จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฉบับต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ มาพร้อมกับ
สิ่งใหม่ ๆ นั่นคือการจัดระเบียบบทความต่าง ๆ เข้าเป็นหมวดหมู่ตามคอลัมน์
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจพันธกิจในด้านต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ
เพิ่มเติมส่วนของสารบัญเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพลิกอ่าน รวมไปถึง
ประโยชน์แก่การค้นคว้าในอนาคต
ส�ำหรับปกจดหมายข่าวฉบับนี้เป็นการแสดงความยินดีแก่ อภิชาติพงศ์
วีระเศรษฐกุล ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ไทยระดับโลกที่ได้รับรางวัล 2018 FIAF Award
จากสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ ในฐานะบุคคลในวงการภาพยนตร์ที่
สนับสนุนงานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ภายในเล่มจึงเป็นเรื่องราวของพิธีมอบรางวัล
ดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง บทสั ม ภาษณ์ ข องอภิ ช าติ พ งศ์ ใ นทั ศ นะว่ า ด้ ว ยการอนุ รั ก ษ์
ภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังมีบทความอื่น ๆ อีกมากมายที่ล้วนเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
กันระหว่างงานอนุรักษ์และวัฒนธรรมทางภาพยนตร์ที่น่าสนใจ
ในวาระแห่งการเริม่ ต้นศักราชใหม่ หอภาพยนตร์ได้จดั ท�ำ “สมุดนัด ๖๒”
ในรูปแบบสมุดปฏิทนิ ขนาดกะทัดรัดขึน้ เป็นเสมือน ส.ค.ส. อย่างเช่นทุกปี ส�ำหรับ
ปีนี้ได้น�ำลวดลายรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ชิ้นใหม่ มาใช้ประกอบเป็นปกและประดับ
แต่งแต้มไปตลอดทัง้ เล่ม งานศิลปะชิน้ นีเ้ ป็นผลงานของ ชนารดี ฉัตรกุล ณ อยุธยา
หรือ juli baker and summer นักวาดภาพประกอบรุ่นใหม่ของไทย ที่ได้รับการ
จับตามองและมีเอกลักษณ์โดดเด่นทีส่ ดุ คนหนึง่ ในยุคนี้ โดยผูส้ นใจสามารถขอรับ
“สมุดนัด ๖๒” นี้ได้ที่จุดให้บริการต่าง ๆ ในหอภาพยนตร์ (มีจ�ำนวนจ�ำกัด)
สุดท้ายแต่ส�ำคัญทีส่ ดุ ในช่วงเวลาแห่งการเปลีย่ นปฏิทนิ และเปลีย่ นผ่าน
ไปสู่สิ่งใหม่ ๆ หอภาพยนตร์ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและใจที่ดี และได้
รื่นรมย์ไปกับภาพยนตร์แห่งชีวิต ที่ต้องเผชิญและด�ำเนินต่อไปตลอดปี ๒๕๖๒ นี้

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

สารบัญ
รายงาน:
หน้า ๒
ประมวลกิจกรรมเดือนตุลาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑			
หน้า ๔
จาก อาคม มกรานนท์ ถึง แท้ ประกาศวุฒิสาร 			
นานาชาติ:
หน้า ๖
LAYAR Asian Cinema Heritage Forum ทีเ่ มืองจาการ์ตา		
เรื่องจากปก:
หน้า ๘
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล กับรางวัล 2018 FIAF Award		
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย:
หน้า ๑๒
ร่องรอยผีแห่งความทรงจ�ำของ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล		
คลังอนุรักษ์:
หน้า ๑๔
เรียนรู้จากอดีต... ๕ หนังเลือกตั้ง				

สัมภาษณ์:
หน้า ๑๖
ความจ�ำเป็นของการดูหนังให้หลากหลาย
ในสายตา กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน			
กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์:
หน้า ๑๘
ลิเกยายปาง ผีบ้าตาเทน หนังตาลิ้ม		
กิจกรรม:
หน้า ๑๙
สุนทรียะความเชื่องช้าในภาพยนตร์
แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ ดาวดวงที่ ๑๘๓ บนลานดารา		 หน้า ๒๐
หน้า ๒๒
แนะน�ำหนังทึ่ง!
หน้า ๒๔
โปรแกรมฉายเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 			

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
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ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
หากท่านต้องการสมัครสมาชิกจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ กรุณาส่งชื่อและที่อยู่ มาที่ filmarchivethailand@gmail.com
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หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นสมาชิกของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ
(Federation de International Archive du Film)
สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

อาลัย
ประภาพรรณ นาคทอง - พิศาล อัครเศรณี
หอภาพยนตร์ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ประภาพรรณ นาคทอง อดีต
นางเอกสาวชื่อดังในยุคหนัง ๑๖ มม. ซึ่งมีผลงานการแสดง อาทิ เศรษฐีอนาถา (๒๔๙๙)
หญิงสามผัว (๒๔๙๘) หญิงคนชั่ว (๒๔๙๘) ฯลฯ และ พิศาล อัครเศรณี ผู้ก�ำกับและนักแสดง
ทีไ่ ด้รบั การจดจ�ำในบทพระเอกมาดดุ ผูม้ ผี ลงานภาพยนตร์เรือ่ งส�ำคัญ เช่น มนต์รกั อสูร (๒๕๒๑)
เลือดทมิฬ (๒๕๒๒) ไฟรักอสูร (๒๕๒๖) หัวใจเถื่อน (๒๕๒๘) อุ้งมือมาร (๒๕๒๙) ฯลฯ
ทั้ง ๒ ท่าน ได้ให้เกียรติมาร่วมประทับรอยมือรอยเท้าเป็นอมตนุสรณ์ ณ ลานดารา
เพือ่ ระลึกถึงผลงานการแสดงสืบไป โดยประภาพรรณ นาคทอง ได้มาประทับรอยมือ-เท้าเป็น
ดาวดวงที่ ๑๓๔ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และพิศาล อัครเศรณี ดาวดวงที่ ๑๓๙ เมื่อ
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖

รายงาน
กิจกรรม
เดือนตุลาคม

๒๐ ตุลาคม
หอภาพยนตร์ จั ด กิ จ กรรมวั น หนั ง บ้ า น
Home Movie day ครั้งที่ ๑๑ ตอน “เขาดิน
ร�ำลึก” โดยน�ำหนังบ้านหรือหนังสมัครเล่นที่ผู้คน
ถ่ า ยเล่ น ในครอบครั ว เกี่ ย วกั บ เขาดิ น วนาหรื อ
สวนสัตว์ดุสิต ที่หอภาพยนตร์ได้อนุรักษ์ไว้มา
รวบรวมและจัดฉาย พร้อมฟังบรรยายถึงหนังบ้าน
ของครอบครัว เพื่อร�ำลึกถึงเขาดินวนา สถานที่
ยอดนิยมแห่งหนึง่ ของคนถ่ายหนังบ้านในสมัยก่อน
ที่ เ พิ่ ง จะปิ ด ตั ว ลงกั บ สมชาย โชติ อ ภิ สิ ท ธิ์ กุ ล
หั ว หน้ า ฝ่ า ยพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การ
บริหาร ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การ
สวนสั ต ว์ ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ นพ.ปภาพ
โขวิฑูรกิจ อุรศา จิตต์ธรรมวาณิช ดร.ทัดทอง
พราหมณี และคนธาทิพ วีระประวัติ ซึ่งในวัน
ดังกล่าวได้มีการเปิดคลินิกตรวจเช็กสภาพฟิล์ม
และรับแปลงสัญญาณเช่นทุกปี
๒๒ ตุลาคม
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ บริษัท
ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด จัดกิจกรรม
ภาพยนตร์กบั ผูส้ งู อายุครัง้ ที่ ๒๒ จัดฉายภาพยนตร์
เรื่อง Good Bye Lenin!
ซึง่ หลังจากชมภาพยนตร์ได้มกี ารพูดคุยเก็บ
ประเด็นกับ ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย และ
ประวิทย์ แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์ ด�ำเนิน
รายการโดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี ณ ห้อง ๒๒๙
อาคารแพทยพั ฒ น์ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
สภากาชาดไทย
๒๗ ตุลาคม
หอภาพยนตร์จดั กิจกรรมวันมรดกโสตทัศน์
โลก ประจ�ำประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ (World AV
Heritage Day 2018 ) : Your Story is Moving
ซึ่ ง วั น ดั ง กล่ า วได้ มี ก ารเปิ ด ตั ว หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิกส์ (e-book) Audiovisual Archiving:
Philosophy and Principles โดย Dr. Ray
Edmonson ฉบับแปลภาษาไทย พร้อมชื่นชม
ผลงานมรดกโสตทัศน์ของหน่วยงานเครือข่าย
ไม่ ว ่ า จะเป็ น การน�ำเสนอ “การจั ด การฟิ ล ์ ม
กระจกมรดกความทรงจ�ำของโลก” โดยส�ำนัก

๒

๓๐ ตุลาคม
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ได้พา Tilda
Swinton นักแสดงชื่อดัง เจ้าของรางวัลออสการ์
นักแสดงประกอบหญิงยอดเยีย่ มจากเรือ่ ง Michael
Clayton หรือหลายคนอาจจะคุ้นหน้าจากเรื่อง
The Chronicles of Narnia และ Doctor
Strange มาเยีย่ มชมหอภาพยนตร์และพิพธิ ภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย

๓๑ ตุลาคม
หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง The
Exorcist ภาพยนตร์ที่สร้างปรากฏการณ์ทาง
วั ฒ นธรรมครั้ ง ใหญ่ ด ้ ว ยความน่ า สะพรึ ง กลั ว ที่
ท�ำให้ ผู ้ ช มเกิ ด อาการช็ อ กระหว่ า งการชม
ภาพยนตร์ เป็นภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องแรก
ที่คว้ารางวัลออสการ์ถึงสองรางวัล และยังได้รับ
การยอมรับว่าเป็นหนังสยองขวัญทีย่ อดเยีย่ มทีส่ ดุ
ในยุคนั้น ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการบูรณะ
ขึน้ มาใหม่ ภายใต้การควบคุมของผูก้ �ำกับ William
Friedkin ในกิจกรรมทึง่ ! หนังโลก ณ โรงภาพยนตร์
สกาลา

กิจกรรม
เดือนพฤศจิกายน
๓ พฤศจิกายน
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ FILMVIRUS และ
Experimental Film Society จัดโปรแกรม
ฉายหนังทดลองพิเศษจาก Experimental Film
Society สมาคมภาพยนตร์ทดลองของกลุ่มคน
ท�ำหนังจากดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งในวัน
ดังกล่าวได้จัดฉาย Phantom Islands (2018)
ผลงานภาพยนตร์ทดลองเรือ่ งล่าสุดของ Rouzbeh
Rashidi นักท�ำหนังชาวอิหร่าน-ไอริช ผู้ก่อตั้ง
Experimental และ Short Film Program ณ
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

หอจดหมายเหตุ การฉายภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ภาพยนตร์บันทึกการแข่งขัน
กอล์ฟ ๒๔๗๔ พร้อมเสวนาเกี่ยวกับภาพยนตร์กับ
นายอานันต์ เผือกพิบลู ย์ เลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟ
อาชีพแห่งประเทศไทย โดยหอภาพยนตร์ การน�ำเสนอ
มรดกเสี ย งแห่ ง ความทรงจ�ำ โดยพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละ
หอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ และการน�ำเสนอ
เสียงแห่งความทรงจ�ำ โดยนายพฤฒิพล ประชุมผล
นายกสมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและ
หีบเสียงไทย ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๐–๓๐ พฤศจิกายน
หอภาพยนตร์รว่ มเป็นศูนย์จดั ฉายภาพยนตร์
ในนครปฐม กับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
เพือ่ การเรียนรู้ ประเทศไทย ครัง้ ที่ ๑๔ โดยสถาบัน
เกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
จัดขึ้นในหัวข้อ “การปฏิวัติอาหาร (Food Revolution)” ซึ่งในเทศกาลจะมีทั้งภาพยนตร์ที่กล่าว
ถึงคุณค่าของอาหาร อาหารปลอดสารพิษ รวมถึง
ส�ำรวจประเด็นเกี่ยวกับโภชนาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้
เราตระหนักถึงการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยจัดฉายควบคูไ่ ปกับนิทรรศการเกีย่ วกับ
การปฏิวตั อิ าหารทีห่ อภาพยนตร์จดั ขึน้ เพือ่ เพิม่ เติม
ความรู้ นอกจากนีย้ งั มีภาพยนตร์ทวี่ า่ ด้วยเรือ่ งราว
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
อีกมากมาย ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๙ พฤศจิกายน
หอภาพยนตร์ได้จัดพิธีมอบรางวัล 2018
FIAF Award ให้แก่อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ซึ่ง
เป็ น รางวั ล ที่ ม อบโดยสมาพั น ธ์ ห อภาพยนตร์
ระหว่างชาติ (International Federal of Film
Archives - FIAF) ให้บคุ คลทีอ่ ทุ ศิ ตนเพือ่ สนับสนุน
การอนุรักษ์และการเข้าถึงมรดกภาพยนตร์ จัด
ขึ้น ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) อ่าน
บทความพิเศษ ได้ที่หน้า ๘

แผลเก่า (๒๕๒๐)
หอภาพยนตร์ได้น�ำภาพยนตร์
ไทยต�ำนานขวัญกับเรียมแห่งทุ่งบางกะปิ
แผลเก่า ฉบับบูรณะใหม่ ผลงานก�ำกับของ
เชิด ทรงศรี ออกสู่สาธารณชนในช่วงที่
ผ่านมา ดังนี้
๑๘-๒๔ ตุลาคม ณ โรงภาพยนตร์สกาลา
เวลา ๑๒.๐๐ น. และ ณ SF World
Cinema เซ็นทรัลเวิลด์ เวลา ๑๙.๐๐ น.

๒๕ พฤศจิกายน
หอภาพยนตร์จัดฉาย Casablanca หนึ่ง
ในหนังรักทีย่ อดเยีย่ มทีส่ ดุ ทีเ่ คยมีมา ผลงานระดับ
มาสเตอร์พีซที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ของ
ผู ้ ก�ำกั บ ไมเคิ ล เคอติ ซ น�ำแสดงโดย ฮั ม ฟรี ย ์
โบการ์ต และอิ ง กริ ด เบิ ร ์ ก แมน ในกิ จ กรรม
ทึ่ง! หนังโลก ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

๑๑–๒๗ ธันวาคม
หอภาพยนตร์ได้น�ำภาพยนตร์ไปจัดฉาย
ฉบับกลางแปลง ในงานอุน่ ไอรัก คลายความหนาว
“สายน�้ำแห่งรัตนโกสินทร์” อาทิ เรื่องอีแตน
(๒๕๑๑) เกาะสวาทหาดสวรรค์ (๒๕๑๒) คิดถึง
วิทยา (๒๕๕๗) ฉลาดเกมส์โกง (๒๕๖๐) ฯลฯ ณ
สนามเสื อ ป่ า โดยจะมี ต ่ อ เนื่ อ งไปจนถึ ง เดื อ น
มกราคม ๒๕๖๒

๑๔–๒๔ พฤศจิกายน ร่วมกับ Doc Club
Theater ณ Warehouse 30
และตลอดเดือนธันวาคม ในการจัดฉาย
รอบเย็น ณ รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ ใน
จ.กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ ซึ่งจะ
ตระเวนจัดฉายทีจ่ งั หวัดอืน่ ๆ ตลอดทัง้ ปี
๒๕๖๒ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามตาราง
การฉายได้ทเี่ พจ facebook : รถโรงหนัง

กิจกรรม
เดือนธันวาคม
๒ ธันวาคม
หอภาพยนตร์จดั กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา
“รุ ่ ง อรุ ณ วั น เก่ า ของพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ แ ห่ ง
ประเทศไทย” จัดฉายภาพยนตร์รุ่งอรุณวันใหม่
ในป่า พร้อมพูดคุยหลังจบภาพยนตร์กับผู้เคย
ร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท นพ.เหวง โตจิราการ อนิรุธ
โกศล และประธานคณะกรรมการขึ้นทะเบียน
มรดกภาพยนตร์ของชาติ ศักดินา ฉัตรกุล ณ
อยุธยา ด�ำเนินรายการโดย ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๖ ธันวาคม
หอภาพยนตร์ได้มพี ธิ เี ปิดนิทรรศการ “๑๐๐ ปี
สุภาพบุรุษเสือแท้ The Gentleman with his
Cameras” โดยได้จัดแสดงนิทรรศการชีวิตและงาน
ของแท้ ประกาศวุฒิสาร นักสร้างภาพยนตร์ไทย
คนส�ำคัญผูไ้ ด้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจ�ำปี ๒๕๔๒ ซึ่ง
พิธเี ปิดได้จดั ฉายตัวอย่างภาพยนตร์ของแท้ ประกาศวุฒิสาร พร้อมสนทนาพูดคุยกับอาคม มกรานนท์
ถึงผลงานของแท้ ประกาศวุฒิสาร หลังจากจบการ

เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์และผู้ชมภาพยนตร์ร่วม
วางดอกไม้ร�ำลึกการจากของ ๓ นักแสดง
๒๙ ตุลาคม สมชาย ศรีภูมิ พระเอกผู้โด่งดังจาก
ภาพยนตร์โทรทัศน์เรือ่ งขุนแผนผจญภัย ดาวดวงที่ ๙๓
บนลานดารา
๓๐ พฤศจิกายน ประภาพรรณ นาคทอง อดีตนางเอก
สาวชื่อดังในยุคหนัง ๑๖ มม. ผู้ฝากผลงานการแสดง
ภาพยนตร์ไว้มากมาย ดาวดวงที่ ๑๓๔ บนลานดารา

๑๕ ธันวาคม
หอภาพยนตร์จดั กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา
“มรดกของแท้ ประกาศวุฒิสาร” ส่วนหนึ่งใน
นิทรรศการ “๑๐๐ ปี สุภาพบุรุษเสือแท้ The
Gentleman with his Cameras” จั ด ฉาย
ภาพยนตร์เรื่องเมืองแม่หม้าย ผลงานภาพยนตร์
๓๕ มม. เรื่องแรกของแท้ ประกาศวุฒิสาร พร้อม
สนทนาว่าด้วยสิ่งที่แท้ ประกาศวุฒิสารมอบไว้ให้
คนรุน่ หลังกับพันทิพา ชยาภิรตั ผูอ้ �ำนวยการสร้าง
และทายาทของแท้ ประกาศวุ ฒิ ส าร ผศ.ดร.
โสภาวรรณ บุญนิมติ ร หัวหน้าภาควิชาการภาพยนตร์
และภาพนิ่ ง คณะนิ เ ทศศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย และโดม สุ ข วงศ์ นั ก อนุ รั ก ษ์
ภาพยนตร์เกียรติคณ
ุ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๔ ธันวาคม พิศาล อัครเศรณี นักแสดงผู้ได้รับฉายาว่า
พระเอกตบจูบ หรือ พระเอกซาดิสม์ ดาวดวงที่ ๑๓๙
บนลานดารา

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน
๒๒ ตุลาคม
๒๕ ตุลาคม
๗ พฤศจิกายน
๙ พฤศจิกายน

สนทนาหอภาพยนตร์ได้เชิญอาคม มกรานนท์ร่วม
ประทับรอยมือ-เท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๘๒ บนลานดารา
อีกด้วย ซึ่งนิทรรศการฯ นี้จะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๕ พฤศจิกายน
๒๒ พฤศจิกายน
๒๗ พฤศจิกายน

โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
วิทยาลัยเพาะช่าง

๓

รายงาน

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ได้จดั พิธเี ปิดนิทรรศการ “๑๐๐ ปี สุภาพบุรษุ เสือแท้ The Gentleman with
his Cameras” เพื่อเผยแพร่ประวัติชีวิตและผลงานของแท้ ประกาศวุฒิสาร
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างภาพยนตร์) ประจ�ำปี พ.ศ.
๒๕๔๒ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาของหอภาพยนตร์
ในวั น ดั ง กล่ า ว นอกจากประชาชนที่ ส นใจในผลงานของแท้
ประกาศวุฒิสาร และทายาทของผู้สร้างหนังคนส�ำคัญของไทยท่านนี้ที่มา
กันอย่างพร้อมหน้าแล้ว ยังมีแขกส�ำคัญอีก ๑ ท่าน ผูม้ าในฐานะประธานเปิด
นิทรรศการ นั่นคือ “อาคม มกรานนท์” อดีตนักแสดงและนักสื่อสารมวลชน
คนส�ำคัญของไทย ที่ได้ร่วมบอกเล่าความทรงจ�ำถึงแท้ ประกาศวุฒิสาร
ผู้ชักน�ำเขาเข้าสู่วงการภาพยนตร์
อาคมเล่าว่าเส้นทางการเป็นนักแสดงของเขาเริ่มต้นขณะท�ำงาน
เป็นผู้ประกาศข่าวที่ช่อง ๔ บางขุนพรหม สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของไทย
โดยเขาได้มีโอกาสไปเฝ้าดูการซ้อมการแสดงละครของช่องอยู่เป็นประจ�ำ
จนวันหนึง่ ได้รบั การชักชวนให้มาเป็นนักแสดง เรือ่ งแรกคือ “กากี” และแสดง
ต่อมาอีกหลายเรื่อง จนเมื่อแท้ ประกาศวุฒิสารได้เห็นผลงานของเขาทาง
จอโทรทัศน์ จึงได้ชักชวนมาแสดงภาพยนตร์เรื่องแรก คือ เห่าดง ออกฉาย
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑
นอกจากบทบาทนักแสดง อาคมยังรับหน้าทีบ่ รรยายเสียงประกอบ
ในสปอตเพลงโฆษณา “เห่าดง” ขับร้องโดย มีศักดิ์ นาครัตน์ อันเป็นสปอต
เพลงโฆษณาภาพยนตร์เพลงแรกของวงการหนังไทย โดยในเสียงบรรยายนัน้
อาคมได้กล่าวโฆษณาถึงนักแสดงต่าง ๆ ของเรื่อง รวมทั้งตัวเอง ที่เขาตั้ง
ค�ำถามว่า “อาคม มกรานนท์ ดาราจากจอแก้วคนแรก ที่หาญเข้าสู่จอเงิน
ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ นานาว่าจะไปไม่รอด เขาจะแสดง
ภาพยนตร์ได้ต่อไป หรือว่าจะต้องอ�ำลาจากไปหลังจากแสดงภาพยนตร์เรื่อง
เห่าดงนี้แล้ว”
ค�ำถามนี้ ไ ด้ รั บ ค�ำตอบ เมื่ อ เห่ า ดงประสบความส�ำเร็ จ อย่ า ง
ล้นหลาม และแท้ ประกาศวุฒิสารได้น�ำอาคมมาแสดงภาพยนตร์เรื่องต่อมา
ของเขาคือ สี่คิงส์ (๒๕๐๒) และ เสือเฒ่า (๒๕๐๓) โดยให้รับบทบาทเด่นกว่า
เมื่อครั้งแสดง เห่าดง นอกจากนี้ แท้ยังได้ให้อาคมมาพากย์สดประกอบการ

๔

ฉายภาพยนตร์ เ รื่ อ งสาวเครื อ ฟ้ า (๒๔๙๖) ที่ น�ำกลั บ มาฉายอี ก ครั้ ง ที่
โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง หลังจากได้รางวัลในการประกวดภาพยนตร์
รางวัลตุ๊กตาทองครั้งแรกของไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ นับเป็นการพากย์เสียง
ภาพยนต์ครั้งแรกของอาคม
อาคมกล่าวถึงบุคลิกในกองถ่ายของแท้ทเี่ ขาจ�ำได้วา่ “คุณแท้เป็น
คนที่ยิ้มง่าย ใจดี ผมไม่รู้ว่าลับหลังแกใจร้ายรึเปล่านะ (หัวเราะ) แต่ว่ากับ
พวกผม กับกองถ่ายนี่แกใจดี ยิ้ม เรียกว่าเป็นคนโกรธยาก อารมณ์ดีตลอด
ถ่ายหนังกับคุณแท้นี่สบายใจ เพราะว่าคุณแท้เป็นคนยิ้ม เมื่อเจ้าของหนังยิ้ม
นักแสดงก็ยิ้มด้วย คุณแท้เป็นคนที่นิสัยดีมาก ใครไปเล่นด้วยก็อดนึกชอบ
นึกรักแกไม่ได้ แกเป็นคนพูดจาดี อะไรก็ดี”
นอกจากภาพยนตร์ ไ ทย เมื่ อ แท้ ไ ด้ ร ่ ว มงานในฐานะผู ้ ร ่ ว ม
อ�ำนวยการสร้างกับบริษัทสร้างภาพยนตร์จากเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี
ในเรื่อง The Black Panther of Ratana (มือเสือ) ที่มาถ่ายท�ำในเมืองไทย
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ นั้น แท้ก็ยังได้น�ำอาคมมาร่วมแสดงในฐานะนักแสดงน�ำ
ของฝ่ายไทยด้วย ซึง่ อาคมถือว่าเป็นการเปิดประตูให้เขาได้ไปถ่ายภาพยนตร์
กับต่างประเทศ เพราะจากเรื่องนี้ อาคมยังได้ไปร่วมแสดงใน Banco à
Bangkok pour OSS 117 (๒๕๐๗) ภาพยนตร์ฝรั่งเศสที่มาถ่ายท�ำใน
เมืองไทย และ Crocodile River หรือ แม่น�้ำจระเข้ (๒๕๐๘) ของค่าย
ชอว์บราเดอร์ส บริษัทสร้างภาพยนตร์ฮ่องกงชื่อดัง
ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๕๐๙ เมื่อบริษัทภาพยนตร์ไทยไตรมิตรของ
แท้ ได้รับสิทธิ์ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์การแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่ ๕
ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ แท้ก็ได้มอบหมายให้อาคมร่วมเป็นผู้สัมภาษณ์
นักกีฬาไทยและเป็นผู้บรรยายภาพยนตร์ อาคมเล่าว่าเขาต้องเดินทางไป
ฮ่องกงกับแท้ เพื่อบันทึกเสียงลงบนฟิล์มที่แล็บนานถึง ๒ เดือน โดยในการ
ฉายรอบปฐมทัศน์ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จมาทอดพระเนตร
ภาพยนตร์ และแท้ ประกาศวุฒิสารได้บอกเล่าไว้ในหนังสืออัตชีวประวัติ
“สุภาพบุรษุ เสือแท้” ว่าหลังจบภาพยนตร์ พล.อ.อ. ทวี จุลละทรัพย์ ประธาน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งดังกล่าว ได้พาเขาและอาคม
ไปเข้าเฝ้า

