จดหมายข่าวฉบับที่เดินทางมาถึงหลักไมล์ที่ ๕๐ เล่มนี้ ยังคงเต็มไปด้วย
เรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่หลากหลาย ทั้งในด้านเทคนิค ที่ได้น�ำเสนอเกร็ด
ต่าง ๆ ของ สเลต อุปกรณ์ส�ำคัญที่ใช้ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์ ซึ่งมีตัวอย่างมากมาย
จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย รวมถึงบทสัมภาษณ์ของ ล�ำเนาว์ สุดโต
นักท�ำเทคนิคพิเศษด้านภาพคนส�ำคัญของวงการหนังไทย ส่วนในด้านภาพยนตร์นนั้
มีเนื้อหาบอกเล่าถึงกิจกรรมฉายภาพยนตร์ที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นหนังไทย
หนังต่างประเทศ รวมไปถึงหนังบ้านของต�ำนานนักเขียน อาจินต์ ปัญจพรรค์
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก ๆ ในหนัง เพื่อต้อนรับการปิดเทอมฤดูร้อนที่
จะมีขึ้นในช่วงสองเดือนนี้
ในขณะเดียวกัน ช่วงสองเดือนที่ผ่านมา มีนักแสดงภาพยนตร์คนส�ำคัญ
เสียชีวิตลงถึง ๒ คน คนแรกคือ สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ ศิลปินแห่งชาติผู้จากไป
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ทิ้งไว้แต่เพียงผลงานการแสดงภาพยนตร์หลายต่อ
หลายเรื่องที่เป็นที่จดจ�ำแก่แฟน ๆ โดยเฉพาะในบทผู้ร้ายมาดผู้ดีอันเป็นเหมือน
สั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจ�ำตั ว ของเขาบนจอเงิ น และในวั น ที่ ๒๐ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒
หอภาพยนตร์ก็เพิ่งได้ทราบข่าวการสูญเสีย พรรณี ตรังคสมบัติ บุตรีของ รัตน์
เปสตันยี ผู้สร้างภาพยนตร์คนส�ำคัญของไทย โดยพรรณีเคยแสดงน�ำในภาพยนตร์
ของ รัตน์ เปสตันยี เรือ่ ง แพรด�ำ พ.ศ. ๒๕๐๔ ใช้ชอื่ ในการแสดงว่า รัตนาวดี รัตนาพันธ์
ซึ่งแม้จะเป็นเพียงเรื่องแรกและเรื่องเดียวของเธอ แต่ก็ได้รับค�ำชื่นชมอย่างมากใน
ฝีมือการแสดง และความกล้าหาญในการโกนศีรษะจริง ๆ เพื่อแสดงเป็นชีให้สม
บทบาท จนมีสว่ นท�ำให้ แพรด�ำ เป็นหมุดหมายส�ำคัญของประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์ไทย
หอภาพยนตร์ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนักแสดงผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง
๒ ท่าน และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ และ
พรรณี ตรังคสมบัติ มา ณ ที่นี้

สารบัญ
รายงาน:
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ชุดใหม่
ประมวลกิจกรรมเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
รถโรงหนัง ทริปส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย:
สเลต ใน (พิพิธภัณฑ์) ภาพยนตร์ไทย
คลังอนุรักษ์:
ค�ำตอบของค�ำถามงานวิจัย “หนังเล็ก ๆ กับเด็กน้อย ๆ"
โดยก�ำจร หลุยยะพงศ์
ด. เด็ก ในหนัง
สัมภาษณ์:
ล�ำเนาว์ สุดโต ช่วงชีวิตและประสบการณ์
ของคนสร้างภาพเทคนิคพิเศษ			
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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

กิจกรรม:
๙ เกร็ดหนังมรดกของชาติ
แนะน�ำหนังทึ่ง!
โปรแกรม Wonder women เมื่อผู้หญิงท�ำหนัง
โปรแกรมพิเศษ Clouzot
ภาพยนตร์สนทนา “เหมืองความหลังในหนังอาจินต์”
ลานดารา ภิญโญ – พีท ทองเจือ
โปรแกรมหนังทดลองไต้หวันจากทศวรรษ ๑๙๖๐
โปรแกรมฉายเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๒

หน้า ๑๕
หน้า ๑๖
หน้า ๑๘
หน้า ๑๙
หน้า ๒๐
หน้า ๒๑
หน้า ๒๒
หน้า ๒๔

หน้า ๑๒

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์
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หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นสมาชิกของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ
(Federation de International Archive du Film)
สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

รายงาน

คณะกรรมการบริหาร
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ชุดใหม่
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ชุดใหม่ เพื่อท�ำงานแทน
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ชุดเดิมที่ครบวาระไป
กองบรรณาธิการ จดหมายข่าวหอภาพยนตร์จงึ ขอใช้โอกาสนี้ แนะน�ำคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์
ชุดใหม่ไปพร้อม ๆ กับผู้บริหารของหอภาพยนตร์
เรียงจากซ้ายไปขวา
นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี		
นายประวิทย์ แต่งอักษร		
นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล		
นายนนทรีย์ นิมิบุตร			
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์		
หม่อมราชวงศ์ปิยฉัตร ฉัตรชัย		
นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล		
หม่อมหลวงวราภา อุกฤษณ์		
นางสาวชลิดา เอื้อบ�ำรุงจิต 		
นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจ�ำรัส		
นายนพดล กตญาณยุทธ์		
					
ดร.มารุต บูรณรัช			
นายก้อง ฤทธิ์ดี 			

รองผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์
ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี (กรรมการโดยต�ำแหน่ง)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม
ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์

รายงาน
กิจกรรม
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑

๒๓ ธันวาคม
หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง Les
enfants du paradis หรือ Children of Paradise ภาพยนตร์ได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์
นักวิชาการ และคนในวงการหนังให้เป็นหนึ่งใน
หนังคลาสสิกที่คงความยอดเยี่ยมตลอดกาล ใน
กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก ณ โรงภาพยนตร์สกาลา
๒๕ ธันวาคม
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ บริษัท
ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด จัดกิจกรรม
ภาพยนตร์ กั บ ผู ้ สู ง อายุ ครั้ ง ที่ ๒๓ จั ด ฉาย
ภาพยนตร์เพลงเรื่อง La La Land โดยหลังจาก
ชมภาพยนตร์ ไ ด้ มี ก ารพู ด คุ ย เก็ บ ประเด็ น กั บ
คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ และ ผศ.นพ.
สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย ด�ำเนินรายการโดย สัณห์ชัย
โชติรสเศรณี ณ ห้อง ๒๓๐ อาคารแพทยพัฒน์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

๒๙ ธันวาคม
หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์ไทยเรื่อง
เยี่ ย ม ๒ เรื่ อ ง สั ต ว์ ป ระหลาด! และ มะลิ ล า
ปิ ด ท้ ายด้ ว ยการบรรยายหลั ง ชมภาพยนตร์ ใ น
หั ว ข้ อ “ป่ า ในภาพยนตร์ ” โดย ดร.ไกรวุ ฒิ
จุลพงศธร นักวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ผู้ท�ำ
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “The Cinematic Forest:
Toward Post-Anthropocentrism in Global
Art Cinema” (ป่าในภาพยนตร์: การมุ่งสู่ยุคหลัง
มานุษยประมาณนิยม ในภาพยนตร์ศลิ ปะทัว่ โลก)
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

กิจกรรม
เดือนมกราคม ๒๕๖๒
๒–๑๗ มกราคม
หอภาพยนตร์น�ำภาพยนตร์ไทยไปจัดฉาย
ฉบับกลางแปลงที่งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
“สายนำ�้ แห่งรัตนโกสินทร์” ได้แก่เรือ่ ง พรจากฟ้า,
รถไฟฟ้ า มาหานะเธอ, ก้ า นกล้ ว ย, องค์ บ าก,
พระมหาชนก, นาคี ๒, โหมโรง, ขุนพันธ์ 2,
เลือดสุพรรณ และ พี่มาก...พระโขนง ณ สนาม
เสือป่า

๖ มกราคม
เจ้าหน้าทีห่ อภาพยนตร์และผูช้ มภาพยนตร์
ร่ ว มวางดอกไม้ ร�ำลึ ก การจากไปของ สะอาด
เปี่ยมพงศ์สานต์ นักแสดงที่ฝากผลงานน่าจดจ�ำ
ทั้งภาพยนตร์และโทรทัศน์ ทั้งในฐานะนักแสดง
นักพากย์ และการก�ำกับการแสดงไว้มากมาย ซึ่ง
ได้เคยร่วมเป็นดาวดวงที่ ๑๑๗ อมตนุสรณ์ที่ลาน
ดาราของหอภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๕๔

๑๒ มกราคม
วั น เด็ ก แห่ ง ชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ หอภาพยนตร์ ไ ด้ น�ำรถโรงหนั ง เฉลิ ม ทั ศ น์ เ ดิ น ทาง
รอบพิเศษไปจัดฉายภาพยนตร์สั้นให้น้อง ๆ ได้
รับชม ณ อาคารทีท่ �ำการกระทรวงวัฒนธรรม และ
ที่หอภาพยนตร์ได้จัดฉายภาพยนตร์ส�ำหรับเด็ก
๒ เรื่อง Maya the Bee (ผึ้งน้อยมายา) และ
Charlotte’s web (แมงมุ ม เพื่ อ นรั ก ) ณ
โรงภาพยนตร์ ศ รี ศ าลายา พร้ อ มกั บ กิ จ กรรม
เวิรก์ ช็อปอืน่ ๆ อีกมากมาย บริเวณลานเมืองมายา

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน

๘ มกราคม ส�ำนักงบประมาณ และ วิทยาลัย
เพาะช่าง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
๓๐ มกราคม สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

๑๓ มกราคม
หอภาพยนตร์จัดฉาย West Side Story
หนังเพลงคลาสสิกชั้นเลิศ เจ้าของ ๑๐ รางวัล
ออสการ์ ที่ ไ ด้ ห วนกลั บ มาขึ้ น จอใหญ่ อี ก ครั้ ง
ในกิจกรรมทึ่ง! หนังโลก ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

