จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฉบับนี้ถือเป็นฉบับสุดท้ายในวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครบ ๘ ปีของ
โดม สุขวงศ์ บุคคลผู้ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์และมีคุณูปการต่อวงการ
อนุรักษ์ภาพยนตร์ในเมืองไทยมายาวนาน นับตั้งแต่การเป็นผู้รณรงค์ให้เกิด
หอภาพยนตร์เมื่อ ๓๐ กว่าปีก่อน จนกระทั่งเป็นผู้อ�ำนวยการคนแรกของ
หอภาพยนตร์ ภายหลังจากการเปลีย่ นรูปแบบหน่วยงานเป็นองค์การมหาชน
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒
นอกเหนือจากการรวบรวมผลงานในฐานะผูอ้ �ำนวยการหอภาพยนตร์
ของ โดม สุขวงศ์ มาไว้ให้ได้ศึกษา จดหมายข่าวฉบับนี้ ยังมีเรื่องราวของ
ผลงานศิลปะชิน้ ใหม่ในหอภาพยนตร์ทไี่ ด้นกั วาดภาพประกอบรุน่ ใหม่ ป่านชนารดี ฉัตรกุล ณ อยุธยา (juli baker and summer) และเด็ก ๆ ในโครงการ
โรงหนังโรงเรียนมาร่วมกันสร้างสรรค์ รวมทั้งยังได้เพิ่มคอลัมน์ใหม่ที่ชื่อว่า
“คอลเลกชันหอภาพยนตร์” ซึ่งจะเป็นพื้นที่เผยแพร่รายการภาพยนตร์และ
สิ่งเกี่ยวเนื่องในคลังอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ที่น่าสนใจให้ผู้อ่านได้รับรู้
ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา วงการภาพยนตร์ไทยได้สูญเสียบุคคลผู้มี
ฝีมือซึ่งเคยฝากผลงานภาพยนตร์ไว้ให้แฟน ๆ ได้ชื่นชมหลายท่าน ทั้งสวลี
ผกาพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ นักร้อง และนักแสดงภาพยนตร์ไทย (เสียชีวิต
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ดอกดิน กัญญามาลย์ ศิลปินแห่งชาติ นักแสดง และ
ผู้ก�ำกับเจ้าของวาทะ “ล้านแล้วจ้า” (เสียชีวิต ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑) และ
ศุภชัย โตสัมพันธ์ ผู้สร้าง-ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ไทย (เสียชีวิต ๓ มิถุนายน
๒๕๖๑) หอภาพยนตร์ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปและขอแสดงความเสียใจ
ต่อครอบครัวของทุกท่านมา ณ ที่นี้

ปรัชญา: ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา
วิสัยทัศน์: ปฏิบัติการอนุรักษ์ได้มาตรฐาน แผ่ขยายงาน
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๓. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริม
เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์
สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ปณิธาน: จะสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิดการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์
ที่ปรึกษา: ชลิดา เอื้อบำ�รุงจิต สัณห์ชัย โชติรสเศรณี
กองบรรณาธิการ: อรวรรณ ชวศิลป ภาคภูมิ ธรรมศรี พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู ชวนาท อินทวงศ์ ธิติพงษ์ ก่อสกุล นิศานาถ ไทรทองคำ�
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 จำ�กัด
จำ�นวนพิมพ์: ๑๐,๐๐๐ เล่ม ISSN : ๒๒๒๘-๙๔๐๒
ขอสงวนลิขสิทธิ์จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
หากท่านต้องการสมัครสมาชิกจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ กรุณาส่งชื่อและที่อยู่ มาที่ filmarchivethailand@gmail.com
ดาวน์โหลดจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฉบับย้อนหลังได้ที่ www.fapot.org

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นสมาชิกของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ
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สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

แปดปีในฐานะผู้อำ�นวยการหอภาพยนตร์ของ

กองบรรณาธิการ

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นวันท�ำงานวันสุดท้าย ในฐานะผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) ของโดม สุขวงศ์ หลังจากที่ด�ำรงต�ำแหน่งนี้มาครบ ๒ วาระ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น
๘ ปี ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการได้ไม่เกิน ๒ วาระ
ชือ่ ของโดม สุขวงศ์ เป็นทีร่ จู้ กั ในสังคมไทยมานานในฐานะ ผูเ้ รียกร้องให้มกี ารจัดตัง้ หน่วยงาน
อนุรกั ษ์ภาพยนตร์ในประเทศไทย จนประสบความส�ำเร็จเกิดเป็นหอภาพยนตร์แห่งชาติขนึ้ มาใน พ.ศ.
๒๕๒๗ และด้วยความปรารถนาที่จะให้เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น โดม สุขวงศ์
ก็เป็นก�ำลังส�ำคัญในการผลักดันให้หอภาพยนตร์ได้ออกจากระบบราชการเป็นองค์การมหาชน ใน
พ.ศ. ๒๕๕๒
ในวาระส่งท้ายต�ำแหน่ง จดหมายข่าวหอภาพยนตร์จงึ ได้สรุปผลงานส�ำคัญทีโ่ ดดเด่น ซึง่ แสดง
ให้เห็นวิสยั ทัศน์ทผี่ นวกรวมกับความฝันของโดม สุขวงศ์ ในฐานะผูอ้ �ำนวยการ ผูพ้ ฒ
ั นาหอภาพยนตร์
ในช่วง ๘ ปีที่ผ่านมา
อาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์
แห่งชาติ อาคารคลังแรกรับ และ อาคาร
เก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

แม้จะมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๖.๒๘๕ ไร่ (๒,๕๑๔ ตารางวา) แต่
หอภาพยนตร์กลับมีเพียงอาคารหลังเล็ก ๆ ส�ำหรับใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการอนุรักษ์และเก็บรักษาภาพยนตร์ และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็ท�ำงาน
ในตู้ส�ำนักงานชั่วคราวมาโดยตลอด
ดังนั้น ยุทธศาสตร์ส�ำคัญตลอดระยะเวลา ๘ ปีที่ผ่านมาของโดม
สุขวงศ์ คือการพัฒนางานด้านการอนุรักษ์และการบริการภาพยนตร์
สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ให้
อยู่ในระดับมาตรฐานของสมาพันธ์
หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ ซึ่งโดม
สุขวงศ์ประสบความส�ำเร็จในการขอ
งบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคาร
๓ หลัง ได้แก่
๑. อาคารศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ แ ละ
บริการโสตทัศน์แห่งชาติ ซึ่งจะเป็น

พื้นที่ให้บริการ ที่มีทั้งโรงภาพยนตร์ ห้องนิทรรศการ ห้อง
สมุด และห้องอบรม ฯลฯ
๒. อาคารคลังแรกรับ เป็นพืน้ ทีส่ �ำหรับปฏิบตั กิ ารงาน
ด้านการอนุรกั ษ์แบบครบวงจรตัง้ แต่การแรกรับของเข้า การ
อนุรักษ์ภาพยนตร์ การอนุรักษ์ด้วยระบบดิจิทัล ห้องเก็บ

ฟิล์มภาพยนตร์
๓. อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ส�ำหรับการเก็บรักษา
เอกสาร กระดาษ วัตถุพิพิธภัณฑ์ สื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ
อาคารทั้งสามหลังนี้จะเปรียบเสมือน “บ้าน” ที่ถาวรของหอภาพยนตร์
ที่โดม สุขวงศ์ได้คาดหวังมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติ
เมื่อ ๓๔ ปีก่อน
นอกจากตัวอาคารแล้ว โดม สุขวงศ์ยงั พยายามจัดหาอุปกรณ์การอนุรกั ษ์
ภาพยนตร์ดว้ ยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ซึง่ ถือเป็นการเพิม่ ศักยภาพของหอภาพยนตร์
ในการด�ำเนินตามภารกิจงานอนุรักษ์ นอกจากความพยายามก้าวให้ทัน
เทคโนโลยีแล้ว โดม สุขวงศ์ยังไม่ทิ้งงานอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสถานการณ์ที่แล็บฟิล์มภาพยนตร์เริ่มปิดตัวลง แต่ฟิล์มภาพยนตร์นั้น
ยังคงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับการอนุรกั ษ์ภาพยนตร์ โดม สุขวงศ์จงึ จัดหา
เครื่องล้างและเครื่องพิมพ์ฟิล์ม เพื่อให้หอภาพยนตร์สามารถด�ำเนินภารกิจ
ด้านอนุรักษ์ภาพยนตร์ และสร้างสมองค์ความรู้ด้านฟิล์มภาพยนตร์ไม่ให้
สูญหายไปตามกาลเวลา

๑

ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ

กิจการของหอภาพยนตร์ ถือเป็นกิจการเพือ่ ผลประโยชน์ของสาธารณะ
เป็นหลักมากกว่าสร้างผลตอบแทนเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจ ดังนัน้ ในประเทศ
ก�ำลังพัฒนาที่ให้ความส�ำคัญกับตัวเลขทางเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ กิจการของหอภาพยนตร์จงึ ต้องอาศัยความเข้าใจและแรงสนับสนุน
จากประชาชนและผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจเป็นส�ำคัญ
ภารกิจหลักของหอภาพยนตร์ตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๗ จนถึงปัจจุบัน
คือการอนุรักษ์ภาพยนตร์ ซึ่งเป็นเสมือนงาน “ปิดทองหลังพระ” ที่ไม่มีใคร
ได้เห็นมากนัก ทั้ง ๆ ที่เป็นหัวใจส�ำคัญของหน่วยงานและเป็นความจ�ำเป็น
ของชาติ
โดม สุขวงศ์จึงมีแนวคิดในการรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักรู้ถึงความส�ำคัญ
ของงานอนุรักษ์ภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผ่านกิจกรรมจัดฉาย
ภาพยนตร์ รวมถึงนิทรรศการงานต่าง ๆ ที่หอภาพยนตร์จัดขึ้นตลอดทั้งปี
ซึง่ กิจกรรมทีไ่ ด้รบั การกล่าวถึงอย่างมาก คือ การขึน้ ทะเบียนมรดกภาพยนตร์
ของชาติทโี่ ดม สุขวงศ์ได้รบั แรงบันดาลใจจากกิจกรรมขึน้ ทะเบียนภาพยนตร์
ของหอภาพยนตร์รัฐสภาอเมริกา (Library of Congress)
โดยแต่ละปี หอภาพยนตร์จะคัดเลือกภาพยนตร์อันทรงคุณค่าในมิติ
ต่าง ๆ มาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ เพื่อเป็นหลักประกันว่า
ภาพยนตร์ส�ำคัญเหล่านี้จะได้รับการอนุรักษ์และไม่สูญหายสืบต่อไป ซึ่ง
นอกจากจะเป็นกิจกรรมรณรงค์ความส�ำคัญของการอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ภ าพยนตร์ เ รื่ อ งส�ำคั ญ ของคนไทยที่ อ าจจะถู ก หลงลื ม ไป
ตามกาลเวลาให้เป็นทีร่ จู้ กั มากยิง่ ขึน้ อีกด้วย กิจกรรมนีเ้ ริม่ ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๕๔
มาจนถึงปีนี้ หอภาพยนตร์ได้ขึ้นทะเบียนภาพยนตร์ไปแล้วทั้งสิ้น ๑๖๕ เรื่อง

ภาพยนตรานุกรม

อีกหนึง่ ภารกิจของหน่วยงานด้านการอนุรกั ษ์ภาพยนตร์และสือ่ โสตทัศน์
คือ การจัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นหาภาพยนตร์ซึ่งปัจจุบันประชาชน
สามารถใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรที่ให้บริการในห้องสมุดผ่านในเว็บไซต์
หอภาพยนตร์ที่ www.fapot.org
นอกจากช่วยในการสืบค้นแล้ว ข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถใช้ต่อยอด
ส�ำหรับการศึกษา วิจัย หรือสร้างสมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทย
ได้อีกด้วย
โดม สุขวงศ์มองเห็นช่องว่างของประเทศไทยที่ยังไม่มีหน่วยงานใด
เข้ามาท�ำฐานข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยอย่างเป็นทางการ การจัดท�ำ
ภาพยนตรานุกรมจึงถือเป็นหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูล
เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยที่สมบูรณ์ที่สุด
เท่าทีส่ ามารถหาข้อมูลได้ โดยเริม่ ตัง้ แต่
พ.ศ. ๒๔๗๐ ปีที่ โชคสองชัน้ ภาพยนตร์
ไทยเรื่องแรกออกฉาย

โรงหนังโรงเรียน และ รถโรงหนัง

จากความประทับใจในวัยเด็ก ที่โรงเรียนได้พาเขาและเพื่อนไปชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ โดม สุขวงศ์จงึ เชือ่ ว่าเด็กทุกคนควรจะต้องมีโอกาส
ได้รบั ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ซึง่ เป็นพืน้ ทีเ่ ฉพาะทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะได้รบั
อรรถรสจากภาพยนตร์เต็มที่ และเมื่อเขาได้เห็นว่าในหลาย ๆ ประเทศอย่าง
สวีเดน สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ต่างก็มีกิจกรรมที่โรงเรียนจะพานักเรียน
ไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ โครงการโรงหนังโรงเรียนของหอภาพยนตร์จึง
เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ โดยการเชิญนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม
และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงมาชมภาพยนตร์ทไี่ ด้คดั สรรให้เหมาะกับช่วงวัย ซึง่ นอกจาก
จะมุง่ หวังให้เด็กนักเรียนได้มปี ระสบการณ์การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
กับผู้อื่นแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังแนวคิดการใช้ภาพยนตร์ที่เป็นมากกว่าแค่
ความบันเทิง แต่สามารถเป็นสื่อที่กระตุ้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพูดคุย
หลังจบภาพยนตร์อีกด้วย ปัจจุบันมีนักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการโรงหนัง
โรงเรียนแล้ว ๖๙,๘๙๘ คน จากทั้งสิ้นกว่า ๓๑๗ โรงเรียน

๒

กิจกรรมโรงหนังโรงเรียนได้รับการตอบรับจากโรงเรียนในจังหวัด
นครปฐมและใกล้เคียงเป็นอย่างดี โดม สุขวงศ์จึงมีแนวคิดจะขยายกิจกรรม
โรงหนังโรงเรียนไปยังจังหวัดอื่น ๆ และด้วยข้อจ�ำกัดด้านสถานที่การจัดฉาย
กับจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์ที่มีอยู่จ�ำกัด จึงยังไม่สามารถขยาย
กิจกรรมนี้ไปยังวงกว้างอย่างที่หวังได้
แต่แล้วโดม สุขวงศ์กไ็ ด้หนทางแก้ไขเมือ่ เขาค้นพบนวัตกรรม “รถโรงหนัง”
รถพ่วงขนาดใหญ่ที่สามารถขยายเป็นโรงภาพยนตร์ขนาด ๑๐๐ ที่นั่ง ที่มา
พร้อมระบบภาพและเสียงที่เทียบเท่ากับโรงภาพยนตร์ชั้นหนึ่ง รถโรงหนังซึ่ง
ถือเป็นคันแรกของเอเชีย ได้รบั การน�ำเข้ามาในประเทศไทยเมือ่ ปี ๒๕๕๘ และ
ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ว่า “เฉลิมทัศน์” โดยจะออกปฏิบัติการไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลโรงภาพยนตร์ ใน
ช่วงเช้าและบ่าย รถโรงหนังจะเป็นสถานทีใ่ นการจัดกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน
ส่วนในช่วงเย็นจะเป็นโรงหนังชุมชนที่จัดฉายภาพยนตร์ให้ประชาชนทั่วไป
ปัจจุบันรถโรงหนังได้เดินทางให้บริการประชาชนไปแล้ว ๔๘ จังหวัด รวม
ประชาชนที่เคยเข้าชมรถโรงหนังแล้วทั้งสิ้น ๑๐๘,๒๒๑ คน

เมืองมายา

ส�ำหรับโดม สุขวงศ์ หอภาพยนตร์ไม่ใช่เป็น
เพียงหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่อนุรักษ์ภาพยนตร์และ
มรดกโสตทัศน์เท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ที่รวบรวม
องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ผ่าน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภ าพยนตร์ ไ ทย ซึ่ ง รวบรวมวั ต ถุ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ภ าพยนตร์ ไ ทย
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๔๗ ก่อนทีห่ อภาพยนตร์จะเป็นองค์การมหาชน
หลังจากที่หอภาพยนตร์เปลี่ยนสถานะเป็น
องค์การมหาชน โดม สุขวงศ์ก็เริ่มมองเห็นช่องทางการขยายองค์ความรู้
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ให้ครอบคลุมถึงประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของโลก
ด้วยการจัดท�ำนิทรรศการกลางแจ้ง เมืองมายาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ บริเวณ
หน้าพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย โดยการจ�ำลองอาคารที่มีความส�ำคัญใน
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก และวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการจัดฉายภาพยนตร์
ในยุคก�ำเนิดภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคิเนโตสโคป (Kinetoscope)
เครื่องฉายหนังแบบถ�้ำมองของโทมัส เอวา เอดิสัน เครื่องซีเนมาโตกราฟ
(Cinematograph) เครือ่ งฉายภาพยนตร์ในทีส่ าธารณะของสองพีน่ อ้ งลูมแิ อร์
ปั จ จุ บั น เมื อ งมายาไม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งพื้ น ที่ ร วบรวมองค์ ค วามรู ้ ด ้ า น
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เท่านั้น แต่ด้วยรูปแบบอาคารโบราณที่สวยงดงาม
และแปลกตา ท�ำให้เมืองมายาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวส�ำคัญให้เข้ามาที่
หอภาพยนตร์อีกด้วย
เรือ่ งราวของการพยายามจัดตัง้ หอภาพยนตร์ในช่วงเริม่ ต้นที่ “ไม่มอี ะไร
เลย” จนมาถึงในยุคปัจจุบัน น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะสร้างแรงบันดาลใจ
ไม่ใช่เฉพาะแก่เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงสาธารณชนทัว่ ไป ให้ได้เห็นคุณค่าของความพยายามทีจ่ ะสร้างสรรค์สงิ่
ทีเ่ ป็นประโยชน์ให้แก่สงั คม และผลลัพธ์ทคี่ มุ้ ค่ากับช่วงเวลาทีย่ าวนานภายใต้
การดูแลอย่างดียิ่งของโดม สุขวงศ์

๓

กิจกรรม

หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน

กิจกรรมเดือนเมษายน

๒๕ เมษายน สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
๓๐ เมษายน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงการภาพยนตร์เพือ
่ ผูส้ งู อายุ
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๐ เมษายน จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง เกาะสวาทหาด
สวรรค์ ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเกาะสมุย
๒๓ เมษายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เรือนมยุรา ให้
แก่ชมรมศิริราชอาวุโส
๒๔ เมษายน จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง 20 ใหม่ ยูเทิรน์
วัย หัวใจรีเทิรน์ ให้แก่ชมรมผูส้ งู อายุหมูบ่ า้ นร่วมเกือ้
กทม.
๒๗ เมษายน ช่วงเช้าจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง คม
นักเลง และช่วงบ่ายเรือ่ ง เจ้าแม่สาริกา และ ระฆังผี
ให้แก่กลุ่มวัยหวานวันวาน

๒๕-๒๖ เมษายน

หอภาพยนตร์ ไ ด้ ช วนน้ อ ง ๆ ที่ เ คยร่ ว ม
โครงการโรงหนังโรงเรียน มาสร้างสรรค์งานศิลปะ
วาดภาพบนเฟรมขนาด ๗ เมตร โดยมี ชนารดี
ฉัตรกุล ณ อยุธยา หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ juli
baker and summer มาช่วยแนะน�ำการวาดภาพ
ให้กับเด็ก ๆ ซึ่งผลงานนี้หอภาพยนตร์จะน�ำมา
ประดับไว้ทอี่ าคารศูนย์อนุรกั ษ์และบริการโสตทัศน์
แห่งชาติ ซึ่งจะเป็นอาคารใหม่ของหอภาพยนตร์
ร่วมกับผลงานของ ชนารดี ฉัตรกุล ณ อยุธยา อีก
หนึ่งผลงาน

๓ พฤษภาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร		
๔ พฤษภาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๐ พฤษภาคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๘ พฤษภาคม มหาวิทยาลัยนเรศวร

กิจกรรมเดือนพฤษภาคม
๑-๒๐ พฤษภาคม

หอภาพยนตร์ ร ่ ว มกั บ ศู น ย์ ม านุ ษ ยวิ ท ยา
สิรินธร (องค์การมหาชน) คณะโบราณคดี คณะ
ดุรยิ างคศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงาน “โลกที่...พิเศษ...
สร้าง” โดยมีการจัดฉายภาพยนตร์ การแสดงดนตรี
และนิทรรศการจ�ำลองโลกและผลงานของ พิเศษ
สั ง ข์ สุ ว รรณ ศิ ล ปิ น ผู ้ ม ากความสามารถที่ ผ ลิ ต
ผลงานมากมายทัง้ การแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์
การแสดง ก�ำกับละครโทรทัศน์ ละครเวที ฯลฯ
ตลอดระยะเวลาเกือบ ๖๐ ปีของชีวิต เพื่อเป็นการ
ร�ำลึกถึงวาระการจากไปครบ ๑๐ ปี โดยในวันที่
๖ พฤษภาคม ได้รบั เกียรติจาก หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม
ยุคล ประทานปาฐกถาในหัวข้อ “พิเศษที่ข้าพเจ้า

รู้จัก” ในพิธีเปิดงานพร้อมทั้งจัดฉายหนังเรื่อง มือปืน
2 สาละวิน และภาพยนตร์สารคดี พิเศษ สังข์สุวรรณ
พร้อมด้วยโชว์การแสดงดนตรีเพลงประกอบภาพยนตร์
ผลงานของพิเศษ สังข์สุวรรณ โดย สายกลาง จินดาสุ
และนั ก ดนตรี ค ณะดุ ริ ย างคศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๘ มิถุนายน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
๒๑ มิถุนายน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การ
มหาชน
๒๕ มิถนุ ายน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี

๑๓ พฤษภาคม

หอภาพยนตร์จัดฉาย Apocalypse Now
สุดยอดภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมอมตะ
เรื่อง The Heart of Darkness ของนักเขียน
โจเซฟ คอนราด ในกิจกรรม “ทึ่ง! หนังโลก” ณ
โรงภาพยนตร์สกาลา

๔

๑๕ พฤษภาคม

๒๒ พฤษภาคม

หอภาพยนตร์ ร ่ ว มกั บ ศู น ย์ ฝ ึ ก สมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ บริษัท
ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด จัดกิจกรรม
ภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๙ โดยมีการจัดฉาย
ภาพยนตร์เรือ่ ง The Perks of Being a Wallflower
พร้อมพูดคุยเก็บประเด็นกับ ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย และ คุณอนิสา ธนะรัชต์ ด�ำเนินรายการ
โดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี หลังจากชมภาพยนตร์
ณ ห้อง ๑๒๑๐ (๓๗๐ ทีน่ งั่ ) ชัน้ ๑๒ อาคารภูมสิ ริ -ิ
มังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรมเดือนมิถุนายน
๒-๓ มิถน
ุ ายน