แม้หลังจากจบภาพยนตร์เอเชียนเกมส์ครั้งที่ ๕ ทั้งคู่จะไม่ได้ร่วม
งานด้านภาพยนตร์ด้วยกันอีก แต่อาคมบอกว่า เขายังคงติดต่อสัมพันธ์กับ
แท้อยูเ่ สมอ จนเปรียบเสมือนญาติสนิท เพราะแท้คอยให้ความช่วยเหลือและ
ค�ำปรึกษาแก่เขาอยู่ตลอดเวลา
เมือ่ ถามว่าแท้ ประกาศวุฒสิ ารมีคณ
ุ ปู การต่อวงการภาพยนตร์และ
วงการสื่อสารมวลชนของไทยอย่างไรในมุมมองของเขา อาคมได้แสดง
ทัศนะไว้อย่างน่าสนใจว่า “สิ่งที่คุณแท้ได้ท�ำทิ้งเอาไว้ เป็นประโยชน์ต่อคน
รุ่นหลังมาก ภาพบางภาพบางคนเกิดไม่ทัน บางคนเกิดทันก็ยังเด็กเกินไป
แต่เมื่อเรามีคุณแท้ ซึ่งเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพ ทั้งภาพนิ่ง ภาพยนตร์ เป็นคน
ที่ขยันเก็บเหตุการณ์ต่าง ๆ ในบ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นน�้ำท่วมปี ๘๕ ซึ่ง
บางคนไม่เคยเห็นภาพนำ�้ ท่วมกรุงเทพฯ มีพายเรือทีล่ านพระรูป คุณแท้กเ็ ก็บ
ภาพเหล่านัน้ เอาไว้ แม้กระทัง่ การปฏิวตั ริ ฐั ประหารสมัยนูน้ คุณแท้กเ็ ก็บภาพ
เอาไว้ อันนีม้ นั เป็นสิง่ ทีท่ �ำให้เราได้เห็นว่าถ้าเผือ่ ไม่มคี นชือ่ แท้ ประกาศวุฒสิ าร
แล้ว เราซึ่งเป็นคนรุ่นหลัง ก็จะไม่ได้เห็นของแท้ หรือของจริง นอกจากจะ
ฟังเขาเล่าปากต่อปาก แต่เมื่อมีคุณแท้ ซึ่งแท้จริง ๆ เราก็ได้เห็นของแท้ด้วย
เพียงแต่วา่ ใครจะเห็นประโยชน์ หรือไม่เห็นประโยชน์เท่านัน้ เอง แต่ในสายตา
ผม ในความรู้สึกของผมนั้น ไม่ใช่เพราะว่าผมกับคุณแท้สนิทชิดชอบกันนะ
ครับ แต่การที่คุณแท้ต้องการที่จะเก็บภาพต่าง ๆ เอาไว้ให้คนรุ่นต่อ ๆ ไป
ได้เห็นว่าบ้านเมืองเรามันเป็นยังไง มันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง อันนี้ผมคิดว่า
มันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แล้วก็ผมดีใจที่ทางหอภาพยนตร์ได้เก็บภาพ
เหล่านี้เอาไว้”
หลังจบการสนทนา หอภาพยนตร์ได้ฉายตัวอย่างผลงานของแท้
ประกาศวุฒิสารให้ชม โดยมีภาพยนตร์โฆษณาเรื่องสี่คิงส์ และเสือเฒ่า ที่
อาคมแสดงรวมอยู่ด้วย โดยเฉพาะภาพยนตร์โฆษณาเสือเฒ่านั้น มีภาพ
อาคมในวัยหนุม่ พูดโฆษณาหนังประกอบอยูต่ อนต้น ซึง่ เขากล่าวว่าไม่เคยเห็น
มาก่อน จากนั้นเมื่อจบการฉายภาพยนตร์ หอภาพยนตร์ได้เชิญอาคม
มาประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๘๒ บนลานดารา ซึ่งเขาได้จารึก
ค�ำว่า เห่าดง ไว้บนรอยพิมพ์มือ-เท้าของตน เพื่อเป็นการร�ำลึกถึงจุดเริ่มต้น
ที่ได้ร่วมงานกับแท้ ประกาศวุฒิสาร
ส�ำหรับนิทรรศการ “๑๐๐ ปี สุภาพบุรุษเสือแท้ The Gentleman
with his Cameras” ยังคงเปิดให้ชมได้จนถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
นับเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้เรียนรู้และประจักษ์ถึงคุณูปการของแท้
ประกาศวุฒิสาร ผ่านผลงานภาพยนตร์และสิ่งของส�ำคัญต่าง ๆ ที่แท้ได้มอบ
ไว้ให้หอภาพยนตร์เก็บรักษาเป็นมรดกของชาติ

ดาวดวงที่ ๑๘๒ บนลานดารา
อาคม มกรานนท์ เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ ๓ กั น ยายน พ.ศ. ๒๔๗๔ ที่
กรุงเทพมหานคร หลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ได้เข้าเรียนทีโ่ รงเรียน
พลต�ำรวจ และรับราชการเป็นต�ำรวจอยู่ ๑ ปี ก่อนจะออกมาท�ำงานที่กรม
ประชาสัมพันธ์ เริ่มต้นจากการเป็นพนักงานกระจายเสียงจัตวา และเลื่อน
เป็นผูป้ ระกาศสถานีวทิ ยุแห่งประเทศไทยในเวลาต่อมา จากนัน้ เมือ่ มีสถานี
โทรทัศน์แห่งแรกของไทยเกิดขึ้นคือ ช่อง ๔ บางขุนพรหม เขาได้เป็นผู้อ่าน
ข่าวโทรทัศน์รนุ่ แรกร่วมกับสมชาย มาลาเจริญและสรรพสิริ วิรยศิริ รวมทัง้
ยังได้แสดงละครโทรทัศน์ของสถานี
จากวงการโทรทัศน์ อาคมได้กา้ วเข้ามาสูจ่ อเงิน โดยมีผลงานการแสดง
จ�ำนวนมาก เช่น เห่าดง (๒๕๐๑) เจ็ดแหลก (๒๕๐๑) ชาติสมิง (๒๕๐๒)
ดวงชีวนั (๒๕๐๓) สิงห์กองปราบ (๒๕๐๕) นกน้อย (๒๕๐๖) ผูพ้ ชิ ติ มัจจุราช
(๒๕๐๗) แสงเทียน (๒๕๐๙) มดแดง (๒๕๑๐) ฯลฯ นอกจากนี้ เขายังมี
บทบาทโดดเด่นเป็นที่จดจ�ำ ทั้งการเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ รวมถึงการ
เป็นผู้อ่านประกาศแถลงการณ์ของคณะรัฐประหารอยู่บ่อยครั้ง จนได้รับ
ฉายาว่า “โฆษกคณะปฏิวัติ” และเป็นผู้ให้ก�ำเนิดประโยค “โปรดฟัง
อีกครั้ง” อันโด่งดัง นับเป็นต�ำนานคนส�ำคัญของทั้งวงการภาพยนตร์และ
วงการสื่อสารมวลชนของไทย
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นานาชาติ

LAYAR Asian Cinema
Heritage Forum
ที่เมืองจาการ์ตา
สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

เมื่อวันที่ ๑๓–๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ผู้เขียน
ได้รบั เชิญให้ไปร่วมงาน LAYAR Asian Cinema Heritage Forum เมือง
จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย Lisabona
Rahman นักอนุรกั ษ์ภาพยนตร์ Meiske Taurisia and Prima Rusdi
ผูอ้ �ำนวยการสร้างภาพยนตร์อินโดนีเซีย

LAYAR Asian Cinema Heritage Forum ต้องการเป็นพื้นที่
การพบปะระหว่างคนท�ำงานด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
มรดกทางวัฒนธรรมจากประเทศในอาเซียนและญี่ปุ่น กับกลุ่มฉายหนัง
อิสระในอินโดนีเซีย เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และน�ำไปสู่ความ
ร่วมมือในอนาคตต่อไป
ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ของอินโดนีเซียที่เป็นประเทศหมู่เกาะ
และแต่ละเมืองก็กระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ หลายพื้นที่ไม่มีโรงภาพยนตร์
ท�ำให้มีกลุ่มนักกิจกรรมเคลื่อนไหวที่ใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อกระจายอยู่ตาม
พื้นที่ต่าง ๆ กลุ่มเหล่านี้อาจจะจัดฉายภาพยนตร์นอกกระแส หรือจัด
เทศกาลภาพยนตร์ รวมไปถึงการอบรมการท�ำภาพยนตร์ ซึ่งกลุ่มที่มาเข้า
ร่วมงานในครัง้ นี้ เช่น Kinosaurus ซึง่ เป็นห้องฉายภาพยนตร์อสิ ระในเมือง
จาการ์ตา และเป็นสถานที่จัดงานครั้งนี้ Kinoforum ซึ่งเป็นหน่วยงาน
จัดฉายภาพยนตร์อิสระ และจัดเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองยกยาการ์ตา
Tito Imanda นักศึกษาปริญญาเอก ที่ก�ำลังศึกษาการใช้ภาพยนตร์บันทึก
การแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น
กิจกรรมนี้ มีขนึ้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๒ พฤศจิกายน (แต่เนือ่ งจากภารกิจ
ท�ำให้ผเู้ ขียนสามารถเดินทางไปร่วมงานได้วนั ที่ ๑๓ พฤศจิกายน) ในแต่ละ
วันจะให้ตัวแทนของแต่ละประเทศน�ำเสนอภาพยนตร์ หลังจากภาพยนตร์
ก็จะเป็นการสนทนาพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์นั้น
โดยในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน เริม่ กิจกรรมด้วย Meiske Taurisia
จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง Tiga Dara (๒๔๙๙) และ Kay Wee จาก Asian
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Film Archive ประเทศสิงคโปร์ น�ำเสนอภาพยนตร์เรื่อง Lion City
(๒๕๐๓) ซึ่งภาพยนตร์ทั้ง ๒ เรื่อง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
เคยน�ำมาจัดฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนและที่โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายาแล้ว
ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน เป็นการน�ำเสนอของ Farah Wardani
จาก National Gallery of Singapore ซึ่ง Farah น�ำภาพยนตร์ที่บันทึก
การท�ำงานของศิลปิน รวมไปถึงผลงานศิลปะวีดิทัศน์ (Video Art) ของ
ศิลปินมาจัดฉาย และชวนพูดคุยเรือ่ งความส�ำคัญสือ่ วีดทิ ศั น์เหล่านีแ้ ละการ
เก็บอนุรักษ์ ซึ่งยังมีปัญหาจากการจัดประเภทของสื่อวีดิทัศน์ โดยเฉพาะ
งานศิลปะวีดิทัศน์ที่ไม่ใช่เพียงแค่สื่อวีดิทัศน์ แต่เป็นงานศิลปะ การจัดเก็บ
และการให้บริการสื่อเหล่านี้จึงต่างจากการจัดเก็บสื่อวีดิทัศน์ทั่วไป
แล้วก็เป็นล�ำดับของผู้เขียน ผู้เขียนเลือกที่จะเสนอ สันติ-วีณา
แล้วเล่าเรื่องการตามหาภาพยนตร์เรื่องนี้ เพื่อแสดงให้เห็นความส�ำคัญ
ของงานด้านอนุรกั ษ์ภาพยนตร์ทคี่ รอบคลุมตัง้ แต่การซ่อมสงวนรักษา การ
ท�ำข้อมูล การท�ำฐานข้อมูล รวมไปถึงความส�ำคัญของการร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานอนุรักษ์ภาพยนตร์
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน Amir Muhammad นักเขียน ผู้ก�ำกับ
และผูอ้ �ำนวยการสร้างภาพยนตร์จากประเทศมาเลเซีย น�ำเสนอภาพยนตร์
สารคดีเรื่อง World without Shadow ซึ่งพูดถึงรัฐบาลเมืองกลันตัน
สั่งห้ามการแสดงหนังตะลุง และพูดคุยเรื่องอิทธิพลของศาสนาอิสลาม
ต่อสื่อภาพยนตร์ รวมไปถึงการที่ภาพยนตร์อิสลาม (ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหา

หรือได้แรงบันดาลใจจากคัมภีรอ์ ลั กุรอาน) ทีไ่ ด้รบั ความนิยมในประเทศ
มาเลเซีย
ล�ำดับถัดไป เป็นของ Chizuru Usui จาก National Film
Center โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่น�ำเสนอภาพยนตร์บันทึกส่วนตัวเรื่อง
Cloud Bugs, Barbed Wires ของ Mie Kurihara ซึ่งเป็นภาพยนตร์
ส่วนตัวทีบ่ นั ทึกความคิดและความทรงจ�ำของผูส้ ร้างภาพยนตร์ ระหว่าง
ที่เขาเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยและลาว Chizuru น�ำเสนอความ
ยากล�ำบากในการอนุ รั ก ษ์ ภ าพยนตร์ ส ่ ว นตั ว ของผู ้ ส ร้ า งภาพยนตร์
เนื่องจากผู้สร้างมีความรู้สึกหวงแหนและอยากจะเก็บไว้กับตัวเอง ถึง
แม้ว่าต้นฉบับของหนังจะเป็นฟิล์มภาพยนตร์ ที่ควรจะถูกเก็บรักษา
ในห้องควบคุมอุณหภูมิก็ตาม
ปิ ด ท้ า ยด้ ว ยวั น ที่ ๑๕ พฤศจิ ก ายน Piset Tieng จาก
Bophana Center ประเทศกัมพูชา น�ำเสนอภาพยนตร์สารคดีสั้นเรื่อง
Red Wedding ซึง่ เล่าเรือ่ งราวของค�ำสัง่ การคลุมถุงชนจากผูบ้ งั คับบัญชา
ในค่ายเขมรแดง ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเหยื่อที่ถูกคลุมถุงชนลุกขึ้นมา
เรี ย กร้ อ งความเป็ น ธรรมด้ ว ยการฟ้ อ งศาลเพื่ อ เอาผิ ด ผู ้ มี ส ่ ว นใน
กระบวนการนั้น Piset น�ำเสนอหน้าที่ของสื่อภาพยนตร์ในการบันทึก
ประวัติศาสตร์ส�ำคัญของประเทศทีก่ �ำลังถูกลืมโดยชนรุน่ หลัง รวมไปถึง
การใช้ภาพยนตร์เป็นหลักฐานในการเคลื่อนไหวเพื่อเอาผิดผู้กระท�ำ
อาชญากรรมในช่วงเขมรแดง
กิจกรรม LAYAR Asian Cinema Heritage Forum ถือเป็น
จุดเริ่มต้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท�ำกิจกรรมภาพยนตร์ใน
อิ น โดนี เ ซี ย กั บ หน่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสนั บ สนุ น
ภาพยนตร์ ใ นกลุ ่ ม ประเทศเอเชี ย เพื่ อ พยายามพั ฒ นาวั ฒ นธรรม
ภาพยนตร์ในภูมิภาคนี้ให้ดียิ่งขึ้น หรืออย่างน้อยก็ยังคงธ�ำรงอยู่ให้ได้
ซึ่งภารกิจดังกล่าว ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงที่
รสนิยมและลักษณะการเสพภาพยนตร์ถูกคุกคามอย่างหนัก สื่อภาพ
เคลื่ อ นไหวปรากฏอยู ่ ร อบตั ว ทุ ก คนและการเข้ า ชมภาพยนตร์ ใ น
โรงภาพยนตร์หรือในพื้นที่เฉพาะกลายเป็นสิ่งล้าหลังที่หลายคนเริ่ม
มองข้าม

Lion City

Red Wedding
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เรื่องจากปก

อภิชาติพงศ์
วีระเศรษฐกุล

กับรางวัล 2018 FIAF Award
กองบรรณาธิการ

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้ก�ำกับ
ภาพยนตร์ชาวไทยผูเ้ คยชนะเลิศรางวัลปาล์มทองค�ำ เทศกาลภาพยนตร์เมือง
คานส์ จากภาพยนตร์เรื่องลุงบุญมีระลึกชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้สร้างชื่อ
เสียงให้แก่ประเทศไทยในระดับโลกอีกครั้ง เมื่อเขาได้รับรางวัล 2018 FIAF
Award จากสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (International Federal
of Film Archives - FIAF)
รางวัล 2018 FIAF Award เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลในวงการ
ภาพยนตร์ทอี่ ทุ ศิ ตนเพือ่ สนับสนุนการอนุรกั ษ์และการเข้าถึงมรดกภาพยนตร์
รวมทั้งมีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์ศิลปะภาพยนตร์ให้เป็นที่รู้จัก โดย
ตัวรางวัลเป็นกระป๋องบรรจุฟิล์มขนาด ๑,๐๐๐ ฟุต ซึ่งท�ำจากโลหะเงินที่ได้
จากกระบวนการล้างฟิล์ม เกียรติยศครั้งส�ำคัญนี้ ท�ำให้ชื่อของอภิชาติพงศ์
ได้รบั การบรรจุเข้าไปอยูใ่ นท�ำเนียบเดียวกับผูก้ �ำกับภาพยนตร์คนส�ำคัญของ
โลกหลายคนที่เคยได้รับรางวัลนี้ เช่น Martin Scorsese (๒๕๔๔), Ingmar
Bergman (๒๕๔๖), Mike Leigh (๒๕๔๗), Hou Hsiao-hsien (๒๕๔๙),
Peter Bogdanovich (๒๕๕๐), Agnès Varda (๒๕๕๖), สองพี่น้อง
Jean-Pierre และ Luc Dardenne (๒๕๕๙) และเมื่อปีล่าสุด ๒๕๖๐ คือ
Christopher Nolan ผู้ก�ำกับชื่อดังแห่งฮอลลีวูด
จากบันทึกของโดม สุขวงศ์ ผูก้ อ่ ตัง้ หอภาพยนตร์ พบว่าอภิชาติพงศ์กบั
หอภาพยนตร์รู้จักกันครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ ตั้งแต่ที่หอภาพยนตร์ยังอยู่
บริเวณถนนเจ้าฟ้า โดยอภิชาติพงศ์ซึ่งยังเป็นนักศึกษาปริญญาโทด้าน
ภาพยนตร์ที่สถาบันศิลปะชิคาโก ได้เข้ามาเพื่อขอค�ำปรึกษาเรื่องภาพยนตร์
หลังจากนั้น อภิชาติพงศ์ก็ได้เป็นส่วนส�ำคัญในการสนับสนุนกิจการของ
หอภาพยนตร์ ทั้งการมอบฟิล์มภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องมากมายให้
หอภาพยนตร์น�ำมาอนุรักษ์ตั้งแต่ก่อนจะมีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบัน รวมแล้ว
มากเกิ น กว่ า ๑๐๐ รายการ รวมทั้ ง มี บ ทบาทเป็ น ผู ้ ร ่ ว มผลั ก ดั น ให้
หอภาพยนตร์เปลี่ยนสถานะเป็นองค์การมหาชน และรับหน้าที่เป็นคณะ
กรรมการบริหารหอภาพยนตร์ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๗ นอกจากใน
ประเทศไทยแล้ว อภิชาติพงศ์ยังร่วมงานกับหน่วยงานอนุรักษ์ภาพยนตร์ใน
ต่ า งประเทศทั่ ว โลก เพื่ อ สนั บ สนุ น งานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ แ ละการบู ร ณะ
ภาพยนตร์อีกด้วย
ส�ำหรับสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ เป็นองค์กรสากลที่มี
วัตถุประสงค์ส�ำคัญคือการอนุรกั ษ์ภาพยนตร์ในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ส�ำคัญอย่างหนึง่ ของมนุษยชาติ ปัจจุบนั มีหอภาพยนตร์และหน่วยงานอนุรกั ษ์
ภาพยนตร์กว่า ๑๖๖ แห่งจาก ๗๕ ประเทศทั่วโลกเป็นสมาชิก โดยชลิดา
เอื้อบ�ำรุงจิต ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะ
กรรมการบริหารสมาพันธ์ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล 2018 FIAF Award แก่อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล มีขึ้น
ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ โดย Frédéric Maire ประธาน
สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ ได้เดินทางมามอบรางวัลด้วยตนเอง

๘

ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จากประเทศต่าง ๆ ซึ่งอภิชาติพงศ์ได้
กล่าวในสุนทรพจน์หลังได้รับรางวัลว่า หอภาพยนตร์ถือเป็นสถานที่แรกใน
การเริ่มอาชีพท�ำหนังของเขา และได้ส่งมอบรางวัลต่อให้แก่โดม สุขวงศ์ ใน
ฐานะบุคคลส�ำคัญที่ท�ำให้สถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นได้
นอกจากการมอบรางวั ล ในช่ ว งท้ า ยของพิ ธี ยั ง มี ก ารจั ด ฉายรั ก ที่
ขอนแก่น ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของอภิชาติพงศ์ ที่ไม่เคยเข้าฉายตาม
โรงภาพยนตร์ทั่วไปในประเทศไทยมาก่อน ภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
ในวันนั้นจึงมีบรรดาแฟนภาพยนตร์และผู้สนใจมาร่วมชมกันอย่างแน่นขนัด
โดยอภิชาติพงศ์ หรือ “พี่เจ้ย” ของชาวหอภาพยนตร์และแฟน ๆ ได้ร่วม
สนทนาตอบข้อซักถามแก่ผชู้ มหลังจบภาพยนตร์ดว้ ยบรรยากาศทีช่ นื่ มืน่ นับ
เป็นอีกหนึง่ วันประวัตศิ าสตร์ของวงการภาพยนตร์ไทยทีเ่ กิดขึน้ ทีห่ อภาพยนตร์

สุนทรพจน์ของ

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
ถึง 2018 FIAF Award

ผมขอแสดงความยินดีกบั FIAF ส�ำหรับภารกิจในการอนุรกั ษ์ภาพยนตร์
ซึ่งเป็นภารกิจที่เข็นครกขึ้นภูเขาจริง ๆ เพราะว่าปัจจุบันเราได้ผลิตภาพ
เคลือ่ นไหวออกมามากเหมือนสินค้าทีใ่ ช้แล้วทิง้ งานของ FIAF ต้องการความ
มุ่งมั่นและการยึดติดอย่างมาก ไม่ต่างจากคนท�ำหนังที่อยู่ได้ด้วยการยึดติด
แต่เรายึดติดกับภาพ กับความทรงจ�ำ ไม่ว่าจะเรื่องจริงหรือเรื่องแต่ง เพื่อที่
จะได้สร้างมันขึ้นมาอีกครั้งบนจอภาพยนตร์
วันนี้ผมมีความรู้สึกหลาย ๆ อย่าง ทั้งตื่นเต้น ขอบคุณ และรู้สึกเป็น
เกียรติอย่างมากที่ได้รับรางวัลนี้ มันเป็นวันที่ส�ำคัญในการเดินทางของผม
ส�ำหรับเด็กจากขอนแก่นที่ติดนิยายวิทยาศาสตร์และนิยายผีเล่มละบาท
มันมหัศจรรย์มากที่ได้มายืน ณ จุดนี้
แต่กอ่ นขอนแก่นเป็นเมืองทีไ่ ม่มอี ะไรเลย ผมเข้าไปหลบลีภ้ ยั ในโรงหนัง
หลีกหนีจากความเบื่อหน่ายของโรงเรียนและโรงพยาบาล ซึ่งตอนนี้แม้ว่าจะ
เกือบ ๕๐ ปีมาแล้ว ผมคิดว่าผมไม่ได้ออกจากทีห่ ลบภัยนัน้ เลย มันเป็นเหมือน
สะพานเชือ่ มกับโลกแห่งความจริง ส�ำหรับคนทีไ่ ม่ชอบสังคมอย่างผมมันเป็น
ที่หลบภัยที่ดีมาก แต่การเป็นคนท�ำหนัง ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม คุณต้อง
ถูกบังคับให้มีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก หลายปีที่ผ่านมา ผมคิดว่ามัน
มหัศจรรย์มากที่ได้เจอคนหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนักแสดง โปรดิวเซอร์
คนตัดต่อ นักออกแบบ ศิลปิน ทนาย ทูต แม้แต่เชือ้ พระวงศ์จากประเทศต่าง ๆ
แต่ครัง้ ผมเริม่ ต้นใหม่ ๆ นัน้ ผมไม่ได้รจู้ กั ใคร จ�ำได้วา่ ตอนอายุประมาณ
๒๐ กว่า ๆ ผมไปที่หอภาพยนตร์ ซึ่งแต่ก่อนอยู่ที่กรุงเทพฯ ผมเคอะเขินมาก
และได้เจอกับคุณโดม สุขวงศ์ ผมได้ไปขอความช่วยเหลือและคุณโดมได้
เมตตาให้ข้อมูลว่ามีใครท�ำอะไรบ้างในวงการหนังอิสระ ซึ่งมีไม่กี่คนเท่านั้น
ในตอนนั้น หนังฮอลลีวูดได้รับความนิยมมาก มีแมกกาซีนหนังต่างประเทศ
และมีนักวิจารณ์รุ่นใหม่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเอง
มันเหมือนกับมีความพยายามทีจ่ ะก้าวข้ามจากการท�ำหนังแบบโบราณ
ของหนังไทย มีชว่ งหนึง่ ของชีวติ ทีผ่ มและหลาย ๆ คนดูถกู หนังไทยว่ามันเชย
แสนเชย แต่เมือ่ ผมมาท�ำหนังเองแล้ว หนังเก่า ๆ ทีเ่ คยดูในอดีตได้เผยตัวออก