กิจกรรม
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๒๖ มกราคม
หอภาพยนตร์ ไ ด้ จั ด ฉายภาพยนตร์ เ รื่ อ ง
เจ้าหญิง ผลงานการสร้างของ แท้ ประกาศวุฒสิ าร
แบบพากย์สด พร้อมได้เชิญ แก่นใจ มีนะกนิษฐ์
หนึ่งในนักแสดงหญิงคนส�ำคัญที่สร้างสีสันให้แก่
วงการภาพยนตร์ไทยในยุคทองของหนังไทย ๑๖
มม. มาร่วมประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่
๑๘๓ บนลานดารา อมตนุสรณ์ส�ำหรับดวงดาวบน
โลกภาพยนตร์ไทย และบอกเล่าถึงประสบการณ์
เมื่ อ ครั้ ง โลดแล่นอยู ่ ใ นวงการภาพยนตร์ ไ ทย
หลังจากห่างหายจากวงการไปเกือบ ๕๐ ปี ณ
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๗ มกราคม
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมภาพยนตร์สโมสร
ประจ�ำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จัดฉายภาพยนตร์
เรื่อง สุดเสน่หา หรือ Blissfully Yours ของ
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล เเละสนทนาหลังชม ใน
ประเด็ น เรื่ อ ง “สุ น ทรี ย ะความเชื่ อ งช้ า ใน
ภาพยนตร์ ” กั บ Dr.Philippa Lovatt จาก
มหาวิทยาลัย St. Andrew สหราชอาณาจักร ผ่าน
โปรแกรม Skype พร้ อ มด้ ว ย ดร.วิ ก านดา
พรหมขุนทอง จากมหาวิทยาลัยมหิดล ด�ำเนิน
รายการโดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๐ กุมภาพันธ์
หอภาพยนตร์จดั ฉาย รักในม่านเมฆ Cloud
of Romance ภาพยนตร์รักจากยุคทองของหนัง
ไต้ ห วั น ที่ เ พิ่ ง ได้ รั บ การบู ร ณะใหม่ โ ดยสถาบั น
ภาพยนตร์ไต้หวัน (Taiwan Film Institute)
น�ำแสดงโดย หลินชิงเสีย, ฉินฮัน่ และฉินเสียงหลิน
ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น การฉายจากส�ำนั ก งาน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ�ำประเทศไทย
กระทรวงวั ฒ นธรรมไต้ ห วั น ในกิ จ กรรมทึ่ ง !
หนังโลก ณ โรงภาพยนตร์สกาลา
๑๕–๑๗ กุมภาพันธ์
หอภาพยนตร์ ร ่ ว มกั บ FILMVIRUS จั ด
กิจกรรม “Sine ni Lav Diaz” โดยฉายภาพยนตร์
ผลงานของ Lav Diaz นั ก ท�ำหนั ง อิ ส ระชาว
ฟิลปิ ปินส์ จ�ำนวน ๓ เรือ่ ง คือ The Woman Who
Left, A Lullaby to the Sorrowful Mystery
และ Season of the Devil พร้อมทั้งพูดคุย
เก็ บ ประเด็ น ในวั น สุ ด ท้ า ยของโปรแกรม ณ
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน

กุมภาพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
๔ กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๖ กุมภาพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหาร
ธุรกิจ
๘ กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๒๐–๒๒ กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หอภาพยนตร์ ร่วมกับ ส�ำนักงานอุทยานการ
เรียนรู้ ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(TK Park) จั ด ฉายภาพยนตร์ ใ นกิ จ กรรม
“ภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้” เพื่อเปิดโอกาสให้
เยาวชนและบุคคลที่สนใจได้สนุกกับการเรียนรู้
จากสื่อภาพยนตร์ พร้อมกับพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับวิทยากรหลังจบภาพยนตร์ โดย
ในเดือนกุมภาพันธ์ได้จัดฉายภาพยนตร์จ�ำนวน
๓ เรื่ อ ง คื อ เลื อ ดสุ พ รรณ, สั น ติ - วี ณ า และ
คีตราชัน ในวันที่ ๓, ๑๐, ๑๗ กุมภาพันธ์ตามล�ำดับ
ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้ TK Park
ชั้น ๘ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์

หอภาพยนตร์น�ำภาพยนตร์ไทยเรื่อง สันติวีณา ไปจัดฉายในโปรแกรมพิเศษ Friends and
Neighbours เพื่อฉลองครบรอบ ๘๐ ปี สมาพันธ์
หอภาพยนตร์นานาชาติ ณ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์
ประเทศออสเตรีย ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ
๙ มกราคม ๒๕๖๒
และได้ น�ำภาพยนตร์ ไ ทยเรื่ อ ง มนต์ รั ก
แม่น�้ำมูล ไปจัดฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์
Bakuon ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๕–๒๗
มกราคม ๒๕๖๒

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๗ ธันวาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง พ่อปลาไหล
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ
๑๙ ธันวาคม จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง อินทรีทอง ให้
แก่ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ
๒๐ ธันวาคม จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง ตัก๊ แตน และ
ไอ้ทุย ให้แก่กลุ่มวัยหวานวันวาน
๒๑ ธันวาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง พ่อปลาไหล
ให้แก่ชมรมศิริราชอาวุโส

๒๔ ธันวาคม จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง มนต์รกั ลูกทุง่
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุบางแค
๙ มกราคม จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง สงครามเพลง
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ
๑๖ มกราคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง พ่อปลาไหล
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุต�ำบลโพรงมะเดื่อ
๒๒ มกราคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ไอ้ทุย ให้แก่
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย

๒๓ มกราคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ไอ้ทุย
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ
๒๕ มกราคม จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง มนต์รกั แม่นำ�้ มูล
ให้แก่ชมรมศิริราชอาวุโส
๒๙ มกราคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง จ�ำเลยรัก ให้
แก่ชมรมสบายสบาย

๓

รายงาน

รถโรงหนัง

ทริปส่งท้ายปีเก่า
และต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒
ทีมงานรถโรงหนัง

ในช่วงปลายปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ ได้ออกเดินทางไป
จัดฉายภาพยนตร์แก่นักเรียนและประชาชนชาวบ้านในเขตพื้นที่ ๔ จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และสุรนิ ทร์ และ
เมื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ๒๕๖๒ รถโรงหนังยังคงออกเดินทางมอบความสุขและความรู้
แก่น้อง ๆ นักเรียนเช่นเคย โดยเริ่มจากจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ
ณ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ และผู้ปกครองที่
เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น จากนัน้ ได้เดินทางลัดเลาะขึน้ เขามุง่ สูภ่ าคเหนือ
ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ล�ำพูน ล�ำปาง โดยในปีนี้ทางหอภาพยนตร์ฯ ได้น�ำภาพยนตร์
สุดคลาสสิกระดับต�ำนานอย่าง แผลเก่า ฉบับเชิด ทรงศรี ที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่
มาจัดฉายในรอบเย็นส�ำหรับประชาชนทัว่ ไป ท�ำให้มปี ระชาชนให้ความสนใจเข้าร่วม
ชมภาพยนตร์กันเป็นจ�ำนวนมาก

๔

จุดฉายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานที่จัดฉาย

จังหวัด

วันที่ฉาย

ที่ว่าการอ�ำเภอบรบือ

อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

๑๙ พ.ย. ๖๑

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลโกสุมพิสัย

อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ๒๐ พ.ย. ๖๑

ที่ว่าการอ�ำเภอเชียงยืน

อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

๒๑–๒๒ พ.ย. ๖๑

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลห้วยเม็ก

อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

๒๓ และ ๒๖ พ.ย. ๖๑

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลนิคม

อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

๒๗–๒๘ พ.ย. ๖๑

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลห้วยโพธิ์

อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

๒๙ พ.ย. ๖๑

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลโพนทอง

อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

๓๐ พ.ย. ๖๑

องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี

อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

๓ ธ.ค. ๖๑

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

๔ ธ.ค. ๖๑

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลรัตนบุรี

อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

๖ ธ.ค. ๖๑

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลเมืองแก

อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

๗ และ ๑๑ ธ.ค. ๖๑

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลกาบเชิง

อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

๑๓–๑๔ ธ.ค. ๖๑

จุดฉายภาคเหนือ
สถานที่จัดฉาย

จังหวัด

วันที่ฉาย

กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

๑๒ ม.ค. ๖๒

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลสันก�ำแพง

อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่

๑๕-๑๖ ม.ค. ๖๒

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

๑๗-๑๘ ม.ค. ๖๒

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลแม่นะ

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

๒๑-๒๒ ม.ค. ๖๒

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบ้านแม่ข่า

อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

๒๓-๒๕ ม.ค. ๖๒

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๒๘-๒๙ ม.ค. ๖๒

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบ้านโฮ่ง

อ.บ้านโฮ่ง จ.ล�ำพูน

๓๐ ม.ค. ๖๒

ลานหน้า อปพร.
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลเวียงยอง

อ.เมืองล�ำพูน จ.ล�ำพูน

๓๑ ม.ค.-๑ ก.พ. ๖๒

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลแม่เมาะ

อ.แม่เมาะ จ.ล�ำปาง

๔-๕ ก.พ. ๖๒

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลพิชัย

อ.เมือง จ.ล�ำปาง

๖-๗ ก.พ. ๖๒

ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อ.เกาะคา จ.ล�ำปาง

๘ ก.พ. ๖๒

๕

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

สเลตกระดานดำ�

สเลต

สเลตรูปแบบดั้งเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่ยุคหนังเงียบ ลักษณะเป็นแผ่น
กระดานด�ำส�ำหรับไว้เขียนรายละเอียดของช็อตต่าง ๆ ขณะถ่ายท�ำภาพยนตร์
ต่อมาเมื่อหนังมีการบันทึกเสียงรูปแบบของสเลตที่ใช้จึงเปลี่ยนไปเป็นแบบ
แผ่นไม้ผ่าสองซีกไว้ตีกระทบกัน อย่างไรก็ดี หลังสงครามโลกครั้งที่สอง มี
ผู้สร้างหนังไทยน�ำฟิล์มรีเวอร์ซัล ๑๖ มม. ไม่บันทึกเสียง มาใช้ถ่ายท�ำ
ภาพยนตร์และออกฉายแบบพากย์สดในโรง แม้จะเป็นแนวทางสร้างหนังที่
ต�่ำกว่ามาตรฐานแต่ก็ได้รับการตอบรับจากผู้ชมอย่างดีจนเหล่าผู้สร้างหันมา
ท�ำตามกัน เกิดเป็นยุคทองของหนังไทย ๑๖ มม. พากย์ สเลตแบบกระดานด�ำ
จึงยังคงมีบทบาทส�ำคัญในยุคสมัยนั้น

ใน (พิพิธภัณฑ์) ภาพยนตร์ไทย
ทีมงานพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

สเลต (slate) แปลว่า กระดานชนวน เป็นอุปกรณ์ส�ำคัญ
ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์ ใช้ส�ำหรับจดข้อมูลการถ่ายท�ำ เช่น
ชื่อหนัง วันที่ถ่ายท�ำ ฟิล์มม้วนที่เท่าไหร่ ฉากถ่ายท�ำเป็นฉากไหน
ถ่ายภายในหรือภายนอก กลางวันหรือกลางคืน ฯลฯ เพือ่ เป็นข้อมูล
ให้ผู้ก�ำกับและนักตัดต่อสามารถเลือกฉากและเทกของฟิล์มที่
ต้องการน�ำมาใช้ตัดต่อได้ถูกต้อง
ต่อมาเมื่อมีการบันทึกเสียง สเลตได้ถูกดัดแปลงเป็น
แผ่นกระดานไม้ ผ่าสองซีกให้ตีกระทบกันได้ มีเสียงดังแคล็ป!!!
เรียกว่า แคล็ปบอร์ด (clapboard) ที่ต้องมีการตีสเลตก็เพราะใน
การถ่ายหนังเสียง ภาพและเสียงจะถูกบันทึกแยกกัน พอถึงขัน้ ตอน
ตัดต่อจึงต้องจับคูภ่ าพและเสียงให้ถกู ต้อง โดยสังเกตจากภาพสเลต
ที่ถ่ายไว้บนฟิล์มจะมีข้อมูลการถ่ายท�ำตรงกับเสียงของทีมงานที่
ขานบอกชื่อเรื่อง ม้วนฟิล์ม ฉาก และเทก ที่บันทึกไว้ขณะถ่ายท�ำ
จากนัน้ เมือ่ ได้คภู่ าพและเสียงทีถ่ กู ต้องแล้วก็ตอ้ งมาวางให้ถกู จังหวะ
หรือซิงค์ (synchronize) กันได้พอดี โดยวางให้เสียง “แคล็ป” ตรง
กับจังหวะการกระทบกันของสเลตในภาพ
สเลตไม่ ไ ด้ ถู ก ใช้ กั น เฉพาะการถ่ า ยภาพยนตร์ ใ น
อุตสาหกรรมเท่านั้น หนังข่าว สารคดี หนังสมัครเล่น หนังบ้าน
ก็ใช้กันทั่วไป เพราะมีความส�ำคัญในขั้นตอนการตัดต่อล�ำดับภาพ
โดยจะมีรูปลักษณ์แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการออกแบบให้เหมาะ
กับการท�ำงานของแต่ละกองถ่าย พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยได้
รวบรวมสเลตที่ใช้ในการผลิตภาพยนตร์ไว้หลากรูปแบบหลาย
ยุคสมัย น�ำมาจัดแสดงเพื่อบอกเล่าเกร็ดความรู้ที่ซ่อนอยู่ภายใต้
ไม้กระดานขนาดเล็กแต่จ�ำเป็นมากในการผลิตภาพยนตร์

