


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

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

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

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

สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

สารบัญ
รายงาน:
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ชดุใหม่
ประมวลกิจกรรมเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
รถโรงหนัง ทริปส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย: 
สเลต ใน (พิพิธภัณฑ์) ภาพยนตร์ไทย
คลังอนุรักษ์:
คำาตอบของคำาถามงานวิจัย “หนังเล็ก ๆ กับเด็กน้อย ๆ" 
โดยกำาจร หลุยยะพงศ์
ด. เด็ก ในหนัง
สัมภาษณ์: 
ลำาเนาว์ สุดโต ช่วงชีวิตและประสบการณ์
ของคนสร้างภาพเทคนิคพิเศษ   

กิจกรรม:
๙ เกร็ดหนังมรดกของชาติ 
แนะนำาหนังทึ่ง! 
โปรแกรม Wonder women เมื่อผู้หญิงทำาหนัง
โปรแกรมพิเศษ Clouzot
ภาพยนตร์สนทนา “เหมืองความหลังในหนังอาจินต์”
ลานดารา ภิญโญ – พีท ทองเจือ  
โปรแกรมหนังทดลองไต้หวันจากทศวรรษ ๑๙๖๐
โปรแกรมฉายเดือนมีนาคม – เมษายน  ๒๕๖๒  
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 จดหมายข่าวฉบับที่เดินทางมาถึงหลักไมล์ที่ ๕๐ เล่มนี้ ยังคงเต็มไปด้วย
เรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่หลากหลาย ทั้งในด้านเทคนิค ที่ได้นำาเสนอเกร็ด 
ต่าง ๆ  ของ สเลต อุปกรณ์สำาคัญที่ใช้ในการถ่ายทำาภาพยนตร์ ซึ่งมีตัวอย่างมากมาย
จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย รวมถึงบทสัมภาษณ์ของ ลำาเนาว์ สุดโต 
นกัทำาเทคนิคพเิศษด้านภาพคนสำาคัญของวงการหนงัไทย ส่วนในด้านภาพยนตร์นัน้ 
มีเนื้อหาบอกเล่าถึงกิจกรรมฉายภาพยนตร์ที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นหนังไทย 
หนังต่างประเทศ รวมไปถึงหนังบ้านของตำานานนักเขียน อาจินต์ ปัญจพรรค์ 
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก ๆ ในหนัง เพื่อต้อนรับการปิดเทอมฤดูร้อนที่
จะมีขึ้นในช่วงสองเดือนนี้

 ในขณะเดียวกัน ช่วงสองเดือนที่ผ่านมา มีนักแสดงภาพยนตร์คนสำาคัญ
เสียชีวิตลงถึง ๒ คน คนแรกคือ สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ ศิลปินแห่งชาติผู้จากไป 
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ทิ้งไว้แต่เพียงผลงานการแสดงภาพยนตร์หลายต่อ 
หลายเรื่องที่เป็นที่จดจำาแก่แฟน ๆ โดยเฉพาะในบทผู้ร้ายมาดผู้ดีอันเป็นเหมือน
สัญลักษณ์ประจำาตัวของเขาบนจอเงิน และในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
หอภาพยนตร์ก็เพ่ิงได้ทราบข่าวการสูญเสีย พรรณี ตรังคสมบัติ บุตรีของ รัตน์ 
เปสตันยี ผู้สร้างภาพยนตร์คนสำาคัญของไทย โดยพรรณีเคยแสดงนำาในภาพยนตร์
ของ รตัน์ เปสตนัย ีเร่ือง แพรด�ำ พ.ศ. ๒๕๐๔  ใช้ชือ่ในการแสดงว่า รตันาวดี รตันาพนัธ์ 
ซ่ึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องแรกและเรื่องเดียวของเธอ แต่ก็ได้รับคำาชื่นชมอย่างมากใน
ฝีมือการแสดง และความกล้าหาญในการโกนศีรษะจริง ๆ เพื่อแสดงเป็นชีให้สม
บทบาท จนมส่ีวนทำาให้ แพรด�ำ เป็นหมดุหมายสำาคัญของประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์ไทย

 หอภาพยนตร์ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนักแสดงผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 
๒ ท่าน และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ และ 
พรรณี ตรังคสมบัติ มา ณ ที่นี้



เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ชุดใหม่ เพื่อทำางานแทน 
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ชุดเดิมที่ครบวาระไป

กองบรรณาธกิาร จดหมายข่าวหอภาพยนตร์จงึขอใช้โอกาสนี ้แนะนำาคณะกรรมการบรหิารหอภาพยนตร์
ชุดใหม่ไปพร้อม ๆ กับผู้บริหารของหอภาพยนตร์ 

เรียงจากซ้ายไปขวา

นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี  รองผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ 
นายประวิทย์ แต่งอักษร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์
นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
นายนนทรีย์ นิมิบุตร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์  ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี (กรรมการโดยตำาแหน่ง)
หม่อมราชวงศ์ปิยฉัตร ฉัตรชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน
นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล  ประธานกรรมการ
หม่อมหลวงวราภา อุกฤษณ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม
นางสาวชลิดา เอื้อบำารุงจิต   ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์
นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำารัส  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน
นายนพดล กตญาณยุทธ์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย 
     ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ดร.มารุต บูรณรัช   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายก้อง ฤทธิ์ดี    รองผู้อำานวยการหอภาพยนตร์

รายงาน

คณะกรรมการบริหาร
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ชุดใหม่



รายงาน

กิจกรรม
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑

กิจกรรม
เดือนมกราคม ๒๕๖๒

๒๓ ธันวาคม 
หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง Les 

enfants du paradis หรือ Children of Para-
dise ภาพยนตร์ได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์ 
นักวิชาการ และคนในวงการหนังให้เป็นหนึ่งใน
หนังคลาสสิกที่คงความยอดเยี่ยมตลอดกาล ใน
กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก ณ โรงภาพยนตร์สกาลา 

๒๕ ธันวาคม 
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกสมอง โรง- 

พยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ บริษัท
ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด จัดกิจกรรม
ภาพยนตร ์กับผู ้สูงอายุ คร้ังที่  ๒๓ จัดฉาย
ภาพยนตร์เพลงเรื่อง La La Land โดยหลังจาก
ชมภาพยนตร์ได้มีการพูดคุยเก็บประเด็นกับ 
คุณหญิงจำานงศรี หาญเจนลักษณ์ และ ผศ.นพ. 
สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย ดำาเนินรายการโดย สัณห์ชัย 
โชติรสเศรณี ณ ห้อง ๒๓๐ อาคารแพทยพัฒน์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

๒๙ ธันวาคม 
หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์ไทยเรื่อง

เย่ียม ๒ เรื่อง สัตว์ประหลำด! และ มะลิลำ 
ปิดท้ายด้วยการบรรยายหลังชมภาพยนตร์ใน
หัวข้อ “ป่าในภาพยนตร์” โดย ดร.ไกรวุฒ ิ
จุลพงศธร นักวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ผู้ทำา
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “The Cinematic Forest: 
Toward Post-Anthropocentrism in Global 
Art Cinema” (ป่าในภาพยนตร์: การมุ่งสู่ยุคหลัง
มานษุยประมาณนยิม ในภาพยนตร์ศิลปะทัว่โลก) 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน
๘ มกราคม สำานักงบประมาณ และ วิทยาลัย 
เพาะช่าง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
๓๐ มกราคม สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระ- 
บรมราชนิปูถมัภ์  และ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง

๒–๑๗ มกราคม 
หอภาพยนตร์นำาภาพยนตร์ไทยไปจัดฉาย

ฉบับกลางแปลงที่งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว 
“สายนำา้แห่งรตันโกสินทร์” ได้แก่เรือ่ง พรจำกฟ้ำ, 
รถไฟฟ้ำมำหำนะเธอ, ก้ำนกล้วย, องค์บำก, 
พระมหำชนก, นำคี ๒, โหมโรง, ขุนพันธ์ 2, 
เลือดสุพรรณ และ พี่มำก...พระโขนง ณ สนาม
เสือป่า

๖ มกราคม 
เจ้าหน้าทีห่อภาพยนตร์และผู้ชมภาพยนตร์

ร่วมวางดอกไม้รำาลึกการจากไปของ สะอาด 
เปี่ยมพงศ์สานต์ นักแสดงที่ฝากผลงานน่าจดจำา 
ทั้งภาพยนตร์และโทรทัศน์ ทั้งในฐานะนักแสดง 
นักพากย์ และการกำากับการแสดงไว้มากมาย ซึ่ง
ได้เคยร่วมเป็นดาวดวงที่ ๑๑๗ อมตนุสรณ์ที่ลาน
ดาราของหอภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๔

๑๒ มกราคม 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๖๒ หอ- 

ภาพยนตร์ได้นำารถโรงหนังเฉลิมทัศน์เดินทาง 
รอบพิเศษไปจัดฉายภาพยนตร์ส้ันให้น้อง ๆ ได้ 
รบัชม ณ อาคารทีท่ำาการกระทรวงวฒันธรรม และ
ที่หอภาพยนตร์ได้จัดฉายภาพยนตร์สำาหรับเด็ก 
๒ เรื่อง Maya the Bee (ผึ้งน้อยมายา) และ 
Charlotte’s web (แมงมุมเพื่อนรัก) ณ 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา พร้อมกับกิจกรรม 
เวร์ิกชอ็ปอ่ืน ๆ  อกีมากมาย บริเวณลานเมอืงมายา

๑๓ มกราคม 
หอภาพยนตร์จัดฉาย West Side Story 

หนังเพลงคลาสสิกชั้นเลิศ เจ้าของ ๑๐ รางวัล 
ออสการ์ ที่ได้หวนกลับมาขึ้นจอใหญ่อีกครั้ง 
ในกิจกรรมทึ่ง! หนังโลก ณ โรงภาพยนตร์สกาลา



๓

กิจกรรม
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑๗ ธันวาคม  จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง พ่อปลำไหล 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ  
๑๙ ธันวาคม  จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ง อนิทรทีอง ให้
แก่ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 
๒๐ ธันวาคม  จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง ตัก๊แตน และ 
ไอ้ทุย ให้แก่กลุ่มวัยหวานวันวาน 
๒๑ ธันวาคม  จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง พ่อปลำไหล 
ให้แก่ชมรมศิริราชอาวุโส 

๒๖ มกราคม 
หอภาพยนตร์ได้จัดฉายภาพยนตร์เร่ือง 

เจ้ำหญงิ ผลงานการสร้างของ แท้ ประกาศวฒุสิาร 
แบบพากย์สด พร้อมได้เชิญ แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ 
หน่ึงในนักแสดงหญิงคนสำาคัญที่สร้างสีสันให้แก่
วงการภาพยนตร์ไทยในยุคทองของหนังไทย ๑๖ 
มม. มาร่วมประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่ 
๑๘๓ บนลานดารา อมตนสุรณ์สำาหรบัดวงดาวบน
โลกภาพยนตร์ไทย และบอกเล่าถึงประสบการณ์
เ ม่ือครั้งโลดแล่นอยู ่ ในวงการภาพยนตร์ไทย 
หลังจากห่างหายจากวงการไปเกือบ ๕๐ ปี ณ 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๗ มกราคม 
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมภาพยนตร์สโมสร

ประจำาเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จัดฉายภาพยนตร์
เรื่อง สุดเสน่หำ หรือ Blissfully Yours ของ 
อภชิาติพงศ์ วรีะเศรษฐกลุ เเละสนทนาหลังชม ใน
ประเด็นเรื่ อง “สุนทรียะความเชื่องช ้าใน
ภาพยนตร์” กับ Dr.Philippa Lovatt จาก
มหาวทิยาลยั St. Andrew สหราชอาณาจกัร ผ่าน
โปรแกรม Skype พร้อมด้วย ดร.วิกานดา 
พรหมขุนทอง จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดำาเนิน
รายการโดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อำานวย- 
การหอภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน
กมุภาพนัธ์ วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธรุกิจ 
๔ กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
๖ กุมภาพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหาร 
ธุรกิจ 
๘ กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๒๐–๒๒ กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

๑๐ กุมภาพันธ์ 
หอภาพยนตร์จดัฉาย รกัในม่านเมฆ Cloud 

of Romance ภาพยนตร์รักจากยุคทองของหนัง
ไต้หวันที่เพิ่งได้รับการบูรณะใหม่โดยสถาบัน
ภาพยนตร์ไต้หวัน (Taiwan Film Institute) 
นำาแสดงโดย หลนิชิงเสยี, ฉนิฮัน่ และฉนิเสยีงหลนิ 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนการฉายจากสำานักงาน
เศรษฐกจิและวฒันธรรมไทเป ประจำาประเทศไทย 
กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน ในกิจกรรมทึ่ง! 
หนังโลก ณ โรงภาพยนตร์สกาลา 

๑๕–๑๗ กุมภาพันธ์ 
หอภาพยนตร์ร่วมกับ FILMVIRUS จัด

กจิกรรม “Sine ni Lav Diaz” โดยฉายภาพยนตร์
ผลงานของ Lav Diaz นักทำาหนังอิสระชาว
ฟิลปิปินส์ จำานวน ๓ เรือ่ง คอื The Woman Who 
Left, A Lullaby to the Sorrowful Mystery 
และ Season of the Devil พร้อมทั้งพูดคุย 
เก็บประเด็นในวันสุดท ้ายของโปรแกรม ณ 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๔ ธันวาคม  จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง มนต์รกัลกูทุง่ 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุบางแค
๙ มกราคม  จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง สงครำมเพลง 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 
๑๖ มกราคม  จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง พ่อปลำไหล 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำาบลโพรงมะเดื่อ 
๒๒ มกราคม  จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ไอ้ทุย ให้แก่
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย 

๒๓ มกราคม  จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ไอ้ทุย 
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ 
๒๕ มกราคม  จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง มนต์รักแม่น�ำ้มลู 
ให้แก่ชมรมศิริราชอาวุโส 
๒๙ มกราคม  จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง จ�ำเลยรัก ให้
แก่ชมรมสบายสบาย 

หอภาพยนตร์ ร่วมกับ สำานกังานอุทยานการ
เรียนรู้ สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(TK Park) จัดฉายภาพยนตร ์ ในกิจกรรม 
“ภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้” เพื่อเปิดโอกาสให้
เยาวชนและบุคคลที่สนใจได้สนุกกับการเรียนรู้
จากสื่อภาพยนตร์ พร้อมกับพูดคุยแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับวิทยากรหลังจบภาพยนตร์ โดย 
ในเดือนกุมภาพันธ์ได้จัดฉายภาพยนตร์จำานวน 
๓ เรื่อง คือ เลือดสุพรรณ, สันติ-วีณำ และ 
คตีรำชัน ในวนัที ่๓, ๑๐, ๑๗ กุมภาพนัธ์ตามลำาดบั 
ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้ TK Park  
ชั้น ๘ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์  

หอภาพยนตร์นำาภาพยนตร์ไทยเรื่อง สันติ-
วีณำ ไปจัดฉายในโปรแกรมพิเศษ Friends and 
Neighbours เพื่อฉลองครบรอบ ๘๐ ปี สมาพันธ์
หอภาพยนตร์นานาชาติ ณ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ 
ประเทศออสเตรยี ในวนัที ่๖ ธนัวาคม ๒๕๖๑ และ 
๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

และได้นำาภาพยนตร์ไทยเร่ือง มนต์รัก 
แม่น�้ำมูล ไปจัดฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์ 
Bakuon ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๕–๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๒ 

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา



รายงาน

๔

ในช่วงปลายปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ ได้ออกเดินทางไป 
จัดฉายภาพยนตร์แก่นักเรียนและประชาชนชาวบ้านในเขตพ้ืนที่ ๔ จังหวัดภาค 
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื ได้แก่ จงัหวดัมหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ร้อยเอด็ และสรุนิทร์ และ
เมื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ๒๕๖๒ รถโรงหนังยังคงออกเดินทางมอบความสุขและความรู้ 
แก่น้อง ๆ  นักเรียนเช่นเคย โดยเริ่มจากจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
ณ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ และผู้ปกครองที่
เดนิทางมาร่วมงานกนัอย่างเนอืงแน่น จากนัน้ได้เดนิทางลดัเลาะขึน้เขามุง่สูภ่าคเหนอื
ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ลำาพูน ลำาปาง โดยในปีนี้ทางหอภาพยนตร์ฯ ได้นำาภาพยนตร์
สุดคลาสสิกระดับตำานานอย่าง แผลเก่ำ ฉบับเชิด ทรงศรี ที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ 
มาจดัฉายในรอบเยน็สำาหรบัประชาชนทัว่ไป ทำาให้มปีระชาชนให้ความสนใจเข้าร่วม
ชมภาพยนตร์กันเป็นจำานวนมาก

รถโรงหนัง
ทริปส่งท้ายปีเก่า
และต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

ทีมงานรถโรงหนัง



๕

ที่ว่าการอำาเภอบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ๑๙ พ.ย. ๖๑

สำานักงานเทศบาลตำาบลโกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ๒๐ พ.ย. ๖๑

ที่ว่าการอำาเภอเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ๒๑–๒๒ พ.ย. ๖๑

สำานักงานเทศบาลตำาบลห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ๒๓ และ ๒๖ พ.ย. ๖๑

สำานักงานเทศบาลตำาบลนิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ๒๗–๒๘ พ.ย. ๖๑

สำานักงานเทศบาลตำาบลห้วยโพธิ์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ๒๙ พ.ย. ๖๑

สำานักงานเทศบาลตำาบลโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ๓๐ พ.ย. ๖๑

องค์การบริหารส่วนตำาบลธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ๓ ธ.ค. ๖๑

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔ ธ.ค. ๖๑
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

สำานักงานเทศบาลตำาบลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ๖ ธ.ค. ๖๑

สำานักงานเทศบาลตำาบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ๗ และ ๑๑ ธ.ค. ๖๑

สำานักงานเทศบาลตำาบลกาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ๑๓–๑๔ ธ.ค. ๖๑

จุดฉายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่จัดฉาย จังหวัด วันที่ฉาย

จุดฉายภาคเหนือ

สถานที่จัดฉาย จังหวัด วันที่ฉาย

กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๒ ม.ค. ๖๒

สำานักงานเทศบาลตำาบลสันกำาแพง อ.สันกำาแพง จ.เชียงใหม่ ๑๕-๑๖ ม.ค. ๖๒

สำานักงานเทศบาลตำาบลสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ๑๗-๑๘ ม.ค. ๖๒

สำานักงานเทศบาลตำาบลแม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ๒๑-๒๒ ม.ค. ๖๒

สำานักงานเทศบาลตำาบลบ้านแม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ๒๓-๒๕ ม.ค. ๖๒

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๒๘-๒๙ ม.ค. ๖๒
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำานักงานเทศบาลตำาบลบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำาพูน ๓๐ ม.ค. ๖๒

ลานหน้า อปพร. อ.เมืองลำาพูน จ.ลำาพูน ๓๑ ม.ค.-๑ ก.พ. ๖๒
สำานักงานเทศบาลตำาบลเวียงยอง 

สำานักงานเทศบาลตำาบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำาปาง ๔-๕ ก.พ. ๖๒

สำานักงานเทศบาลตำาบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำาปาง ๖-๗ ก.พ. ๖๒

ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ อ.เกาะคา จ.ลำาปาง ๘ ก.พ. ๖๒
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช



พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

๖

 สเลต (slate) แปลว่า กระดานชนวน เป็นอปุกรณ์สำาคญั
ในการถ่ายทำาภาพยนตร์ ใช้สำาหรับจดข้อมูลการถ่ายทำา เช่น 
ชื่อหนัง วันท่ีถ่ายทำา ฟิล์มม้วนท่ีเท่าไหร่ ฉากถ่ายทำาเป็นฉากไหน 
ถ่ายภายในหรอืภายนอก กลางวนัหรอืกลางคนื ฯลฯ เพือ่เป็นข้อมลู
ให้ผู ้กำากับและนักตัดต่อสามารถเลือกฉากและเทกของฟิล์มที่
ต้องการนำามาใช้ตัดต่อได้ถูกต้อง 

 ต่อมาเมื่อมีการบันทึกเสียง สเลตได้ถูกดัดแปลงเป็น 
แผ่นกระดานไม้ ผ่าสองซีกให้ตีกระทบกันได้ มีเสียงดังแคล็ป!!! 
เรียกว่า แคล็ปบอร์ด (clapboard) ที่ต้องมีการตีสเลตก็เพราะใน
การถ่ายหนงัเสยีง ภาพและเสยีงจะถกูบันทกึแยกกนั พอถงึขัน้ตอน
ตดัต่อจงึต้องจบัคูภ่าพและเสยีงให้ถกูต้อง โดยสงัเกตจากภาพสเลต
ที่ถ่ายไว้บนฟิล์มจะมีข้อมูลการถ่ายทำาตรงกับเสียงของทีมงานที่ 
ขานบอกชื่อเรื่อง ม้วนฟิล์ม ฉาก และเทก ที่บันทึกไว้ขณะถ่ายทำา 
จากนัน้เมือ่ได้คูภ่าพและเสยีงทีถ่กูต้องแล้วกต้็องมาวางให้ถูกจงัหวะ
หรือซิงค์ (synchronize) กันได้พอดี โดยวางให้เสียง “แคล็ป” ตรง
กับจังหวะการกระทบกันของสเลตในภาพ 

 สเลตไม ่ได ้ถูกใช ้กันเฉพาะการถ ่ายภาพยนตร ์ใน
อุตสาหกรรมเท่านั้น หนังข่าว สารคดี หนังสมัครเล่น หนังบ้าน 
ก็ใช้กันทั่วไป เพราะมีความสำาคัญในขั้นตอนการตัดต่อลำาดับภาพ 
โดยจะมีรูปลักษณ์แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการออกแบบให้เหมาะ
กับการทำางานของแต่ละกองถ่าย พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยได้ 
รวบรวมสเลตที่ใช้ในการผลิตภาพยนตร์ไว้หลากรูปแบบหลาย 
ยุคสมัย นำามาจัดแสดงเพ่ือบอกเล่าเกร็ดความรู้ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ 
ไม้กระดานขนาดเล็กแต่จำาเป็นมากในการผลิตภาพยนตร์

สเลต
ใน (พิพิธภัณฑ์) ภาพยนตร์ไทย

สเลตกระดานด�
สเลตรูปแบบดั้งเดิมที่ใช้กันมาต้ังแต่ยุคหนังเงียบ ลักษณะเป็นแผ่น

กระดานดำาสำาหรบัไว้เขยีนรายละเอยีดของชอ็ตต่าง ๆ  ขณะถ่ายทำาภาพยนตร์ 
ต่อมาเมื่อหนังมีการบันทึกเสียงรูปแบบของสเลตที่ใช้จึงเปลี่ยนไปเป็นแบบ
แผ่นไม้ผ่าสองซีกไว้ตีกระทบกัน อย่างไรก็ดี หลังสงครามโลกครั้งที่สอง มี 
ผู้สร้างหนังไทยนำาฟิล์มรีเวอร์ซัล ๑๖ มม. ไม่บันทึกเสียง มาใช้ถ่ายทำา
ภาพยนตร์และออกฉายแบบพากย์สดในโรง แม้จะเป็นแนวทางสร้างหนังที่
ตำ่ากว่ามาตรฐานแต่ก็ได้รับการตอบรับจากผู้ชมอย่างดีจนเหล่าผู้สร้างหันมา
ทำาตามกนั เกิดเป็นยคุทองของหนงัไทย ๑๖ มม. พากย์ สเลตแบบกระดานดำา
จึงยังคงมีบทบาทสำาคัญในยุคสมัยนั้น 

สเลตพิธีกรรม
จากภาพยนตร์เรือ่ง 2499 อันธพำลครองเมอืง (๒๕๔๐) และ ฟ้ำทะลำย

โจร (๒๕๔๓) เป็นสเลตทีท่ำาขึน้สำาหรับพธิบีวงสรวงเปิดกองถ่ายหนงัเพือ่ความ
เป็นสิริมงคล บนสเลตติดคำามงคล “เงิน” “ทอง” “เพชร” แปะด้วยแผ่น
ทองคำาเปลว มีสีสันเฉพาะตัวตามความเชื่อส่วนบุคคลของผู้สร้างท่ีอยาก 
ให้หนังประสบความสำาเร็จทางด้านรายได้และชื่อเสียง เป็นสเลตที่ไม่ได้ใช ้
ในการถ่ายทำาจริง ใช้เพียงแค่ในพิธีกรรมเท่านั้น

สเลตหนังบ้าน 
หนังบ้าน (Home Movie) เป็นหนังสมัครเล่นที่ถ่ายทำากันเองเพื่อ 

ฉายดูกนัในครอบครวั ได้รบัความนยิมอย่างมากเมือ่มกีารผลติฟิล์มภาพยนตร์
ขนาดเลก็ ๘ มม. ออกจำาหน่าย ซึง่ทำาให้กล้องและอปุกรณ์ถ่ายทำามขีนาดเลก็
กะทดัรดัและราคาถกูลงตามไปด้วย ร้านขายอปุกรณ์ภาพยนตร์มกีารคดิผลติ
สเลตสำาหรับถ่ายทำาหนังบ้านขายเป็นอุปกรณ์เสริม โดยทำาจากวัสดุง่าย ๆ 
เช่น อะคริลิกหรือแผ่นไม้บาง ๆ ออกแบบให้มีสีสันสดใสรูปแบบเรียบง่าย 
และเหมาะสำาหรับงานถ่ายทำาที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

ทีมงานพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
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สเลตของหน่วยงานผลิตภาพยนตร์
นอกจากเพื่อความบันเทิงแล้ว ภาพยนตร์ยังถูกใช้เป็นส่ือโฆษณา

ประชาสัมพันธ์องค์กร รวมทั้งยังเคยทำาหน้าที่เป็นส่ือการเรียนการสอน 
ในห้องเรียน จนหลายแห่งมีการตั้งหน่วยงานของตัวเองเพื่อการผลิต
ภาพยนตร์โดยเฉพาะ

สเลตของส�นักข่าวสารอเมริกัน 
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐอเมริกาได้เข้ามาตั้งองค์การความ 

ร่วมมือช่วยเหลือไทยในหลาย ๆ ด้าน อย่างหนึ่งคือ สำานักข่าวสารอเมริกัน 
กรุงเทพฯ หรือ ยูซิส (USIS) ทำาหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการความ
ร่วมมือของยูซิสกับภาครัฐ โดยมีการจัดตั้งแผนกภาพยนตร์เพ่ือผลิต
ภาพยนตร์ข่าวสาร สารคดี และโฆษณาชวนเชื่อให้คนไทยนิยมอเมริกันและ
ต่อต้านคอมมิวนิสต์

สเลตจากส�นักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
หรอืเรยีกสัน้ ๆ  ว่า รพช. ได้มกีารจดัตัง้หน่วยงานผลติภาพยนตร์ของ

ตนเอง สร้างภาพยนตร์สารคดเีพือ่ประชาสมัพนัธ์การทำางานของหน่วยงาน
ในการพฒันาชนบททัง้ด้านเศรษฐกิจและสงัคมตามแผนพฒันาประเทศของ
รัฐบาล รวมทั้งกระจายข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ไปสู่ภูมิภาค 

บรรยำยภำพ: สเลตที่หน่วยผลิตภำพยนตร์ของ รพช. ใช้ถ่ำยท�ำหนังเสียงกับหนังไม ่
บันทึกเสียง

สเลตจากมหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 
ใช้ในหน่วยงานผลติภาพยนตร์ของมหาวทิยาลยัเพือ่เป็นสือ่ในการเรยีน