มาอีกครั้ง ถ้าผมมีโอกาสได้ดูหนังเหล่านั้นอีกครั้ง ผมอาจจะไม่รู้สึกเช่นเดียว
กับในความทรงจ�ำ ที่เมื่อนึกย้อนไปมันเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมาก ใน
โรงหนังขนาดใหญ่ทไี่ ม่ได้อยูใ่ นศูนย์การค้า หนังเหล่านัน้ น�ำเสนอจังหวะเวลา
ความเชื่องช้า ความร้อนในอากาศในรูปแบบของมันเอง มันไม่ได้เชย แต่มัน
คือความจริง ความจริงของที่ที่เด็กคนหนึ่งหลบภัย ที่ร้องไห้ไปกับฉากที่
เรียกว่าน�้ำเน่า หรือหัวเราะกับฉากตัวตลกตีหัวกัน
เวลาผมถ่ายหนัง ผมมักจะคิดถึงจังหวะเวลาและความร้อนในอากาศ
ของหนังเหล่านั้น พวกมันเป็นเหมือนผีที่ไม่ยอมหายตัวไป มันยังคงวนเวียน
และเติบโตไปกับเรา แต่ตอนนี้การชมภาพยนตร์ของผมไม่ได้ร้องไห้หรือ
หัวเราะมากเหมือนแต่ก่อนอีกแล้ว พอนึกย้อนกลับไป เช่นในหนังผีโบราณ
มีเลือดปลอมและการแต่งหน้าที่ไม่สมจริงเอาเสียเลย มันไม่น่ากลัวอีกต่อไป
แต่มัน คือความเศร้าและโหยหาความเดียงสา หรือในหนังที่มีฉ ากพายุ
แผ่นดินไหว วัดและเจดีย์พังทลาย มันไม่ตื่นเต้นอีกต่อไป แต่มันกลายเป็น
สัญลักษณ์หรืออุปมาอุปไมย เมื่อเรื่องแต่งมันไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไป เราก็มอง
หาความจริง มองประวัติศาสตร์ มองการเมือง และเมื่อเมืองไทยอยู่ภายใต้
ระบอบเผด็จการอีกครั้ง หลายคนมองเห็นกลไกของการโฆษณาชวนเชื่อได้
ชัดขึ้น ความทรงจ�ำในอดีตของผมก็เปลี่ยนไปด้วย และกระบวนการความ
เข้าใจนี้ท�ำให้เราท�ำหนังต่างจากอดีต เราเสนอความจริงในยุคของเรา
ผมจึงต้องขอขอบคุณทีมงานและผู้ที่สนับสนุนเสมอมาส�ำหรับการ
เดินทางนี้ ผมโชคดีมาก ๆ ที่ได้ทีมงานที่ช่วยเหลือเสมือนครอบครัวเดียวกัน
และผมต้องขอขอบคุณเหล่าสมาชิกของ FIAF ส�ำหรับภารกิจที่มีค่าต่อความ
ทรงจ�ำของมนุษยชาติ ทีจ่ ะให้มนั เติบโตและเป็นแรงบันดาลใจในการเล่าเรือ่ ง
ใหม่ ๆ และต้องขอขอบคุณที่ได้เลือกจัดงาน ณ สถานที่นี้ เพราะว่าที่นี่คือ
ที่ที่ภาพยนตร์ของผม หรือที่ผมเรียกว่าผีแห่งความทรงจ�ำ รวมถึงผีของ
คนอื่น ๆ สถิตอาศัยอยู่
คุณโดมเปรียบว่าทีน่ คี่ อื วัด และภาพยนตร์คอื ศาสนาทีท่ �ำให้เกิดปัญญา
ถ้าถามผมว่าจะให้เชื่อถืออะไรสักอย่างในชีวิต ผมจะขอเชื่อคุณโดมในจุดนี้
อย่างไม่ลังเล ดังนั้นผมจึงขอมอบรางวัลนี้แด่คุณโดม สุขวงศ์ ผู้ซึ่งเป็นบุคคล
ส�ำคัญทีท่ �ำให้วดั นีเ้ กิดขึน้ ได้ ทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นสถานทีแ่ รกในการเริม่ อาชีพท�ำหนัง
ของผม และผมหวังว่ามันจะเป็นทีท่ จี่ ดุ ประกาย สร้างวิญญาณ ความเชือ่ ของ
คนรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต

เหตุผลจาก Frédéric Maire
ประธานสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ

ในโอกาสที่สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติครบรอบ ๘๐ ปี
ในปีนี้นั้น ถือเป็นช่วงเวลาส�ำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ทีม่ ผี ลกระทบต่อกระบวนการอนุรกั ษ์ภาพยนตร์อย่างมากมาย ซึง่
ท�ำให้ภารกิจหลักของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติมีความส�ำคัญ
มากขึ้นกว่าที่เคย เรารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มอบรางวัล
2018 FIAF Award ให้แก่อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้ก�ำกับที่สามารถ
แสดงความจริ ง ผ่ า นศิ ล ปะภาพยนตร์ อั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ โ ดดเด่ น
เฉพาะตัว และเขายังมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์ภาพยนตร์ ในฐานะ
ผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่ส่งผลต่อความทรงจ�ำของมนุษย์อย่างลึกซึ้ง
ผลงานของอภิชาติพงศ์จึงเป็นการแสดงคุณค่าของรางวัลประจ�ำปีนี้

๙

ตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มทำ�หนังใหญ่
ยังครับ ตอนนัน้ ยังไม่จบด้วยซ�ำ้ ก่อนจบ เพราะฉะนัน้ ทีน่ กี่ เ็ หมือนเป็น
แหล่งข้อมูล จริง ๆ แล้วก็มหัศจรรย์นะ เพราะไม่นึกว่ามันจะมีมาถึงจุดนี้
ที่มีตึกยักษ์นี้ (หัวเราะ) ก็ค่อนข้างจะภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

บทสนทนากับอภิชาติพงศ์
ว่าด้วยหอภาพยนตร์
และการอนุรักษ์ภาพยนตร์

หลังจากนั้นมีความสัมพันธ์กับหอภาพยนตร์มาตลอด
ใช่ แต่วา่ ไม่ได้เยอะมากนะ แค่เรารูส้ กึ ว่าเราเป็นหนีบ้ ญ
ุ คุณมาก ๆ แล้ว
ก็มากขึ้นตอนมูลนิธิหนังไทยมีการประกวดหนังสั้น ช่วงนั้นพี่ก็ท�ำเทศกาล
หนังทดลองกรุงเทพด้วย ก็ได้ประสานกัน แล้วก็ได้มีโอกาสเป็นกรรมการ
ตัดสินหนังสั้น รางวัลช้างเผือกอะไรอย่างนี้ ซึ่งตอนนั้นก็ได้ติดต่อกันเยอะขึ้น

รู้สึกอย่างไรที่ได้รับรางวัลนี้
ภูมิใจ ตื่นเต้น เป็นเกียรติ (หัวเราะ) หลาย ๆ ความรู้สึกมาก เพราะว่า
พี่โตหรือได้โอกาสท�ำหนัง ส่วนหนึ่งคือการช่วยเหลือของคุณโดม สุขวงศ์ แต่
ก่อนตอนทีห่ อภาพยนตร์อยูท่ กี่ รุงเทพฯ ก็มาขอความช่วยเหลือแก ท�ำให้เรา
เข้าใจและทึ่งในการทุ่มเทของแกที่จะเก็บความทรงจ�ำ
ก็ถามตัวเองอยู่นะว่าเราท�ำอะไรเขาถึงให้รางวัล เลยคิดว่าจริง ๆ แล้ว
มันเป็นตัวแทนเฉย ๆ ของคนหลาย ๆ คนที่ท�ำงานที่นี่ ก็ภูมิใจว่าเหมือนเป็น
ส่วนหนึ่งของกลไกในการอนุรักษ์ของสิ่งที่คุณโดมท�ำมาตั้งแต่ต้น เป็นสิบ ๆ
ปีแล้ว

เหตุใดจึงมอบสิ่งของต่าง ๆ ให้หอภาพยนตร์
พี่รู้สึกเสมอว่าเราต้องภูมิใจว่า ถ้าเราตายพรุ่งนี้วันนี้ เราจะต้องแฮปปี้
เราจะต้องพอใจกับสิง่ ทีเ่ ราท�ำมา แต่วา่ พอคิดถึงความตายแล้วก็ เออ ของเรา
จะเอาไปไว้ไหน (หัวเราะ) เลยรู้สึกว่าไม่อยากยึดติด หลาย ๆ คนก็ชอบ
โชว์รางวัลหรืออะไรอย่างนี้ขึ้นบนชั้น แต่ว่าของพี่ในความที่เราไปเชียงใหม่
ด้วย ไม่ได้มีออฟฟิศ ถึงมีก็ไม่อยากโชว์นะพูดจริง ๆ เมื่อมาเห็นงานของ
หอภาพยนตร์แล้ว เมื่อเรามาอยู่ท่ามกลางสิ่งพวกนี้ ก็คิดว่ามันควรจะอยู่ที่นี่
เพราะว่าเราตายมันก็อยู่ที่นี่อยู่ดี เพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่า

คนทำ�หนังจำ�เป็นต้องตระหนักถึง
ทำ�ไมตอนนั้นถึงเลือกมาที่หอภาพยนตร์
ความสำ�คัญของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ไหม
พี่ก็จ�ำไม่ได้ว่ามายังไง แต่ว่ามันไม่มีที่อื่นนะ แต่ก่อนที่ที่แอ็กทีฟ
มันแล้วแต่คนนะ ส�ำหรับพี่มันคือความทรงจ�ำของเรา มันคือเรื่อง
เกี่ยวกับการท�ำหนังก็จะมีแค่สถาบันเกอเธ่ แล้วก็ Alliance Française บ้าง ส่วนตัว เหมือนไดอารีที่เขียนไว้ และมันจะน่าเศร้ามาก ๆ ถ้าไดอารีนี่หายไป
แต่ ว ่ า เป็ น เรื่ อ งการฉายหนัง มันก็ไ ม่มีที่ไ หนแล้ว ที่จะต้องไปหา ก็ต้อง ไม่เฉพาะฟิลม์ นะ แต่ดจิ ทิ ลั ก็เหมือนกัน พีว่ า่ มันแล้วแต่คน พีไ่ ปคุยกับคนหนึง่
หอภาพยนตร์
ทีอ่ นิ เดีย เขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการอนุรกั ษ์ภาพยนตร์ เพราะภาพยนตร์

๑๐

มันเหมือนมนุษย์ที่มันต้องตายไป ความคิดก็หลากหลาย แต่ส�ำหรับเราแล้ว
มันเป็นเหมือนสิง่ ทีบ่ อกสภาวะความคิดเและความเป็นอยูข่ องคน โดยเฉพาะ
สิ่งต่าง ๆ ในประเทศนี้ที่มันมีอะไรไม่เท่าเทียมหลาย ๆ อย่าง เสียงของคน
ของประชาชน มันส�ำคัญนะ แล้วยิ่งต่อไปคนยิ่งท�ำหนังมากขึ้น หนังส่วนตัว
หนังดิจิทัลมากขึ้น มันยิ่งจ�ำเป็นต้องเก็บไว้
คิดว่าการอนุรักษ์ภาพยนตร์ให้อะไรแก่สังคม
สิ่งที่อยู่ใน archive มันไม่ได้เป็นของที่ตายแล้วนะ มันเป็นของที่มีชีวิต
ส�ำหรับเราก็คือมันเคลื่อนไปกับเรา เหมือนกับที่พี่พูดว่าเวลาเรากลับไปดู
หนังผีเก่า ๆ เน่า ๆ หนังทีเ่ ราคิดว่าห่วยแต่กอ่ นนี่ พอเราไปดูอกี ทีเราเห็นอะไร
อี ก แบบหนึ่ ง แสดงว่ า หนั ง มั น โตไปกั บ เรา สิ่ ง ที่ มั น สะท้ อ นกลั บ มามั น
เปลี่ยนไปจากสิ่งที่มันสะท้อนให้เด็กชายคนหนึ่งดูแต่ก่อน มันเป็นชีวิตที่มัน
ไปเรือ่ ย ๆ ตลอด เพราะฉะนัน้ มันส�ำคัญมากทีไ่ อ้ชวี ติ เหล่านีใ้ นหอภาพยนตร์
มันต้องได้โชว์ได้แชร์ให้คนอีกรุน่ หนึง่ ได้สะท้อน หรือแม้แต่รนุ่ เราเอง อีกยีส่ บิ
สามสิบปีข้างหน้า จะได้รู้ว่า อ๋อ เราอยู่ใต้เผด็จการเราถึงท�ำหนังแบบนี้ไม่ได้
หรือหนังเรื่องนี้มันถูกแบนเพราะอย่างนี้ มันท�ำให้ชีวิตคนมันร�่ำรวยขึ้นใน
ตอนนั้น เพราะรากของคนมันส�ำคัญ ว่าเราเป็นใครมาจากไหน แล้วไอ้ตัวตน
ความเป็นคน ทีเ่ ขาเรียกว่า identity มันเปลีย่ นไปเรือ่ ยนะ เปลีย่ นจากข้อมูล
ที่เข้ามาออกไป เช่นตอนเด็ก เราคิดว่าประเทศนี้ ในน�้ำมีปลาในนามีข้าว เรา
สมบูรณ์เหลือเกิน แต่จริง ๆ แล้วมันก็เป็นประเทศเน่า ๆ ประเทศหนึ่ง ซึ่งถ้า
ยอมรับจุดนี้ได้ในความจริง เราก็จะพุ่งไปข้างหน้า เราไม่ได้ล็อกตัวเอง
ภาพยนตร์มันเป็นตัวนั้น มันคือความจริงของยุคนั้น
ตอนที่เป็นคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์
เห็นความแตกต่างจากตอนที่เป็นคนนอกอย่างไร
ได้เห็นความรุม่ ร่าม จริง ๆ พีไ่ ม่ชอบเลย ในแง่ทมี่ นั มีกระบวนการเยอะ
แต่เราไม่ใช่คนราชการ เพราะฉะนัน้ มันจะเห็นใจและเสียใจทีต่ อ้ งผ่านขัน้ ตอน
เยอะ เราก็เข้าใจนะว่าเป็นกลไกของความโปร่งใสเรื่องเงินของประเทศ แต่
พอมันมาใช้กับศิลปะและภาพยนตร์ จริง ๆ แล้วมันไม่สามารถที่จะออกมา
เป็นเหตุผลตอบโจทย์เขาได้ บางทีก็ต้องเขียนอะไรให้มันสวยหรู ส�ำหรับเรา
อะไรอย่างนี้เป็นเรื่องที่คุณต้องทน แต่เราก็ไม่ได้มีส่วนอะไรเยอะมาก
อยากเห็นหอภาพยนตร์เป็นอย่างไรในอนาคต
พูดยาก มันเป็นสิ่งที่น้อง ๆ ต้องท�ำอยู่แล้วในการที่จะสื่อสารให้คนมา
ที่วัดแห่งนี้ แต่จริง ๆ ก็อยากให้มีสาขานะ อย่างที่คุณโดมอยากได้ เพราะ
มันต้องไปกับสภาพการเมืองสังคมที่มันต้องกระจายออกจากกรุงเทพฯ จาก
ส่วนกลาง คือมีอะไรที่นี่ต้องมีที่นู่น อย่างน้อยโปรแกรมหนัง เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้คนได้ท�ำหนังด้วย แล้วก็มีอะไรมากกว่าการเดินห้าง (หัวเราะ)
ช่วงแรกเราคงต้องให้องค์ความรู้กับคนท้องถิ่น เพราะแน่นอนว่า
ประสบการณ์ทที่ �ำทีน่ มี่ นั มีอปุ สรรคเยอะ แทนทีเ่ ขาจะต้องมาเดินฝ่าอุปสรรค
เหมือนเดิม เราก็ให้ค�ำแนะน�ำ แล้วให้เขาโตขึ้นในทางของเขาเอง

สิ่งที่อยู่ใน archive
มันไม่ได้เป็นของที่ตายแล้วนะ
มันเป็นของที่มีชีวิต สำ�หรับเรา
ก็คือมันเคลื่อนไปกับเรา
เหมือนกับที่พี่พูดว่าเวลาเรากลับไปดู
หนังผีเก่า ๆ เน่า ๆ หนังที่เราคิดว่า
ห่วยแต่ก่อนนี่ พอเราไปดูอีกที
เราเห็นอะไรอีกแบบหนึ่ง
แสดงว่าหนังมันโตไปกับเรา

๑๑

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

ทีมงานพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในพิธีมอบรางวัล 2018 FIAF
Award ของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ แก่อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
ที่หอภาพยนตร์ ผู้สร้างหนังชาวไทยที่ได้รับการยอมรับระดับโลกผู้นี้ ได้กล่าว
ไว้ในช่วงหนึ่งของสุนทรพจน์หลังจากได้รับรางวัลว่า หอภาพยนตร์คือที่ที่
ภาพยนตร์ของเขา หรือที่เขาเรียกว่า “ผีแห่งความทรงจ�ำ” สถิตอาศัยอยู่
เนือ่ งจากเขาได้มอบผลงานภาพยนตร์ทเี่ ขาได้สร้างไว้ให้หอภาพยนตร์อนุรกั ษ์
นอกจากภาพยนตร์ หรือ “ผีแห่งความทรงจ�ำ” ตามค�ำของอภิชาติพงศ์
นัน้ เขายังได้มอบสิง่ เกีย่ วเนือ่ งกับภาพยนตร์และประวัตกิ ารท�ำงานของเขาให้
หอภาพยนตร์เก็บรักษาไว้อีกจ�ำนวนมาก ซึ่งหอภาพยนตร์ได้น�ำบางส่วนมา
จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย โดยจัดพื้นที่เป็น “มุมอภิชาติพงศ์
วีระเศรษฐกุล” ขึ้นมาโดยเฉพาะ ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ทีมงานพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย จึงอยากจะแนะน�ำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับร่องรอยการท�ำงาน
เหล่านีข้ องเขาทีป่ รากฏขึน้ มาจาก “ผีแห่งความทรงจ�ำ” แต่ละตนทีเ่ ขาสร้างขึน้

ดอกฟ้าในมือมาร (๒๕๔๓)
ผลงานภาพยนตร์เรือ่ งยาวเรือ่ งแรกของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
เป็นสารคดีแนวทดลองทีใ่ ช้แนวคิดของศิลปะฝรัง่ เศสทีเ่ รียกว่า Exquisite
corpse คือการวาดรูปแล้วพับไว้และส่งให้คนต่อไปวาดต่อไปเรื่อย ๆ
ต้นฉบับภาพยนตร์ถ่ายท�ำด้วยฟิล์ม ๑๖ มม. ขาวด�ำ และน�ำไปขยายขึ้น
เป็นฟิล์ม ๓๕ มม.
• กล้องถ่ายภาพยนตร์ขนาด ๑๖ มม. ยีห่ อ
้ Éclair รุน่ ACL
เป็นกล้องที่อภิชาติพงศ์ใช้ในการถ่ายท�ำหนังเรื่องนี้ โดยกล้อง
สัญชาติฝรั่งเศสรุ่นนี้ผลิตขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับความนิยมมาก
ในหมู่นักสร้างหนังสารคดีทั้งที่ฝรั่งเศสและในอเมริกา
• รางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติยามางาตะ
รางวั ล ภาพยนตร์ ส ารคดี ย อดเยี่ ย มอั น ดั บ ที่ ๒ จากเทศกาล
ภาพยนตร์สารคดีนานาชาติยามางาตะ ประเทศญีป่ นุ่ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓
ของดอกฟ้าในมือมาร โดยเทศกาลนีถ้ อื เป็นเทศกาลประกวดภาพยนตร์
สารคดีแห่งแรกของเอเชีย จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ และได้รับ
การยอมรับอย่างมากจากคนท�ำหนังสารคดีทั่วโลก

สุดเสน่หา (๒๕๔๖)
ผลงานภาพยนตร์เรื่องยาวล�ำดับที่ ๒ ของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
ที่สร้างชื่อเสียงระดับโลก จากการคว้ารางวัลชนะเลิศในสายประกวดรอง (Un
Certain Regard) จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ รวมทั้งรางวัลจากอีกหลาย
ประเทศ โดยได้รับยกย่องให้เป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จากการ
โหวตของนิตยสาร Cahiers du Cinéma ประเทศฝรั่งเศส
• บทถ่ายทำ�ภาพยนตร์ (Shooting Script)
บทถ่ายท�ำภาพยนตร์ (Shooting Script) ที่ใช้ถ่ายท�ำเรื่องสุดเสน่หา
ความยาว ๖๒ หน้า ซึ่งมีร่องรอยลายมือและลายเส้นของอภิชาติพงศ์ที่เขียนขึ้น
ระหว่างการถ่ายท�ำปรากฏอยู่
• ชุดชั้นในและกางเกงบ็อกเซอร์
เครื่องแต่งกายที่มินและรุ่ง ตัวละครเอกของเรื่องสวมใส่ ในฉากที่ทั้งคู่
นอนคุยกันท่ามกลางแสงแดดอ่อน ๆ หลังจากมีสมั พันธ์กนั ด้วยความเสน่หาในป่า
นับเป็นฉากส�ำคัญและเป็นหนึ่งในภาพจ�ำของภาพยนตร์

๑๒

สัตว์ประหลาด (๒๕๔๗)
ภาพยนตร์ เ รื่ อ งยาวล�ำดั บ ที่ ๓ ได้ รั บ รางวั ล
Prix du Jury จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ เล่า
เป็นสองเรื่องราว องก์แรกเป็นเรื่องราวของความรัก
ระหว่างเพศเดียวกัน องก์ที่สองเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
เสือสมิง
• ภาพวาดเสือสมิง
ภาพวาดที่ปรากฏอยู่ในองก์ที่สอง หรือครึ่งหลัง
ของสัตว์ประหลาด ซึง่ พลิกจากเรือ่ งราวความรักของชาย
หนุ่มในครึ่งแรกมาเป็นเรื่องราวลึกลับของเสือสมิง ที่ได้
รับแรงบันดาลใจจากงานเขียนของน้อย อินทนนท์

แสงศตวรรษ (๒๕๕๑)

• จดหมายจาก
Sean Penn

นอกเหนือจากการสร้างภาพยนตร์
อภิชาติพงศ์ยงั มีบทบาทส�ำคัญในวงการภาพยนตร์
โลกในฐานะอืน่ ๆ หนึง่ ในนัน้ คือการได้รบั เชิญให้
เป็นคณะกรรมตัดสินการประกวดภาพยนตร์ที่
เมืองคานส์ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งมี Sean Penn
นักแสดงฮอลลีวดู ชือ่ ดังเป็นประธาน โดยจดหมาย
ฉบับนี้เป็นจดหมายที่ Sean Penn เขียนถึง
อภิชาติพงศ์ เพื่อขอบคุณและบอกเล่าถึงความ
รู้สึกอันน่ายินดีที่ได้ร่วมงานกัน

ภาพยนตร์เรื่องยาวล�ำดับที่ ๔ ที่มีปัญหาจากการมีฉาก
ที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์
หรือกองเซ็นเซอร์ จนเกิดการเรียกร้องครั้งใหญ่ของผู้คนใน
วงการหนั ง ไทยให้ มี ก ารพิ จ ารณาทบทวนระบบเซ็ น เซอร์
ภาพยนตร์ จนน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือระบบการจัดเรตติ้งที่
ใช้มาจนปัจจุบัน
• จานร่อนบังคับวิทยุ
จานร่อนบังคับวิทยุ ที่ปรากฏในฉากที่พระสงฆ์เล่นจานร่อน ซึ่งเป็นหนึ่งใน ๔ ฉากที่ไม่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก่อนจะถูกสั่งตัดเพิ่มอีกสองฉากใน
เวลาต่อมา อภิชาติพงศ์จึงตัดสินใจน�ำหนังเข้าฉายโรงใน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใส่ฟิล์มด�ำใน ๖ ฉากที่โดน
เซ็นเซอร์ ซึ่งรวมไปถึงฉากนี้ เพื่อแสดงออกถึงการโดนบังคับให้ตัดออก จานร่อนนี้จึงถือเป็นหนึ่งใน
สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาของระบบเซ็นเซอร์ในเมืองไทย

ลุงบุญมีระลึกชาติ (๒๕๕๓)
ภาพยนตร์เรือ่ งยาวล�ำดับที่ ๕ ทีส่ ร้างปรากฏการณ์ให้แก่วงการ
ภาพยนตร์ไทย ด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศปาล์มทองค�ำ (Palme
d’Or) จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์
• หุ่นลิงผี
หนึ่งในตัวละครลิงผี ที่ปรากฏอยู่หลายฉากและหลายตัว ใน
เรื่องลุงบุญมีระลึกชาติ โดยอภิชาติพงศ์ได้มอบลิงผีเหล่านี้ให้แก่
หอภาพยนตร์ ซึ่งมีทั้งรูปแบบหุ่นและชุดส�ำหรับสวมใส่ โดยลิงผีที่น�ำมาจัดแสดงนี้นั่งอยู่บนระเบียงชั้นสองของ
พิพิธภัณฑ์ เหนือมุมอภิชาติพงศ์ คอยโบกมือทักทายผู้ที่มาเยี่ยมชม
• ปลาดุกจำ�ลอง
หุ่นปลาดุกจ�ำลองที่ใช้แสดงในฉากการระลึกชาติของลุงบุญมี ที่พา
ผู้ชมกลับไปสู่เรื่องราวของเจ้าหญิงในยุคโบราณ ผู้ได้พบกับปลาดุกพูดได้
และมอบความรักให้แก่เธอ โดยปลาดุกจ�ำลองที่น�ำมาจัดแสดงนี้มีทั้งหมด
สองตัว ตัวหนึง่ ติดอยูก่ บั กลไกไฟฟ้า ตัง้ อยูบ่ นฐานสามารถควบคุมให้ขยับได้
• รางวัลปาล์มทองคำ� (Palme d’Or)
รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากจากเทศกาลภาพยนตร์เมือง
คานส์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งถือเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมาก
ทีส่ ดุ ในโลกรายการหนึง่ จัดมายาวนานต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๔๘๙ รางวัล
นี้จึงนับเป็นชัยชนะครั้งส�ำคัญของคนท�ำหนังไทย ที่ได้รับการยอมรับอย่าง
สูงสุดบนเวทีโลก

เชิ ญ ร่ ว มสั ม ผั ส ถึ ง “ร่ อ งรอยจากผี แ ห่ ง
ความทรงจ�ำของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล”
เหล่านี้ได้ที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เปิดให้
บริการทุกวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ มี ๖ รอบ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น.
๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. และ
๑๖.๐๐ น.