๖

สเลตพิธีกรรม
จากภาพยนตร์เรือ่ ง 2499 อันธพาลครองเมือง (๒๕๔๐) และ ฟ้าทะลาย
โจร (๒๕๔๓) เป็นสเลตทีท่ �ำขึน้ ส�ำหรับพิธบี วงสรวงเปิดกองถ่ายหนังเพือ่ ความ
เป็นสิริมงคล บนสเลตติดค�ำมงคล “เงิน” “ทอง” “เพชร” แปะด้วยแผ่น
ทองค�ำเปลว มีสีสันเฉพาะตัวตามความเชื่อส่วนบุคคลของผู้สร้างที่อยาก
ให้หนังประสบความส�ำเร็จทางด้านรายได้และชื่อเสียง เป็นสเลตที่ไม่ได้ใช้
ในการถ่ายท�ำจริง ใช้เพียงแค่ในพิธีกรรมเท่านั้น

สเลตหนังบ้าน
หนังบ้าน (Home Movie) เป็นหนังสมัครเล่นที่ถ่ายท�ำกันเองเพื่อ
ฉายดูกนั ในครอบครัว ได้รบั ความนิยมอย่างมากเมือ่ มีการผลิตฟิลม์ ภาพยนตร์
ขนาดเล็ก ๘ มม. ออกจ�ำหน่าย ซึง่ ท�ำให้กล้องและอุปกรณ์ถา่ ยท�ำมีขนาดเล็ก
กะทัดรัดและราคาถูกลงตามไปด้วย ร้านขายอุปกรณ์ภาพยนตร์มกี ารคิดผลิต
สเลตส�ำหรับถ่ายท�ำหนังบ้านขายเป็นอุปกรณ์เสริม โดยท�ำจากวัสดุง่าย ๆ
เช่น อะคริลิกหรือแผ่นไม้บาง ๆ ออกแบบให้มีสีสันสดใสรูปแบบเรียบง่าย
และเหมาะส�ำหรับงานถ่ายท�ำที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

สเลตของหน่วยงานผลิตภาพยนตร์
นอกจากเพื่อความบันเทิงแล้ว ภาพยนตร์ยังถูกใช้เป็นสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์องค์กร รวมทั้งยังเคยท�ำหน้าที่เป็นสื่อการเรียนการสอน
ในห้องเรียน จนหลายแห่งมีการตั้งหน่วยงานของตัวเองเพื่อการผลิต
ภาพยนตร์โดยเฉพาะ

สเลตของสำ�นักข่าวสารอเมริกัน
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐอเมริกาได้เข้ามาตั้งองค์การความ
ร่วมมือช่วยเหลือไทยในหลาย ๆ ด้าน อย่างหนึ่งคือ ส�ำนักข่าวสารอเมริกัน
กรุงเทพฯ หรือ ยูซิส (USIS) ท�ำหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการความ
ร่ ว มมื อ ของยู ซิ ส กั บ ภาครั ฐ โดยมี ก ารจั ด ตั้ ง แผนกภาพยนตร์ เ พื่ อ ผลิ ต
ภาพยนตร์ข่าวสาร สารคดี และโฆษณาชวนเชื่อให้คนไทยนิยมอเมริกันและ
ต่อต้านคอมมิวนิสต์

สเลตจากสำ�นักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า รพช. ได้มกี ารจัดตัง้ หน่วยงานผลิตภาพยนตร์ของ
ตนเอง สร้างภาพยนตร์สารคดีเพือ่ ประชาสัมพันธ์การท�ำงานของหน่วยงาน
ในการพัฒนาชนบททัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาประเทศของ
รัฐบาล รวมทั้งกระจายข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ไปสู่ภูมิภาค
บรรยายภาพ: สเลตที่หน่วยผลิตภาพยนตร์ของ รพช. ใช้ถ่ายท�ำหนังเสียงกับหนังไม่
บันทึกเสียง

สเลตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ใช้ในหน่วยงานผลิตภาพยนตร์ของมหาวิทยาลัยเพือ่ เป็นสือ่ ในการเรียน
การสอนวิชาต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังมีสเลตรูปร่างแปลกตาไม่เหมือนใคร อาทิ

ก้านตีสเลตยักษ์ จากเรือ่ ง ทวิภพ (๒๕๔๗) ก�ำกับโดย สุรพงษ์ พินจิ ค้า
เป็นสเลตที่มีแต่ตัวก้านตี ไม่มีแผ่นกระดานเขียนข้อมูล ออกแบบโดยตัว
ผู้ก�ำกับเองส�ำหรับถ่ายท�ำฉากขี่ม้าซึ่งกล้องตั้งอยู่ในระยะไกลมาก จึงต้องท�ำ
ก้านสเลตให้มีขนาดใหญ่พิเศษเพื่อให้กล้องจับภาพเห็นจังหวะการตีอย่าง
ชัดเจน ส่วนรายละเอียดของฉากหรือเทกต่าง ๆ นั้น ใช้สเลตอีกอันถ่ายหน้า
กล้องแทน
สเลตศรี ก รุ ง สเลตอันเป็นเอกลักษณ์ของโรงถ่ายภาพยนต์เสียง

ศรีกรุง รูปร่างเป็นวงกลมแตกต่างจากสเลตสี่เหลี่ยมที่ใช้กันทั่วโลก ปัจจุบัน
ยังคงไม่พบข้อมูลว่าเหตุใดจึงมีการออกแบบรูปร่างของสเลตให้เป็นวงกลม
รวมทัง้ ไม่พบสเลตของจริงหลงเหลืออยู่ มีเพียงภาพถ่ายปรากฏเป็นหลักฐาน
ให้เห็นการใช้งานสเลตวงกลมในโรงถ่ายแห่งนี้

นี่ เ ป็ น เพี ย งสเลตส่ ว นหนึ่ ง ที่ จั ด แสดงอยู ่ ใ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ภาพยนตร์ ไ ทยเท่ า นั้ น สามารถเข้ า มาดู ม าชมเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ ๖ รอบ ๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ น.

๗

คลังอนุรักษ์

คำ�ตอบของคำ�ถามงานวิจัย

โดย กำ�จร หลุยยะพงศ์
วิมลิน มีศิริ

วรรณกรรม ก�ำจรพบสองข้อมูลส�ำคัญที่อาจกล่าวได้ว่า การศึกษาด้าน
ภาพยนตร์เด็กในสังคมไทยได้เริ่มอย่างจริงจังช่วงทศวรรษที่ ๒๕๕๐ และ
มีคุณูปการต่อการศึกษา “ภาพยนตร์กับเด็ก” ได้แก่ บทความ “ความ
รุนแรงต่อเด็กบนจอเงิน : สนามอารมณ์ของผู้ใหญ่ในสังคมจริง” โดย
ชาญชนะ หอมทรัพย์ (๒๕๕๔) ซึง่ เน้นศึกษาตัวละครเด็กในภาพยนตร์ไทย
โดยเฉพาะปัญหาเรื่องความรุนแรงต่อเด็ก ส่วนอีกข้อมูล คือ วิทยานิพนธ์
“แนวทางการส่งเสริมภาพยนตร์ไทยส�ำหรับเด็ก” โดย กิตติคุณ ฤทธินิ่ม
(๒๕๕๔) ซึง่ สรุปให้เห็นว่า ภาพยนตร์เด็กไทยควรเป็นภาพยนตร์ทมี่ เี นือ้ หา
พัฒนาอารมณ์ศิลปะ พฤติกรรมเชิงบวกของเด็ก เปลี่ยนความโหดร้ายสู่
ความเมตตาและความรัก รวมถึงภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณ ความรู้
การผลิตภาพยนตร์ การจัดฉายภาพยนตร์ มาตรการภาษี รางวัล เป็นต้น
เมื่อก�ำจรได้ทบทวนวรรณกรรมแล้ว น�ำไปสู่การตั้งค�ำถามงาน
วิจัย ๓ ข้อ การค้นหาค�ำตอบ ก�ำจรเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตัวบท (textual
analysis) มุง่ เน้นการศึกษาตามแนวคิดตระกูลภาพยนตร์ (genre studies)
ซึ่งคัดเลือกภาพยนตร์เด็กไทยจ�ำนวน ๔๔ เรื่อง นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐๒๕๕๘ ในรอบสี่ทศวรรษ โดยสุ่มแบบเจาะจง เนื่องจากข้อจ�ำกัดการ
จัดเก็บภาพยนตร์เด็กบางเรื่องขาดการบันทึกในซีดีและดีวีดี รวมถึง
ภาพยนตร์บางเรื่องเมื่อเวลาผ่านไปข้อมูลในแผ่นซีดี ดีวีดีสูญหายและ
ไม่มีการผลิตซ�้ำ นอกจากนั้น เพิ่มเติมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ เอกสาร
หลักฐานของภาพยนตร์เด็กไทย โดยก�ำจรได้น�ำเสนอค�ำตอบของค�ำถาม
งานวิจัยทั้ง ๓ ข้อ ใน “หนังเล็ก ๆ กับ เด็กน้อย ๆ” ดังนี้
๑. ภาพยนตร์เด็กไทยมีความหมายและมีพฒ
ั นาการอย่างไร ?