การสอนวิชาต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังมีสเลตรูปร่างแปลกตาไม่เหมือนใคร อาทิ 

ก้านตีสเลตยกัษ์ จากเรือ่ง ทวภิพ (๒๕๔๗) กำากบัโดย สรุพงษ์ พนิจิค้า 
เป็นสเลตที่มีแต่ตัวก้านตี ไม่มีแผ่นกระดานเขียนข้อมูล ออกแบบโดยตัว 
ผู้กำากับเองสำาหรับถ่ายทำาฉากขี่ม้าซึ่งกล้องตั้งอยู่ในระยะไกลมาก จึงต้องทำา
ก้านสเลตให้มีขนาดใหญ่พิเศษเพ่ือให้กล้องจับภาพเห็นจังหวะการตีอย่าง
ชัดเจน ส่วนรายละเอียดของฉากหรือเทกต่าง ๆ นั้น ใช้สเลตอีกอันถ่ายหน้า
กล้องแทน 

สเลตศรีกรุง สเลตอันเป็นเอกลักษณ์ของโรงถ่ายภาพยนต์เสียง 
ศรีกรุง รูปร่างเป็นวงกลมแตกต่างจากสเลตสี่เหลี่ยมที่ใช้กันทั่วโลก ปัจจุบัน
ยังคงไม่พบข้อมูลว่าเหตุใดจึงมีการออกแบบรูปร่างของสเลตให้เป็นวงกลม 
รวมทัง้ไม่พบสเลตของจรงิหลงเหลอือยู ่มเีพยีงภาพถ่ายปรากฏเป็นหลกัฐาน
ให้เห็นการใช้งานสเลตวงกลมในโรงถ่ายแห่งนี้ 

นี่ เป ็นเพียงสเลตส่วนหนึ่งที่จัดแสดงอยู ่ในพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทยเท่านั้น สามารถเข้ามาดูมาชมเพิ่มเติมได้ท่ี
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ วนัละ ๖ รอบ ๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. 
๑๔.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ น.
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 การแสดงอย่างเป็นธรรมชาติของตัวละครเด็กใน Shoplifters 
และ Roma ทำาให้ฉันสนใจภาพของเด็กที่ปรากฏบนหนังทั้งสองเรื่อง 
และฉันอยากรู้ว่าหากหนังเรื่องใดไม่ได้ผลิตมาเพื่อเด็ก แต่มี “เด็ก” เป็น
ตวัละครสำาคญัของเรือ่ง หนงัเหล่านัน้จะจดัอยูใ่นตระกูลภาพยนตร์เดก็ได้
หรือไม่ ดังนั้นคอลัมน์คลังอนุรักษ์ฉบับนี้ ชวนอ่านและค้นหาคำาตอบ 
ของคำาถามงานวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์เด็กในหนังสือ “หนังเล็ก ๆ กับ 
เด็กน้อย ๆ” ซึ่งเป็นผลงานที่เรียบเรียงจากรายงานการวิจัย “ภาพยนตร์
เด็กไทยกับการประกอบสร้างภาพตัวแทนเด็กและอุดมการณ์ท่ีแฝงอยู่” 
โดย กำาจร หลุยยะพงศ์ 

 กำาจรในฐานะผู้วิจัยและผู้เรียบเรียงผลงานชิ้นน้ีได้ทบทวน
วรรณกรรม (literature review) ทั้งผลงานวิชาการ เอกสารต่าง ๆ 
รวมถึงกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัเดก็ สทิธเิดก็ บรบิททางสงัคม แนวคิด ทฤษฎี
ต่าง ๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศในประเด็นภาพยนตร์เด็ก กำาจรพบว่า 
การศกึษาภาพยนตร์เดก็ในสังคมไทยยงัมน้ีอย โดยเร่ิมมาจากสายครศุาสตร์ 
ในมุมมองอิทธิพลของภาพยนตร์ที่มีต่อเด็ก เช่น กำาจรได้พบงานเขียน 
รุ่นแรก ๆ เรื่อง “ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับอิทธิพลของภาพยนตร์” 
ผลงานของอัมพร มีสุข (๒๕๐๖)  อีกตัวอย่างหนึ่งจากการทบทวน

วรรณกรรม กำาจรพบสองข้อมูลสำาคัญที่อาจกล่าวได้ว่า การศึกษาด้าน
ภาพยนตร์เด็กในสังคมไทยได้เริ่มอย่างจริงจังช่วงทศวรรษที่ ๒๕๕๐ และ
มีคุณูปการต่อการศึกษา “ภาพยนตร์กับเด็ก” ได้แก่ บทความ “ความ
รุนแรงต่อเด็กบนจอเงิน : สนามอารมณ์ของผู้ใหญ่ในสังคมจริง” โดย 
ชาญชนะ หอมทรพัย์ (๒๕๕๔) ซึง่เน้นศึกษาตวัละครเดก็ในภาพยนตร์ไทย 
โดยเฉพาะปัญหาเรื่องความรุนแรงต่อเด็ก ส่วนอีกข้อมูล คือ วิทยานิพนธ์ 
“แนวทางการส่งเสริมภาพยนตร์ไทยสำาหรับเด็ก” โดย กิตติคุณ ฤทธินิ่ม 
(๒๕๕๔) ซึง่สรปุให้เหน็ว่า ภาพยนตร์เดก็ไทยควรเป็นภาพยนตร์ทีม่เีนือ้หา
พัฒนาอารมณ์ศิลปะ พฤติกรรมเชิงบวกของเด็ก เปลี่ยนความโหดร้ายสู่
ความเมตตาและความรกั รวมถงึภาครฐัควรสนบัสนนุงบประมาณ ความรู้
การผลิตภาพยนตร์ การจัดฉายภาพยนตร์ มาตรการภาษี รางวัล เป็นต้น

 เมื่อกำาจรได้ทบทวนวรรณกรรมแล้ว นำาไปสู่การตั้งคำาถามงาน
วิจัย ๓ ข้อ การค้นหาคำาตอบ กำาจรเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตัวบท (textual 
analysis) มุง่เน้นการศกึษาตามแนวคิดตระกลูภาพยนตร์ (genre studies) 
ซึ่งคัดเลือกภาพยนตร์เด็กไทยจำานวน ๔๔ เรื่อง นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐-
๒๕๕๘ ในรอบสี่ทศวรรษ โดยสุ่มแบบเจาะจง เนื่องจากข้อจำากัดการ 
จัดเก็บภาพยนตร์เด็กบางเร่ืองขาดการบันทึกในซีดีและดีวีดี รวมถึง
ภาพยนตร์บางเรื่องเม่ือเวลาผ่านไปข้อมูลในแผ่นซีดี ดีวีดีสูญหายและ 
ไม่มีการผลิตซำ้า นอกจากนั้น เพิ่มเติมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ เอกสาร 
หลักฐานของภาพยนตร์เด็กไทย โดยกำาจรได้นำาเสนอคำาตอบของคำาถาม
งานวิจัยทั้ง ๓ ข้อ ใน “หนังเล็ก ๆ กับ เด็กน้อย ๆ” ดังนี้

๑. ภาพยนตร์เดก็ไทยมีความหมายและมพีฒันาการอย่างไร ?

 การวิเคราะห์คำาตอบของคำาถามงานวิจัยข้อที่หนึ่ง กำาจร
วิเคราะห์บนกรอบแนวคิดและทฤษฎีเด็กศึกษา (childhood studies) 
ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้ระบุว่า ภาพยนตร์เด็กอาจเป็นไปได้ทั้ง (๑) ภาพยนตร์ 
“เกีย่วกับ” เดก็ หมายถึง การมเีดก็ปรากฏตวัในภาพยนตร์ (๒) ภาพยนตร์ 
“เพื่อ” เด็ก หมายถึง ภาพยนตร์เร่ืองนั้นอาจไม่ได้มีตัวเอกเป็นเด็ก เช่น 
ภาพยนตร์เก่ียวกบัสตัว์  ภาพยนตร์การ์ตนู แต่สร้างเพือ่กลุม่ผูช้มทีเ่ป็นเด็ก 
ซึ่งความหมายในกรณีที่หนึ่งและสองนั้น สอดคล้องกัน คือ ภาพยนตร์เด็ก
ทีผ่ลติโดยผูใ้หญ่ ส่วนในความหมายสดุท้ายของภาพยนตร์เดก็ไทย คือ (๓) 
ภาพยนตร์ “โดย” เด็ก หมายถึง ภาพยนตร์ที่เด็กเป็นผู้กำาหนดเนื้อหาตาม
ที่ตนเองต้องการและผลิตโดยเด็ก

 กำาจรได้สรปุเกีย่วกับลกัษณะภาพยนตร์เดก็ไทยไว้ว่า ภาพยนตร์
เด็กไทยอาจไม่ได้หมายถึง ภาพยนตร์ที่เน้นเนื้อหาความน่ารัก สดใส แต่
ภาพยนตร์เด็กกลับมีขอบเขตที่ขยายกว้างไปกว่านั้น โดยอาจมีลักษณะที่
มองเด็กในแง่ลบและนำาเสนอปัญหาของเด็ก อาจเนื่องมาจากสังคมเริ่ม
เปลีย่นแปลงมมุมองทีม่ต่ีอเดก็ ปัญหาครอบครวั ลทัธบิรโิภคนยิม ตวัอย่าง
เช่น ยุคทศวรรษ ๒๕๓๐ นักสร้างภาพยนตร์เริ่มขยายมุมมองที่มีต่อเด็ก 
คือ การเป็นผี การเป็นปีศาจ ทำาให้ภาพยนตร์เด็กเร่ิมขยายตัวจาก
ภาพยนตร์เด็กไปสู่ภาพยนตร์ผี ภาพยนตร์บู๊ ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และ
อื่น ๆ ได้ ซึ่งถือเป็นความปกติของตระกูลภาพยนตร์ท่ีสามารถแตกตัว 
ออกไปได้เรื่อย ๆ  เช่น ท่ำนขุน..น้อยน้อยแห่งสยำม  คือ การปรากฏตัวตน 
ของ “ผีเด็กดี” และเป็นการเปิดศักราชภาพยนตร์ผีเด็กเรื่องแรก   

 ส่วนพัฒนาการของภาพยนตร์เด็กไทยนั้น กำาจรได้วิเคราะห ์
แบ่งออกเป็น ๕ ยุค ตั้งแต่ทศวรรษ ๒๕๑๐ ถึงทศวรรษ ๒๕๕๐ (พ.ศ. 
๒๕๑๐-๒๕๕๙) เช่น 

 ภาพยนตร์เด็กยุคแรกของไทยเร่ิมต้นจากภาพยนตร์ท่ีเน้น
จินตนาการและภาพยนตร์แนวดรามาชีวิต ซึ่งประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ 
เด็กเริ่มก่อตัวขึ้นช่วงทศวรรษ ๒๕๑๐ ภายใต้บริบทของสังคมไทยที่เริ่มให้ 

ค�ตอบของค�ถามงานวิจัย 

โดย ก�จร หลุยยะพงศ์

คลังอนุรักษ์

วิมลิน มีศิริ



๙

ความสนใจต่อประเด็นเด็กควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงของภาพยนตร์ไทย 
ที่เริ่มโน้มน้าวเข้าสู่ประเด็นสังคมในช่วงหลังเหตุการณ์ตุลาคม ๒๕๑๖ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ.ศ. ๒๕๑๖ มีการจัดตั้งสำานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ทำาให้มีการวางแผนส่งเสริม
ประเด็นเรื่องเด็กที่เข้มข้นขึ้น ส่งผลให้ “เด็ก” เริ่มกลายเป็นสิ่งที่นักสร้าง
ภาพยนตร์ให้ความสนใจ แต่เนื่องจากเป็นยุคเริ่มต้น จึงมีภาพยนตร์เด็ก
จำานวนน้อย เช่น หนุมำนพบ 7 ยอดมนุษย์

 ต่อมาทศวรรษที่ ๒๕๒๐ ภาพยนตร์เด็กเติบโตขึ้นและผลิต
ภาพยนตร์เด็กอย่างน้อย ๕ เรื่อง โดยผลิตซำ้าแนวทางเดิมในยุคที่ผ่านมา 
คือ ภาพยนตร์เด็กกับจินตนาการ ภาพยนตร์เด็กแนวชีวิต เช่น สุดสำคร 
7 ซุปเปอร์เป๊ียก วลัล ีภาพยนตร์ในยคุนี ้แม้ว่าจะมลีกัษณะเน้นจนิตนาการ
เช่นเดยีวกบัยคุทศวรรษ ๒๕๑๐ แต่ภาพยนตร์ยคุนีเ้พิม่เร่ืองราวมองปัญหา
สังคมที่เริ่มก่อตัวกับเด็ก 

 เมื่อเวลาผ่านไปภาพยนตร์เด็กมีจำานวนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในยุค
ทศวรรษ ๒๕๓๐ ประมาณ ๘ เรื่อง เช่น จ้อนกับแดง จนกระทั่งทศวรรษ 
๒๕๔๐ มีจำานวนราว ๑๔ เรื่อง และเริ่มขยายประเด็น “เด็กกับเพื่อน” 
ทำาให้เกิดภาพยนตร์เด็กกับเพื่อนอีกหลายเรื่อง เช่น 9 พระคุ้มครอง 
ช้ำงเพื่อนแก้ว และยุคทศวรรษ ๒๕๕๐ ยุคนี้มีปริมาณภาพยนตร์เด็ก
มากกว่าทุกยุคที่ผ่านมาในอดีต มีจำานวนราว ๒๖ เรื่อง และเนื้อเรื่องขยาย
ประเดน็ออกไปจากยคุก่อน ๆ  เช่น ความหลากหลายของเดก็ ทัง้ต่างชนชัน้ 
เพศ สถานภาพ  ยกตัวอย่าง “นักมวยเด็ก” ใน ลุมพินี “ชาวอาข่า” ใน 
อำข่ำผู้น่ำรัก “เณร” ใน อรหันต์ซัมเมอร์ “เด็กอีสาน” “กะเทย” “เด็ก
อินเดีย” ใน ปัญญำเรณู ภาคต่าง ๆ 

๒. ภาพยนตร์เด็กไทยมีลักษณะการเล่าเรื่องและภาษา
ภาพยนตร์อย่างไร ? 

 การหาคำาตอบในข้อที่สอง กำาจรได้จัดกลุ่มภาพยนตร์จำานวน 
๔๔ เรื่อง ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ โดยใช้แนวทางเด็กศึกษา (childhood 
studies) จัดได้ ๓ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ๑. เด็กกับตนเอง ๒. เด็กกับครอบครัว 
๓. เด็กกับสังคม กำาจรวิเคราะห์ตัวบทของภาพยนตร์ทั้ง ๔๔ เรื่อง ภายใต้
การศึกษาตระกูลภาพยนตร์ (genre studies) ซึ่งเป็นหน่ึงตามแนวทาง
การศึกษาวัฒนธรรมศึกษา (cultural studies) โดยภาพยนตร์แต่ละเรื่อง
กำาจรเน้นศึกษามิติศิลปะ คือ องค์ประกอบการเล่าเรื่อง ๙ องค์ประกอบ 
เช่น บุคลิกตัวละคร ฉาก แก่นเรื่อง ส่วนการวิเคราะห์ภาษาภาพยนตร์ ๗ 
องค์ประกอบ เช่น การจัดองค์ประกอบภาพ เสียงดนตรี การเคลื่อนไหว
ของกล้อง ยกตวัอย่างบทสรปุภาพรวมองค์ประกอบการเล่าเรือ่งภาพยนตร์
เด็กไทยทั้ง ๔๔ เรื่อง ยังคงมีเอกลักษณ์หรือขนบเฉพาะ (convention) 
โดยเฉพาะภาพยนตร์กลุ่มเด็กกับสังคม มีเน้ือหาเก่ียวกับเพ่ือนและการ

ผจญภัย มักมีตัวละครเป็นเด็กวัย ๘-๑๒ ปี เช่น แฟนฉัน สลัดตำเดียวกับ
เด็ก 200 ตำ ดรีมทีมฮีโร่ฟันน�้ำนม อนุบำลเด็กโข่ง 

 ส่วนตวัอย่างการวเิคราะห์ประเดน็ภาษาภาพยนตร์ กรณภีาษา
ภาพยนตร์ของภาพยนตร์ตระกูลย่อย (sub-genre)  เช่น “เด็กกับการ 
ผจญภัย” จะเน้นฉากการต่อสู้ หากเป็นภาพยนตร์ที่ต่อสู้ในจินตนาการก็
จะพบฉากในจินตนาการ การใช้เทคนิคภาพพิเศษ (computer graphic) 
การใช้ภาพแบบ long take เพือ่โชว์ศลิปะการต่อสู ้เช่น ส้มต�ำ 5 หวัใจฮโีร่ 
ส่วน เด็กโต๋ เป็นภาพยนตร์สารคดี ภาษาภาพยนตร์จะมีลักษณะพิเศษ 
มากขึ้น คือ การเน้นสัมภาษณ์ การใช้ภาพแบบ hand held เพื่อติดตาม
เดก็ทำาให้ได้อารมณ์ความรูส้กึทีส่มจรงิ  รวมถงึการบนัทกึเสยีงในพืน้ทีจ่รงิ 
เป็นต้น

๓. ภาพยนตร์เดก็ไทยประกอบสร้างภาพตวัแทนเดก็ด้วยอะไร
และอยู่ภายใต้อดุมการณ์อะไร ?

 การศกึษาในข้อสามนี ้เชือ่งโยงจากข้อทีส่อง คอื กำาจรพจิารณา
ถึงชุดความคิดที่ฝังอยู ่ในตระกูลภาพยนตร์แต่ละตระกูล โดยกำาจร 
ใช้แนวคิดเรื่องภาพตัวแทน (representation) และแนวคิดอุดมการณ์ 
(ideologies) ตัวอย่างของการวิเคราะห์อุดมการณ์ที่พบในภาพยนตร์
ตระกูลย่อย “เด็กกับครอบครัว” จำานวน ๑๖ เรื่อง คือ “อุดมการณ์
ครอบครวั” ซึง่ภาพยนตร์ทำาหน้าทีผ่ลติซำา้อดุมการณ์ครอบครวักระแสหลกั 
และเริ่มต้ังคำาถามโต้แย้งถึงอุดมการณ์ครอบครัวกระแสทางเลือก เช่น 
ต้ังแต่ทศวรรษ ๒๕๓๐ เป็นต้นมา ภาพยนตร์เริ่มเปิดพื้นที่อุดมการณ์
ครอบครัวใหม่ (new family) โดยครอบครัวอาจไม่จำาเป็นต้องมีพ่อ แม่ 
ลกู ครอบครวัอาจมเีพยีงแม่ใบเลีย้งเดีย่ว หรอือาจเป็นครอบครวัเด็กพเิศษ
ใน เอ๋อเหรอ และอาจกลายเป็นการไร้ครอบครัว หรือเด็กอาจเลือกอยู่ได้
ด้วยตนเองใน ควำมสุขของกะทิ

 “หนังเล็ก ๆ กับเด็กน้อย ๆ” ผลงานของ กำาจร หลุยยะพงศ์ 
เป็นหนงัสอือกีเล่มหนึง่ท่ีมข้ีอมลูเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาภาพยนตร์เดก็
ของสังคมไทยให้เติบโต รวมถึงการสร้างนิยามความหมายของคำาว่า 
“ภาพยนตร์เด็ก” ให้กว้างยิ่งขึ้น และชี้ให้เห็นว่านิยามความหมาย 
“ภาพยนตร์โดยเด็ก” ซึ่งเด็กเป็นผู้กำาหนดเนื้อหาตามท่ีตนเองต้องการ 
ยังขาดแคลนในวงการภาพยนตร์ไทย โดยผู้อ่านทุกท่านสามารถอ่าน
หนังสือเล่มนี้อย่างละเอียดได้ที่ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี 
หอภาพยนตร์

ท่ำนขุน..น้อยน้อยแห่งสยำม แฟนฉัน



๑๐

คลังอนุรักษ์

ฝ่ายอนุรักษ์

	 ต่อจากหนงัสือ	หนงัเล็ก	ๆ	 กับเด็กน้อย	ๆ	 ในส่วน
ของหนังที่เราเลือกมาน�าเสนอในฉบับนี้	 อาจไม่ใช่หนังเด็ก
อย่างที่ถูกกล่าวถึงในหนังสือ	 เพราะหอภาพยนตร์มี
ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กในบริบทต่าง	 ๆ	มากมายซึ่ง 
อาจเป็นหนงัทีไ่ม่ได้เล่าเรือ่งหรอืสร้างความบนัเทงิ	แต่กลบัมี
ความน่าสนใจในแง่มุมทางประวัติศาสตร์และความทรงจ�า
ของสังคม	เพราะมนัได้บันทกึความเป็นจรงิทีเ่กดิข้ึน	ณ	ช่วง
เวลาหนึง่ไว้	และบนัทกึภาพของวยัเยาว์ไว้ได้อย่างชวนพินิจ

พระราชพธิโีสกนัต์	พ.ศ.	๒๔๗๒
  ในบรรดาภาพยนตร์ในหัวเร่ืองเก่ียวกับเด็กไทยที่มีอยู ่ใน 
หอภาพยนตร์ ท่ีน่าสนใจอย่างหน่ึงคือ ภาพยนตร์ที่บันทึกให้เห็นวิถีชีวิต
การเลี้ยงดูเด็ก โดยเฉพาะเกี่ยวกับการโกนผมไฟ การไว้ผมจุก การตัดจุก 
ซึ่งมักปรากฏอยู่ในพวกหนังบ้าน ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเป็นการ 
ส่วนตัวหรือส่วนครอบครัว มิได้เผยแพร่สู่สาธารณะ การไว้ผมจุกและการ
โกนจุกนี้ นอกจากเป็นวิถีของสามัญชนหรือไพร่แล้ว ยังเป็นวิถีของพวก
ขุนนางไปจนถึงเจ้าด้วย 
 มีภาพยนตร์ในหอภาพยนตร์จำานวนหน่ึงที่บันทึกเกี่ยวกับ 
การโกนจุกที่เป็นงานประเพณีสำาคัญอย่างหน่ึงในราชสำานัก นั่นคืองาน 
พระราชพิธีโสกันต์และเกศากันต์ ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวจะโปรดเกล้าฯ ให้จัด
ทุกปีเพื่อพระราชทานแก่เจ้านายเด็ก ๆ ที่ถึงเวลาจะได้รับการโกนจุก คือ 
เดก็ชายเมือ่อายรุาว ๑๑–๑๕ ปี เด็กหญงิเม่ืออายรุาว ๙–๑๑ ปี ซ่ึงเจ้านาย
ที่เป็นเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าเรียกว่าโสกันต์ ส่วนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้า 
เรียกว่าเกศากันต์ และในจำานวนภาพยนตร์บันทึกพระราชพิธีโสกันต์และ
เกศากันต์ที่น่าสนใจมาก เพราะมีการถ่ายทำาแสดงเหตุการณ์ตามลำาดับ 
ตั้งแต่ต้นจนจบ และให้เห็นใกล้ชิดทั้งพระราชพิธีภายในพระที่นั่งและ
ภายนอก  ได้แก่ภาพยนตร์เรือ่ง พระราชพธิโีสกนัต์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าหญิงวิมลฉัตร พ.ศ. ๒๔๗๒ พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำาแพงเพชรอัครโยธิน  ซึ่งเสด็จในกรมฯ ทรง
ถ่ายทำาด้วยพระองค์เอง 

[เดก็ซนสมยั	ร.7]	
 ภาพยนตร์เรื่องนี้บริจาคโดยนายสุขเกษม อุยโต เป็นฟิล์มที่ 
ค้นพบในกุฏิหลังหนึ่งในวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 
โดยไม่ทราบว่ามีความเป็นมาอย่างไร แต่จากการตรวจสอบเนื้อหาใน
ฟิล์มภาพยนตร์พบว่าเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทำาในราวปี พ.ศ. ๒๔๗๐-
๒๔๗๕ และเน่ืองจากไม่มีหลักฐานบันทึกบนกล่องบรรจุฟิล์มและใน
เนื้อหาภาพยนตร์เลย จึงไม่ทราบว่าเป็นภาพยนตร์ของใคร โดยเนื้อหา
เป็นการบันทึกอย่างต้ังใจให้เด็ก ๆ ชายหญิง อายุราว ๓-๑๐ ขวบ 
กลุ่มหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนจะเป็นญาติพ่ีน้องในครอบครัวเดียวกัน มาแสดง
โชว์การละเล่นของไทยและโชว์ความสามารถในการแสดง เช่นการแสดง
ท่าเต้นระบำาจากหนังฝรั่ง การแสดงท่าชกต่อยแบบหนังฝรั่ง การแสดง
ท่าตลกจำาอวดจากหนังฝรั่ง ซึ่งนับว่ามีความน่าสนใจยิ่ง เพราะทำาให้เรา
ได้เห็นพฤติกรรมการเล่นและการแสดงออกของเด็กไทยในสังคมเมือง
สมัยรัชกาลที่ ๗  โดยเฉพาะการสะท้อนให้เห็นว่าภาพยนตร์มีอิทธิพล
อย่างไรและเพียงใดต่อวิถีชีวิตของคนและสังคมในสมัยน้ัน ภาพยนตร์
ม้วนนี้จึงเป็นตัวอย่างอันหาได้ยากยิ่งของภาพยนตร์ท่ีบันทึกให้เห็น
พฤติกรรมการเล่นซนหรือการเล่นอวดของเด็กไทยในสมัยรัชกาลที่ ๗ 
และกริยาอาการหรือท่าทางเหล่านี้ก็ไม่อาจบรรยายให้เห็นได้เลยด้วย
ภาษาพูด เขียน หรือภาพนิ่ง นอกจากภาพเคลื่อนไหวจากกล้องถ่าย
ภาพยนตร์เท่านัน้ ซึง่เป็นเหตผุลให้ภาพยนตร์เรือ่งนีไ้ด้รบัการข้ึนทะเบยีน 
ให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  

 ภาพยนตร์นี้บันทึกพระราชพิธี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ และ 
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็นงานโสกันต์และเกศากันต์ ของเจ้านาย
หญิง ๓-๔ พระองค์ นอกจากพระองค์เจ้าหญิงวิมลฉัตรแล้ว คือ พระ 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงสุทธศิริโสภา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
หญิงอินทุรัตนา  หม่อมเจ้าหญิงกาญจนฉัตร ฉัตรไชย และหม่อมเจ้า
หญิงมัทรีโสภณา สวัสดิวัตน์
 กรมพระกำาแพงเพชรฯ ทรงถ่ายบนัทกึเหตกุารณ์นีด้้วยฟิล์ม
ภาพยนตร์ ๑๖ มม. โดยตัดต่อไว้เป็น ๒ ม้วน ม้วนละราว ๔๐๐ ฟุต 
ซึ่งกินเวลาฉายม้วนละราว ๑๐ นาที  ม้วนหนึ่งเป็นฟิล์มขาวดำาปกต ิ
มีการตัดต่อแทรกอักษรข้อความบรรยายเหตุการณ์เป็นภาษาไทยและ
อังกฤษอย่างเรียบร้อย ส่วนอีกม้วนหนึ่ง ถ่ายด้วยฟิล์มขาวดำาแต่เป็น
ระบบภาพสีโดยการถ่ายและฉายผ่านแว่นสีแดงกับเขียวหรือนำ้าเงินให้
ผสมกันออกมาตามสีธรรมชาติ เหตุที่ทรงถ่ายเป็นระบบสีก็เพราะทรง
ต้องการบนัทกึสสีนัอนัหลากหลายสวยสดงดงามของเครือ่งแต่งกายและ
เครื่องประดับ ตลอดจนสีสันของขบวนแห่ในพระราชพิธี