๑๓

คลังอนุรักษ์

ธิติพงษ์ ก่อสกุล และ ชวนาท อินทวงศ์

จากบรรยากาศและความจ�ำเป็นของประเทศที่ก�ำลังมุ่งหน้าสู่การ
เลือกตั้งในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อันเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกหลังจากการเลือกตั้งในปี ๒๕๕๗
ถูกยกเลิกไป จดหมายข่าวฯ ได้คัดสรรภาพยนตร์บางส่วนจากคลังอนุรักษ์
ของหอภาพยนตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งมาน�ำเสนอ เพื่อการ
เรียนรู้ ทบทวน และสร้างหนทางข้างหน้าในวิถีทางของประชาธิปไตย
ต่อไป ด้วยภาพยนตร์จ�ำนวน ๕ เรื่องดังต่อไปนี้

๑๔

[ขุนประกาศวุฒิสารสมัครผู้แทน]

ประชาธิปัตย์หาเสียง ๒๔๘๙

ปีสร้าง: ๒๔๙๕
ผู้สร้าง: แท้ ประกาศวุฒิสาร
ความยาว: ๐๑.๐๕ นาที
รายละเอียด: ฟิล์ม ๑๖ มม., ขาว-ด�ำ/เงียบ
เป็นภาพยนตร์โฆษณาหาเสียงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงหลงเหลือมาจน
ถึงปัจจุบัน โดย แท้ ประกาศวุฒิสาร ถ่ายบิดาคือ ขุนประกาศวุฒิสาร ซึ่ง
ลงสมัครรับเลือกตัง้ เป็นผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ ในการเลือกตัง้
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยภาพยนตร์ซึ่งมีความ
ยาวประมาณ ๑ นาที ๕ วินาทีนนั้ แสดงรายละเอียดเฉพาะทีจ่ �ำเป็นส�ำหรับ
ผู้ออกเสียงอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ภาพถ่ายใบหน้าของขุนประกาศวุฒิสาร
วันเลือกตัง้ ข้อความเชิญชวนให้เลือกขุนประกาศวุฒสิ าร ผูส้ มัครหมายเลข
๖ ตลอดจนสัญลักษณ์แทนตัวเลขที่จะปรากฏในใบลงคะแนน สันนิษฐาน
ว่าภาพยนตร์โฆษณาเรือ่ งนีถ้ กู ใช้ฉายก่อนเริม่ ฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
เฉพาะเขตจังหวัดสมุทรปราการ หรือถูกน�ำไปฉายเมื่อมีการเดินทางไป
หาเสียงในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับผลการเลือกตั้ง ขุนประกาศวุฒิสาร
ไม่ได้รบั เลือกให้เป็นผูแ้ ทนราษฎร โดยพ่ายแพ้ให้กบั เผด็จ ศิวะทัต นักธุรกิจ
ที่รับงานกู้เรือบริเวณปากแม่น�้ำจากกรมเจ้าท่า
ส�ำหรับทีม่ าของการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕
นั้น สืบเนื่องจากการที่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้
รัฐประหารตัวเองในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยให้กลับไปใช้
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๔๗๕ และก�ำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเป็น
สมาชิกสภาประเภทที่ ๑ โดยให้ท�ำงานร่วมกับสมาชิกสภาประเภทที่ ๒ ซึ่ง
ได้จากการแต่งตัง้ บุคคลในคณะและข้าราชการทหารพลเรือน ในอัตราส่วน
ที่มาจากการเลือกตั้ง ๑๒๓ เสียง และมาจากการแต่งตั้ง ๑๒๓ เสียงเท่ากัน
โดยสมาชิกสภาชุดนีอ้ ยูใ่ นต�ำแหน่งจนหมดวาระลงเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๐๐ โดยก่อนการเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่นาน พรรคฝ่ายค้านในขณะนั้นคือ
พรรคประชาธิปัตย์ ได้มีมติคว�่ำบาตรไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้

ปีสร้าง: ๒๔๘๙
ผู้สร้าง: แท้ ประกาศวุฒิสาร
ความยาว: ๐๓.๐๕ นาที
รายละเอียด: ฟิล์ม ๑๖ มม., ขาว-ด�ำ/เงียบ
ภาพยนตร์บันทึกการปราศรัยหาเสียงของไทยที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคง
หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบนั ทีถ่ า่ ยโดยแท้ ประกาศวุฒสิ าร ช่างภาพคนส�ำคัญ
ของเมืองไทย ในช่วงของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ ๕
เดื อ นสิ ง หาคม ๒๔๘๙ ยุ ค ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยบรรยากาศความผั น ผวนทาง
การเมือง หลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดลฯ โดยภาพยนตร์ได้บันทึกภาพของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่ง
เพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปีเดียวกัน หาเสียงด้วยวิธีการปราศรัยเป็น
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ณ ลานกว้างหน้าพระปฐมบรมราชานุสรณ์ เชิง
สะพานพระพุ ท ธยอดฟ้ า ฝั ่ ง พระนคร โดยมี นั ก ปราศรั ย คนส�ำคั ญ คื อ
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช รองหัวหน้าพรรค และ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
เลขาธิการพรรค รวมทั้งสมาชิกพรรคคนส�ำคัญอื่น ๆ เช่น ใหญ่ ศวิตชาติ
ท่ามกลางภาพประชาชนที่มาร่วมฟังกันอย่างเนืองแน่น แสดงให้เห็นถึง
ความตื่นตัวทางการเมืองของคนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี

พิธีเปิดป้าย พรรคเสรีมนังคศิลา
๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙
ปีสร้าง: ๒๔๙๙
ผู้สร้าง: ความยาว: ๓๖.๐๔ นาที
รายละเอียด: ฟิลม์ ๑๖ มม., ขาว-ด�ำ/เสียงและเงียบ
ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์การเปิดพรรค
เสรี ม นั ง คศิ ล า พรรคการเมื อ งพรรคแรกที่
จดทะเบียนพรรค หลังมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมืองในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งนับเป็น
กฎหมายฉบับแรกที่ให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองได้โดยตรง จึงท�ำให้พรรคเสรีมนังคศิลากลายเป็น
พรรคการเมืองพรรคแรกของไทยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและกลายเป็นพรรคทหารพรรคแรก
ของไทย ที่เป็นเสมือนต้นแบบของพรรคทหารในยุคต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบัน โดยภาพยนตร์เรื่องนี้
ได้บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเดินทาง
มาเป็นประธานในพิธี ณ ที่ท�ำการพรรค บ้านมนังคศิลา บนถนนหลานหลวง เขตดุสิต เมื่อวันที่
๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อเปิดป้ายชื่อพรรคเสรีมนังคศิลา พร้อมด้วยผู้มาร่วมในพิธีเป็น
จ�ำนวนมาก เช่น พระเจ้าวรวงศ์เธอฯ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมืน่ นราธิปพงศ์ประพันธ์ และ
พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมต�ำรวจและเลขาธิการพรรค โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนา
มีการแจกของที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมในพิธี ตามด้วยการกล่าวเปิดโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ก่อนท�ำ
พิธีกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายที่ท�ำการพรรคฯ และงานเลี้ยงสังสรรค์ของสมาชิกพรรคตอนหัวค�่ำ
รวมถึงการประชุมพรรคในวันต่อมา ซึง่ เป็นเหตุการณ์กอ่ นทีพ่ รรคการเมืองพรรคนีจ้ ะสืบทอดอ�ำนาจ
เผด็จการของตนเองด้วยชัยชนะในการเลือกตั้งปี พ.ศ. ๒๕๐๐ การเลือกตั้งที่ได้ชื่อว่าสกปรกที่สุด
ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย

[เลือกตั้งสภาเทศบาล
กรุงเทพ-ธนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๑]
ปีสร้าง: ๒๕๑๑
ผู้สร้าง: บริษัท ไทยโทรทัศน์ จ�ำกัด
ความยาว: ๐๒.๐๐ นาที
รายละเอียด: ฟิล์ม ๑๖ มม., ขาว-ด�ำ/เงียบ
หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ในวันที่ ๒๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึง่ ใช้เวลาร่างเกือบ ๑๐ ปี โดยรัฐบาล
ของจอมพลถนอม กิตติขจร ได้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
กรุงเทพ-ธนบุรี ขึน้ มาในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ก่อนหน้าทีจ่ ะมีการประกาศใช้กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญอีก ๒ ฉบับในเดือนพฤศจิกายน คือพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๑ และ
พระราชบัญญัตเิ ลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทน พ.ศ. ๒๕๑๑ เพือ่ จัดการเลือกตัง้ ทัว่ ไปทัง้ ประเทศในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒
ในการนี้จึงถือว่าการเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลกรุงเทพ-ธนบุรี ปี ๒๕๑๑ เป็นการเลือกตั้ง
ครั้งแรกนับจากที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้กระท�ำการรัฐประหารขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๐๑ และได้ประกาศให้รัฐธรรมนูญ รัฐสภาและพรรคการเมืองต่าง ๆ เป็นอันสิ้นสุดลง และเป็น
จุดเริ่มต้นของการอยู่ในอ�ำนาจต่อเนื่องกันของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และจอมพลถนอม กิตติขจร
เป็นเวลากว่า ๑๐ ปี การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลกรุงเทพ-ธนบุรีครั้งนี้ จึงได้รับความสนใจและ
จับตาจากประชาชน นักศึกษาทีม่ กี ารจัดตัง้ กลุม่ อาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตัง้ เพือ่ เตรียมความ
พร้อมก่อนหน้าการเลือกตั้งทั่วไปในปีต่อมา
ภาพยนตร์เรือ่ งนีเ้ ป็นภาพยนตร์ขา่ วบันทึกเหตุการณ์การเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลกรุงเทพธนบุรีครั้งนี้ โดยเริ่มจากการเดินทางมาที่ลงคะแนนของจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีและ
ภรรยา ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร เจ้าหน้าที่ส่งบัตรลงคะแนนให้ก่อนทั้งสองจะเข้าไปในคูหา และ
รับบัตรเลือกตั้งมาบรรจุลงในกล่อง หลังจากนั้นภาพยนตร์ได้น�ำเสนอภาพที่บันทึกเหตุการณ์จากที่
ลงคะแนนเสียงอืน่ ไว้อย่างน่าสนใจ เช่น การตรวจดูรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิฯ์ บนกระดานของประชาชนทัว่ ไป
การเดินเข้าคูหาลงคะแนนเสียง การพูดคุยทักทายและการท�ำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ณ ที่ลงคะแนน

[ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร ๑๒ ก.พ. ๒๕๑๒]
ปีสร้าง: ๒๕๑๒
ผู้สร้าง: บริษัท ไทยโทรทัศน์ จ�ำกัด
ความยาว: ๐๔.๒๑ นาที
รายละเอียด: ฟิล์ม ๑๖ มม., ขาว-ด�ำ/เงียบ
การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรไทย
เป็นการทั่วไปทั้งราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๑๒ มีขึ้นใน
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยว่างเว้นมาจาก
การเลือกตั้งครั้งก่อนหน้ามาถึง ๑๑ ปี ท�ำให้ผู้คนมี
ความตื่ น ตั ว สนใจในการออกมาลงคะแนนเสี ย ง
ก�ำหนดอนาคตของบ้านเมือง เช่นเดียวกับที่มีการ
จดทะเบียนก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาจ�ำนวนมาก
โดยมีพรรคขนาดใหญ่ ๒ พรรค คือ พรรคสหประชาไทยและพรรคประชาธิปัตย์
ในการนี้บริเวณกระทรวงมหาดไทยได้มีการ
ประกาศผลการเลือกตั้งขึ้นกระดานขนาดใหญ่แจ้ง
รายชื่อผู้ได้รับคะแนนเสียงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนทั่ว
ราชอาณาจั ก ร เรี ย งตามตั ว อั ก ษรของชื่ อ จั ง หวั ด
ประกอบกับรายชือ่ ของผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกจากจังหวัด
นัน้ ๆ ยกเว้นแต่จงั หวัดพระนครทีแ่ สดงผลคะแนนของ
ผู้สมัครทั้งหมดเรียงจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา
นอกจากบรรยากาศที่คลาคล�่ำไปด้วยผู้คนที่ให้
ความสนใจติดตามผลการเลือกตั้งแล้ว สิ่งที่น่าสนใจ
คือบนกระดานรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ มีรายชือ่ ของ
นักการเมืองรุ่นใหม่ที่น่าสนใจในเวลาต่อมา เช่น นาย
ชวน หลีกภัยที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยแรกจาก
จังหวัดตรัง นายพิชยั รัตตกุลจากจังหวัดพระนคร และ
นายอุทัย พิมพ์ใจชนจากจังหวัดชลบุรี รวมถึงผล
คะแนนที่พรรคประชาธิปัตย์กวาดทุกที่นั่งในจังหวัด
พระนคร โดยมีหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมชได้รับ
คะแนนสูงสุด
อย่ า งไรก็ ต าม สรุ ป ผลการเลื อ กตั้ ง ทั้ ง ราชอาณาจักรปรากฏว่าพรรคสหประชาไทย ที่มีจอมพล
ถนอม กิตติขจรเป็นหัวหน้าพรรค มีจ�ำนวน ส.ส.
ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กเข้ า มาเป็ น ล�ำดั บ หนึ่ ง ท�ำให้ ไ ด้ เ ป็ น
แกนน�ำในการจัดตั้งรัฐบาล ก่อนที่สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ทั้งหมดจ�ำนวน ๒๑๙
คนจะสิ้นสุดลง เนื่องจากจอมพลถนอม กิตติขจร
เข้ายึดอ�ำนาจตัวเอง เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๑๔

๑๕

สัมภาษณ์

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

การจัดฉายภาพยนตร์คลาสสิกหรือภาพยนตร์นอกกระแส และ
เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกันหลังชมภาพยนตร์ เป็นกิจกรรมที่หอภาพยนตร์
จัดขึ้นอยู่เป็นประจ�ำ หนึ่งในนั้นคือรายการ ดูหนังคลาสสิกกับ กิตติศักดิ์
สุวรรณโภคิน หรือ “อาจารย์แดง” นักวิจารณ์ชนั้ ครู วัย ๗๓ ปี ผูบ้ กุ เบิกวงการ
วิจารณ์ภาพยนตร์ของไทย และเป็นผูแ้ ปลหนังสือ “หนังคลาสสิค” ทีถ่ อื เป็นการ
เปิดโลกภาพยนตร์ครั้งส�ำคัญให้แก่นักดูหนังในเมืองไทย เมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว
ก่อนรายการดูหนังคลาสสิกกับกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคินที่หอภาพยนตร์จะเวียนมาถึงอีกครั้งในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์นี้ จดหมายข่าวฯ
ฉบับนี้จึงได้ชวนอาจารย์แดงมาบอกเล่าถึงประสบการณ์และทัศนคติว่าด้วย
วัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ในเมืองไทย รวมทัง้ ตอบค�ำถามทีว่ า่ การดูหนังให้
หลากหลายยังคงจ�ำเป็นอยูไ่ หม ในยุคสมัยทีห่ นังคลาสสิกหรือหนังนอกกระแส
ถูกจ�ำกัดพื้นที่จากโรงภาพยนตร์ทั่วไปอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
จุดเริ่มต้นในการเป็นนักดูหนังของอาจารย์คืออะไร
ก็คงเริ่มเหมือนคนทั่วไป ที่ต่างกันก็คือตั้งแต่อายุ ๘-๙ ขวบ ผมอยู่
โรงเรียนประจ�ำที่วิทยาลัยบางแสน ชลบุรี ทางโรงเรียนเขาจะเช่าหนัง
ต่างประเทศเป็นฟิล์ม ๑๖ มม. ไปฉายให้ดูทุกคืนวันเสาร์ ดูกันทั้งโรงเรียน
บางคนไม่ดูก็ไปท�ำอะไรของเขา ที่ดูจริง ๆ ก็ราว ๆ ร้อยกว่าคน
ตอนนั้นเขาไปเช่าที่ไหน
เขาจะมีศนู ย์รวมบริษทั หนังฮอลลีวดู ทุกบริษทั อยูท่ ตี่ กึ อาคเนย์ วังบูรพา
สมัยนั้นเขาจะสั่งหนังมา ๒ ก๊อปปี้ เป็นฟิล์ม ๓๕ มม. ส�ำหรับฉายตามโรงใหญ่
ในกรุงเทพฯ ซึง่ พวกนีเ้ ขาก็จะพิมพ์ค�ำบรรยายภาษาไทยลงไปในฟิลม์ เลย กับ
อีกก๊อปปี้เป็นฟิล์ม ๑๖ มม. จะส่งไปฉายต่างจังหวัด เป็นหนังพากย์ เพราะ
ฉะนั้น ฟิล์ม ๑๖ มม. พวกนี้จะไม่มีค�ำบรรยายภาษาไทย เราเลยต้องพยายาม
ดูให้รู้เรื่องโดยสังเกตจากเทคนิคต่าง ๆ ทั้งภาพและเสียง ท�ำให้เรารู้ว่าศิลปะ

๑๖

ของหนังนั้นยังมีส่วนอื่น ๆ ที่ส�ำคัญมากกว่าวัจนภาษา เราฟังภาษาที่เขาพูด
ไม่รู้เรื่อง แต่เราเข้าใจจากภาษาของหนังได้
ใครเป็นคนเลือกหนังมาดู ครูหรือนักเรียน
จริง ๆ ครูไม่ได้เข้ามายุ่งเลยนะ พอเช้าวันเสาร์พวกเด็กนักเรียนจะเป็น
คนเข้ากรุงเทพฯ มาเช่าหนัง ฉายตอนกลางคืน พอวันอาทิตย์ก็เอาหนังไปคืน
โรงเรียนมีงบให้แต่ให้เด็กไปจัดการกันเอง
ผมนี่เป็นคนเข้ามาเช่าหนังเองตั้งแต่อายุ ๑๒ เขาจะมีลิสต์มาให้เลยว่า
มีหนังเรื่องอะไรอยู่บ้าง เราก็ดูหนังมากอยู่แล้วใช่ไหม อันไหนดูแล้วชอบก็
เลือกไป จ�ำได้เรื่องแรกที่ผมเอาไปฉายก็คือเรื่องอัศวินโต๊ะกลม (Knights of
the Round Table) แต่ส่วนมากหนังที่เอาไปฉายจะเป็นหนังแบบวัยรุ่น
อย่างหนังเอลวิส เพรสลีย์ อะไรพวกนี้ บางทีมันก็มีหลายเรื่องที่ผมไม่เคยดู
เลย แต่เคยได้ยินชื่อก็เอาไปดู
เริ่มเขียนวิจารณ์ภาพยนตร์ตอนไหน
ตอนปี ๒๕๑๑-๒๕๑๒ ผมก็เริ่มเขียนแล้ว ตอนนั้นเรียนอยู่ปี ๔ ที่
รัฐศาสตร์ จุฬา รู้สึกว่าผมไปสัมมนาแล้วก็เจอกับเสถียร จันทิมาธร ที่ตอนนั้น
เขาเป็นคอลัมนิสต์ภาพยนตร์ชอื่ ดัง ก็คยุ ๆ กัน แล้วเสถียรก็บอกว่าถ้ามีอะไร
เขียนก็เขียนมาให้เขาบ้างก็ได้
วัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ในเมืองไทยสมัยก่อน
แตกต่างจากปัจจุบันอย่างไร
เอาเฉพาะการชมจากในโรงหนัง มีการค�ำนึงถึงความสะดวกสบายมาก
ขึ้น เป็นความบันเทิงมากขึ้น ความสมบูรณ์ของภาพและเสียงมีมากขึ้น เลย
ท�ำให้คนส่วนใหญ่คิดถึงหนังเฉพาะความบันเทิง เป็นการพักผ่อนมากกว่าที่
จะค้นหาสาระอะไรจากหนัง

กิจกรรมที่มีวิทยากรมาคุยหลังหนังจบแบบนี้ ในเมืองไทย
เริ่มมีเมื่อไหร่
ก็ประมาณปี ๒๕๑๑ นะ เท่าที่ผมรู้ เป็น Film Society ของพระองค์
เปรมฯ (พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร) ที่ผมเคยเขียนลงใน
จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ อีกที่ก็ที่สมาคมฝรั่งเศส แต่ว่าจะเป็นโปรแกรม
พิเศษนะ อย่างเช่น เขาเคยเอาหนังอิงมาร์ เบิร์กแมนมาฉาย แล้วเชิญวีก็อต
ซีแมน ผู้ก�ำกับสวีเดนที่ท�ำเรื่อง I’m Curious มาคุย แล้วก็มีท่านมุ้ยด้วย
จริง ๆ เป็นสถานทูตสวีเดนจัด แต่เขาไปจัดทีส่ มาคมฝรัง่ เศส แต่ทมี่ าเป็นเรือ่ ง
เป็นราวจริง ๆ ก็เป็นที่คุณโดม (โดม สุขวงศ์ ผู้ก่อตั้งหอภาพยนตร์) มาท�ำที่
หมายถึงโรงหนังก็ฉายหนังหลากหลาย
หอภาพยนตร์ ตอนที่อยู่ที่หอศิลป์เจ้าฟ้า หลังจากนั้นพวกมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ไม่ได้มีแต่หนังฮอลลีวูดเป็นหลักเหมือนทุกวันนี้ใช่ไหม
ใช่ อย่างหนังของฟร็องซัว ทรูวโ์ ฟ หนังของเฟลลีนกี เ็ ข้ามาฉายหมดเลย ก็เริม่ ท�ำบ้าง อย่างธรรมศาสตร์ ศิลปากร คือฉายหนังก่อนแล้วก็พดู คุยกันหลัง
คือหนังที่จะเข้ามาฉายมีสองอย่าง หนึ่งคือมีบริษัทฮอลลีวูดที่มีตัวแทนอยู่ หนังจบ
ในเมืองไทย เขาก็ส่งหนังมาจากอเมริกา สองก็คือพวกบริษัทจ�ำหน่ายหนัง
พวกนีเ้ ขาก็จะซือ้ พวกหนังยุโรปมาฉาย หรือว่าหนังอินดี้ หนังนอกกระแสของ กิจกรรมแบบนี้ยังจำ�เป็นอยู่ไหม ในยุคที่มีหนังออนไลน์
อเมริกา เพราะฉะนั้นคนดูหนังตอนนั้นก็เลยหลากหลาย ทีนี้พอมามีการตั้ง มากมายให้ดูที่บ้าน
ดีกว่าดูคนเดียวแน่ ๆ เพราะจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น ๆ
ก�ำแพงภาษี*ขึ้นมาปั๊บ หนังฮอลลีวูดหายไป พวกนี้ก็ทะลักเลย จนพอหนัง
ฮอลลีวูดเลิกแอนตี้ ช่วงที่กลับเข้ามาทีแรกนี่ คนตื่นเต้นมาก คนหันไปดูหนัง ผมเองก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้เหมือนกัน และอย่างที่บอก ถ้าคนดูเข้าใจ
ฮอลลีวูดกันหมดเลย พวกบริษัทที่ซื้อหนังอื่น ๆ เข้ามาก็ต้องเลิกไป หนังชาติ หนังมากกว่าความบันเทิงกันมากขึ้น คนท�ำเขาก็จะท�ำหนังอย่างหลากหลาย
มากขึ้น
ต่าง ๆ ก็ค่อย ๆ หายไป
อีกอย่างก็คือ เมื่อก่อนประมาณ ๕๐ ปีที่แล้ว คนดูไม่มีการแบ่งนะ ดูได้
หมดเลย หนังจีน หนังอินเดีย หนังฝรั่ง หนังไทย เขาดูกันหมด จนกระทั่ง
มันมีอยูช่ ว่ งหนึง่ ประมาณเมือ่ ๔๐ ปีกอ่ น นักวิจารณ์รนุ่ ทีถ่ อื ว่าเป็นคนรุน่ ใหม่
ในตอนนั้น ก็เกิดกระตือรือร้นสนใจหนังไทยขึ้นมา เกิดกระแสการวิจารณ์
หนังไทย จริง ๆ คือเขาคงตั้งใจดี ต้องการให้คนหันมาสนใจหนังไทย แต่มัน
เลยกลายเป็นการกดหนังไทย ท�ำให้เกิดการแบ่งกัน ระหว่างคนดูหนังไทยและ
คนดูหนังฝรั่ง ซึ่งก่อนหน้านั้นมันไม่มี

แล้วทำ�ไมถึงแปลหนังสือ “หนังคลาสสิค” ออกมาเมือ
่ ปี ๒๕๒๙
คือผมได้หนังสือ The Great Movies ของวิลเลียม ไบเออร์มา ก็สนใจ
มันพูดถึงหนังหลากหลายมาก ๆ เลย หนังยุโรป หนังอะไรต่อมิอะไรพวกนี้
ผมก็รู้สึกว่าควรจะได้ดูกัน ก็เลยแปลมา ตอนนั้นหนังพวกนี้เป็นที่รู้จักไม่มาก
บางเรื่องเคยดู ผมก็จะเรียบเรียงใส่มุมมองของตัวเองเข้าไปด้วย ตอนแรกผม
ลงในสตาร์พิคส์ก่อน แล้วค่อยรวมเล่ม มันก็ท�ำให้เป็นกระแสขึ้นมา เดี๋ยวนี้ก็
ยังมีคนพูดถึงหนังสือเล่มนี้ ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ แล้ว ที่ผมอยากท�ำที่สุดเลยคือเอา
หนังสือเล่มนี้มาเขียนใหม่ เพราะว่าตอนเขียน มันมีเกือบครึ่งเลยที่ผมไม่ได้ดู
แต่ตอนนี้ได้ดูหมดแล้ว