การแสดงอย่างเป็นธรรมชาติของตัวละครเด็กใน Shoplifters
และ Roma ท�ำให้ฉันสนใจภาพของเด็กที่ปรากฏบนหนังทั้งสองเรื่อง
และฉันอยากรู้ว่าหากหนังเรื่องใดไม่ได้ผลิตมาเพื่อเด็ก แต่มี “เด็ก” เป็น
ตัวละครส�ำคัญของเรือ่ ง หนังเหล่านัน้ จะจัดอยูใ่ นตระกูลภาพยนตร์เด็กได้
หรือไม่ ดังนั้นคอลัมน์คลังอนุรักษ์ฉบับนี้ ชวนอ่านและค้นหาค�ำตอบ
ของค�ำถามงานวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์เด็กในหนังสือ “หนังเล็ก ๆ กับ
เด็กน้อย ๆ” ซึ่งเป็นผลงานที่เรียบเรียงจากรายงานการวิจัย “ภาพยนตร์
เด็กไทยกับการประกอบสร้างภาพตัวแทนเด็กและอุดมการณ์ที่แฝงอยู่”
โดย ก�ำจร หลุยยะพงศ์
ก�ำจรในฐานะผู้วิจัยและผู้เรียบเรียงผลงานชิ้นนี้ได้ทบทวน
วรรณกรรม (literature review) ทั้งผลงานวิชาการ เอกสารต่าง ๆ
รวมถึงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็ก สิทธิเด็ก บริบททางสังคม แนวคิด ทฤษฎี
ต่าง ๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศในประเด็นภาพยนตร์เด็ก ก�ำจรพบว่า
การศึกษาภาพยนตร์เด็กในสังคมไทยยังมีนอ้ ย โดยเริม่ มาจากสายครุศาสตร์
ในมุมมองอิทธิพลของภาพยนตร์ท่ีมีต่อเด็ก เช่น ก�ำจรได้พบงานเขียน
รุ่นแรก ๆ เรื่อง “ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับอิทธิพลของภาพยนตร์”
ผลงานของอัมพร มีสุข (๒๕๐๖) อีกตัวอย่างหนึ่งจากการทบทวน

๘

การวิ เ คราะห์ ค�ำตอบของค�ำถามงานวิ จั ย ข้ อ ที่ ห นึ่ ง ก�ำจร
วิเคราะห์บนกรอบแนวคิดและทฤษฎีเด็กศึกษา (childhood studies)
ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้ระบุว่า ภาพยนตร์เด็กอาจเป็นไปได้ทั้ง (๑) ภาพยนตร์
“เกีย่ วกับ” เด็ก หมายถึง การมีเด็กปรากฏตัวในภาพยนตร์ (๒) ภาพยนตร์
“เพื่อ” เด็ก หมายถึง ภาพยนตร์เรื่องนั้นอาจไม่ได้มีตัวเอกเป็นเด็ก เช่น
ภาพยนตร์เกีย่ วกับสัตว์ ภาพยนตร์การ์ตนู แต่สร้างเพือ่ กลุม่ ผูช้ มทีเ่ ป็นเด็ก
ซึ่งความหมายในกรณีที่หนึ่งและสองนั้น สอดคล้องกัน คือ ภาพยนตร์เด็ก
ทีผ่ ลิตโดยผูใ้ หญ่ ส่วนในความหมายสุดท้ายของภาพยนตร์เด็กไทย คือ (๓)
ภาพยนตร์ “โดย” เด็ก หมายถึง ภาพยนตร์ที่เด็กเป็นผู้ก�ำหนดเนื้อหาตาม
ที่ตนเองต้องการและผลิตโดยเด็ก
ก�ำจรได้สรุปเกีย่ วกับลักษณะภาพยนตร์เด็กไทยไว้วา่ ภาพยนตร์
เด็กไทยอาจไม่ได้หมายถึง ภาพยนตร์ที่เน้นเนื้อหาความน่ารัก สดใส แต่
ภาพยนตร์เด็กกลับมีขอบเขตที่ขยายกว้างไปกว่านั้น โดยอาจมีลักษณะที่
มองเด็กในแง่ลบและน�ำเสนอปัญหาของเด็ก อาจเนื่องมาจากสังคมเริ่ม
เปลีย่ นแปลงมุมมองทีม่ ตี อ่ เด็ก ปัญหาครอบครัว ลัทธิบริโภคนิยม ตัวอย่าง
เช่น ยุคทศวรรษ ๒๕๓๐ นักสร้างภาพยนตร์เริ่มขยายมุมมองที่มีต่อเด็ก
คือ การเป็นผี การเป็นปีศาจ ท�ำให้ภาพยนตร์เด็กเริ่มขยายตัวจาก
ภาพยนตร์เด็กไปสู่ภาพยนตร์ผี ภาพยนตร์บู๊ ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และ
อื่น ๆ ได้ ซึ่งถือเป็นความปกติของตระกูลภาพยนตร์ที่สามารถแตกตัว
ออกไปได้เรื่อย ๆ เช่น ท่านขุน..น้อยน้อยแห่งสยาม คือ การปรากฏตัวตน
ของ “ผีเด็กดี” และเป็นการเปิดศักราชภาพยนตร์ผีเด็กเรื่องแรก
ส่วนพัฒนาการของภาพยนตร์เด็กไทยนั้น ก�ำจรได้วิเคราะห์
แบ่งออกเป็น ๕ ยุค ตั้งแต่ทศวรรษ ๒๕๑๐ ถึงทศวรรษ ๒๕๕๐ (พ.ศ.
๒๕๑๐-๒๕๕๙) เช่น
ภาพยนตร์เด็กยุคแรกของไทยเริ่มต้นจากภาพยนตร์ที่เน้น
จินตนาการและภาพยนตร์แนวดรามาชีวิต ซึ่งประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
เด็กเริ่มก่อตัวขึ้นช่วงทศวรรษ ๒๕๑๐ ภายใต้บริบทของสังคมไทยที่เริ่มให้

ความสนใจต่อประเด็นเด็กควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงของภาพยนตร์ไทย
ที่เริ่มโน้มน้าวเข้าสู่ประเด็นสังคมในช่วงหลังเหตุการณ์ตุลาคม ๒๕๑๖
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ.ศ. ๒๕๑๖ มีการจัดตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ท�ำให้มีการวางแผนส่งเสริม
ประเด็นเรื่องเด็กที่เข้มข้นขึ้น ส่งผลให้ “เด็ก” เริ่มกลายเป็นสิ่งที่นักสร้าง
ภาพยนตร์ให้ความสนใจ แต่เนื่องจากเป็นยุคเริ่มต้น จึงมีภาพยนตร์เด็ก
จ�ำนวนน้อย เช่น หนุมานพบ 7 ยอดมนุษย์
ต่อมาทศวรรษที่ ๒๕๒๐ ภาพยนตร์เด็กเติบโตขึ้นและผลิต
ภาพยนตร์เด็กอย่างน้อย ๕ เรื่อง โดยผลิตซ�้ำแนวทางเดิมในยุคที่ผ่านมา
คือ ภาพยนตร์เด็กกับจินตนาการ ภาพยนตร์เด็กแนวชีวิต เช่น สุดสาคร
7 ซุปเปอร์เปีย๊ ก วัลลี ภาพยนตร์ในยุคนี้ แม้วา่ จะมีลกั ษณะเน้นจินตนาการ
เช่นเดียวกับยุคทศวรรษ ๒๕๑๐ แต่ภาพยนตร์ยคุ นีเ้ พิม่ เรือ่ งราวมองปัญหา
สังคมที่เริ่มก่อตัวกับเด็ก
เมื่อเวลาผ่านไปภาพยนตร์เด็กมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในยุค
ทศวรรษ ๒๕๓๐ ประมาณ ๘ เรื่อง เช่น จ้อนกับแดง จนกระทั่งทศวรรษ
๒๕๔๐ มีจ�ำนวนราว ๑๔ เรื่อง และเริ่มขยายประเด็น “เด็กกับเพื่อน”
ท�ำให้เกิดภาพยนตร์เด็กกับเพื่อนอีกหลายเรื่อง เช่น 9 พระคุ้มครอง
ช้างเพื่อนแก้ว และยุคทศวรรษ ๒๕๕๐ ยุคนี้มีปริมาณภาพยนตร์เด็ก
มากกว่าทุกยุคที่ผ่านมาในอดีต มีจ�ำนวนราว ๒๖ เรื่อง และเนื้อเรื่องขยาย
ประเด็นออกไปจากยุคก่อน ๆ เช่น ความหลากหลายของเด็ก ทัง้ ต่างชนชัน้
เพศ สถานภาพ ยกตัวอย่าง “นักมวยเด็ก” ใน ลุมพินี “ชาวอาข่า” ใน
อาข่าผู้น่ารัก “เณร” ใน อรหันต์ซัมเมอร์ “เด็กอีสาน” “กะเทย” “เด็ก
อินเดีย” ใน ปัญญาเรณู ภาคต่าง ๆ
๒. ภาพยนตร์ เ ด็ ก ไทยมี ลั ก ษณะการเล่ า เรื่ อ งและภาษา
ภาพยนตร์อย่างไร ?

การหาค�ำตอบในข้อที่สอง ก�ำจรได้จัดกลุ่มภาพยนตร์จ�ำนวน
๔๔ เรื่อง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้แนวทางเด็กศึกษา (childhood
studies) จัดได้ ๓ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ๑. เด็กกับตนเอง ๒. เด็กกับครอบครัว
๓. เด็กกับสังคม ก�ำจรวิเคราะห์ตัวบทของภาพยนตร์ทั้ง ๔๔ เรื่อง ภายใต้
การศึกษาตระกูลภาพยนตร์ (genre studies) ซึ่งเป็นหนึ่งตามแนวทาง
การศึกษาวัฒนธรรมศึกษา (cultural studies) โดยภาพยนตร์แต่ละเรื่อง
ก�ำจรเน้นศึกษามิติศิลปะ คือ องค์ประกอบการเล่าเรื่อง ๙ องค์ประกอบ
เช่น บุคลิกตัวละคร ฉาก แก่นเรื่อง ส่วนการวิเคราะห์ภาษาภาพยนตร์ ๗
องค์ประกอบ เช่น การจัดองค์ประกอบภาพ เสียงดนตรี การเคลื่อนไหว
ของกล้อง ยกตัวอย่างบทสรุปภาพรวมองค์ประกอบการเล่าเรือ่ งภาพยนตร์
เด็กไทยทั้ง ๔๔ เรื่อง ยังคงมีเอกลักษณ์หรือขนบเฉพาะ (convention)
โดยเฉพาะภาพยนตร์กลุ่มเด็กกับสังคม มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพื่อนและการ

ท่านขุน..น้อยน้อยแห่งสยาม

ผจญภัย มักมีตัวละครเป็นเด็กวัย ๘-๑๒ ปี เช่น แฟนฉัน สลัดตาเดียวกับ
เด็ก 200 ตา ดรีมทีมฮีโร่ฟันน�้ำนม อนุบาลเด็กโข่ง
ส่วนตัวอย่างการวิเคราะห์ประเด็นภาษาภาพยนตร์ กรณีภาษา
ภาพยนตร์ของภาพยนตร์ตระกูลย่อย (sub-genre) เช่น “เด็กกับการ
ผจญภัย” จะเน้นฉากการต่อสู้ หากเป็นภาพยนตร์ที่ต่อสู้ในจินตนาการก็
จะพบฉากในจินตนาการ การใช้เทคนิคภาพพิเศษ (computer graphic)
การใช้ภาพแบบ long take เพือ่ โชว์ศลิ ปะการต่อสู้ เช่น ส้มต�ำ 5 หัวใจฮีโร่
ส่วน เด็กโต๋ เป็นภาพยนตร์สารคดี ภาษาภาพยนตร์จะมีลักษณะพิเศษ
มากขึ้น คือ การเน้นสัมภาษณ์ การใช้ภาพแบบ hand held เพื่อติดตาม
เด็กท�ำให้ได้อารมณ์ความรูส้ กึ ทีส่ มจริง รวมถึงการบันทึกเสียงในพืน้ ทีจ่ ริง
เป็นต้น
๓. ภาพยนตร์เด็กไทยประกอบสร้างภาพตัวแทนเด็กด้วยอะไร
และอยูภ
่ ายใต้อด
ุ มการณ์อะไร ?

