
หมอสาวทีเ่ขาหลงรกั เพราะกลวัว่าความจริงจะทำาให้ 
เขาผิดหวัง 

พฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

อารมณ์ อาถรรพ์ อาฆาต 
(โปรแกรมปาฏิหาริย์กับความรัก)
๒๕๔๕ / กำากบัโดย นนทรย์ี นมิบิตุร, Peter Ho-Sun Chan, 
Kim Jee-woon / สร้างโดย บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์
เนชัน่แนล จำากดั, Cinemasia, Applause Pictures, B.O.M. 
Film Productions / นำาแสดงโดย สวุนิติ ปัญจมะวตั, สาวิกา 
กาญจนมาศ, Leon Lai, Eugenia Yuen, Kim Hye-Soo, 
Chung Bo-Suk / ความยาว ๑๔๐ นาที

ภาพยนตร ์ ที่ร ่วมทุนสร ้าง 
ระหว่างไทย ฮ่องกง และ 
เกาหลีใต้ ออกมาเป็นหนังสั้น
สยองขวัญ ๓ เรื่อง ประกอบ
ไปด้วย เรื่องราวคำาสาปใน 
คณะละครหุ่น (The Wheel ) 
ตำารวจที่ไปพบกับชายผู ้เก็บ
ศพภรรยาไว้เพราะเชื่อว่าจะทำาให้เธอฟื้นขึ้นมาได้ 
(Going Home) และหญิงสาวผูต้ืน่ข้ึนมาพบว่าตวัเอง
อยู่บนถนนร้างและไร้ซึ่งความทรงจำา (Memories) 

ศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

แฮปปี้เบิร์ธเดย ์(โปรแกรมปาฏิหาริย์กับความรัก) 
๒๕๕๑ / กำากับโดย พงษ์พัฒน์ วชิระบรรจง / สร้างโดย 
โมทีฟพลัส / นำาแสดงโดย อนนัดา เอเวอร์ริง่แฮม, ฉายนนัท์  
มโนสันติภาพ / ความยาว ๑๑๗ นาที 

เร่ืองราวความรักของ เต็น 
ช่างภาพหนุ่มภาคสนามของ
นิตยสารท่องเที่ยว กับ เภา 
ไกด์สาวผูเ้ดนิทางท่องเทีย่วมา
แล้วทั่วประเทศ พวกเขารู้จัก 
กันจากข้อความที่ต่างเขียนไว้
ใต้ภาพในนิตยสารท่องเที่ยว
ในร้านขายหนังสือแห่งหนึ่ง จนกลายมาเป็นคู่รักที่
สัญญาว่าจะดูแลกันและกันตลอดไป กระทั่งถึงวัน
ครบรอบวันเกิดของเต็น เภาได้ประสบอุบัติเหตุ จน
กลายมาเป็นบทพิสูจน์ความรักของทั้งคู่

เสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
Indie in Salaya (20+)
ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

เวลา ๑๓.๐๐ น. แมลงรักในสวนหลังบ้าน 
Insect in the Backyard 
๒๕๖๐ / กำากับและสร้างโดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ / 
นำาแสดงโดย ธญัญ์วารนิ สุขะพสิิษฐ์, สุชาดา โรจน์มโนธรรม, 
นนท์ปวิธ ด่านศรีบูรณ์, อนุพงษ์ สกุลมงคลลาภ, สตีเว่น 
ฟูเรอร์ / ความยาว ๑๐๐ นาที

ภาพยนตร์ทีถ่กูห้ามฉายจากสำานกัพจิารณาภาพยนตร์
และวิดีทัศน์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ และใช้เวลาต่อสู้ตาม
กระบวนการยตุธิรรมถงึ ๗ ปี จนได้ออกฉายเมือ่ปลาย 
ปี ๒๕๖๐ เล่าเร่ืองราวของ ธญัญ่า กะเทยทีพ่ยายามสร้าง
ครอบครัวท่ีเป็นสุขและสวยงาม เธออยู่กับน้องสาว 
และน้องชายวยัเรยีนเพยีงลำาพงั แต่ยิง่ธญัญ่าพยายาม 
มอบความรักให้น้อง ๆ  ของเธอมากเพียงใด พวกเขา
กลับยิ่งวิ่งหนีออกห่างจาเธอมากเท่านั้น และเลือกที่
จะโบยบนิออกไปค้นหาความรกัในรปูแบบของตวัเอง

Sat 24 Feb / 13.00 / 100 min / Thailand / 2017

เวลา ๑๕.๐๐ น ป๊ัม-น�า้-มนั A Gas Station 
๒๕๕๙ / กำากับโดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ / สร้างโดย 
ARTFO Production / นำาแสดงโดย ปรมะ อิ่มอโนทัย, 
อาภา ภาวิไล, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, อาชิรญาณ์ แก้วกัญญา / 
ความยาว ๑๑๐ นาที