เมื่อครั้งที่หอภาพยนตร์เชิญไปฉายหนังและพูดคุยกับผู้ชม
ในกิจกรรมภาพยนตร์สถาน ที่เชียงใหม่และสงขลา
เป็นอย่างไรบ้าง
คนดูของทั้งสองที่มีความพร้อมที่จะดู ที่จะร่วมเสวนา เชียงใหม่จะ
มี นั ก ศึ ก ษามากกว่ า ที่ ส งขลาจะมี ห ลากหลาย เจอทั้ ง เณรจากโรงเรี ย น
พระปริยัติธรรม และเด็กอายุไม่ถึงสิบขวบ ทั้งสองที่เปิดรับหนังมาก ๆ ดูกัน
ได้สนุกทุกรูปแบบ
นอกจากกิจกรรมดูหนังคลาสสิกฯ อาจารย์ยังเคยมา
สังเกตการณ์ในกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน รวมทั้งร่วม
พูดคุยกับเด็ก ๆ ในวันที่ฉายเรื่อง
อยากทราบความเห็นที่มีต่อกิจกรรมนี้
เด็ก ๆ มีมมุ มองบางอย่างทีเ่ ราคิดไม่ถงึ อย่างหมาภาคอีสานท�ำไมถึงฟัง
ภาษากลางรูเ้ รือ่ ง ส่วนใหญ่ไม่เคยรูจ้ กั เจ้ย (อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผูก้ �ำกับ)
เลยดูหนังของเขาได้โดยไม่มมี ายาคติ ดูหนังเจ้ยแบบเดียวกับดูแฮร์รี่ พอตเตอร์
กับกลุม่ เด็กเล็กชัน้ ประถมฯ ยิง่ สนุก เวลาวิทยากรถามอะไรขึน้ มา ก็ยกมือแย่ง
กันตอบ ไม่กล้วที่จะแสดงความคิดออกมา

คิดว่าหนังคลาสสิกหรือหนังนอกกระแสเหล่านี้
ยังจำ�เป็นกับผู้คนในปัจจุบันอยู่ไหม
ผมว่าจ�ำเป็นนะ คือโลกมันกว้างน่ะ เราควรจะได้เห็นอะไรให้มัน
ทันโลกหน่อย และไม่ใช่เฉพาะคนดู คนท�ำหนังนี่ ก็จ�ำเป็นมาก ๆ ยกตัวอย่าง
หนังเกาหลี เราจะเห็นชัดว่าหนังเกาหลีนี่มีความหลากหลายมากเลยนะ คือ
เราหาเอกลักษณ์ของหนังเกาหลีจริง ๆ ไม่ได้ด้วยซ�้ำ เพราะมันมีทุกอย่างเลย
มันมีหนังแบบหนังฮ่องกง หนังจีนก็มี หนังตลาดแบบอเมริกาก็มี หนังแบบ
ญี่ปุ่น หนังแบบฝรั่งเศส มีหมดเลย เกาหลีท�ำได้หมดเลย ซึ่งมันท�ำให้เห็นว่า
คนท�ำหนังของเขาดูหนังหลากหลายมาก หนังของเขามันก็เลยได้ทุกตลาด คิดว่าหอภาพยนตร์ในปัจจุบัน ควรต้องพัฒนาอะไรอีก ใน
เข้าหาคนดูได้ทุกกลุ่มเลย
การทำ�หน้าที่เป็น Cinematheque หรือภาพยนตร์สถาน
จริง ๆ ก็คือท�ำได้ดีมาก ๆ อยู่แล้ว แต่แรงจูงใจที่จะให้คนมาดูยังไม่พอ
เพราะฉะนั้น การที่ทำ�ให้คนได้รู้จักดูหนังหลากหลาย
คนส่วนใหญ่ยังคิดว่าอยู่ไกลไป ถ้ามีโปรแกรมพิเศษ ไปชักชวนเขาให้ถึงที่
ก็ส่งผลไปถึงคนทำ�หนัง ให้มีโอกาสทำ�หนังหลากหลาย
ก่อน น่าจะช่วยได้บ้าง เช่นชวนเด็กนาฏศิลป์มาดูนิ้วเพชร เด็กดุริยางคศิลป์
มากขึ้นด้วยใช่ไหม
มาดูชา้ ง คือให้เขารูส้ กึ ว่านีค่ อื หนังของเขา ทีเ่ ขาควรจะได้ดู แล้วค่อยเอาอย่าง
ใช่ ผมว่าคนดูนั้นเป็นปัจจัยส�ำคัญของหนังเลย คือถ้าเกิดเป็นละคร อื่นมาให้เขาดูต่อไป
เขาจะบอกเลยว่า องค์ประกอบส�ำคัญมี ๓ อย่าง หนึ่งคือมีบท สองคือการ
แสดง สามมีคนดู ซึ่งหนังมันก็เหมือนกัน
เวลาผมเลือกหนังมาฉายในรายการของผมที่หอภาพยนตร์ ผมก็เลือก
โดยที่อยากให้คนดูได้ดูหนังที่มีความแปลกแตกต่างไปจากที่ได้ดูในโรงทั่วไป
ประเด็นส�ำคัญคืออยากให้คนดูนึกถึงหนังมากกว่าความบันเทิง ชลิดา (ชลิดา
*การขึ้นภาษีน�ำเข้าฟิล์มภาพยนตร์ของรัฐบาลไทย จากเมตรละ ๒.๒๐ บาท เป็น
เอือ้ บ�ำรุงจิต ผูอ้ �ำนวยการหอภาพยนตร์) เคยพูดไว้วา่ “จะหนังอาร์ตหนังตลาด ๓๐ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ส่งผลให้บริษทั ตัวแทนจัดจ�ำหน่ายหนังจากฮอลลีวดู ประท้วง
โดยการงดส่งหนังเข้ามาฉายในประเทศไทย
เราก็ฉลาดดูได้”

๑๗

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

ประสงค์ สว่างสุข

ห่างหายกันไป ๒ ฉบับส�ำหรับคอลัมน์กลุม่ -อาชีพ-คนรักฟิลม์ ภาพยนตร์
เนือ่ งจากจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ตอ้ งเปิดพืน้ ทีใ่ ห้แก่ขา่ วประชาสัมพันธ์งาน
กิจกรรมหลายงานในช่วง ๔ เดือนที่ผ่านมา มาในฉบับรับปีใหม่ ๒๕๖๒ นี้
คอลัมน์กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์กลับมาพบท่านผู้อ่านอีกครั้งและ
อาสาพาไปรู้จักกับคนรักฟิล์มบ้านใกล้เรือนเคียงที่อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม นั่นคือ ‘วิกหนังตาลิ้ม’ หรือ ‘กาเหว่าภาพยนตร์’ วิกหนังที่โด่งดัง
ที่สุดในยุคหนึ่งของนครชัยศรี ซึ่งได้รับความนิยมเทียบเคียงไปกับคณะลิเก
ยายปางและคณะดนตรีผีบ้าตาเทน สองคณะมหรสพท้องถิ่นที่มักมาเปิด
ประชันชูโรงให้แก่วิกหนังอยู่เสมอ จนกลายเป็นงานมหรสพในความทรงจ�ำ
ของคนนครชัยศรี
ทว่าจากอดีตถึงปัจจุบัน วิกหนังแห่งนี้เกิดขึ้นและด�ำเนินไปเช่นใด
คอลัมน์กลุม่ -อาชีพ-คนรักฟิลม์ ภาพยนตร์ ขอพาผูอ้ า่ นไปรับรูเ้ รือ่ งราวผ่านการ
บอกเล่าของไพโรจน์ เหมหรรษา ผู้สืบทอดวิกหนังแห่งนี้

เรือซะเป็นส่วนใหญ่ ผมยังจ�ำได้ เคยไปฉายกับพ่องานวัดกลางบางพระ กว่า
จะถึงบ้านงานผมหลับแล้วหลับอีก ตอนนั้นพ่อใช้ชื่อจอว่า เวลาวานิช เพราะ
พ่อผมเป็นช่างซ่อมนาฬิกา แกชอบชื่อนี้ และแกก็พัฒนาเป็นโรงหนังเล็ก ๆ
โดยใช้เก้าอี้ไม้ทั้งหมด จะมี ๓ ชั้น เครื่องฉายจะอยู่ชั้น ๓ จนมาถึงยุค ๓๕ มม.
พีช่ ายผมคนโตชือ่ ศิริ เหมหรรษา เขาชอบทางด้านนีก้ เ็ ลยท�ำต่อจากพ่อ โดย
ใช้ชื่อเล่นของพี่ตั้งชื่อจอ ‘กาเหว่าภาพยนตร์’ มาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบัน
คนดูสมัยนั้นเป็นอย่างไรบ้าง

คนดูพอพูดถึงจอกาเหว่าภาพยนตร์ แม่คา้ จะชอบ เพราะรูว้ า่ คนจะต้อง
มาดูจอนี้เยอะแน่ ๆ โดยเราจะคัดหนังใหม่มาฉาย หรือยังไม่เคยฉายมาก่อน
เราจะท�ำการบ้านว่าอ�ำเภอนี้เคยฉายหนังอะไรไปบ้างแล้ว เคยฉายที่วัดกลาง
บางแก้ว ตอนนั้นคนเต็ม อย่าว่าที่นั่งเลย ที่ยืนยังไม่มี แม่ค้าจะขายของหมด
ก่อนที่หนังจะฉายด้วย หนังที่ฉายที่ผมประทับใจก็ต้องยกนิ้วให้แผลเก่า,
บุญชู ค่าเช่าฟิล์มประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท และหนังที่คนดูบอกสีสวย
กาเหว่าภาพยนตร์ ก ำ เนิดขึ้นได้อย่างไร
สบายตาก็ก้านกล้วย เมื่อไม่นานที่ผ่านมาก็สร้างปรากฏการณ์คนดูกลับมาดู
คุณพ่อผม ประสบ เหมหรรษา เคยเล่าให้ฟงั ว่าหลังจากสงครามโลกครัง้ หนังกลางแปลงอีกครั้งก็เรื่องพี่มากพระโขนง ค่าจ้างฉาย ๓๐,๐๐๐ บาท ถึง
ที่ ๒ แกมาเปิดร้านซ่อมนาฬิกาอยู่ที่อ�ำเภอนครชัยศรี และรับซ่อมเครื่องยนต์ ขนาดต้องแย่งหนังกันเลย
รถและเรือ สมัยนั้นชาวบ้านใช้เรือเป็นส่วนใหญ่ แกเป็นคนชอบคิดประดิษฐ์
ด้วย เผอิญแกไปเห็นคนมาฉายหนังเครื่องฉาย ๑๖ มม. แกนึกชอบก็เลย ตอนนี้หนังกลางแปลงเป็นอย่างไรบ้าง
ตัดสินใจไปซื้อเครื่องฉายมาลองปิดวิกดูที่ตลาดท่านา นครชัยศรี จนคนรู้จัก
หนังกลางแปลงตอนนีไ้ ม่คอ่ ยได้รบั ความนิยมเหมือนเมือ่ ก่อน สมัยก่อน
มากขึน้ ชาวบ้านก็เลยเรียกวิกหนัง ช่วงเสาร์ อาทิตย์จะต้องได้รับงานออก ๓-๔ ชุด พี่ชายผมเคยมี ๔ ชุด พี่สาว
นี้ว่าวิกหนังตาลิ้ม ซึ่งเป็นชื่อเล่น ผมมี ๑ ชุด ส่วนตัวผมมี ๓ ชุด รับงานไม่หวาดไม่ไหว ตอนนี้มี ๒ ชุดก็จะแย่
ของพ่อผม ถึงช่วงเข้าพรรษาก็จะ แล้ว ตอนนี้แค่บางคนมีเครื่องฉายโปรเจกเตอร์มีจอก็ฉายหากินได้แล้ว หนัง
มี ช าวบ้ า นมาจ้ า งให้ ไ ปฉายตาม จะไม่ใช่ฟิล์มแล้วจะเป็นไฟล์ส�ำหรับฉายโปรเจกเตอร์ ทางครอบครัวเราได้รับ
งานต่าง ๆ แกก็รับงาน โดยจะมี มรดกตกทอดมาจากพ่อก็คงต้องท�ำกันต่อไป ตราบใดที่หนังกลางแปลงยัง
เครื่องฉาย ๑๖ มม. และจอผ้า ไม่หมดไปจากประเทศไทย และที่ส�ำคัญอุปกรณ์เครื่องฉายถ้าไม่ได้ใช้แล้ว
พร้อมล�ำโพงไป ส่วนเสาตั้งจอจะ หอภาพยนตร์น่าจะเป็นที่สุดท้ายที่เครื่องฉายจะไปอยู่เพื่อเก็บไว้ให้รุ่นลูก
ใช้ไม้ไผ่ ๒ ต้น จะไปตัดที่บ้าน รุ่นหลานได้ดู
เจ้าภาพ ฟิลม์ หนังและนักพากย์จะ
ตามมาอีกที การเดินทางจะไปทาง

๑๘

กิจกรรม

สุนทรียะ

ความเชื่องช้าในภาพยนตร์
หากคุณเคยสงสัยว่า ท�ำไมหนังศิลปะหรือหนังนอกกระแส
จ�ำนวนหนึ่ง มักจะช้า จังหวะเนิบ ๆ ไม่รวดเร็ว ฉับไว เหมือนหนังที่ฉาย
ตามโรงภาพยนตร์ปกติที่คุ้นเคย ต้นปีนี้เรามีค�ำตอบ
โดยปกติแล้ว ภาพยนตร์หนึง่ เรือ่ งจะมีความยาวโดยเฉลีย่ ประมาณ
๒ ชั่วโมง แต่เวลาจริงในภาพยนตร์เรื่องนั้นมักจะเป็นวัน เป็นปี หรือใน
ชั่วชีวิตตัวละครตัวหนึ่ง ทั้งนี้ภาพยนตร์เรื่องได้ใช้กระบวนการเขียนบท
และตัดต่อในการช่วยให้เรือ่ งราวทีย่ าวนานหลายปีมาอยูใ่ นเวลา ๒ ชัว่ โมง
ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ผู้ชมภาพยนตร์ส่วนมากจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี
ในขณะทีภ่ าพยนตร์ศลิ ปะหรือภาพยนตร์นอกกระแสจ�ำนวน
หนึ่ง พยายามทดลองสร้างสรรค์หรือต่อยอดแนวคิดใหม่ เพื่อให้เกิด
ภาพยนตร์ในรูปแบบใหม่ ซึง่ เวลาในภาพยนตร์กถ็ กู น�ำมาทดลองด้วยการ
พยายามใช้การตัดต่อเวลาให้น้อยลง เพิ่มความยาวของแต่ละช็อตมาก
ขึ้น ท�ำให้จังหวะของภาพยนตร์จึงเนิบช้า และกอปรกับเนื้อเรื่องที่
พยายามน�ำชีวติ ประจ�ำวันมาถ่ายทอด หลีกเลีย่ งการน�ำเสนอ “ดรามา”
ให้กับเรื่อง รวมไปถึงการค�ำนึงถึงความสมจริงของโลกความเป็นจริง
จนกลายเป็นกระแสนิยมไปทั่วโลก ส่งผลให้มีผู้ขนานนามภาพยนตร์ใน
รูปแบบดังกล่าวว่า Slow Cinema หรือภาพยนตร์เชื่องช้า
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล เป็นหนึ่งในผู้สร้างภาพยนตร์ใน
รูปแบบดังกล่าว โดยเฉพาะสุดเสน่หา ซึ่งถือเป็นภาพยนตร์เรื่องยาว
เรื่องแรกที่อภิชาติพงศ์น�ำเสนอในรูปแบบนี้ อภิชาติพงศ์ใช้ภาพ long
take และพยายามน�ำเสนอเวลาในภาพยนตร์ให้จริงตามเวลาความยาว
ของหนัง รวมไปถึงเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการเฝ้าตามตัวละครกลุ่มหนึ่งเดิน
เข้าไปท่องเที่ยวพักผ่อนในป่าในบ่ายวันหนึ่ง ด้วยรูปแบบที่แปลกใหม่
ท�ำให้ภาพยนตร์เรือ่ งนีไ้ ด้รบั ความชืน่ ชมจากนักวิจารณ์ และได้รบั รางวัล
Un Certain Regard จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ในปี ๒๕๔๕

ผู้ก�ำกับจากอาเซียนอีกคนที่โดดเด่นในการสร้างภาพยนตร์
เชื่องช้าคือ Lav Diaz จากประเทศฟิลิปปินส์ โดยนอกจากความเชื่องช้า
แล้ว ภาพยนตร์ของ Lav ยังไม่ถูกจ�ำกัดด้วยเวลา ๒ ชั่วโมงตามรูปแบบ
ภาพยนตร์ทั่วไป ภาพยนตร์ของเขามีความยาวหลากหลาย ตามความ
เหมาะสมของเนือ้ หา ซึง่ เรือ่ งทีย่ าวทีส่ ดุ ทีเ่ ขาเคยท�ำ คือเกือบ ๑๑ ชัว่ โมง
เปิดศักราชใหม่ ๒๕๖๒ หอภาพยนตร์ขอเชิญท่านมาท�ำความ
รู้จักกับสุนทรียะของภาพยนตร์แนวนี้มากขึ้น เริ่มต้นจากเดือนมกราคม
เป็นโปรแกรมผลงานภาพยนตร์ของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ที่จัดขึ้น
เพื่อฉลองการที่เขาได้รับรางวัล 2018 FIAF Award โดยในวันอาทิตย์
ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ จะเป็นกิจกรรมภาพยนตร์สโมสร จัดฉาย
สุดเสน่หา เวลา ๑๓.๐๐ น. และสนทนากันในประเด็นเรือ่ งสุนทรียะความ
เชือ่ งช้าในภาพยนตร์ กับ Dr. Philippa Lovatt อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
St. Andrew สหราชอาณาจักร ผ่านโปรแกรม Skype พร้อมด้วย ดร.
วิกานดา พรหมขุนทอง จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ถัดมา ในวันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ หอภาพยนตร์ได้ร่วมกับ
FILMVIRUS จัดโปรแกรมพิเศษ Sine ni Lav Diaz (ภาพยนตร์โดย ลาฟ
ดิอาซ) น�ำผลงานภาพยนตร์สามเรือ่ งล่าสุดของ Lav Diaz คือ A Lullaby
to the Sorrowful Mystery, The Woman Who Left และ Season
of the Devil มาจัดฉายต่อเนื่องทั้ง ๓ วัน ซึ่ง Lav Diaz จะเดินทาง
มาร่วมสนทนาหลังชมภาพยนตร์ รวมทั้งมีการแนะน�ำภาพยนตร์โดย
Pujita Guha นักวิชาการอิสระจากประเทศอินเดียที่ศึกษางานของ
ผู้ก�ำกับอิสระชาวฟิลิปปินส์ที่ท�ำหนังได้ท้าทายที่สุดคนหนึ่งผู้นี้
ดูรายละเอียดภาพยนตร์ทั้งสองโปรแกรมได้ที่หน้า ๒๔-๒๘

๑๙

กิจกรรม

ดาวดวงที่ ๑๘๓ บนลานดารา

วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒

ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ มีชื่อจริงว่า มาลาทิพย์ มีนะกนิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่
๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ที่จังหวัดนครนายก ในครอบครัวข้าราชการ เป็น
พี่สาวคนแรกในบรรดาพี่น้องทั้งหมด ๕ คน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ที่โรงเรียนสตรีอยุธยาอนุสรณ์มูลนิธิ
แก่นใจเริม่ เข้าสูว่ งการภาพยนตร์ตงั้ แต่อายุประมาณ ๑๗ ปี จากการ
ชักน�ำของสนั่น นาคสู่สุข ให้มาแสดงภาพยนตร์ ๑๖ มม. พากย์สด เรื่องเจ็ด
ตลุมบอน ออกฉายเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่โรงภาพยนตร์
พัฒนากร โดยเธอได้แสดงร่วมกับดาราชื่อดังอย่างทักษิณ แจ่มผล สุรสิทธิ์
สัตยวงศ์ ฯลฯ ก�ำกับโดย ส. อาสนจินดา ผู้น�ำพาเธอไปสู่ภาพยนตร์เรื่องอื่น ๆ
อีกมากมาย
นับจากนั้น เธอก็มีผลงานภาพยนตร์มากมายอย่างต่อเนื่อง เช่น
ขุนดง (๒๕๐๗) จ�ำปูน (๒๕๐๗) ชายชาตรี (๒๕๐๗) พระรถ-เมรี (๒๕๐๘)
เพชรตัดเพชร (๒๕๐๙) เกล้าฟ้า (๒๕๐๙) 5 พยัคฆ์สาว (๒๕๑๐) จ้าวอินทรี
(๒๕๑๑) ทรามวัยใจเพชร (๒๕๑๑) ปีศาจเสน่หา (๒๕๑๒) จอมคน (๒๕๑๒)
พญาโศก (๒๕๑๒) บ้านวังแดง (๒๕๑๓) ยอดต่อยอด (๒๕๑๔) ฯลฯ รวมแล้ว
กว่า ๑๐๐ เรื่อง โดยมีหน้าตาอันสวยหวานและรูปร่างทรวดทรงที่งดงามเป็น
เอกลักษณ์ รวมทั้งฝีมือการแสดงอันโดดเด่น นับเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิง
คนส�ำคัญที่สร้างสีสันให้แก่วงการภาพยนตร์ไทยในยุคทองของหนังไทย
๑๖ มม. ก่อนที่เธอจะตัดสินใจถอนตัวออกจากวงการภาพยนตร์ไทย
พร้อม ๆ กับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคหนัง ๓๕ มม. เสียงในฟิล์มเรื่อง
เกาะสวาทหาดสวรรค์ ( ๒๕๑๒) อย่างเต็มตัว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕
วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ หลังจากห่างหายจากวงการไปเกือบ
๕๐ ปี แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ จะมาปรากฏตัวอีกครั้งให้แฟน ๆ ที่คิดถึงบทบาท
บนจอเงินอันเปี่ยมเสน่ห์ของเธอได้ชื่นชม โดยจะเดินทางมาประทับรอยมือ
รอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๘๓ บนลานดารา อมตนุสรณ์ส�ำหรับดวงดาวบน
โลกภาพยนตร์ไทย และมาร่วมบอกเล่าถึงประสบการณ์เมือครั้งโลดแล่นอยู่ใน
วงการภาพยนตร์ไทย ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน)
เปิดงานด้วยการฉายผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องเจ้าหญิง (๒๕๑๒)
ผลงานการสร้างของแท้ ประกาศวุฒิสาร ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น เป็นต้นไป
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด
กำ�หนดการ
๑๓.๐๐ น. ฉายภาพยนตร์เรื่องเจ้าหญิง (๒๕๑๒)
พร้อมการพากย์สด (๑๗๐ นาที)
๑๖.๐๐ น. พิ ธี ป ระทั บ รอยมื อ รอยเท้ า บนลาน
ดาราของแก่นใจ มีนะกนิษฐ์
๑๖.๓๐ น. สนทนากับแก่นใจ มีนะกนิษฐ์
๑๗.๓๐ น. จบกิจกรรม

๒๐

กิจกรรม

(๑๙๖๑)

จิ๊กโก๋มีกรรม

โดย กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน

ออกแบบท่าเต้นที่แหกขนบของมิวสิกได้ตื่นเต้นเร้าใจที่สุด
เพลงเอกของเรือ่ งคือ Tonight ซึง่ เป็นบทรักทีบ่ นั ไดหนีไฟของ
โทนีและมาเรีย หวานและเพราะ มีนกั ร้องอีกหลายรายเอาไปร้องจนเป็น
เพลงฮิต เพลงนีถ้ กู น�ำกลับมาใช้อกี ครัง้ ในตอนท้ายเรือ่ ง เมือ่ พวกเจ็ตและ
ชาร์กส์ก�ำลังยกพวกจะไปตีกัน โดยมีอีกเพลงหนึ่งซึ่งใช้ชื่อว่า Tonight
เหมือนกัน แต่ท่วงท�ำนองลีลานั้นหนักแน่นเร้าใจกว่า ทั้งสองเพลงนี้ถูก
น�ำมารวมกันอย่างเนียนสนิท ทั้งที่มีความแตกต่างกันมากมาย และให้
ชือ่ ใหม่วา่ Quintet เพราะเป็นการบรรยายถึงความรูส้ กึ ของตัวละครเอก
ห้าฝ่าย
ถึงแม้จะรักษาเรือ่ งราวดัง้ เดิมของเชกสเปียร์เอาไว้ West Side
Story ก็ยงั สอดแทรกปัญหาสังคมในปัจจุบนั (โดยเฉพาะในนิวยอร์ก) เอา
ไว้ด้วย ภาพหาเสียงเลือกตั้งของนักการเมืองบนผนังตึก มองเหตุการณ์
ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างเฉยเมย เน้นถึงเนือ้ หาส�ำคัญของเพลง Gee, Officer
Krupke ที่กล่าวถึงแล้ว และเพลง America ของพวกชาร์กส์ก็แสดงถึง
ปัญหาการเหยียดผิวในอเมริกา เพลงนี้ต่อมากลายเป็นเพลงฮิตของ
ทรินโี ลเปซ ท่าเต้นร�ำในเพลงนีเ้ ป็นฝีมอื ของเจอโรม ร็อบบินส์ ถึงจะมีทา่
แปลก ๆ เช่นการเตะก้นกัน ก็ยงั ดูเป็นงานเป็นการเป็นแบบแผนของหนัง
มิวสิคัล
จุดเด่นที่สุดของ West Side Story อยู่ที่งานโปรดักชันดีไซน์
ของคริส ลีเวน มีบางฉากทีถ่ า่ ยท�ำกันตามถนนหนทางจริง ๆ ของนิวยอร์ก
แต่ส่วนใหญ่ก็สร้างกันในโรงถ่ายและน�ำมาต่อกันได้อย่างสนิท การใช้สี
ของหนังน่าตื่นเต้นที่สุด โดยเฉพาะการแยกตัวละครสองกลุ่มออกจาก
กันด้วยสีของเสื้อผ้า พวกชาร์กส์จะใช้สีแท้ที่โดดเด่นมาก ในขณะที่พวก
เจ็ตก็เป็นสีพาสเทลที่สดใส ท�ำให้เกิดปฏิวัติทางด้านการแต่งกายของ
ผู้ชายทั่วโลก หลังจากหนังเรื่องนี้ออกฉายก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็น
หนุ่ม ๆ สวมเสื้อสีเหลืองมะนาวหรือม่วงสดใสกับรองเท้าผ้าใบสารพัด
สีกันทั่วบ้านทั่วเมือง
ทีเด็ดพิเศษด้านงานดีไซน์ของหนังเรื่องนี้ อยู่ที่ฝีมือ การ
ออกแบบไตเติลตอนต้นและท้ายเรื่องของซอล บาสส์ ตอนต้นเรื่องนั้น
เป็นภาพร่างลายเส้นทีเ่ ราดูไม่ออกว่าเป็นภาพอะไร (ก่อนจะเฉลยว่าเป็น
ภาพเกาะแมนฮัตตันในตอนท้าย) ประกอบกับสีพื้น ซึ่งจะเปลี่ยนไปตาม
อารมณ์ของเพลงในเรือ่ งทีเ่ อามาใช้ประกอบ เสียงเพลงและสีทใี่ ช้ในตอน
นีเ้ ล่าเรือ่ งเนือ้ หาหลักของหนังได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนการบอกเครดิตตอน
ท้ายเรื่องนั้น ใช้วิธีเขียนแบบคนมือบอนเอาไว้ตามผนังตึก หน้าต่าง
กระจก และป้ายจราจร
West Side Story คือการประสานศิลปะของละครเพลงกับ
เทคนิคของหนังได้อย่างเยี่ยมยอดที่สุดเท่าที่เคยมีการท�ำกันมา