หอภาพยนตร์ร่วมกับ FILMVIRUS และ THE
READING ROOM จัดฉายภาพยนตร์ในเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติ นิมติ วิกาลในกรุงเทพ ครัง้ ที่ ๔
(INTERNATIONAL FESTIVAL SIGNES DE NUIT
IN BANGKOK) ซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เริ่มต้น
ขึ้ น ในยามรั ต ติ ก าลของกรุ ง ปารี ส และมี ชี วิ ต อยู ่
ยืนยาวมาแล้ว ๑๖ ปี โดย Dieter Wieczoreck โดย
ได้น�ำหนังทดลอง หนังสารคดี รวมถึงหนังเล่าเรื่อง
มาจัดฉายให้ได้ชมกัน ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๒ มิถน
ุ ายน

เจ้ า หน้ า ที่ ห อภาพยนตร์ แ ละผู ้ เ ข้ า ชม
ภาพยนตร์ ได้ ร ่ ว มไว้ อ าลั ย ต่ อ การจากไปของ
ดอกดิน กัญญามาลย์ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์) ผู้ก�ำกับและ
นักแสดงคนส�ำคัญในภาพยนตร์ไทยยุค ๑๖ มม.
เจ้าของวลี “ล้านแล้วจ้า” ที่มาจากภาพยนตร์เรื่อง
นกน้อย (๒๕๐๗) ซึ่งเคยมาร่วมประทับรอยมือ
รอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๓ บนลานดารา เมือ่ วันที่ ๒๒
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๔–๓๑ พฤษภาคม

หอภาพยนตร์ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศ
ไทย จั ด เทศกาลภาพยนตร์ เ งี ย บ ประเทศไทย
ครัง้ ที่ ๕ เพือ่ สร้างพืน้ ทีแ่ ห่งการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์
และวัฒนธรรมของภาพยนตร์เงียบ โดยปีนี้ เทศกาล
ได้คัดเลือกภาพยนตร์เงียบชั้นดีจากหลากหลาย
ประเทศ จ�ำนวน ๑๑ เรื่อง มาจัดฉายพร้อมดนตรี
สดทุกรอบ ณ โรงภาพยนตร์สกาลาและโรงภาพยนตร์
ลิโด (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าที่ ๒๐)

๑๐ มิถน
ุ ายน

หอภาพยนตร์ได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ
๑๒๑ ปี ก�ำเนิดภาพยนตร์ในสยาม ในกิจกรรม
“แตรวงโรงหนังฉลองวันก�ำเนิดภาพยนต์ในสยาม”
โดยได้จ�ำลองบรรยากาศในยุคแรกเริ่ม อย่างการ
บรรเลงแตรวงประกอบสด ๆ ตามธรรมเนี ย ม
โรงหนังของสยามในอดีต โดยคณะแตรวงเริงรูป
พยนต์ ซึ่งเป็นคณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจาก
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล การจัด
โปรแกรมฉายภาพยนตร์โดยจัดเป็นธรรมเนียมตาม
แบบยุครุ่งเรืองของหนังเงียบในสยาม คือมีทั้งหนัง
ข่าว หนังสั้น หนังซีเรียล และหนังยาว การขายของ
ในโรงหนั ง นิ ท รรศการแตรวงรวมทั้ ง ให้ ผู ้ ร ่ ว ม
กิจกรรมได้ร่วมเล่นเกมชิงรางวัลผ่านเกมหาค�ำใน
สูจิบัตร ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

หอภาพยนตร์ร่ วมกับมู ลนิธิห นั งไทย เปิด
เทศกาลหนังสั้นมาราธอน ครั้งที่ ๒๒ ซึ่งเป็นการจัด
ฉายภาพยนตร์สั้นทุกเรื่องที่ส่งเข้าร่วมประกวดใน
เทศกาลฯ โดยครัง้ นีพ้ เิ ศษกว่าทุกครัง้ เพราะได้น�ำมา
จัดฉายบนจอใหญ่ในระบบภาพและเสียงมาตรฐาน
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ซึ่งเทศกาลหนังสั้น
มาราธอนครั้งนี้จะจัดฉายต่อเนื่องไปจนถึงเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๗ มิถน
ุ ายน

หอภาพยนตร์จัดฉาย Ben-Hur ภาพยนตร์
มหากาพย์ ที่ ใ ช้ ทุ น สร้ า งสู ง ที่ สุ ด แห่ ง ยุ ค ด้ ว ยงบประมาณกว่าสิบห้าล้านเหรียญ ถ่ายท�ำในแบบภาพ
สีเทคนิคคัลเลอร์ในระบบจอกว้าง และได้รับการ
กล่ า วขวั ญ จนกลายเป็ น ปรากฏการณ์ ไ ปทั่ ว โลก
รวมทั้ ง คว้ า รางวั ล ออสการ์ ไ ด้ ถึ ง ๑๑ รางวั ล
ในกิจกรรม “ทึ่ง! หนังโลก” ณ โรงภาพยนตร์
สกาลา

โครงการภาพยนตร์เพือ
่ ผูส้ งู อายุ
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รัก
ลูกทุ่ง ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวีศักดิ์ฯ
๘ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง พี่มาก
พระโขนง ให้แก่เพื่อนเก่า ปปส.
๑๗ พฤษภาคม จั ด ฉายภาพยนตร์ เ รื่ อ ง 7
ประจัญบาน ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนคร
อ้อมน้อย
๒๒ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง โก๋หลังวัง
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ กทม.
๒๕ พฤษภาคม ช่วงเช้าได้จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง
บ้านสาวโสด และช่วงบ่ายจัดฉายภาพยนตร์รวม
ผลงานด้านการแสดงของ ครรชิต ขวัญประชา ให้
แก่กลุ่มวัยหวานวันวาน
๓๐ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง โทน ให้
แก่ชมรมศิริราชอาวุโส
๔, ๕ และ ๑๐ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง
ด้วยเกล้า ให้แก่เทศบาลนคร นครปฐม
๑๒ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รัก
ลูกทุ่ง ให้แก่เทศบาลนคร นครปฐม
๑๔ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง จอมขมังเวทย์ ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย

๕

คอลเลกชันหอภาพยนตร์

หนังฟุ ตบอล

ทีค
ี่ อภาพยนตร์
่ ุณหาดูได้ทห
ฝ่ายอนุรักษ์

จากเดิมทีจ่ ดหมายข่าวหอภาพยนตร์จะมีคอลัมน์ประจ�ำอย่าง ‘หน่วยกูห้ นัง’ และ ‘ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี’ แต่เนื่องด้วยเนื้อหาของทั้งสองคอลัมน์ค่อนข้างคล้ายคลึงกันในแง่ที่พูดถึงสิ่งที่หอภาพยนตร์
อนุรกั ษ์และให้บริการ นัน่ คือ ภาพยนตร์และสิง่ เกีย่ วเนือ่ งกับภาพยนตร์ เช่น หนังสือ ภาพนิง่ และโปสเตอร์ ฯลฯ
จดหมายข่าวฉบับนี้ เราจึงรวมทั้งสองคอลัมน์เข้าเป็นคอลัมน์เดียวกัน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายว่าหอภาพยนตร์
เก็บอะไร และสิ่งที่เก็บรักษานั้นมีความน่าสนใจอย่างไร ในชื่อคอลัมน์ใหม่ว่า ‘คอลเลกชันหอภาพยนตร์’ โดย
คาดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านหรือผู้มาใช้บริการไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
และเพื่อให้เข้ากับเทศกาลฟุตบอลโลก ๒๐๑๘ ที่ก�ำลังขับเคี่ยวกันอย่างเมามันในขณะนี้ เราจึงขอน�ำเสนอ
๗ หนังฟุตบอลที่คุณอาจจะหาชมที่ไหนไม่ได้เลย นอกจากที่หอภาพยนตร์!

การแข่งขันฟุ ตบอล์ระหว่างไทยกับไซง่อน
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / ๓.๐๘ นาที
๑๖ เมษายน ๒๔๗๓
ผู้สร้าง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
การแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลนอกประเทศครั้ ง แรกของ
ทีมชาติไทยที่ถูกบันทึกเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ เสด็จฯ เยือนเวียดนาม
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ณ เมืองไซ่ง่อน และทรงเสด็จฯ ไป
ทอดพระเนตรการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมไทยกับทีม
ไซ่ง่อนซึ่งเป็นทีมผสมระหว่างคนญวนและคนฝรั่งเศส
ณ สปอร์ตคลับ Cercle Sportif ในวันที่ ๑๖ เมษายน
พ.ศ. ๒๔๗๓ โดยทีมไทยเป็นฝ่ายเอาชนะทีมไซง่อนไป
๔-๐ ถือเป็นการแข่งขันฟุตบอลครั้งส�ำคัญครั้งหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยและเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับ
ฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดที่หอภาพยนตร์ได้ท�ำการอนุรักษ์

๖

FOOTBALL PELE
[เปเล่สอนฟุ ตบอลทีส
่ นามศุภชลาศัย]
ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เงียบ / ๒๗.๔๐ นาที
๒๕๑๗
ผู้สร้าง ทวีศักดิ์ วิรยศิริ
หากถามถึ ง คนที่ ท�ำให้ ฟุ ต บอลโลกกลายเป็ น การแข่ ง ขั น กี ฬ าที่
หยุดสายตาของผู้คนทั่วโลกไว้ทุก ๆ ๔ ปี ชื่อหนึ่งที่หนีไม่พ้นอย่างแน่นอนก็
คือ ‘เปเล่’ ราชาลูกหนังผู้พาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลก ๓ สมัยซ้อน อย่าง
ที่ไม่เคยมีใครท�ำได้จนถึงทุกวันนี้ จนเขาแทบจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของ
ฟุตบอลโลกไปแล้วโดยปริยาย แต่รู้หรือไม่ว่า ในปี ๒๕๑๗ เปเล่ได้เดินทาง
มายังเมืองไทย เพื่อเปิดแคมป์ฝึกสอนฟุตบอล ณ สนามศุภชลาศัย ซึ่งผู้
เข้าร่วมประกอบไปด้วยนักเตะทีมชาติในยุคนั้นและผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก
ผู้สนับสนุน โดยเปเล่ได้เผยเคล็ดลับแนะน�ำเทคนิคในการพัฒนาสมรรถภาพ
ร่างกายและทักษะ เช่นการยิงฟรีคกิ ของตนเองให้แก่นกั ฟุตบอลชาวไทย และ
นีค่ อื ภาพยนตร์ทแี่ สดงให้เห็นถึงการฝึกสอนของ ‘ไข่มกุ ด�ำ’ ต�ำนานนักฟุตบอล
ระดับโลกในครั้งนั้น

ข่าวสังคมและทัศนศึกษา

[ฟุ ตบอลประเพณีจฬ
ุ าฯ-ธรรมศาสตร์ครัง
้ ที่ ๑๒]

ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เงียบ / ๘.๑๕ นาที
๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๕
ผู้สร้าง ทวีศักดิ์ วิรยศิริ
ภาพยนตร์บันทึกการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ที่
เก่าแก่ที่สุดเท่าที่หอภาพยนตร์ค้นพบในฉบับที่สมบูรณ์ ที่พาเราย้อนชม
บรรยากาศฟุตบอลประเพณีที่ส�ำคัญของเมืองไทยเมื่อ ๖๖ ปีที่แล้วอย่างมี
ชีวิตชีวา ทั้งการแต่งกาย การร้องเพลงเชียร์ของนักศึกษา การเดินขบวน
พาเหรด การแปรตัวอักษร และการแข่งขันฟุตบอล ณ สนามศุภชลาศัย
ทัง้ ยังได้เห็นภาพของ วิวฒ
ั น์ มิลนิ ทจินดา หัวหน้าทีมชาติไทยชุดประวัตศิ าสตร์
(โอลิมปิกครั้งแรกของไทย พ.ศ. ๒๔๙๙) และผู้ตัดสินฟีฟ่าคนแรกของ
ไทย สมัยเป็นนักฟุตบอลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการแข่งขันใน
ครั้งนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสมอกับจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ไปด้วย
สกอร์ ๐-๐

[ส่งคณะนักฟุ ตบอลทีมชาติไทยไปโอลิมปิ ก
เม็กซิโก พ.ศ. ๒๕๑๑ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ]
ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / ๑.๔๖ นาที
กันยายน ๒๕๑๑
ผูส้ ร้าง บริษทั ไทยโทรทัศน์ จ�ำกัด
ภาพยนตร์ข่าวบันทึกเหตุการณ์
พล.ต.ท. ต่อศักดิ์ ยมนาค นายกสมาคม
ฟุตบอลฯ เดินทางไปส่งคณะนักฟุตบอล
ทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ โอลิมปิก
เม็กซิโก พ.ศ. ๒๕๑๑ (โอลิมปิกครัง้ ที่ ๒
ของทีมชาติไทยต่อจากโอลิมปิกที่ประเทศออสเตรเลียปี พ.ศ. ๒๔๙๙) อัน
ประกอบไปด้วยสราวุธ ประทีปากรชัย, เชาว์ อ่อนเอี่ยม, ไพศาล บุพพศิริ,
ยงยุทธ สังขโกวิท, ประโยค สุทธิสง่า, จีระวัฒน์ พิมพะวาทิน, ณรงค์ ทองเปลว,
ไพบูลย์ อัญญโพธิ์, สนอง ไชยยงค์, สุพจน์ พานิช, ชัชชัย พหลแพทย์, วิชัย
แสงธรรมกิจกุล, นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์, ประเดิม ม่วงเกษม, เกรียงศักดิ์ นุกูลสมปรารถนา, เกรียงศักดิ์ วิมลเศรษฐ์, บุญเลิศ นิลภิรมย์, ณรงค์ สังขสุวรรณ
(หัวหน้าทีม) และอุดมศิลป์ สอนบุญนาค นักฟุตบอลไทยเพียงคนเดียวใน
ประวัติศาสตร์ที่ท�ำประตูได้ในรายการฟุตบอลระดับโลกรายการนี้ รายการ
ที่ ที ม ชาติ ไ ทยยั ง ไม่ เ คยเอื้ อ มถึ ง อี ก เลยหลั ง จากนั้ น ภาพยนตร์ เ รื่ อ งนี้ จึ ง
เหมือนเป็นการบันทึกภาพของบุคคลส�ำคัญ ภาพของนักฟุตบอลทีมชาติชุด
ประวัติศาสตร์ที่ท้ังประสบความส�ำเร็จในระดับโลกและมีดาวดังมากที่สุด
ชุดหนึ่งเท่าที่เคยมีมา
[การแข่งขันฟุ ตบอลนักเรียน ๓ คู่ ณ สนามหลวง]

[ฟุ ตบอลนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยและ
ทีมชาติเวียดนามใต้ ในกีฬาแหลมทองครัง
้ แรก
พ.ศ. ๒๕๐๒]
ฟิล์ม ๘ มม. / ขาวด�ำ / เงียบ / ๑๖.๑๐ นาที
ธันวาคม ๒๕๐๒
เจ้าของ คนธาทิพ วีระประวัติ
หนังบ้านของคุณคนธาทิพ วีระประวัติ ทีบ่ นั ทึกภาพการแข่งขันฟุตบอล
นัดชิงชนะเลิศครั้งแรกในกีฬาแหลมทอง พ.ศ. ๒๕๐๒ หรือกีฬาซีเกมส์ใน
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการชิงชัยกันระหว่าง ไทย ซึ่งเป็นเจ้าภาพ และ เวียดนามใต้
ณ สนามศุภชลาศัย โดยการแข่งขันในครั้งนั้น มีชาติที่ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด
๓ ประเทศ คือ ไทย เวียดนามใต้ และมาลายา (มาเลเซีย) แข่งขันแบบพบกัน
หมด เอาที ม ที่ ไ ด้ อั น ดั บ หนึ่ ง และสองมาชิ ง ชนะเลิ ศ กั น ซึ่ ง ก็ คื อ ที ม ชาติ
เวียดนามใต้และทีมชาติไทย โดยทีมชาติเวียดนามใต้เป็นฝ่ายที่ท�ำได้ดีกว่า
เอาชนะทีมชาติไทยไป ๓–๑ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่สวยงามเท่าไรนักส�ำหรับ
ทีมชาติไทย แต่ใครเลยจะรูว้ า่ ทีมชาติไทยจะครองบัลลังก์เจ้าอาเซียนด้วยสถิติ
เหรียญทองสูงสุด ๑๖ สมัยในเวลาต่อมา

ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เงียบ / ๘.๓๔ นาที
สิงหาคม ๒๕๑๓
ผู้สร้าง บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ำกัด
สนามหลวงเคยถูกใช้ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ มามากมายในอดีต เช่น
พระราชพิ ธี งานแข่ ง ว่ า ว ตลาดนั ด
วันหยุด กิจกรรมทางการเมือง ฯลฯ
แต่หนึ่งในนั้นคือการแข่งขันฟุตบอลที่
ใครหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกเลย
หากไม่ได้ชมภาพยนตร์ขา่ วช่อง ๓ เรือ่ ง
นี้ ซึง่ บันทึกการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน
ทีจ่ ดั โดยสมาคมฟุตบอลฯ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ คูแ่ รกเป็นการแข่งขัน
ระหว่าง รร. เทศบาลวัดบางนางใน กับ รร. ประถมทวีธาภิเศก คู่ที่สองคือ
รร. วัดรางบัว กับ รร. ประเทืองทิพย์วิทยา และคู่สุดท้ายคือ รร. เทศบาล
วัดบางไผ่ กับ รร. วัดปากน�้ำ การแข่งขันฟุตบอลที่เราอาจหาชมไม่ได้อีกแล้ว
ในปัจจุบนั ภาพยนตร์เรือ่ งนีจ้ งึ เปรียบเสมือนบันทึกความทรงจ�ำถึงสนามหลวง
ในอดีต

[ฟุ ตบอลดารา พ.ศ. ๒๕๑๖]

ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เงียบ / ๘.๑๕ นาที
๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๖, ผู้สร้าง ทวีศักดิ์ วิรยศิริ
ก่อนหน้าที่ฟุตบอลดาราทางโทรทัศน์จะได้รับความนิยมในปัจจุบัน ในอดีตฟุตบอลดาราก็เคยมี
ปรากฏในสังคมไทย ดังเช่นที่เราได้เห็นจากภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๑๖ ฟุตบอลการกุศลที่จัดขึ้นโดยผู้สร้างภาพยนตร์ ดาราและนักร้อง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยมีดารานักร้องจากทั่วฟ้าเมืองไทย เช่น
สมบัติ เมทะนี (ต้องนั่งรถเข็นเข้ามาในสนาม คาดว่าบาดเจ็บจากการแสดง) เพชรา เชาวราษฎร์ สวลี
ผกาพันธุ์ ชรินทร์ นันทนาคร และดารานักร้องท่านอื่น ๆ อีกมากมาย ตบเท้าเข้าร่วมเพื่อชมการแข่งขัน
ระหว่างทีมดารานักแสดงหญิงและทีมดารานักร้องหญิงอย่างสนุกสนาน ไม่แพ้ฟุตบอลดาราในยุคนี้
ขอบคุณสมาคมประวัตศิ าสตร์ฟตุ บอลแห่งประเทศไทยและคุณจิรฏั ฐ์ จันทะเสน เลขาธิการสมาคม ส�ำหรับข้อมูลประกอบบทความ

๗

คอลเลกชันหอภาพยนตร์

โรงหนัง

ที่ไม่ใช่แค่สถานที่ฉายหนัง
สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

การปิดตัวลงของโรงภาพยนตร์ลิโด ท�ำให้มีหลายคนให้ความสนใจเรื่องของ
โรงภาพยนตร์มากขึ้น ซึ่งจดหมายข่าวฉบับนี้ อยากจะแนะน�ำหนังสือที่เกี่ยวกับ
โรงภาพยนตร์ที่น่าสนใจ ที่มีให้บริการในห้องสมุดโสตทัศน์สถานเชิด ทรงศรี ที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อผู้ที่สนใจอยากจะศึกษาเรื่องราวของโรงภาพยนตร์
ให้มากยิ่งขึ้น
When Movies were Theater:
Architecture, Exhibition,
and the Evolution of American Film
โดย William Paul

ส�ำหรับคนส่วนใหญ่ ความส�ำคัญของโรงภาพยนตร์ก็คือสถานที่ฉาย
ภาพยนตร์ หากโรงภาพยนตร์แห่งนั้นมีอายุสักหน่อย ความส�ำคัญก็อาจจะ
เป็นเรือ่ งของสถาปัตยกรรมของตัวโรง แต่ส�ำหรับ William Paul ศาสตราจารย์
ด้านภาพยนตร์และสื่อจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน กลับมองเห็นอีกด้านหนึ่ง
ของโรงภาพยนตร์ นั่ น ก็ คื อ สถาปั ต ยกรรมและการตกแต่ ง ภายใน
โรงภาพยนตร์มีผลต่อภาพยนตร์อเมริกันอย่างไร
ในช่วงแรกเริ่มของภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ส่วนใหญ่ในสมัยนั้นจะ
ดัดแปลงจากโรงละคร ดังนั้น การฉายภาพยนตร์ จึงมีลักษณะของการผสม
ผสานระหว่างภาพยนตร์ (ซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นภาพยนตร์สั้น ๆ) สลับกับ
โปรแกรมแสดงสดของโรงละคร
ในเวลาต่อมา เมื่อภาพยนตร์ได้พิสูจน์ความนิยมของตัวเองแล้ว ก็เริ่ม
มีการสร้างโรงภาพยนตร์ขึ้นมา โดยเริ่มจากการสร้างเป็นโรงภาพยนตร์
ขนาดเล็ก เหมือนร้านค้า (Store Theaters) กระจายทัว่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ด้วยลักษณะของโรงทีเ่ ป็นห้องขนาดยาว ไม่กว้างมาก ทีน่ งั่ จะแบ่งเป็นสองฝัง่
มีทางเดินตรงกลาง โรงภาพยนตร์แบบนี้ จะเปิดไฟตลอดเวลา เพื่อให้คนดู
สามารถเดินเข้าออกได้ และจากการศึกษาผู้เขียนก็พบว่า หากคนดูไม่อยาก
ดูภาพยนตร์ที่ฉายก็จะอ่านหนังสือแทน ซึ่งโปรแกรมภาพยนตร์ก็จะฉาย
ภาพยนตร์สั้นหนึ่งหรือสองม้วนวนทั้งวัน
นอกจากนี้ ยังมีโรงภาพยนตร์ที่สร้างตามแบบฉบับความหรูหรา และ
สถาปัตยกรรมของโรงละครขนาดใหญ่ เช่น มีที่นั่งจ�ำนวนหลายพัน มีหลาย
ชั้น มีชั้นระเบียง รวมไปถึงการวางจอภาพยนตร์ไว้บนเวที แบบเดียวกับ
โรงละครทีด่ ดั แปลงมาเป็นโรงภาพยนตร์ โดยค่าเข้าชมโรงภาพยนตร์ชนั้ หนึง่
นี้จะมีราคาที่แพงกว่า ซึ่งก็เป็นการแบ่งกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ไปโดยปริยาย
และมีผลต่อการเนื้อหาภาพยนตร์ที่ถูกสร้างออกมาที่จะเริ่มมีความสลับ
ซับซ้อนของเนือ้ หา และมีการลงทุนทีส่ งู ขึน้ ยังรวมถึงความนิยมทีจ่ ะดัดแปลง
ละครเวทีให้เป็นภาพยนตร์ก็เป็นหนึ่งในหลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดอิทธิพล
ของละครเวทีกับภาพยนตร์ในช่วงแรก ๆ เช่นกัน
ข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรม
โรงภาพยนตร์กบั อุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพือ่ ท�ำให้เราได้เข้าใจประวัตศิ าสตร์
ของภาพยนตร์ในช่วงยุคเริม่ ต้นของวงการภาพยนตร์ William Paul ยังศึกษา
ไปถึงสถาปัตยกรรมของโรงภาพยนตร์แบบอื่น ๆ ในยุคต่อมา ไม่ว่าจะเป็น
โรงภาพยนตร์แบบ Drive–in และโรงภาพยนตร์ที่ฉายภาพยนตร์ในรูปแบบ
Cinerama เป็นต้น