๑๑

!	(๒๕๑๙)	
 หนังสัน้สารคดเีชงิทดลองทีแ่ฝงความคดิทางการเมอืงเรยีกร้องความเท่าเทยีม
ให้แก่เด็กยากจน ผลงานของ สุรพงษ์ พินิจค้า ผู้กำากับภาพยนตร์เรื่อง ทวิภพ (๒๕๔๗) 
เมือ่สมยัยงัเป็นนกัศกึษาส่งหนงัประกวด ในงานประกวดภาพยนตร์สารคดขีองธนาคาร
กรุงเทพ ปี ๒๕๒๐ หนึ่งในเวทีประกวดภาพยนตร์สารคดีที่สำาคัญในยุคนั้น แต่เพราะ
ความลำ้าของหนัง จึงทำาให้กรรมการไม่กล้าให้รางวัลชนะเลิศ และไม่กล้าไม่ให้รางวัล
อะไรเลย นอกจากรางวัลพิเศษเพ่ือ ‘ยกย่อง’ ว่าเป็นภาพยนตร์สารคดีท่ีสร้างสรรค ์
เรื่องหนึ่งของชาติ เพราะหนังได้หักล้างไวยากรณ์ของหนังสารคดีตามขนบอย่างที่เคย 
มีมา ที่มักจะนำาเสนอสารคดีในเชิงเล่าเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย แต่หนังของสุรพงศ์กลับเลือก
จะไปให้ไกลกว่าด้วยรูปแบบของหนังและประเด็นที่แตกต่าง ด้วยการนำาภาพของ 
เด็ก เมือง สลัม ชนบท ภาพในเชิงอุปมาอุปไมย ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ทั้งจัด
ฉากและไม่ได้จัดฉาก มาทดลองตัดต่อเข้ากับเสียงบรรยายของเด็กในเพลงกล่อมเด็ก
จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้าที่ถูกนำามาดัดแปลงเน้ือใหม่สลับกับบทเพลง Hungarian Dance 
No. 5 ของ Johannes Brahms เพื่อประกอบสร้างความหมาย จนกลายเป็นหนังที่ถูก
พูดถึง เพราะความแปลกแตกต่างจากหนังส้ันสารคดีในยุคน้ัน และทำาให้ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ ภาพยนตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๑ ด้วย
ความทีม่นัเป่ียมไปด้วยความกล้าทีจ่ะทดลองกบัภาษาหนงัในยคุทีไ่ม่ค่อยมใีครทำาอะไร
แบบนี้ และสะท้อนภาพความเป็นจริงของสังคมในประเด็นของเด็กได้อย่างมีศิลปะ 

 หากเอ่ยถึงหนงัตลกแบบไทย ๆ   ชือ่หนึง่ทีเ่ราจะลมืไม่ได้กค็อืชือ่ของหนงั 
กำาธร ทัพคัลไลย ผู้สร้างหนังอย่าง ทำยำทป๋องแป๋ง (๒๕๒๑) มำดำมยี่หุบ (๒๕๒๕) 
ฯลฯ หนังตลกที่มีแบบฉบับเฉพาะของตัวเอง และเป็นประจำาในหนังทุกเรื่องของ
กำาธร ก็จะมีกำาธรออกมากล่าวโหมโรงหนังให้ผู้ชมได้รับอรรถรสก่อนชมภาพยนตร์
เร่ืองนั้น ๆ เป็นฉากเปิด จนแทบจะกลายเป็นลายเซ็นในหนังของเขาทุกเรื่อง 
โดยชุมนุมฝาแฝดเด็กเล็ก 100 คู่ ถ่ายทำาที่ The Studio นั่นคือฟุตเทจเบื้องหลัง
การถ่ายทำาฉากเปิดตัวอีกหนึ่งฉากจากหนังเรื่อง แฝดแบบว่ำ (๒๕๓๓) ของกำาธร ที่
นำาเด็กฝาแฝดกว่าร้อยคู่มาประกอบฉาก โดยฟุตเทจเบื้องหลังชุดนี้คือหนึ่งในสิ่งที่
หอภาพยนตร์ได้รับบริจาคมาจากคุณกมล ทัพคัลไลย พี่ชายของกำาธร ทัพคัลไลย 
ซึ่งความน่าสนใจของมันนอกจากจะเป็นเบื้องหลังหนังไทยในยุคหนึ่งแล้ว มันยังได้
บันทึกความสนใจของกำาธรที่มีต่อเด็กฝาแฝดในช่วงเวลาหนึ่ง ช่วงที่เขาริเริ่มจัดตั้ง
ชมรมฝาแฝดแห่งประเทศไทยขึ้นครั้งแรกเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กฝาแฝด 
ที่ยากจนในประเทศไทย ทั้งจัดให้มีงานเทศกาลวันฝาแฝดแห่งชาติขึ้นครั้งแรก 
เพื่อรวบรวมฝาแฝดในประเทศไทยไว้ด้วยความหวังจะทำาลายสถิติโลก จนกลาย
เป็นข่าวดังในยุคนั้น ก่อนจะจบลงที่การทำาภาพยนตร์เรื่อง แฝดแบบว่ำ ออกฉาย
ในปี ๒๕๓๓ แม้ด้วยเวลาผ่านไปกจิกรรมนีจ้ะเสือ่มหายไปตามกาลเวลา แต่กน็บัว่า
เป็นบทบันทึกหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าจากความสนใจเด็กฝาแฝดของกำาธร สามารถ
กลายมาเป็นภาพยนตร์และการสร้างกระแสทางสังคมในแบบที่ไม่เคยมีปรากฏ 
มาก่อนในยุคหนึ่งได้

โรงเรียนประถมศกึษาใหม่	(๒๕๒๙)	
 ภาพยนตร์ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ สะท้อนภาพของเด็กนักเรียนเมื่อ
สามสบิกว่าปีมาแล้ว ผ่านทัศนะของ ดร.โกวทิ วรพพิฒัน์ 
นักคิดนอกกรอบเก่ียวกับการศึกษาซ่ึงดำารงตำาแหน่ง 
อธิบดีกรมวิชาการในขณะนั้น ท่านได้นำาคณะไปตรวจ
เยี่ยมโรงเรียนทดลองของกรมวิชาการในจังหวัด 
เชียงใหม่ แม้อาคารจะเก่า สถานที่จะไม่อำานวย แต่ 
หลักสูตรใหม่ในตอนนั้น ก็เน้นการสร้างพ้ืนฐานของ 
ประชาธิปไตย การแสดงออกทางความคิดเห็น การ
วิพากษ์วิจารณ์ การมีวินัยในตนเอง การปลูกฝังให้ 
รักธรรมชาติ การฝึกทักษะที่สามารถนำามาเป็นอาชีพ 
การปลูกฝังให้เดก็รกัการอ่านหนงัสือ และการฝึกสขุนสิยั
ต่าง ๆ  เป็นภาพอุดมคติของการปฏิรูปการศึกษาที่จนถึง
ปัจจุบันก็ยังไม่บรรลุ 

ชมุนุมฝาแฝดเดก็เลก็	100	คู่	
ถ่ายท�าที	่The	Studio	[๒๕๓๓]

ติดตามชมภาพยนตร์บางเรื่องที่ได้รับการกล่าวถึงในงานวิจัย 
"หนังเล็ก ๆ กับเด็ก ๆ น้อย" และอยู่ในคลังอนุรักษ์ของหอ- 
ภาพยนตร์ ซึ่งจะนำามาจัดฉายในช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 
ในโปรแกรม "ด.เด็ก ในหนงั" อ่านรายละเอียดเพิม่เตมิได้ทีห่น้า ๒๘



สัมภาษณ์

๑๒

 ย้อนเวลาไปกว่า ๓๐ ปี เมื่อพูดถึงเทคนิคพิเศษที่เป็นสีสัน 
ใหม่ ๆ  ของวงการภาพยนตร์ ชื่อของลำาเนาว์ สุดโต จะเป็นชื่อแรกที่ถูกเอ่ย
ถึง   ผู้สร้างภาพเทคนิคพิเศษมือรางวัล ผ่านช่วงรอยต่อจากการทำางานกับ
ฟิล์มเปลีย่นผ่านสูด่จิทิลั ก่อนจะหยดุผลงานการสร้างภาพเทคนคิพเิศษใน
ภาพยนตร์ไว้ที่จำานวน ๑๓ เรื่อง แต่ประสบการณ์การทำางานและมุมมอง
ต่อภาพยนตร์ยังมีความน่าสนใจศึกษา กองบรรณาธิการจดหมายข่าว 
หอภาพยนตร์จึงได้ทำาการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล และนำาเสนอบางส่วนของ
เนื้อหาเป็นบทสัมภาษณ์นี้

 จุดเริ่มต้น

 ผมเรียนทางคณิตศาสตร์ ไม่อยากบอกเลย มันคนละเรื่องเลย 
ใช่ไหม (หัวเราะ) ตอนช่วงเรียนผมชอบดูหนังมาก ผมอยู่กาญจนบุรี  
สามารถนั่งรถมากรุงเทพฯ มาดูหนังประมาณ ๒ เรื่อง แล้วก็กลับ คือแต่
ก่อนการจราจรในกรุงเทพฯ มันสบาย คุณสามารถซื้อตั๋วเที่ยงรอบโรงนี้ 
แล้วก็ไปต่อบ่ายสองอีกโรงนึงได้สบาย ๆ ระหว่างรอบ มันจะมีช่วงว่างอยู่
นดินงึ แล้วคณุกน็ัง่รถเมล์จากสยามไปพาราเมาท์ ไปฮอลลวีดู แล้วอกีฟาก
หนึ่งก็เป็นลิโด ตอนอยู่ต่างจังหวัดก็ทำางานในโรงหนังไปด้วย เพนต์รูป 
เพราะว่าอยากดูหนังเยอะ ๆ โดยไม่ต้องเสียตังค์ แต่ว่าหนังต่างจังหวัด 
มันเข้าน้อย โรงหนังตอนน้ันช่ือ ห้าสิงห์เหยียบโลก ร้ัวล้อมสังกะสี จอ 
เครื่องฉาย แล้วก็เก็บตังค์  แล้วสุดท้ายผมก็มาเอ็นทรานซ์ไม่ติดปีนึง พอ
อีกปีนึงผมก็เลยตัดสินใจเรียนครูดีกว่า เพราะมันง่ายดี ก็ไปสมัครสอบครู 
เรยีนอยูท่ีว่ทิยาลยัครนูครปฐม ๒ ปี แล้วเข้ากรงุเทพฯ มาเรยีนวทิยาลยัครู
ประสานมิตรอีก ๒ ปี แต่ผมไม่ได้สอนเลย 
 พอช่วงเข้ากรุงเทพฯ ผมมาเขียนคอลัมน์ให้กับ ลลนา ให้กับ 
สตาร์พิคส์  ผมรู้จักกับพี่แดง กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน คุยกันถูกคอก็เลย 

ไปไหนต่อไหนด้วยกัน เขาก็แนะนำาให้ผมเริ่มเขียน ซึ่งผมก็อาศัยท่ีผมดู 
หนังเยอะ ก็มีแนวคิดอยู่ ผมก็เขียนวิจารณ์หนังรุ่น ๆ กับนำ้ามนต์ อยู่สกุล, 
เตี้ย สนานจิตต์ บางสพาน รุ่น ๆ นั้น จนลลนาปิด แต่ว่าในลลนา ผมแทบ
ไม่ได้วิจารณ์ แค่แปลแล้วก็เขียนความเห็นส่วนตัว เพราะบางทียังไม่ได ้
ดูหนัง เหมือนกึ่งแนะนำามากกว่า แต่อาศัยที่เรามีพื้นกับผู้กำากับ สมัยนั้น
ไม่มีให้ดูหรอก นอกจากรอหนังเข้าโรง ก็ต้องรออีกนานเลยกว่าจะมีเทปผี 
หนังหาดูยาก บริษัทที่ผมทำางาน เขาเปิดหนังสืออยู่สองเล่ม Supersonics 
และก็ Weekend หนังสือหนัง หนังสือเพลง ผมก็เลยดูแลเป็น บก. อยู่
หลายปี  
 หลังจากทำาหนังสือเสร็จผมก็ขยับมาทำาโฆษณา ผมรู้จักกับคน 
ในแวดวง แต่เขามีบริษัทที่ทำาโฆษณาอยู่ เขาบอกว่าเขาขาดคนนะ ก็ให้ผม
ไปทำา ให้ผมไปกำากับเลยเพราะว่าผมรู้เรื่องหนังดี แต่ทีนี้สมัยก่อนในไทย 
ไม่สามารถทำาอะไรที่เกี่ยวกับเทคนิคได้เลย  ล้างพิมพ์ได้อย่างเดียว ต้องไป 
ทีญ่ีปุ่น่ ผมห้ิวหนงัไปทีญ่ีปุ่่นเป็นประจำา  แต่บรษิทัผมเนีย่ทำาแอนเิมชันแบบ
ไม่ใช่เซล ขยบันูน่ขยบันี ่มนักไ็ด้ผลด ีกลายเป็นคนมชีือ่เสยีงในด้านนีข้ึน้มา
เพราะว่าไม่มีคนทำา ตอนนั้นผมก็ทำาอยู่บริษัทเอแอนด์เอเนตเวิร์คได้สักพัก 
สุดท้ายผมก็ออกมาเป็นฟรีแลนซ์ ช่วงฟรีแลนซ์ผมถึงมีหนังไทยเข้ามา

 เริ่มต้นท�งานเทคนิคพิเศษ

 ผมชอบเทคนิค มีความรู้สึกแบบว่ามันท้าทายดี สมัยก่อนไม่มี
ใครรู้หรอก ผมก็เอาแมกกาซีนเมืองนอกมานั่งดู สมัยก่อนอินเทอร์เน็ต 
ก็ไม่มีดู คุณก็ต้องไปหาหนังสือ หนังสือช่วยได้เยอะ ทำาให้คิดว่าถ่ายโมเดล
เล็ก ๆ ให้ดูใหญ่ ใช้อะไรบ้างถ่ายคนให้กลายเป็นยักษ์ ถ่ายคนใหญ่ ๆ ให้
กลายเป็นเล็ก อะไรแบบนี้   ช่วงแรกเป็นฟรีแลนซ์ก่อน ตอนหลังก็เลย 
คิดว่าพวกเครือ่งไม้เครื่องมือมันน่ามีนะ ไอ้นีก่็นา่ซื้อ ไอ้นั่นกน็่าซือ้ ก่อนจะ

ช่วงชีวิตและประสบการณ์
ของคนสร้างภาพเทคนิคพิเศษ

กองบรรณาธิการ



มีโดรนเนี่ย ผมเป็นเจ้าเดียวนะที่เอา ฮ. ติดกล้องถ่ายได้  ฮ. เล็ก ๆ  มีอยู่
วันหนึ่งคนมาเช่าบอกไปถ่ายวัดที่ดัง ๆ ตรงรังสิต เขาอยากได้ภาพมุมสูง 
ไปถ่ายแล้วหล่น ผมทำาบุญไม่ขึ้นนะสงสัย หล่น เละ (หัวเราะ) ตั้งแต่นั้น 
มาเลยส่งซ่อม ก็เลยไม่ได้กลับมาเลย จนกระทั่งปัจจุบันมีโดรน 

 เทวดาตกสวรรค์ (๒๕๓๒) 
   ผลงานท�ภาพเทคนิคพิเศษเรื่องแรก

 แต่ก่อนมนัยากมาก เวลาทำาเทคนคิ เพราะว่ามนัต้องทำากบัฟิล์ม 
เช้าไปถึงก็ทำา รอเย็นล้าง ล้างพรุ่งน้ีมาดู แก้ ทำาวนไปเวียนไปอยู่แบบนี้ 
เทวดำตกสวรรค์ มาจากละครทีดั่งมาก คณุชนะ คราประยรู กน็ำามาทำาหนงั 
มันก็มีเทคนิคตอนเทวดาไป เทวดามา มีลมพายุ มีสรรพสิ่งในห้องที ่
มนัวุน่วาย ส่วนใหญ่กใ็ส่แสง แล้วกพ็วกกระดาษปลวิ แล้วกถ่็ายฉากสวรรค์ 
ท่ีมีเมฆ วิมำนมะพร้ำวก็ทำาคล้าย ๆ กับเทวดำตกสวรรค์เลย ก็คือบัง 
บางส่วน แมทใส่แสง ทำานู่นทำาน่ี ปู่ในวิมำนมะพร้ำว (๒๕๓๔) เศรษฐา 
แสดง ตัวเขาจะจาง ๆ หน่อย ผมก็ทำาแมทอะไรต่ออะไรไป วิมำนมะพร้ำว 
ยังถ่ายเป็นฟิล์ม แต่กำเหว่ำที่บำงเพลง (๒๕๓๗) เนี่ยมันเริ่มมีดิจิทัลเข้ามา  
ตอนนั้นกันตนาตั้งแล็บสำาหรับทำาดิจิทัล สำาหรับทำาหนังโฆษณา ไม่ได้ทำา 
หนังเร่ืองนะ แต่เขาเอาบางส่วนมาใช้กับหนังเรื่อง ซ่ึงคุณภาพมันยังไม่ดี 
มากหรอก แค่พอใช้ได้ ก็คือการเทเลซีนฟิล์มลงไปในเทป D-1 ก็ทำา
เอฟเฟกต์ใน D-1 แล้วก็พรินต์กลับเป็นฟิล์มอีกที ซึ่งคุณภาพมันก็ลดนะ 
แต่ว่าเขาก็รับกันได้

 ลับแลคนมหัศจรรย์ (๒๕๔๐) 
   ผลงานก�กับภาพยนตร์

 ผมจะบอกให้ว่า เอาคนในวงการที่ทำาหนังร้อยคนมายืนเนี่ย 
ทุกคนบอกอยากทำาหนังไทยหมดแหละ และทุกคนก็ทำาได้เรื่องเดียวก็เลิก 
(หัวเราะ)  ตอนนั้น ผมทำาแล็บอยู่ซีเนดิจิทัลแล็บ ผู้จัดการบอกทำาหนังด้วย
กันดีกว่า หุ้นกันคนละคร่ึง แต่เขาไม่ได้หุ้นเงินกับผมนะ เขาไปหุ้นกับ 
ไฟว์สตาร์ คนทำาอื่นก็ไม่ได้ลงเงินหรอก ลงแต่แรงแล้วก็แบ่งกันถ้าได้กำาไร 
ขาดทุนก็เจ๊ากันไป สมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้น ก็ทางซีเนกับทางไฟว์สตาร์ก็
หุน้กนั ผมกไ็ปกำากบั ยืน่เรือ่งเสนอเรือ่ง กไ็ด้ทำา ส่วนดารากต้็องเอาของเขา 
ชาช่า และก็ขวัญ อุษามณี ดาราเด็ก ๆ วิ่งในกองถ่าย และก็นิกกี้ ก็เป็น
ดาราของไฟว์สตาร์ จริง ๆ ผมไม่พร้อมที่จะทำา เรื่องทีมเรื่องอะไร มันเป็น
ช่วงหนังบูมในไทย พอ 2499 อันธพำลครองเมือง มาหนังก็บูมแล้ว พอ
มันบูม โปรเจกต์อะไรก็ผ่านง่าย แต่ข้อเสียมันก็คือ คนที่ทำางานมันไม่ใช่
เราคนเดียว มันทำาเป็นสิบ ๆ คน มันมีหน้าที่ต่าง ๆ บางคนก็ติดคิวนู้น 

บางคนกต็ดิคิวนี ้ต้องไปแย่งกนัมา หรอืว่าได้คนทีไ่ม่ดมีาทำางานมนักเ็ลยไม่
ดี งานมันก็เลยไม่ดี ผมว่าหนังไทยมันมีปัญหาหลาย ๆ อย่าง ผมไม่รู้ว่า 
เมืองนอกมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่า จะหาผู้กำากับภาพสักคน โปรดักชัน 
ดีไซน์ หน้าที่สำาคัญทั้งนั้นเลย แล้วมันก็ไม่ได้ดี ช่วงหลังมันบูม คนมันน้อย
ลงเรื่อย ๆ เพราะถูกแย่งไปแย่งมา เพราะงั้นคนที่ได้มันก็ไม่ค่อยดี ผมมี
ประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีหลายอย่าง กาลเวลาที่เร่งรีบ ต้องถ่ายแล้ว คิวนี้
ต้องเสร็จนะ สิง่เหล่านีเ้ราปรบัตวัไม่ทนั การซ้อมควินกัแสดงเนีย่ เวลาต้อง
อะไรอย่างนี้ ซึ่งผมว่าคนอื่นอาจจะมีวิธีพลิกแพลง ซึ่งต่อมาผมศึกษาได้ 
จากหลาย ๆ  คน ไม่ว่าจะเป็นอาบณัฑติ องัเคิลท่ีเก่ง ๆ  เขาจะมีวธิหีลบเลีย่ง  
ซึง่เราไม่ได้เป็นขนาดนัน้ แล้วอกีอย่างผมรูเ้ลยว่าเมือ่ไหร่กแ็ล้วแต่ทีผ่มคอย
สังเกตเรื่องเทคนิค ส่วนอื่นมันจะหลวมไปหมด มันจะไม่ดี ผมก็เลยคิดว่า
ต่อไปนีถ้้าผมจะทำาหนงัใหม่ ผมจะเป็นแค่โปรดวิเซอร์แล้วกดู็แลเรือ่งเทคนคิ 
ไม่งั้นมันเสียหมด 

 งานเทคนิคพิเศษในละคร

 หลังจากช่วงนั้นไปแล้ว หนังไทยมันซบเซานะ การลงทุนและ
กำาไรมันก็น้อยลง คนก็เบี่ยงเบนที่จะไม่ทำาหนังอะไรที่มันต้องลงทุนเยอะ 
ตลาดมันไม่ดีมาก นายทุนก็เลยตัดงบ บางเรื่อง ฟังแล้ว ถ่ายได้ไงเน่ีย 
มันแย่มากเลย ก็มาทำาละครเพราะพี่คิงที่ทำาแม่เบี้ยเนี่ยเขามาทำาละคร 
ผมก็ทำาให้พี่คิงหลายเรื่องเลยแหละ เรื่องที่น่าจะจำาได้ก็คือ 4 หัวใจแห่ง
ขุนเขา ที่มันมี 4 ตอน เสร็จแล้วมันก็ดัง ก็มีเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ผมทำา

๑๓

วิมำนมะพร้ำว (๒๕๓๒) คู่กรรม (๒๕๓๘)



๑๔

เยอะมาก มนัต้องทำาหมิะ แกไปถ่ายเมอืงนอกมาแต่ว่ามนัไม่ครบ กเ็ลยต้อง
มาทำาเพิ่มเอง ก็ทำาให้พี่คิง พี่อ๊อฟ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่อง ๓ ทำาให้พี่งัด สุพล 
วิเชียรฉาย เรื่องเจ้ากรรมนายเวร แต่ก่อนนี่ดังมากเลยทำาละครอะไร 
แบบนี้ ผี ๆ น่ากลัว ๆ ทำาหลายเร่ือง ช่วงแรกของการทำาละครยังถ่าย 
ด้วยเบต้าอยู่เลย เอาเบต้ามาแปลงเป็น D-1 เพราะเบต้ามันไม่ใช่ดิจิทัล 
เพิ่งไม่กี่ปีเองที่เริ่มเป็นฟอร์แมตของดิจิทัล แต่ก่อนมันยังเป็นเดต้าอยู่ การ
ทำาเทคนคิเบต้าเนีย่มนัเยือ้งง่าย เวลาถ่ายอะไรมาแล้วมนัไม่ดเีลย อย่างเช่น 
แก้วนำา้อยูบ่นนีแ้ทนทีจ่ะเป็นอย่างนีม้นักจ็ะเป็นขอบขึน้มา ขอบดำา ๆ  เวลา 
ของสี คอนทราสต์ มันจะไม่ตรงเป๊ะ มันจะมีเส้น ถ้าเราดูด้วยตามันจะ 
ไม่เหน็ แต่เวลาเรามาทำาเทคนคิเนีย่สิง่พวกนีม้นัจะออกมา จะน่าเกลยีดมาก 
ช่วงหลังพอทำาให้พี่คิงก็ยังเป็นเบต้าอยู่ ทำาให้พี่อ๊อฟเน่ียเป็นดิจิทัล พี่ไก่ก็
ดิจิทัลก็เลยดี เนียนขึ้น ผมก็มาทำาณเดชน์สองคน นั่นแหละอันนั้นดังมาก 
ทำาด้วยดิจิทัล ผมไปดูการถ่ายทุกครั้งเลย 

 ความแตกต่างของการท�งานยุคฟิล์มและดิจิทัล

 วิธีทำางานไม่ยากอะไรหรอก เพราะว่าจริง ๆ แล้ว มันพื้นฐาน
เดียวกันแหละ เหมือนกัน กระบวนการเดียวกัน แต่เพียงมันไม่ได้ล้าง 
ไม่ต้องรอดู แค่เรนเดอร์ก็ดูได้เลย แต่วิธีการเดียวกัน เราใช้เครื่องมือไม่
เหมือนกัน แต่มันก็สะดวกสบายขึ้น เร็วขึ้น ง่ายขึ้น แต่ว่าในหัวใจของมัน
ยังเป็นวิธีการเดียวกัน มันไม่เปลี่ยนหรอก เปลี่ยนแค่เครื่องมือ  อย่างเอา 
ณเดชน์มาเดินสองคนไขว้ไปไขว้มาอะไรอย่างนี้ เคลื่อนกล้องด้วยนะ เราก็ 
มานัง่คิดเป็นการบ้าน ผมชอบอะไรทีเ่หมอืนจะทำาไม่ได้และเราทำาได้ คนทำา 
เทคนิคจะเป็นอย่างนี้แหละ มีความรู้สึกว่าไม่น่าทำาได้นะ แต่ดูดี ๆ มันอาจ 
จะทำาได้นะ เครื่องมือมันก็เท่ากันแหละแต่วิธีคิดว่าจะทำายังไง มันชนะกัน
ตรงนั้น 

 เทคนิคพิเศษทางภาพที่ดี

 ผมชอบเรื่องแดร็กคูล่ำ ของฟรานซิส ฟอร์ด คอปโปลามาก 
โอ้โหเป็นงานที่ใช้เทคนิคน้อยมาก คือสมัยน้ันเขาจะพัฒนาเทคนิคกัน
มากมาย แต่พี่แกใช้แบบเก่า ๆ ใช้โมเดล ใช้อะไรบัง เปลี่ยนตัวเป็นผีก็ถอย
เข้าไปในมมุมดืเอาแค่ตาเปลีย่นไป และอกีเรือ่งทีช่อบมาก ไททำนกิ มนัเป็น
งานเทคนิคที่ไม่ใช้อะไรฟุ่มเฟือย ใช้โมเดลตลอด ผมอ่านทุกช็อตของ 

ก�ำแพง (๒๕๔๒)ลับแลคนมหัศจรรย์ (๒๕๔๐) 

ชมผลงานภาพยนตร์ที ่ลำาเนาว์ สดุโต ได้มส่ีวนร่วมสร้างภาพเทคนคิ
พิเศษ ได้ในโปรแกรมฉายประจำาเดือนมีนาคม อ่านรายละเอียด 
เพิ่มเติมได้ที่หน้า ๒๔-๒๖