ภาพยนตร์ที่มีฉากหลังเป็นปั๊มนำ้ามันเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง 
บนท้องทุ่งนาแห้งแล้งห่างไกลความเจริญ ซึ่งมี มั่น  
หนุม่หล่อในชดุคาวบอยเป็นเจ้าของ เขาอาศยัอยูท่ีน่ี ่
คนเดยีวเพือ่รอคอย นก คนรกัของเขาทีไ่ด้หายตวัไป 
หลังจากแต่งงานได้ไม่นานด้วยความหวังว่าเธอจะ 
กลับมา ระหว่างนั้น เจ๊มัท สาวใหญ่ในชุดไทยสีแดง  
และ ฝน สาวมัธยมวัยสิบห้า ต่างก็คอยมาหามั่นทุก 
วันด้วยความหวัง ว่าสักวันมั่นจะรักพวกเธอบ้าง

Sat 24 Feb / 15.00 / 110 min / Thailand / 2016

อาทิตย์ที่  ๒๕ กุมภาพันธ์

เวลา ๑๓.๐๐ น. โปรแกรมพเิศษ แตรวงโรงหนงั 
ร่วมย้อนรอยกลับไปสู่
ธรรมเนียมการบรรเลง
แ ต ร ว ง ป ร ะ ก อ บ
ภาพยนตร ์เ งี ยบของ
สยาม กับ คณะแตรวง
เริงรูปพยนต์ ซึ่งเกิด
จากการรวมตัวกันของ
ศิ ษ ย ์ เ ก ่ า แ ล ะ ศิ ษ ย ์
ปัจจุบันจาก วิทยาลัย 
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะมาบรรเลง
ดนตรีประกอบภาพยนตร์เงยีบอเมรกินั พ.ศ. ๒๔๗๐ 
เรือ่ง ช้าง (Chang: A Drama of the Wilderness)  
ที่มาถ่ายทำาในสยาม แสดงวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง 
สยามในบ้านป่า ซึ่งต้องผจญกับสตัว์ป่าต่าง ๆ เพือ่มา
ฝึกจนเชือ่ง 

เวลา ๑๕.๐๐ น.
โปรแกรมพเิศษ ดหูนงักบัโดม พบกบัภาพยนตร์จาก
การคดัสรรของ โดม สขุวงศ์ ผูอ้ำานวยการหอภาพยนตร์

อังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

Mysteries of Lisbon or What the tourist 
should see (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๕๒ / กำากับโดย José Fonseca e Costa / สนับสนุน
โดย สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำาประเทศไทย / 
ความยาว ๗๐ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษา 
องักฤษ)

ภาพยนตร์ที่สร ้างขึ้นเพื่อ 
อทุศิต่อ เฟอร์นานโด เปสเซา 
นักปรัชญาและกวีคนสำาคัญ
ของโปรตุเกส และผลงาน
หนงัสอืนำาเทีย่วเมอืงลสิบอน 
สำาหรับนักท่องเที่ยวต่าง
ประเทศที่เขาเขียนไว้เมื่อ 
ค.ศ. ๑๙๒๕ ก่อนจะถูกค้นพบอีกคร้ังในปี ค.ศ. 
๑๙๘๘ โดยภาพยนตร์ได้ตามไปถ่ายทำาในพืน้ทีต่่าง ๆ  
ทีเ่ขาได้กล่าวถงึในหนังสอืเล่มน้ี

Tue 27 Feb / 17.30 / 70 min / Portuguese / 2009

พุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

เรือนมยุรา (โปรแกรมปาฏิหาริย์กับความรัก) 
๒๕๓๙ / กำากับโดย เชิด ทรงศรี / สร้างโดย เชิดไชย
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, นุสบา 
วานิชอังกูร / ความยาว ๑๒๔ นาที 

ช่วงกรุงศรีอยุธยากำาลังจะ 
แตก บิดาของนกยูงได้ร่าย 
มนตร์บดบังเรือนเอาไว้ก่อน 
ไปออกรบเพื่อไม่ให้คนเห็น 
ทำาให้เธออยู่ดูแลบ้านเพียง
ลำาพงัโดยไม่รูว่้าเวลาล่วงเลย
มายังปัจจุบันแล้ว วันหนึ่ง 
นกยูงจำาเป็นต้องออกจาก
บริเวณบ้านเพื่อหาเสบียงและได้มาพบกับ พระนาย 
จนเกดิเป็นความรกัความผกูพนัระหว่างคนทัง้สองซึง่
อยู่คนละยุคสมัย