๘

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและ
ฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
โดย ดร.รังสิมา กุลพัฒน์

เมื่อปี ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ฯ ได้ให้ ดร.รังสิมา กุลพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม และคณะ ท�ำการศึกษาความ
เป็นไปได้ของการบูรณะและการบริหารจัดการหลังการฟื้นฟูโรงภาพยนตร์
ศาลาเฉลิมธานี (โรงภาพยนตร์นางเลิ้ง) ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ไม้ที่มีอายุ
เกือบร้อยปี
ในรายงานการศึกษา ดร.รังสิมาและคณะ ได้ศึกษาประวัติศาสตร์พื้นที่
บริเวณนางเลิ้ง และโรงภาพยนตร์เฉลิมธานี รวมไปถึงรูปแบบของสถาปัตยกรรมของโรงภาพยนตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นความโดดเด่นของอาคารไม้ที่มี
โครงหลังคาไม้แบบถัก ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน
ดร.รังสิมา ยังได้สรุปรูปแบบของการจัดการโรงภาพยนตร์เก่าที่ได้รับ
การบูรณะในสหรัฐอเมริกา ๓ แห่ง ได้แก่ โรงภาพยนตร์ลูคัส, โรงภาพยนตร์
แคโรไลนา และโรงภาพยนตร์เอ็มไพร์ เพือ่ ท�ำให้ผอู้ า่ นได้เห็นตัวอย่างของการ
จัดการโรงภาพยนตร์บูรณะ
ส�ำหรับโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี ดร.รังสิมา ได้สรุปแนวทางการ
บูรณะโรงภาพยนตร์เฉลิมธานีไว้สามทางเลือก อันได้แก่
ทางเลือกที่ ๑ คือ การบูรณะศาลาเฉลิมธานีให้เป็นโรงมหรสพและ
สถานที่ประกอบการทางธุรกิจ (เหมือนเดิม)
ทางเลือกที่ ๒ คือ การบูรณะศาลาเฉลิมธานีให้เป็นโบราณสถาน
ทางเลือกที่ ๓ คือ การบูรณะศาลาเฉลิมธานีให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
ซึ่งจากข้อจ�ำกัดเรื่องของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ดร.รังสิมาได้เสนอว่า ทางเลือกที่จะบูรณะศาลาเฉลิมธานีให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่
มีชีวิต มีความเป็นไปได้มากที่สุด พร้อมทั้ง ดร.รังสิมายังได้เสนอแนวทางใน
การบริหารจัดการพื้นที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีหลังการบูรณะด้วย

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

การประชุมสามัญประจำ�ปีของสมาพันธ์หอภาพยนตร์นานาชาติ ครั้งที่ ๗๔
ศศิกร ลิขติ วงศ์ตรีศรี ธีรวุฒิ นามทอง และ ปิยะธิดา พรพิชญพงศ์

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประเทศไทย เป็นสมาชิกสมาพันธ์
หอภาพยนตร์นานาชาติ International Federation of Film Archives
หรือ FIAF ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ ได้ร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์และ
เข้าร่วมการประชุมสามัญประจ�ำปีของสมาพันธ์ฯ อย่างสม�่ำเสมอ โดยปีนี้
หอภาพยนตร์ฯ มีผู้เดินทางไปร่วมการประชุมคือ นางสาวชลิดา เอื้อบ�ำรุงจิต
รองผูอ้ �ำนวยการหอภาพยนตร์ ในฐานะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ สมัยที่ ๓
และผูต้ ดิ ตาม ได้แก่ นางสาวศศิกร ลิขติ วงศ์ตรีศรี เจ้าหน้าทีแ่ ผนและงบประมาณ
นายธีรวุฒิ นามทอง นักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และนางสาว
ปิยะธิดา พรพิชญพงศ์ นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิง่ เกีย่ วเนือ่ ง รวม ๔ ท่าน
การประชุมสามัญประจ�ำปีของสมาพันธ์หอภาพยนตร์นานาชาติ
ครัง้ ที่ ๗๔ หรือ FIAF Congress ๒๐๑๘ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ เมษายน
๒๕๖๑ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก โดยหอภาพยนตร์แห่งสาธารณรัฐเช็ก
เป็นเจ้าภาพ ใช้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งสาธารณรัฐเช็กเป็นสถานที่จัดงาน
หลังจากที่ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ในภาคค�่ำมีพิธีเปิดงาน
ที่หอศิลป์ร่วมสมัยแห่งชาติ เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและเปิดโอกาส
ให้สมาชิกจากหอภาพยนตร์และหน่วยงานอนุรักษ์ภาพยนตร์จากประเทศ
ต่าง ๆ ได้พบปะสังสรรค์กนั อย่างอบอุน่ อีกทัง้ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๘๐ ปี
การก่อตั้ง FIAF และ ๗๕ ปี การก่อตั้งหอภาพยนตร์เช็กอีกด้วย โดย
หอภาพยนตร์เช็กเคยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมมาแล้วในปี ๑๙๕๘

๑๙๘๐ และ ๑๙๙๘ ซึง่ FIAF CONGRESS
๒๐๑๘ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔
SYMPOSIUM: SHARING

การแบ่งปันเพื่อความยั่งยืน

หัวข้อหลักของการสัมมนา คือ การแบ่งปัน
องค์ความรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์ภาพยนตร์ในด้านต่าง ๆ หัวข้อบรรยายเริม่ ทีน่ างสาว
ศศิกร ลิขิตวงศ์ตรีศรี ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ด้านการแบ่งปันข้อมูลภาพยนตร์ของ
FIAF ผลกระทบทีเ่ กิดจากการแบ่งปันภาพยนตร์ของยุโรปกับอเมริกาใต้ และการ
แบ่ ง ปั น องค์ ค วามรู ้ ร วมถึ ง งานวิ จั ย ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ หอภาพยนตร์
ในภูมิภาค
ต่ อ ด้ ว ยการน�ำเสนอปั ญ หาอุ ป สรรคและความท้ า ทายในการ
แลกเปลี่ยน/แบ่งปันข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับภาพยนตร์ ทั้งในรูปแบบดิจิทัล
และแอนะล็อก
ด้านดิจทิ ลั มีการน�ำเสนอ เช่น การบริหารจัดการฐานข้อมูลสืบค้นและ
การจัดการเมตาดาต้า โครงการ I-Media-Cities ทีเ่ ชือ่ มโยงฐานข้อมูลภาพยนตร์
ในแต่ละเมืองของยุโรป โครงการภาพยนตรานุกรมออนไลน์ BFI ที่ใช้ข้อมูลใน
การวิเคราะห์ และการน�ำเสนอผลงานของ The European Film Gateway
(EFG)
ด้านแอนะล็อก น�ำเสนอปัญหาและอุปสรรค
ของแล็บฟิล์มในหอภาพยนตร์ยุโรปหลายแห่งที่
ขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและ
ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเท่าที่ควร
กลุม่ คนรักฟิลม์ ได้จดั กิจกรรมการฝึกอบรมด้านการ
พิมพ์-ล้างฟิล์มภาพยนตร์ด้วยตนเอง รวมถึงการ
สร้างความร่วมมือระหว่างหอภาพยนตร์กับศิลปิน
ผู้สร้างภาพยนตร์แนวทดลองที่ยังใช้ฟิล์มเป็นสื่อ

๙

เยือนคลังจัดเก็บภาพยนตร์แห่งชาติ
สาธารณรัฐเช็ก

SECOND CENTURY FORUM: DISASTERS

หัวข้อในการแลกเปลี่ยน คือ มาตรการตอบสนองและป้องกันภัยพิบัติ
ที่อาจเกิดกับหอภาพยนตร์ ทั้งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ โดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นหัวข้อที่สมาพันธ์ฯ ให้ความส�ำคัญ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผลกระทบรุนแรงต่อการเก็บรักษาฟิล์มภาพยนตร์
และสื่อโสตทัศน์ทุกรูปแบบ
Fast Disasters

พายุเฮอร์ริเคน น�้ำท่วม ไฟป่า
แผ่นดินไหว สึนามิ
Slow Disasters

ฟิล์มเสื่อมสภาพ ไนเตรตลุกติดไฟ

Digital Disasters –
High Jack

การขโมยข้อมูลออนไลน์
Film Disasters

การสูญเสียฟิล์ม

กรณีภยั พิบตั ฉิ บั พลัน ผูน้ �ำเสนอได้ยกตัวอย่างมาตรการและแผนป้องกัน
ภัยพิบตั ขิ องหอภาพยนตร์โดมินกิ นั ซึง่ เสีย่ งต่อลมพายุและนำ�้ ท่วมสูง เนือ่ งจาก
ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลแคริบเบียน และกรณีการอพยพย้ายสิ่งของและวัตถุ
จัดแสดงอย่างเร่งด่วนของพิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์เปอร์โตริโกเนือ่ งจากเหตุการณ์
ไฟป่าไหม้ลุกลามมาถึงบริเวณพิพิธภัณฑ์
ส่วนกรณีภยั พิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ อย่างช้า ๆ วิทยากรได้ยกตัวอย่าง ภาพสาธิต
การเผาฟิล์มไนเตรตที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศาลายา ประกอบ
การน�ำเสนอ พร้อมแบ่งปันแผนบริหารความเสี่ยง กฎ มาตรการและนโยบาย
ที่ส�ำคัญในการเก็บรักษาฟิล์มไนเตรต เพื่อให้แต่ละหอภาพยนตร์สามารถ
น�ำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการเก็บรักษาฟิล์มไนเตรตซึ่งมีความเสี่ยงลุกติดไฟ
ให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย
GENERAL ASSEMBLY

ในวันสุดท้ายเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีของสมาพันธ์ฯ ซึ่งมีการ
รับรองรายชือ่ สมาชิกกิตติมศักดิข์ อง FIAF ประจ�ำปี ๒๐๑๘ และการลงคะแนน
เสียงคัดเลือกหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี ๒๐๒๑ ซึ่งมี
หน่วยงานทีเ่ สนอตัวเป็นเจ้าภาพ ได้แก่ Bangladesh Film Archive ประเทศ
บังคลาเทศ และ EYE Film Institute Netherlands ประเทศเนเธอร์แลนด์
ซึง่ หอภาพยนตร์บงั คลาเทศได้รบั การคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี
๒๐๒๑ ที่ จ ะถึ ง นี้ และนางสาวชลิ ด า เอื้ อ บ�ำรุ ง จิ ต รองผู ้ อ�ำนวยการ
หอภาพยนตร์ กรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ได้น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานและ
กิจกรรมของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
แปซิฟิกต่อสมาชิก SEAPAVAA ในที่ประชุมด้วย
ส�ำหรับการประชุมสามัญประจ�ำปี ครั้งที่ ๗๕ หรือ FIAF CONGRESS
๒๐๑๙ นั้น เจ้าภาพจัดการประชุม ได้แก่ หอภาพยนตร์สวิตเซอร์แลนด์
ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า จะสามารถต้ อ นรั บ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม ได้ อ ย่ า งอบอุ ่ น และ
น่าประทับใจไม่แพ้หอภาพยนตร์แห่งสาธารณรัฐเช็กแน่นอน

๑๐

ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
พวกเราได้ ไ ปเยี่ ย มชมคลั ง จั ด เก็ บ
ภาพยนตร์แห่งชาติของสาธารณรัฐเช็ก
National Film Archive Vault ณ
หมู่บ้านฮาราดิสโก (Hradištko) ซึ่งอยู่
ทางทิศตะวันตกของเมืองหลวงปราก ๓๐
กิโลเมตร และใช้เวลาเดินทางประมาณ
๔๐ นาที โดยรถบัส ทีน่ เี่ ป็นสถานทีจ่ ดั เก็บ
ภาพยนตร์และสิง่ เกีย่ วเนือ่ งกับภาพยนตร์
ที่ ส�ำคั ญ ของสาธารณรั ฐ เช็ ก โดย
หอภาพยนตร์ แ ห่ ง ชาติ ส าธารณรั ฐ เช็ ก
(National Film Archive (NFA)) นั้น
เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ. ๑๙๔๓ นับเป็นหนึ่งในสิบของหอภาพยนตร์ที่เก่าแก่และมี
คอลเลกชันมรดกทางภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ใหญ่ที่สุดของโลกด้วย
ปัจจุบันที่นี่มีของสะสมอยู่ในความดูแลแบ่งเป็นภาพยนตร์มากกว่า ๑๕๐
ล้านเมตร (ฟิล์มหนังเรื่อง ๑๑,๐๐๐ เรื่อง และฟิล์มที่ไม่ใช่หนังเรื่อง ๒๐,๐๐๐
เรื่อง) และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์แบ่งเป็นภาพนิ่งมากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ รูป
ใบปิดหนังมากกว่า ๓๐,๐๐๐ แผ่น สิ่งของส�ำหรับใช้ในการโฆษณากว่า
๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น และสิ่งเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อีกจ�ำนวนมาก
คลังจัดเก็บภาพยนตร์แห่งชาติสาธารณรัฐเช็กนั้น แบ่งออกเป็น
สองส่วน ส่วนแรกเป็นอาคารใหม่สูง ๓ ชั้น และมีชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น ที่เพิ่งสร้าง
เสร็จเมือ่ ไม่นานนี้ และก�ำลังอยูร่ ะหว่างตกแต่งภายในและวางระบบต่าง ๆ ของ
อาคาร และใช้งบประมาณในการสร้าง ๖.๒ ล้านยูโร ซึ่งในการเข้าเยี่ยมชม
ส่วนนี้ คุณมิคฮอล แบรแกนต์ (Michal Bregant) ผูอ้ �ำนวยการของหอภาพยนตร์
เป็นผู้น�ำเยี่ยมชมในส่วนต่าง ๆ เช่น ห้องส่วนงานวิจัย ห้องสมุด ห้องแปลง
สัญญาณฟิล์ม และส่วนงานอื่น ๆ (ปัจจุบันงานบางส่วนเช่น งานดิจิทัลจะอยู่
ในตัวเมืองปราก) ส่วนท้ายจะเป็นห้องเย็นส�ำหรับจัดเก็บฟิล์มอยู่ชั้นใต้ดินเป็น
ห้องเชื่อมต่อกัน ๒ ห้อง และควบคุมอุณหภูมิที่ -๔ องศา และความชื้นสัมพัทธ์
อยู่ที่ ๓๐% ใช้ระบบควบคุมการดับเพลิงด้วยแก๊ส และในอนาคตเมื่อพร้อมใช้
งานแล้วฟิล์มบางส่วนที่ถูกจัดเก็บในอาคารเก่าก็จะถูกย้ายมาจัดเก็บที่นี่ด้วย
ส่วนที่สองเป็นอาคารเก่า ๒ ชั้น ซึ่งด้านหลังเป็นคลังส�ำหรับจัดเก็บ
ฟิล์มและส่วนจัดเก็บสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ และด้านหน้าเป็นส�ำนักงาน
ส�ำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ โดยพวกเราได้รับเกียรติจาก
คุณวาลาดิเมียร์ โอเปลา (Vladimir Opela) อดีตหัวหน้าหอภาพยนตร์
สาธารณเช็กกว่า ๒ ทศวรรษ ซึ่งเขาเริ่มท�ำงานที่ NFA ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๖๕

และยังเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ FIAF ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ (FIAF Honorary
Members) เป็นผูน้ �ำชมในส่วนนี้ และเขาได้เล่าให้พวกเราฟังว่าอาคารเก่านีไ้ ด้
ดัดแปลงมาจากโรงจอดรถเก่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ เพื่อใช้ส�ำหรับ
จั ด เก็ บ ฟิ ล ์ ม ฯ และแบ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ส�ำนั ก งาน เขายั ง ได้ ก ล่ า วถึ ง ความ
ภาคภูมิใจคอลเลกชันพิเศษว่า ที่นี่สามารถอนุรักษ์จัดเก็บรวบรวมภาพยนตร์
เงียบได้กว่า ๖๖% หรือคิดเป็นสัดส่วนสองในสามของภาพยนตร์เงียบที่เช็ก
ผลิตขึน้ และในปี ๑๙๖๙-๑๙๗๕ คอลเลกชันฟิลม์ ของเขาได้ประสบปัญหาจาก
การถูกโจมตีจากเชื้อแบคทีเรียและรา ท�ำให้คอลเลกชันฟิล์มของเขาส่วนหนึ่ง
ได้รับความเสียหาย ในจุดแรกพวกเราได้ไปเยี่ยมชมส่วนงานสิ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาพยนตร์และชมการช�ำระคัดแยกท�ำทะเบียนคอลเลกชันของสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพนิง่ บทภาพยนตร์ เอกสารเกีย่ วเนือ่ ง ใบปิดภาพยนตร์
ถ้วยรางวัลฯ โดยทีน่ ยี่ งั คงใช้ระบบแบบบัตรสืบค้นร่วมในการสืบค้นสิง่ ของด้วย
ในส่วนถัดมาเป็นห้องจัดเก็บใบปิดภาพยนตร์ทถี่ กู คัดแยกจัดเก็บตามขนาดของ
ใบปิดและเรียงตามตัวอักษร A-Z ซึง่ คอลเลกชันใบปิดทีน่ นี่ นั้ ไม่ได้จดั เก็บเฉพาะ
ภาพยนตร์เช็กแต่ยังมีภาพยนตร์ของต่างชาติบางส่วนด้วย จุดสุดท้ายของที่นี่
เป็นห้องเย็นส�ำหรับจัดเก็บฟิล์มภาพยนตร์ จ�ำนวน ๔ ห้องเชื่อมต่อกัน ซึ่งที่นี่
จะแยกเก็บตามชนิดของฟิล์มแยกตามสีของกล่อง เช่น ฟิล์มพรินต์ส�ำหรับฉาย
กล่องสีเขียว และในห้องจัดเก็บส่วนนีจ้ ะควบคุมอุณหภูมทิ ี่ ๖-๑๐ องศาเซลเซียส
นอกจากการเยี่ยมชม National film archive Vault แล้ว ผู้
เข้าร่วมประชุม FIAF ครั้งที่ ๗๔ ยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Karel
Zeman ฟรีอกี ด้วย ซึง่ สถานทีต่ งั้ อยูบ่ ริเวณใต้สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge)
มีป้ายบอกทางเป็นเหล่านักส�ำรวจนั่งอยู่บนบอลลูนขนาดใหญ่เห็นแล้วเหมือน
มีแรงดึงดูดให้เข้าไปดูเป็นอย่างยิ่ง
Karel Zeman Museum คือ พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวของ
“คาเรล ซีแมน” ผูส้ ร้างภาพยนตร์ชาวเช็กทีแ่ สนจะโด่งดังในสมัยศตวรรษที่ ๒๐
ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้สร้างหนังแล้ว เขายังเป็นทั้งผู้บุกเบิกวงการสเปเชียล
เอฟเฟกต์คนแรกของประเทศ ศิลปิน นักออกแบบงานสร้าง และนักสร้าง
ภาพยนตร์แอนิเมชันอีกด้วย หนังส่วนใหญ่เป็นประเภทนิทานและแฟนตาซี
พอผนวกกับทักษะการใช้เทคนิคพิเศษอันโดดเด่นราวกับเล่นกล จึงท�ำให้ผลลัพธ์
ออกมาเป็นภาพและเรือ่ งราวทีม่ หัศจรรย์และงดงามมาก นัน่ ท�ำให้เขาได้รบั การ
ยกย่องเป็น “จอร์จ เมลิเยส์ แห่งสาธารณรัฐเช็ก” เลยทีเดียว
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีขนาดไม่ใหญ่โตนัก เป็นอาคารชั้นเดียว ภายใน
เล่าเรื่องราวชีวประวัติและวิวัฒนาการในวงการภาพยนตร์ตลอดช่วงชีวิตของ
เขา โดยผลงานกว่า ๓๐ เรื่องถูกถ่ายทอดผ่านทางวัตถุจัดแสดงที่เคยใช้งานมา
แล้วจริง ๆ ออกแบบพื้นที่แต่ละจุดให้แตกต่างกันไปตามหนังแต่ละเรื่อง แต่
ทั้งหมดยังคงอยู่ในธีมเดียวกันนั่นคือโลกแฟนตาซี ประกอบกับรูปแบบการ
น�ำเสนอที่สามารถให้ผู้เข้าชมมีปฏิสัมพันธ์ร่วมด้วยได้ เช่น มีจอทัชสกรีน
ฉายหนังให้ผู้ชมเลือกดูได้ด้วยตัวเอง เสื้อผ้านักแสดงที่จัดวางให้ชื่นชมอย่าง
ใกล้ชดิ มุมจ�ำลองโรงถ่ายหนังทีผ่ ชู้ มสามารถเข้าไปเป็นนักแสดงออกท่าทางและ
ถ่ายรูปเก็บไว้ได้อย่างสนุกสนาน อีกทั้งไม่จ�ำกัดเวลาเข้าชม และไม่มีวิทยากร
บรรยาย จึงท�ำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ตามอัธยาศัย

ส�ำหรับข้าพเจ้าแล้ว การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Karel Zeman ในครั้งนี้
ถือเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และมุมมองใหม่ ๆ มีหลายสิ่งที่สามารถ
น�ำมาปรับใช้กับพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และส่วนนิทรรศการต่าง ๆ ของ
หอภาพยนตร์ในอนาคตได้เป็นอย่างดี
การทีพ่ วกเราได้มโี อกาสไปเยีย่ มชมในครัง้ นี้ นับว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์
และประสบการณ์การท�ำงานด้านการอนุรกั ษ์ของพวกเรา ท�ำให้เห็นว่าในระดับ
นานาชาติพวกเขาให้ความส�ำคัญการอนุรักษ์จัดเก็บภาพยนตร์ในฐานะมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติกันอย่างไร และท�ำให้ตระหนักได้ว่าหน้าที่ดูแลการ
อนุรักษ์มรดกทางภาพยนตร์ของชาตินั้นมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้เรา
สามารถส่งต่อมรดกภาพยนตร์สู่ชนรุ่นหลังได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุด

๑๑

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

ทีมงานพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

แฟนหนังไทยหลาย ๆ คงรู้จัก รัตน์ เปสตันยี เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น
ประวัติชีวิตที่ท�ำงานด้านภาพยนตร์มาอย่างยาวนาน ผลงานการสร้างภาพยนตร์
เรือ่ งส�ำคัญหลาย ๆ เรือ่ งทีไ่ ด้รางวัลจากต่างประเทศ หรือแม้แต่กระทัง่ ความส�ำคัญ
ในฐานะบุคคลที่ต่อสู้เพื่อวงการหนังไทยร่วมก่อตั้งสมาคมผู้อ�ำนวยการสร้าง
ภาพยนตร์ไทย แต่คุณอาจจะไม่เคยรู้ว่าพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยมีวัตถุจัดแสดง
ที่น่าสนใจหลายต่อหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องกับรัตน์ เปสตันยี ทีมงานพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย จึงอยากจะน�ำเสนอวัตถุที่เกี่ยวข้องกับรัตน์ เปสตันยีในพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ที่หลายคนอาจจะไม่ทันสังเกต
ถ้วยรางวัลจากภาพยนตร์เรื่อง
ในเทศกาลภาพยนตร์สมัครเล่นสกอตแลนด์ ประจ�ำปี ค.ศ. ๑๙๓๘ ใช้ชื่อการ
ประกวดว่า Empire Amateur Film Festival จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ภาพยนตร์สั้น แตง เข้าประกวดในสาย British Subjects
Abroad (หนังจากพลเมืองอังกฤษจากนอกประเทศ) มีภาพยนตร์เข้าประกวด
๑๓ เรื่องจาก ๕ ประเทศ คือ ออสเตรเลีย อินเดีย โปรตุเกส สิงคโปร์ และสยาม
กรรมการผู้ตัดสินคือ อัลเฟร็ด ฮิตช์ค็อก ภาพยนตร์สั้นเรื่อง แตง ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ และถือได้วา่ ถ้วยรางวัลใบนีเ้ ป็นรางวัลชิน้ แรกส�ำหรับเวทียงิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ จาก
ภาพยนตร์สมัครเล่นเรื่องแรกของรัตน์ เปสตันยี

ภาพถ่ายฝีมือรัตน์ เปสตันยี
รัตน์ เปสตันยี ชื่นชอบการถ่ายรูปมาตั้งแต่เด็ก และ
ต่อมาก็เป็นสมาชิกของ Royal Photographic
Society ที่ ป ระเทศอั ง กฤษอี ก ด้ ว ย รู ป ชาวนา
ขาวด�ำ มุมขวาล่างของภาพ มีลายเซ็นของคุณรัตน์
เปสตันยี เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษ เซ็นด้วยตัวเขียน
มีตวั เลขคาดว่าเป็นปี ค.ศ. ๑๙๓๖ หรือปี พ.ศ. ๒๔๗๙
ซึ่งในขณะนั้นรัตน์ เปสตันยี อายุ ๒๘ ปี

รางวัลการถ่ายภาพดีที่สุด ๓๕ มม.
จากเรื่อง
รางวัลการประกวดภาพยนตร์ครัง้ แรกทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในประเทศไทยเริม่ จัดตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ รูปแบบ
ของรางวัลในครั้งแรกแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ “รางวัลตุ๊กตาทอง” มีลักษณะเป็นตัวละครร�ำ
ตัวพระและตัวนาง และอีกรูปแบบหนึ่งคือ “รางวัลส�ำเภาทอง” เป็นสัญลักษณ์ของสมาคมหอการค้า
รูปส�ำเภาทองอยู่บนเกลียวคลื่น ส�ำหรับสาขาผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ในต�ำแหน่งต่าง ๆ
และรัตน์ เปสตันยีเป็นผูถ้ า่ ยท�ำภาพยนตร์เรือ่ ง ชัว่ ฟ้าดินสลาย คว้ารางวัลการถ่ายภาพดีทสี่ ดุ ๓๕ มม.
มาครอบครอง

๑๒

เครื่องตัดต่อฟิล์ม ๑๖ มม.
ยี่ห้อ Bell & Howell
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ รัตน์ เปสตันยี ได้สร้างภาพยนตร์ยาว
เรือ่ งแรก เป็นภาพยนตร์สี ๑๖ มม. เรือ่ ง ตุก๊ ตาจ๋า ใช้บริเวณ
บ้านที่ถนนวิทยุเป็นสถานที่ในการถ่ายท�ำ เล่าเรื่องราว
เกีย่ วกับ ตุก๊ ตา เด็กผูห้ ญิงวัยเด็กทีถ่ กู ลักพาตัวเนือ่ งจากการ
แย่งชิงผลประโยชน์ของคนในเครือญาติ และต้องเจอกับ
ความวุน่ วายซำ�้ ซ้อนอยูห่ ลายครัง้ เครือ่ งตัดต่อฟิลม์ ๑๖ มม.
ยี่ ห ้ อ Bell & Howell นี้เป็นเครื่องที่ใ ช้ใ นการตัดต่อ
ภาพยนตร์เรื่องนี้
โน้ตเพลงกุหลาบราตรี
จากภาพยนตร์เรือ
่ ง
ภาพยนตร์เรื่อง น�้ำตาลไม่หวาน ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๐๗
นั บ ว่ า เป็ น ภาพยนตร์ เ รื่ อ งสุ ด ท้ า ยของรั ต น์ เปสตั น ยี เป็ น
ภาพยนตร์ที่รวบรวมองค์ประกอบของหนังตลาดเข้าไว้ด้วยกัน
โดยเฉพาะเพลงประกอบภาพยนตร์ ที่ ร วบรวมเพลงดั ง ๆ
หลากหลายแนวเข้าไว้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ เพลงที่ส�ำคัญก็คือ
เพลง “น�้ำตาลไม่หวาน” แต่งโดย ชาลี อินทรวิจิตร และเพลง
“กุหลาบราตรี” แต่งโดย ร้อยแก้ว รักไทย ซึง่ ถือได้วา่ ทัง้ สองท่าน
เป็นครูเพลงลูกกรุงที่แ ฟนเพลงต่างรู้จัก และคุ้น เคยกัน ดีใน
ปัจจุบันนี้
ใบหน้ารัตน์ เปสตันยี หล่อจากปูนปลาสเตอร์
ใบหน้านีเ้ ป็นผลงานของ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล หรือ
พระองค์ชายใหญ่ ทรงถอดแบบหล่อใบหน้าของรัตน์ เปสตันยี สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่
พระองค์เป็นผู้มีฝีมือและชื่นชอบด้านงานศิลปอย่างมาก จากนั้นแบบหล่อนี้
ได้ตกทอดมาเป็นของเอเดิ้ล เปสตันยี ลูกชายคนเล็กของรัตน์ และได้มอบให้
หอภาพยนตร์ในงานครบรอบ ๑๐๐ ปี รัตน์ เปสตันยี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๑

นอกจากนี้ ยังมีวัตถุจัดแสดงอีกมากมายซ่อน
ความหมายอยู่ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยให้
ท่านได้ค้นหา ขอเชิญทุกท่านร่วมร�ำลึกถึงการ
จากไปอย่างไม่มีวันหวนคืนของ รัตน์ เปสตันยี
ในเดื อ นสิ ง หาคม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภ าพยนตร์ ไ ทย
เปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ วันละ ๖ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. และ
๑๖.๐๐ น. ไม่เสียค่าใช้จา่ ยในการเข้าชม สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔

รูปปั้นหนุมาน
เป็นรูปปั้นที่ใช้ถ่ายท�ำในไตเติ้ลโรงถ่าย
หนุ ม านภาพยนตร์ เหตุ ผ ลที่ ต ้ อ งเป็ น
หนุมานเนื่องจากรัตน์ เปสตันยีเกิดในปี
นักษัตร ปีวอก จึงเลือกที่จะน�ำหนุมานมา
เป็นโลโก้บริษัท

๑๓

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ผลงานศิลปะชิ้นใหม่และ
ภาพยนตร์ไทยในดวงใจของ

บทสัมภาษณ์ จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฉบับนี้น�ำเสนอตัวตนและความคิดของ
ป่าน-ชนารดี ฉัตรกุล ณ อยุธยา หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ juli baker and
summer นักวาดภาพประกอบผู้มีเอกลักษณ์ในการใช้ลายเส้นและสีสันที่สดใส ที่
หอภาพยนตร์ได้เชิญเธอมาสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เด็ก ๆ ที่เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน ซึ่งมาร่วมกันแต่งแต้มศิลปะตามจินตนาการ เมื่อวันที่
๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ โดยผลงานทั้งสองชิ้นนี้จะติดตั้งอยู่ในอาคารศูนย์อนุรักษ์และ
บริการโสตทัศน์แห่งชาติ หอภาพยนตร์ รวมทั้งไปประทับอยู่บนรถโรงหนังเฉลิมทัศน์
เพิ่มเติมจากผลงานของเปี๊ยก โปสเตอร์และลูกศิษย์ที่ประทับไว้ก่อนหน้า

ที่มาของโครงการนี้เป็นอย่างไร…ตัดสินใจยากไหม
ธิติพงษ์ ก่อสกุล

เริ่มจากที่พ่อป่าน (ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา) เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหาร
งานหอภาพยนตร์ พ่อมาบอกป่านว่า ลุงโดมก�ำลังจะท�ำอาคารใหม่และอยากได้รูปไป
ติดทีอ่ าคาร เป็นอาคารทีจ่ ะมีกจิ กรรมเกีย่ วกับเด็ก ป่านเป็นคนทีช่ อบวาดรูปอยูแ่ ล้ว และ
งานส่วนใหญ่ของป่านได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะเด็ก ๆ ก็เลยได้มีโอกาสได้ท�ำ
เวิร์กช็อปกับเด็ก ๆ บ่อย พ่อก็เลยมาถามว่าป่านอยากท�ำไหม ป่านคิดว่ามันน่าสนุกดี
ป่านอยากไปเวิร์กช็อปกับเด็กด้วย ป่านอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรออกมา ก็เลยตกลงรับท�ำ
โครงการนี้

ทราบว่าป่านชอบดูหนัง รวมไปถึงชอบใช้อินเนอร์ของตัวละครในหนัง
ตอนทำ�โปรเจกต์นี้ มีบทบาทไหนที่นำ�มาใช้ด้วยหรือเปล่า
(หัวเราะ) ใช่มั้งคะ...เวลาท�ำงานป่านก็จะอินกับบทบาทหน่อย ๆ ตอนนั้นผมป่าน
น่าจะสีแดง น่าจะก�ำลังอินกับ เลดี้ เบิร์ด (Lady Bird ผลงานปี ๒๕๖๐ ของ Greta
Gerwig) แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับงานเท่าไร คืองานชิ้นนี้ป่านได้ไอเดียว่า มันจะไปอยู่บนรถ
โรงหนังและเกี่ยวข้องกับเด็ก เราเลยคิดว่าเราอยากจะวาดรูปที่เราใส่ความเป็นเด็ก
ความไม่รู้ แกล้งท�ำเป็นลืมว่าคนต้องวาดยังไง มีหูมีจมูกแบบไหน แล้วก็วาดไปตาม
อินเนอร์ว่าเด็กเป็นคนวาด

งานของป่านเกือบทั้งหมดใช้สีสันสดใส สื่ออารมณ์ความคิด
จำ�เป็นหรือไม่ที่ผู้สร้างงานต้องมีความคิดความรู้สึก
ที่สอดคล้องกับแนวทางการสร้างงาน
(หัวเราะ) งานในชีวติ ของป่าน....มันก็จะเหมือนชีวติ คนทัว่ ไปค่ะ มีหลากหลายแบบ
แต่งานศิลปะมันก็จะสะท้อนตัวตนของคนที่วาดทุกคนนะ

๑๔

บรรยายภาพ ผลงานของเด็ก ๆ ในโครงการโรงหนังโรงเรียน

ป่านคิดอย่างไรที่ภาพเฟรมนี้จะถูกติดตั้งอยู่ที่อาคารหลังใหม่
ของหอภาพยนตร์ และได้อยูใ่ นรถโรงหนังทีจ่ ะเดินทางไปสู่
เด็ก ๆ และชุมชนในพื้นที่ห่างไกลโรงหนัง
ป่านรู้เรื่องรถโรงหนังจากคุณพ่อ แค่รู้ว่ามีป่านก็ตื่นเต้นแล้ว ป่านชอบ
ไอเดียทีข่ บั ไปทัว่ ประเทศไทย ให้คนในชุมชนได้มโี อกาสมาดูหนังหลากหลาย
แบบ ป่านว่าเป็นไอเดียที่สนุก และป่านก็ว่ามันมีประโยชน์ และพอได้รู้ว่า
งานที่ตัวเองวาดจะได้ไปแปะบนรถโรงหนังที่วิ่งไปทั่วประเทศก็ตื่นเต้น ดีใจ
มาก เห็นด้วยกับประโยคของลุงโดมที่บอกว่า ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา
ป่ า นเห็ นด้ ว ย...เพราะบ้ า นป่านก็เป็นคนชอบดูห นัง ก็รู้สึกว่าหนังมัน มี
แรงบันดาลใจต่อวิธีคิดของคนมาก ๆ โดยเฉพาะตัวป่านเอง อยากให้มี
วัฒนธรรมในการดูหนังที่หลากหลายเกิดขึ้นในประเทศไทย รถโรงหนังก็จะ
เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ในความคิดของป่าน เด็กจะได้อะไรจากการร่วมโปรเจกต์ครั้งนี้
ส่วนใหญ่เวลาป่านท�ำเวิร์กช็อป ป่านจะไม่ไปไกด์ให้เด็กว่าจะต้องวาด
ตาม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จะต้องวาดตามเราแบบนีน้ ะ ป่านอยากให้เด็กใช้จนิ ตนาการ
ของตนเองและก็วาดสิ่งที่เขาอยากจะวาดไป เราแค่เหมือนให้ศิลปะมันเป็น
สื่อกลาง แต่ว่าเราไม่ได้ไปสอนให้เขาต้องวาดอย่างไร
งานนีป้ า่ นให้คอนเซปต์ของชิน้ รวมทีเ่ ด็ก ๆ ช่วยกันท�ำว่า ถ้าเรามีโอกาส
สร้างหนังของตัวเองเราจะท�ำเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ซึ่งเด็กบางคนก็อาจจะ
ไม่ได้สนใจคอนเซปต์ที่ป่านให้ด้วยซ�้ำ คือเขาอยากวาดอะไรก็วาด คือตรงนั้น
ก็มีทั้งเด็กเล็ก เด็กโต ซึ่งพอออกมาก็เป็นการร่วมมือกันของเด็กหลาย ๆ คน
ที่มีความคิดหลาย ๆ แบบ แล้วมาอยู่ด้วยกันก็ดูลงตัวดีนะคะ ถ้าได้มาเห็น
จริง ๆ มองภาพโดยรวมแล้วมันคือภาพหนึ่งชิ้นที่ออกมาลงตัวพอดี ทั้ง ๆ ที่
ไม่ได้นัดกันมาว่าใครจะต้องเป็นแบบไหน ตรงไหน
ป่านคิดว่าในวันนัน้ พวกทักษะทางเทคนิคเด็กคงไม่ได้ภายในเวลาเพียง
แค่ครึ่งวันหรอก เพราะว่างานแบบนี้มันต้องใช้เวลาฝึกฝนด้วยตนเอง แต่ว่า
สิ่งที่เขาจะได้ก็คือ ณ เวลานั้นป่านว่ามันเป็นการเปิดโอกาส ให้เขาได้ใช้
จินตนาการว่าเขาอยากจะวาดอะไร และได้ฝกึ การใช้สี คิดว่าเด็กหลาย ๆ คน
ยั ง ไม่ ไ ด้ มี โ อกาสได้ ใ ช้ สี ท าบ้ า น สี อ ะคริ ลิ ก เพราะพ่ อ แม่
ส่วนใหญ่จะให้เขาได้ใช้แค่สีไม้สีเทียน สีอะคริลิกมันก็จะมี
เสน่ห์ในแบบของมัน มีผิวสัมผัส สีมันสามารถ
หยด แล้วก็กระจายได้ มีฟอร์มที่ไม่เหมือน
สีชนิดอื่น ๆ ก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่เราได้
ใช้เวลาอยู่กับตรงนั้นมากกว่า

ภาพยนตร์ไทยในดวงใจ
นึกถึงอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะ ถ้าหนังไทยที่ป่าน
ชอบมากที่สุด น่าจะเป็นเรื่องหมานคร ตอนเด็ก ๆ ป่านดู
หนังไทยเยอะเหมือนกันนะ แต่หมานครเป็นหนังไทย
เรื่องแรกที่ป่านดูแล้วรู้สึกว่ามันสวย สีมันสวย เมื่อ
ก่อนเราดูหนังเราไม่ได้สนใจเรือ่ งอาร์ตไดเรกชันอะไร
เลย เหมือนดูเอาเนื้อหา ฟังเพลง แต่ทีนี้พอโตมาหน่อย
ก็ได้ดูหมานครในโรง ดูทั้งบ้านเลย พ่อ แม่ คุณยาย เราก็รู้สึกว่ามัน
เซอร์เรียล แต่ป่านยังไม่รู้จักค�ำว่าเซอร์เรียลนะตอนนั้น คือมันไม่ต้องเป็น
เรื่องที่เกิดขึ้นจริงก็ได้ อาร์ตไดเรกชั่นกับการที่เอาหน้า จิน นางเอก ไปใส่
หลาย ๆ คน หันไปทางไหนเจอแต่คนใส่เสื้อสีฟ้า ป่านรู้สึกว่ามันเป็นไอเดีย
การเล่าเรื่องใหม่ส�ำหรับป่านนะ ในวัยนั้นไม่เคยเห็นหนังไทยแบบนี้ ก็
ตื่นเต้นมาก สีมันสวย มันน่าวาดมากเลย เสียดายมันมีหนังไทยไม่กี่เรื่อง
ที่เน้นอาร์ตไดเรกชันมากมายอย่างนั้นแล้ว

๑๕

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

โปรแกรมภาพยนตร์ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย นิศานาถ ไทรทองค�ำ

โรงหนังโรงเรียน ต้อนรับปีการศึกษาใหม่ของนักเรียนที่ก�ำลัง
ศึกษาอยู่ในช่วงปฐมวัย–มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยภาพยนตร์ที่
ดูสนุกและเต็มไปด้วยแง่คดิ ดี ๆ เพือ่ มุง่ หวังให้เยาวชนชาวไทยเรียนรู้
เรือ่ งราวของโลกรอบตัว สร้างหลักในการใช้ชวี ติ ในสังคมด้วยตนเอง
มองเห็นชีวติ ผูอ้ นื่ รูจ้ กั เขา รูจ้ กั เรา ผ่านการชมภาพยนตร์...สือ่ ทีท่ รง
พลังและส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดียิ่ง นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่มอบ
ประสบการณ์การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ให้กับเยาวชนไทย
ส�ำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ โรงหนังโรงเรียน ยังคงมีการจัด
ภาพยนตร์ตามพัฒนาการเรียนรู้ตามช่วงวัยของเยาวชน ทั้งสิ้น ๕ ระดับ
เช่นเคย นั่นคือ ปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีทั้งภาพยนตร์ขนาด
สั้นและขนาดยาว แอนิเมชันทั้งขนาดสั้นและขนาดยาว ตลอดไปจนถึง
ภาพยนตร์สารคดีที่น่าสนใจ และภาพยนตร์แปลกใหม่ เข้าร่วมรายการ
จ�ำนวนมาก บทความนี้ผู้เขียนขอแนะน�ำรายชื่อภาพยนตร์ในกิจกรรม
โรงหนังโรงเรียน ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งมีทั้งสิ้นกว่า ๓๐ เรื่อง
มาให้ทราบกันโดยคร่าว ๆ ซึ่งท่านสามารถตามอ่านเรื่องย่อของภาพยนตร์
เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หอภาพยนตร์ฯ

ภาพยนตร์ส�ำหรับระดับชั้นปฐมวัย
จากเดิมทีน่ กั เรียนในระดับชัน้ นีจ้ ะได้รบั ชมแอนิเมชันขนาดสัน้ ในปีนี้
โรงหนังโรงเรียนได้เพิ่มภาพยนตร์ขนาดยาวที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และ
ความสนใจของเด็กในช่วงวัย ๓-๖ ปีเข้ามาเพิ่มเติม ส�ำหรับเด็กช่วงวัยนี้
การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์กับกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน จะสร้าง
ความทรงจ�ำและประสบการณ์ที่ดีในการร่วมกิจกรรมทางสังคม และ
ภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดสรรมาครั้งนี้ ยังสามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านสี รูปทรง ลักษณะของสัตว์ สิ่งของ และธรรมชาติ ตลอดจนเรียนรู้
หลักคุณธรรมเบื้องต้น โดยภาพยนตร์ส�ำหรับระดับชั้นปฐมวัย มีดังนี้
๑. แอนิเมชันขนาดสั้น ๖ เรื่อง
๒. ระทะทูอี่ พ่อครัวตัวจี๊ด
หัวใจคับโลก (Ratatouille)
๓. เมาคลีลูกหมาป่า
(The Jungle Book)

ภาพยนตร์ส�ำหรับระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ช่วงวัย ๗-๙ ปีเป็นช่วงวัยที่ดีในการเรียนรู้เรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสังคม
อีกทัง้ อยูใ่ นช่วงวัยทีพ่ ร้อมและเปิดรับการเรียนรูใ้ หม่ ๆ อย่างเต็มที่ นัน่ จึงเป็นโอกาส
ที่ดี หากเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้มีโอกาสชมภาพยนตร์ที่จะสร้าง
แรงศรัทธาในการเรียนรู้ ใฝ่ดี และให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี
แก่พวกเขา โรงหนังโรงเรียน จึงคัดเลือกภาพยนตร์ ที่เหมาะสมกับการสร้างการ
เรียนรู้ในประเด็นเหล่านี้มาด้วยกันถึง ๖ เรื่องยาว และ ๓ เรื่องสั้น ดังนี้
๑. ภาพยนตร์ขนาดสั้น ๓ เรื่อง
The Red Balloon
The Elephant and the Bicycle
The Fantastic Flying Books of Mr.Morris Lessmore
๒. ชาร์ลีกับโรงงานช็อกโกแลต (Charlie and the Chocolate Factory)
๓. แมงมุมเพื่อนรัก (Charlotte’s Web)
๔. มหัศจรรย์โลมาหัวใจนักสู้ (Dolphin Tale)
๕. มหัศจรรย์อารมณ์อลเวง (Inside Out)
๖. คุณหมี..หนีป่ามาป่วนเมือง (Paddington)
๗. ราล์ฟ..วายร้ายหัวใจฮีโร่ (Wreck-It Ralph)

๑๖

ภาพยนตร์ส�ำหรับระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีแสนพิเศษให้กับเด็กในช่วงวัย ๙-๑๒ ปี
ซึ่งเป็นช่วงที่ชื่นชอบการเรียนรู้โลกกว้าง ชอบความตื่นเต้น ท้าทาย และ
มักพึงพอใจในสิ่งแปลกใหม่ อีกทั้งยังเป็นวัยที่ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ผ่านมาพัฒนาการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาพยนตร์
ที่ถูกคัดเลือกมา จึงเน้นการน�ำผู้ชมไปสู่จินตนาการอันไร้ขอบเขต แต่
ยังคงมีแก่นหลักของภาพยนตร์อยู่ที่การเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเรากับสังคม ตัวเรากับธรรมชาติ ส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน
ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ โดยมีภาพยนตร์ในช่วง
ชั้นนี้ทั้งสิ้น ๗ เรื่อง ดังนี้
๑. บิ๊ก ฮีโร่ 6 (Big Hero 6)
๒. อี.ที. เพื่อนรัก (E.T. The Extra-Terrestrial)
๓. ปฏิบัติการ 8 พันธุ์อึดสุดขั้วโลก (Eight Below)
๔. ผจญภัยครอบครัวจอมเพี้ยน ฝ่าโลกอนาคต (Meet the
Robinsons)
๕. เดอะ บีเอฟจี – ยักษ์ใหญ่หัวใจหล่อ (The BFG)
๖. The King and the Mockingbird (Le Roi et l’Oiseau)
๗. พ่อมดแห่งเมืองออซ (The Wizard of Oz)