เบื้องหลังไททำนิก ผมเข้าใจเลยเพราะว่าคนทำาก็คือ เจมส์ แคเมรอน 
ทำาช่างเทคนคิมาก่อน จะเลอืกใช้ทีจ่ำาเป็นจรงิ ๆ พอใช้แล้วมนัดมีาก 
เหมาะสม ผมชอบเจมส์ แคเมรอน ตั้งแต่สมัยเขาทำา Terminator 1 
ที่ดัง ๆ ของเขา เทคนิคเขาแย่มาก แต่มันดี กลมกล่อม เนียนไปหมด 
 เทคนิคพิเศษมันต้องพอดี ๆ กับเรื่องราว งานเทคนิคมัน
เป็นงานที่ควรจะเสริมเรื่องราวมากกว่าการเป็นตัวของตัวเอง มัน 
ไม่ต้องโดดเด่น เพียงแต่ว่ามันต้องเล่าเรื่องให้สมบูรณ์ เทคนิคพิเศษ
มันใช้เพราะว่ามันไม่รู้จะทำายังไงแล้ว ซึ่งเอาคนกระโดดลงจากตึก 
คุณทำาจริงไม่ได้ มันไม่รู้จะทำายังไงแล้ว ก็ต้องใช้หุ่น ใช้โมเดล เทคนิค
พิเศษคือการเล่าเรื่องให้กระจ่างขึ้น แต่ไม่ใช่ไปโอเวอร์ส่วนอ่ืน ๆ  
สมัยนี้มันโอเวอร์ไปซะหมด จริง ๆ แล้วทุกครั้งที่มีคนมาบรีฟผมด้าน
เทคนิค ผมคิดในใจว่าเราไม่ต้องใช้ได้ไหม เราพยายามที่จะบอกเขา 
อาจจะไม่ได้พูดตรง ๆ อาจจะพูดในใจว่าทำาอย่างอื่นได้ไหมท่ีมัน 
ไม่เป็นเทคนคิ ไปตดัต่อเอาได้ไหม  ผมไม่กล้าพดูกบัเขาตรง ๆ  มคีวาม
รู้สึกอยู่ในใจว่าเออเราทำาอะไรที่ไม่ต้องเทคนิคก็ได้นะ สมมติการ
เปลี่ยนตัว ใช้แพนกล้องทางอื่นได้ไหม กลับมามันเปลี่ยนไปแล้ว ผม
พยายามมองแง่นั้นมากกว่า  



กิจกรรม

กิจกรรมขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ นับเป็นกิจกรรมประจำาปีของหอภาพยนตร์ได้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้สังคม 
ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ภาพยนตร์ โดยเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนเสนอรายชื่อภาพยนตร์ไทยหรือเกี่ยวข้องกับคนไทย มาให้
กบัคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุจิากหลากหลายสาขาอาชพีคดัเลอืกร่วมกบัภาพยนตร์ทีห่อภาพยนตร์ได้เกบ็รกัษาไว้มาพจิารณา
ตามหลักเกณฑ์ที่หอภาพยนตร์กำาหนดขึ้น และมีพิธีประกาศในทุกวันที่ ๔ ตุลาคม ซึ่งถือเป็นวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย 

 จดหมายข่าวฉบับน้ี เป็นช่วงบรรยากาศการเปิดให้ทุกท่านได้เสนอรายชื่อภาพยนตร์ จึงได้รวบรวมสถิติภาพยนตร ์
ที่ได้รับขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ๘ ครั้งที่ผ่านมา เป็นเกร็ดให้ท่านได้อ่านกัน

ความยาวของโฆษณา
ขี้ผึ้งบริบูรณ์บาล์ม

ภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนที่สั้นที่สุด

หอภาพยนตร์ฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อภาพยนตร์ที่ท่านเห็นสมควรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ ๙ ประจำาปี ๒๕๖๒ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยดูรายละเอียด
เพิ่มเติมและร่วมเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์หอภาพยนตร์ www.fapot.org

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์

โทร.   ๐๒๔-๘๒-๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑ 

๖
๑๐

๘
๒๘
วินาที

ภาพยนตร์ที่ได้รับคัดเลือก
ขึ้นทะเบียนมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ

ภาพยนตร์
ที่สร้างโดยคนไทย

๑๕

พิจารณาคัดเลือก
ในการขึ้นทะเบียน ๘ ครั้ง

๕๑
กรรมการ

๑๒๐
ปี

ความแตกต่างของปีที่สร้าง
ของภาพยนตร์ที่ใหม่ที่สุด
และเก่าที่สุดที่ได้คัดเลือก

ขึ้นทะเบียน

ความยาวของ เงิน เงิน เงิน 
ภาพยนตร์ขึ้นทะเบียน

ที่ยาวที่สุด

ผลงานของเปี๊ยกโปสเตอร์ 
ผู้กำากับที่มีผลงาน

ขึ้นทะเบียนมากที่สุด

ผลงานของเพชรา เชาวราษฏร์
ที่แสดงนำาหญิงในภาพยนตร์

ขึ้นทะเบียนมากที่สุด

ผลงานของสรพงศ์ ชาตรี
ที่แสดงนำาชายในภาพยนตร์

ขึ้นทะเบียนมากที่สุด

กองบรรณาธิการ
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๑๖

  
 ภาพอันทรงพลัง ติดตา น่าฉงน และลืมไม่ลงมากที่สุด 

ภาพหนึง่ในประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์โลก มาจากฉากเปิดของภาพยนตร์ 
ขาวดำาเรื่อง The Seventh Seal งานคลาสสิกปี ๑๙๕๗ ของ อิงมาร์ 
เบิร์กแมน ผู ้กำากับชาวสวีเดนผู ้นำาพาศิลปะภาพยนตร์ไปสู่ดินแดน 
แห่งศาสนปรัชญาอันลึกซึ้งและน่าสะพรึงกลัว ทั้งต่อผู้เปี่ยมศรัทธาและ 
ผู้ไร้ศรัทธาเสมอกัน 

 หลังจากภาพท้องฟ้าสีหม่น หาดกรวดคลื่นซัดสาด เราเห็น 
อันโตเนียส บล๊อค อัศวินผู้กล้าเพิ่งเดินทางกลับจากร่วมรบในสงคราม 
ครูเสด เชิญชวนยมทูตให้นั่งลงเล่นหมากรุกกับเขา “รู้ได้อย่างไรว่า 
ข้าชอบเล่นหมากรกุ” ยมทตูถาม “ข้าเคยเหน็ในภาพเขยีน” บล๊อคตอบ  
ผู้ชมทุกยุคตั้งแต่หนังออกฉายเมื่อ ๖๒ ปีก่อน ต่างตะลึงกับการนำาเสนอ
ภาพ “ความตาย” ในแบบตรงไปตรงมาแต่ขณะเดียวกันก็แฝงไว้ด้วย
สัญลักษณ์อันน่ากลัวและเชื้อเชิญให้ตีความในภาพนี้ บล๊อค (แสดงโดย 
แม็กซ์ ฟอน ซีโดว ในวัยหนุ่ม) เห็นยมทูตปรากฏตัวต่อหน้าก็รู้ทันทีว่า
เวลาของเขามาถงึแล้ว ถงึแม้ปากจะบอกว่าไม่กลวั (“My flesh is afraid 
but I’m not”) บล๊อคประวิงเวลาโดยบอกให้ยมทูตใจเย็น ๆ แล้วนั่งลง
ริมหาดเพื่อเล่นหมากรุกกับเขาก่อน เพราะหากเกมยังดำาเนินอยู่ ยมทูต

ก็ยังไม่สามารถนำาตัวเขาไปได้ บล๊อคยังเดิมพันว่าถ้าเขาชนะ ยมทูตต้อง
ปล่อยให้เขามีชีวิตต่อไป การที่มนุษย์อย่างบล๊อคผัดผ่อน ซื้อเวลา แถม
ยังเล่นแง่ต่อรองกับอำานาจอันยิ่งใหญ่เช่นความตาย เป็นอุปมาหลักของ 
The Seventh Seal อันว่าด้วยความพยายามของมนุษย์ที่จะยื้อยุดกับ
สิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวเอง ทั้งอายุขัยและชะตากรรม 

 อุปมาเกมหมากรุกดังกล่าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้ The 
Seventh Seal ถูกยกย่องเป็นภาพยนตร์มาสเตอร์พีซเรื่องหนึ่งของโลก 
เป็นหนงัทีใ่ช้สอนในโรงเรยีน มหาวทิยาลยั ทัง้ในวชิาภาพยนตร์ ปรชัญา 
ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ศาสนวิทยา คริสเตียนศึกษา และ
ทำาให้เกดิการถกเถยีงเชงิจติวิญญาณอนัหนกัอึง้ลกึซึง้ โดยเฉพาะประเดน็
ว่าด้วยการมีอยู่ (หรือไม่มีอยู่) ของพระเจ้าโดยเฉพาะในยามที่โลกกำาลัง
ตกอยู่ในวิกฤต

 เรื่องราวใน The Seventh Seal เกิดขึ้นในศตวรรษที่ ๑๔ 
หลังจบสงครามครูเสด เม่ืออัศวินชาวคริสต์ทั้งหลายเดินทางกลับบ้าน 
ในยุโรปหลังจากไปร่วมรบเพื่อปกป้องศาสนจักร สิ่งที่พวกเขาต้องเจอ 
คือการระบาดของกาฬโรคครั้งใหญ่ (ที่รู้จักกันในชื่อ Black Death หรือ 
Black Plague กาฬมรณะห่าลงที่ฆ่าคนในทวีปไปเกือบ ๑๐๐ ล้านคน) 
อัศวินบล๊อคกับคนรับใช้ของเขาไปรบมา ๑๐ ปี และกำาลังเดินทางกลับ
ไปยังปราสาทที่มีภรรยาของอัศวินรออยู่ ทั้งสองเดินทางผ่านดินแดน 
ที่เต็มไปด้วยหายนะและคนตาย ระหว่างทางพอเจอกับผู้คนมากหน้า 
ได้พบกบัทัง้ความอปัยศทางศลีธรรมของผูท้ีอ้่างว่าเคร่งศาสนา ทัง้ขบวน
ผู้ที่โบยตีโทษตัวเองโดยหวังความเห็นใจของพระเจ้า และครอบครัว 
นักแสดงที่ยังคงศรัทธาแม้ในยามยาก ยมทูตที่ปรากฏตัวในตอนต้น 
ตามบล๊อคไปทุกที่ในระหว่างการเดินทาง และเกมหมากรุกที่เริ่มขึ้นใน
ตอนต้นยังคงดำาเนินต่อไปจนถึงฉากสุดท้าย 

 อิงมาร์ เบิร์กแมน เริ่มทำาหนังมาตั้งแต่ปี ๑๙๔๖ หรือหลัง
สงครามโลกครัง้ทีส่อง และหลายเรือ่งเป็นหนงัคอเมดีท้ีส่นกุแต่คนมกัจะ
ไม่ค่อยจดจำา The Seventh Seal เป็นหนังเรื่องแรกในช่วงกลาง 
ของอาชีพนักทำาหนังที่ทำาให้เขามีชื่อเสียง และเป็นหนังเรื่องแรก ๆ ที่
เบิร์กแมนใช้ศิลปะภาพยนตร์เพื่อตรวจสอบประเด็นทางศาสนปรัชญา
อันเข้มข้น ตั้งคำาถามที่เรียกได้ว่าท้ังตรงทั้งแรง เรื่องความเมตตาของ
พระเจ้าทีร่าวกบัจะมน้ีอยเกินไปหรอืไม่มเีลยในโลกทีก่ำาลงัแตกสลาย (ปี 
๑๙๕๗ ที่หนังออกฉายเป็นช่วงสงครามเย็น ความหวาดกลัวสงคราม
นิวเคลียร์ล้างโลกแผ่ขยายไปทั่วยุโรป) ชื่อหนัง The Seventh Seal มา
จากบทววิรณ์ หรอื The Book of Revelation ในคมัภร์ีแห่งพนัธสญัญา
ใหม่ อันมีบทที่พูดถึงวันสิ้นโลก (apocalypse) ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 
๑๙๖๐ เบร์ิกแมนทำาหนงัสามเรือ่งทีเ่รยีกกนัว่า Silence of God Trilogy 
ที่ต่างพูดถึงความเงียบงันของพระเจ้าในยามมนุษย์ประสบวิกฤตทาง 
ศลีธรรม ได้แก่เรือ่ง Through a Glass Darkly, Winter Light และ The 
Silence  หนังของเบิร์กแมนจึงมีลักษณะสำาคัญในการท้าทายรากเหง้า
ของศลิปะยโุรปทีม่กัทำาหน้าทีส่รรเสรญิความยิง่ใหญ่ของพระเจ้าเท่านัน้

 จริง ๆ แล้วฉากที่น่าจดจำาและยังท้าทายการตีความมาถึง
ปัจจุบันมีอีกอย่างน้อยสองฉาก คือฉากในโบสถ์ที่บล๊อคเข้าไปสารภาพ
บาป แต่ระหว่างที่พรำ่าความในใจออกมา คนที่เขาคิดว่าเป็นบาทหลวง
จริง ๆ  แล้วคือยมทูต อีกภาพหนึ่งคือภาพ silhouette ท้ายเรื่องที่ยมทูต
พาชาวบ้านเต้นรำาออกไปในทุ่ง เรียกกันว่าฉาก Dance Macabre 
เหล่านีล้้วนประกอบขึน้เป็นภาพยนตร์ทีท่รงพลังมากทีส่ดุเรือ่งหนึง่ เป็น
งานทีผู่ช้มยงัจดจำาและสมควรอย่างยิง่ทีจ่ะรบัชมบนจอในโรงภาพยนตร์  
โดย The Seventh Seal ที่จัดฉายในครั้งนี้ เป็นฉบับที่บูรณะใหม่โดย 
สถาบันภาพยนตร์สวีเดน Swedish Film Institute

THE
SEVENTH 

SEAL
(๑๙๕๗)

ก้อง ฤทธิ์ดี



นิศานาถ  ไทรทองคำา

 ภาพส่ิงมีชีวิตต่างดาวที่หน้าตาน่าชังแต่กลับทำาให้ผู้ชมหลงรัก 
ภาพการเชือ่มโยงจติวญิญาณผ่านการสมัผสัปลายนิว้  ภาพจกัรยาน BMX 
ลอยกลางอากาศตระหง่านระหว่างดวงจันทร์กลมโตอันมีสิ่งมีชีวิตลึกลับ
ซ่อนใส่ไว้ในตะกร้าหน้ารถ หรือแม้กระทั่งคำาว่า “E.T. home phone” 
ล้วนเป็นภาพจำา-วลีดังที่แสนประทับใจจากผู้ชมที่เคยชมภาพยนตร์เรื่อง 
E.T. the Extra-Terrestrial ผลงานภาพยนตร์ที่ผ่านการร่ายเวทมนตร์
ของ สตีเวน สปีลเบิร์ก ที่เล่าเรื่องราวความผูกพันระหว่างเด็กชายบนโลก
มนุษย์กับสิ่งมีชีวิตประหลาดจากนอกโลก

  E.T. the Extra-Terrestrial หรอื E.T. เพือ่นรกั เป็นภาพยนตร์
ไซไฟ-แฟนตาซี จากปี ค.ศ. ๑๙๘๒ ถ่ายทอดเร่ืองราวมิตรภาพของสิ่ง 
มีชีวิตต่างดาวผู้ถูกทอดทิ้งไว้บนโลกของมนุษย์ เพราะตกตะลึงพรึงเพริด
กับการมาเยือนโลกมากเกินไป จนถูกยานแม่ทอดทิ้งไว้เพียงลำาพัง กับ 
เอลเลียต (เฮนร ีโทมสั) เดก็ชายวยั ๑๐ ปี ผูก้ำาลงัว้าวุน่ใจและปรบัตวัไม่ได้
กับการสูญเสียพ่อจากการเลิกรากับแม่ของตน   เด็กน้อย ๒ เผ่าพันธุ์ผู้มา
จากดาวคนละดวง ต่างสญูเสยีครอบครวัอนัเคยเป็นพืน้ทีป่ลอดภยั ได้มา 
พบกันโดยบังเอิญ โดยเอลเลียตพากลับมาบ้านของเขาแล้วมอบตู้เสื้อผ้า
ของตนให้เป็นท่ีพักและเป็นที่หลบซ่อนจากผู้คน พร้อมทั้งเรียกสิ่งมีชีวิต
ประหลาดนีว่้า E.T. และนัน่นบัเป็นจดุเริม่ต้นของความผกูพนัอนัพลิกึพลิัน่
ที่ตามมา

 เอลเลียต เป็นเด็กขี้แพ้ เหงา นิ่งเงียบ และขลาดกลัว อยู่ร่วม
กบัแมแ่ละพีน้่องอกี ๒ คน คือ ไมเคลิ (โรเบร์ิต แมคนอตตัน) พีช่ายวยั ๑๖ 
ปี ทีต้่องพยายาม ทำาตัวเป็นผู้ใหญ่คอยดูแลน้อง ๆ ในวัน
ที่พ่อจากไป และ เกอรท์ี (ดรูว์ แบรมีอร์) นอ้งสาว
ผูเ้ชือ่มัน่ใน ปาฏิหาริย์ ในขณะที่ E.T. เป็นสิ่งมี

ชีวิตต่างดาวที่คอยาว หัวโต ตาโต 
และมหีวัใจทีเ่รืองแสง มคีวามสามารถ
ทางด้านการเรียนรู้และปรับตัวให้
เข้ากับพฤตกิรรมมนุษย์อย่างน่าทึง่ 
อีกทั้งยังสามารถเช่ือมโยงจิตใจ
เ ข ้ า กั บ เ อ ล เ ลี ย ต ไ ด ้ โ ด ย 
สมบูรณ ์แบบ จนแทบจะ 
เรียกได้ว่าเป็นร่างกายและ

วิญญาณเดียวกัน ภาพยนตร์เรื่องนี้ค่อย ๆ  เล่าถึงความเชื่อมโยงกันและกัน
ระหว่างเอลเลียตและ E.T. ตั้งแต่ความรู้สึกนึกคิด การสัมผัสรับรู้ได้ในกัน
และกันถึงความสุข ความเศร้า ความเจ็บปวด ทั้งทางกายและทางใจ และ
ทำาให้ผูช้มค่อย ๆ  ตกหลมุรกั E.T. พร้อมลบภาพความโหดร้ายของสิง่มชีวีติ
จากต่างดาวจากภาพยนตร์เรือ่งอืน่ ๆ  ไปอย่างสิน้เชงิ แม้การพบกนัครัง้แรก
จะทำาให้เอลเลียตต้องตกใจไม่น้อย แต่ด้วยหัวใจอันอ่อนโยนและความ 
อยากรู้อยากเห็นของพลังวัยเด็ก ได้เป็นแรงผลักดันให้เขากล้าท่ีจะก้าวไป
หา E.T. และเปิดใจรับ E.T. เข้ามาเป็นเพื่อน พร้อมทั้งช่วยให้เขาหาทาง
กลับบ้านด้วยการสร้างวิทยุสื่อสารกับยานแม่ แต่ภารกิจนี้ต้องพบกับ
อปุสรรคทีย่ากยิง่กว่า คอืการต้องพยายามหลบหนจีากบรรดานกัวทิยาศาสตร์ 
ที่ได้ข่าวการเยือนโลกของ E.T. และต้องการนำาร่างของเพื่อนของเขาไป 
ทดลองเพื่อตอบสนองความอยากรู้ของเหล่ามนุษย์ผู้ใหญ่ ที่มุ่งแต่พิสูจน์ 
ความจริงจนลืมใช้จินตนาการ ความรัก และความเมตตา 

 คงต้องยกคำาชื่นชมให้ความเป็นพ่อมดสมฉายานามของสตีเวน 
สปีลเบิร์ก ในการเล่าเร่ืองและเนรมิตตัวละคร E.T. ขึ้นมาท่ามกลาง
เทคโนโลยอีนัน้อยนดิ และไร้ซึง่คอมพวิเตอร์กราฟิกในยคุนัน้  ทำาให้เหน็วธิี
การแก้ปัญหาของคนในยุคก่อน ทั้งการใช้ทั้งหุ่นยนต์ เด็ก และเด็กพิการ 
เพื่อแสดงเป็น E.T. ในฉากที่แตกต่างกันซึ่งแม้เวลาจะผ่านไปกว่า ๓๐ ปี 
การชมภาพยนตร์เร่ืองนี้ก็ยังสามารถทำาให้ผู ้ชมมองข้ามความต่างทาง
เทคโนโลยีของยุคสมัย สัมผัสได้ถึงความรัก ความผูกพัน มิตรภาพ หรือ 
แม้กระทัง่ความหวาดกลวั ความเศร้า ความเสยีใจทีแ่ผ่ออกมาจากตวัละคร 
และยังคงทำาให้เราย้อนนึกถึงความสุขทุก ๆ ครั้งที่เราได้ชมภาพยนตร ์
เรือ่งนี ้ หากการฟ้ืนคนืชพีของตวัละคร E.T. ในภาพยนตร์จะเกดิจากความ
เชื่อมั่นในปาฏิหาริย์ของเอลเลียตแล้ว  ก็คงเป็นปาฏิหาริย์ของมนตราโลก
ภาพยนตร์เช่นกัน ที่ทำาให้ E.T. the Extra-Terrestrial เป็นภาพยนตร์ที่
ตรึงหัวใจคนทั่วโลกมาอย่างยาวนาน   

 และความประทับใจเหล่านี้จะกลับมาสู ่หัวใจผู ้ชมอีกครั้ง 
ในกิจกรรมทึ่ง! หนังโลก วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายนนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ 
โรงภาพยนตร์สกาลา

 

E.T.
the Extra-Terrestrial

(๑๙๘๒)

โปรแกรมฉายภาพยนตร์ ทึ่ง! หนังโลก  
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บัตรราคา ๑๒๐, ๑๔๐ และ ๑๖๐ บาท

The Seventh Seal  (๑๙๕๗ / ๙๖ นาที)
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เปิดจำาหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

E.T. the Extra-Terrestrial  (๑๙๘๒ / ๑๑๕ นาที)
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ เปิดจำาหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒



๒๐

กิจกรรม

 ในประวัติศาสตร์กว่า ๑๒๐ ปีของภาพยนตร์ ผู้ชายได้ยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่มาตลอด โดยเฉพาะ
ในตำาแหน่งสำาคัญที่สุดอย่าง “ผู้กำากับ” แต่หากขุดค้นให้ลึกลงไป ผู้หญิงเองก็ทำาหนังมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เช่น 
อลซิ ีกย์ี บลาเช (Alice Guy-Blaché) คนทำาหนงัฝรัง่เศส หนึง่ใน “ผูก้ำากบัภาพยนตร์หญงิ” คนแรกของโลก 
ผลติผลงานระหว่าง ค.ศ. ๑๘๙๖–๑๙๐๖ ซึง่เป็นทศวรรษแรก หลังจากภาพยนตร์ถอืกำาเนดิขึน้ใน ค.ศ. ๑๘๙๕

 ในวงการภาพยนตร์ไทย มหีลกัฐานแสดงว่าผูห้ญงิทำาหนงัคนแรกอาจจะเป็นนางซ่วน ภรรยาของ
หลวงสุนทรอัศวราช ผู้สร้าง ไม่คิดเลย ซึ่งเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ประกาศสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ (แต่สุดท้าย
ได้ออกฉายเป็นเรื่องที่ ๓ ในปีถัดมา) ตามที่หลวงสุนทรฯ ได้ให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่า “เมียผมเขาจัดการ
ทั้งหมด” (แม้กระทั่งการตัดต่อ) แต่ในประวัติศาสตร์หนังไทยอันพร่าเลือนและขาดวิ่น รวมทั้งมีเบื้องหลัง 
อันสลับซับซ้อนนั้น คงยากที่จะระบุว่าใครคือผู้กำากับหญิงคนแรกอย่างแท้จริง หากแต่เมื่อสืบค้นจากข้อมูล
ที่หลงเหลืออยู่ ชื่อที่ปรากฏในเครดิตผู้กำากับชื่อแรก ๆ ได้แก่ ประเทือง ศรีสุพรรณ ช่างถ่ายภาพยนตร์หญิง
คนแรก  ผู้มีชื่อกำากับ ทำษรัก (๒๔๙๖–ร่วมกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์) และ สุดที่รัก (๒๔๙๘) ลัดดา สารตายน 
ผู้กำากับละครเวทีที่เฟื่องฟูระหว่างสงคราม มีผลงานกำากับหนังเรื่อง ไฟชีวิต (๒๔๙๙) และ ขบวนกำรเสรีจีน 
(๒๕๐๑) ในขณะที ่สพุรรณ บรูณะพมิพ์ นางเอกชือ่ดัง มชีือ่เป็นผู้กำากับ ชะอ�ำอ�ำพรำง (๒๔๙๘) และทีส่ำาคญั
ที่สุดคนหนึ่งก็คือ หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา พระชายาของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ 
ผูม้ชีือ่ในฐานะผูก้ำากบัหลายเรือ่งของละโว้ภาพยนตร์ เช่น ปักธงไชย (๒๕๐๐)  เชลยศกัดิ ์(๒๕๐๑) ฯลฯ แสดง
ให้เห็นว่าผู้กำากับหญิงเริ่มมีบทบาทในวงการภาพยนตร์ไทยมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง

 อย่างไรก็ตาม บทบาทผู้กำากับหญิงในวงการหนังไทยยังคงถูกจำากัดอยู่มาก โดยเฉพาะในยุคทอง
ของหนัง ๑๖ มม. ก่อนจะค่อย ๆ  มีชื่อของพวกเธอปรากฏเพิ่มขึ้น เมื่ออุตสาหกรรมไทยกลับมาสู่ยุค ๓๕ มม. 
ราว พ.ศ. ๒๕๑๕ เช่น ภรณี สุวรรณทัต ผู้จบด้านภาพยนตร์มาจากต่างประเทศ กำากับ รักนิรันดร์ (๒๕๑๓) 
ลมรักทะเลใต้ (๒๕๑๔) ฯลฯ อัมพร ประทีปเสน อดีตนางเอกนักบู๊ภูธร กำากับ น�้ำใจพ่อค้ำ (๒๕๑๔) สุรีรัตน์
ล่องหน (๒๕๒๔) ฯลฯ สรวงสุดา ชลลัมพี ผู้จัดละครชื่อดัง ซึ่งเคยกำากับ ดั่งเม็ดทรำย (๒๕๒๘) เรำสอง 
(๒๕๓๑) ฯลฯ  นนัทนา วรีะชน นกัเขียนดังผู้คว้รางวลัาตุ๊กตาทอง  ผู้กำากับยอดเยีย่มจาก ภุมรสีีทอง (๒๕๓๐)  
อรนุช ลาดพันนา ผู้กำากับหนังบู๊ชุด ปีนเกลียว (๒๕๓๖-๒๕๔๐) รวมทั้งดาราดัง เช่น ภัทราวดี มีชูธน กำากับ 
รักริษยำ (๒๕๒๒)  ชูศรี มีสมมนต์ กำากับ เมียสั่งทำงไปรษณีย์ (๒๕๒๓) สะใภ้ตีนแดง (๒๕๒๕) เป็นต้น 