การศึกษาในข้อสามนี้ เชือ่ งโยงจากข้อทีส่ อง คือ ก�ำจรพิจารณา
ถึ ง ชุ ด ความคิ ด ที่ ฝ ั ง อยู ่ ใ นตระกู ล ภาพยนตร์ แ ต่ ล ะตระกู ล โดยก�ำจร
ใช้แนวคิดเรื่องภาพตัวแทน (representation) และแนวคิดอุดมการณ์
(ideologies) ตัวอย่างของการวิเคราะห์อุดมการณ์ที่พบในภาพยนตร์
ตระกูลย่อย “เด็กกับครอบครัว” จ�ำนวน ๑๖ เรื่อง คือ “อุดมการณ์
ครอบครัว” ซึง่ ภาพยนตร์ท�ำหน้าทีผ่ ลิตซำ�้ อุดมการณ์ครอบครัวกระแสหลัก
และเริ่มตั้งค�ำถามโต้แย้งถึงอุดมการณ์ครอบครัวกระแสทางเลือก เช่น
ตั้งแต่ทศวรรษ ๒๕๓๐ เป็นต้นมา ภาพยนตร์เริ่มเปิดพื้นที่อุดมการณ์
ครอบครัวใหม่ (new family) โดยครอบครัวอาจไม่จ�ำเป็นต้องมีพ่อ แม่
ลูก ครอบครัวอาจมีเพียงแม่ใบเลีย้ งเดีย่ ว หรืออาจเป็นครอบครัวเด็กพิเศษ
ใน เอ๋อเหรอ และอาจกลายเป็นการไร้ครอบครัว หรือเด็กอาจเลือกอยู่ได้
ด้วยตนเองใน ความสุขของกะทิ
“หนังเล็ก ๆ กับเด็กน้อย ๆ” ผลงานของ ก�ำจร หลุยยะพงศ์
เป็นหนังสืออีกเล่มหนึง่ ทีม่ ขี อ้ มูลเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาภาพยนตร์เด็ก
ของสังคมไทยให้เติบโต รวมถึงการสร้างนิยามความหมายของค�ำว่า
“ภาพยนตร์ เ ด็ ก ” ให้ ก ว้ า งยิ่ ง ขึ้ น และชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า นิ ย ามความหมาย
“ภาพยนตร์โดยเด็ก” ซึ่งเด็กเป็นผู้ก�ำหนดเนื้อหาตามที่ตนเองต้องการ
ยังขาดแคลนในวงการภาพยนตร์ไทย โดยผู้อ่านทุกท่านสามารถอ่าน
หนังสือเล่มนี้อย่างละเอียดได้ที่ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี
หอภาพยนตร์

แฟนฉัน

๙

คลังอนุรักษ์

ฝ่ายอนุรักษ์

ต่อจากหนังสือ หนังเล็ก ๆ กับเด็กน้อย ๆ ในส่วน
ของหนังที่เราเลือกมาน�ำเสนอในฉบับนี้ อาจไม่ใช่หนังเด็ก
อย่ า งที่ ถู ก กล่ า วถึ ง ในหนั ง สื อ เพราะหอภาพยนตร์ มี
ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กในบริบทต่าง ๆ มากมายซึ่ง
อาจเป็นหนังทีไ่ ม่ได้เล่าเรือ
่ งหรือสร้างความบันเทิง แต่กลับมี
ความน่าสนใจในแง่มุมทางประวัติศาสตร์และความทรงจ�ำ
ของสังคม เพราะมันได้บน
ั ทึกความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน
้ ณ ช่วง
เวลาหนึง
่ ไว้ และบันทึกภาพของวัยเยาว์ไว้ได้อย่างชวนพินจ
ิ

พระราชพิธโี สกันต์ พ.ศ. ๒๔๗๒
ในบรรดาภา พยนตร์ ใ นหั ว เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ เด็ ก ไทยที่ มี อ ยู ่ ใ น
หอภาพยนตร์ ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ ภาพยนตร์ที่บันทึกให้เห็นวิถีชีวิต
การเลี้ยงดูเด็ก โดยเฉพาะเกี่ยวกับการโกนผมไฟ การไว้ผมจุก การตัดจุก
ซึ่งมักปรากฏอยู่ในพวกหนังบ้าน ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเป็นการ
ส่วนตัวหรือส่วนครอบครัว มิได้เผยแพร่สู่สาธารณะ การไว้ผมจุกและการ
โกนจุกนี้ นอกจากเป็นวิถีของสามัญชนหรือไพร่แล้ว ยังเป็นวิถีของพวก
ขุนนางไปจนถึงเจ้าด้วย
มี ภ าพยนตร์ ใ นหอภาพยนตร์ จ�ำนวนหนึ่ ง ที่ บั น ทึ ก เกี่ ย วกั บ
การโกนจุกที่เป็นงานประเพณีส�ำคัญอย่างหนึ่งในราชส�ำนัก นั่นคืองาน
พระราชพิธีโสกันต์และเกศากันต์ ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวจะโปรดเกล้าฯ ให้จัด
ทุกปีเพื่อพระราชทานแก่เจ้านายเด็ก ๆ ที่ถึงเวลาจะได้รับการโกนจุก คือ
เด็กชายเมือ่ อายุราว ๑๑–๑๕ ปี เด็กหญิงเมือ่ อายุราว ๙–๑๑ ปี ซึง่ เจ้านาย
ที่เป็นเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าเรียกว่าโสกันต์ ส่วนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้า
เรียกว่าเกศากันต์ และในจ�ำนวนภาพยนตร์บันทึกพระราชพิธีโสกันต์และ
เกศากันต์ที่น่าสนใจมาก เพราะมีการถ่ายท�ำแสดงเหตุการณ์ตามล�ำดับ
ตั้งแต่ต้นจนจบ และให้เห็นใกล้ชิดทั้งพระราชพิธีภายในพระที่นั่งและ
ภายนอก ได้แก่ภาพยนตร์เรือ่ ง พระราชพิธโี สกันต์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าหญิงวิมลฉัตร พ.ศ. ๒๔๗๒ พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระก�ำแพงเพชรอัครโยธิน ซึ่งเสด็จในกรมฯ ทรง
ถ่ายท�ำด้วยพระองค์เอง

๑๐

[เด็กซนสมัย ร.7]
ภาพยนตร์เรื่องนี้บริจาคโดยนายสุขเกษม อุยโต เป็นฟิล์มที่
ค้นพบในกุฏิหลังหนึ่งในวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖
โดยไม่ทราบว่ามีความเป็นมาอย่างไร แต่จากการตรวจสอบเนื้อหาใน
ฟิล์มภาพยนตร์พบว่าเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายท�ำในราวปี พ.ศ. ๒๔๗๐๒๔๗๕ และเนื่องจากไม่มีหลักฐานบันทึกบนกล่องบรรจุฟิล์มและใน
เนื้อหาภาพยนตร์เลย จึงไม่ทราบว่าเป็นภาพยนตร์ของใคร โดยเนื้อหา
เป็นการบันทึกอย่างตั้งใจให้เด็ก ๆ ชายหญิง อายุราว ๓-๑๐ ขวบ
กลุ่มหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนจะเป็นญาติพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน มาแสดง
โชว์การละเล่นของไทยและโชว์ความสามารถในการแสดง เช่นการแสดง
ท่าเต้นระบ�ำจากหนังฝรั่ง การแสดงท่าชกต่อยแบบหนังฝรั่ง การแสดง
ท่าตลกจ�ำอวดจากหนังฝรั่ง ซึ่งนับว่ามีความน่าสนใจยิ่ง เพราะท�ำให้เรา
ได้เห็นพฤติกรรมการเล่นและการแสดงออกของเด็กไทยในสังคมเมือง
สมัยรัชกาลที่ ๗ โดยเฉพาะการสะท้อนให้เห็นว่าภาพยนตร์มีอิทธิพล
อย่างไรและเพียงใดต่อวิถีชีวิตของคนและสังคมในสมัยนั้น ภาพยนตร์
ม้วนนี้จึงเป็นตัวอย่างอันหาได้ยากยิ่งของภาพยนตร์ที่บันทึกให้เห็น
พฤติกรรมการเล่นซนหรือการเล่นอวดของเด็กไทยในสมัยรัชกาลที่ ๗
และกริยาอาการหรือท่าทางเหล่านี้ก็ไม่อาจบรรยายให้เห็นได้เลยด้วย
ภาษาพูด เขียน หรือภาพนิ่ง นอกจากภาพเคลื่อนไหวจากกล้องถ่าย
ภาพยนตร์เท่านัน้ ซึง่ เป็นเหตุผลให้ภาพยนตร์เรือ่ งนีไ้ ด้รบั การขึน้ ทะเบียน
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
กรมพระก�ำแพงเพชรฯ ทรงถ่ายบันทึกเหตุการณ์นดี้ ว้ ยฟิลม์
ภาพยนตร์ ๑๖ มม. โดยตัดต่อไว้เป็น ๒ ม้วน ม้วนละราว ๔๐๐ ฟุต
ซึ่งกินเวลาฉายม้วนละราว ๑๐ นาที ม้วนหนึ่งเป็นฟิล์มขาวด�ำปกติ
มีการตัดต่อแทรกอักษรข้อความบรรยายเหตุการณ์เป็นภาษาไทยและ
อังกฤษอย่างเรียบร้อย ส่วนอีกม้วนหนึ่ง ถ่ายด้วยฟิล์มขาวด�ำแต่เป็น
ระบบภาพสีโดยการถ่ายและฉายผ่านแว่นสีแดงกับเขียวหรือน�้ำเงินให้
ผสมกันออกมาตามสีธรรมชาติ เหตุที่ทรงถ่ายเป็นระบบสีก็เพราะทรง
ต้องการบันทึกสีสนั อันหลากหลายสวยสดงดงามของเครือ่ งแต่งกายและ
เครื่องประดับ ตลอดจนสีสันของขบวนแห่ในพระราชพิธี

! (๒๕๑๙)

โรงเรียนประถมศึกษาใหม่ (๒๕๒๙)

หนังสัน้ สารคดีเชิงทดลองทีแ่ ฝงความคิดทางการเมืองเรียกร้องความเท่าเทียม
ให้แก่เด็กยากจน ผลงานของ สุรพงษ์ พินิจค้า ผู้ก�ำกับภาพยนตร์เรื่อง ทวิภพ (๒๕๔๗)
เมือ่ สมัยยังเป็นนักศึกษาส่งหนังประกวด ในงานประกวดภาพยนตร์สารคดีของธนาคาร
กรุงเทพ ปี ๒๕๒๐ หนึ่งในเวทีประกวดภาพยนตร์สารคดีที่ส�ำคัญในยุคนั้น แต่เพราะ
ความล�้ำของหนัง จึงท�ำให้กรรมการไม่กล้าให้รางวัลชนะเลิศ และไม่กล้าไม่ให้รางวัล
อะไรเลย นอกจากรางวัลพิเศษเพื่อ ‘ยกย่อง’ ว่าเป็นภาพยนตร์สารคดีที่สร้างสรรค์
เรื่องหนึ่งของชาติ เพราะหนังได้หักล้างไวยากรณ์ของหนังสารคดีตามขนบอย่างที่เคย
มีมา ที่มักจะน�ำเสนอสารคดีในเชิงเล่าเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย แต่หนังของสุรพงศ์กลับเลือก
จะไปให้ไกลกว่าด้วยรูปแบบของหนังและประเด็นที่แตกต่าง ด้วยการน�ำภาพของ
เด็ก เมือง สลัม ชนบท ภาพในเชิงอุปมาอุปไมย ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ทั้งจัด
ฉากและไม่ได้จัดฉาก มาทดลองตัดต่อเข้ากับเสียงบรรยายของเด็กในเพลงกล่อมเด็ก
จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้าที่ถูกน�ำมาดัดแปลงเนื้อใหม่สลับกับบทเพลง Hungarian Dance
No. 5 ของ Johannes Brahms เพื่อประกอบสร้างความหมาย จนกลายเป็นหนังที่ถูก
พูดถึง เพราะความแปลกแตกต่างจากหนังสั้นสารคดีในยุคนั้น และท�ำให้ในปี พ.ศ.
๒๕๕๔ ภาพยนตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๑ ด้วย
ความทีม่ นั เปีย่ มไปด้วยความกล้าทีจ่ ะทดลองกับภาษาหนังในยุคทีไ่ ม่คอ่ ยมีใครท�ำอะไร
แบบนี้ และสะท้อนภาพความเป็นจริงของสังคมในประเด็นของเด็กได้อย่างมีศิลปะ