ภาพยนตร์ส�ำหรับระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
ส�ำหรับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ วิธีการเรียนรู้
ผ่านภาพยนตร์ของพวกเขาเป็นการเรียนรู้ที่มากกว่าการ
ตีความตามภาพที่เห็นและเสียงที่ได้ยิน เด็กเหล่านี้เติบโตเป็น
วัยรุ่นตอนต้น เริ่มมีทักษะการตีความที่ลึกซึ้งขึ้น เข้าใจแนวคิด
นามธรรมมากขึ้น ภาพยนตร์ที่เหมาะสมและถูกคัดเลือกมาเข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้ จึงเป็นภาพยนตร์ที่เน้นการน�ำเสนอปัญหาของมนุษย์และ
สังคมที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหา อีกทั้งเพิ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะภาพยนตร์ เพื่อให้เข้าใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับศาสตร์ภาพยนตร์ โดยภาพยนตร์ส�ำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นมีท้ังภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกของ
ชาติ ภาพยนตร์สารคดี ตลอดจนภาพยนตร์ฝรั่งเศสและเยอรมัน ที่หาชม
ได้ยากในประเทศไทย

ภาพยนตร์ส�ำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑. 15 ค�่ำ เดือน 11
๒. น�้ำพุ
๓. ผีเสื้อและดอกไม้
๔. เพลงของข้าว
๕. The 400 Blows (Les quatre cents coups)
๖. ปริศนามนุษย์กลของอูโก้ (Hugo)
๗. Lessons of a Dream (Der ganz große Traum)
๘. ทามาระ (Tamara)
๙. บรรเลงฝัน บันดาลรัก (The Artist)

ภาพยนตร์ที่ถูกคัดเลือกมาจัดฉายให้กับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ซึ่งเป็นวัยรุ่นเต็มตัวและพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ วัยที่เริ่มมีปัญหาที่ยาก
มากขึ้น มีความวิตกกังวลและสับสนในชีวิตและรับแรงกดดันจากสังคม
โรงหนังโรงเรียนจึงเลือกภาพยนตร์ที่มีการกระตุ้นให้ผู้ชมคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นเหตุเป็นผลถึงปมปัญหาเพือ่ น�ำไปสูก่ ารตัดสินใจและการแก้ไขทีด่ ี เข้าใจ
สภาพสังคมและการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย เรียนรู้
ความเท่าเทียม และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมไปถึงการชมภาพยนตร์
นอกกระแส เพือ่ เปิดโลกการชมภาพยนตร์และเรียนรูแ้ ง่มมุ ศิลปะในภาพยนตร์
เพิม่ เติม อีกทัง้ ภาพยนตร์สว่ นมากเป็นภาพยนตร์ทไี่ ด้รบั การยอมรับและรับ
รางวัลระดับโลก ตลอดจนภาพยนตร์ไทยทรงคุณค่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ
๑. ฉลาดเกมส์โกง
๒. พระเจ้าช้างเผือก
๓. ลุงบุญมีระลึกชาติ
๔. Mary is happy, Mary is happy
๕. ถอดรหัสลับ อัจฉริยะพลิกโลก (The Imitation Game)
๖. วัยป่วน หัวใจปึ้ก (The Perks of being a Wallflower)
๗. ทฤษฎีรักนิรันดร (The Theory of Everything)
๘. ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ (Whiplash)

กิจกรรมโรงหนังโรงเรียน เปิดให้ครู-อาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ
น�ำนักเรียนมาร่วมเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์ได้ตลอดทั้งปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ ๒ รอบ เช้า-บ่าย ทั้งนี้โรงภาพยนตร์สามารถ
รองรับได้รอบละไม่เกิน ๑๒๑ ที่นั่ง
อ่านรายละเอียดและเรื่องย่อภาพยนตร์ได้ที่ www.fapot.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเผยแพร่ งานโรงหนังโรงเรียน
โทรศัพท์ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๔ ต่อ ๑๑๐
อีเมล faschoolcinema@gmail.com
Facebook Fanpage: thaicinemaschool

๑๗

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

(๑๙๗๖)

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

มาร์ติน สกอร์เซซี และ โรเบิร์ต เดอ นีโร ถือเป็นหนึ่งในผู้ก�ำกับ
และนักแสดงคู่บุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกภาพยนตร์ จากผลงานจ�ำนวนมาก
ที่ร่วมกันสั่งสมและส่งเสริมซึ่งกันและกันมายาวนาน แต่หากจะเจาะลึกไป
ถึงงานที่เป็น “ที่สุด” ทั้งในแง่ความยอดเยี่ยม โดดเด่น และเป็นต�ำนาน
ของทั้งคู่นั้น Taxi Driver น่าจะต้องเป็นชื่อต้น ๆ ที่ถูกหยิบยกมากล่าวอ้าง
แม้ก่อนการถือก�ำเนิดของ Taxi Driver สกอร์เซซี และ เดอ นีโร
จะเคยร่วมงานกันมาก่อนใน Mean Streets ภาพยนตร์ ค.ศ. ๑๙๗๓ ซึ่ง
เป็นผลงานเรื่องแรก ๆ ที่ท�ำให้ชื่อของพวกเขาเริ่มเป็นที่จับตามอง ก่อนที่
เดอ นีโร จะไปคว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจาก
การแสดงภาพยนตร์เรื่อง The Godfather Part II ในปีถัดมา แต่การโคจร
กลั บ มาร่ ว มงานกั น อี ก ครั้ ง ใน Taxi Driver นั้ น นั บ เป็ น จุ ด เปลี่ ย น
และหมุดหมายส�ำคัญในวิถีอาชีพของทั้งคู่อย่างแท้จริง เมื่อภาพยนตร์แนว
จิตวิทยา-อาชญากรรมเรื่องนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ “ช็อก” ผู้ชม ใน ค.ศ.
๑๙๗๖ ด้วยลักษณะกึ่งจริงกึ่งฝัน ซึ่งเปิดเผยให้เห็นถึงความรุนแรงและ
เก็บกดในจิตใจ รวมทั้งผลพวงแห่งสงคราม ในขณะเดียวกันก็ได้เสียง
ตอบรับที่ดีอย่างกว้างขวาง รวมทั้งสามารถคว้ารางวัลปาล์มทองค�ำจาก
เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์มาครองได้
Taxi Driver เล่าเรื่องราวของ ทราวิส บัคเคิล อดีตทหารเรือผู้เพิ่ง
ผ่านสงครามเวียดนามมาหมาด ๆ และเป็นโรคนอนไม่หลับ จึงไปสมัคร
ท�ำงานเป็นคนขับแท็กซี่ยามค�่ำคืน จนกระทั่งพบกับ เบ็ตซี สาวสวยหนึ่งใน
ทีมงานหาเสียงให้แก่ผสู้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นประธานาธิบดี และ ไอริส โสเภณี
เด็ก ที่กลายเป็นแรงผลักดันให้เขาลุกขึ้นมาใช้ความรุนแรงจัดการกับ
“ความสกปรก” ในสังคม บทภาพยนตร์ซึ่งเขียนโดย พอล ชเรเดอร์ นั้นได้
แรงบันดาลใจมาจากบันทึกของ อาร์เธอร์ เบรเมอร์ ชายผู้มีอาการทางจิต

๑๘

ซึ่งลอบสังหารผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ ค.ศ. ๑๙๗๒ และนิยาย
เรื่อง Notes from Underground ของ ฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี นักเขียน
ชื่อดังชาวรัสเซีย
ในการรับบทเป็นทราวิส เดอนีโรได้ลงทุนใช้เวลาว่างจากการถ่ายหนัง
อีกเรือ่ งหนึง่ ไปสอบใบอนุญาตขับแท็กซี่ และขับรถรับส่งผูโ้ ดยสารอยูห่ ลาย
สัปดาห์ ซึ่งแม้เขาจะเพิ่งได้รับรางวัลออสการ์มา แต่ก็ยังไม่ได้เป็นที่โด่งดัง
มากนัก ท�ำให้มีผู้โดยสารเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่พอจะจ�ำเขาได้ นอกจากนี้
เขายังศึกษาบันทึกของเบรเมอร์และอัดเสียงทหารส�ำเนียงรัฐมิดเวสเทิร์น
ซึ่งเขาคิดว่าเข้ากับบุคลิกของทราวิส เพื่อมาไว้ใช้ฝึกซ้อมเตรียมตัว
ความรุนแรงที่สกอร์เซซีน�ำมาตีแผ่ในหนัง ได้ท�ำให้เขามีปัญหาในการ
ยื่นขอเรตติ้ง จนเขาต้องยอมปรับแต่งโทนสีฉากนองเลือด ให้ความเด่นของ
สีแดงลดลง เพือ่ ให้เปลีย่ นจากเรต X เป็นเรต R ในขณะเดียวกัน เขายังแสดง
ด้วยตนเองในฉากเล็ก ๆ แต่เป็นฉากส�ำคัญของเรือ่ ง แทนทีน่ กั แสดงประกอบ
ที่ได้รับบาดเจ็บ โดยรับบทเป็นผู้โดยสารที่ตั้งใจจะฆ่าภรรยาที่มีชู้ และเป็น
ผู้แนะน�ำให้ทราวิสรู้จักอานุภาพของปืน .44 Magnum
นอกจากจะเป็นงานระดับมาสเตอร์พีซของต�ำนานทั้งสองคน Taxi
Driver ยั ง เป็ น หมุ ด หมายในฐานะเป็ น ภาพยนตร์ เ รื่ อ งแรกของ โจดี
ฟอสเตอร์ ผู้รับบทไอริสด้วยวัยเพียง ๑๒ ปี และเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้าย
ในการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบของ เบอร์นาร์ด เฮอร์มานน์ นักประพันธ์
เพลงผู้มีผลงานท�ำดนตรีประกอบภาพยนตร์คลาสสิกมากมายทั้ง Citizen
Kane และ Psycho
แรงกระเพื่ อมของ Taxi Driver โดยเฉพาะตั วละครทราวิ สนั้ น
มีมากมาย อย่างเช่นประโยค “You talkin’ to me?” ในฉากที่เขาพูด
ซ�้ำ ๆ กับตัวเองในกระจก กลายเป็นหนึ่งในค�ำพูดที่ได้รับการจดจ�ำที่สุด
ในโลกภาพยนตร์ ในความจริง บทของชเรเดอร์ก�ำหนดไว้เพียงแค่ทราวิส
พูดกับตัวเองในกระจก แต่เดอ นีโรได้ด้นสดคิดประโยคนี้ขึ้นมาเองระหว่าง
การถ่ายท�ำ นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. ๑๙๘๑ จอห์น ฮิงค์ลีย์ จูเนียร์ ได้กระท�ำ
การเลียนแบบทราวิส ด้วยการพยายามจะลอบสังหารประธานาธิบดี โรนัลด์
เรแกน เพียงเพือ่ จะท�ำให้โจดี ฟอสเตอร์ประทับใจ รวมทั้งตัวเดอ นีโรเอง ซึง่
ปัจจุบนั เป็นหนึง่ ในผูน้ �ำดาราฮอลลีวดู ทีต่ อ่ ต้าน โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี
ของสหรัฐ ก็ยังเคยพยายามเปรียบเปรยตัวละครในต�ำนานของเขาคนนี้กับ
ทรัมป์ในช่วงที่ก�ำลังลงเลือกตั้ง
วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๑๕ กรกฎาคมนี้ ขอเชิ ญ มาสั ม ผั ส สุ ด ยอดผลงาน
ของสองผู ้ ยิ่ ง ใหญ่ แ ห่ ง ฮอลลี วู ด ที่ ตี แ ผ่ ด ้ า นมื ด ในจิ ต ใจของผู ้ ค นและ
สังคมออกมาได้อย่างน่าทึ่ง ได้ในกิจกรรม ทึ่ง! หนังโลก เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

(๑๙๗๘)
อัลเบอท ปอทเจอส

นับจากปี ค.ศ. ๑๙๗๘ ที่ Grease ได้ออกฉายครั้งแรกและสร้าง
ปรากฏการณ์มากมาย ภาพยนตร์เรือ่ งนีไ้ ด้กลายเป็นหนึง่ ในภาพยนตร์เพลง
ที่ครองใจผู้ชมมากที่สุด และเป็นผลงานที่ผลักดันคู่พระนาง จอห์น ทราโวล
ตา และ โอลิเวีย นิวตัน-จอห์น ให้กลายเป็นดาวค้างฟ้า
Grease เป็นการสานต่อความส�ำเร็จจากกระแสนิยมของภาพยนตร์
เพลงเรื่อง Saturday Night Fever ค.ศ. ๑๙๗๗ ที่ได้สามประสานได้แก่ ผู้
อ�ำนวยการสร้าง โรเบิร์ต สติกวูด พระเอกเท้าไฟ จอห์น ทราโวลตา และ
เจ้าพ่อเพลงดิสโก แบร์รี กิบบ์ แห่งวง Bee Gees กลับมาร่วมกันสร้างสรรค์
ผลงานให้เป็นที่เลื่องลืออีกครั้ง ภาพยนตร์เพลงย้อนยุคเรื่องนี้ ถูกดัดแปลง
มาจากละครบรอดเวย์ชอื่ เดียวกัน ทีเ่ ปิดฉากแสดงครัง้ แรกในปี ค.ศ. ๑๙๗๒
ณ โรงละคร Eden Theatre ในเมืองแมนฮัตตัน และสร้างสถิติเป็นละคร
บรอดเวย์ทมี่ กี ารแสดงติดต่อกันยาวนานทีส่ ดุ จ�ำนวน ๓,๓๘๘ รอบ (ระหว่าง
ปี ค.ศ. ๑๙๗๒–๑๙๘๐)
ภายใต้พล็อตเรื่องแนววัยรุ่นวุ่นรัก ระหว่างหนุ่มแบดบอย แดนนี
ซูโก กับสาวเรียบร้อย แซนดี นั้น Grease เป็นภาพยนตร์โหยหาอดีต
ที่สะท้อนภาพวิถีชีวิตของอเมริกันชนในยุคทศวรรษ ๕๐ ผ่านเรื่องราวของ
กลุม่ วัยรุน่ ชนชัน้ แรงงานทีถ่ กู ขนานนามว่า Greaser เอกลักษณ์ของพวกเขา
คือทรงผมเรียบแปล้ เสือ้ แจ็กเก็ตหนังกับกางเกงยีนส์ ความคลัง่ ไคล้ในดนตรี
ร็อกแอนด์โรล และการประลองความเร็วด้วยรถเปิดประทุน
แม้ว่าภาพยนตร์ Grease ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยสูตรส�ำเร็จ แต่ก็เป็น
ผลงานทีเ่ ปีย่ มด้วยความท้าทายเช่นกัน นับตัง้ แต่การดึงตัวโรเบิรต์ ไคลเซอร์
ที่ไม่เคยก�ำกับหนังมาก่อน มานั่งแท่นผู้ก�ำกับหนังครั้งแรก หรือการเสี่ยง
เดิมพันน�ำ โอลิเวีย นิวตัน-จอห์น ทีโ่ ด่งดังในวงการเพลง แต่โนเนมในวงการ
หนังมารับบทนางเอก ซึ่งเธอเคยรู้สึกกังวลใจจนเกือบจะปฏิเสธบทไป
เนื่องด้วยตามบทประพันธ์เดิม แซนดีเป็นสาวไฮสคูลที่พูดด้วยส�ำเนียง
อเมริกนั ขณะทีต่ วั เธอตอนนัน้ อายุ ๒๙ ปี แถมยังพูดด้วยส�ำเนียงออสเตรเลีย
นอกจากนีเ้ พลงเปิดหนังอย่างเช่น Grease ทีม่ ซี าวด์แบบดิสโกตามสมัยนิยม
ในยุคทศวรรษ ๗๐ นั้น ได้ถูกผู้ก�ำกับไคลเซอร์ค้านแบบหัวชนฝาในทีแรก
เพราะเขาคิดว่าเนือ้ หาเพลงทีใ่ ห้อารมณ์แบบหม่น ๆ นัน้ ไม่นา่ จะเข้ากับโทน
ของหนังได้เลย
อย่างไรก็ดี Grease ที่ออกฉายครั้งแรกในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ค.ศ.
๑๙๗๘ ได้รบั การตอบรับอย่างท่วมท้น ท�ำรายรับรวมทัว่ โลกกว่า ๓๙๐ ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ และสร้างสถิติต่าง ๆ ได้แก่ เป็นภาพยนตร์ท�ำเงินสูงสุดแห่ง
ปี ค.ศ. ๑๙๗๘ และยังเป็นภาพยนตร์เพลงที่ท�ำรายได้สูงสุดในยุคนั้น แซง
หน้าแชมป์เก่าอย่าง The Sound of Music และมีอัลบั้มเพลงประกอบ
ภาพยนตร์ที่ติดอันดับขายดีตลอดกาล
นอกจากความโดดเด่นของตัวละคร แก๊งจิ๊กโก๋หนุ่ม T-Birds กับก๊วน
จิ๊กกี๋สาว Pink Ladies ที่สร้างสีสันให้กับภาพยนตร์ด้วยเสื้อผ้าหน้าผมแบบ
ยุค ๕๐ ดนตรีรอ็ คแอนด์โรล และท่าเต้นสุดเฮ้วแล้ว ประเด็นของภาพยนตร์
ทีพ่ ดู ถึงการค้นหาตัวตน และการข้ามผ่านวัยเยาว์ของหนุม่ สาวไฮสคูล ท�ำให้
ผู้ชมสามารถเข้าถึงภาพยนตร์และรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวละครได้ไม่ยาก และ
สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ บทเพลงที่ติดหูอย่างเช่น ‘Grease’ หรือ ‘Summer
Nights’ และ ‘You’re the One That I Want’ ที่ถูกเล่นซ�้ำบนคลื่นวิทยุ
ครั้งแล้วครั้งเล่า องค์ประกอบเหล่านี้ท�ำให้ Grease กลายเป็นภาพยนตร์ที่
อยูเ่ หนือกาลเวลา และเป็นเสมือนคูม่ อื อ้างอิงเทรนด์ยคุ ๕๐ ทีถ่ กู น�ำไปผลิต
ซ�้ำในสื่อต่าง ๆ เรื่อยมา
ในเมืองไทย Grease เข้าฉายในโรงหนังช้ากว่าปกติถึง ๓ ปี เนื่องจาก
ปีที่หนังออกฉายนั้นผู้ประกอบการค่ายหนังฮอลลีวูดงดส่งหนังมาฉายใน
เมืองไทย เพื่อต่อต้านการขึ้นภาษีน�ำเข้าฟิล์มภาพยนตร์ อย่างไรก็ดี แฟน ๆ
ชาวไทยส่วนหนึ่งในยุคนั้นก็ได้สัมผัสกับกระแสนิยมของ Grease ผ่านทาง
เพลงประกอบภาพยนตร์ที่โด่งดัง นิตยสารภาพยนตร์ และสื่อวิดีโอที่เริ่มจะ
ติดตลาด นอกจากนี้ Grease ยังเป็นที่แพร่หลายในงานสังสรรค์ เมื่อไหร่
ที่มีการจัดปาร์ตี้ธีมย้อนยุค ก็มักจะได้พบเห็นการแต่งกายและเต้นร�ำ
แบบเดียวกับในหนัง
ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีของ Grease หอภาพยนตร์ขอเชิญชวน
ทุกท่านมาร่วมเฉลิมฉลองภาพยนตร์เพลงสุดคลาสสิก ทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ ได้สมั ผัส
กับมนต์เสน่ห์แบบย้อนยุค และเพลิดเพลินไปกับลีลาเร้าใจของคู่พระนาง
จอห์น ทราโวลตา และโอลิเวีย นิวตัน-จอห์น บนจอเงินอย่างเต็มอรรถรส
ในกิจกรรมทึง่ ! หนังโลก วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

โปรแกรมฉายภาพยนตร์ ทึ่ง! หนังโลก
Taxi Driver

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เปิดจ�ำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
Grease

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
เปิดจ�ำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์สกาลา
บัตรราคา ๑๐๐ บาททุกที่น่ัง

๑๙

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย ครั้งที่ ๕
พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา เทศกาลภาพยนตร์เงียบ
ประเทศไทย ครั้งที่ ๕ จบลงไปด้วยความชื่นใจและความ
ประทับใจของทั้งผู้จัดและผู้ชม แต่สิ่งที่อาจจะแตกต่างไป
ส�ำหรับปีนี้ นั่นคือความรู้สึกใจหายที่เพิ่มเข้ามา เนื่องจากเป็น
ครั้งสุดท้ายที่เทศกาลนี้จะมีขึ้นที่โรงภาพยนตร์ลิโด
อย่างทีท่ ราบกันดีตงั้ แต่จดหมายข่าวฉบับทีแ่ ล้วว่า โรงหนังเก่าแก่ทเี่ ปิด
ท�ำการมาครบ ๕๐ ปีพอดีโรงนี้ จ�ำเป็นต้องปิดท�ำการลงในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลภาพยนตร์เงียบ ดังนั้น นอกจากหนัง
เงียบชั้นดีและหลากหลายที่คัดสรรมาให้ชม กับฝีมืออันยอดเยี่ยมของ Maud
Nelissen และ Richard Siedhoff สองนักเปียโนประกอบหนังเงียบมืออาชีพ
ไฮไลต์ส�ำคัญของเทศกาลในปีนี้ก็คือการจัดขึ้นในวาระอ�ำลาโรงภาพยนตร์
ใจกลางย่านสยามสแควร์ที่ผูกพันกับนักดูหนังมาหลายต่อหลายรุ่น
หลังจากเปิดเทศกาลด้วยการจัดฉายสุดยอดภาพยนตร์เงียบเรื่อง The
Passion of Joan of Arc ในวั น ที่ ๒๔ พฤษภาคมที่ โ รงภาพยนตร์
สกาลา เทศกาลภาพยนตร์เงียบฯ ได้ย้ายมาประจ�ำการที่โรงภาพยนตร์ลิโด
ซึ่งตลอด ๖ วันที่อยู่ที่นี่นั้นก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศ “พิเศษ” ที่แตกต่างกว่า
ทุก ๆ ปี โดยเฉพาะแฟนหนังที่แวะเวียนกันมาอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน ทั้งมา
ตีตั๋วดูหนังและมาถ่ายรูปกับมุมต่าง ๆ รวมไปถึงกับพนักงานของลิโดอย่าง
ไม่ขาดสาย ไม่แต่เฉพาะชาวไทย ยังมีชาวต่างชาติบางคนลงทุนบินข้ามประเทศ
มาร่วมเทศกาลภาพยนตร์เงียบฯ ในวาระนี้โดยเฉพาะ
ในวันสุดท้าย ได้เกิดปรากฏการณ์มผี ซู้ อื้ ตัว๋ เข้าชมภาพยนตร์เต็มทุกรอบ
ที่ฉายที่ลิโด ท�ำให้ผู้คนมารวมกันอยู่ในบริเวณโรงหนังอย่างแน่นขนัด ไม่
ต่างจากภาพของโรงหนังสแตนด์อโลนในอดีตที่มักจะเห็นผู้ชมเบียดเสียดกัน
แน่นโรง และเนือ่ งจากโรงภาพยนตร์ลโิ ด ปัจจุบนั ได้แบ่งย่อยออกเป็นสามโรง
ดังนั้นจึงมีหนังรอบ “ปัจฉิมทัศน์” ฉายพร้อมกันสามเรื่อง ส�ำหรับเทศกาล
ภาพยนตร์เงียบฯ ซึ่งประจ�ำการอยู่ที่โรงภาพยนตร์ลิโด ๒ ได้เลือกผลงานของ
บัสเตอร์ คีตัน ดาราตลกระดับโลก เรื่อง Sherlock Jr. ซึ่งถือเป็นภาพยนตร์
เรื่องแรก ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของโรงภาพยนตร์ที่มีต่อผู้คนมาจัดฉาย
โดยก่อนเริ่มฉายได้เชิญคุณนันทา ตันสัจจา ผู้บริหารโรงภาพยนตร์ มากล่าว
ขอบคุณผู้ชมและจับชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ตามหาบัสเตอร์ คีตัน ที่เกิดขึ้นใน
เทศกาล
ฉากสุดท้ายของ Sherlock Jr. นั้น จบลงด้วยการให้ตัวเอกคือพนักงาน
ฉายหนังยืนดูหนังที่ตัวเองฉาย เมื่อภาพสุดท้ายของหนังเรื่องสุดท้ายนี้หายไป
และไฟในโรงสว่างขึ้น ทีมงานจึงได้เชิญให้ผู้ชมหันหลังกลับไปปรบมือให้แก่