 แต่กว่าที่ผู้กำากับหญิงจะเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังนั้น อาจต้องนับต้ังแต่เริ่มมีการเปิดพื้นที่ให้
แก่หนังอิสระ และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีความยืดหยุ่นให้แก่คนทำาหนังหน้าใหม่ด้วยสาเหตุของ
เทคโนโลยแีละโอกาสในการหาทนุ ช่วงปลายทศวรรษ ๒๕๓๐ มาจนถงึปัจจบุนั จงึมผีูห้ญงิทำาหนงัอสิระหลาย
คนทีโ่ดดเด่นและมทีศิทางของตนอย่างชดัเจน เช่น สมานรชัฎ์ กาญจนะวณชิย์, หม่อมหลวงมิง่มงคล โสณกลุ, 
อารียา สิริโสภา, พิมพกา โตวิระ, อโนชา สุวิชากรพงศ์ ฯลฯ ในขณะที่ภาพยนตร์กระแสหลักเองก็เริ่มมี 
ผูก้ำากับหญงิเกดิข้ึนอย่างมากมาย และมเีนือ้หาทีห่ลากหลาย ท้ังหนงัรกั (เดอะเลตเตอร์ จดหมำยรกั (๒๕๔๗)–
ผอนู จนัทรศิร)ิ หนงัเดก็ (อำข่ำผูน่้ำรกั (๒๕๔๖)-สุกญัญา วงศ์สถาปัตย์, ข้ำวเหนยีวหมูป้ิง (๒๕๔๙)-ศวิาภรณ์ 
พงษ์สวุรรณ) หนงัผ ี(อำปัต ิ(๒๕๕๘)–ขนษิฐา ขวญัอยู่) หนงัประเดน็สทิธทิางเพศ (Yes or No อยำกรกั กรั็กเลย 
(๒๕๕๓)-สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีนักแสดงซ่ึงผันตัวมาเป็นผู้กำากับคือ มนัสนันท ์
พนัเลศิวงศ์สกลุ และ บงกช เบญจรงคกลุ รวมไปถงึในแวดวงหนังสัน้กม็ผีู้กำากบัรุน่ใหม่ที่มแีววจะเตบิโตขึน้
สูห่นงัใหญ่  จึงอาจกล่าวได้ว่า กำาแพงระหว่างเพศในวงการหนงัไทยทีเ่คยมมีานัน้กำาลงัค่อย ๆ ถูกทลายลงไป 

 ถึงแม้ว่าเพศของผู้กำากับจะไม่ใช่ส่ิงสำาคญัทีสุ่ดสำาหรบัคณุภาพของภาพยนตร์ และการแบ่งชาย-หญงิ
อาจจะเป็นจารีตที่กำาลังถูกท้าทายในสภาวะแห่งความลื่นไหลของโลกยุคใหม่ แต่กระแสเรียกร้องให้
อตุสาหกรรมภาพยนตร์ ทัง้ในระดับนานาชาติและในประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้กำากับทีไ่ม่ใช่ผู้ชายได้มพ้ืีนท่ี
ในการแสดงออก ได้เล่าเรื่องและใช้ศิลปะภาพยนตร์เพื่อส่ือสารความรู้สึกและความคิด กำาลังส่งเสียงดังขึ้น
เรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง

 เนื่องในวันสตรีสากล ๘ มีนาคม  หอภาพยนตร์ขอเชิญชมผลงานภาพยนตร์ไทย ๑๓ เร่ืองที่ 
กำากับโดยผู้กำากับหญิงต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งภาพยนตร์ต่างประเทศ Wonder Woman หนัง 

ซูเปอร์ฮีโร่ ผลงานของผู้กำากับหญิงชาวอเมริกัน แพตตี้ เจนกินส์ ในโปรแกรม “Wonder Women  
เมื่อผู้หญิงทำาหนัง” ตลอดเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ โดยจะมีรายการเสวนาว่าด้วยผู้กำากับหญิงของไทย 
ในวนัเสาร์ที ่๑๖ มนีาคม ติดตามรายละเอยีดโปรแกรมได้ทีห่น้า ๒๔-๒๙ ไม่เสยีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
แต่อย่างใด 

เมื่อผู ้หญิงท�าหนัง

หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยาหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา

ลัดดา สารตายนลัดดา สารตายน

พิมพกา โตวิระพิมพกา โตวิระ

ขนิษฐา ขวัญอยู่ขนิษฐา ขวัญอยู่

บงกช เบญจรงคกุลบงกช เบญจรงคกุล

มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล  มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล  

ประเทือง ศรีสุพรรณ



กิจกรรม

๑๙

L’assassin habite au 21
(The Murderer Lives at Number 21)
ภาพยนตร์เรือ่งแรกของคลโูซ ออกฉายในปี ค.ศ. ๑๙๔๒ เรือ่งของตำารวจนกัสืบ
ที่ปลอมตัวเป็นพระเข้าไปอาศัยในหอพักเพื่อหาตัวฆาตกรหลังจากเกิดเหตุ
ฆาตกรรม ซึ่งผู้ร้ายน่าจะเป็นผู้เช่าหอคนใดคนหนึ่ง ในแง่เทคนิคการเล่าเรื่อง 
The Murderer Lives at Number 21 เป็นหนังเรื่องแรก ๆ  ที่ใช้มุมมองแทน
สายตาฆาตกร (POV) ในขณะลงมือฆ่า ทำาให้คนดูกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดใน
อาชญากรรมที่เกิดขึ้น 
รอบฉาย: วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

Le Salaire de la peur (The Wages of Fear)
ภาพยนตร์ที่โด่งดังเป็นที่รู้จักมากที่สุดของคลูโซ ออกฉายในปี ค.ศ. ๑๙๕๓ 
The Wages of Fear (สร้างจากนิยาย Le salaire de la peur ที่ฮิตช์ค็อก
ต้องการซือ้ลขิสทิธิไ์ปทำาหนงัเช่นกนั แต่ไม่สำาเรจ็) เป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ในดนิแดน
อเมริกากลาง เมื่อชายสี่คนที่ไม่เหลือทางเลือกในชีวิตมากนักถูกจ้างให้ขับรถ
บรรทุกขนไนโตรกลีเซอรีน สารอันตรายที่พร้อมจะเบิดอย่างรุนแรงเมื่อได้รับ
การกระทบกระเทือน โดยเฉพาะเมื่อเส้นทางขนส่งต้องผ่านภูเขาและหุบเหว
อันน่าหวาดเสียว หนังมีพล็อตที่ง่ายแสนง่าย แต่ด้วยฝีมือการกำากับและความ
เข้าใจในสถานการณ์ของตัวละคร ทำาให้ The Wages of Fear เป็นหนังที่
ทำาให้คนดูลุ้นตัวโก่งแทบทุกโค้งที่รถบรรทุกวิ่งผ่าน ลุ้นยิ่งกว่าหนังแอ็กชัน 
สมัยใหม่เสียอีก ชะตากรรมของชายทั้งสี่ยังสามารถถูกมองว่าเป็นการวิพากษ์
ระบบทุนนิยมที่เอาเปรียบคนงานที่ต้องเสี่ยงชีวิตเพ่ือบริษัทในนามของ 
ความเจริญ เรื่องนี้พลาดไม่ได้จริง ๆ บนจอใหญ่ 
รอบฉาย: วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.

Les Diaboliques
งานมาสเตอร์พซีของคลูโซ ออกฉายในปี ค.ศ. ๑๙๕๕ Les Diaboliques พลกิ
โฉมหนังเขย่าขวัญ/ฆาตกรรมในยุคนั้น และทำามาก่อน Psycho ของฮิตช์ค็อก
จะเข้าโรงถึงห้าปี เนือ้เรือ่งว่าด้วยภรรยาและชูรั้กของครใูหญ่โรงเรียนประถมฯ 
ที่สนธิกำาลังกันเพื่อฆ่าผู้ชายคนนี้ โดยวางแผนหาข้ออ้างให้ทั้งสองพ้นผิดอย่าง
แยบยล แต่การณ์กลับตาลปัตรเมื่ออยู่ดี ๆ ศพก็หายไปจนเกิดเป็นเรื่องราว 
หนังมีองค์ประกอบท้ังหนังสยองขวัญ เหนือธรรมชาติ และฟิล์มนัวร์ การ 
หกัมมุตอนจบพลกิกระดานอย่างทีต้่องออกคำาเตอืนขอไม่ให้คนดูเฉลยให้คนที่
ยังไม่ได้ดูฟัง เป็นจุดเริ่มของการ “อย่าสปอยล์!” 
รอบฉาย: วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

Le Mystere Picasso (The Mystery of Picasso)
สารคดีที่บันทึกการวาดภาพสดของปาโบล ปิกัสโซ ออกฉายในปี ค.ศ. ๑๙๕๖ 
หลังจากความสำาเร็จของ Les Diaboliques โดยคลูโซให้จิตรกรเอกวาดภาพ
ลงบนผ้าใบที่มองผ่านได้ โดยกล้องรับอยู่ท่ีอีกด้าน ใช้เวลาสามเดือนในการ 
ถ่ายทำา หลังจากนั้นปิกัสโซทำาลายภาพที่เขาวาดสำาหรับหนังทั้งหมดทิ้ง ทำาให้
นี่เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดกระบวนการทำางานของปิกัสโซอย่างใกล้ชิดและ
ละเอียดที่สุด

รอบฉาย: วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.

 ว่ากันว่าถ้าจะมีผู้กำากับคนไหนที่อัลเฟรด ฮิตช์ค็อก นับถือในฝีมือ หรืออาจจะ
แอบคิดเขม่น หรือถึงขั้นอิจฉาเล็ก ๆ น่าจะเป็นผู้กำากับฝรั่งเศส อ็องรี-จอร์จ คลูโซ จอม 
หักมุม นักสร้างบรรยากาศระทึกขวัญจิกเก้าอี้ ผู้มองมนุษย์โลกด้วยสายตาแหลมคมเปื้อน
ตลกร้าย และตามประวติัน่าจะเป็นผู้กำากับคนแรกทีป่ระกาศขอไม่ให้คนดูเข้าโรงถ้ามาสาย
หลังหนังเริ่ม และขอร้องไม่ให้สปอยล์ตอนจบของเรื่อง Les Diaboliques ที่ออกฉายใน
ปี ค.ศ. ๑๙๕๕ ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับที่ฮิตช์ค็อกขอเมื่อ Psycho ออกฉายในปี ค.ศ. ๑๙๖๐ 
ไม่นบัว่าสไตล์หนงัทีท่ำาให้ฮติช์คอ็กโด่งดงัเป็นทีรู่จ้กัแทบจะถอดแบบมาจากงานของคลโูซ
อ็องรี-จอร์จ คลูโซ เกิดที่ฝรั่งเศสในปี ค.ศ. ๑๙๐๗ ตอนเด็ก ๆ ป่วยเป็นวัณโรคถึงขั้นต้อง
ไปรักษาตัวในสถานพักฟื้นอยู่นาน และเชื่อกันว่าสถานที่นี้บ่มเพาะมุมมองอันหม่นมืด 
ต่อโลกท่ีเต็มไปด้วยความป่วยไข้และความตาย คลูโซเริม่ทำางานภาพยนตร์ในเยอรมนัและ
ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากหนังช่วงทศวรรษที่ ๑๙๓๐ ของฟริตซ์ แลง อีกเช่นกัน เป็น 
มุมมองต่อโลกท่ีฉาบด้วยสีเทาดำาแห่งความโสมมและโหดร้าย ต่อมาหลังจากเยอรมัน
ประกาศสงครามและเข้ายึดฝรั่งเศส คลูโซถูกกล่าวหาจากทุกฝ่ายว่าทำาหนังแฝงนัยยะ
ทางการเมือง ว่าเป็นฝ่ายแอบเชียร์นาซีบ้างล่ะ ไม่ก็เป็นฝ่ายแอบด่าเยอรมัน ไม่ก็เป็น

คอมมิวนิสต์ไปเลย (เรื่องเชียร์นาซีนี่ตัดไปเลยเพราะไม่จริง) 
นั่นเพราะหนังของเขาเกี่ยวข้องกับฆาตกรรม การทรยศหักหลัง 
และความบกพร่องของสังคม อันเป็นภาพของยุโรปในช่วงเวลา
แห่งความวุ่นวายของสงครามและช่วงปีหลังจากนั้น
 Clouzot เป็นโปรแกรมพิเศษของหอภาพยนตร์ 

(องค์การมหาชน) ร่วมกับ La Fête, สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย, 
สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และสถาบันฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย นำาภาพยนตร์ของคลูโซ 
๔ เรื่องมาเสนอให้ผู้ชมได้รู้จักกับผู้กำากับฝีมือจัดจ้านท่านนี้ 



๑๖

กิจกรรม

 เอย่คำาว่า “หนังอาจินต์” หลายคนคงนึกไปถึงภาพยนตร์
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง มหำ’ลัย แหมืองแร่ ที่สร้างมาจากเรื่องสั้นชุด
เหมืองแร่อันโด่งดังของ อาจินต์ ปัญจพรรค์ และเล่าถึงชีวิตคนงาน
เหมืองของอาจินต์ ก่อนที่จะกลายมาเป็นนักเขียนและบรรณาธิการ
คนสำาคัญระดับเสาหลักของวงการวรรณกรรมไทย 
 แต่สิ่งหนึ่งที่นักอ่านทั่วไปอาจยังไม่เคยทราบก็คือ ไม่ใช่
แค่เร่ืองราวในวยัหนุม่ของอาจนิต์จะได้รบัการถ่ายทอดบนแผ่นฟิล์ม 
หากแต่อาจนิต์เองก็เคยใช้ฟิล์มภาพยนตร์บันทกึเหตกุารณ์ต่าง ๆ  ใน
ชวีติของเขามาก่อน แม้จะเป็นเพยีงภาพยนตร์สมัครเล่น แต่กถ็อืเป็น
ความทรงจำาอันมีชีวิตที่ไม่อาจประเมินค่าได้

เสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ภาพยนตร์สนทนา 

 อาจินต์ ปัญจพรรค์ เริ่มซื้ออุปกรณ์สำาหรับถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่น เมื่อราว 
พ.ศ. ๒๕๑๐ ด้วยเหตุผลสำาคัญคือ ต้องการบันทึกภาพเคลื่อนไหวของเพื่อนพ้องนักเขียน
ทั้งหลาย อย่างที่เขาเคยกล่าวไว้ในข้อเขียนรำาลึกถึง เหม เวชกร ว่า “วันที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๑๑ นักเขียนรุ่นใหญ่ ได้นัดกันเที่ยวเรือสองฝั่งเจ้าพระยา ข้าพเจ้าจึงได้พบกับพี่เหมอีก
ครัง้หนึง่...  ...ข้าพเจ้าถ่ายภาพยนตร์ส ี๘ มลิลเิมตรกราดทัว่ทุกคนทีไ่ปในเรอืนัน้และเจาะจง
ถ่ายเขา ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งเข้าไปถ่ายใกล้ ๆ ยาวกว่าคนอื่นเป็นพิเศษ ฟิล์มสองม้วน
ที่มีติดไปนั้นจบลงที่ภาพพี่เหม”
 งานอดิเรกด้านนี้ของอาจินต์ดำาเนินอยู่ได้ราว ๑๐ ปี ก่อนที่เทคโนโลยีใหม ่
อย่างวดีิโอเทปจะเข้ามาแทนทีฟิ่ล์มภาพยนตร์ในช่วงต้นทศวรรษ ๒๕๒๐  เวลาผ่านไปกว่า 
๓๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ อาจินต์ได้มอบหนังสมัครเล่น หรือ “หนังบ้าน” ท่ีเขาเก็บรักษาไว้ 
รวมไปถึงอุปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายและเครื่องฉายภาพยนตร์ ๘ มม. ให้แก่หอภาพยนตร์นำา
มาอนุรักษ์
 หนังบ้านเหล่านี้ เป็นฟิล์มขนาด ๘ มิลลิเมตร มีจำานวน ๔๐ ม้วน แบ่งออกได้
เป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นม้วนเล็ก ๆ  มลัีกษณะเป็นเหมอืนภาพแทนสายตาและความรูส้กึ
นกึคดิของอาจินต์ มทีัง้ทีถ่่ายเล่นทีบ้่าน ถ่ายกจิกรรมทางสงัคม เช่น งานศพ งานทอดผ้าป่า 
หรือถ่ายระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งส่วนมากมักไปกับกลุ่มนักเขียนนักหนังสือพิมพ์ 
ทัง้หมดล้วนแสดงให้เห็นถงึอปุนสิยัทีช่อบเฝ้ามองเฝ้าสงัเกตผูค้นและความเป็นไปต่าง ๆ  ที่
เกิดขึ้นรอบตัว อันเป็นคุณสมบัติสำาคัญในการเป็นนักเขียนของอาจินต์ 
 อีกส่วนหนึ่งนั้น เป็นหนังม้วนใหญ่ที่ถ่ายแบบเป็นงานเป็นการ ซึ่งอาจินต์ได ้
มอบหมายให้ผู้อื่นถ่ายให้  ประกอบด้วยเรื่อง งานมงคลสมรส แน่งน้อย–อาจินต์ เป็นภาพ
บันทกึวนัแต่งงานของอาจนิต์กับ แน่งน้อย ปัญจพรรค์ ทีน่บัเป็นสารคดีพธิกีารแต่งงานของ
คนไทยในสมัย ๒๕๒๐ ได้อย่างดี  อีกเรื่องหนึ่งคือ ฟ้าเมืองไทย ปี ๒๕๑๙ เป็นการบันทึก
งานฉลองปีที่ ๘ ของนิตยสาร “ฟ้าเมืองไทย” ที่เขาก่อตั้งขึ้น ซึ่งมีนักเขียนรวมทั้งบุคคล
สำาคัญในวงการต่าง ๆ  มารวมตัวสังสรรค์กันอย่างสนุกสนาน  มีไตเติลซึ่งอาจินต์เขียนด้วย
ลายมือบอกฉากทีละชั่วโมง ตั้งแต่หกโมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืน  และปิดท้ายว่า “ปีหน้าพบ
กันใหม่ครับ” โดยขึ้นเครดิตผู้ถ่ายทำาว่า “ธาดา” ผู้ตัดต่อว่า “เกษรา” 
 หนงับ้านของอาจนิต์เหล่านี ้จงึมคีณุค่าในฐานะมรดกทางประวติัศาสตร์สำาคญั
ของวงการวรรณกรรมไทย ทั้งในแง่ที่เป็นหนังบ้านของนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง 
เท่าที่เคยมีมา และในแง่ที่เป็นสื่อภาพเคลื่อนไหวที่ได้บันทึกนักเขียนทั่วฟ้าเมืองไทยในยุค
นั้นเอาไว้ได้อย่างมีชีวิตชีวา ทั้งรงค์ วงษ์สวรรค์, รัตนะ ยาวะประภาษ, นพพร บุณยฤทธิ์, 
สุวรรณี สุคนธา, สง่า อารัมภีร, ชอุ่ม ปัญจพรรค์ ฯลฯ สมดังคำาที่อาจินต์เคยกล่าวไว้เมื่อ
คราวมาร่วมงานวันหนังบ้าน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ของหอภาพยนตร์ว่า “ภาพยนตร์ทำาให้เราได้
ดูคนตายแล้วฟื้นขึ้นมา”
 เพื่อเป็นการรำาลึกถึง อาจินต์ ปัญจพรรค์ ผู้จากไปเมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๖๑  หอภาพยนตร์จึงขอขุดเหมืองแห่งความหลังของอาจินต์ ปัญจพรรค์ ที่บรรจุอยู่ใน
บรรดาหนังบ้านเหล่านี้ให้กลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ ในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “เหมือง
ความหลังในหนังอาจินต์” กับวิทยากร ธาดา เกิดมงคล อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่ง
ประเทศไทย ผู้ถ่ายหนงัเรือ่งฟ้าเมอืงไทย  ในวนัเสาร์ที ่๓๐ มนีาคม ๒๕๖๒  ณ โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา

ก�าหนดการภาพยนตร์สนทนา “เหมืองความหลังในหนังอาจินต์”
๑๓.๐๐ น.   ฉายภาพยนตร์เรื่อง มหำ’ลัย แหมืองแร่ (๒๕๔๘)
๑๕.๐๐ น.   ฉายหนังบ้านของอาจินต์ ปัญจพรรค์ และสนทนากับ ธาดา เกิดมงคล 
อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ๒๐



กิจกรรมกิจกรรม

๒๑

หากเอ่ยถงึคูด่าราพ่อลกู คูห่นึง่ทีโ่ดดเด่นและยงัเป็นทีจ่ดจำาของแฟน ๆ  
นั่นคือ ภิญโญ และ พีท ทองเจือ สองพระเอกรูปหล่อต่างยุคสมัย  ซึ่งจะมา
ปรากฏตัวคู่กันในกิจกรรมลานดาราประจำาเดือนเมษายนนี้

ภิญโญ ทองเจือ เกิดเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘  จบ
การศึกษาระดบั ม.ศ. ๓ ท่ีโรงเรยีนเซนต์คาเบรยีล และระดบั ม. ๘ ทีโ่รงเรยีน
โรจน์เสรีอนุสรณ์ ก่อนจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยการ
พาณิชย์ ลองบีช แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ภิญโญเริ่มเป็นนักแสดงตั้งแต่อายุประมาณ ๑๒ ปี ในภาพยนตร์เรื่อง 
เหมันต์จ�ำพรำก สร้างโดยกรรณสูตรภาพยนตร์ของ เฑียรร์ กรรณสูต แต ่
ท้ายที่สุดแล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ออกฉาย เวลาผ่านไป เมื่อเขากลับมา
เมอืงไทยในปี พ.ศ. ๒๕๑๒  ภญิโญกไ็ด้รบัการชกัชวนจาก เทิง่ สตเิฟ่ือง โฆษก
และนักจัดรายการโทรทัศน์ชื่อดัง ให้มาแสดงละครโทรทัศน์ สังกัดคณะ 
ศรีไทยการละคร 

เส้นทางบนจอแก้วของภิญโญประสบความสำาเร็จอย่างดีจนมีผลงาน
ละครโทรทัศน์ออกมาหลายเรื่อง ในขณะเดียวกัน เขาก็ได้ก้าวเข้ามาสู่จอเงิน 
เมื่อหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล หรือ “ท่านมุ้ย” ซึ่งรู้จักกับภิญโญตั้งแต่สมัยที่
เรยีนอยูท่ีส่หรฐัอเมรกิา ได้ตดิต่อให้เขามาแสดงภาพยนตร์ทีส่ร้างจากนวนยิาย
ชื่อดังของสุวรรณี สุคนธา เรื่อง เขำชื่อกำนต์ 

เขำชือ่กำนต์ ออกฉายเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยภิญโญได้รบับทเด่นประกบ
กบั สรพงศ์ ชาตร ีและ นยันา ชวีานนัท์  ด้วยรปูร่างสงูโปร่ง หน้าตาอนัคมคาย 
และฝีมอืการแสดงท่ีเฉียบขาด ส่งผลให้เขาได้รบัการกล่าวขวญัถึงจากแฟน ๆ  
ภาพยนตร์เป็นอย่างมาก  ปีถัดมา เขาจึงได้รับบทเป็นพระเอกเต็มตัวประกบ
คู่กับ นัยนา ชีวานันท์ ในภาพยนตร์เรื่อง นิทรำ-สำยัณห์ 

นับจากนั้น ภิญโญ ทองเจือ ก็มีผลงานการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ในจอเงินและจอแก้ว ในช่วงปลายทศวรรษ ๒๕๑๐ ถึง ๒๕๒๐ กล่าวเฉพาะ
ผลงานภาพยนตร์ได้แก่ นำงสำวมะลิวัลย์ (๒๕๑๘)  มีนัดไว้กับหัวใจ (๒๕๑๘) 
ประสำท (๒๕๑๘) กำม (๒๕๒๑) ชีวิตนี้..เพื่อเธอ (๒๕๒๒) หนำมหยอกอก 
(๒๕๒๒) แข่งรถแข่งรัก (๒๕๒๓) ค�ำมั่นสัญญำ (๒๕๓๐) ก่อนที่เขาจะค่อย ๆ 
ลดบทบาทด้านวงการบนัเทงิเพือ่หนัไปทำางานด้านธรุกจิอย่างจรงิจงัตามทีไ่ด้
รำ่าเรียนมา ทำาให้มีผลงานออกมาไม่มากนัก โดยภาพยนตร์เร่ืองล่าสุดที่เขา
แสดงคือ แม่เบี้ย (๒๕๔๔) 

พีท ทองเจือ เดิมมีชื่อจริงว่า พันธกานต์ ทองเจือ ปัจจุบันเปลี่ยน
เป็น ธนภณ ทองเจือ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๑๑ ที่สหรัฐอเมริกา 

พทีได้เจรญิรอยตามคณุพ่อซึง่เป็นนกัแสดงทีม่ชีือ่เสยีง ด้วยการก้าวเข้า
สู่วงการบันเทิงต้ังแต่เด็ก เขามีผลงานการแสดงภาพยนตร์เร่ืองแรกคือ 
ควำมรักครั้งสุดท้ำย ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล และ 
จากนั้น พีทก็กลายเป็นดาราเด็กที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นด้วยฝีมือการ
แสดงที่โดดเด่นเกินวัย ทั้งจากผลงานภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักอสูร (๒๕๒๑) 
และละครโทรทัศน์เรื่อง จ้อนกับแดง (๒๕๒๓-๒๕๒๕)

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยหนุ่ม พีทยังคงมีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่อง และ
ค่อย ๆ  พฒันาจนกลายพระเอกทีม่ชีือ่เสียงมากทีส่ดุคนหนึง่ของวงการบนัเทงิ
ไทย  โดยในช่วงที่กำาลังรุ่งโรจน์ เขามีผลงานมากมายทั้งละครโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ โฆษณา รวมไปถึงการร้องเพลง 

ผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องอื่น ๆ ของพีท ได้แก่ แล้วเรำก็รักกัน 
(๒๕๒๗) จีบส์ (๒๕๒๙) เรำสอง (๒๕๓๑) หยุดไม่ได้ถ้ำหัวใจจะซิ่ง (๒๕๓๘) 
ผสีำมบำท (๒๕๔๔) ตุก๊แกผ ี(๒๕๔๗) สวยซำมไูร (๒๕๕๒) แฟนใหม่ (๒๕๕๓) 
ฯลฯ นอกจากนี้ พีทยังเคยได้รับรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี หรือ 
ตุ๊กตาทอง สาขานักแสดงสมทบชาย จากเรื่อง รักฤๅเสน่หำ (๒๕๓๑)

ไม่เพียงแต่การเป็นนักแสดง พีทยังมีความสนใจในงานเบ้ืองหลัง โดย
เขาเคยนำาชีวิตคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา สถานที่ที่เขาเติบโตและ
รำ่าเรียน มาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง จังหวัด 77 ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ซึ่งเขารับบทบาททั้งผู้อำานวยการสร้าง ผู้กำากับร่วม และนักแสดงนำา 

ปัจจบุนั พทียงัคงมบีทบาททัง้ในวงการบนัเทงิและวงการรถแข่ง ซึง่เป็น
อีกหนึ่งสัญลักษณ์ประจำาตัวของพระเอกตลอดกาลคนนี้

วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒  หอภาพยนตร์ขอเชิญแฟนหนังไทยทุก
ท่าน มาร่วมเป็นสกัขีพยานในการประทบัรอยมอืรอยเท้าเป็นดาวดวงที ่๑๘๔ 
และ ๑๘๕ บนลานดารา อมตนุสรณ์สำาหรับดวงดาวบนโลกภาพยนตร์ไทย 
ของสองพระเอกพ่อลูกคนสำาคัญของวงการบันเทิงไทยคู่นี้  พร้อมรับฟัง
ประสบการณ์การทำางานที่น่าสนใจของพวกเขาเมื่อครั้งยังโลดแล่นอยู่ใน
วงการภาพยนตร์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด

ก�ำหนดกำร
๑๒.๓๐ น. ฉายภาพยนตร์เรื่อง เขำชื่อกำนต์  (๒๕๑๖)
๑๕.๐๐ น. พธีิประทบัรอยมอืรอยเท้าบนลานดาราของ ภญิโญ และ พที ทองเจอื
๑๕.๓๐ น. สนทนากับภิญโญ และ พีท ทองเจือ
๑๗.๓๐ น. จบกิจกรรม