ภาพยนตร์ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สะท้อนภาพของเด็กนักเรียนเมื่อ
สามสิบกว่าปีมาแล้ว ผ่านทัศนะของ ดร.โกวิท วรพิพฒ
ั น์
นักคิดนอกกรอบเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งด�ำรงต�ำแหน่ง
อธิบดีกรมวิชาการในขณะนั้น ท่านได้น�ำคณะไปตรวจ
เยี่ ย มโรงเรี ย นทดลองของกรมวิ ช าการในจั ง หวั ด
เชียงใหม่ แม้อาคารจะเก่า สถานที่จะไม่อ�ำนวย แต่
หลักสูตรใหม่ในตอนนั้น ก็เน้นการสร้างพื้นฐานของ
ประชาธิปไตย การแสดงออกทางความคิดเห็น การ
วิพากษ์วิจารณ์ การมีวินัยในตนเอง การปลูกฝังให้
รักธรรมชาติ การฝึกทักษะที่สามารถน�ำมาเป็นอาชีพ
การปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านหนังสือ และการฝึกสุขนิสยั
ต่าง ๆ เป็นภาพอุดมคติของการปฏิรูปการศึกษาที่จนถึง
ปัจจุบันก็ยังไม่บรรลุ

ชุมนุมฝาแฝดเด็กเล็ก 100 คู่
ถ่ายท�ำที่ The Studio [๒๕๓๓]

ติดตามชมภาพยนตร์บางเรื่องที่ได้รับการกล่าวถึงในงานวิจัย
"หนังเล็ก ๆ กับเด็ก ๆ น้อย" และอยู่ในคลังอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ ซึ่งจะน�ำมาจัดฉายในช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์
ในโปรแกรม "ด.เด็ก ในหนัง" อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทหี่ น้า ๒๘

หากเอ่ยถึงหนังตลกแบบไทย ๆ ชือ่ หนึง่ ทีเ่ ราจะลืมไม่ได้กค็ อื ชือ่ ของหนัง
ก�ำธร ทัพคัลไลย ผู้สร้างหนังอย่าง ทายาทป๋องแป๋ง (๒๕๒๑) มาดามยี่หุบ (๒๕๒๕)
ฯลฯ หนังตลกที่มีแบบฉบับเฉพาะของตัวเอง และเป็นประจ�ำในหนังทุกเรื่องของ
ก�ำธร ก็จะมีก�ำธรออกมากล่าวโหมโรงหนังให้ผู้ชมได้รับอรรถรสก่อนชมภาพยนตร์
เรื่องนั้น ๆ เป็นฉากเปิด จนแทบจะกลายเป็นลายเซ็นในหนังของเขาทุกเรื่อง
โดยชุมนุมฝาแฝดเด็กเล็ก 100 คู่ ถ่ายท�ำที่ The Studio นั่นคือฟุตเทจเบื้องหลัง
การถ่ายท�ำฉากเปิดตัวอีกหนึ่งฉากจากหนังเรื่อง แฝดแบบว่า (๒๕๓๓) ของก�ำธร ที่
น�ำเด็กฝาแฝดกว่าร้อยคู่มาประกอบฉาก โดยฟุตเทจเบื้องหลังชุดนี้คือหนึ่งในสิ่งที่
หอภาพยนตร์ได้รับบริจาคมาจากคุณกมล ทัพคัลไลย พี่ชายของก�ำธร ทัพคัลไลย
ซึ่งความน่าสนใจของมันนอกจากจะเป็นเบื้องหลังหนังไทยในยุคหนึ่งแล้ว มันยังได้
บันทึกความสนใจของก�ำธรที่มีต่อเด็กฝาแฝดในช่วงเวลาหนึ่ง ช่วงที่เขาริเริ่มจัดตั้ง
ชมรมฝาแฝดแห่งประเทศไทยขึ้นครั้งแรกเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กฝาแฝด
ที่ยากจนในประเทศไทย ทั้งจัดให้มีงานเทศกาลวันฝาแฝดแห่งชาติขึ้นครั้งแรก
เพื่อรวบรวมฝาแฝดในประเทศไทยไว้ด้วยความหวังจะท�ำลายสถิติโลก จนกลาย
เป็นข่าวดังในยุคนั้น ก่อนจะจบลงที่การท�ำภาพยนตร์เรื่อง แฝดแบบว่า ออกฉาย
ในปี ๒๕๓๓ แม้ดว้ ยเวลาผ่านไปกิจกรรมนีจ้ ะเสือ่ มหายไปตามกาลเวลา แต่กน็ บั ว่า
เป็นบทบันทึกหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าจากความสนใจเด็กฝาแฝดของก�ำธร สามารถ
กลายมาเป็นภาพยนตร์และการสร้างกระแสทางสังคมในแบบที่ไม่เคยมีปรากฏ
มาก่อนในยุคหนึ่งได้

๑๑

สัมภาษณ์

ช่วงชีวิตและประสบการณ์
ของคนสร้างภาพเทคนิคพิเศษ
กองบรรณาธิการ

ย้อนเวลาไปกว่า ๓๐ ปี เมื่อพูดถึงเทคนิคพิเศษที่เป็นสีสัน
ใหม่ ๆ ของวงการภาพยนตร์ ชื่อของล�ำเนาว์ สุดโต จะเป็นชื่อแรกที่ถูกเอ่ย
ถึง ผู้สร้างภาพเทคนิคพิเศษมือรางวัล ผ่านช่วงรอยต่อจากการท�ำงานกับ
ฟิลม์ เปลีย่ นผ่านสูด่ จิ ทิ ลั ก่อนจะหยุดผลงานการสร้างภาพเทคนิคพิเศษใน
ภาพยนตร์ไว้ที่จ�ำนวน ๑๓ เรื่อง แต่ประสบการณ์การท�ำงานและมุมมอง
ต่อภาพยนตร์ยังมีความน่าสนใจศึกษา กองบรรณาธิการจดหมายข่าว
หอภาพยนตร์จึงได้ท�ำการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล และน�ำเสนอบางส่วนของ
เนื้อหาเป็นบทสัมภาษณ์นี้

จุดเริ่มต้น
ผมเรียนทางคณิตศาสตร์ ไม่อยากบอกเลย มันคนละเรื่องเลย
ใช่ไหม (หัวเราะ) ตอนช่วงเรียนผมชอบดูหนังมาก ผมอยู่กาญจนบุรี
สามารถนั่งรถมากรุงเทพฯ มาดูหนังประมาณ ๒ เรื่อง แล้วก็กลับ คือแต่
ก่อนการจราจรในกรุงเทพฯ มันสบาย คุณสามารถซื้อตั๋วเที่ยงรอบโรงนี้
แล้วก็ไปต่อบ่ายสองอีกโรงนึงได้สบาย ๆ ระหว่างรอบ มันจะมีช่วงว่างอยู่
นิดนึง แล้วคุณก็นงั่ รถเมล์จากสยามไปพาราเมาท์ ไปฮอลลีวดู แล้วอีกฟาก
หนึ่งก็เป็นลิโด ตอนอยู่ต่างจังหวัดก็ท�ำงานในโรงหนังไปด้วย เพนต์รูป
เพราะว่าอยากดูหนังเยอะ ๆ โดยไม่ต้องเสียตังค์ แต่ว่าหนังต่างจังหวัด
มันเข้าน้อย โรงหนังตอนนั้นชื่อ ห้าสิงห์เหยียบโลก รั้วล้อมสังกะสี จอ
เครื่องฉาย แล้วก็เก็บตังค์ แล้วสุดท้ายผมก็มาเอ็นทรานซ์ไม่ติดปีนึง พอ
อีกปีนึงผมก็เลยตัดสินใจเรียนครูดีกว่า เพราะมันง่ายดี ก็ไปสมัครสอบครู
เรียนอยูท่ วี่ ทิ ยาลัยครูนครปฐม ๒ ปี แล้วเข้ากรุงเทพฯ มาเรียนวิทยาลัยครู
ประสานมิตรอีก ๒ ปี แต่ผมไม่ได้สอนเลย
พอช่วงเข้ากรุงเทพฯ ผมมาเขียนคอลัมน์ให้กับ ลลนา ให้กับ
สตาร์พิคส์ ผมรู้จักกับพี่แดง กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน คุยกันถูกคอก็เลย

๑๒

ไปไหนต่อไหนด้วยกัน เขาก็แนะน�ำให้ผมเริ่มเขียน ซึ่งผมก็อาศัยที่ผมดู
หนังเยอะ ก็มีแนวคิดอยู่ ผมก็เขียนวิจารณ์หนังรุ่น ๆ กับน�้ำมนต์ อยู่สกุล,
เตี้ย สนานจิตต์ บางสพาน รุ่น ๆ นั้น จนลลนาปิด แต่ว่าในลลนา ผมแทบ
ไม่ได้วิจารณ์ แค่แปลแล้วก็เขียนความเห็นส่วนตัว เพราะบางทียังไม่ได้
ดูหนัง เหมือนกึ่งแนะน�ำมากกว่า แต่อาศัยที่เรามีพื้นกับผู้ก�ำกับ สมัยนั้น
ไม่มีให้ดูหรอก นอกจากรอหนังเข้าโรง ก็ต้องรออีกนานเลยกว่าจะมีเทปผี
หนังหาดูยาก บริษัทที่ผมท�ำงาน เขาเปิดหนังสืออยู่สองเล่ม Supersonics
และก็ Weekend หนังสือหนัง หนังสือเพลง ผมก็เลยดูแลเป็น บก. อยู่
หลายปี
หลังจากท�ำหนังสือเสร็จผมก็ขยับมาท�ำโฆษณา ผมรู้จักกับคน
ในแวดวง แต่เขามีบริษัทที่ท�ำโฆษณาอยู่ เขาบอกว่าเขาขาดคนนะ ก็ให้ผม
ไปท�ำ ให้ผมไปก�ำกับเลยเพราะว่าผมรู้เรื่องหนังดี แต่ทีนี้สมัยก่อนในไทย
ไม่สามารถท�ำอะไรที่เกี่ยวกับเทคนิคได้เลย ล้างพิมพ์ได้อย่างเดียว ต้องไป
ทีญ
่ ปี่ นุ่ ผมหิว้ หนังไปทีญ
่ ปี่ นุ่ เป็นประจ�ำ แต่บริษทั ผมเนีย่ ท�ำแอนิเมชันแบบ
ไม่ใช่เซล ขยับนูน่ ขยับนี่ มันก็ได้ผลดี กลายเป็นคนมีชอื่ เสียงในด้านนีข้ นึ้ มา
เพราะว่าไม่มีคนท�ำ ตอนนั้นผมก็ท�ำอยู่บริษัทเอแอนด์เอเนตเวิร์คได้สักพัก
สุดท้ายผมก็ออกมาเป็นฟรีแลนซ์ ช่วงฟรีแลนซ์ผมถึงมีหนังไทยเข้ามา