๒๐

บรรดาพนักงานฉายหนังของลิโดที่เปิดช่องหน้าต่างออกมาทักทายผู้ชมเป็น
ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายอย่างอบอุ่น (รวมทั้งสติกเกอร์รูปคีตันในฐานะ
พนักงานฉายหนังตามแบบในหนัง ทีเ่ ราน�ำไปติดไว้ทหี่ นาต่างห้องฉายเพือ่ สร้าง
รอยยิ้มให้แก่ผู้ชม) และยิ่งไปกว่านั้น เมื่อผู้ชมทยอยออกจากโรง ก็ต้องพบ
เจอกับความเซอร์ไพรส์จากผู้บริหารและพนักงานของลิโด ที่มาตั้งแถวยืนรอ
ขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการจากไปของโรงหนังแห่งความ
ทรงจ�ำโรงนี้ ท�ำเอาหลายคนกลั้นน�้ำตาเอาไว้ไม่อยู่กับภาพอันน่าประทับใจที่
ได้เห็น ซึง่ คงจะกลายเป็นภาพประวัตศิ าสตร์อกี ภาพหนึง่ ของวงการภาพยนตร์
ในเมืองไทย
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย ครั้งที่ ๑ เปิดตัว
ที่โรงภาพยนตร์ลิโด เวลาผ่านไป ๕ ปีกลับต้องกลายมาเป็นเทศกาลปิด
โรงหนังแห่งนี้เสียเอง ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า บรรยากาศของลิโดซึ่งเป็นสถานที่
หลักในการจัดฉายมาโดยตลอดนั้น มีส่วนช่วยอุ้มให้เทศกาลสามารถสร้าง
ความประทับใจให้แก่ผู้ชมรวมไปถึงนักดนตรีทุกท่านที่เคยแวะเวียนมาร่วม
ความท้าทายด่านต่อไปส�ำหรับหอภาพยนตร์ก็คือ เมื่อต้องย้ายไปอยู่สถานที่
แห่งใหม่ ท�ำอย่างไรถึงจะห่อหุ้มความรู้สึกด้านบวกแบบนี้เอาไว้ได้ อย่างน้อย
ก็ไม่ให้ลดน้อยลงไปกว่าเดิม

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

ปิดต�ำนานคนฉายหนังแห่งลิโด
ประสงค์ สว่างสุข

รุ่งโรจน์ ทองเกิด อายุ ๔๖ ปี
“ผมเข้ามาท�ำงานเมื่อปี ๒๕๓๒ เป็น
พนักงานน�ำบัตรอยู่ที่โรงหนังสยาม จริง ๆ
ผมชอบการฉายหนังอยู่แล้ว อย่างเวลามีหนังกลางแปลงมาฉายผมจะไปคอย
เก็บเศษฟิลม์ ทีข่ าดเอามาส่องไฟฉายทีบ่ า้ น จนกระทัง่ ห้องฉายทีโ่ รงหนังสยาม
คนขาดผมก็ได้สมัครและก็ได้ขึ้นมาฉายหนังสมใจ ท�ำงานอย่างมีความสุข
จนได้รับการไว้วางใจมาฉายอยู่ที่โรงหนังลิโด ตอนนั้นฉายฟิล์มทีละม้วนและ
บางทีก็จะมีการวิ่งฟิล์มจากโรงสกาลามาที่ลิโด สลับทีละม้วนห่างรอบกัน
ลิโด ๑
ประมาณ ๔๕ นาที ถ้าฝนตกหนักฟิล์มก็จะมาส่งไม่ทันก็ต้องเปิดไฟให้คนดู
ได้เข้าห้องน�้ำ คนดูสมัยนั้นไม่ค่อยซีเรียส เมื่อมาถึงระบบ
สมศักดิ์ อ้วนลั่ม อายุ ๖๑ ปี
เครื่องฉายดิจิทัลก็จะท�ำงานสบายขึ้น
“ผมเริ่มเข้ามาท�ำงานที่เอเพกซ์เมื่อปี ๒๕๑๔
“ที่ผมอยู่ห้องฉายมานานเพราะมีใจรัก มีความ
เริม่ จากเป็นเด็กเสิรฟ์ น�ำ้ อยูโ่ รงหนังสยาม ด้านหน้าโรงจะ
ชอบ
เมื
่อโรงหนังลิโดปิดผมก็รู้สึกเสียดาย
มีเคาน์เตอร์และมีเก้าอี้ตั้งอยู่สองข้าง พอมีคนมานั่งก็จะไปถามรับน�้ำอะไรดี
ตอนนี
ก
้
ค
็
งขอพักผ่อนสักระยะหนึง่ ก่อน”
ครับ มีเป๊ปซี่และน�้ำส้ม ท�ำได้อยู่ปีกว่า ๆ ผู้จัดการเห็นแววก็เลยเอาขึ้นมาห้อง
ฉายที่โรงหนังสยาม ตอนนั้นเป็นเครื่องฉายฟิล์มอยู่ ผมฉายจนคล่องก็ย้ายมา
อยู่ที่ลิโด ตอนนั้นยังเป็นโรงใหญ่ ๑,๐๐๐ ที่นั่ง นอกจากเป็นคนฉายแล้ว ลิโด ๓
อ�ำนวย ค�ำแสน อายุ ๔๘ ปี
ผมก็ท�ำหน้าที่ไปควบคุมเสียงโรงหนังที่ฉายหนังพากย์ไทย เช่น พาราเมาท์
ผมเริ่มท�ำงานจากพนักงานน�ำบัตร
ปี ๒๕๓๒ ที่
เฉลิมกรุง โดยฟิลม์ ทีฉ่ ายนัน้ เป็นเสียงต้นฉบับไม่มซี บั ไตเติล้ ผมจะเป็นคนเปิด
เทปรีลที่ใส่เสียงพากย์ไทยซึ่งพากย์ที่ห้องอัดของเอเพกซ์ นอกจากนี้ผมยังได้ โรงหนังอินทรา พอดีหอ้ งฉายมีต�ำแหน่งว่างแต่อยูท่ สี่ �ำโรง ผมก็ไปอยูห่ อ้ งฉาย
ออกไปกับกองถ่ายหนังของเอเพกซ์ รวมถึงหนังกลางแปลงของบริการเอเพกซ์ ที่อิมพิเรียลส�ำโรง ซึ่งเป็นของเครือเอเพกซ์เหมือนกัน พอมีความช�ำนาญก็ได้
ย้ายมาอยู่ที่โรงหนังลิโด หนังที่เข้าฉายที่ลิโดจะมีแต่หนังดัง ๆ คนดูเยอะ
ภาพยนตร์อีกด้วย
“ผมฉายหนังจนมาถึงยุคเครื่องฉายระบบดิจิทัล ซึ่งท�ำงานสบายกว่า มาก ๆ จนมีตั๋วผีหน้าโรงอย่างเช่น ตั๋ว ๒๐ บาท ขาย ๓๐ บาท คนดูมาแล้ว
ฟิล์ม ผมอยู่ท่ีน่ีมาตก ๔๗ ปี ท�ำงานมาทั้งหมดด้วยใจรัก ผมว่าก็สมควรแก่ ไม่มตี วั๋ ก็ตอ้ งยอมซือ้ ผมยังจ�ำไฟไหม้ลโิ ดประมาณปี ๒๕๓๕ ได้ ผมต้องขนย้าย
เครื่องฉายไปซ่อมบ�ำรุงที่โกดังกล้วยน�ำ้ ไท และโรงหนังลิโดเปิดอีกทีประมาณ
เวลาในการพักผ่อนแล้ว”
ปี ๒๕๓๗ ท�ำเป็นโรงเล็ก ๓ โรง
มณี ยานสารี อายุ ๖๔ ปี
“ผมว่าพนักงานทุกคนทีน่ มี่ คี วามส�ำคัญเท่ากันหมดนะ แต่หอ้ งฉายอาจ
“ผมเริ่มเข้ามาท�ำงานที่บริษัทเอเพกซ์ เมื่อปี
จะต้
อ
งรั
บผิดชอบมากหน่อย เมื่อโรงหนังลิโดปิดผมก็รูสึกเสียใจ เพราะไม่ใช่
๒๕๑๙ โดยเริ่มจากเป็นพนักงานน�ำบัตร (พนักงาน
ผมคนเดียวที่ไป แต่ไปกันเป็นกลุ่ม”
เดินตั๋ว – ผู้เขียน) ที่โรงหนังสยาม ท�ำได้อยู่ระยะหนึ่ง

การปิดตัวลงของโรงภาพยนตร์ลิโด ได้กลายเป็นวาระส�ำคัญและหน้า
หนึ่งในประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์ไทย คอลัมน์กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์ม
ภาพยนตร์ในฉบับนี้ จึงขอพาท่านไปรู้จักกับผู้ที่ท�ำงานอยู่เบื้องหลังการสร้าง
ความสุขและความทรงจ�ำให้แก่นักดูหนังหลายต่อหลายรุ่น นั่นคือ พนักงาน
ฉายภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์ลิโดทั้ง ๓ โรง ซึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสร่วม
สนทนาเมื่อครั้งไปร่วมจัดเทศกาลภาพยนตร์เงียบของหอภาพยนตร์ ซึ่งเป็น
ช่วงสุดท้ายของการท�ำงานเป็นคนฉายหนังของพวกเขา

คนฉายที่สกาลาขาด ผมก็ได้รับคัดเลือกให้ท�ำงานที่ห้องฉายที่นี่ ตอนนั้นใช้
เตาถ่านคาร์บอนฉาย มี ๓ เครื่อง ฉายตัวอย่างและโฆษณา ๑ เครื่อง ฉาย
หนังเรื่อง ๒ เครื่อง ผมท�ำจนมีประสบการณ์ก็ย้ายมาอยู่ที่ห้องฉายโรงหนัง
ลิโดเรื่อยมา จนมาถึงยุคเครื่องฉายดิจิทัลก็ต้องมาเรียนรู้การฉายใหม่ เพราะ
ผมไม่มีความรู้มาจากบ้านนอก กว่าผมจะเข้าใจระบบดิจิทัลก็เหนื่อย
“ผมว่าทีน่ เี่ หมือนเป็นบ้านหลังทีส่ อง เมือ่ โรงหนังลิโดปิดผมก็รสู้ กึ ใจหาย
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปท�ำงานอะไรต่อไปดี”

ลิโด ๒
วิจิตร เป้งทอง อายุ ๖๓ ปี
“ผมเข้ามาท�ำงานปี ๒๕๑๖ เริ่มจากเป็นพนักงาน
น�ำบัตรทีโ่ รงหนังสยาม และมาอยูห่ อ้ งฉายทีส่ กาลาจากการชักชวนของเพือ่ น
ตอนฉายทีโ่ รงหนังสกาลาผมยังทันหนัง ๗๐ มม. ตัว๋ ตอนนัน้ ๑๐ บาท ๑๕ บาท
๒๐ บาท ๓๐ บาท เสาร์-อาทิตย์ หกโมงเช้าคนดูมารอซื้อตั๋วกันแล้ว คนขาย
ตั๋วยังไม่มาเลย แล้วผมก็ย้ายไปอยู่ห้องฉายโรงหนังอินทรา แถวประตูน�้ำ พอ
โรงหนังลิโดคนฉายหนังขาด ผมก็ได้ย้ายมาฉาย ตอนนั้นยังเป็นโรงใหญ่อยู่
“ผมฉายจนมาถึงยุคเครื่องฉายดิจิทัล ผมท�ำงานสบายขึ้น แต่ผมไม่รู้
ภาษาอังกฤษต้องใช้ความจ�ำ บางทีมนั ก็ยากนะเพราะเราท�ำไม่เป็น เมือ่ โรงหนัง
ลิโดถูกปิด ผมก็รู้สึกคิดถึงบรรยากาศเก่า ๆ ที่ผ่านมารวมถึงความสุขของ
คนดูที่มาดูหนังที่โรงหนังลิโดด้วย”

วิเชียร แก้วค�ำ อายุ ๔๗ ปี
ผมเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานน�ำบัตรปี ๒๕๓๓
ทีโ่ รงหนังลิโด อยูม่ าจนห้องฉายทีล่ โิ ดคนขาด ผมก็ได้ขนึ้
มาบนห้องฉาย ตอนนั้นเครื่องฉายเริ่มใช้หลอดซีนอนฉาย
แล้ว แต่ยงั ใช้เครือ่ งฉายฟิลม์ ๒ เครือ่ งอยู่ ผมว่าเครือ่ งฉายฟิลม์ นัน้ ยาก เพราะ
ต้องเช็กและท�ำจุดมาร์กท้ายม้วนก่อนและกลัวฟิล์มขาดขณะฉายด้วย ส่วน
เครื่องฉายระบบดิจิทัลแค่โหลดหนัง เมื่อถึงเวลาก็กดฉาย ถ้ามีปัญหาก็โทร
ตามช่างมาซ่อม เพราะผมซ่อมไม่ได้เลย ไม่มีอะไหล่
“ผมอยู่ที่นี่รวมแล้วประมาณ ๒๗ ปี ผมว่ามันก็ต้องเป็นไปตามยุค
ตามสมัย ก็ต้องจากลากันไป ผมเองก็จะจ�ำความรู้สึกดี ๆ เอาไว้ครับ”

๕๒๑

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ลานดารา

เสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒๒

ไกรสร แสงอนันต์ มีชื่อจริงว่า ไกรสร ลีละเมฆินทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่อ�ำเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย ก่อนจะเดินทางเข้ามาศึกษาต่อใน
กรุงเทพฯ ที่โรงเรียนสันติราษฎร์บ�ำรุง จนกระทั่งจบระดับ
ชั้น มศ. ๕
ไกรสรฉายแววให้เห็นถึงความสนใจในด้านการ
แสดงตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน เคยเข้าร่วมการแสดงละคร
ของโรงเรียนอยู่หลายเรื่อง ต่อมา เมื่อศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษาทีค่ ณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เขายัง
ได้สมัครเข้าชมรมศิลปะและการแสดงของมหาวิทยาลัย
และได้รบั การคัดเลือกให้แสดงในละครเวทีองิ ประวัตศิ าสตร์
เรื่อง “เจ้าหญิงแสนหวี” ซึ่งก่อนหน้านี้เคยสร้างชื่อเสียงให้
แก่นักศึกษารุ่นพี่อย่าง จตุพล ภูอภิรมย์ และ วิฑูรณ์ กรุณา โดยไกรสรได้รับบทน�ำเป็นเจ้าชาย
เขมรัฐ บทเดียวกับที่เคยส่งให้จตุพลได้เป็นพระเอกจอเงินในเวลาต่อมา
จุดเริ่มต้นที่ท�ำให้ไกรสรได้ย่างเท้าเข้าสู่โลกภาพยนตร์ เกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่ง เขาไป
นัง่ รอเพือ่ นในร้านกาแฟโรงแรมนิวอัมรินทร์ ซึง่ เป็นแหล่งพบปะยามค�ำ่ ของผูค้ นในแวดวงบันเทิง
ขณะนั้น และรูปร่างหน้าตาอันคมคายของนักศึกษาหนุ่มก็ได้ไปสะดุดตา ชายน้อย รุจิโรจน์
ผู้อ�ำนวยการสร้าง และ อนันต์ นนทชัย ผู้ก�ำกับ ซึ่งก�ำลังมองหานักแสดงที่จะมารับบทพระเอก
ในภาพยนตร์เรื่องใหม่ ทั้งคู่จึงทาบทามไกรสรให้มาแสดงภาพยนตร์เป็นเรื่องแรก
ภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อ รักนอกต�ำรา ออกฉายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเขาได้รับการ
ตั้งชื่อในการแสดงจาก อนันต์ นนทชัย ว่า “ไกรสร แสงอนันต์” และได้ประกบคู่กับ เนาวรัตน์
ยุกตะนันท์ ซึ่งก�ำลังมีชื่อเสียงโด่งดังในตอนนั้น นับจากนั้น ไกรสรก็มีผลงานภาพยนตร์ออกมา
อย่างต่อเนื่อง เช่น เทพธิดาดอย (๒๕๒๓) ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ร่วมทุนสร้างกับไต้หวัน ดอกฟ้า
และโดมผู้จองหอง (๒๕๒๔) สามเสือสุพรรณ (๒๕๒๔) สาวน้อย (๒๕๒๔) สร้อยฟ้าขายตัว
(๒๕๒๔) สุดปรารถนา (๒๕๒๔) อีสาวทรหด (๒๕๒๕) ไอ้หม่าลูกแม่ (๒๕๒๗) เป็นต้น
หลังจากโด่งดังเป็นที่รู้จักในฐานะพระเอกแห่งวงการภาพยนตร์ไทย ราว
ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ไกรสรได้พบรักกับ พุ่มพวง ดวงจันทร์ นักร้องลูกทุ่งสาวที่ก�ำลังมี
ชื่อเสียง ในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักนักเพลง และตกลงครองรักร่วมกัน กลาย
เป็นจุดเปลีย่ นให้เขาตัดสินใจออกจากวงการภาพยนตร์ในเวลาต่อมา เพือ่ มาดูแลและ
เป็นผู้จัดการส่วนตัวให้แก่คู่ชีวิตซึ่งเป็นราชินีลูกทุ่งผู้นี้เพียงอย่างเดียว ก่อนที่เธอจะ
เสียชีวิตในปี พ.ศ. ๒๕๓๕
วันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไกรสร แสงอนันต์ จะเดินทางมาประทับ
รอยมือรอยเท้า เป็นดาวดวงที่ ๑๘๐ บนลานดารา หอภาพยนตร์ พร้อมบอกเล่า
ประสบการณ์เมือ่ ครัง้ ท�ำงานในวงการภาพยนตร์ เปิดงานด้วยการฉายผลงานการ
แสดงภาพยนตร์เรื่อง สาวน้อย (๒๕๒๔) ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๖๐ ปี รายการฉายหนัง
ครั้งประวัติศาสตร์ที่กรุงเกษม
ในบรรดานักสร้างภาพยนตร์ไทยทั้งหมดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า รัตน์ เปสตันยี
เป็น “ทูต” คนแรก ที่แนะน�ำประเทศไทยให้โลกได้รู้จักผ่านสื่อภาพยนตร์ ทั้งการชนะเลิศการประกวด
ภาพยนตร์สมัครเล่นที่กลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ จากภาพยนตร์เรื่อง แตง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ และ
การที่ สันติ-วีณา ภาพยนตร์ ๓๕ มม. เรื่องแรกของเขาสามารถชนะรางวัลใหญ่ถึง ๒ รางวัล รวมถึง
รางวัลพิเศษส�ำหรับภาพยนตร์ทแี่ สดงวัฒนธรรมของเอเชียได้เป็นอย่างดี ในงานภาพยนตร์นานาชาติแห่ง
เอเชียอาคเนย์ ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗
ภายหลังความส�ำเร็จของ สันติ-วีณา สถานะความเป็นทูตด้านภาพยนตร์ของรัตน์ได้เกิดขึ้น
อีกครัง้ เมือ่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีแนวคิดทีจ่ ะสร้างภาพยนตร์เพือ่ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม
ไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก และได้มอบหมายให้โรงถ่ายหนุมานภาพยนตร์ของเขาด�ำเนินงานสร้าง โดย
รัตน์รับหน้าที่เป็นผู้ก�ำกับ
ภาพยนตร์ทั้ง ๒ เรื่องนี้คือ ไทยแลนด์ (Thailand) สารคดีบรรยายถึงสภาพบ้านเมืองและวิถี
ชีวิตของชาวไทย กับ นิ้วเพชร (The Diamond Finger) ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดให้เห็นถึงความงามของ
นาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย ผ่านเนื้อหาของวรรณคดีรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทุก และบรรยาย
เรื่องเป็นภาษาอังกฤษโดย หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
เมื่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ไทยแลนด์ และ นิ้วเพชร ได้ถูกส่งออกไปฉายในเทศกาล
หรือกิจกรรมฉายภาพยนตร์ทตี่ า่ งประเทศหลายแห่งตามวัตถุประสงค์ของการสร้าง แต่ในขณะเดียวกัน
กรมศิลปากรก็ได้น�ำภาพยนตร์ทงั้ ๒ เรือ่ งมาจัดฉายให้ผชู้ มชาวไทยได้ชมด้วย โดยเข้าฉายทีโ่ รงภาพยนตร์
กรุงเกษม ซึ่งทางโรงหนังได้จัดให้ ไทยแลนด์ และ นิ้วเพชร ฉายรวมอยู่ในโปรแกรมเดียวกับภาพยนตร์
ฮอลลีวูดเรื่อง พยานสวาท หรือ Witness for the Prosecution ผลงานที่ผู้ก�ำกับชื่อดัง บิลลี ไวล์เดอร์
ดัดแปลงมาจากนิยายของอกาธา คริสตี้
รายการฉายหนังครั้งพิเศษที่กรุงเกษมนี้ ได้กลายเป็นวาระส�ำคัญ เมื่อ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินทอดพระเนตรในรอบปฐมทัศน์ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๑ และบรรดาหนังสือพิมพ์
ต่าง ๆ ก็ได้รายงานข่าวเพือ่ เชิญชวนให้ชาวไทยได้มาชมผลงานการสร้างภาพยนตร์ของกรมศิลปากร และ
รัตน์ เปสตันยี ทั้ง ๒ เรื่องอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ นิ้วเพชร นั้น ได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางทั้งใน
แง่ของความงาม และการน�ำศิลปะชั้นสูงของไทยมาสอดประสานกับศิลปะภาพยนตร์ได้อย่างกลมกลืน
รวมทั้งในปีต่อมา นิ้วเพชร ยังได้รับเชิญให้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน ประเทศ
เยอรมัน ซึ่งเป็นเสมือนใบเบิกทางให้ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ รัตน์ เปสตันยี ได้น�ำผลงานภาพยนตร์เรื่องยาว
เรื่อง แพรด�ำ เข้าฉายอวดสายตาชาวโลกอีกครั้งในเทศกาลระดับโลกแห่งนี้
วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในกิจกรรม “ดูหนังคลาสสิกกับกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน”
ซึ่งตรงกับวันครบรอบวันเสียชีวิตของ รัตน์ เปสตันยี หอภาพยนตร์จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมร�ำลึกถึง
นักสร้างภาพยนตร์ไทยผู้ยิ่งใหญ่และย้อนรอยรายการฉายหนังครั้งประวัติศาสตร์ที่กรุงเกษม ด้วยการ
มาชม ไทยแลนด์ นิ้วเพชร และ พยานสวาท ที่จะหวนกลับมาฉายขึ้นจอใหญ่อีกครั้ง พร้อมสนทนากับ
กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ชั้นครู ผู้เคยเป็นหนึ่งในผู้ชมเมื่อ ๖๐ ปีที่แล้ว
เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔

ศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
ในกิจกรรม “ดูหนังคลาสสิกกับ
กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน”
เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๓

โปรแกรมฉายเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
Screening Program

โปรแกรมภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์
ศรีศาลายาในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้
อัดแน่นไปด้วยโปรแกรมหนังสั้นมาราธอน ซึ่ง
เป็ น การฉายหนั ง สั้ น ไทยทุ ก เรื่ อ งที่ ส ่ ง เข้ า มา
ประกวดในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒๒ ที่
เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน หลังจากที่
ห่างหายไป ๑ ปี นับเป็นโปรแกรมหนังที่ท้าทาย
ผู้ชมอย่างยิ่ง ทั้งแฟนประจ�ำหอภาพยนตร์ที่จะ
ได้พบเจอกับหนังสั้นหลากหลายและแตกต่าง
จากที่คุ้นเคย กับแฟนประจ�ำโปรแกรมหนังสั้น
มาราธอน ทีต่ อ้ งลงทุนเดินทางไกลมาถึงศาลายา
เพื่อรับชมหนังสั้นที่ฉายในระบบภาพและเสียง
มาตรฐานโรงภาพยนตร์ โดยหลักเกณฑ์การฉาย
ปีนี้มีดังนี้
๑. จัดฉายเรียงตามล�ำดับการสมัคร เริ่ม
จากหนังที่ส่งเข้ามาสมัครเรื่องแรกไปจนถึงเรื่อง
สุดท้าย แบ่งเป็นโปรแกรมละประมาณ ๑๘๐
นาที ในวันธรรมดา จะมี ๑ โปรแกรม เริ่มตั้งแต่
เวลา ๑๖.๐๐ น.–๑๙.๐๐ น. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์
จะมี ๒ โปรแกรม เริ่มเวลา ๑๓.๐๐–๑๙.๐๐ น.
โดยจะทยอยอัพเดตใน www.fapot.org และ
www.facebook.com/ThaiShortFilmVideoFestival
๒. เนือ่ งจากในช่วงระยะเวลาของโปรแกรม
เป็ น ช่ ว งที่ ต รงกั บ กิ จ กรรมจั ด ฉายหนั ง สั้ น
สารนิพนธ์ของนิสิต-นักศึกษาหลายสถาบันใน
กรุงเทพฯ ซึ่งหนังสั้นเหล่านั้นจ�ำนวนหนึ่งจะ
ส่ ง เข้ า ร่ ว มประกวดในเทศกาลหนั ง สั้ น ด้ ว ย
โปรแกรมหนังสัน้ มาราธอน จึงพยายามหลีกเลีย่ ง
ไม่ จั ด ตารางฉายให้ ต รงกั บ กิ จ กรรมฉายของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และหนังทีไ่ ด้รบั การฉายแล้ว
ในกิจกรรมฉายเหล่านัน้ จะไม่ได้ฉายในโปรแกรม
หนังสั้นมาราธอน
นอกจากโปรแกรมหนังสัน้ มาราธอน ในช่วง
สองเดือนนี้ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายายังคงจัด
ฉายภาพยนตร์เรือ่ งยาวของไทยและต่างประเทศ
ควบคู่กันไปด้วย โดยโปรแกรมหลักของเดือน
กรกฎาคมนั้นจะเป็นโปรแกรมร�ำลึก ดอกดิน
กัญญามาลย์ และ จิตรกร สุนทรปักษิน รวมทั้ง
โปรแกรมลานดารา ไกรสร แสงอนันต์ ในขณะที่
เดือนสิงหาคม มีโปรแกรมทีช่ อื่ “ความเป็นแม่”
ทีค่ ดั สรรหนังทีถ่ า่ ยทอดบริบทต่าง ๆ ของแม่ผา่ น
ตัวละคร เนือ่ งในวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม

อาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. The Third Murder

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๖๐ / ก�ำกับโดย Hirokazu Koreeda / สนับสนุนโดย โรงภาพยนตร์
เฮ้าส์ อาร์ซเี อ / น�ำแสดงโดย Masaharu
Fukuyama, Suzu Hirose, Shinnosuke
Mitsushima / ความยาว ๑๒๕ นาที

ภาพยนตร์แนวสืบสวน ผลงาน
ของผู้ก�ำกับ ฮิโรคาสุ โครีเอดะ
เล่าเรื่องราวของคดีฆาตกรรมซ่อนเงื่อน โทโมอากิ
ทนายความคนเก่ง รับว่าความให้กับ มิสุมิ ผู้ต้องหา
คดีฆาตกรรมทีช่ วนสงสัยและมีแนวโน้มว่าจะถูกศาล
ตัดสินลงโทษประหารชีวิต แต่เมื่อยิ่งสืบลึกลงไปคน
ทีเ่ ขาสงสัยกลับเป็นลูกสาวของฆาตกรเอง ภาพยนตร์
ทีไ่ ด้ดาราแถวหน้าของญีป่ นุ่ มาประชันบทบาทเรือ่ งนี้
ได้รบั การเสนอชือ่ เข้าชิงรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์
เวนิสครั้งที่ ๗๔ และสามารถกวาดรางวัลในเวที
Japan Academy Prize มาครองถึง ๖ รางวัล
เวลา ๑๕.๑๕ น. คนกินเมีย

(โปรแกรมร�ำลึกดอกดิน กัญญามาลย์)
๒๕๑๗ / ก�ำกับโดย ดอกดิน กัญญามาลย์ / สร้างโดย กัญญามาลย์
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, วันดี ศรีตรัง /
ความยาว ๑๒๕ นาที

เอกวรา ทายาทคนเดียว
ของมหาเศรษฐี ที่ ไ ด้
ชื่ อ ว่ า เป็ น คนกิ น เมี ย
เนื่องจากแต่งงานกับ
ผู้หญิงคนไหน ทุกคน
ต้องตายภายในหนึง่ เดือน ประวัตกิ ารแต่งงานนีท้ �ำให้
เขากลายเป็นที่รังเกียจ เขาพยายามจะฆ่าตัวตาย
แต่รอดชีวิตมาได้เพราะการช่วยเหลือของ เปรี้ยว
ผู้ซึ่งต่อมามีเหตุให้เขาต้องแต่งงานกับเธอ แต่ด้วย
ชื่อเสียงเรื่องคนกินเมียของเขา ท�ำให้แม่ของเปรี้ยว
ล�ำบากใจและพยายามหาทางแก้เคล็ดเพือ่ รักษาชีวติ
ลูกสาวของตัวเองเอาไว้
อังคารที่ ๓ กรกฎาคม
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน
พุธที่ ๔ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
สาวแดดเดียว (โปรแกรมร�ำลึกดอกดิน กัญญามาลย์)
๒๕๒๖ / ก�ำกับโดย ดอกดิน กัญญามาลย์ / สร้างโดย กัญญามาลย์
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, สุรีย์วัล สุริยง /
ความยาว ๑๒๔ นาที

ผลงานการก�ำกับภาพยนตร์เรือ่ งสุดท้ายของ ดอกดิน
กัญญามาลย์ เล่าเรือ่ งราวของ บะหมี่ สาวน้อยแสนดี
จากสลัมทีไ่ ด้พบกับ เอก หนุม่ หล่อบ้านรวยจอมแสบ
วั น หนึ่ ง เอกได้ ก ลายเป็ น ผู ้ รั บ มรดกทั้ ง หมดของ
ตระกูลมหาเทพ แต่มีข้อแม้ว่า เขาจะได้ก็ต่อเมื่อ
สมรสอย่างถูกกฎหมายเสียก่อน ไม่อย่างนัน้ ทรัพย์สนิ
จะตกทอดถึงคนอื่น เอกและคนรับใช้ของเขาจึง
วางแผนจัดฉากหลอกให้บะหมี่มาเป็นคู่แต่งงาน

พฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม

งดฉายภาพยนตร์ เนื่ อ งจากมี กิ จ กรรมสั ม มนา
ประจ�ำปีของเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์
ศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
คู่กรรม – ฟิล์ม ๓๕ มม.
(โปรแกรมร�ำลึกจิตรกร สุนทรปักษิน)
๒๕๓๘ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท,
พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์, นิพนธ์ ผิวเณร /
สร้างโดย บริษัท แกรมมี่ภาพยนตร์
จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย ธงไชย แมคอินไตย์,
อาภาศิริ นิติพน, ธีรภัทร์ สัจจกุล /
ความยาว ๑๓๓ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากนวนิยายเรื่องดังของทมยันตี
ผลงานการแสดงเรือ่ งสุดท้ายของ จิตรกร สุนทรปักษิน
ในบทบาทหลวงชลาสินธุราช พ่อของ อังศุมาลิน
หญิงสาวชาวไทย ทีเ่ กิดมีความรักกับ โกโบริ นายทหาร
หนุ ่ ม ประจ�ำกองทั พ ญี่ ปุ ่ น ที่ เ ข้ า มาตั้ ง ฐานทั พ บน
แผ่นดินไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒
เสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. เศรษฐีอนาถา

(โปรแกรมร�ำลึกดอกดิน กัญญามาลย์ และจิตรกร สุนทรปักษิน)
๒๔๙๙ / ก�ำกับโดย วสันต์ สุนทรปักษิน / สร้างโดย เอส. อาร์.
ฟิล์ม / น�ำแสดงโดย ระเบียบ อาชนโยธิน, เสถียร ธรรมเจริญ,
เจิม ปั้นอ�ำไพ, ประภาพรรณ นาคทอง / ความยาว ๑๑๗ นาที

ภาพยนตร์ เ รื่ อ งแรกที่
ได้ รั บ รางวั ล ตุ ๊ ก ตาทอง
สาขาภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม
รางวัลตุ๊กตาทอง ประจ�ำ
ปี ๒๕๐๐ ซึ่งถือเป็นการ
ประกวดภาพยนตร์ระดับชาติครั้งแรกของประเทศ
ไทย สร้างจากนิยายของ สันต์ เทวรักษ์ เล่าเรื่องราว
ของพนั ก งานบ�ำรุ ง รั ก ษารถไฟขี้ เ มาที่ ไ ด้ รั บ เงิ น
สิบล้านบาทจากเศรษฐีผู้ไม่สมหวังในความรัก โดย
มีข้อแม้ว่าต้องใช้เงินให้หมดภายในหนึ่งปี ผลงาน
การแสดงร่วมกันของ ดอกดิน กัญญามาลย์ และ
จิตรกร สุนทรปักษิน สองนักแสดงผู้เพิ่งล่วงลับ
เวลา ๑๕.๐๐ น. ไอ้ทุย

(โปรแกรมร�ำลึกดอกดิน กัญญามาลย์)
๒๕๑๔ / ก�ำกับโดย ดอกดิน กัญญามาลย์ / สร้างโดย กัญญามาลย์
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์ /
ความยาว ๑๓๖ นาที

เรือ่ งราวของ ทุย ลูกชายก�ำนันบ้านนา กับ คุณเพรียว
เศรษฐี ส าวผู ้ ใ ห้ ช าวบ้ า นอาศั ย ที่ ดิ น ท�ำกิ น โดยไม่
เก็บค่าเช่า วันหนึง่ ชาวบ้านได้ขา่ วว่าคุณเพรียวจะมา
เยี่ยมหมู่บ้านจึงจัดงานต้อนรับ แต่ระหว่างงานเลี้ยง
กลับมีคนร้ายบุกเข้ามาในหมู่บ้าน ทุยจึงเป็นผู้น�ำ
ชาวบ้านในการต่อสูค้ มุ้ ครองคุณเพรียว ความรักของ
ทัง้ คูจ่ งึ ก่อตัวขึน้ แต่เมือ่ คุณเพรียวกลับไปยังกรุงเทพฯ
เธอกลับต้องเจอกับปัญหาใหญ่ที่ร้ายแรงยิ่งกว่า

อาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Käthe Kollwitz: Images
of a Life (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๒๙ / ก�ำกับโดย Ralf Kirsten / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Jutta Wachowiak,
Fred Düren, Carmen-Maja Antoni / ความยาว ๙๓ นาที
(ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ชีวประวัติของ แคเธ
โคลล์วิทซ์ ศิลปินหญิงแนวหน้า
ของเยอรมนี เล่าเรือ่ งราวของแคเธ
ในช่วงวัย ๔๗ ปี หลังสูญเสียบุตร
ชายคนเล็กจากสงครามโลกครั้ง
ทีห่ นึง่ ไป ตัง้ แต่นนั้ มาเธอก็กลาย
เป็ น ศิ ล ปิ น ที่ ต ่ อ สู ้ ร ณรงค์ เ พื่ อ สั น ติ ภ าพ โดยการ
ถ่ายทอดความขมขืน่ ของสงครามผ่านงานศิลปะของ
เธอ การไปร่วมลงชื่อคัดค้านพรรคนาซีท�ำให้เธอถูก
ขับออกจากวงการศิลปะในเบอร์ลนิ และผลงานของ
เธอถูกตีตราว่าเป็นศิลปะที่เสื่อมทราม
Sun 8 Jul / 13.00 / 93 min / Germany / 1986
เวลา ๑๕.๐๐ น. La caja 507 (Box 507)

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๕ / ก�ำกับโดย Enrique Urbizu / สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย
Antonio Resines, Jose Coronado, Goya Toledo, Dafne
Fernández / ความยาว ๑๑๒ นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์แนวอาชญากรรม เล่า
เรื่องราวของ โมเดสโต ปาร์โดส
ผูจ้ ดั การธนาคารทีส่ ญ
ู เสียลูกสาว
จากเหตุการณ์ไฟป่า เจ็ดปีต่อมา
ธนาคารของเขาถู ก โจรกรรม
เอกสารส�ำคัญในตูเ้ ซฟช่อง ๕๐๗
ได้หายไป แถมภรรยาของเขายังถูกท�ำร้ายร่างกาย
จนบาดเจ็บสาหัส ปาร์โดสค้นพบเอกสารลับซึ่งเปิด
เผยความจริงที่น่าสะพรึงว่าเหตุการณ์ไฟป่าที่คร่า
ชีวิตลูกสาวเขานั้นไม่ใช่เหตุบังเอิญ การแก้แค้นของ
เขาจึงได้เริ่มต้น
Sun 8 Jul / 15.00 / 112 min / Spain / 2002
อังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
The Makioka Sisters (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๖ / ก�ำกับโดย Kon Ichikawa / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Yoshiko Sakuma,
Sayuri Yoshinaga, Yuko Kotegawa, Juzo Itami / ความยาว
๑๔๐ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ ที่ ดั ด แปลง
มาจากงานเขี ย นของ
จุ น อิ จิ โ ระ ทานิ ซ ากิ
ผลงานภาพยนตร์ของ
ผู ้ ก�ำกั บ ชั้ น ครู คอน
อิชิคาวะ ที่ได้รับการชื่นชมในแง่ของการถ่ายทอด
ภาพของตัวละครและการเปลี่ยนผ่านฤดู รวมไปถึง
สะท้อนภาพการเปลี่ยนผ่านของสังคมญี่ปุ่นในช่วง
ปลายสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ เล่าเรือ่ งราวชีวติ ของสีส่ าว
พี่น้องตระกูลมากิโอกะที่มั่งคั่งจากกิจการชุดกิโมโน
แต่เพราะความเจ้ากี้เจ้าการกับการแต่งงานของ
ลูกสาว ท�ำให้ ยูกิโกะ ลูกสาวคนที่สามไม่ได้แต่งงาน
เสียที ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับลูกสาวคนสุดท้อง
ทาเอโกะ ที่อยากจะหลุดพ้นจากชีวิตในกรอบเต็มที

พุธที่ ๑๑ กรกฎาคม
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

อังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

พฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

พุธที่ ๑๘ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน
ศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ไอ้หม่าลูกแม่

(โปรแกรมผลงานไกรสร แสงอนันต์)
๒๕๒๗ / ก�ำกับโดย ส. อาสนจินดา /
สร้างโดย วิชัยภาพยนตร์ / น�ำแสดง
โดย ไกรสร แสงอนันต์, อาภาภรณ์
กรทิพย์ / ความยาว ๑๓๓ นาที

ภาพยนตร์ตลกทีด่ ดั แปลงมาจาก
ละครวิทยุของคณะเกศทิพย์อัน
โด่งดัง เล่าเรือ่ งราวความรักอันวุน่ วายของ เนิน หนุม่
ลูกเศรษฐีจอมตระหนี่แห่งเมืองสุพรรณ ทั้งกับ แพร
สาวบ้านเดียวกัน และ เกศ หลานสาวของมหาเศรษฐี
ซึง่ แม้วา่ เขาจะท�ำผิดพลาดมากมายเพียงใด ยุย่ แม่ผู้
แสนดีของเขาก็คอยให้อภัยอยู่เสมอ
เสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. สาวน้อย
(โปรแกรมผลงานไกรสร แสงอนันต์)
๒๕๒๔ / ก�ำกับโดย พันค�ำ / สร้างโดย
ณั ฐ พงศ์ ภ าพยนตร์ / น�ำแสดงโดย
ไกรสร แสงอนันต์, จารุณี สุขสวัสดิ์,
อ�ำภา ภูษิต / ความยาว ๑๒๗ นาที

ภาพยนตร์ ที่ ดั ด แปลงจากบท
ประพันธ์ของ อาษา ขอจิตต์เมตต์
เล่าเรื่องราวของ สรรค์ บุตรคนเดียวของพระชาญชลาศัย ซึง่ ถูกท�ำร้ายจนความจ�ำเสือ่ ม ท�ำให้สรรค์ได้
จับพลัดจับผลูไปอาศัยอยู่บนเกาะแห่งหนึ่ง ที่นี่เขา
ได้พบรักกับสาวน้อยชือ่ นิด และตัดสินใจแต่งงานกัน
แต่ความสุขของทั้งคู่ก็ต้องมาสะดุดลงเมื่อพระชาญชลาศัยออกตามหาตัวลูกชายจนพบ
เวลา ๑๕.๐๐ น.

สุดปรารถนา

(โปรแกรมผลงานไกรสร แสงอนันต์)
๒๕๒๔ / ก�ำกับโดย เริงศิริ ลิมอักษร /
สร้างโดย พี.แอล. โปรดักชัน่ / น�ำแสดง
โดย ไกรสร แสงอนั น ต์ , จารุ ณี
สุขสวัสดิ์, สมบัติ เมทะนี / ความยาว
๑๑๒ นาที

เรื่ อ งราวความรั ก ซั บ ซ้ อ นของ
วีณา หญิงสาวทีอ่ าศัยอยูก่ บั ย่า และท�ำงานเป็นโฆษก
ที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง ทั้งยังแสดงละครร่วมกับ
พระเอกชือ่ ช�ำนิ จนเป็นละครยอดฮิต ทีง่ านการกุศล
วีณาได้พบกับ อนุวัตร ลูกชายเศรษฐี ซึ่งญาติผู้ใหญ่
ของทัง้ สองฝ่ายรูจ้ กั กันดี จึงบังคับให้ทงั้ คูแ่ ต่งงานกัน
แต่อนุวัตรเองก็ยังคงชอบพออยู่กับหญิงสาวอีกคน
ชือ่ กาบแก้ว จนกระทัง่ เขาเห็นว่าวีณากับช�ำนิมคี วาม
ใกล้ชิดกัน ความหึงหวงในผู้หญิงของตนจึงเกิดขึ้น
พฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน
ศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
กิจกรรมดูหนังคลาสสิกกับ
ม.ล.วราภา เกษมศรี

ร่วมชมหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี ผู้อยู่
เบื้องหลังหนังไทยเรื่องส�ำคัญหลายเรื่องและเป็นครู
สอนภาพยนตร์แก่นักเรียนโรงเรียนทางเลือกหรือ
ค่ายอบรมต่าง ๆ มากมาย ที่จะมาชวนผู้ชมร่วม
แลกเปลีย่ นมุมมองต่อโลกและชีวติ หลังชมภาพยนตร์
เสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม
โปรแกรมภาพยนตร์อาเซียนคลาสสิก
จากเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่ง
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๔
เวลา ๑๓.๐๐ น. Kakabakaba Ka Ba?
๒๕๒๓ / ก�ำกับโดย Mike De Leon / บูรณะโดย สถานี
โทรทัศน์ ABS-CBN / น�ำแสดงโดย Christopher De Leon,
Charo Santos-Concio, Jay Ilagan, Sandy Andolong /
ความยาว ๑๐๔ นาที (ภาษาฟิลปิ ปินส์ ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ
และไทย)

อาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม
กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก

ฉาย Taxi Driver (๒๕๑๙) เวลา
๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์
สกาลา บัตรราคา ๑๐๐ บาท
ทุ ก ที่ นั่ ง (งดฉายภาพยนตร์ ที่
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)
= English Language or English Subtitle

ภาพยนตร์เพลงตลกเสียดสี ผลงานของผูก้ �ำกับชัน้ ครู
ชาวฟิลิปปินส์ ไมค์ เดอ เลออง เล่าเรื่องราวของ
จอห์นนี ที่เพิ่งเดินทางไปญี่ปุ่น และน�ำเทปคาสเซต
ที่มีฝิ่นสอดไส้กลับมาโดยไม่รู้ตัว แก๊งยากูซ่าจึงออก
ตามล่าเขากับเพือ่ น ๆ เพือ่ ทวงมันกลับคืนมา แต่เมือ่
กลุ่มของจอห์นนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในโบสถ์ที่เมือง
บาเกียว พวกเขากลับค้นพบว่าบาทหลวงและแม่ชี
ปลอมตัวมาและสมคบคิดกับแก๊งญีป่ นุ่ ซำ�้ ร้ายมาเฟีย
จีนที่ไม่กินเส้นกับแก๊งญี่ปุ่นก็เข้ามาผสมโรง
Sat 21 Jul / 13.00 / 104 min / Phillippines / 1980

อาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม

โปรแกรมฉายเดือนสิงหาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. La Grande Illusion
(The Grand Illusion) (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๔๘๐ / ก�ำกับโดย Jean Renoir / สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย
Jean Gabin, Pierre Fresnay, Erich von Stroheim /
ความยาว ๑๑๗ นาที (ภาษาฝรั่งเศส, เยอรมัน, อังกฤษ
ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษและไทย)

ผลงานมาสเตอร์พีซของผู้ก�ำกับ ฌอง เรอนัวร์ ซึ่ง
ได้รับการยกย่องในฐานะภาพยนตร์เสียดสีสงคราม
ที่ถ่ายทอดแนวคิดมนุษยนิยมได้อย่างแยบคาย เล่า
เรื่องราวของนายทหารฝรั่งเศสที่ถูกคุมขังอยู่ในค่าย
กักกันเชลยศึกของเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่
๑ พวกเขาพยายามวางแผนหลบหนีจากป้อมปราการ
ที่แน่นหนาจนไม่น่าจะมีทางแหกคุกออกมาได้
Sun 22 Jul / 13.00 / 117 min / France / 1937
เวลา ๑๕.๐๐ น. ดูหนังกับโดม