๒๒

 ไต้หวันในคริสต์ทศวรรษที่ ๑๙๖๐ เป็นช่วงเวลาของการปิดกั้น
ทางการเมืองและข่าวสารข้อมูล วฒันธรรมภาพยนตร์ขณะนัน้เตม็ไปด้วยหนงั 
Taiyupian (หนังพูดภาษาไต้หวัน) เล่าเร่ืองราวประโลมโลกในสไตล์ทาง
สุนทรียศาสตร์ที่เรียกกันว่า “สัจนิยมเข้มข้น” (healthy realist) อย่างไร
ก็ตาม บรรดาศิลปินและปัญญาชนในไต้หวัน รับรู้ถึงกระแสอะวองการ์ดของ
ฝั่งโลกตะวันตกท่ีกำาลังเติบโต ผ่านงานเขียนและงานแปลต่าง ๆ พวกเขามี
ความกระตอืรอืร้นท่ีจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ของนวตักรรมทางความคดิใหม่ ๆ 
ที่เกิดขึ้นในอีกฟากโลก ไม่นานศิลปินไต้หวันเหล่าน้ีรวมตัวกันแล้วเริ่มวาง
แนวคิดแบบอะวองการ์ดและเริ่มการทดลองกับภาพยนตร์และละครเวที

 ภาพยนตร์ในโปรแกรมนี้เป็นการคัดเลือกและรวบรวมโดย 
Taiwan International Documentary Film Festival (TIDF) นำาเสนองาน
โดยศลิปินทีก่ล้าหาญและท้าทายความคดิของไต้หวนัในยคุทศวรรษที ่๑๙๖๐ 
หนงัทดลองเหล่านีไ้ม่ได้ถกูเกบ็รกัษาหรอือนรุกัษ์ไว้ แต่มร่ีองรอยปรากฏตาม
ทีต่่าง ๆ  และมงีานศกึษาออกมาบ้าง การปะตดิปะต่อข้อมลูเข้าด้วยกนัทำาให้
เห็นภาพว่าทศวรรษดังกล่าวเป็นช่วงเวลาของหัวหอกทางความคิดและ
วัฒนธรรมอันก้าวหน้าของไต้หวัน ทีมจัดโปรแกรมของ TIDF เสาะแสวงหา
หนังจากยุคดังกล่าวอย่างยากลำาบาก ทั้งติดต่อศิลปินที่ยังมีชีวิตอยู่ (ซึ่ง 
ส่วนใหญ่อยู่ในวัย ๗๐-๘๐ ปี)  ตามไปสัมภาษณ์ผู้คนในวงการจากฮ่องกง 
และในประเทศตะวันตกที่เคยสัมผัสหรือติดต่อกับศิลปินไต้หวันในยุคนั้น 
อีกทั้งยังสืบค้นนิตยสารช่ือ Theatre Quarterly ซึ่งเป็นวารสารสำาคัญที่ 
ตีพิมพ์ในไต้หวันที่รายงานความเคลื่อนไหวของวงการศิลปะโลกโดยเนื้อหา 
๙๐ เปอร์เซ็นต์เป็นการแปลบทความจากฝั่งยุโรปและอเมริกา

 TIDF ยังสืบค้นต่อไปอีกเพ่ือหาหนังที่เช่ือกันว่าสูญหายไปแล้ว 
ตั้งแต่เมื่อ ๕๐ ปีก่อน ท้ายที่สุดสามารถรวบรวมหนังได้ ๓๔ เรื่อง ซึ่งหนัง
เหล่านี้แสดงถึงพลังสร้างสรรค์อันโดดเด่นและเป็นภาพสะท้อนของอุณหภูมิ
ทางอารมณ์และความคิดของทศวรรษที่ ๑๙๖๐ ได้อย่างดี ยิ่งไปกว่า 
นัน้ความหลากหลายทางสนุทรียศาสตร์ของหนงัเหล่านีย้งัท้าทายนยิามคำาว่า 
“ภาพยนตร์” อีกทั้งยังแสดงร่องรอยขรุขระ หวือหวา และกล้าหาญทาง 
ความคดิอันเกดิจากความเข้าใจในส่ือภาพยนตร์สมัยใหม่ของช่วงเวลาดงักล่าว

ภาพยนตร์ท้ัง ๕ โปรแกรมน้ีรวบรวมและจัดโปรแกรมโดย Taiwan 
International Documentary Film Festival ด้วยความสนับสนุนของ
สถาบนัภาพยนตร์ไต้หวัน Taiwan Film Institute และจะได้รบัการนำาเสนอ
ในประเทศไทยร่วมกบัหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ระหว่างวนัที ่๒๗-๒๘ 

กิจกรรม

โปรแกรมหนังทดลองไต้หวันจากทศวรรษ ๑๙๖๐

Imaging the Avant-Garde: 
Taiwan’s Film Experiments in the 1960s

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ โดย วู้ด ลิน 
ผู้อำานวยการ Taiwan International Documentary Film Festival จะ
เดินทางมาแนะนำาภาพยนตร์ 

RICHARD YAO-CHI CHEN’S STUDENT FILMS, 1963-66 

 ริชาร์ด เหยียว-ชิเฉิน เกิดที่มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เมื่อ ค.ศ.  
๑๙๓๘ และอพยพมาไต้หวันใน ค.ศ. ๑๙๔๕ เริ่มต้นโดยศึกษาด้าน
สถาปัตยกรรมและต่อมาย้ายไปเรียนที่ Chicago Art Institute ใน
สหรัฐอเมริกา และสำาเร็จปริญญาโทด้านภาพยนตร์จาก UCLA ในปี ๑๙๖๗ 
ก่อนจะกลับมาทำาหนังในไต้หวันจนประสบความสำาเร็จ

 หนังในโปรแกรมน้ีเป็นงานสมัยที่เขาเป็นนักศึกษาท่ี UCLA  
ประกอบด้วย The Archer แอนิเมชันวาดมือที่ดัดแปลงจากนิทานจีนเรื่อง 
โฮวอี้ยิงพระอาทิตย์ Through the Years ว่าด้วยการขยายตัวทางตะวันตก
ของอเมริกาซึ่งผสมผสานข้อเท็จจริงกับเรื่องแต่ง The Mountain ที่ใช้การ
เล่าเรื่องแบบ modernist เพื่อสะท้อนการแสวงหาเสรีภาพของคนหนุ่มสาว
ในยคุ ๖๐ Liu Pi-Chia สารคดชีวีติทหารผ่านศกึทีร่่วมกบัคนงานอกีนบัหมืน่
เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซ่ึงถือว่าเป็นหนังสไตล์ cinéma 
vérité เรื่องแรกของไต้หวัน

EXPERIMENTAL SHORTS FROM THE 1960s #1 

 โปรแกรมนีน้ำาเสนอหนงั ๗ เรือ่ง จากศิลปินคนสำาคัญ ๕ คน ได้แก่ 
A Morning in Taipei ของนักทำาหนัง  ไป่ ชิงจุ้ย (Pai Ching-jui)  Today 
และ Run ของจติรกร  หาน เฉยีงหนงิ (Han Hsiang-ning)  Life Continued 
และ My New Born Baby ของช่างภาพ ช่วงหลงิ (Chuang Ling)  Modern 
Poetry Exhibition ของช่างภาพ  ฉาง เช่าตัง (Chang Chao-tang) และ 
Getting Ready for the Festival ของดีไซเนอร์  หลง สีเหลียง (Long 
Sih-liang) ศิลปินเหล่านี้ต่างเคยทำาหนังทดลองในช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนจะ 
แยกย้ายไปมีชื่อเสียงในสาขาความถนัดของตัวเอง โดยไป่ ชิงจุ้ยเป็นชาว
ไต้หวันคนแรกที่ได้เข้าเรียนภาพยนตร์ในอิตาลี และกลับมาสร้างหนัง 
คลาสสกิมากมายในไต้หวนั หาน เฉยีงหนงิเป็นจติรกรชือ่ดงัทีย่งัคงทำางานอยู่



๒๓

ตอนนี้ ช่างภาพสองคน ช่วงหลิงและฉาง เช่าตัง ต่างมีผู้ยกย่องในฝีมือ ส่วน
หลง สีเหลียงเป็นนักออกแบบศิลป์ในภาพยนตร์และหนังสือ

EXPERIMENTAL SHORTS FROM THE 1960s #2 

 โปรแกรมหนังทดลอง ๕ เรื่องโดยศิลปินแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเบ่งบานในวงการศลิปะยคุ ๖๐ ประกอบด้วย Routine ของ หล่าวการ์ 
(Law Kar) นกัวจิารณ์หนงัทีเ่กดิในมาเก๊าและทำางานในฮ่องกง กบั The Milky 
Way ของ ชี่ชี่ (Xi Xi) นักเขียนฮ่องกงชื่อดัง ทั้งคู่เคยเป็นบรรณาธิการของ
นิตยสาร Theatre Quarterly อันทรงอิทธิพลและเป็นเวทีสำาหรับศิลปินใน
การแสดงไอเดียใหม่ ๆ ของไต้หวัน รวมทั้งทำาหนังทดลองด้วย ส่วน ทอม 
ดาเวนพอร์ต คนทำาหนังอิสระอเมริกันที่มาเรียนภาษาและวัฒนธรรมใน
ไต้หวัน และรับทำาสารคดีให้ National Geographic ในโปรแกรมนี้ได้ 
นำาเสนอหนังสารคดีเรื่องแรกของเขา T’ai Chi Ch’aun เป็นภาพของ 
นกัปรชัญาคนสำาคญักำาลงัฝึกไทเก๊กทางเมอืงตอนเหนอืของไต้หวนั ส่วนหนงั 
สองเรื่องสุดท้ายในโปรแกรม เป็นภาพอ้างอิงถึง หวง ฮั่วเฉง (Huan Hua- 
cheng) บุคคลสำาคัญที่ช่วงผลักดันวงการศิลปะและร่วมก่อต้ังนิตยสาร 
Theatre Quarterly แต่เนื่องจากหนังที่หวงทำาไว้ไม่หลงเหลือมาถึงปัจจุบัน 
ในเรื่อง Experiment 002 จึงเป็นภาพบนัทกึทีม่าจากงานสมัมนา Theatre 
Quarterly and I ที่หวงนำาหนังเรื่อง Experiment 002 ของเขาไปจัดฉาย 
ส่วนเรือ่ง The Prophet เป็นการรเีมกละครแนวทดลองของหวง ถ่ายทำาใหม่
โดย ซู ยู่เฉียน (Su Yu-hsien)

Mou Tun-Fei’s Films 

 มู่ตันเฟ่ย เกิดที่ประเทศจีนเมื่อ ค.ศ. ๑๙๔๑ และอพยพมาไต้หวัน
เมื่อ ค.ศ. ๑๙๔๙ ขณะเป็นนักเรียนศิลปะ เขาปฏิญาณว่าภาพยนตร์คืองาน
ที่เขาจะทำาไปจนชั่วชีวิต ภาพยนตร์ขนาดยาวของเขาสองเรื่อง คือ  I Didn’t 
Dare to Tell You และ The End of the Track ถือได้ว่าเป็นหนังอิสระ
เรื่องแรก ๆ ที่มีการสร้างในไต้หวัน ทั้งสองเร่ืองไม่ได้ออกฉายโดยไม่มีใคร
ทราบเหตุผลที่ชัดเจน แต่เชื่อกันว่าการแสดงภาพสังคมที่ปิดกั้นและเก็บกด
ใน I Didn’t Dare to Tell You และการบอกใบ้ถึงเพศสภาพใน The End 
of the Track เป็นสาเหตุ หลังจากหนังไม่ได้ฉาย มู่ท้อแท้และใช้เวลาเดิน
ทางในยุโรปและอเมริกาใต้ ก่อนจะมาทำางานกับ Shaw Brothers Pictures 
ในฮ่องกง และโด่งดังจากการทำาหนังแนวโหดเลือดสาด  

I Didn’t Dare to Tell You  
I Didn’t Dare to Tell You เป็นเรื่องของนักเรียนประถมฯ ที่ทำางาน

พิเศษตอนกลางคืนเพื่อช่วยพ่อจ่ายหนี้ ทำาให้มีปัญหากับโรงเรียน ถึงแม้หนัง
จะไม่ได้ออกฉายเป็นทางการและมีเพียงไม่กี่คนที่ได้ดู สไตล์สมจริงของหนัง
กลับสร้างอิทธิพลให้คนทำาหนังรุ่นเดียวกัน โดยหนังได้สูญหายไปหนึ่งม้วน 
และฉบับที่หลงเหลืออยู่มีตอนจบที่ห้วนและไม่ปะติดปะต่อ ซึ่งน่าจะมาจาก
การที่รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงเพื่อทำาให้กลายเป็นหนังโฆษณาชวนเชื่อ

The End of the Track 
หนังยาวอีกเรื่องของมู่ ตันเฟ่ย ว่าด้วยเรื่องของเพื่อนสนิทสองคน ตง 

และ หยงเช็ง เมื่อหยงเช็งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ตงเสียใจ รู้สึกผิด และ 
ดำาดิ่งสู่ด้านมืด หนังไม่ได้ออกฉาย เพราะคาดว่ามีสาเหตุจากความเป็นหนัง
เกย์แบบกลาย ๆ  หนงัยงัมคีวามคล้ายคลงึกบันยิายเรือ่ง The Noodle Stall 
โดยนักเขียน เฉน ย่ิงเฉิน ที่ถูกจับเข้าคุกถึงสองคร้ังเน่ืองจากเข้าร่วมกับ 
“กิจกรรมต่อต้านรัฐฯ”

โปรแกรมฉาย 
เสาร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒

๑๓.๐๐ น.  RICHARD YAO-CHI CHEN’S STUDENT FILMS, 
1963-66  (๖๒ นาที)

- The Archer (๒๕๐๖ / ๕ นาที) 
- Through the Years  (๒๕๐๙ / ๑๑ นาที) 
- The Mountain (๒๕๐๙ / ๑๙ นาที)
- Liu Pi-Chia (๒๕๑๐ / ๒๗ นาที) 

๑๔.๓๐ น.  EXPERIMENTAL SHORTS FROM THE 1960s #1  
(๗๑ นาที)

- A Morning in Taipei (๒๕๐๗ / ๒๐ นาที) 
- Today (๒๕๐๘ / ๔ นาที) 
- Run  (๒๕๐๙ / ๕ นาที )
- Life Continued (๒๕๐๙ / ๑๔ นาที)
- My New Born Baby (๒๕๑๐ / ๘ นาที) 
- Modern Poetry Exhibition (๒๕๑๐ / ๑๒ นาที) 
- Getting Ready for the Festival (๒๕๑๐ / ๘ นาที)

๑๖.๐๐ น.  I Didn’t Dare to Tell You  (๒๕๑๒ / ๗๘ นาท)ี

อาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๓.๐๐ น.  EXPERIMENTAL SHORTS FROM THE 1960s #2 
(๙๐ นาที)

- Routine  (๒๕๑๒ / ๑๙ นาที)
- The Milky Way  (๒๕๑๑ / ๒ นาที)
- T’ai Chi Ch’uan (๒๕๑๒ / ๑๐ นาที)
- Experiment 002 (๒๕๓๗ / ๓๙ นาที)
- The Prophet (๒๕๕๙ / ๒๐ นาที)

๑๕.๐๐ น.  The End of the Track (๒๕๑๓ / ๙๑ นาที)

The Archer

The End of the Track

My New Born Baby



Screening Program
โปรแกรมฉายเดือนมนีาคม-เมษายน

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ผีตาโบ๋ 
(โปรแกรมรำาลึกสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์) 
๒๕๒๔ / กำากบัโดย เสน่ห์ โกมารชนุ / สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม
อินเตอร์เนช่ันแนล / นำาแสดงโดย พอเจตน์ แก่นเพชร, 
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สะอาด 
เป่ียมพงศ์สานต์ / ความยาว ๑๑๙ 
นาที

หลังจากที่เมียของ กำาพล ได้
เสียดวงตาทั้งสองข้างจาก
อุบัติเหตุ เขาก็ได้พยายาม
ตามหาดวงตาจากเหยื่อผู ้
โชคร้ายเพื่อมาผ่าตัดเปลี่ยน
ให้กับเมียของตน จนกระทั่งพบกับ พร ชายหนุ่มที่
กำาลังตกงาน ซึ่งถูกกำาพลหลอกล่อให้มาทำางานด้วย
กัน แต่เมื่อพรเสียชีวิตลงจากการผ่าตัดของกำาพล  
เขาได้กลายเป็นผีที่เฝ้าคอยตามทวงดวงตาจาก 
นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ด้วยความแค้น

วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. อาปัติ 
(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงทำาหนัง)  
๒๕๕๘ / กำากบัโดย ขนษิฐา ขวญัอยู ่/ สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม 
อินเตอร์เนช่ันแนล / นำาแสดงโดย ชาลี ไตรรัตน์, พลอย 
ศรนรินทร์ / ความยาว ๘๘ นาที

ภาพยนตร์ทีก่ลายเป็นปรากฏการณ์แห่งปี ๒๕๕๘ 
และได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนหนังไทยเพื่อชิง
รางวลัออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ 
เล่าเรือ่งราวของ ซนั เดก็หนุม่ถกูพ่อบงัคบัให้มาบวช
เณรเพื่อดัดนิสัย แต่เณรซันกลับยังใช้ชีวิตเหมือน
ปกติ และได้มีความสัมพันธ์กับ ฝ้าย สาววัยรุ ่น 
ท้องถ่ิน การกระทำาที่ท้าทายอาบัตินี้ ทำาให้เณรซัน
ต้องเข้าไปพวัพนักบัเหตกุารณ์ลึกลบั รวมทัง้ความผดิ
ที่เคยทำาไว้ ก็เข้ามาตอกยำ้าให้เขาต้องชดใช้

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. น�้าผึ้งขม 
(โปรแกรมรำาลึกสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์)
๒๕๑๗ / กำากับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า ภาณุพันธุ์
ยุคล / สร้างโดย อัศวินภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สะอาด 
เปี่ยมพงศ์สานต์, นฤมล นิลวรรณ / ความยาว ๑๒๑ นาที

ผลงานการแสดงเป็นพระเอกเต็มตัวของสะอาด 
เป่ียมพงศ์สานต์ ในบทบาท ปรุมิ พษิณกุาร หนุม่ใหญ่
เจ้าของโรงแรมดัง ที่ซื้อตัวหญิงสาวที่ชื่อ กังสดาล 
มาจากแม่ผู้หวังปลดหนี้สินด้วยการขายลูกให้อดีต 
คนรักเก่าที่เธอเคยทอดทิ้งไป โดยไม่รู้ว่าลูกสาวจะ
ต้องถกูทารณุทัง้กายใจจากแรงแค้นของปรุมิ จนเธอ
เกลียดชังเขาสุดหัวใจ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. โทน 
(โปรแกรมรำาลึกสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์)
๒๕๑๓ / กำากบัโดย เป๊ียก โปสเตอร์ / สร้างโดย สวุรรณฟิล์ม / 
นำาแสดงโดย ไชยา สุริยัน, อรัญญา นามวงศ์ / ความยาว ๑๓๖ 
นาที

ผลงานการแสดงเรื่องสำาคัญของสะอาด เปี ่ยม- 
พงศ์สานต์ และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ เล่าเรื่องราว
ของ โทน เด็กวัดที่ได้เข้าไปเรียนที่กรุงเทพฯ ด้วย
ความอนุเคราะห์ของ อ๊อด ซึ่งโทนเคยช่วยชีวิตไว ้
ที่นั่น โทนได้พบกับ แดง น้องสาวของอ๊อดผู้ที่เขาใช้
ความดจีนสามารถเอาชนะใจเธอได้ แต่ความรกัของ
ทั้งคู ่ก็มีอุปสรรคสำาคัญคือ อิทธิพล หนุ ่มใหญ่ผู ้
กว้างขวางที่มีแผนร้ายจะครอบครองแดง = English Language or English Subtitle

๒๔

วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. The Foster Boy  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๔ / กำากับโดย Markus 
Imboden / สนับสนนุโดย สถาบนั
เกอเธ ่ ประจำาประเทศไทย / 
นำาแสดงโดย Katja Riemann, 
Stefan Kurt / ความยาว ๑๐๗ 
นาที (ภาษาเยอรมัน คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

หลังจากที่แม ่ เสียชี วิตลง 
แมก็ซ์ก็กลายเป็นเด็กกำาพร้า 
และถูกส่งตวัไปให้ครอบครวัเจ้าของฟาร์มรับอุปถมัภ์ 
แต่เขากลับถกูใช้แรงงานอย่างหนกัเยีย่งสตัว์ และยงั
ถูกจาค็อบลูกชายแท้ ๆ ของเจ้าของฟาร์มรังแก 
อยู่ตลอด โดยมี ครูเอสเธอร์ ที่มองเห็นถึงความทุกข์
ทรมาน จึงสนับสนุนให้แม็กซ์เล่นหีบเพลงเพื่อ
บรรเทาความทุกข์ในใจและให้เขากลับมาสดใส
เหมือนเดิม

Sun 3 Mar / 13.00 / 107 min / Germany / 2011

เวลา ๑๕.๐๐ น. La Caja 507   
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๔๕ / กำากับโดย Enrique 
Urbizu / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตสเปน ประจำา
ประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Antonio Resines, Jose Coro-
nado, Goya Toledo, Dafne 
Fernández / ความยาว ๑๑๒ 
นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์แนวอาชญากรรม เล่าเร่ืองราวของ 
โมเดสโต ปาร์โดส ผู้จัดการธนาคารที่สูญเสียลูกสาว
จากเหตุการณ์ไฟป่า เจ็ดปีต่อมาธนาคารของเขาถูก
โจรกรรม เอกสารสำาคัญในตู้เซฟช่อง ๕๐๗ ได้ 
หายไป แถมภรรยาของเขายังถูกทำาร้ายร่างกายจน
บาดเจ็บสาหัส ปาร์โดสค้นพบเอกสารลับซึ่งเปิดเผย
ความจริงที่น่าสะพรึงว่าเหตุการณ์ไฟป่าที่คร่าชีวิต
ลูกสาวเขานั้นไม่ใช่เหตุบังเอิญ การแก้แค้นของเขา
จึงได้เริ่มต้น

Sun 3 Mar / 15.00 / 112 min / Spain / 2002

เดือนมีนาคม โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 
มีโปรแกรมหลัก ๒ โปรแกรม โปรแกรมแรกคือ 
โปรแกรมรำาลกึ สะอาด เป่ียมพงศ์สานต์ นักแสดง 
ผู้มีผลงานการแสดงในวงการภาพยนตร์มายาว 
นานเกือบ ๕๐ ปี โดยได้คัดสรรผลงานเด่น ๆ 
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อให้เห็นบทบาทที่ 
หลากหลายของศิลปินแห่งชาติท่านนี้ 

อีกโปรแกรมคือ โปรแกรม Wonder 
Women เมือ่ผูห้ญงิทำาหนงั  ซ่ึงได้นำาภาพยนตร์
ผลงานการกำากับของผู้กำากับหญิงมาฉายให้ชม 
เพ่ือเฉลิมฉลองพลังของผู้หญิงที่เป็นส่วนหนึ่ง 
ในการขับเคลื่อนวงการภาพยนตร์ เน่ืองในวัน
สตรีสากล วันที่ ๘ มีนาคม

สำาหรับเดือนเมษายน โปรแกรมหลัก
โปรแกรมแรก คือ โปรแกรมผลงานของ ลำาเนาว์ 
สุดโต ผู้สร้างภาพเทคนิคพิเศษให้แก่หนังไทย
หลายต่อหลายเรื่อง และได้ให้สัมภาษณ์ถึง
ประสบการณ์การทำางานลงในจดหมายข่าว 
ฉบับนี้ โปรแกรมที่สองคือ โปรแกรมผลงาน 
ภิญโญ และ พีท ทองเจือ คู่พระเอกพ่อลูกที่จะ
เดินทางมาประทับรอยมือรอยเท้า ณ ลานดารา 
ในวันเสาร์ท่ี ๒๐ เมษายน นอกจากน้ี ในช่วง 
หยดุยาวเทศกาลสงกรานต์ ยงัมโีปรแกรมพเิศษ 
ด.เด็กในหนัง นำาหนังที่เด็ก ๆ เป็นตัวละหลัก 
มาจัดฉายให้ชมเพ่ือต้อนรับช่วงเวลาปิดเทอม
ของเด็ก ๆ ทั่วประเทศ



วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. รักนิรันดร์ 
(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงทำาหนัง)
๒๕๑๓ / กำากับโดย ภรณี สุวรรณทัต / สร้างโดย สุริยเทพ
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบตั ิเมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์ / 
ความยาว ๑๑๘ นาที

ผ ล ง านของภรณี 
สุวรรณทัต ผู้กำากับ
หญิงคนสำาคัญของ
ไทย เล่าเรือ่งราวของ 
ระทม สาวน้อยที่ถูก
พ่อทิ้งไปในช่วงที่เกิดสงครามแถบชายแดนไทย 
เธอจึงต้องไปอยู่กับแม่ที่ฮ่องกง แต่เมื่อพ่อของเธอ
กลบัมาพร้อมกบัเมยีใหม่ ทำาให้แม่ของระทมตรอมใจ
ฆ่าตัวตาย ในขณะที่เธอก็ได้พบรักกับโจรหนุ่มชื่อ 
รกัษ์ และตดัสนิใจหนไีปใช้ชวีติทำามาหากนิสจุรติด้วย
กัน โดยมีพ่อของเธอคอยกีดกันความรักครั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. นาคปรก 
(โปรแกรมรำาลึกสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์)
๒๕๕๓ / กำากับโดย ภวัต พนังคศิริ / สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม 
อินเตอร์เนช่ันแนล / นำาแสดงโดย สมชาย เข็มกลัด, เรย ์
แมคโดนลัด์, ปิติศกัดิ ์เยาวนานนท์ / ความยาว ๙๒ นาที   

ผลงานการแสดงอันน่าจดจำาของสะอาด เปี ่ยม- 
พงษ์สานต์ และทำาให้ได้รบัรางวลันกัแสดงสมทบชาย
ยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์บันเทิง เล่าเรื่องราวของ
กลุ่มโจร ๓ คน ที่นำาเงินจากการปล้นไปซ่อนในวัด
แห่งหนึ่งระหว่างหลบหนีการจับกุมของตำารวจ แต่
เมื่อย้อนกลับมาท่ีวัด กลับพบว่าสถานที่ซ่อนเงินได้
กลายเป็นโบสถ์ไปเสียแล้ว พวกเขาจึงบังคับให้ 
เจ้าอาวาสบวชให้พวกเขา เพ่ือจะได้ใช้เวลายามคำา่คนื
ในการขุดฐานโบสถ์และนำาเงินกลับมา   

๒๕

วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. Wonder Woman   
(โปรแกรม Wonder Women 
เมื่อผู้หญิงทำาหนัง) 
๒๕๖๐ / กำากับโดย Patty Jenkins / 
สนบัสนนุโดย วอร์เนอร์ บราเดอร์ส 
ประเทศไทย / นำาแสดงโดย Gal 
Gadot, Chris Pine, Robin 
Wright / ความยาว ๑๔๑ นาที 
(ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษา
ไทย)  