เริ่มต้นทำ�งานเทคนิคพิเศษ
ผมชอบเทคนิค มีความรู้สึกแบบว่ามันท้าทายดี สมัยก่อนไม่มี
ใครรู้หรอก ผมก็เอาแมกกาซีนเมืองนอกมานั่งดู สมัยก่อนอินเทอร์เน็ต
ก็ไม่มีดู คุณก็ต้องไปหาหนังสือ หนังสือช่วยได้เยอะ ท�ำให้คิดว่าถ่ายโมเดล
เล็ก ๆ ให้ดูใหญ่ ใช้อะไรบ้างถ่ายคนให้กลายเป็นยักษ์ ถ่ายคนใหญ่ ๆ ให้
กลายเป็นเล็ก อะไรแบบนี้ ช่วงแรกเป็นฟรีแลนซ์ก่อน ตอนหลังก็เลย
คิดว่าพวกเครือ่ งไม้เครื่องมือมันน่ามีนะ ไอ้นกี่ ็นา่ ซื้อ ไอ้นั่นก็น่าซือ้ ก่อนจะ

วิมานมะพร้าว (๒๕๓๒)

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

เทวดาตกสวรรค์ (๒๕๓๒)
ผลงานทำ�ภาพเทคนิคพิเศษเรื่องแรก
แต่กอ่ นมันยากมาก เวลาท�ำเทคนิค เพราะว่ามันต้องท�ำกับฟิลม์
เช้าไปถึงก็ท�ำ รอเย็นล้าง ล้างพรุ่งนี้มาดู แก้ ท�ำวนไปเวียนไปอยู่แบบนี้
เทวดาตกสวรรค์ มาจากละครทีด่ งั มาก คุณชนะ คราประยูร ก็น�ำมาท�ำหนัง
มันก็มีเทคนิคตอนเทวดาไป เทวดามา มีลมพายุ มีสรรพสิ่งในห้องที่
มันวุน่ วาย ส่วนใหญ่กใ็ ส่แสง แล้วก็พวกกระดาษปลิว แล้วก็ถา่ ยฉากสวรรค์
ที่มีเมฆ วิมานมะพร้าวก็ท�ำคล้าย ๆ กับเทวดาตกสวรรค์เลย ก็คือบัง
บางส่วน แมทใส่แสง ท�ำนู่นท�ำนี่ ปู่ในวิมานมะพร้าว (๒๕๓๔) เศรษฐา
แสดง ตัวเขาจะจาง ๆ หน่อย ผมก็ท�ำแมทอะไรต่ออะไรไป วิมานมะพร้าว
ยังถ่ายเป็นฟิล์ม แต่กาเหว่าที่บางเพลง (๒๕๓๗) เนี่ยมันเริ่มมีดิจิทัลเข้ามา
ตอนนั้นกันตนาตั้งแล็บส�ำหรับท�ำดิจิทัล ส�ำหรับท�ำหนังโฆษณา ไม่ได้ท�ำ
หนังเรื่องนะ แต่เขาเอาบางส่วนมาใช้กับหนังเรื่อง ซึ่งคุณภาพมันยังไม่ดี
มากหรอก แค่พอใช้ได้ ก็คือการเทเลซีนฟิล์มลงไปในเทป D-1 ก็ท�ำ
เอฟเฟกต์ใน D-1 แล้วก็พรินต์กลับเป็นฟิล์มอีกที ซึ่งคุณภาพมันก็ลดนะ
แต่ว่าเขาก็รับกันได้

คู่กรรม (๒๕๓๘)

บางคนก็ตดิ คิวนี้ ต้องไปแย่งกันมา หรือว่าได้คนทีไ่ ม่ดมี าท�ำงานมันก็เลยไม่
ดี งานมันก็เลยไม่ดี ผมว่าหนังไทยมันมีปัญหาหลาย ๆ อย่าง ผมไม่รู้ว่า
เมืองนอกมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่า จะหาผู้ก�ำกับภาพสักคน โปรดักชัน
ดีไซน์ หน้าที่ส�ำคัญทั้งนั้นเลย แล้วมันก็ไม่ได้ดี ช่วงหลังมันบูม คนมันน้อย
ลงเรื่อย ๆ เพราะถูกแย่งไปแย่งมา เพราะงั้นคนที่ได้มันก็ไม่ค่อยดี ผมมี
ประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีหลายอย่าง กาลเวลาที่เร่งรีบ ต้องถ่ายแล้ว คิวนี้
ต้องเสร็จนะ สิง่ เหล่านีเ้ ราปรับตัวไม่ทนั การซ้อมคิวนักแสดงเนีย่ เวลาต้อง
อะไรอย่างนี้ ซึ่งผมว่าคนอื่นอาจจะมีวิธีพลิกแพลง ซึ่งต่อมาผมศึกษาได้
จากหลาย ๆ คน ไม่วา่ จะเป็นอาบัณฑิต อังเคิลทีเ่ ก่ง ๆ เขาจะมีวธิ หี ลบเลีย่ ง
ซึง่ เราไม่ได้เป็นขนาดนัน้ แล้วอีกอย่างผมรูเ้ ลยว่าเมือ่ ไหร่กแ็ ล้วแต่ทผี่ มคอย
สังเกตเรื่องเทคนิค ส่วนอื่นมันจะหลวมไปหมด มันจะไม่ดี ผมก็เลยคิดว่า
ต่อไปนีถ้ า้ ผมจะท�ำหนังใหม่ ผมจะเป็นแค่โปรดิวเซอร์แล้วก็ดแู ลเรือ่ งเทคนิค
ไม่งั้นมันเสียหมด

งานเทคนิคพิเศษในละคร
หลังจากช่วงนั้นไปแล้ว หนังไทยมันซบเซานะ การลงทุนและ
ก�ำไรมันก็น้อยลง คนก็เบี่ยงเบนที่จะไม่ท�ำหนังอะไรที่มันต้องลงทุนเยอะ
ตลาดมันไม่ดีมาก นายทุนก็เลยตัดงบ บางเรื่อง ฟังแล้ว ถ่ายได้ไงเนี่ย
มันแย่มากเลย ก็มาท�ำละครเพราะพี่คิงที่ท�ำแม่เบี้ยเนี่ยเขามาท�ำละคร
ผมก็ท�ำให้พี่คิงหลายเรื่องเลยแหละ เรื่องที่น่าจะจ�ำได้ก็คือ 4 หัวใจแห่ง
ขุนเขา ที่มันมี 4 ตอน เสร็จแล้วมันก็ดัง ก็มีเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ผมท�ำ

ลับแลคนมหัศจรรย์ (๒๕๔๐)
ผลงานกำ�กับภาพยนตร์
ผมจะบอกให้ว่า เอาคนในวงการที่ท�ำหนังร้อยคนมายืนเนี่ย
ทุกคนบอกอยากท�ำหนังไทยหมดแหละ และทุกคนก็ท�ำได้เรื่องเดียวก็เลิก
(หัวเราะ) ตอนนั้น ผมท�ำแล็บอยู่ซีเนดิจิทัลแล็บ ผู้จัดการบอกท�ำหนังด้วย
กันดีกว่า หุ้นกันคนละครึ่ง แต่เขาไม่ได้หุ้นเงินกับผมนะ เขาไปหุ้นกับ
ไฟว์สตาร์ คนท�ำอื่นก็ไม่ได้ลงเงินหรอก ลงแต่แรงแล้วก็แบ่งกันถ้าได้ก�ำไร
ขาดทุนก็เจ๊ากันไป สมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้น ก็ทางซีเนกับทางไฟว์สตาร์ก็
หุน้ กัน ผมก็ไปก�ำกับ ยืน่ เรือ่ งเสนอเรือ่ ง ก็ได้ท�ำ ส่วนดาราก็ตอ้ งเอาของเขา
ชาช่า และก็ขวัญ อุษามณี ดาราเด็ก ๆ วิ่งในกองถ่าย และก็นิกกี้ ก็เป็น
ดาราของไฟว์สตาร์ จริง ๆ ผมไม่พร้อมที่จะท�ำ เรื่องทีมเรื่องอะไร มันเป็น
ช่วงหนังบูมในไทย พอ 2499 อันธพาลครองเมือง มาหนังก็บูมแล้ว พอ
มันบูม โปรเจกต์อะไรก็ผ่านง่าย แต่ข้อเสียมันก็คือ คนที่ท�ำงานมันไม่ใช่
เราคนเดียว มันท�ำเป็นสิบ ๆ คน มันมีหน้าที่ต่าง ๆ บางคนก็ติดคิวนู้น

๑๓

ลับแลคนมหัศจรรย์ (๒๕๔๐)

ก�ำแพง (๒๕๔๒)

เยอะมาก มันต้องท�ำหิมะ แกไปถ่ายเมืองนอกมาแต่วา่ มันไม่ครบ ก็เลยต้อง
มาท�ำเพิ่มเอง ก็ท�ำให้พี่คิง พี่อ๊อฟ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่อง ๓ ท�ำให้พี่งัด สุพล
วิเชียรฉาย เรื่องเจ้ากรรมนายเวร แต่ก่อนนี่ดังมากเลยท�ำละครอะไร
แบบนี้ ผี ๆ น่ากลัว ๆ ท�ำหลายเรื่อง ช่วงแรกของการท�ำละครยังถ่าย
ด้วยเบต้าอยู่เลย เอาเบต้ามาแปลงเป็น D-1 เพราะเบต้ามันไม่ใช่ดิจิทัล
เพิ่งไม่กี่ปีเองที่เริ่มเป็นฟอร์แมตของดิจิทัล แต่ก่อนมันยังเป็นเดต้าอยู่ การ
ท�ำเทคนิคเบต้าเนีย่ มันเยือ้ งง่าย เวลาถ่ายอะไรมาแล้วมันไม่ดเี ลย อย่างเช่น
แก้วนำ�้ อยูบ่ นนีแ้ ทนทีจ่ ะเป็นอย่างนีม้ นั ก็จะเป็นขอบขึน้ มา ขอบด�ำ ๆ เวลา
ของสี คอนทราสต์ มันจะไม่ตรงเป๊ะ มันจะมีเส้น ถ้าเราดูด้วยตามันจะ
ไม่เห็น แต่เวลาเรามาท�ำเทคนิคเนีย่ สิง่ พวกนีม้ นั จะออกมา จะน่าเกลียดมาก
ช่วงหลังพอท�ำให้พี่คิงก็ยังเป็นเบต้าอยู่ ท�ำให้พี่อ๊อฟเนี่ยเป็นดิจิทัล พี่ไก่ก็
ดิจิทัลก็เลยดี เนียนขึ้น ผมก็มาท�ำณเดชน์สองคน นั่นแหละอันนั้นดังมาก
ท�ำด้วยดิจิทัล ผมไปดูการถ่ายทุกครั้งเลย

ความแตกต่างของการทำ�งานยุคฟิล์มและดิจิทัล
วิธีท�ำงานไม่ยากอะไรหรอก เพราะว่าจริง ๆ แล้ว มันพื้นฐาน
เดียวกันแหละ เหมือนกัน กระบวนการเดียวกัน แต่เพียงมันไม่ได้ล้าง
ไม่ต้องรอดู แค่เรนเดอร์ก็ดูได้เลย แต่วิธีการเดียวกัน เราใช้เครื่องมือไม่
เหมือนกัน แต่มันก็สะดวกสบายขึ้น เร็วขึ้น ง่ายขึ้น แต่ว่าในหัวใจของมัน
ยังเป็นวิธีการเดียวกัน มันไม่เปลี่ยนหรอก เปลี่ยนแค่เครื่องมือ อย่างเอา
ณเดชน์มาเดินสองคนไขว้ไปไขว้มาอะไรอย่างนี้ เคลื่อนกล้องด้วยนะ เราก็
มานัง่ คิดเป็นการบ้าน ผมชอบอะไรทีเ่ หมือนจะท�ำไม่ได้และเราท�ำได้ คนท�ำ
เทคนิคจะเป็นอย่างนี้แหละ มีความรู้สึกว่าไม่น่าท�ำได้นะ แต่ดูดี ๆ มันอาจ
จะท�ำได้นะ เครื่องมือมันก็เท่ากันแหละแต่วิธีคิดว่าจะท�ำยังไง มันชนะกัน
ตรงนั้น