หนังเพลงยิง่ ใหญ่ทดี่ ดั แปลงมาจากบทละคร tragedy ของวิลเลียม
เชกสเปียร์ เป็นโศกนาฏกรรมที่ช็อกแฟนหนังเพลงในยุคนั้น เพราะจบ
ลงด้วยการตายของตัวละครเอกถึงสามคน แล้วก็ยงั โดนกรรมซัดในเมือง
ไทยที่เข้ามาแล้วถูกแช่แข็งอยู่ถึงสองปี เพราะคณะกรรมการเซ็นเซอร์
ของเราเห็นว่าเป็นเรือ่ งของแก๊งวัยรุน่ มีการยกพวกตีกนั กลัวเด็กไทยจะ
เอาเยี่ยงอย่าง ท�ำราวกับว่าไม่เคยรู้จักแดง ไบเล่ย์อย่างนั้น
ปี ๑๙๖๑ West Side Story ขึ้ น สู ่ จ อเงิ น ด้ ว ยระบบ
พานาวิชัน ๗๐ มม. อ�ำนวยการสร้างโดย วอลเตอร์ มีริช แห่งบริษัทมีริช
คัมปะนี ในสังกัดบริษทั ยูไนเต็ด อาร์ทสิ ต์ เจอโรม ร็อบบินส์ มารับหน้าที่
ผู้ก�ำกับ ร่วมกับมือเก่าของวงการหนังคือ โรเบิร์ต ไวส์ เออร์เนสต์
เลห์แมน เขียนบทภาพยนตร์ จอห์นนี กรีน ก�ำกับดนตรี และคริส เลเวน
ก�ำกับศิลป์ หนังกวาดรางวัลออสการ์ของปีนั้นไปถึงสิบสาขา รวมทั้ง
รางวัลหนังยอดเยี่ยมและผู้ก�ำกับยอดเยี่ยม
ผูก้ �ำกับทัง้ สองคนแบ่งหน้าทีก่ นั อย่างชัดเจน เจอโรม ร็อบบินส์
รับหน้าที่ในฉากที่เป็นเพลงและระบ�ำ ส่วนอื่น ๆ ก็เป็นหน้าที่ของ
โรเบิร์ต ไวส์ ยกเว้นในช่วงท้ายของการถ่ายท�ำ ซึ่งร็อบบินส์ต้องถอนตัว
ไปเพราะติดงานละคร ไวส์จึงต้องก�ำกับทั้งสองส่วน และจะเห็นความ
แตกต่างได้ชดั เจนในฉากเพลง Gee, Officer Krupke ทีเ่ ขาเป็นคนก�ำกับ
ฉากนีเ้ ป็นฉากทีแ่ จกแจงถึงปัญหาของเด็กวัยรุน่ ซึง่ เกิดจากการขาดความ
รับผิดชอบของผูใ้ หญ่ ไม่มลี ลี าท่าเต้นทีง่ ดงามน่าตืน่ ตาตืน่ ใจอย่างในฉาก
อื่น ๆ ซึ่งร็อบบินส์เป็นคนก�ำกับ ไวส์ปล่อยให้ผู้แสดงทุกคนออกท่าทาง
กันไปอย่างอิสระและสนุกสนาน
จุดเด่นของ West Side Story ทีแ่ ตกต่างจากละครเพลง รวม
ทั้งหนังเพลงทั่วไปในยุคนั้น ก็คือการใช้ดนตรีแจ๊ซเป็นเพลงประกอบ ถึง
กับได้ชอื่ ว่าเป็น Jazz Opera เช่นเพลงแรก Jet Song ซึง่ เป็นแจ๊ซชัดเจน
ประกอบกับท่าเต้นที่ดัดแปลงมาจากกิริยาท่าทางของคนทั่วไป (เน้นที่
วัยรุ่น) ในชีวิตปกติประจ�ำวัน และเพลง Cool ซึ่งอยู่ในช่วงท้ายหลังจาก
ทีเ่ กิดเหตุรนุ แรงถึงขัน้ ทีห่ วั หน้าแก๊งทัง้ สองฝ่ายต้องตายไป ไอซ์ (ทัคเกอร์
*ตัดทอนมาจากบทความ West Side Story จิ๊กโก๋มีกรรม ใน
สมิธ) ปลอบใจพรรคพวกให้ใจเย็น ๆ ทั้งสองเพลงนี้ท�ำเอาการดีดนิ้วมือ
กลายเป็นท่าบังคับของวัยรุน่ ทัว่ โลก ส�ำหรับเพลง Cool เจอโรม ร็อบบินส์ หนังสือ “รวมพลังหนังและเพลง” ของส�ำนักพิมพ์ Starpics

๒๒

Cloud Of Romance
รักในม่านเมฆ (๑๙๗๗)

หวั่นลั่ว ’s CHOICE
โดย มโนธรรม เทียมเทียบรัตน์

ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด เครือกรุงเกษม (นนทนันท์, ในยุคต่อมา) วาง
โปรแกรมรักในม่านเมฆ เข้าฉายรับเทศกาลตรุษจีนปี ๒๕๒๐ ทีโ่ รงกรุงเกษม
โดยไม่หวั่นกระดูกเบอร์แข็งเรื่องอื่น ๆ ทั้งไทยและเทศที่เข้ารับเทศกาล
เดียวกัน
ส�ำหรับชื่อเรื่องภาษาจีน (我是一片雲) ถ้าไม่มีแอปฯ แปลภาษา ก็
จะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าหมายถึง “ฉัน-คือ-เมฆ-ก้อน-หนึ่ง” ซึ่งถ้าเป็นคน
ไต้หวันแล้วโตทันดูตอนฉายครั้งแรกคงโดนกลืนไปกับหนังตั้งแต่เปิดเรื่อง
แล้วหนังก็จบลงด้วยบทพูดประโยคเดิม เป็นเสียงพูดของนางเอก ‘หวัน่ ลัว่ ’
(หลินชิงเสีย) คนดูก็พร้อมจะหลั่งน�้ำตาหรือไม่ก็เตรียมพร้อมออกจากโรง
แล้วซื้อตั๋วกลับมาดูซ�้ำในรอบถัดไป
รักในม่านเมฆ อาจอยู่ฝั่งตรงข้ามกับศิลปะภาพยนตร์ซึ่งนั่นก็มิใช่ข้อ
เสียเปรียบ ขณะที่ตัวหนังกลับไม่ถูกลืมและถูกพูดถึงอยู่เรื่อย ๆ โดยเฉพาะ
คนทีก่ �ำลังอยูใ่ นวัยพ่อวัยแม่เวลานี้ มีอะไรในหนังทีท่ �ำให้พวกเขารูส้ กึ ‘โดน’
ได้ถึงเยี่ยงนี้
ฉะนั้นย่อมไม่น่าแปลกใจ ถ้าบทนางเอกของเรื่อง “ต้วนหวั่นลั่ว” จะ
มีอายุเพียงยี่สิบซึ่งยังอยู่ในวัยรุ่น แม้คาแรกเตอร์ในเรื่องจะออกมาดูเป็น
ผู้ใหญ่เกินวัยจริงไปหลายปี เหลือเพียงส่วนเดียวที่หนังยังคงเก็บความใส
ตามวัยจริงจึงมีให้เห็นแค่ช่วงไตเติลเปิด ครั้นพอดูไปนาน ๆ บทหนังก็จะ
เพิ่มวัยให้เธอเสร็จ จนกระทั่งเธอเปลี่ยนเป็นสาวรุ่นผู้ใหญ่เต็มตัว ซึ่งไม่
เฉพาะแค่สไตล์การแต่งตัว(ที่ปกปิดมิดชิดผิดแนวหนังวัยรุ่นยุคหลัง ๆ)
ทางเลือก วิธีคิด และชะตากรรมที่ท�ำลายภาพใส ๆ ของคนในวัยรุ่นจริง ๆ
ออกไปเกือบหมด
ผู้ก�ำกับ Chen Hung-Lieh (หรือแม้แต่ผู้ประพันธ์ต้นต�ำรับฉบับ
หนังสือ Lau Chiung) มองคนรุ่นใหม่ ๆ ด้วยสายตาของคนรุ่นตนเอง ตัว
ละครรุ่นหนุ่ม ๆ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันสามคน หนึ่งคนดูเป็นผู้ใหญ่มาก ๆ คือ กู้
โหย่วหลาน (ฉินฮัน่ ) อีกคนทีพ่ อจะดูหนุม่ ขึน้ มาหน่อย ก็ยงั ดูแก่กว่านางเอก
หลายปีคือ เม่งเฉียว (ฉินเสียงหลิน) กับอีกคนที่น่าจะใกล้เคียงกับคนในวัย
รุ่นสมวัยจริง ๆ คือ ตัวพี่ชายหวั่นลั่ว (Ma Yung Lin) แต่มีอยู่คนหนึ่งที่สร้าง
ความน่าทึ่งเหมือนข้ามเวลามามีชื่อตรงกับคนสมัยนี้จริง ๆ (แถมเป็นดารา
ซะอีก) คือในเรื่องใช้ชื่อ ‘หลี่ปิงปิง’ (แสดงโดย Terry Hu) เป็นน้องสาวของ
โหย่วหลานอีกที
หนังสร้างในยุคทีค่ นดู แฟนหนังยังติดอยูก่ บั ดาราคูข่ วัญ ฉินฮัน่ ถ้าไม่
คู่กับจางอ้ายเจีย ก็ต้องหลินฟ่งเจียว มาเรื่องนี้ พอเห็นมีหลินชิงเสีย คนดูก็
คาดไว้ก่อนแล้วว่าพระเอกก็ต้องฉินฮั่น ขณะที่หนังกลับเลือกที่จะเปิดด้วย

ตัวละครของฉินเสียงหลินคือ เมิง่ เฉียว แล้วค่อยมาแนะน�ำตัวละครทีฉ่ นิ ฮัน่
แสดงคือโหย่วหล่าน ซึง่ มีความพร้อมรอบด้าน ขณะทีว่ กิ ฤตของเรือ่ งไปหนัก
อยูท่ บี่ า้ นของฝ่ายเมิง่ เฉียว (โดยเฉพาะบทแม่) ตกลงนางเอกจึงอยูต่ รงกลาง
ที่จะต้องเลือกชายสองคนไปพร้อม ๆ กัน และยิ่งต่อมาก็มีการให้นางเอก
บังเอิญไปล่วงรู้ความลับเกี่ยวกับชาติก�ำเนิดแท้จริงของตัวเองเข้าอีก
ชีวิตของนางเอกหวั่นลั่วดูจะเดินหน้าไปอย่างราบรื่น... เมื่อเรียนจบ
พ่อของเธอได้ฝากฝังให้เธอได้งานเป็นนักเขียนประจ�ำในแมกกาซีนชื่อดัง
ขณะทีช่ วี ติ รักของเธอกลับโลดโผนไม่แพ้เรือ่ งในนิยาย ไม่วา่ จะด้วยอคติทมี่ า
จากแม่ของเมิ่งเฉียว แล้วไหนจะปมเกี่ยวกับสายเลือดเดิมที่ว่าเธอมิได้เกิด
กับครอบครัวที่ชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก สรุปหวั่นลั่วมีสมการให้เธอต้องตัดสิน
ใจเลือกทัง้ แนวราบและแนวดิง่ ระหว่างชายหนุม่ ทีโ่ ตมาด้วยกัน (โหย่วหล่าน)
หรือหนุม่ ทีท่ �ำให้เธอได้รจู้ กั รักแท้ (เมิง่ เฉียว) พ่อแม่ทเี่ ธอใช้นามสกุลของเขา
(คุณและคุณนายต้วน) หรือแม่ผู้ให้ก�ำเนิด (คุณนายสี่ ) สตรีวัยกลางคนที่
ปรากฏตัวให้เห็นอยู่ห่าง ๆ ทว่ามาเปิดเผยให้เธอทราบในวัยยี่สิบ ก่อนจะ
พบเบื้องหลังซ้อนเข้าไว้อีกชั้นว่า(เคย)มีอาชีพเป็นสาวเต้นร�ำ
การตัดสินใจว่าจะเลือกข้างไหน (หนุม่ ภูมฐิ านหรือนักข่าว/ครอบครัว
ผู้มีอันจะกินหรืออดีตแดนเซอร์) ย่อมมีส่วนสะท้อนวิธีคิด โลกทัศน์ของคน
ท�ำหนังซึง่ จ�ำเป็นต้องสร้างเพือ่ สนองตอบกระแสสังคม ขณะทีค่ นรุน่ ใหม่อาจ
เห็นเป็นตรงข้าม การเป็นนางระบ�ำแดนเซอร์มใิ ช่อาชีพน่าอับอายเท่า ๆ กับ
ทีช่ ายซึง่ อ้างสถาบันการสมรสมาเป็นข้อได้เปรียบจนกลายเป็นการตัดราคา
ตนเอง และยิ่งหนังมีการใช้ภาพถ่ายงานแต่งงานของคนสองคู่ ซึ่งจงใจจะ
ให้ดูเหมือนของขลัง แต่ใส่มาแล้วกลับดูหลอน
หนังเปิดโอกาสให้คนดูฮาแบบคนท�ำไม่ได้ตงั้ ใจอยูห่ ลายช่วง อย่างการ
ปะทะคารมระหว่าง(ว่าที)่ แม่ผวั กับลูกสะใภ้ เมือ่ คุณนายเมิง่ ยกเอาเรือ่ งชาติ
ตระกูลมาถกเถียง ทั้ง ๆ ที่เธอเองก็เพิ่งมารู้พร้อม ๆ กับคนดู ซึ่งถ้าพวก ๆ
คุณนายมีเรื่องราวกันขนาดนี้ ดีไม่ดี ‘รักในม่านเมฆ’ ก็อาจกลายเป็นหนัง
ภาคต่อไปทันที (พ่อของเมิ่งเฉียวหายไปไหน ก่อนแม่ของเมิ่งเฉียวจะเคี่ยว
อย่างทีเ่ ห็น เธอเคยผ่านอะไรบ้างเมือ่ สมัยยังสาว อย่างน้อยก็นา่ จะใกล้เคียง
กับช่วงก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนและไต้หวันแยกประเทศ)
ด้วยเวลาทีผ่ า่ นไปของคนรุน่ หนุม่ สาวในเรือ่ ง (ราวสีส่ บิ สองปี, ๒๕๒๐๒๕๖๒) ถ้าเรือ่ งราวของหวัน่ ลัว่ ยังคงมีตอ่ วัยของเธอก็นา่ จะเขยิบขึน้ มาเป็น
คนรุ่นเดียวกับคุณนายสี่(ผู้ให้ก�ำเนิด)หรือมาดามเม่งบ้าง.... หวั่นลั่ว(ในวัย
๖๕ เท่าตัวนักแสดง)ในทุกวันนี้จะเปลี่ยนไปแค่ไหน

โปรแกรมฉายภาพยนตร์ทึ่ง! หนังโลก
อาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
West Side Story (๒๕๐๔ / ๑๕๑ นาที)
อาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
Cloud of Romance (๒๕๒๐ / ๙๖ นาที)
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บัตรราคา ๑๒๐ บาท, ๑๔๐ บาท และ ๑๖๐ บาท

๒๓

โปรแกรมฉายเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
Screening Program

อังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. แผลเก่า

(โปรแกรมพิเศษวันขึ้นปีใหม่)
๒๕๒๐ / ก�ำกับโดย เชิด ทรงศรี / สร้างโดย เชิดไชยภาพยนตร์ /
น�ำแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, นันทนา เงากระจ่าง / ความยาว
๑๓๒ นาที

เดือนมกราคม หอภาพยนตร์ฉลองการได้รับ
รางวัล 2018 FIAF Award ของ อภิ ช าติ พ งศ์
วีระเศรษฐกุล ด้วยการน�ำผลงานภาพยนตร์เรือ่ งยาว
ของเขามาจัดฉายให้ชมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันสุดท้าย คืออาทิตย์ที่ ๒๗
มกราคม ซึง่ จะจัดฉายเรือ่ ง สุดเสน่หา พร้อมสนทนา
กันในหัวข้อ “สุนทรียะความเชื่องช้าในภาพยนตร์”
จากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ หอภาพยนตร์จะ
ได้ต้อนรับผู้ก�ำกับจากอาเซียนที่ก�ำลังมีชื่อเสียงใน
ระดับโลกอีกคน นั่นคือ Lav Diaz นักท�ำหนังอิสระ
ชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งจะเดินทางมาสนทนากับผู้ชมใน
กิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ของเขาที่ชื่อว่า “Sine ni
Lav Diaz” ทีจ่ ดั ร่วมกับ FILMVIRUS ในวันที่ ๑๕-๑๗
กุมภาพันธ์
ในขณะเดียวกัน เดือนนี้ยังมีเหตุการณ์ส�ำคัญ
คือ การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ในวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ หอภาพยนตร์จึงได้จัดโปรแกรมเลือกตั้ง
๒๕๖๒ ขึ้น โดยน�ำหนังไทยและต่างประเทศที่มี
การพูดถึงการเลือกตัง้ หรือมีประเด็นทางการเมืองที่
น่าสนใจมาจัดฉายต้อนรับปรากฏการณ์ที่อาจจะ
กลายเป็นประวัตศิ าสตร์หน้าส�ำคัญของการเมืองไทย
นอกจากนีท้ งั้ ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์
ยังมีโปรแกรมผลงานของนักแสดงคนส�ำคัญของไทย
สองท่านฉายควบไปตลอดทั้งสองเดือน โปรแกรม
แรกคือโปรแกรมร�ำลึก พิศาล อัครเศรณี ที่เพิ่ง
เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
โปรแกรมที่สองคือ โปรแกรมต้อนรับ แก่นใจ
มี น ะกนิ ษ ฐ์ อดี ต นั ก แสดงหญิ ง ที่ จ ะเดิ น ทางมา
ประทับรอยมือรอยเท้าบนลานดาราในวันเสาร์ที่
๒๖ มกราคม โดยในวันดังกล่าวจะมีการจัดฉาย
ภาพยนตร์ท่ีเธอร่วมแสดง เรื่อง เจ้าหญิง ผลงาน
การสร้ า งของ แท้ ประกาศวุ ฒิ ส าร พร้ อ มการ
พากย์สด รวมทั้งในวันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ จะจัด
ฉายผลงานของ แท้ ประกาศวุฒิสาร พร้อมการ
พากย์สด อีก ๑ เรื่องคือ โตนงาช้าง ทั้งสองเรื่องนี้
เป็นส่วนหนึง่ ในกิจกรรมประกอบนิทรรศการ “๑๐๐ ปี
สุภาพบุรษุ เสือแท้” ทีม่ ขี นึ้ ทีโ่ รงภาพยนตร์ศรีศาลายา
ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑–๑๐ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒

๒๔

ผลงานของเชิด ทรงศรี ที่ “ส�ำแดงความเป็นไทยต่อโลก”
และเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ไทยที่ดีที่สุดตลอดกาล
สร้างจากวรรณกรรมขึน้ หิง้ ของไม้ เมืองเดิม โดยหอภาพยนตร์บรู ณะขึน้ ใหม่จากฟิลม์ ในการอนุรกั ษ์ เล่า
เรื่องราวโศกนาฏกรรมของขวัญและเรียม คู่รักแห่ง
ท้องทุง่ บางกะปิทสี่ าบานกับเจ้าพ่อไทรว่าจะซือ่ สัตย์
ต่อกัน แต่ตระกูลของทั้งคู่กลับเป็นศัตรูกัน พ่อของ
เรียมจึงกีดกันด้วยการขายเรียมให้ไปอยู่กับคุณนาย
ทองค�ำที่บางกอก เมื่อเรียมกลับมาเยี่ยมบ้าน ขวัญก็
พบว่าเธอดูสูงส่งจนไม่เหมือนเรียมคนเดิมอีกต่อไป
วันพุธที่ ๒ – วันพฤหัสบดีที่ ๓
มกราคม ๒๕๖๒

จั ด ฉายภาพยนตร์ ก ลางแปลง ณ งานอุ ่ น ไอรั ก
คลายความหนาว ครั้งที่ ๒ (งดฉายภาพยนตร์ที่
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)
วันศุกร์ ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. มนต์รักอสูร
(โปรแกรมร�ำลึกพิศาล อัครเศรณี)
๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย / สร้างโดย เอเพ็กซ์
โปรดักชัน่ / น�ำแสดงโดย พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ /
ความยาว ๑๐๓ นาที

วันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. Magical Mystery
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๖๐ / ก�ำกับโดย Arne Feldhusen / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย /
น�ำแสดงโดย Charly Hübner,
Marc Hosemann, Detlev Buck,
Annika Meier / ความยาว ๑๑๑
นาที (ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยาย
ภาษาอังกฤษและไทย)

ภาพยนตร์แนวโรดมูฟวีที่มี
เมืองฮัมบูร์กในช่วงทศวรรษ ๑๙๙๐ เป็นฉากหลัง
เล่าเรื่องราวของชาร์ลี ชมิดท์ ชายวัยกลางคนที่เพิ่ง
เลิกเหล้าเลิกยา เขาได้พบเพือ่ นเก่าทีเ่ ป็นโปรดิวเซอร์
เพลงซึ่งชักชวนให้มาร่วมงานเป็นคนขับรถประจ�ำ
วงดนตรี ชาร์ลแี ละคณะต้องเดินสายไปจัดการแสดง
ดนตรีอิเล็กทรอนิกทั่วประเทศเยอรมัน ท่ามกลาง
บรรยากาศสนุกสุดเหวี่ยงที่เต็มไปด้วยแสงสีและ
เหล้ายา
Sun 6 Jan / 13.00 / 111 min / Germany / 2017
เวลา ๑๕.๐๐ น. La La Land
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๙ / ก�ำกั บ โดย Damien
Chazelle / สนับสนุนโดย โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซเี อ / น�ำแสดง
โดย Ryan Gosling, Emma
Stone / ความยาว ๑๒๘ นาที
(ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์เพลงเรื่องดังที่ได้
แรงบันดาลใจจากหนังเพลง
คลาสสิกจ�ำนวนมาก เล่าเรื่องราวความรักที่ควบคู่
ไปความฝันของเซบาสเตียน หนุ่มนักเปียโนแจ๊ซ ที่
ได้พบรักกับมีอา นักแสดงสาวดาวรุง่ แต่แล้วพวกเขา
ทั้งคู่กลับพบว่าการตั้งใจในการท�ำงานเพื่อไล่ตาม
ความฝันของแต่ละฝ่าย เป็นปัจจัยที่ท�ำให้ความ
สัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มระหองระแหง
Sun 6 Jan/15.00/128 Min/ English / 2016

หลังจากที่สูญเสียภรรยาไป เทิดได้สาบานกับตัวเอง
ว่าจะไม่มีใครแทนภรรยาของตนได้ กระทั่งพบกับ
น�้ำผึ้ง ครูสาวแสนอ่อนโยนที่เข้ามาท�ำให้หัวใจเขา
สั่นคลอน ราวกับถอนค�ำสาปให้อสูรร้ายกลับไปมี
หัวใจอันอบอุ่นได้อีกครั้ง
วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒
DCP
เวลา ๑๓.๐๐ น. ดอกฟ้าในมือมาร
(โปรแกรมผลงานอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล)
๒๕๔๓ / ก�ำกับโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล / สร้างโดย
9/6 CINEMA FACTORY, FIRECRACKER FILM, HUBERT
BALS FUND / น�ำแสดงโดย สมศรี พิณโยผล, กรรณิการ์
นารอง, ดวงใจ หิรัญศรี / ความยาว ๘๔ นาที