ไดอานา เจ้าหญิงแห่งดนิแดน
แอมะซอน มุ่งมั่นกับการฝึกต่อสู้เพื่อเป็นสุดยอด
นักรบทีไ่ม่มใีครสามารถล้มเธอได้ แต่แล้ววนัหนึง่ชวีติ
ของเธอได้เปลีย่นไป เมือ่เครือ่งบนิรบของอเมรกิาตก
บริเวณเกาะของเธอ ทำาให้เธอได้พบกับ สตีฟ เธอจึง
ช่วยเหลือเขาจากการจมนำ้า และทำาให้ได้รู ้ว่าบน 
โลกนี้ยังมีสงครามอีกมากมาย เธอจึงตัดสินใจออก 
เดินทางเพือ่ยตุสิงครามเหล่านัน้ และในการเดนิทาง
ครัง้นีท้ำาให้เธอเรยีนรูพ้ลังทีแ่ท้ของเธอ และโชคชะตา
ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

Fri 8 Mar / 17.30 / 141 min / English / 2017

ชมผลงานเรื่องสำาคัญของผู้กำากับชั้นครูชาวฝรั่งเศส 
Henri-Georges Clouzot สนับสนุนโดย La Fête, 
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย, 
สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และสถาบันฝรั่งเศส ประจำา
ประเทศไทย (อ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีห่น้า ๑๕)

วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. The Murderer Lives at 
Number 21 (๒๔๘๕ / ความยาว ๘๔ นาที)

เวลา ๑๕.๐๐ น. The Wages of Fear
(๒๔๙๖ / ความยาว ๑๓๑ นาที)

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. Les Diaboliques
(๒๔๙๘ / ความยาว ๑๐๗ นาที)

เวลา ๑๕.๐๐ น. The Mystery of Picasso
(๒๔๙๙ / ความยาว ๗๘ นาที)

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. รุ่นพี่ 
(โปรแกรมรำาลึกสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์) 
๒๕๕๘ / กำากับโดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง / สร้างโดย เอ็ม 
เทอร์ตี้ไนน์ / นำาแสดงโดย ญานนีน ภารวี ไวเกล, พงศกร 
โตสุวรรณ, คาร่า พลสิทธิ์ / ความยาว ๑๐๘ นาที

ผลงานการแสดงภาพยนตร์
เ รื่ อ งสุดท ้ ายของสะอาด 
เปี่ยมพงศ์สานต์ เล่าเรื่องราว
ของ อทิติ เด็กสาวชั้น ม.๖ ที่
สามารถสัมผัสวิญญาณได้
จากการดมกลิ่น กับวิญญาณ
ชายหนุม่ทีเ่ธอเรยีกว่า “รุน่พี”่ 
ทีไ่ด้ร่วมกันสบืคดีฆาตกรรมที่
เกิดขึ้นเมื่อ ๕๐ ปีก่อนในวังเก่าของเชื้อพระวงศ์ 
ท่านหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อทิติเรียนอยู่ 
ในขณะเดียวกันเธอเองก็ต้องค้นหาว่าวิญญาณของ
รุ่นพี่ผู้นี้คือใคร และตายด้วยสาเหตุอะไร

วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. Yes or No อยากรกั กร็กัเลย
(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงทำาหนัง) 
๒๕๕๓ / กำากับโดย สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร / สร้างโดย คัมออน 
สวีท / นำาแสดงโดย สุชารัตน์ มานะยิ่ง, ศุภนาฎ จิตตลีลา / 
ความยาว ๑๐๗ นาที

ภาพยนตร์ทีว่่าด้วยความรกัระหว่างเพศหญงิซึง่ได้รบั
เสียงตอบรับอย่างดีจากผู้ชม เล่าเรื่องราวความ
สัมพันธ์ของ คิม และ พาย ที่พัฒนาจากเพื่อนร่วม
ห้องที่ไม่ถูกกันไปสู่ความรักที่ถูกกีดขวางจากแม่ผู้มี
อคติต่อคนรักเพศเดียวกัน พวกเธอจึงต้องค้นหา 
ตัวเองและฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อให้ได้มาซ่ึงความรักที่
ตนเองต้องการ และคบหาดูแลกันอย่างเปิดเผยโดยที่
สังคมรอบข้างรับรู้และยอมรับ

โปรแกรมพิเศษ Clouzot 

วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ดูหนังคลาสสิกกับ 
ม.ล.วราภา เกษมศรี
ร่วมชมหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี ผู้อยู่
เบ้ืองหลังหนังไทยเรื่องสำาคัญหลายเรื่องและเป็นครู 
สอนภาพยนตร์แก่นักเรียนโรงเรียนทางเลือกและ
ค่ายอบรมต่าง ๆ มากมาย ที่จะมาชวนผู้ชมร่วม 
แลกเปล่ียนมมุมองต่อโลกและชวีติหลงัชมภาพยนตร์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. เด็กโต๋ 
(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงทำาหนัง)
๒๕๔๘ / กำากับโดย อารียา สิริโสภา, นิสา คงศรี / สร้างโดย 
ไทยฟิล์มพิคเจอร์ส, พิกโอนาย / นำาแสดงโดย ประยูร คำาชัย, 
เยาวเรศ อุตตะมะติง, เรียงใจ เลาย้าง / ความยาว ๑๐๐ นาที

ภาพยนตร์สารคดีที่ติดตามชีวิตของเด็กชาวเขาเผ่า
ต่าง ๆ ที่เดินทางมาเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ในโรงเรยีนบ้านแม่โต๋ อำาเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน พวกเขายังต้อง
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันและช่วยกันทำางาน โดยมีครู
คอยให้ความดแูลใส่ใจ และมคีรใูหญ่ทีส่ร้างโรงเรยีน
นี้ขึ้นมาเป็นผู้รับผิดชอบต่อทุกชีวิตที่อยู่ด้วยกัน

วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. รายการเสวนาภาพยนตร์ 

เมื่อผู้หญิงท�หนัง
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ www.fapot.org

เวลา ๑๕.๐๐ น. Sad Beauty 
เพื่อนฉัน ฝันสลาย 
(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงทำาหนัง) 
๒๕๖๑ / กำากับโดย บงกช เบญจรงคกุล / สร้างโดย 
เอ็ม พิคเจอร์ส / นำาแสดงโดย โฟว์เร้นซ์ เฟร์เวอร์, ภัควด ี
เพ็งสุวรรณ / ความยาว ๙๓ นาที

ภาพยนตร์ทีไ่ด้รบัแรงบันดาลใจ
จากเรื่องจริงของผูก้ำากบั ต๊ัก 
บงกช เบญจรงคกุล ว่าด้วย
เรือ่งราวมติรภาพ การเดนิทาง 
ความรัก และการฆาตกรรม 
ของสองสาวเพื่อนรัก คือ โย 
นางแบบชื่อดัง กับ พิม ผู้เป็น
เพื่อนรู ้ใจกันมาต้ังเเต ่สมัย 
เด็ก ๆ แต่เหตุการณ์พลิกผัน เมื่อวันหนึ่งโรคร้ายได้
เข้ามาเยือนชีวิตของพิม พร้อมกับที่ทั้งสองต้อง
พยายามปกปิดเหตุการณ์ฆาตกรรมที่ร่วมกันทำาไว้ 
เพราะหากมีใครรู้ชีวิตของเธอทั้งคู่จะต้องพังลงใน
พริบตา



วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก
ฉาย Seventh Seal (๒๕๐๐) เวลา ๑๒.๐๐ น. 
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บัตรราคา ๑๒๐ บาท 
๑๔๐ บาท และ ๑๖๐ บาท (งดฉายภาพยนตร์ที ่
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

งดฉายเนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทน
ราษฎรไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ปีนเกลียว 
(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงทำาหนัง)
๒๕๓๗ / กำากับโดย อรนุช ลาดพันนา / สร้างโดย ๑๓๘/๑ 
เอนเตอร์เทนเมนท์ / นำาแสดงโดย ใจ จนัทร์มูลตร,ี วรีศาสตร์ 
หมืน่ไวย์ / ความยาว ๙๙ นาที

ผลงานการกำากับของอรนุช 
ลาดพันนา น ้องสาวของ 
พนันา ฤทธไิกร นกัแสดงและ
ผู้สร้างภาพยนตร์บู๊คนสำาคัญ
ของไทย เล่าเรื่องราวของ 
ชาวบ้านในสลัมหนองจอกท่ี
ได้รบัความเดอืดร้อนจากการ
ไล่ทีข่องเสีย่เทพผู้ทรงอทิธพิล จนส่งผลให้ กด นกัเลง
ของหมู่บ้านต้องออกโรงมาปกป้องถิ่นฐานของตน 
และจับตัว อ้น ลูกสาวเสี่ยเทพมาเป็นตัวประกัน 

วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ข้าวเหนียวหมูปิ้ง 
(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงทำาหนัง)  
๒๕๔๙ / กำากับโดย ศิวาภรณ์ พงษ์สุวรรณ / สร้างโดย 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนช่ันแนล / นำาแสดงโดย นวรตัน์ เตชะ- 
รัตนประเสริฐ, เฉลมิพล ทิฆมัพรธรีวงศ์ / ความยาว ๑๐๕ นาที

ข้าวเหนียว เด็กหญิงวัย ๘ ขวบ ต้องจากครอบครัว
เพื่อมาอาศัยอยู่ที่บ้านญาติ เธอรู้สึกเหงาและว้าเหว่ 
กระทั่งวันหนึ่ง ข้าวเหนียวได้พบกับลูกหมาชื่อ 
หมูปิ้ง และแอบนำามาเล้ียงไว้ในบ้าน ทั้งสองผูกพัน
รักใคร่กัน กระทั่งเมื่อความลับเรื่องหมูปิ ้งแตก 
ขึ้นมา ทำาให้ข้าวเหนียวและเพื่อนรักของเธอต้อง
พลัดพรากจากกัน 

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ภุมรีสีทอง 
(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงทำาหนัง)
๒๕๓๑ / กำากับโดย นันทนา วีระชน / สร้างโดย เอ.เอ็น. 
โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย ยุรนันท์ ภมรมนตรี, สินจัย 
เปล่งพานิช / ความยาว ๙๕ นาที

ผลงานการกำากบัของ นนัทนา 
วีระชน นักเขียนผู ้มีผลงาน
สร้างเป็นภาพยนตร์หลาย
เรือ่ง เล่าเรือ่งราวของ ผึง้ หรอื
ภมุร ีสาวสวยทีถ่กูตราหน้าว่า
เป ็นผู ้หญิงที่มีดวงกินสามี 
ทำาให้เธอตัดสินใจออกจากหมู่บ้านเข้ามาทำางานใน
กรุงเทพฯ ที่นั่น เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการทำางาน
เป็นเลขาฯ แต่เมื่อต้องตกเป็นที่หมายปองของ พิสัย 
เพื่อนจอมเจ้าชู้ของเจ้านาย ชีวิตของผึ้งต้องประสบ
กับเรื่องราวร้าย ๆ อีกครั้ง

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. Fleurette   
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๔๕ / กำากับโดย Sergio Tréfaut / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทตูโปรตเุกส ประจำาประเทศไทย / ความยาว 
๘๐ นาที  (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีของลูกชายท่ีพยายามถ่ายทอด 
และทำาความเข้าใจถึงเรื่องราวชีวิตในอดีตที่ผ่านมา
ของผู้เป็นแม่วัย ๗๙ ปี ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของความรัก 
จนกระทั่งถึงช่วงเหตุการณ์การปฏิวัติของโปรตุเกส
ซึง่เป็นสาเหตหุนึง่ของการเปลีย่นแปลงความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว   

Wed 27 Mar / 17.30 / 80 min / Portugal / 2002

วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ผ่าปืน 
(โปรแกรมรำาลึกสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์) 
๒๕๒๒ / กำากับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอก 
การภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ 
ยกุตะนนัท์ / ความยาว ๙๙ นาที

เมื่อเกิดเหตุปล้นเพชรท่ีศูนย์การค้าสยาม ทำาให้ 
โจรถูกยิงตายด้วยฝีมือของ พ.ต.ท. กำาปั่น สร้าง 
ความแค้นให้กับ ช้วน ผู้เป็นพี่ชายของผู้ตาย เขาจึง
คอยดักล้างแค้นอยู่ตลอด เป็นเหตุให้ ร.ต.ท. หญิง
ดวงสมร ที่กำาลังเรียนรู้งานจากกำาปั่นติดร่างแหไป
ด้วย สดุท้ายเม่ือช้วนเปลีย่นแผนมาเป็นการลกัพาตวั
เด็ก กำาปั่นจึงจำาต้องพาเด็ก ๆ ออกมาให้พ้นจาก
อันตราย โดยมีดวงสมรคอยช่วยอีกแรง 

วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. สะพานรักสารสิน 
(โปรแกรมรำาลึกสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์) 
๒๕๓๐ / กำากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย รอน  บรรจงสร้าง, จินตหรา 
สุขพัฒน์, สะอาด  เปี่ยมพงศ์สานต์  / ความยาว ๑๒๑ นาที

ผลงานการแสดงท่ีทำาให้สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ 
ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์  สาขานักแสดงสมทบชาย
ยอดเยี่ยม ดัดแปลงจากโศกนาฏกรรมความรักของ
หนุ่มสาวชาวภูเก็ต  เรื่องราวของ ธำารงค์ ชายหนุ่ม 
ผู้มีอาชีพขับรถสองแถวและรับจ้างกรีดยาง เขา
ชอบพอกับ อิ๋ว นักศึกษาวิทยาลัยครู แต่พ่อของอิ๋ว 
กลับพยายามแยกทั้งคู่จากกัน ทั้งคู่จึงตัดสินใจที่จะ
กระโดดสะพานสารสิน เพื่อไม่ให้ใครพรากพวกเขา
ออกจากกันได้อีกต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. รักริษยา 
(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงทำาหนัง) 
๒๕๒๒ / กำากับโดย ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ / สร้างโดย จี.พี. 
โปรโมช่ัน / นำาแสดงโดย ธติมิา สงัขพิทักษ์, ชลติ เฟ่ืองอารมณ์, 
ดวงใจ หทัยกาญจน์, จักรรัตน์ วีรสาร / ความยาว ๑๐๐ นาที

ผลงานการกำากับของครูคนสำาคัญแห่งวงการบันเทิง
ไทย ภัทราวดี มีชูธน เล่าเรื่องราวของ ปัทมา และ 
เชษฐ์ ชัชวาลย์ บุตรกำาพร้าของคุณประจักษ์ เศรษฐี
ม่าย เมื่อทั้งคู่เติบใหญ่เป็นหนุ่มสาว ความรู้สึกของ
ปัทมาทีม่ต่ีอเชษฐ์แบบพีช่ายกลับกลายเป็นความรกั
ทีต้่องซ่อนเร้น จนเมือ่คณุประจกัษ์รบัเอาภรรยาใหม่
และลูกสาวของเธอมาอยูร่่วมชายคาเดยีวกนั เร่ืองราว
รักริษยาจึงอุบัติขึ้นอย่างไม่อาจคาดเดา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. The School in the Woods 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๔๕ / กำากับโดย Yoshiharu 
Nishigaki / สนับสนุนโดย เจแปน 
ฟาวน์เดช่ัน กรุงเทพฯ / นำาแสดง 
โดย Haruma Miura, Ai Kanzaki / 
ความยาว ๑๐๘ นาที  (ภาษาญี่ปุ่น 
คำาบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวในช่วงสงครามโลก
คร้ังที่ ๒ ที่เล่าถึงครอบครัว 
คาวาอ ิซึง่ม ีมาซาโอะ เป็นลกูชายคนทีส่ามของบ้าน 
เขาอยากจะทำาสวนสัตว์ที่สวนหลังบ้านของตนเอง 
วนัหนึง่ มโิยโกะ สาวน้อยจากโตเกียว ได้เข้ามาเรยีน
ที่โรงเรียน เพื่อหนีความเศร้าจากการสูญเสียพ่อไป
ในสงคราม จนเมือ่เธอได้พบกบัมาซาโอะและเพือ่น ๆ  
ความเศร้านัน้จึงค่อย ๆ บรรเทาลง

วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. LOVESUCKS เลิฟซัค 
(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงทำาหนัง) 
๒๕๕๘ / กำากับโดย มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล / สร้างโดย 
True Vision Original Picture / นำาแสดงโดย เทย่า โรเจอร์ส, 
เจมส์ แม๊กกี้ / ความยาว ๙๐ นาที

เจ หญิงสาวผู้ประกาศข่าว
กีฬามือหนึ่งของช่องต้อง
ต้อนรับวัยสามสิบ ด้วยการ
ถูกถอดจากสถานีเพราะมี
รุ ่นน้องวัยเด็กกว่าเข้ามา
แทน และยังถูกนอกใจจาก 
แชมป์ แฟนหนุ่มที่คบหากัน
มานาน เธอจึงตัดสินใจมี
สัมพันธ์กับ อ๊อฟ หนุ่มหล่ออีกคน หนึ่งปีของการ
รักษาแผลใจที่ผ่านมา ทำาให้เธอต้องเลือกระหว่าง 
เริ่มต้นความรักกับคนใหม่ หรือเริ่มต้นใหม่กับคนรัก
เก่าที่เคยนอกใจเธอ

เวลา ๑๕.๐๐ น. สาวคาราโอเกะ 
(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงทำาหนัง) 
๒๕๕๖ / กำากับโดย วิศรา วิจิตรวาทการ / สร้างโดย ฮิดเด้น 
รสูเตอร์ ฟิล์ม / นำาแสดงโดย ศภุวชิญ์ มเีปรมวฒันา, สา สทิธิจนัทร์ / 
ความยาว  ๗๗ นาที

สา สาวบ้านนอกเข้าเมือง
กรุงตั้งแต่อายุ ๑๕ ปี เธอ
ทำางานในโรงงานได้ค่าแรง
วันละไม่ถึง ๑๐๐ บาทอยู่
สามปี กระทั่งตัดสินใจเข้า
ทำางานในบาร์คาราโอเกะ 
เพื่อช ่วยเหลือครอบครัว 
ให้มากข้ึน ส่ีปีหลังจากน้ัน 
เธอได้พบผู้กำากับภาพยนตร์ จนกลายเป็นดาวเด่น 
และเป็นแรงบันดาลใจสำาคัญที่ทำาให้เธอเลือกที่จะ
เปลี่ยนเส้นทางชีวิตด้วยตัวของเธอเอง 

16mm

35mm

35mm



วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ภาพยนตร์สนทนา

เวลา ๑๓.๐๐ น. มหา’ลัยเหมืองแร่
๒๕๔๘ / กำากับโดย จิระ มะลิกุล / สร้างโดย จีเอ็มเอ็ม ไท 
หับ / นำาแสดงโดย พิชญะ วัชจิตพันธ์, ดลยา หมัดชา, สนธยา 
ชิตมณี / ความยาว ๑๐๕ นาที

ภาพยนตร ์จากเรื่องสั้นชุด 
“เหมอืงแร่” ผลงานของอาจินต์ 
ปัญจพรรค์ เล่าเหตุการณ์ในปี 
พ.ศ. ๒๔๙๒ ของอาจินต์ วัย 
๒๒ ปี ผู้เป็นนสิติชัน้ปีที ่๒ จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา- 
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่กลับถูกรีไทร์ออกจาก
มหาวิทยาลัย พ่อของเขาจึงส่งไปดัดนิสัยที่เหมือง 
กระโสม จงัหวดัพงังา ทีซ่ึง่เขาต้องปรบัตวัเข้ากบัชวีติ
ท่ามกลางป่าเขาทีไ่ร้สิง่อำานวยความสะดวกใด ๆ  โดย
มีมิตรภาพจากเพื่อนพี่น้องชาวเหมืองที่คอยช่วยให้
เขาเติบโตและได้เรียนรู้ชีวิตจริงที่ไม่สามารถหาได้
จากตำาราเล่มไหน

เวลา ๑๕.๐๐ น. รายการภาพยนตร์สนทนา 
“เหมืองความหลังในหนังอาจินต์” ชม 
หนงับ้านของ อาจนิต์ ปัญจพรรค์ ท่ีรวบรวมเรือ่งราว
ชีวิตของเขาและภาพเคลื่อนไหวของนักเขียนไทย 
ไว้จำานวนมาก พร้อมสนทนากับ ธาดา เกิดมงคล 
อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. เราสอง (โปรแกรมผลงาน พที ทองเจอื) 
๒๕๓๑ / กำากับโดย สรวงสุดา ชลลัมพี / สร้างโดย ที.เค.อาร์. 
กรุ๊ป / นำาแสดงโดย บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, พีท ทองเจือ, รัญญา 
ศิยานนท์ / ความยาว ๙๙ นาที

เรื่องราวของ พีท กับ เปิ้ล คู่รักที่มีนิสัยตรงข้ามกัน 
ในขณะที่พีทเป็นหนุ่มหล่อฐานะรำ่ารวยและเจ้าชู้ 
แต่เปิ้ลกลับเป็นหญิงสาวที่เรียบร้อยและตั้งใจเรียน 
วันหนึ่ง ความรักของทั้งสองก็เกิดคำาถาม เมื่อเปิ้ลได้
พบกบั ทอ็ป หนุม่บ้านนอกท่ีทำางานส่งตัวเองมาเรยีน
ต่อทีส่กอตแลนด์และตกหลมุรกัเป้ิลทนัทเีม่ือแรกพบ 
ความเอาใจใส่ของท็อปที่ต่างจากพีทได้ทำาให้จิตใจ
เปิ้ลเริ่มจะสั่นคลอน 

วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. หนามยอกอก 
(โปรแกรมผลงาน ภิญโญ ทองเจือ)
๒๕๒๒ / กำากับโดย กรสวัสด์ิ / สร้างโดย โอ.พี. พิคเจอร์ 
อาร์ตติส / นำาแสดงโดย วิฑูรย์ กรุณา, ภิญโญ ทองเจือ, อำาภา 
ภูษิต, ศรีไศล สุชาตวุฒิ / ความยาว ๑๒๒ นาที

หลังอกหักจากรักแรกที่บ้านนา จรรยาก็บุ่มบ่ามหนี
มากรุงเทพฯ และได้พบ วิษณุ วิศวกรหนุ่มใหญ่บน
รถไฟ เขาคอยช่วยเหลือเธอเรื่องที่พัก จนเกิดเป็น
ความรักและแต่งงานในที่สุด ทว่าเมื่อถึงคราวที่ ขุน 
คนรักเก่าของจรรยาเข้ามาเส่ียงโชคในเมืองกรุงบ้าง 
โชคชะตากลบัแกล้งให้ขุนได้พบรกักับ แพต็ น้องสาว
วิษณุ รวมทั้งจรรยาอีกครั้ง ขุนกับจรรยาพยายาม
ปรับความเข้าใจกันโดยไม่รู ้เลยว่า จะกลายเป็น 
หนามยอกใจคนรักของแต่ละฝ่าย

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. กาเหว่าที่บางเพลง 
(โปรแกรมผลงาน ลำาเนาว์ สุดโต) 
๒๕๓๗ / กำากบัโดย นรัิตตศัิย กัลย์จาฤก / สร้างโดย กนัตนา / นำาแสดง
โดย ศรณัย ูวงษ์กระจ่าง, หทัยา เกษสงัข์ / ความยาว ๑๑๘ นาที

เรื่องราวแปลกประหลาดที่เกิดขึ้น ณ หมู ่บ ้าน 
บางเพลง ในคืนวันลอยกระทง ได้เกิดเหตุการณ์
พระจันทร์ทรงกลดขึ้นทำาให้ทุกสิ่งหยุดไปชั่วขณะ 
ต่อมา ผูห้ญงิในหมูบ้่านไม่ว่าจะเป็นหญิงสาว คนชรา 
หรือแม่ชี กลับตั้งครรภ์พร้อมกันโดยไม่มีสาเหตุ เมื่อ
คลอดออกมา เด็กท่ีเกิดจากการต้ังครรภ์ล้ีลับเหล่านี้
กลับมีหน้าตาที่แปลกประหลาด และมีพลังลึกลับ
แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไป

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาสมุทรและสุสาน 
(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงทำาหนัง) 
๒๕๕๘ / กำากับโดย พิมพกา โตวิระ / สร้างโดย เอ็กซ์ตร้า 
เวอร์จิน้ / นำาแสดงโดย ศศิธร พานิชนก, อกุฤษ พรสมัพนัธ์สขุ / 
ความยาว ๑๐๕ นาที

ไลลา หญิงสาวชาวมุสลิมและ 
ซูกู๊ด น้องชายของเธอ เดินทาง
จากกรุงเทพฯ ไปยังปัตตานี
โดยมี ต้อย เพื่อนของน้องชาย
ร่วมเดินทางด้วย เป้าหมายของ
การเดินทางครั้งนี้คือการไป
เยี่ยมป้าที่ไม ่ได ้ติดต่อกันมานาน พวกเขาต้อง 
ออกเดินทางไปสู่ดินแดนที่ไม่คุ้นเคยในช่วงเวลาที่
สถานการณ์ทางการเมอืงของประเทศกำาลงัตงึเครยีด

เวลา ๑๕.๐๐ น. ดาวคะนอง 
(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงทำาหนัง) 
๒๕๕๙ / กำากบัโดย อโนชา สวุชิากรพงศ์ / สร้างโดย อิเล็คทริค
อลีฟิล์ม / นำาแสดงโดย อารกัษ์ อมรศุภศริ,ิ วศิรา วจิติรวาทการ / 
ความยาว ๑๐๖ นาที

เรือ่งราวของผูก้ำากบัภาพยนตร์
หญิ ง  กั บอดี ตนั ก ศึ กษา - 
นักกิจกรรมในช่วงเหตุการณ์ 
“๖ ตุลา” ผู้เป็นแรงบันดาลใจ
ของเธอ บริกรสาวผู ้เปลี่ยน 
งานเป็นประจำา และนักแสดง
ชายหญิงคู่หนึ่ง ทั้งหมดต่างมีความเชื่อมโยงกันด้วย
สายใยที่แทบจะมองไม่เห็นและถูกบอกเล่าอย่าง
กระจัดกระจาย แต่กลับเปิดเผยให้เห็นถึงความสลับ
ซับซ้อนที่มีผลต่อวิถีชีวิตของตัวละครแต่ละตัว

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. แม่เบี้ย 
(โปรแกรมผลงาน ภิญโญ ทองเจือ และ ลำาเนาว์ สุดโต)
๒๕๔๔ / กำากับโดย สมจริง ศรีสุภาพ / สร้างโดย ไท 
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ / นำาแสดงโดย นภคปภา นาคประสิทธิ์, 
พุฒิชัย อมาตยกุล / ความยาว ๙๙ นาที

ชนะชล เป็นชายหนุ่มผู้เพียบพร้อมทั้งการงานและ
ชีวิตครอบครัว แต่กลับมีปมบางอย่างในใจเกี่ยวกับ
เรอืนไทย เขารูเ้พยีงตนจะมคีวามสขุอย่างประหลาด
เมื่อได้ใกล้มัน จนการร่วมทัวร์เรือนไทยครั้งหนึ่ง
ทำาให้เขาได้พบกับ เมขลา ไกด์สาวผู้ปราดเปรียว
เปี่ยมเสน่ห์ ไม่ช้าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เลยเถิด 
แต่ทุกครั้งที่เขาเข้าใกล้เธอ งูเห่าแม่เบี้ยตัวหนึ่งกลับ
คอยป้วนเปี้ยนให้เห็นอยู่เสมอ 

วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. เทวดาตกสวรรค์ 
(โปรแกรมผลงาน ลำาเนาว์ สุดโต) 
๒๕๓๒ / กำากบัโดย ชนะ คราประยรู / 
สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ / นำา 
แสดงโดย สนัตสิขุ พรหมศริิ, จนิตหรา 
สุขพัฒน์ / ความยาว ๑๐๙ นาที