ชมภาพยนตร์ จ ากการคั ด สรรของ โดม สุ ข วงศ์
ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ พร้อมสนทนาเพื่อน�ำไป
สู่อุดมคติของหอภาพยนตร์ที่ว่า “ภาพยนตร์ยังให้
เกิดปัญญา”
อังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ดอกฟ้าและโดมผู้จองหอง

(โปรแกรมผลงานไกรสร แสงอนันต์)
๒๕๒๔ / ก�ำกับโดย ส. อาสนจินดา / สร้างโดย ภาพยนตร์
สหนาวีไทย / น�ำแสดงโดย ไกรสร แสงอนันต์, อาภาพร
กรทิพย์ / ความยาว ๑๒๔ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากบทประพันธ์เรื่องดังของ
ก. สุรางคนางค์ เล่าเรื่องราวของหม่อมราชวงศ์
แสงระวี สาวงามทีช่ ายใด ๆ ต่างก็หมายปอง แต่ลกึ ๆ
แล้วฐานะทางบ้านของเธอไม่สู้จะดีนัก แสงระวีจึง
หวังจะได้คคู่ รองเป็นคนร�ำ่ รวยเพือ่ เสริมส่งฐานะทาง
สังคม กระทั่งเมื่อ โดม ภาสกรณ์ ผู้ที่เธอเคยดูถูก
ว่ายากจนและไม่ได้หลงใหลในความงามของเธอเช่น
คนอื่นได้ก้าวเข้ามา ดอกฟ้าอย่างแสงระวี คิดอยาก
ก�ำราบโดมผู้จองหองนี้ให้จงได้

พุธที่ ๑ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ (โปรแกรมความเป็นแม่)
พุธที่ ๒๕ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
O Último Condenado à Morte
(The Last Hanging) (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย Francisco Manso / สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย /
Ivo Canelas, Maria João Bastos, Nicolau Breyner /
ความยาว ๙๓ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ช่วง
สงครามกลางเมืองของประเทศ
โปรตุเกสในคริสตศตวรรษที่ ๑๙
เล่าเรือ่ งราวของนักโทษประหาร
คนสุดท้ายในโปรตุเกส มาร์โตส
โลโบ สามเณรหนุ่มตกหลุมรัก
กับ อะเดเลด ม่ายสาวคนงามที่
เคยเป็นภรรยาของลุง ความรักที่ผิดท�ำนองคลอง
ธรรมน�ำไปสูโ่ ศกนาฏกรรมอันเศร้าสลด พร้อมกับทิง้
ปริศนาไว้ว่าจริง ๆ แล้วเขาถูกลงโทษทั้งที่เป็นผู้
บริสุทธิ์หรือไม่

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

พฤหัสบดีที่ ๒๖ - จันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

พฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
ศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

เสาร์ที่ ๔ สิงหาคม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

เสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
อาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

อังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Sat 21 Jul / 15.00 / 94 min / Singapore / 1995

พฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

ศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

ผลงานภาพยนตร์เรื่องยาวเรื่องแรกของ อีริก คู
ผู้ก�ำกับแนวหน้าจากสิงคโปร์ เล่าเรื่องราวความรัก
ของคนชายขอบระหว่าง จอห์นนี หนุ่มขายบะหมี่
ขี้อายและเก็บกด กับ บันนี สาวโสเภณีผู้มีความฝัน
บันนีชอบแวะมากินบะหมีท่ รี่ า้ นของจอห์นนีโดยไม่รู้
ตัวว่าเขาแอบหลงรักเธออยู่ อุบัติเหตุรถยนต์น�ำพา
ให้ทั้งคู่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกัน ก่อนจะลงเอยด้วย
รูปแบบความรักสุดสยอง

ทอง อาศัยอยูก่ บั แม่และน้องสาว
รวมทั้งสายบัว สาวสวยประจ�ำ
หมู ่ บ ้ า นซึ่ ง เป็ น เมี ย รั ก ความ
แห้งแล้งของท้องถิ่น ท�ำให้เขา
กลายเป็นคนโมโหร้าย เพราะ
ต้องหาเลี้ยงครอบครัวแต่เพียง
ล�ำพัง วันหนึ่งทองออกไปท�ำนาท่ามกลางแดดจัด
และหิวจนตาลาย เมื่อเห็นแม่มาส่งข้าวช้า เขาจึง
ขาดสติและท�ำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด

Wed 25 Jul / 17.30 / 93 min / Portuguese / 2009

จันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม

เวลา ๑๕.๐๐ น. Mee Pok Man
๒๕๓๘ / ก�ำกับโดย Eric Khoo / บูรณะโดย Asian Film
Archive / น�ำแสดงโดย Joe Ng, Michelle Goh, Lim Kay
Tong, David Brazil / ความยาว ๙๘ นาที (ภาษาจีน, อังกฤษ
ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษและไทย)

๒๕๒๒ / ก�ำกับโดย พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา / สร้างโดย เพื่อน
โปรดักชั่น / น�ำแสดงโดย ปิยะ ตระกูลราษฎร์, วาสนา
สิทธิเวช, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต / ความยาว ๑๐๒ นาที

มือปืนพ่อลูกอ่อน
(โปรแกรมร�ำลึกดอกดิน กัญญามาลย์)
๒๕๑๘ / ก�ำกับโดย ดอกดิน กัญญามาลย์ / สร้างโดย กัญญามาลย์
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, มยุรา ธนะบุตร /
ความยาว ๑๓๙ นาที

เรื่องราวของ จ่าเข็ม ผู้บังเอิญได้
ไปพบลูกน้อยที่พลัดพรากจาก
พ่อคือ นายพลวังปอ ระหว่างที่
นายพลถู ก กองทั พ กะเหรี่ ย ง
โจมตี เขาจึงจ�ำต้องรับเด็กน้อย
มาเป็ น ลู ก วั น หนึ่ ง จ่ า เข็ ม ได้
แต่งงานกับลูกสาวนายพลวิฑรู ย์ อดีตเจ้านายของตน
แต่งานแต่งงานกลับไม่ส�ำเร็จ เพราะหญิงสาวชื่อ
ดวงเดือน กลับมาอ้างว่าตนเป็นเมียหลวง ความ
วุ่นวายจึงเกิดขึ้นจากความเจ้าชู้ของพ่อลูกอ่อนผู้นี้

อาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. The Legend of Timm
Thaler (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๕๙ / ก�ำกับโดย Andreas Dresen / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Arved Friese, Axel
Prahl, Andreas Schmidt, Justus von Dohnányi /
ความยาว ๑๐๒ นาที (ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ
และไทย)

ภาพยนตร์ แ ฟนตาซี ส�ำหรั บ
ครอบครัวที่มีกรุงเบอร์ลินในปี
ค.ศ. ๑๙๒๐ เป็นฉากหลัง เล่า
เรือ่ งราวของเด็กชาย ทิม ทาเลอร์
ผู้ครอบครองเสียงหัวเราะทรง
เสน่ห์ ท�ำให้เศรษฐีนามว่าบาโรน
เลฟูเอต ต้องการซื้อมันมาให้ได้ โดยยื่นข้อเสนอกับ
ทิ ม ว่ า เขาต้ อ งการเสี ย งหั ว เราะนั้ น แลกกั บ การที่
เด็ ก ชายจะชนะทุ ก การเดิ ม พั น ไปตลอดชี วิ ต ทิ ม
ตอบตกลงโดยหวังว่าจะใช้ความสามารถใหม่นี้เพื่อ
ปลดหนี้ให้แก่ครอบครัว แต่ไม่นานทิมก็พบว่าความ
สุขของชีวิตเขานั้นได้หายไปพร้อมกับเสียงหัวเราะ
ด้วย
Sun 5 Aug / 13.00 / 102 min / Germany / 2016

เวลา ๑๕.๐๐ น. Juana la Loca (Mad Love)

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๔ / ก�ำกับโดย Vicente Aranda / สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Pilar
López de Ayala, Daniele Liotti, Rosana Pastor /
ความยาว ๑๑๕ นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เรื่อง
เด่นของวงการภาพยนตร์สเปน
ได้ รั บ รางวั ล นั ก แสดงน�ำหญิ ง
ยอดเยีย่ มจากเวที Goya Awards
และเป็นตัวแทนภาพยนตร์สเปน
ที่ส่งเข้าชิงรางวัลออสการ์ สาขา
ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ เล่าเรือ่ งราวของสมเด็จ
พระราชินีนาถฆัวนาแห่งกัสติยา ที่ทรงต้องอภิเษก
สมรสกับเจ้าชายฟิลิปแห่งออสเตรียเพื่อความมั่นคง
ทางการเมืองของสเปน ความเจ้าชู้ของเจ้าชายฟิลิป
การหลอกลวง และการช่วงชิงราชบัลลังก์ ท�ำให้
พระนางทรงเสียพระทัยอย่างหนักและทรงเสียสติ
จนเป็นที่มาของฉายา ฆัวนาผู้บ้าคลั่ง
Sun 5 Aug / 15.00 / 115 min / Spain / 2001
อังคารที่ ๗ สิงหาคม
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน
พุธที่ ๘ สิงหาคม
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน
พฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Under the Shadow
(โปรแกรมความเป็นแม่)
๒๕๕๙ / ก�ำกับโดย Babak Anvari /
สนับสนุนโดย โรงภาพยนตร์ เฮ้าส์
อาร์ซีเอ / น�ำแสดงโดย Narges
Rashidi, Avin Manshadi, Bobby
Naderi / ความยาว ๘๔ นาที (ภาษา
เปอร์เซีย ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์แนวสยองขวัญทีไ่ ด้
รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจาก
ประเทศอังกฤษในการเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขา
ภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม เล่าเรื่องภาวะ
สงครามจากความขัดแย้งของประเทศอิรัก-อิหร่าน
ที่มีเมืองเตหะรานในปี ๑๙๘๘ เป็นฉากหลัง ท�ำให้
สองแม่ลูกต้องหลบซ่อนอยู่ในบ้าน ความหวาดผวา
ยิง่ ทวีคณ
ู เมือ่ พวกเธอค้นพบว่ามีวญ
ิ ญาณร้ายทีเ่ รียก
ว่าญินมาคอยตามหลอกหลอน
เวลา ๑๕.๐๐ น. 20th Century Women

(โปรแกรมความเป็นแม่)
๒๕๕๙ / ก�ำกับ โดย Mike Mills / สนับ สนุนโดย โซนี่
พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (ประเทศไทย) / น�ำแสดงโดย
Annette Bening, Elle Fanning, Greta Gerwig / ความยาว
๑๑๙ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์อันแสนอบอุ่นและ
อ่อนโยน ที่ดัดแปลงมาจาก
ชีวิตจริงของผู้ก�ำกับไมค์ มิลส์
เล่าเรือ่ งราวของแม่เลีย้ งเดีย่ ว
ช่วงปลายทศวรรษ ๑๙๗๐ ที่
ต้องดูแลลูกชายวัยรุ่นล�ำพัง
ในช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อของความ
เปลีย่ นแปลงของสภาพสังคมอเมริกนั ซึง่ ลูกชายของ
เธอจะต้องเลือกทางเดินชีวิต สัมผัสกับรักครั้งแรก
และรับมือกับความเจ็บปวด

A Brief Message from the Heart
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๔ / ก�ำกับโดย Shinichiro Sawai / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Ryo Amamiya,
Keiko Awaji, Tetsuya Bessho, Nae Yuki / ความยาว ๑๑๒
นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยายภาษาไทย)

Sun 12 Aug / 15.00 / 119 min / USA / 2016

ฮิโรชิพบข้อความสัน้ ๆ ที่
พี่สาวเขียนถึงมารดาซึ่ง
ทิ้ ง พวกเขาไปตั้ ง แต่ ยั ง
เล็ก เขาแอบส่งข้อความ
นั้ น ไปประกวดกั บ ทาง
จังหวัดและเผอิญได้รับรางวัล ฮิโรชิตัดสินใจตามหา
มารดาหลังจากการตายของบิดา แต่มกิ ผิ พู้ ไี่ ม่เคยยก
โทษให้มารดาเลย อย่างไรก็ตาม แม่ลูกก็ต้องหันมา
เผชิญหน้ากันอีก เมื่อฮิโรชิถูกรถชนในขณะที่ก�ำลัง
ช่วยเหลือลูกแมว

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

ศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน
เสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

จันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

อังคารที่ ๑๔ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เพื่อน..ที่ระลึก (โปรแกรมความเป็นแม่)
๒๕๖๐ / ก�ำกับโดย โสภณ ศักดาพิศิษฏ์ / สร้างโดย บริษัท
จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย น�้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, อภิชญา ทองค�ำ / ความยาว ๑๑๔ นาที

อิ๊ บ และบุ ๋ ม เป็ น เด็ ก สาวที่
ครอบครั ว ต้ อ งพั ง ไปพร้ อ ม ๆ
กัน จากวิกฤตเศรษฐกิจต้มย�ำกุ้ง
ทั้ ง คู ่ จึ ง ตั ด สิ น ใจจะฆ่ า ตั ว ตาย
พร้อมกัน บนตึกที่เคยสัญญาว่า
จะอยู่ด้วยกันตลอดไป แต่คนที่
ตายกลับเป็นแค่อบิ๊ เพียงคนเดียว
เวลาผ่านไป ๒๐ ปี บุ๋ม ได้กลายเป็นนักธุรกิจด้าน
อสังหาริมทรัพย์ กระทัง่ วันหนึง่ ได้เกิดเรือ่ งประหลาด
ขึ้นกับ เบล ลูกสาวผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเธอ เมื่อ
เบลมักจะตื่นขึ้นมาด้วยอาการละเมอที่ท�ำให้บุ๋ม
ระลึกถึง อิ๊บ เพื่อนเก่าที่เธอทิ้งให้รออยู่ที่ตึกอย่าง
โดดเดี่ยวมาเป็นเวลานาน

พุธที่ ๑๕ สิงหาคม
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน
พฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน
ศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ดูหนังคลาสสิกกับกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน

ร่วมย้อนรอยรายการฉายภาพยนตร์ครัง้ ประวัตศิ าสตร์
ของโรงภาพยนตร์กรุงเกษม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ กับ
กิตติศกั ดิ์ สุวรรณโภคิน ซึง่ เป็นหนึง่ ในผูช้ มเมือ่ ๖๐ ปี
ที่แล้ว
ไทยแลนด์ Thailand

๒๕๐๑ / ก�ำกบั โดย รัตน์ เปสตันยี /
สร้างโดย กรมศิลปากร / ความยาว
๓๐ นาที (ภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ ส ารคดี ที่ ก รม
ศิลปากรจัดท�ำขึน้ เพือ่ ให้ชาวต่างชาติได้รจู้ กั ประเทศ
ไทย โดยบรรยายถึ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมประจ�ำชาติ
พระพุ ท ธศาสนา สภาพบ้ า นเมื อ ง กี ฬ าพื้ น บ้ า น
รวมไปถึงประเพณีส�ำคัญต่าง ๆ
นิว้ เพชร The Diamond Finger

๒๕๐๑ / ก�ำกับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย กรมศิลปากร /
ความยาว ๒๗ นาที (ภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ ถ ่ า ยทอดการ
แสดงนาฏศิ ล ป์ โ ขนสร้ า ง
โดยกรมศิ ล ปากร เพื่ อ ให้
ชาวต่ า งชาติ ไ ด้ เ ห็ น ความ
งดงามของนาฏศิลป์ชั้นสูง
ของไทย ผ่ า นเนื้ อ หาวรรณคดี เ รื่ อ ง รามเกี ย รติ์
ตอน นารายณ์ปราบนนทก บรรยายเรื่องเป็นภาษา
อังกฤษโดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
พยานสวาท Witness for the Prosecution

๒๕๐๐ / ก�ำกับโดย Billy Wilder / น�ำแสดงโดย Tyrone
Power, Marlene Dietrich, Charles Laughton / ความยาว
๑๑๖ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำ
บรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจาก
บทละครของอกาธา คริสตี
ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น
หนึ่ ง ในภาพยนตร์ ว ่ า ด้ ว ย
การต่อสู้ในชั้นศาลแนว (Courtroom Drama)
ที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาล เล่าเรื่องราวของเซอร์
วิลฟรีด โรเบิร์ตส์ ทนายฝีมือดีที่รับว่าความให้กับ
ลีโอนาร์ด โวล นายแพทย์ผู้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดี
ฆาตกรรมคุณนายเอมิลี เฟรนช์ แม่หม้ายเศรษฐินีที่
ได้ท�ำพินัยกรรมยกมรดกทั้งหมดให้แก่เขา แม้ว่า
หลักฐานทัง้ หลายจะซัดทอดว่าลีโอนาร์ดเป็นฆาตกร
แต่เซอร์วิลฟรีดเชื่อว่าลูกความของเขาเป็นผู้บริสุทธิ์
เสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

อาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม
กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก

ฉาย Grease (๒๕๒๑) เวลา
๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์
สกาลา บัตรราคา ๑๐๐ บาท
ทุ ก ที่ นั่ ง (งดฉายภาพยนตร์ ที่
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)
อังคารที่ ๒๑ สิงหาคม
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน
พุธที่ ๒๒ สิงหาคม
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน
พฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ค่าน�้ำนม (โปรแกรมความเป็นแม่)

๒๕๒๔ / ก�ำกับโดย เชาว์ มีคุณสุต / สร้างโดย ชัยแอนด์ชา
โปรดัคชั่น / น�ำแสดงโดย พิศมัย วิไลศักดิ์, สรพงศ์ ชาตรี,
พอเจตน์ แก่นเพชร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ / ความยาว ๑๑๕
นาที

ขุนทอง กับ สาริกา เป็นลูกชาย
สุดรักของแม่บวั ผัน ชาวนายากจน
ผู้เลี้ยงลูกด้วยตัวเอง แต่เล็กจน
เติบใหญ่พนี่ อ้ งคูน่ ที้ ะเลาะกันเป็น
ปรกติ กระทั่งสาลิกาไปชอบพอ
กับ มาลัย สาวงามประจ�ำหมูบ่ า้ น
และเกิดมีเรื่องกับ ก้าน นักเลงประจ�ำถิ่นในงานวัด
ฝ่ายก้านยกพวกตามมาล้างแค้นถึงบ้านในภายหลัง
แต่กลับไม่พบสาริกา เคราะห์กรรมจึงตกกับแม่บวั ผัน
ทีถ่ กู ยิงขาสาหัส ท�ำให้ขนุ ทองแค้นสาริกาทีไ่ ม่อยูด่ แู ล
แม่และตัดสินใจตามล่าพวกของก้านด้วยตนเอง
ศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

เสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน
อาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน
อังคารที่ ๒๘ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ล่า (โปรแกรมความเป็นแม่)
๒๕๒๐ / ก�ำกับโดย ไพรัช กสิวฒ
ั น์ / สร้างโดย บริษทั สหมงคล
ฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี,
อรัญญา นามวงศ์, ลลนา สุลาวัลย์ / ความยาว ๑๓๔ นาที

หลังจับได้ว่าสามีนอกใจ มธุรส
จึงขอหย่าโดยยกสมบัติทั้งหมด
ให้แลกกับสิทธิดแู ลลูก สองแม่ลกู
จึ ง ออกมาเช่ า บ้ า นในสลั ม อยู ่
กระทั่งวันหนึ่งแก๊งกวนเมืองใน
สลั ม หนี ก ารจั บ กุ ม ของต�ำรวจ
แล้วโยนยาเสพติดเข้าบ้านเธอ
ฝ่ายมธุรสจึงตัดสินใจแจ้งความ ท�ำให้พวกแก๊งแค้น
เคืองถึงขั้นฉุดทั้งแม่ลูกไปรุมข่มขืน จนลูกเธอกลาย
เป็นบ้า และเมือ่ กฎหมายเอาผิดไม่ได้ เธอจึงตัดสินใจ
ออกล่าพวกมันด้วยตัวเธอเอง
พุธที่ ๒๙ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Lá Fora (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย Fernando Lopes / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดง
โดย Ana Zanatti, Maria João Abreu, Joaquim Leitão /
ความยาว ๑๐๗ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ลอรา ท�ำงานเป็นผู้ประกาศข่าว ส่วน โชเซ ท�ำงาน
เป็นนายหน้าค้าหุ้น แม้ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ใต้
ชายคาเดียวกันแต่ก็ไม่เคยได้พบปะพูดคุย โดยโชเซ
ได้แต่เฝ้ามองลอราอยู่ห่าง ๆ กระทั่งบุพเพสันนิวาส
น�ำพาให้ทั้งสองได้มารู้จักกัน เมื่อเขาได้รับเชิญให้ไป
ออกรายการข่าวของเธอ แล้วเรื่องราวความรักของ
ชายหนุ่มและหญิงสาวที่มีใจตรงกันก็ได้เริ่มต้นขึ้น

พฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Timeline จดหมาย-ความทรงจ�ำ

(โปรแกรมความเป็นแม่)
๒๕๕๗ / ก�ำกับโดย นนทรีย์ นิมิบุตร / สร้างโดย บริษัท
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย จิรายุ
ตั้งศรีสุข, จรินทร์พร จุนเกียรติ, ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์ /
ความยาว ๑๓๕ นาที

เรื่องราวของ แทน ลูกชายคนเดียวที่เป็นเสมือน
ตัวแทนความรักของพ่อและแม่ ผู้ก�ำลังเริ่มต้นมีชีวิต
ใหม่ ด้ ว ยการจากบ้ า นที่ เชียงใหม่ไปเข้าเรียนใน
รัว้ มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ทีน่ นั่ ท�ำให้เขาได้พบกับ
จูน เพื่อนใหม่ผู้รักการขี่จักรยานเช่นเดียวกัน ความ
ใกล้ชิดสนิทสนมกับจูน กลายเป็นการเติมเต็มความ
รู้สึกบางอย่างให้กับแทน โดยไม่รู้ตัว

ศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
À peine j’ouvre les yeux
(As I Open My Eyes) (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๕๘ / ก�ำกับโดย Leyla Bouzid / สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย
Baya Medhaffer, Ghalia Benali, Montassar Ayari /
ความยาว ๑๐๒ นาที (ภาษาฝรัง่ เศส, อาหรับ ค�ำบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ในฤดู ร้อ นของเมืองตู นิส ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ เพียง
ไม่กี่เดือนก่อนเกิดเหตุการณ์อาหรับสปริง ฟาราห์
สาวน้อยวัย ๑๘ ปีที่เพิ่งจะเรียนจบและครอบครัว
คาดหวังให้เธอเรียนแพทย์ แต่เธอไม่เห็นด้วย และไป
เป็นนักร้องอยู่ในวงดนตรีเพื่อที่จะวิพากษ์การเมือง
รวมทั้งใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างสุดเหวี่ยง ท�ำให้เกิดความ
ไม่ลงรอยกับ ฮาเยต์ แม่ของเธอ ที่มองเห็นเค้าลาง
ความวุ่นวายในตูนิเซีย และหวั่นเกรงว่าลูกสาวจะ
ได้รับอันตราย
Fri 31 Aug / 17.30 / 102 min / France / 2015

Wed 29 Aug / 17.30 / 107 min / Portuguese / 2004

๒๙