ผลงานภาพยนตร์เรือ่ งยาวเรือ่ งแรกของอภิชาติพงศ์
วีระเศรษฐกุล เป็นสารคดีแนวทดลองที่ใช้แนวคิด
ของศิลปะฝรั่งเศสที่เรียกว่า Exquisite corpse คือ
การวาดรูปแล้วพับไว้แล้วส่งให้คนต่อไปวาดต่อไป
เรื่อย ๆ ภาพยนตร์ได้พาผู้ชมเดินทางไปพร้อมกับ
เรื่องเล่าที่คาดไม่ถึงจากผู้คนอันหลากหลายจาก
เหนือจรดใต้ของประเทศไทย เริ่มต้นจากเรื่องของ
ครูดอกฟ้า เด็กชายพิการ และมนุษย์ต่างดาว
Sat 5 Jan / 13.00 / 84 min / Thailand / 2000

DCP
เวลา ๑๕.๐๐ น. ลุงบุญมีระลึกชาติ
(โปรแกรมผลงาน อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล / สร้างโดย
Illuminations Films , Kick the Machine Films, Illuminations
Films Past Lives, Anna Sanders Films, The Match Factory,
GFF Film-und Fernsehproduktion KG, Eddie Saeta SA /
น�ำแสดงโดย ธนภัทร สายเสมา, เจนจิรา จันทร์สุดา, ศักดิ์ดา
แก้วบัวดี / ความยาว ๑๐๘ นาที (ภาษาไทย ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ผลงานชิ้นเอกของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ที่ได้รับ
รางวัลปาล์มทองค�ำ จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์
ครั้งที่ ๖๓ และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ เรื่องราวการระลึกชาติของบุญมี
ชายซึ่งป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง
Sat 5 Jan / 15.00 / 108 min / Thailand / 2010

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก

วันอังคารที่ ๘ – วันพฤหัสบดีที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๖๒

จั ด ฉายภาพยนตร์ ก ลางแปลง ณ งานอุ ่ น ไอรั ก
คลายความหนาว ครั้งที่ ๒ (งดฉายภาพยนตร์ท่ี
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)
วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น.
ดูหนังคลาสสิกกับ
ม.ล.วราภา เกษมศรี

ร่ ว มชมหนั ง คลาสสิ ก กั บ
ม.ล.วราภา เกษมศรี ผู้อยู่
เบือ้ งหลังหนังไทยเรือ่ งส�ำคัญ
หลายเรื่องและเป็นครูสอน
ภาพยนตร์แก่นกั เรียนโรงเรียน
ทางเลือกหรือค่ายอบรมต่าง ๆ มากมาย ทีจ่ ะมาชวน
ผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อโลกและชีวิตหลังชม
ภาพยนตร์
วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. Maya the Bee
(โปรแกรมพิเศษวันเด็กแห่งชาติ)
๒๕๕๗ / ก�ำกับโดย Alexs Stadermann / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย /
น�ำแสดงโดย Noah Taylor, Kodi
Smit-McPhee และ Richard
Roxburgh / ความยาว ๘๙ นาที
(พากย์ไทย)

เรือ่ งราวของผึง้ น้อยตัวป่วนที่
ชอบแหกกฎต่าง ๆ โดยมีกฎห้ามยุง่ กับตัวต่อ วันหนึง่
เธอถูกสงสัยว่าสมรู้ร่วมคิดกับตัวต่อขโมยนมผึ้งไป
เธอจึงได้ร่วมมือกับวิลลีเพื่อนรักและเพื่อนตัวอื่น ๆ
จับผู้ร้ายตัวจริงและรักษารังผึ้งไว้ จึงท�ำให้ยุติความ
ขัดแย้งระหว่างผึ้งกับตัวต่อลงได้
เวลา ๑๕.๐๐ น. Charlotte’s Web

(โปรแกรมพิเศษวันเด็กแห่งชาติ)
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย Gary Winick
/ ลิขสิทธิ์ของ บริษัท ยูไนเต็ด โฮม
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด / น�ำแสดง
โดย Julia Roberts, Dakota
Fanning / ความยาว ๙๗ นาที
(พากย์ไทย)

ภาพยนตร์ในโครงการโรงหนัง
โรงเรียนของหอภาพยนตร์
เล่ า ถึ ง เรื่ อ งราวความผู ก พั น ระหว่ า งแมงมุ ม ที่ ชื่ อ
ชาร์ลอ็ ต กับหมูทชี่ อื่ วิลเบอร์ ทีต่ า่ งเห็นความงดงาม
ของกันและกัน และคอยช่วยเหลือ ให้ก�ำลังใจกัน
วันหนึ่งเมื่อวิลเบอร์ก�ำลังจะถูกน�ำไปฆ่าเป็นอาหาร
ชาร์ล็อตจึงได้ชักใยสะกดเป็นตัวอักษรสื่อให้มนุษย์
เห็ น ถึ ง ความวิ เ ศษของวิ ล เบอร์ เพื่ อ ให้ เ พื่ อ นรั ก
รอดพ้นจากการถูกฆ่า

ฉาย West Side Story (๒๕๐๔) เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บัตรราคา ๑๒๐ บาท
๑๔๐ บาท และ ๑๖๐ บาท (งดฉายภาพยนตร์ที่
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)
วันอังคารที่ ๑๕ – วันพฤหัสบดีที่ ๑๗
มกราคม ๒๕๖๒

จั ด ฉายภาพยนตร์ ก ลางแปลง ณ งานอุ ่ น ไอรั ก
คลายความหนาว ครั้งที่ ๒ (งดฉายภาพยนตร์ที่
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)
วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. ครูเสือ

(โปรแกรมร�ำลึกพิศาล อัครเศรณี)
๒๕๒๗ / ก�ำกับโดย ชรินทร์ ทองสิงห์ / สร้างโดย อัครเศรณี
โปรดั ก ชั่ น / น�ำแสดงโดย พิ ศ าล อั ค รเศรณี , สุ พ รรษา
เนื่องภิรมย์ / ความยาว ๙๘ นาที

ครูเพิ่ม เป็นครูที่ยึดถือระบบการสอนแบบเก่า ที่
เข้าถึงเด็กนักเรียนทุกคนอย่างเอาจริงเอาจังและ
ควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในกรอบ
เป็นอย่างดีจนนักเรียนต่างเรียกครูเพิ่มว่าครูเสือ
วันหนึ่งเขาต้องพบกับครูบุษบง ครูหัวสมัยใหม่ที่
จบมาจากต่างประเทศ แม้ทั้งคู่จะไม่ค่อยถูกชะตา
กันนัก แต่ลึก ๆ แล้ว ค�ำค่อนขอดของครูเพิ่มก็มีขึ้น
เพื่อหวังให้ครูบุษบงกลายเป็นครูที่ดี
วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. Capitaine Conan
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๙ / ก�ำกับโดย Bertrand Tavernier/ สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตฝรัง่ เศส ประจ�ำประเทศไทย และสถาบัน
ฝรั่ ง เศส ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Philippe
Torreton, Samuel Le Bihan / ความยาว ๑๓๐ นาที (ภาษา
ฝรั่งเศส ค�ำบรรยายภาษาไทย)

เรือ่ งราวของผูก้ องโคแนน ผูน้ �ำของกองก�ำลังฝรัง่ เศส
ที่ถูกส่งไปยังประเทศบัลแกเรีย หลังจากสงคราม
โลกครั้งที่ ๑ สิ้นสุดลง เขาพยายามปกป้องกองก�ำลัง
ของเขาออกจากปัญหาต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน มิตรภาพ
ระหว่างเขากับนายพลนอร์เบิร์ต เพื่อนสนิทของเขา
ก็ถูกทดสอบ เมื่อนอร์เบิร์ตรับเป็นพนักงานอัยการ
ของศาล เนือ่ งจากรูว้ า่ โคแนนก�ำลังจะถูกตัง้ ข้อกล่าวหา
เวลา ๑๕.๑๕ น. Calabuch

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๔๙๙ / ก�ำกับโดย Luis García Berlanga / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย
Edmund Gwenn, Valentina Cortese / ความยาว ๙๓ นาที
(ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ ต ลกขาวด�ำคลาสสิ ก ของสเปน เล่ า
เรือ่ งราวของศาสตราจารย์แฮมิลตัน นักวิทยาศาสตร์
ผูเ้ ชีย่ วชาญชาวอเมริกนั เรือ่ งระเบิดปรมาณู และเคย
เชื่ อ ว่ า เป็ น สิ่ง ดี แ ก่ ม นุ ษ ยชาติ วั น หนึ่ ง เมื่ อ เขาได้
ตระหนักถึงความผิดพลาดของตน เขาจึงหลบหนี
ซ่อนตัวอยู่ที่คาลาบัช เมืองเล็ก ๆ ในประเทศสเปน
ที่ซึ่งผู้คนยังเชื่อในเสียงหัวเราะและมิตรภาพ
Sat 19 Jan / 15.15 / 93 min / Spain / 1956

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. หัวใจทรนง

(โปรแกรมผลงานอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล)
๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย อภิชาติพงศ์
วีระเศรษฐกุล / สร้างโดย Kick the
Machine, G-Gate Production /
น�ำแสดงโดย กฤษดา สุ โ กศล
แคลปป์, ไมเคิล เชาวนาศัย /
ความยาว ๘๙ นาที

ภาพยนตร์ แ นวแอ็ ก ชั น
เสียดสีที่อภิชาติพงศ์สร้าง
จากหนังสัน้ ชุด Iron Pussy
ของไมเคิล เชาวนาศัย เล่าเรื่องราวของไออ้อน พุซซี่
ผู้เปลี่ยนจากอะโกโก้บอยมาเป็นนักสู้ปราบปราม
อาชญากรรม เนื่องจากเห็นการถูกข่มเหงอย่างไม่
เป็นธรรมต่อผู้ใช้แรงงานทางเพศ โดยในภาคนี้เธอ
ต้องปลอมตัวเป็นสาวใช้ไปอยู่ยังคฤหาสน์ห่างไกล
เพื่อสืบเรื่องของมาดามปอมปาดอยตามค�ำสั่งของ
รัฐบาล แต่เธอกลับตกหลุมรักแทง บุตรชายของ
มาดาม ผู้เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
เวลา ๑๕.๐๐ น. แสงศตวรรษ

(โปรแกรมผลงานอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล)
๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย อภิชาติพงศ์
วีระเศรษฐกุล / สร้างโดย Kick
the Machine / น�ำแสดงโดย
นั น ทรั ต น์ สวั ส ดิ กุ ล , จารุ ชั ย
เอี่ยมอร่าม, อาคเนย์ เชื้อข�ำ,
ศักดิด์ า แก้วบัวดี, นุติ์ นิม่ สมบุญ /
ความยาว ๑๐๕ นาที

ผลงานทีอ่ ภิชาติพงศ์ได้แรงบันดาลใจมาจากการที่พ่อ
และแม่ของเขาเป็นแพทย์
ภาพยนตร์แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกกล่าวถึง
ชีวิตประจ�ำวันของแพทย์หญิงเตยในโรงพยาบาล
ต่างจังหวัดเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยความทรงจ�ำที่ดีต่อ
ผู้ป่วย ส่วนที่สองกล่าวถึงหน่อง แพทย์ทหารที่มา
ฝึกงาน ณ โรงพยาบาลในเมืองซึ่งทันสมัยกับผู้ป่วย
พิการและคนรักของเขาที่ก�ำลังจะจากไป
Sun 20 Jan / 15.00 / 105 min / Thailand / 2008
วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. พิศวาสซาตาน
(โปรแกรมร�ำลึกพิศาล อัครเศรณี)
๒๕๒๙ / ก�ำกับโดย พิศาล อัครเศรณี / สร้างโดย อัครเศรณี
โปรดักชัน่ / น�ำแสดงโดย พิศาล อัครเศรณี, นาถยา แดงบุหงา /
ความยาว ๑๐๐ นาที

เรื่องราวของเพิก นักโทษ
แหกคุกที่หนีการไล่ล่าจน
มาเจอบ้านพักที่มีหญิงสาว
๗ คนอาศัยอยู่ พวกเธอได้
ช่วยรักษาเขาจนหายดี แต่
เขากลับสานสัมพันธ์สวาท
กับสาว ๆ ในบ้านทีละคน
จนเป็นเหตุให้พวกเธอตบตี
แย่ ง ชิ ง เขาด้ ว ยความเกลี ย ดชั ง เพราะอยากจะ
ครอบครองชายผู้นี้แต่เพียงคนเดียว

= English Language or English Subtitle

วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. วิวาห์จ�ำแลง
(โปรแกรมร�ำลึกพิศาล อัครเศรณี)
๒๕๓๐ / ก�ำกับโดย พิศาล อัครเศรณี / สร้างโดย อัครเศรณี
โปรดักชัน่ / น�ำแสดงโดย พิศาล อัครเศรณี, ยุรนันท์ ภมรมนตรี,
สินใจ เปล่งพานิช / ความยาว ๑๑๐ นาที

ขมากั บ เนี ย รวิ ภ ารั ก กั น
มานาน แต่กลับถูกชาลี
ผู้ต้องการเอาชนะขมาใน
ทุ ก เรื่ อ งเข้ า มาขื น ใจ
เนี ย รวิภาจนเธอจ�ำต้อง
แต่งงานและมีลกู สาวด้วย
กัน วันหนึ่ง เมื่อลดายุได้
เข้ามาชอบกับขมา และ
ชาลีรจู้ งึ คิดจะแย่งอีกครัง้
แต่คราวนี้ขมาไม่ยอมและอยากจบลงเรื่องนี้ลงด้วย
ความตายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒
กิจกรรมลานดารา
เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าหญิง

(โปรแกรม ๑๐๐ ปี สุภาพบุรุษเสือแท้ และผลงานแก่นใจ
มีนะกนิษฐ์)
๒๕๑๒ / ก�ำกับโดย พันค�ำ / สร้างโดย ภาพยนตร์ไทยไตรมิตร /
น�ำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์ / ความยาว
๑๗๐ นาที (พากย์สด)

ผลงานภาพยนตร์ ๑๖ มม. เรื่องสุดท้ายของแท้
ประกาศวุฒิสาร เล่าเรื่องราวของบุษบา หญิงสาว
เจ้าของไร่ราวไพรทีถ่ กู คุกคามจากหลวงสรเดช ผูท้ รง
อิทธิพลและหมายจะครอบครองผืนดินของเธอ จน
กระทัง่ เหิน หัสดายุ ชายหนุม่ นิรนามได้ปรากฏตัวขึน้
เพื่อปกป้องเธอ
เวลา ๑๖.๐๐ น.

กิจกรรมลานดารา

แก่นใจ มีนะกนิษฐ์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. Children on the Island
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 16mm
๒๕๓๐ / ก�ำกับโดย Yoshitaka Asama / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Yûko Tanaka,
Tetsuya Takeda / ความยาว ๑๒๙ นาที / ภาษาญี่ปุ่น
ค�ำบรรยายภาษาไทย

วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. 5 พยัคฆ์สาว
(โปรแกรมผลงานแก่นใจ มีนะกนิษฐ์)
๒๕๑๐ / ก�ำกับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ / สร้างโดย ปรัศนี
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ /
ความยาว ๘๐ นาที

เรื่ อ งราวของสาวแสน
สวย ๕ คน ทีว่ างแผนปล้น
ในงานโชว์ เ ครื่ อ งเพชร
ของมหาเศรษฐี น ามว่ า
เศรษฐา มหาศาล ด้วย
การปลอมตัวมาแสดงโชว์
ในงานนี้ โดยที่ไม่รู้ว่ามี
ชายอีกคนที่ก�ำลังคิดการ
ร้ายเช่นเดียวกันกับพวกเธอ ซ�ำ้ ยังต้องเผชิญกับแมน
ต�ำรวจนอกเครื่องแบบรูปหล่อผู้ได้รับค�ำสั่งให้มา
ดูแลเครื่องเพชรในงาน

๒๖

เวลา ๑๗.๓๐ น. หัวใจเถื่อน
(โปรแกรมร�ำลึกพิศาล อัครเศรณี)
๒๕๒๘ / ก�ำกับโดย พิศาล อัครเศรณี / สร้างโดย พูนทรัพย์
โปรดักชัน่ / น�ำแสดงโดย พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ / ความยาว ๑๐๖ นาที

ครอบครัวพิชิตพงษ์มีลูกชายสองคนคือ ภาคย์และ
ภากร แต่ภาคย์กลับถูกพ่อมองข้ามเสมอ จนวันหนึ่ง
เขาตั ด สิ น ใจหนี จ ากบ้ า นไป ทิ้ ง ทุ ก คนให้ เ สี ย ใจ
โดยเฉพาะอมาวศี ลูกเลี้ยงในบ้านที่แอบรักภาคย์
ผ่านไปสิบปี อมาวศีได้พบราช รัชภูมิ ชายหนุ่มที่ดู
คล้ายภาคย์มาก ทว่าเขากลับปฏิเสธ จนวันที่เธอถูก
บังคับให้แต่งงานกับภากร ราชกลับมาพาตัวเธอไป
ไว้ยงั บ้านไร่ และย้อนมาแก้แค้นคนในตระกูลพิชติ พงษ์

นักแสดงน�ำจากเรื่องเจ้าหญิง

เรื่ อ งราวของครู ส าวที่
เข้ า มาสอนนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาบนเกาะใน
หมู่บ้านแห่งหนึ่ง เธอได้
คอยติดตามชีวติ และการ
เติบโตของเด็กนักเรียน
ทั้ ง หมด ๑๒ คน แต่
ไม่นานก็เกิดสงครามขึ้น
เมือ่ สงครามสงบลง เธอตัดสินใจกลับไปสอนนักเรียน
อีกครั้งที่หมู่บ้านเดิม ซึ่งกลายสภาพคล้ายเป็นสุสาน
หลังจากเกิดสงคราม

วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒
รายการภาพยนตร์สโมสร
เวลา ๑๓.๐๐ น. สุดเสน่หา

35mm

(โปรแกรมผลงานอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล)
๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล / สร้างโดย
ละอองดาว, Kick the Machine, Anna Sanders Films /
น�ำแสดงโดย มิน อู, กนกพร ทองอร่าม / ความยาว ๑๒๗ นาที

ผลงานภาพยนตร์ ส ร้ า ง
ชื่อเสียงระดับโลกให้แก่
อภิชาติพงศ์ จากการคว้า
รางวั ล ชนะเลิ ศ ในสาย
ประกวดรอง (Un Certain
Regard) จากเทศกาล
ภาพยนตร์เมืองคานส์ เล่า
เรื่องราวของรุ่ง หญิงสาว
ผูว้ า่ จ้างป้าอรให้ดแู ลมิน หนุม่ คนรักชาวพม่าหลบเข้า
เมืองอย่างผิดกฎหมาย ระหว่างที่เธอมองหาที่ที่จะ
ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขา บ่ายวันหนึ่ง มินพารุ่งไปเที่ยวใน
ป่า สถานที่ ที่ พ วกเขารู้สึกมีอิสระในการแสดงออก
ซึ่งความรักอย่างเต็มที่ ในขณะที่ป้าอรก็เดินทางเข้า
ป่าไปพร้อมกับทอมมี่ ชู้รักหนุ่มที่เป็นเพื่อนร่วมงาน
ของสามีเธอ
Sun 27 Jan / 13.00 / 127 min / Thailand / 2003
เวลา ๑๕.๐๐ น.

สนทนากันในประเด็นเรื่องสุนทรียะความเชื่องช้า
ในภาพยนตร์ กั บ Dr. Philippa Lovatt จาก
มหาวิทยาลัย St. Andrew สหราชอาณาจักร ผ่าน
โปรแกรม Skype พร้อมด้วย ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง
จากมหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา ๑๗.๓๐ น. ทรามวัยใจเพชร
(โปรแกรมผลงานแก่นใจ มีนะกนิษฐ์)
๒๕๑๑ / ก�ำกับโดย ส. คราประยูร (สนาน คราประยูร) / สร้าง
โดย นครพิงค์ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, เพชรา
เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๓๗ นาที

สื บ และคม สองนั ก สื บ
ราชการลับจอมกะล่อน ได้
ปลอมเป็นหญิงสาวเพื่อเข้า
ไปอารักขา คือ ม.ร.ว.หญิง
รสสุคนธ์ จนกระทัง่ สาวสวย
สุดเซ็กซี่ วันหนึ่งเพชรชมพู
ได้เข้ามาอารักขาหม่อมอีก
คน โดยอ้างว่ามีอีกบริษัทส่ง
เธอมา พร้อมด้วยตัวผู้ต้องสงสัยที่สุดว่าจะน่าเป็น
คนปองร้ายเศรษฐินีผู้นี้
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. มหาราชด�ำ

(โปรแกรมร�ำลึกพิศาล อัครเศรณี)
๒๕๒๔ / ก�ำกับโดย ทรนง ศรีเชือ้ /
สร้างโดย สหมงคลฟิลม์ / น�ำแสดง
โดย พิศาล อัครเศรณี, มนตรี
เจนอักษร / ความยาว ๑๑๒ นาที

ภาพยนตร์ ที่ ดั ด แปลงจาก
ต�ำนานกู้เอกราชของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช โดย
เพิ่ ม ตั ว ละครสมมุ ติ เ ข้ า ไป
เป็นกลุ่มทหาร ๙ นาย น�ำ
โดยหลวงหาญและขุนพยัคฆ์ ซึ่งตีฝ่าวงล้อมทัพพม่า
หนีมาอยู่อรัญญิกหลังเสียกรุงครั้งแรก ทั้งหมดต้อง
เผชิ ญ หน้ า กั บ การรั ง ควานจากทั พ พม่ า รวมทั้ ง
ขุนเดือด คนไทยผู้แปรพักตร์ซึ่งสร้างรอยแค้นแก่
หลวงหาญเป็นอย่างยิ่ง

วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. จอมคน
(โปรแกรมผลงานแก่นใจ มีนะกนิษฐ์)
๒๕๑๒ / ก�ำกับโดย จิตติน / สร้างโดย กฤษดาภาพยนตร์ /
น�ำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว
๑๐๗ นาที

หลังจากหันหลังให้ทา่ ชนะไปเกือบ ๒๐ ปี เทิด โยทัย
ได้กลับมาสู่บ้านเกิดอีกครั้งพร้อมกับความจริงที่ว่า
ตอนนีท้ า่ ชนะกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถือ่ นไปเสียแล้ว
เพราะอิทธิพลมืดของหมื่นพันธ์ ที่คอยบงการชีวิต
และปล้นฆ่าทุกคนในท่าชนะเพื่อผลประโยชน์ของ
ตน ด้วยรักในความยุตธิ รรม เทิดจึงขออาสาลุกขึน้ มา
ท้าทายอ�ำนาจมืดของหมื่นพันธ์

วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. Beuys
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๖๐ / ก�ำกั บ โดย Andres
Veiel / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย /
น�ำแสดงโดย Joseph Beuys /
ความยาว ๑๐๗ นาที (ภาษา
เยอรมัน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย)

โจเซฟ บอยส์ เป็นหนึ่งใน
ศิลปินนักสร้างสรรค์ที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงมาก
ทีส่ ดุ ในศตวรรษที่ 20 ผลงานของเขานัน้ กระตุน้ ความ
คิดและวิพากษ์วิจารณ์ศิลปินด้วยกันเอง รวมทั้ง
สร้างค�ำจ�ำกัดความใหม่ทางศิลปะที่สามารถน�ำไป
ต่อยอดได้และแฝงไปด้วยแนวคิดทางสังคมการเมือง
ภาพยนตร์ ส ารคดี เ รื่ อ งนี้ ไ ด้ น�ำเสนอจิ ต วิ ญ ญาณ
แห่งความขบถของบอยส์ และพาผู้ชมเดินทางตาม
หาร่องรอยอันกว้างใหญ่ ทั้งยังเปิดเผยหลักฐานที่
ไม่มีใครเคยรู้จักออกมา
Sat 3 Feb / 13.00 / 107 min / Germany / 2017

วันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. อุ้งมือมาร

(โปรแกรมร�ำลึก พิศาล อัครเศรณี)
๒๕๒๙ / ก�ำกับโดย พิศาล อัครเศรณี / สร้างโดย อัครเศรณี
โปรดักชัน่ / น�ำแสดงโดย พิศาล อัครเศรณี, นาถยา แดงบุหงา /
ความยาว ๙๖ นาที

ด�ำ ชุมพร ชาวประมงผูก้ �ำลังจะถูกยึดเรือจึงตัดสินใจ
เดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อคุยกับเจ้าหนี้ด้วยตัวเอง
ทว่าเขากลับเจอเพียงอ้วน หญิงม่ายลูกสาวของ
เจ้าหนี้ ด�ำจ�ำต้องจับตัวเธอเพือ่ ให้น�ำทางไปหาพ่อซึง่
พั ก ผ่ อ นอยู ่ ต ่ า งจั ง หวั ด แม้ อ ้ ว นจะไม่ ช อบกิ ริ ย า
ป่าเถือ่ นของด�ำ แต่เธอกับเขาจ�ำต้องร่วมกันฝ่าปัญหา
ที่ถาโถมเข้ามาจนเกิดเป็นความรัก
เวลา ๑๕.๐๐ น. ภูชิชย์ นริศรา

DCP

(โปรแกรมร�ำลึกพิศาล อัครเศรณี)
๒๕๒๔ / ก�ำกับโดย พิศาล อัครเศรณี / สร้างโดย พรเทวา
โปรดั ค ชั่ น / น�ำแสดงโดย พิ ศ าล อั ค รเศรณี , เนาวรั ต น์
ยุกตะนันท์ / ความยาว ๑๑๗ นาที

ภาพยนตร์ภาคต่อของรักประกาศิต ที่สร้างจาก
นวนิยายของ ก.สุรางคนางค์ เล่าเรื่องราวของภูชิชย์
พี่ ช ายคนโตของครอบครั ว ที่ ก�ำลั ง ประสบปั ญ หา
เมื่อคู่หมั้นคือ นริศรา คอยหึงหวงอดีตคนรักเก่า
อย่างมาลินี ผู้เคยถูกน้องคนสุดท้องขัดขวางไม่ให้
แต่งงานกับเขาเพราะกลัวว่าเธอจะมาหลอกเอา
สมบัติของครอบครัว แต่ในขณะเดียวกัน มาลินี
กลับเป็นผู้คอยให้ก�ำลังใจวิทย์ น้องชายคนกลาง
ของภูชิชย์ที่ก�ำลังเสียใจกับการจากไปของภรรยา
และลูก

เวลา ๑๕.๐๐ น. ¡Bienvenido, Mister
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
Marshall!