ผลงานการทำาเทคนิคพิเศษ
ด้านภาพเรือ่งแรกของ ลำาเนาว์ 
สุดโต เล่าเรื่องราวเทพ เทวดา
ทีถ่กูส่งลงมาสำารวจโลกมนษุย์
เพื่อหาคำาตอบว่าทำาไมคนดีถึงขึ้นสวรรค์น้อยลง แต่
กลับมเีหตุให้เขากลับข้ึนสวรรค์ไม่ทนั และต้องอาศยั
อยูกั่บ แอ๊ด นกัข่าวหนุม่ไฟแรง ส่งผลให้เทพได้เรยีนรู้
ถึงกิเลสตัณหาของมนุษย์ จนเริ่มขัดต่อกฎสวรรค์
เพราะต้องการพิสูจน์ว่าคนดีจริง ๆ จะต้องได้ดี

เวลา ๑๕.๐๐ น. ลับแลคนมหัศจรรย์ 
(โปรแกรมผลงาน ลำาเนาว์ สุดโต) 
๒๕๔๐ / กำากบัโดย ลำาเนาว์ สดุโต / 
สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ / นำา 
แสดงโดย ภาณุเดช วฒันสชุาต,ิ ชาช่า 
อัลเทอร์เมท / ความยาว ๑๐๔ นาที

ผลงานการกำากับภาพยนตร์
เร่ืองแรกและเรื่องเดียวของ 
ลำาเนาว์ สุดโต เล่าเรื่องราว
ของเจ้าหญงิทีถ่กูจบัตวัมาจาก
เมืองลับแล เมืองที่มีแต่ผู ้คนตัวเล็กเท่าหัวแม่มือ 
ฮะเมอืง และ ดอยปา ทหารของเมอืงจงึต้องออกตาม
หาเจ้าหญิง พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจาก
สองพี่น้อง ต้อย และ ติ่ง โดยมีเงื่อนไขว่าต้องรีบหา
เจ้าหญิงให้พบและพาเธอกลับเมืองให้ได้ภายใน 
เจ็ดวัน ก่อนที่ประตูมิติจะปิดลง

วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. Stefan Zweig: Farewell 
to Europe   (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๙ / กำากับโดย Maria Schrader / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Josef Hader, 
Barbara Sukowa / ความยาว ๑๐๖ นาที (ภาษาเยอรมัน 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

เรื่องราวของ สเตฟาน ซไวจ์ นักเขียนชาวออสเตรีย
เชื้อสายยิวผู้เป็นหนึ่งในนักเขียนภาษาเยอรมันที่มี 
ผู้อ่านมากที่สุดคนหนึ่งในช่วงทศวรรษ ๑๙๒๐ และ 
๑๙๓๐ แต่เมื่อลัทธินาซีปกครองเยอรมันและปลุก
กระแสต่อต้านชาวยวิ เขาจงึต้องเดนิทางลีภ้ยัเพือ่หา
ที่พักพิงแห่งใหม่ในโลกที่ต่างออกไปจากเดิม

Sun 7 Apr / 13.00 / 106 min / Germany / 2016

เวลา ๑๕.๐๐ น. El Alquimista Impaciente 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๔๕ / กำากับโดย Patricia Ferreira / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัรราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Ingrid Rubio, Roberto Enríquez / ความยาว ๑๑๑ นาที 
(ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ) 

สองนกัสบืหนุม่สาว บลีา และ ชามอโร ได้รบัมอบหมาย
ให้สืบคดีศพชายหนุ่มท่ีนอนเปลือยร่างและถูกผูก 
ติดไว้บนทีน่อนภายในโรงแรม แม้ผู้ตายจะไม่มปัีญหา
ครอบครวัและปราศจากศตัร ูรวมทัง้ร่องรอยทัง้หมด
จะชีก้ารตายไปทีก่ารเกดิอบุตัเิหต ุแต่พวกเขากลบัมี
ลางสังหรณ์ว่าคดีนี้ยังมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่

Sun 7 Apr / 15.00 / 111 min / Spain / 2002



วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. Wonder 
(โปรแกรม ด.เด็ก ในหนัง) 
๒๕๖๐ / กำากับโดย Stephen Chbosky / สนับสนุนโดย 
โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย Julia Roberts, 
Jacob Tremblay, Owen Wilson / ความยาว ๑๑๓ นาที 
(ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)

ออกัสต์ พูลล์แมน เด็กชายอายุ ๑๐ ขวบที่อาศัยอยู่
ในครอบครัวที่อบอุ่น แต่กลับโชคร้ายเกิดมาพร้อม
กับความผิดปกติที่ใบหน้าตั้งแต่แรกเกิด และเข้ารับ
การผ่าตัดมาแล้วหลายครั้ง จนกระทั่งวันหนึ่งที่เขา
ต้องเริม่เรยีนรวมกบัเด็กคนอืน่ทีโ่รงเรยีน ออกสัต์จงึ
ต้องพยายามทำาให้ทุกคนเข้าใจว่า แท้จริงแล้วเขาก็
คือเด็กธรรมดาที่ต้องการจะเป็นมิตรและมอบความ
สุขให้กับทุก ๆ คนรอบตัว

Sun 14 Apr / 13.00 / 113 min / U.S.A / 2017

เวลา ๑๕.๐๐ น. อาข่าผู้น่ารัก 
(โปรแกรม ด.เด็ก ในหนัง) 
๒๕๕๑ / กำากับโดย สุกัญญา วงศ์สถาปัตย์ / สร้างโดย 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / นำาแสดงโดย ฟูอาน่า 
ฮิโรยาม่า, พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ / ความยาว ๗๖ นาที  

ความแสบซนของ หมีจ่ ูเด็กหญงิชาวเผ่าอาข่า ทำาให้
พ่อแม่ต้องส่งให้ไปอยู่กับน้าที่พื้นราบ ที่ซึ่งเปรียบ
เสมอืนโลกใบใหม่ทีห่มีจ่ไูม่เคยรูจ้กัมาก่อน หมีจ่สูนกุ
ไปกับงานพิเศษ รับจ้างถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยว ซึ่ง
รูปถ่ายแต่ละใบกำาลังบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างกับ
หมี่จู เมื่อได้สัมผัสถึงความเหงาเดียวดายยามต้อง
พลัดพรากจากคนท่ีเรารัก จึงทำาให้หมี่จูคิดที่จะ
เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจากโลกใบเดิมที่เคยอยู่  

วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. อรหันต์ซัมเมอร์ 
(โปรแกรม ด.เด็ก ในหนัง)
๒๕๕๑ / กำากบัโดย ภวตั พนงัคศิร ิ/ สร้างโดย เอ.จี. เอน็เตอร์- 
เทนเม้นท์ / นำาแสดงโดย ฉายนันทน์ มโนมัยสนัตภิาพ, ธัชพล 
ชุมดวง, อรณุ ภาวไิล, ยอดชาย เมฆสวุรรณ / ความยาว ๙๔ นาที  

หลวงพี่ใบบุญ พระพี่เลี้ยงมือใหม่ ต้องงัดสารพัดวิธี
ทางธรรมมาปราบกลุ่มเณรน้อยท่ีผู้ปกครองส่งมา
บวชเณรช่วงฤดรู้อน แต่นอกจากต้องสูร้บปรบมอืกบั
เหล่าสามเณรจอมแสบ เขายังต้องต่อสู้กับจิตใจของ
ตัวเองในทุกครั้งที่ต้องเผชิญหน้ากับ นำ้าใส อดีต 
คนรักผู้มีจิตใจชอบทำาบุญกุศล

วันอังคารที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. ๙ พระคุ้มครอง 
(โปรแกรม ด.เด็ก ในหนัง)
๒๕๔๔ / กำากับโดย ธีระธร สิริพันธ์วราภรณ์ / สร้างโดย 
อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น, Red Rocket / นำาแสดง
โดย อนนั อนัวา, ตะวนัไท ไทยสวสัดิ ์/ ความยาว ๑๐๔ นาที 

เรื่องราวของกลุ ่มเด็กน้อยต่างจังหวัด ที่ยึดถือ
พระเอกจากหนังเรื่อง เสำร์ 5 ที่พวกเขาได้ดูเป็นฮีโร่
ประจำาตัว กระทั่งวันหนึ่ง ได้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิด 
เมือ่ยายผปีอบได้เข้ามาช่วยเดก็หญงิในกลุ่มไม่ให้โดน
รถไฟในอุโมงค์ชน แต่ยายผีปอบกลับเป็นฝ่าย 
ถูกรถไฟชนแทน ทำาให้พวกเขาต้องการตอบแทน 
บญุคณุ ด้วยการออกตามหาลกูชายยายผปีอบทีห่าย
ไปในกรุงเทพฯ ตั้งแต่เด็ก โดยมีพระเครื่องปลอม ๆ 
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. สุดสาคร 
(โปรแกรม ด.เด็ก ในหนัง)
๒๕๒๒ / กำากบัโดย ปยตุ เงากระจ่าง / 
สร้างโดย จิรบันเทิงฟิล์ม  / ความยาว 
๘๒ นาที

ภาพยนตร์แอนิเมชันไทยเรื่อง
ยาวเรือ่งแรก ผลงานชิน้เอกของ
ปยตุ เงากระจ่าง ผูบ้กุเบกิวงการ
แอนิเมชันในเมืองไทย เล่าเรื่องที่สร้างจากวรรณคดี
ไทยเร่ืองพระอภยัมณี ตอนที ่สุดสาคร เด็กชายทีเ่กิด
จากพระอภัยมณีและนางเงือก ต้องออกผจญภัย 
บนหลังม้านิลมังกรเพื่อตามหาพ่อ โดยมีพระฤๅษี 
ช่วยฝึกสอนวิชา และชีเปลือยเจ้าเล่ห์คอยขัดขวาง

เวลา ๑๕.๐๐ น. จ้อนกับแดง 
(โปรแกรม ด.เด็ก ในหนัง) 
๒๕๓๓ / กำากับโดย ชรินทร์ ทองสิงห์ / สร้างโดย อัครเศรณี 
โปรโมชั่น / นำาแสดงโดย ด.ญ. กัญญาลักษณ์ บำารุงรักษ์, 
ทศพร แตงเหลือง, ด.ช. ชนิสร อำาไพรัตนพล, น้าต๋อย เซมเบ้, 
ศันสนีย์ นาคพงศ์  / ความยาว ๙๙ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่องดัง 
เล่าเรื่องราวของ จ้อน กับ แดง สองพี่น้องที่ต้อง 
ผ่านพ้นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก ๆ รุ่นราวคราวเดียว 
กันมากมาย เช่น น้อยโหน่ง เด็กผู้หญิงหลงทางที ่
พ่อแม่เขารับมาเล้ียงด้วยความสงสาร กลุ่มเด็ก
อนัธพาลทีพ่วกเขาไปมเีรือ่งด้วย รวมทัง้ อ้อย ลูกสาว
อดีตรัฐมนตรี ซึ่งถูกแม่เลี้ยงใจร้ายกดขี่ข่มเหง 

วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. ส้มต�า 
(โปรแกรม ด.เด็ก ในหนัง) 
๒๕๕๑ / กำากับโดย นนทกร ทวีสุข / สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม 
อินเตอร์เนช่ันแนล / นำาแสดงโดย นาธาน โจนส์, นวรัตน ์
เตชะรัตนประเสริฐ, ศษิสา จินดามณี / ความยาว ๙๘ นาที

บาร์นนี ่เป็นฝรัง่ท่ีมาเทีย่วเมอืงไทยแต่กลับถูกหลอก
จนหมดตัว เขาได้พบกับ กระเต็น สาวน้อยจอมซ่า 
และ ดอกหญ้า พี่สาวของกระเต็นที่เก่งเรื่องแม่ไม้
มวยไทย สองพี่น้องพาบาร์นนี่ไปอาศัยท่ีบ้านของ
พวกเขาซึ่งเปิดร้านส้มตำา แต่เมื่อบาร์นนี่ได้ชิมส้มตำา
คำาแรก เขาเกิดควบคุมตัวเองไม่ได้และพังร้านส้มตำา
จนเสียหาย แต่นั่นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นใน
มิตรภาพอันไร้พรมแดนของทั้งสามคน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. Ah Haru 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๔๑ / กำากับโดย Somai shinji / 
สนับสนุนโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น 
กรุงเทพฯ / นำาแสดงโดย Koichi 
Sato, Yuki Saito / ความยาว ๑๐๐ 
นาท ี (ภาษาญีปุ่น่ คำาบรรยายภาษาไทย)

เมื่อ ซาซาอิจิ พ่อของ ฮิโรชิ 
ที่ทุกคนคิดว่าตายไปนานแล้ว 
จู ่ๆ  ได้ปรากฏตวัขึน้และมาพบลกูชาย เขากลบัสร้าง
แต่ปัญหาให้แก่ฮิโรชิและครอบครัว อย่างไรก็ตาม 
เมื่อซาซาอิจิล ้มป่วยลงด้วยโรคตับจนต้องเข ้า 
โรงพยาบาล ทั้งครอบครัวกลับรู้สึกอาลัยต่อการ 
สูญเสียที่กำาลังจะเกิดขึ้น และนึกถึงความความ 
ทรงจำาดี ๆ ที่จะอยู่กับพวกเขาตลอดไป 

วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ ยุวชนทหาร เปิดเทอมไปรบ 
(โปรแกรมผลงาน ลำาเนาว์ สุดโต) 
๒๕๔๓ / กำากบัโดย ยทุธนา มกุดาสนทิ / 
สร้างโดย แกรมมี่ภาพยนตร์ / นำา 
แสดงโดย รุ่งเรือง อนันตยะ, วรยศ 
พานิชไตรภพ, รอน บรรจงสร้าง / 
ความยาว ๑๒๐ นาที

ภาพยนตร์ทีส่ร้างจากเรือ่งจริง
ของกลุ่มเด็กนักเรียน ๘ คน 
ของโรงเรยีนศรียาภยั จ.ชมุพร 
ทีพ่ร้อมใจกนัอาสาไปเป็นยวุชน 
ทหารเพื่อเสริมกำาลังพลของชาติที่มีไม่เพียงพอ 
หากเกดิสงคราม กระทัง่เมือ่ทหารญีปุ่น่ยกพลขึน้บก
ที ่จ.ชมุพร ยวุชนทหารทัง้หมดจึงร่วมแรงร่วมใจออก
ไปรบเพื่อป้องกันประเทศ

วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ ฉลุยหิน คนไข่สุดขอบโลก 
(โปรแกรม ด.เด็ก ในหนัง)
๒๕๓๗ / กำากบัโดย อดเิรก วฏัลีลา / 
สร้างโดย ไท เอน็เตอร์เทนเมนต์ / นำา 
แสดงโดย สรุศักดิ ์วงษ์ไทย, จนัทร์จริา 
จูแจ้ง / ความยาว ๑๐๘ นาที

ต๋องต๋อง เป็นมนุษย์หินผู้ออก
ค้นหาแหล่งนำ้าใหม่ โดยมี
เพื่อนร่วมทางคือ แฟรงค์ กับ 
จ๋อมจ๋อม แม้ต๋องต๋องจะได้พบ
สิ่งที่ค้นหาสมความตั้งใจ แต่เขากลับรู้สึกเป็นสุขกับ
บางสิ่งที่ค้นพบระหว่างทางมากกว่า เมื่อเขากลาย
เป็นราชานำ้า  วันหนึ่ง ต๋องต๋องมองลงไปในหนองนำ้า 
เขาจงึรบัรู้ได้ถงึความจรงิอนัเจบ็ปวดว่าเขาได้สญูเสยี
ตัวตนความเป็นคนช่างฝันไปเสียแล้ว

วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. จังหวัด 77 
(โปรแกรมผลงาน พีท ทองเจือ) 
๒๕๔๖ / กำากับโดย สมิธ ทิมสวัสดิ์, 
พันธกานต์ ทองเจือ / สร้างโดย Go 
Big Pictures / นำาแสดงโดย พีท 
ทองเจอื, เมทนิ ีกิง่โพยม / ความยาว 
๑๑๒ นาที

ผลงานกำากับและนำาแสดง 
ของพีท ทองเจือ เล่าเรื่องราว
ในไทยทาวน์ ย ่านหนึ่งใน 
มหานครลอสเอนเจลิส ที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากมาย 
โดยครอบครัวทีป่ระกอบกจิการร้านอาหารครอบครวั
หน่ึง ต้องต่อสู ้ดิ้นรนเพื่อความอยู ่รอด แต่ก็ยัง
พยายามคงไว้ซ่ึงประเพณีและวัฒนธรรมความเป็น
ไทย ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยเพลงฮิปฮอป 
ยาเสพติด การแข่งรถ และความรุนแรง ซึ่งส่งผลให้
เด็กหนุ่มคนหนึ่งต้องเสียคน 

35mm

16mm



วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ค�ามั่นสัญญา 
(โปรแกรมผลงาน ภิญโญ ทองเจือ)
๒๕๓๐ / กำากับโดย คมสัน พงษ์สุธรรม / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ 
โปรดกัชัน่ / นำาแสดงโดย สนัติสขุ พรหมศริ,ิ จินตรา สขุพฒัน์ / 
ความยาว ๑๑๒ นาที

ชลันดา กับ สาริน เป็นเพื่อนเล่นในวัยเด็กที่พัฒนา
ความสัมพนัธ์จนเกิดเป็นความรกั ทัง้ทีส่องฝ่ายต่างรู้
ว่าเป็นไปไม่ได้เมื่อพ่อของสารินมียศเพียงจ่า ขณะที่
พ่อของชลันดารั้งยศผู้การใหญ่โต ฐานะอันต่างศักดิ์
ทำาให้สารินถีบตัวเองด้วยการสอบเป็นนักเรียน 
นายร้อย และเมื่อชลันดาจำาต้องแต่งงานกับชายอ่ืน  
เขากย็งัคงยดึมัน่ในคำามัน่สัญญาทีใ่ห้ไว้ว่าจะดแูลเธอ
ตราบชั่วชีวิต

วันศุกร์ ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. แฟนใหม่ 
(โปรแกรมผลงาน พีท ทองเจือ) 
๒๕๕๓ / กำากับโดย ปิยะพันธุ์ ชูเพ็ชร์ / สร้างโดย ฟิล์ม อาร์ 
อัส / นำาแสดงโดย รัชวิน วงศ์วิริยะ, ทองภูมิ สิริพิพัฒน์, พีท 
ทองเจือ / ความยาว ๘๓ นาที

เรือ่งราวของ ซ ีหญงิสาวทีเ่ลิกกับแฟนหนุม่เพราะจบั
ได้ว่าเขามีผู้หญิงคนอื่น แต่กลับต้องช็อกเมื่อรู้ข่าว 
ว่าผู ้หญิงคนนั้นได้ฆ่าตัวตาย ด้วยความเครียดที่ 
เกิดขึ้น โบวี่ พี่สาวของเธอซึ่งเป็นนักแสดงได้พาเธอ
ไปเที่ยวในกองถ่ายที่เกาะช้าง ทำาให้ได้พบกับ กานต์ 
เจ้าของรีสอร์ตหนุ่มที่สนใจพวกเธอทั้งสองคน แต่ 
ในขณะเดียวกัน ซียังรู้สึกเหมือนมีสายตาของใคร 
บางคน ที่คอยตามคุกคามเธออยู่เงียบ ๆ

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ องคุลิมาล 
(โปรแกรมผลงาน ลำาเนาว์ สุดโต) 
๒๕๔๖ / กำากบัโดย สเุทพ ตนันรัิตน์ / สร้างโดย ฟิล์มบางกอก / 
นำาแสดงโดย นพชยั ชยันาม, สเตลล่า มาลก้ีู / ความยาว ๑๐๒ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องราวในพุทธประวัติ เมื่อ 
อหงิสกะ ชายหนุม่ผู้ถอืกำาเนดิขึน้ในวรรณะพราหมณ์ 
ถูกชะตาลิขิตไว้ว ่า เมื่อเติบโตขึ้นจะกลายเป็น 
มหาโจร สนองคืนผู้มีคุณด้วยความตาย บิดามารดา
จึงส่งเขาไปรำ่าเรียนวิชากับสาติพราหมณ์ แต่แล้ว 
กลบัเกดิปัญหาทำาให้เขาต้องหลบหนเีข้าไปในดินแดน
ศักด์ิสิทธิ์ และพบกับพญามารผู้อ้างตนว่าเป็นเทพ 
ณ ที่แห่งนั้น  เมื่อพญามารบอกกับอหิงสกะว่าหาก
บูชายญัชวีติคนครบหนึง่พนัคน จะทำาให้หลุดพ้นจาก
เวรกรรมในอดตีทัง้ปวง จงึกลายเป็นจดุเริม่ต้นทำาให้
เขาได้ฆ่าฟันคนโดยไม่เลือก 

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ดูหนังคลาสสิกกับ
กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน 
ชมภาพยนตร์คลาสสกิของโลกและวิเคราะห์วจิารณ์
ประเด็นต่าง ๆ  ที่มองเห็นในภาพยนตร์ กับกิตติศักดิ์ 
สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชั้นครู

เวลา ๑๒.๓๐ น. เขาชื่อกานต์ 
(โปรแกรมผลงาน ภิญโญ ทองเจือ)
๒๕๑๖ / กำากับโดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย ละโว้ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย 
สรพงศ์ ชาตรี, นัยนา ชีวานันท์, ภิญโญ ทองเจือ / ความยาว ๑๕๓ นาที

ผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกของ ภิญโญ ทองเจือ เล่าเรื่องราวชีวิต
ของ หมอกานต์ ที่เป็นคนมีอุดมการณ์แรงกล้า ทำาให้เขาเลือกไปทำางานเป็น
หมอชนบท ที่นั่นไม่ใช่แค่ต้องดูแลรักษาคนไข้ เขายังต้องรับมือกับเหล่า
ข้าราชการในท้องถิ่น ซึ่งไม่พอใจที่หมอกานต์มาเปิดเผยเรื่องการคอรัปชัน
ภายใน ไม่ช้าการต่อสู้เชิงอุดมการณ์ก็ดุเดือดขึ้นถึงขั้นได้เลือด ทางเลือกอื่น
อย่างการไปเรียนต่อเมืองนอกหรือกลับไปกรุงเทพฯ ไม่อยู่ในหัวหมอกานต์ 
เพราะเขาตั้งมั่นสู้กับระบบคอรัปชันนี้จนตัวตาย

เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมลานดารา ภิญโญ – พีท ทองเจือ

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก
ฉาย E.T. the Extra-Terrestrial (๒๕๒๕) เวลา 
๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บัตรราคา ๑๒๐ 
บาท ๑๔๐ บาท และ ๑๖๐ บาท (งดฉายภาพยนตร์
ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ตุ๊กแกผี 
(โปรแกรมผลงาน พีท ทองเจือ) 
๒๕๔๗ / กำากบัโดย มานพ อดุมเดช / 
สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์- 
เนช่ันแนล / นำาแสดงโดย พที ทองเจอื, 
รุ่งระวี บริจินดากุล / ความยาว ๙๐ 
นาที

ขวัญไพลิน เป็นนักเขียนสาว
ดาวรุ่งที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์ของปีศาจตุ๊กแก 
ซ่ึงตัวละครในเรื่องแต่ละคนนั้นก็มาจากคนใกล้ชิด
ของเธอ ต่อมาในเวลาไม่นานผูค้นรอบข้างขวญัไพลนิ
ก็ค่อย ๆ พบกับเหตุการณ์ประหลาด ขณะเดียวกัน
เธอก็เริ่มรู ้สึกตัวว่ามีอาการแปลก ๆ เกิดขึ้นกับ
ร่างกายและจิตใจของตน จน วิฑูรย์ แฟนหนุ่มของ
เธอซึ่งเป็นจิตแพทย์ ต้องพยายามหาสาเหตุว่ามัน 
เกิดขึ้นมาจากอะไร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ก�าแพง 
(โปรแกรมผลงาน ลำาเนาว์ สุดโต)
๒๕๔๒ / กำากับโดย ถกลเกียรต ิ
วรีวรรณ / สร้างโดย แกรมมีภ่าพยนตร์, 
เอ็กแซ็กท์ / นำาแสดงโดย เกริกพล 
มัสยวาณิช, เก็จมณี พิชัยรณรงค์- 
สงคราม / ความยาว ๑๐๐ นาที

ผลงานการคว้ารางวลัสุพรรณหงส์ 
สาขาสร้างภาพพเิศษทางภาพยอดเยีย่มของ ลำาเนาว์ 
สดุโต เล่าเร่ืองราวของ กนัต์พนธ์ ลกูชายนกัการเมือง
ใหญ่ ได้พบกับ ไพลิน หญิงสาวอาศัยอยู่ในชุมชน
ยากจน ทำาให้เขามีโอกาสใกล้ชิดกับคนในชุมชน จน
สามารถเปลี่ยนทัศนคติที่เคยมีต่อคนเหล่านี้ไป แต่
ความสัมพันธ์ที่กลายเป็นความรักของท้ังคู ่ก็ต้อง 
พบกับอปุสรรค ท้ังจากครอบครัวของกนัต์พนธ์ และ
จากคนในชุมชนที่รู้ความจริงว่าเขาคือใคร 

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. หยุดไม่ได้ถ้าหัวใจจะซิ่ง 
(โปรแกรมผลงาน พีท ทองเจือ) 
๒๕๓๘ / กำากบัโดย สถาพร / สร้างโดย 
เกรทสตาร์ โปรโมชั่น / นำาแสดงโดย 
พีท ทองเจือ, อลิสา อินทุสมิต / 
ความยาว ๑๐๔ นาที

พีท เด็กหนุ่มที่เติบโตมากับอู ่
ซ่อมรถและอดีตที่ฝังใจของผู้
เป็นพ่อ เขาใฝ่ฝันจะมรีถชอ็ปเปอร์
เป็นของตัวเอง แต่กลับสร้างความไม่พอใจให้กับพ่อ
ของเขาเป็นอย่างมาก กระทัง่วนัหนึง่ พีทได้รับคำาท้า
ให้มาประชนัฝีมอืการแข่งรถ โดยคนทีแ่พ้จะต้องออก
จากวงการนี้ไป 

วันเสาร์ที่ ๒๗ และวันอาทิตย์ที่ ๒๘
เมษายน ๒๕๖๒

โปรแกรมหนังทดลองไต้หวันจากทศวรรษ ๑๙๖๐
Imaging the Avant-Garde:

Taiwan’s Film Experiments in the 
1960s

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๒๒-๒๓)

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. Friar Luís de Sousa   
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๔๙๓ / กำากับโดย António Lopes 
Ribeiro / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำา
ประเทศไทย / นำาแสดงโดย Maria 
Sampaio, Maria Dulce  / ความยาว 
๑๑๘ นาที  (ภาษาโปรตุเกส คำา
บรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ขาวดำาคลาสสกิของโปรตุเกส เล่าเรือ่งราว
ของ มาดาเลนา หญิงสาวสูงศักดิ์ผู้ตัดสินใจแต่งงาน
ใหม่หลังจากการหายตัวไปนานหลายปีของสามี 
ผู้ออกไปรบในสงคราม แม้เธอจะมีลูกสาวกับสามี 
คนใหม่แล้ว แต่ต่อมากลับมีเหตุให้มาดาเลนาต้อง
หวาดระแวงว่าอดีตสามีอาจจะกลับมา จนกระทั่ง 
วันหนึ่ง นักบวชรูปหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้น และอ้างว่า
เป็นผู้รู้ชะตากรรมของเขา 

Wed 24 Apr / 17.30 / 118 min / Portugal / 1950