๒๔๙๖ / ก�ำกับโดย Luis García Berlanga / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย /น�ำแสดงโดย
José Isbert, Manolo Morán / ความยาว ๙๕ นาที (ภาษา
สเปน ค�ำบรรยายอังกฤษ)

ภาพยนตร์ ต ลกขาวด�ำ
คลาสสิกที่ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอก
ของวงการภาพยนตร์สเปน
เล่าถึงเรื่องราวของหมู่บ้าน
เล็ก ๆ แห่งหนึ่งในสเปน ที่
ต้องการสร้างความประทับใจ
ให้แก่ผู้มาเยือนชาวอเมริกัน ซึ่งเดินทางมาให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเงิน ตามโครงการฟื้นฟูสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศในยุโรปตะวันตกหลังสงคราม
โลกครั้งที่ ๒ ของสหรัฐอเมริกา
Sat 3 Feb / 15.00 / 95 min / Spain / 1953
วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. เกล้าฟ้า

(โปรแกรมผลงานแก่นใจ มีนะกนิษฐ์)
๒๕๐๙ / ก�ำกับโดย ส. คราประยูร (สนาน คราประยูร) /
สร้างโดย นครพิงค์ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี,
โสภา สถาพร / ความยาว ๑๓๘ นาที

เกล้าฟ้า สาวน้อยมาดห้าว
มักปลอมตัวเป็นผูช้ ายรับจ้าง
ขับรถม้ารับส่งผู้โดยสารที่
หน้าสถานีรถไฟ แต่ทุกคืน
วัน ๑๕ ค�่ำ วิญญาณอาฆาต
ของเจ้าแววดาว จะมาสะกด
จิตให้เธอน�ำผู้โดยสารที่เป็น
ผู้ชายมาสังเวยชีวิตยังเวียง
นกยูง เหตุการณ์เกิดขึ้นหลายครั้งจนร้อยต�ำรวจโท
วัชระ ต้องเข้ามาสอบสวนคดี โดยมีเกียรติ หัวหน้า
สถานีรถไฟผูม้ อี ดีตชาติผกู พันกับเจ้าแววดาวคอยให้
ความช่วยเหลือ

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. เปิ ง มาง กลองผี ห นั ง
มนุษย์ (โปรแกรมร�ำลึกพิศาล อัครเศรณี)

๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย ณัฐพีระ ชมศรี, สรัญญา น้อยไทย / สร้าง
โดย พระนครฟิลม์ จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย เขตต์ ฐานทัพ, วรนุช
วงษ์สวรรค์, พิศาล อัครเศรณี / ความยาว ๙๐ นาที

พิ ง หนุ ่ ม ที่ มี ใ จรั ก ในเสี ย ง
ดนตรี ได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์
กับครูด้วง และพบกับทิพย์
หญิ ง สาวที่ ท�ำตั ว ลึ ก ลั บ
กระทั่ ง วั น หนึ่ ง ครู ด ้ ว งได้
เล่ า ความจริ ง ว่ า เปิ ง มาง
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ช าวส�ำนั ก ใช้
กราบไหว้บูชามาช้านานนั้น
ถูกสร้างมาจากผิวหนังของทิพย์ และการตายของ
ลูกวงก็เป็นฝีมือของเธอ
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. ผู้แทนมาแล้ว
(โปรแกรมเลือกตั้ง ๒๕๖๒)
๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย ศรีไพร ใจพระ / สร้างโดย สันติสุชา
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, ลลนา สุลาวัลย์ /
ความยาว ๑๑๓ นาที

เรื่องราวความวุ่นวายในการ
หาเสียงเลือกตัง้ ผูแ้ ทนราษฎร
ซึง่ ผูล้ งสมัครมากมายล้วนใช้
วิธีการสารพัดต่าง ๆ ในการ
ที่ จ ะได้ เ สี ย งจากชาวบ้ า น
เช่น เสี่ยบุญศักดิ์ ผู้ที่มีฐานะ
ร�่ำรวย ซึ่ ง ใช้ เ งิ น ซื้ อ ความ
สะดวกสบายในการหาเสียง มหาเชยผู้ตั้งตนเป็น
คนทรงและเข้าถึงชาวบ้าน รวมถึงชัยยศ พี่ชายของ
เยาว์ แฟนสาวของผู้ว่าฯ ศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้ให้น้องสาว
ของตนไปออดอ้อนผู้ว่าฯ ให้ช่วยสนับสนุนในการ
หาเสียงครั้งนี้
วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. ลูกสาวพระอาทิตย์
(โปรแกรมผลงานแก่นใจ มีนะกนิษฐ์)
๒๕๑๒ / ก�ำกับโดย ส. อาสนจินดา / สร้างโดย ส. อาสนจินดา
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์ /
ความยาว ๑๔๗ นาที

เพราะศึ ก ชิ ง
ราชบั ล ลั ง ก์
จากภายใน
และภายนอก
ราชวงศ์สุริยา
ท�ำ ใ ห ้ อ ง ค ์
จักรินทร์และ
พระนางอุษาเทวี ผู้ครองอัครนครพร้อมด้วยธิดา
สุริยาน้อยต้องพลัดพรากจากกัน บัลลังก์จึงตกเป็น
ของจอมวายร้าย ฮราแง แต่การจะได้ครองบัลลังก์
อย่ า งสมบู ร ณ์ นั้ น ต้ อ งอาศั ย สร้ อ ยสุ ริ ย า สมบั ติ
อันทรงพลานุภาพของราชวงศ์ที่ห้อยอยู่บนคอของ
สุรยิ าน้อย ซึง่ ถ้าใครคิดประสงค์รา้ ยต่อเธอจักต้องถูก
เผาด้วยแรงแห่งแสงอาทิตย์

๒๗

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. ผู้แทนนอกสภา

(โปรแกรมการเลือกตั้ง ๒๕๖๒)
๒๕๒๖ / ก�ำกับโดย สุรสีห์ ผาธรรม / สร้างโดย สหมงคลฟิลม์ /
น�ำแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, ศิริพร เอี่ยมสุนทร / ความยาว
๑๓๐ นาที

วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. โตนงาช้าง

(โปรแกรม ๑๐๐ ปี สุภาพบุรุษเสือแท้)
๒๔๙๔ / ก�ำกับโดย แท้ ประกาศวุฒสิ าร, ประชุม จุลละภมร /
สร้างโดย บริษัท กรุงไทยภาพยนตร์ จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ และ สอางค์ ทิพย์ทัศน์ / ความยาว ๑๐๗
นาที (พากย์สด)

ผลงานการร่ ว มก�ำกั บ
และถ่ า ยภาพของแท้
ประกาศวุ ฒิ ส าร โดย
ได้ ส องนั ก แสดงน�ำจาก
สุ ภ า พ บุ รุ ษ เ สื อ ไ ท ย
สุ ร สิ ท ธิ์ สั ต ยวงศ์ และ
สอางค์ ทิพย์ทัศน์ มารับ
บทร่ ว มกั น อี ก ครั้ ง เล่ า
เรื่องราวการพิพาทระหว่างบริษัทเหมืองดีบุกไทย
กับบริษัทยางไทยในการจับจองที่ดินที่อยู่ตรงกลาง
จนกระทั่งพระภักดี ประธานบริษัทเหมืองดีบุกไทย
ได้ส่งวนิช ลูกชายคนโตลงไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เวลา ๑๕.๐๐ น. โปรแกรมพิเศษ
“เก็บตกหนังแท้” (๓๖ นาที)

- เบื้องหลัง สุภาพบุรุษเสือไทย (๒๔๙๑ / ๙ นาที)
- เบื้องหลัง สาวเครือฟ้า (๒๔๙๕ / ๑๑ นาที )
- ฉากเพลงเสริมจาก มือเสือ (๒๕๐๖ / ๑๖ นาที)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. Let me Eat Your Pancreas

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๖๐ / ก�ำกับโดย โช สึกกิ ะวะ / สนับสนุนโดย โรงภาพยนตร์
เฮ้าส์ อาร์ซเี อ / น�ำแสดงโดย มินะมิ ฮะมะเบะ, ทะกุมิ คิตะมุระ /
ความยาว ๑๑๕ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ ที่ ส ร้ า งจากนิ ย ายไลต์ โ นเวลยอดนิ ย ม
เล่าเรื่องราวของยามากูจิ ซากุระ สาวสวยขวัญใจ
หนุ ่ ม ๆ ในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา และเด็ ก หนุ ่ ม
หนอนหนังสือผู้ไม่สนใจโลก ทั้งคู่เป็นคณะกรรมการ
ห้องสมุด วันหนึ่งเด็กหนุ่มสืบรู้ว่าซากุระป่วยด้วย
โรคมะเร็งตับ เขาจึงใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับเธอ จน
กระทั่งเมื่อเขาได้กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนและรับ
หน้าที่ดูแลห้องสมุดในอีก ๑๒ ปีต่อมา เขากลับพบ
ความลับบางอย่างของหญิงสาวทีอ่ ยูใ่ นหัวใจของเขา
มาตลอด

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โปรแกรมพิเศษ SINE NI LAV DIAZ

กิจกรรมทึ่งหนังโลก!

พบกับภาพยนตร์ขนาดยาว ๓ เรื่องล่าสุดของ Lav
Diaz ผู้ก�ำกับอิสระชาวฟิลิปปินส์ที่ท�ำหนังได้ท้าทาย
ที่สุดคนหนึ่งอาเซียน จัดโดย FILMVIRUS ร่วมกับ
หอภาพยนตร์

ฉาย Cloud of Romance (๒๕๒๐) เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บัตรราคา ๑๒๐ บาท
๑๔๐ บาท และ ๑๖๐ บาท (งดฉายภาพยนตร์ที่
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)
วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. โอ้..มาดา

(โปรแกรมเลือกตั้ง ๒๕๖๒)
๒๕๒๐ / ก�ำกับโดย ชนะ คราประยูร / สร้างโดย นครพิงค์
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย ยอดชาย เมฆสุวรรณ, พิศสมัย
วิไลศักดิ์ / ความยาว ๑๑๙ นาที

มาดาเกิ ด มาในตระกู ล
สู ง ศั ก ดิ์ แ ละเต็ ม ไปด้ ว ย
ความทะเยอทะยาน เธอ
ประชดคู ่ ห มั้ น เก่ า ด้ ว ย
การแต่งงานกับพิชิต ลูก
ชาวนา และบังคับให้เขา
ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
ผู้แทน เพื่อไปสู่การเป็น
รัฐมนตรี แต่เมือ่ เขาไม่ได้
รับเลือก มาดาจึงหันไปบังคับให้ลูกทั้งสองท�ำตาม
ความต้องการของเธอ โดยไม่รู้ตัวว่าเป็นการท�ำลาย
ครอบครัวของเธอให้แตกสลายลงช้า ๆ

๒๘

รั ฐ มนตรี อ�ำนาจ เป็ น ผู ้ ผู ก ขาดการเป็ น ผู ้ แ ทนใน
จังหวัดสนธยาธานีมายาวนาน แต่แล้วในการเลือกตัง้
ครั้งใหม่ กลับมีผู้สมัครหน้าใหม่เข้ามาหลายคน
หนึ่งในนั้นคือ ทนายบุญไชย ผู้ได้รับความนิยมจาก
ชาวบ้านเป็นอย่างมากจากนิสัยที่ซื่อตรง อ�ำนาจจึง
สั่งการให้ลูกน้องออกไปท�ำลายคะแนนเสียงของ
บุญไชยด้วยวิธีการสกปรก

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๖.๐๐ น. The Woman Who Left

๒๕๕๙ / ก�ำกับโดย Lav Diaz / สร้างโดย Sine Olivia
Pilipinas / น�ำแสดงโดย Charo Santos-Concio / ความยาว
๒๒๖ นาที (ภาษาตากาล็อก ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ผลงานชนะเลิศรางวัลสิงโต
ทองค�ำ จากเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติเวนิส ประเทศอิตาลี
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เล่าเรือ่ งราว
ของ โฮราซิโอ โซโมรอสโตร
หญิงผู้ถูกปล่อยตัวหลังจาก
การคุมขังด้วยความผิดที่เธอ
ไม่ได้กอ่ เป็นเวลายาวนาน แม้
จะได้กลับไปหาลูกสาว แต่โซโมรอสโตรกลับต้องพบ
ว่าสามีเธอกลับตายจากโลกนีไ้ ปแล้ว และลูกชายก็ได้
หายสายสูญไป แม้หลายสิ่งในชีวิตเธอจะเปลี่ยนไป
แต่สิ่งหนึ่งที่เธอเชื่อไม่เปลี่ยนแปลง คืออ�ำนาจของ
ประชาชนชั้นน�ำนั้นยังอยู่ค�้ำฟ้าครองแผ่นดิน
Fri 15 Feb / 16.00 / 226 min / Philippines / 2016

วันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๒.๐๐ น.

แนะน�ำภาพยนตร์โดย Pujita Guha นักวิชาการ
อิสระจากประเทศอินเดีย ผูศ้ กึ ษางานของ Lav Diaz
เวลา ๑๓.๐๐ น.
A Lullaby to the
Sorrowful Mystery

๒๕๕๙ / ก�ำกับโดย Lav Diaz /
สร้างโดย Sine Olivia Pilipinas /
น�ำแสดงโดย John Lloyd Cruz,
Piolo Pascual / ความยาว ๔๘๕
นาที (ภาษาตากาล็อก, อังกฤษ,
สเปน, จี น ค�ำบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์รางวัลหมีเงิน จากเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมัน เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่พาผู้ชมล่องเข้าไปในห้วงประวัติศาสตร์อันผันผวน
ของฟิลปิ ปินส์และส�ำรวจต�ำนานของอันเดรส โบนีฟา
ซีโอ อี เด กัสโตร ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่ง
ในบุคคลส�ำคัญที่สุดของฟิลิปปินส์ในการต่อสู้กับ
เจ้าอาณานิคมสเปนในช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๙
Sat 16 Feb / 13.00 / 485 min / Philippines / 2016
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. Season of the Devil

๒๕๖๑ / ก�ำกับโดย Lav Diaz / สร้างโดย Sine Olivia
Pilipinas, Epicmedia Productions, Globe Studios /
น�ำแสดงโดย Piolo Pascual, Shaina Magdayao / ความยาว
๒๓๔ นาที (ภาษาตากาล็อก ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

หนั ง เพลงที่ ผู ้ ก�ำกั บ Lav
Diaz แต่งเนือ้ ร้องด้วยตนเอง
และกล่าวว่าเป็นเหมือนร็อก
โอเปร่าของฟิลิปปินส์ ซึ่งได้
บั น ทึ ก บรรยากาศอารมณ์
หม่ น ทึ ม ของยุ ค เผด็ จ การ
มาร์กอส ในปลายทศวรรษ
๑๙๗๐ เมือ่ กองก�ำลังทีไ่ ด้รบั
การสนับสนุนโดยกองทัพได้เข้ามากดขี่บีฑาหมู่บ้าน
อันห่างไกล และสร้างบรรยากาศความหวาดกลัวที่
ส่งผลร้ายต่อทัง้ จิตใจและร่างกายของชาวบ้าน ท�ำให้
เพื่อนบ้านกลายเป็นอริศัตรู และทุบทลายศรัทธา
ความเชื่อของผู้คนที่มีต่อต�ำนานและดวงวิญญาณ
Sun 17 Feb / 13.00 / 234 min / Philippines / 2018
เวลา ๑๗.๐๐ น.
สนทนาหลังชมภาพยนตร์กับ Lav Diaz
วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. เกาะสวาท หาดสวรรค์

DCP

(โปรแกรมผลงานแก่นใจ มีนะกนิษฐ์)
๒๕๑๒ / ก�ำกับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ / สร้างโดย ละโว้ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สมบัติ
เมทะนี, อรัญญา นามวงษ์ / ความยาว ๑๕๓ นาที

อมตะภาพยนตร์เพลงของไทย เล่าเรื่องราวของ
เผดิมพงศ์ หนุ่มนักเรียนนอกที่ถูกพ่อตะเพิดให้มา
ดู แ ลธุ ร กิ จ ครอบครั ว ยั ง เกาะสวาท ที่ นั่ น เขาได้
ตกหลุมรักนภาพร ครูสาวแสนสวยบนเกาะ โดย
หารูไ้ ม่วา่ แท้จริงแล้วเธอคือทายาทตระกูลคูแ่ ค้นและ
คู่แข่งขันทางธุรกิจที่มีสวนมะพร้าวบนเกาะแห่งนี้
เป็นเดิมพัน

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. บุญชู 5 เนื้อหอม

(โปรแกรมเลือกตั้ง ๒๕๖๒)
๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย สันติสุข พรหมศิริ,
จินตหรา สุขพัฒน์ / ความยาว ๑๑๗ นาที

บุญชู เป็นที่รู้จักรักใคร่
ไปทั่ ว ทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย
เนื่องจากเป็นคนไม่มีพิษ
มีภยั วันหนึง่ บุญชูยนื่ มือ
เข้ า ช่ ว ยเหลื อ น้ อ งนิ สิ ต
ที่ มี ป ั ญ หาเรื่ อ งทุ น การ
ศึกษาและต้องการผลัก
ดันนโยบายการแจกทุน
ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี
ความยุติธรรม เขาจึงตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ง
โดยมีเพื่อนเก่า ๆ เข้ามาให้ความช่วยเหลือ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. สงครามปาก

(โปรแกรมเลือกตั้ง ๒๕๖๒)
๒๕๒๖ /ก�ำกับโดย เพิ่มพล เชยอรุณ / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี,
ปิยะมาศ โมนยะกุล / ความยาว ๑๑๗ นาที

เรื่ อ งราวของอรรถวุ ฒิ
ผู ้ ไ ด้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
ส . ส . โ ด ย มี พิ ม พิ ล า
ภรรยาเป็นผูว้ งิ่ เต้น ท�ำให้
เขาไม่ค่อยพอใจ เพราะ
ต้ อ งการชนะอย่ า งใส
สะอาด ในขณะเดียวกัน
เขาก็ เ ป็ น คนเจ้ า ชู ้ จ นมี
เรื่ อ งกั บ ภรรยาบ่ อ ย ๆ
และท�ำให้นาฎนรี หญิงสาวทีห่ มายมัน่ จะจับอรรถวุฒิ
ได้ประกาศต่อหน้าหลาย ๆ คนว่าเธอจะเป็นเมียน้อย
ของเขา
วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น.
ดูหนังคลาสสิกกับ
กิตติศก
ั ดิ์ สุวรรณโภคิน

ชมภาพยนตร์ ค ลาสสิ ก ของ
โลกและวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์
ประเด็นต่าง ๆ ที่มองเห็นใน
ภาพยนตร์ กั บ กิ ต ติ ศั ก ดิ์
สุ ว รรณโภคิ น นั ก วิ จ ารณ์
ภาพยนตร์ชั้นครู

วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชาธิป’ไทย
(โปรแกรมเลือกตั้ง ๒๕๖๒)
๒๕๕๖ / ก�ำกับและสร้างโดย เป็นเอก รัตนเรือง, ภาสกร
ประมูลวงศ์ / ความยาว ๘๑นาที

ภาพยนตร์ ส ารคดี ที่ ตั้ ง
ค�ำถามกับ “ประชาธิปไตย”
ในประเทศไทย นับแต่แรก
มี ป ระชาธิ ป ไตยในสยาม
เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕
และหาค�ำตอบด้ ว ยการ
สัมภาษณ์บรรดานักคิดและ
นักวิชาการ เพือ่ วิเคราะห์ถงึ สถานภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปตามเหตุ ก ารณ์ ท างการเมื อ ง รวมทั้ ง ค้ น หา
ความหมายทีแ่ ท้ของ “ประชาธิปไตย” ในความเป็นไทย
เวลา ๑๕.๐๐ น. Fahrenheit 11/9

(โปรแกรมเลือกตั้ง ๒๕๖๒)
๒๕๖๑ / ก�ำกับโดย Michael Moore / สนับสนุนโดย
Documentary Club / ความยาว ๑๒๘ นาที (ภาษาอังกฤษ
ค�ำบรรยายภาษาไทย)

สารคดี เ ดื อ ดเลื อ ดพล่ า น
เรื่องล่าสุดของไมเคิล มัวร์
สุดยอดผูก้ �ำกับแสนแสบสัน
จากที่ น�ำพาชาวอเมริ กั น
และผู ้ ช มทั่ ว โลกล้ ว งลึ ก
ส�ำรวจสังคม การเมือง และ
สภาพจิตผู้คนปัจจุบัน เพื่อ
หาค�ำตอบให้ แ ก่ ค�ำถาม
คาใจสองข้อส�ำคัญของเขาคือ สหรัฐอเมริกามาถึงจุด
ที่เลือกโดนัลด์ ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีได้อย่างไร
และพวกเขาจะสามารถหลุดพ้นจากยุคสมัยของผูน้ �ำ
คนนี้ไปได้ด้วยวิธีไหน
Sat 23 Feb / 15.00 / 128 min / USA / 2018
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๐๐ น. Ten Years Thailand DCP
(โปรแกรมเลือกตั้ง ๒๕๖๒)
๒๕๖๑ / ก�ำกับโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, วิศิษฏ์
ศาสนเทีย่ ง, อาทิตย์ อัสสรัตน์, จุฬญาณนนท์ ศิรผิ ล/ สร้างโดย
บริษทั ป๊อป พิคเจอร์ จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย วรัญยา ภูนำ�้ ทรัพย์,
บุญฤทธิ์ เวียงนนท์, โชติรส นาคสุทธิ์, กิดาการ ฉัตรแก้วมณี,
จิรวัฒน์ ชาญเชี่ยว, ธนสวรรณ เทพสาธร, นันทรัตน์ สวัสดิกุล,
ศักดิ์ดา แก้วบัวดี / ความยาว ๙๕ นาที (ภาษาไทย ค�ำบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่ประกอบด้วย
ภาพยนตร์ สั้ น ๔ เรื่ อ ง
โดยมี โ จทย์ ก�ำหนดแบบ
เปิดกว้าง ถึงการตั้งค�ำถาม
และความหมายของอนาคต
ประเทศไทยในอี ก สิ บ ปี
ข้างหน้า ผ่านมุมมองของ
ผู ้ ก�ำกั บ แต่ ล ะคน เป็ น โครงการที่ ต ่ อ ยอดมาจาก
“Ten Years” ภาพยนตร์ฮ่องกง ปี ๒๕๕๘ ซึ่งมี
โจทย์แบบเดียวกันและประสบความส�ำเร็จอย่าง
ถล่มทลาย จนถูกส่งต่อมายังประเทศไทย รวมทั้ง
ประเทศอืน่ ในภูมภิ าคเอเชีย อาทิ ไต้หวัน ญีป่ นุ่ และ
เกาหลีใต้
Sun 24 Feb / 13.00 / 95 min / Thailand / 2018

วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. L’Exercice de l’État
(The Minister) (โปรแกรมเลือกตั้ง ๒๕๖๒)

๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย Pierre Schoeller / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตฝรัง่ เศส ประจ�ำประเทศไทย และสถาบัน
ฝรัง่ เศส ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Olivier Gourmet,
Michel Blanc / ความยาว ๑๑๕ นาที (ภาษาฝรั่งเศส
ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล
จากสมาคมนั ก วิ จ ารณ์
นานาชาติ (FIPRESCI
Award) ในเทศกาล
ภาพยนตร์เมืองคานส์ เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๕๔ เล่าเรื่องราว
ของแบร์ทรองด์ แซง ฌอง
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
คมนาคมของฝรั่งเศส ผู้ต้องเผชิญกับปัญหาครั้ง
ใหญ่จากการประท้วงโครงการปฏิรปู สถานีรถไฟของ
รัฐบาล ซึ่งแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่เห็นด้วย เขาจึงต้อง
พยายามใช้ทั้งสติปัญญาและเกมการเมืองเพื่อหา
ทางออกในวิกฤตการณ์ครั้งนี้
Tue 26 Feb / 17.30 / 115 min / France / 2011
วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. ปีศาจเสน่หา
(โปรแกรมผลงานแก่นใจ มีนะกนิษฐ์)
๒๕๑๒ / ก�ำกับโดย พันค�ำ (พร้อมสิน สีบุญเรือง) / สร้างโดย
กวีชัยภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา
เชาวราษฎร์ /ความยาว ๑๓๗ นาที

เรื่องราวความรักของกังวาน หนุ่มผู้ดี กับการะเกด
ลูกเมียน้อยของพระศักดิ์สุนทร ที่ต้องเจออุปสรรค
ครั้งใหญ่จากคุณนายทิพย์ เมียหลวงของคุณพระที่
หมายปองกังวานให้แต่งงานกับทิพาพรรณลูกสาวตน
พร้อมท�ำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางความรักของทั้งคู่
แม้จะต้องฆ่าการะเกดก็ตาม ถึงเช่นนั้นกังวานก็ยัง
รั ก เธอและลงทุ น ไปเรี ย นวิ ช าชุ บ ชี วิ ต จากอิ น เดี ย
เพื่อช่วยให้คนรักคืนชีพกลับมาอีกครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. Memories of you 16mm
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๑ / ก�ำกับโดย Jun Ichikawa / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญีป่ นุ่ ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Hajime Hana, Yumi
Nishiyama / ความยาว ๙๙ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยาย
ภาษาไทย)

เรื่ อ งราวของชายที่ ก�ำลั ง จะเกษี ย ณอายุ จ ากการ
ท�ำงาน เขาได้ตระหนักถึงช่วงเวลาการท�ำงานที่
ผ่านมา ท�ำให้เขาเกิดความรู้สึกเศร้า จึงได้หันไปเล่น
ดนตรีเพื่อบ�ำบัดความรู้สึกและกลับมามีความสุขได้
อีกครั้ง

๒๙