เทคนิคพิเศษทางภาพที่ดี
ผมชอบเรื่องแดร็กคูล่า ของฟรานซิส ฟอร์ด คอปโปลามาก
โอ้โหเป็นงานที่ใช้เทคนิคน้อยมาก คือสมัยนั้นเขาจะพัฒนาเทคนิคกัน
มากมาย แต่พี่แกใช้แบบเก่า ๆ ใช้โมเดล ใช้อะไรบัง เปลี่ยนตัวเป็นผีก็ถอย
เข้าไปในมุมมืดเอาแค่ตาเปลีย่ นไป และอีกเรือ่ งทีช่ อบมาก ไททานิก มันเป็น
งานเทคนิคที่ไม่ใช้อะไรฟุ่มเฟือย ใช้โมเดลตลอด ผมอ่านทุกช็อตของ
ชมผลงานภาพยนตร์ที่ ล�ำเนาว์ สุดโต ได้มสี ว่ นร่วมสร้างภาพเทคนิค
พิเศษ ได้ในโปรแกรมฉายประจ�ำเดือนมีนาคม อ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่หน้า ๒๔-๒๖

๑๔

เบื้องหลังไททานิก ผมเข้าใจเลยเพราะว่าคนท�ำก็คือ เจมส์ แคเมรอน
ท�ำช่างเทคนิคมาก่อน จะเลือกใช้ทจี่ �ำเป็นจริง ๆ พอใช้แล้วมันดีมาก
เหมาะสม ผมชอบเจมส์ แคเมรอน ตั้งแต่สมัยเขาท�ำ Terminator 1
ที่ดัง ๆ ของเขา เทคนิคเขาแย่มาก แต่มันดี กลมกล่อม เนียนไปหมด
เทคนิคพิเศษมันต้องพอดี ๆ กับเรื่องราว งานเทคนิคมัน
เป็นงานที่ควรจะเสริมเรื่องราวมากกว่าการเป็นตัวของตัวเอง มัน
ไม่ต้องโดดเด่น เพียงแต่ว่ามันต้องเล่าเรื่องให้สมบูรณ์ เทคนิคพิเศษ
มันใช้เพราะว่ามันไม่รู้จะท�ำยังไงแล้ว ซึ่งเอาคนกระโดดลงจากตึก
คุณท�ำจริงไม่ได้ มันไม่รู้จะท�ำยังไงแล้ว ก็ต้องใช้หุ่น ใช้โมเดล เทคนิค
พิเศษคือการเล่าเรื่องให้กระจ่างขึ้น แต่ไม่ใช่ไปโอเวอร์ส่วนอื่น ๆ
สมัยนี้มันโอเวอร์ไปซะหมด จริง ๆ แล้วทุกครั้งที่มีคนมาบรีฟผมด้าน
เทคนิค ผมคิดในใจว่าเราไม่ต้องใช้ได้ไหม เราพยายามที่จะบอกเขา
อาจจะไม่ได้พูดตรง ๆ อาจจะพูดในใจว่าท�ำอย่างอื่นได้ไหมที่มัน
ไม่เป็นเทคนิค ไปตัดต่อเอาได้ไหม ผมไม่กล้าพูดกับเขาตรง ๆ มีความ
รู้สึกอยู่ในใจว่าเออเราท�ำอะไรที่ไม่ต้องเทคนิคก็ได้นะ สมมติการ
เปลี่ยนตัว ใช้แพนกล้องทางอื่นได้ไหม กลับมามันเปลี่ยนไปแล้ว ผม
พยายามมองแง่นั้นมากกว่า

กิจกรรม

กองบรรณาธิการ

กิจกรรมขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ นับเป็นกิจกรรมประจ�ำปีของหอภาพยนตร์ได้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้สังคม
ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ภาพยนตร์ โดยเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนเสนอรายชื่อภาพยนตร์ไทยหรือเกี่ยวข้องกับคนไทย มาให้
กับคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหลากหลายสาขาอาชีพคัดเลือกร่วมกับภาพยนตร์ทหี่ อภาพยนตร์ได้เก็บรักษาไว้มาพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ที่หอภาพยนตร์ก�ำหนดขึ้น และมีพิธีประกาศในทุกวันที่ ๔ ตุลาคม ซึ่งถือเป็นวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย
จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นช่วงบรรยากาศการเปิดให้ทุกท่านได้เสนอรายชื่อภาพยนตร์ จึงได้รวบรวมสถิติภาพยนตร์
ที่ได้รับขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ๘ ครั้งที่ผ่านมา เป็นเกร็ดให้ท่านได้อ่านกัน

๖
ผลงานของเพชรา เชาวราษฏร์
ที่แสดงน�ำหญิงในภาพยนตร์
ขึ้นทะเบียนมากที่สุด
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ผลงานของสรพงศ์ ชาตรี
ที่แสดงน�ำชายในภาพยนตร์
ขึ้นทะเบียนมากที่สุด

ผลงานของเปี๊ยกโปสเตอร์
ผู้ก�ำกับที่มีผลงาน
ขึ้นทะเบียนมากที่สุด

ภาพยนตร์ที่ได้รับคัดเลือก
ขึ้นทะเบียนมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ
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วินาที

กรรมการ
พิจารณาคัดเลือก
ในการขึ้นทะเบียน ๘ ครั้ง

ความยาวของโฆษณา
ขี้ผึ้งบริบูรณ์บาล์ม
ภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนที่สั้นที่สุด

๑๒๐
ปี

ความแตกต่างของปีที่สร้าง
ของภาพยนตร์ที่ใหม่ที่สุด
และเก่าที่สุดที่ได้คัดเลือก
ขึ้นทะเบียน
ภาพยนตร์
ที่สร้างโดยคนไทย

ความยาวของ เงิน เงิน เงิน
ภาพยนตร์ขึ้นทะเบียน
ที่ยาวที่สุด

หอภาพยนตร์ฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อภาพยนตร์ที่ท่านเห็นสมควรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ ๙ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยดูรายละเอียด
เพิ่มเติมและร่วมเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์หอภาพยนตร์ www.fapot.org

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์
โทร. ๐๒๔-๘๒-๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑

๑๕

กิจกรรม

THE
SEVENTH
SEAL
(๑๙๕๗)

ก้อง ฤทธิ์ดี

ภาพอั น ทรงพลั ง ติ ด ตา น่ า ฉงน และลื ม ไม่ ล งมากที่ สุ ด
ภาพหนึง่ ในประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์โลก มาจากฉากเปิดของภาพยนตร์
ขาวด�ำเรื่อง The Seventh Seal งานคลาสสิกปี ๑๙๕๗ ของ อิงมาร์
เบิร์กแมน ผู้ก�ำกับชาวสวีเดนผู้น�ำพาศิลปะภาพยนตร์ไปสู่ดินแดน
แห่งศาสนปรัชญาอันลึกซึ้งและน่าสะพรึงกลัว ทั้งต่อผู้เปี่ยมศรัทธาและ
ผู้ไร้ศรัทธาเสมอกัน
หลังจากภาพท้องฟ้าสีหม่น หาดกรวดคลื่นซัดสาด เราเห็น
อันโตเนียส บล๊อค อัศวินผู้กล้าเพิ่งเดินทางกลับจากร่วมรบในสงคราม
ครูเสด เชิญชวนยมทูตให้นั่งลงเล่นหมากรุกกับเขา “รู้ได้อย่างไรว่า
ข้าชอบเล่นหมากรุก” ยมทูตถาม “ข้าเคยเห็นในภาพเขียน” บล๊อคตอบ
ผู้ชมทุกยุคตั้งแต่หนังออกฉายเมื่อ ๖๒ ปีก่อน ต่างตะลึงกับการน�ำเสนอ
ภาพ “ความตาย” ในแบบตรงไปตรงมาแต่ขณะเดียวกันก็แฝงไว้ด้วย
สัญลักษณ์อันน่ากลัวและเชื้อเชิญให้ตีความในภาพนี้ บล๊อค (แสดงโดย
แม็กซ์ ฟอน ซีโดว ในวัยหนุ่ม) เห็นยมทูตปรากฏตัวต่อหน้าก็รู้ทันทีว่า
เวลาของเขามาถึงแล้ว ถึงแม้ปากจะบอกว่าไม่กลัว (“My flesh is afraid
but I’m not”) บล๊อคประวิงเวลาโดยบอกให้ยมทูตใจเย็น ๆ แล้วนั่งลง
ริมหาดเพื่อเล่นหมากรุกกับเขาก่อน เพราะหากเกมยังด�ำเนินอยู่ ยมทูต

๑๖

ก็ยังไม่สามารถน�ำตัวเขาไปได้ บล๊อคยังเดิมพันว่าถ้าเขาชนะ ยมทูตต้อง
ปล่อยให้เขามีชีวิตต่อไป การที่มนุษย์อย่างบล๊อคผัดผ่อน ซื้อเวลา แถม
ยังเล่นแง่ต่อรองกับอ�ำนาจอันยิ่งใหญ่เช่นความตาย เป็นอุปมาหลักของ
The Seventh Seal อันว่าด้วยความพยายามของมนุษย์ที่จะยื้อยุดกับ
สิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวเอง ทั้งอายุขัยและชะตากรรม
อุ ป มาเกมหมากรุ ก ดั ง กล่ า วเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ท�ำให้ The
Seventh Seal ถูกยกย่องเป็นภาพยนตร์มาสเตอร์พีซเรื่องหนึ่งของโลก
เป็นหนังทีใ่ ช้สอนในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ทัง้ ในวิชาภาพยนตร์ ปรัชญา
ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ศาสนวิทยา คริสเตียนศึกษา และ
ท�ำให้เกิดการถกเถียงเชิงจิตวิญญาณอันหนักอึง้ ลึกซึง้ โดยเฉพาะประเด็น
ว่าด้วยการมีอยู่ (หรือไม่มีอยู่) ของพระเจ้าโดยเฉพาะในยามที่โลกก�ำลัง
ตกอยู่ในวิกฤต
เรื่องราวใน The Seventh Seal เกิดขึ้นในศตวรรษที่ ๑๔
หลังจบสงครามครูเสด เมื่ออัศวินชาวคริสต์ทั้งหลายเดินทางกลับบ้าน
ในยุโรปหลังจากไปร่วมรบเพื่อปกป้องศาสนจักร สิ่งที่พวกเขาต้องเจอ
คือการระบาดของกาฬโรคครั้งใหญ่ (ที่รู้จักกันในชื่อ Black Death หรือ
Black Plague กาฬมรณะห่าลงที่ฆ่าคนในทวีปไปเกือบ ๑๐๐ ล้านคน)
อัศวินบล๊อคกับคนรับใช้ของเขาไปรบมา ๑๐ ปี และก�ำลังเดินทางกลับ
ไปยังปราสาทที่มีภรรยาของอัศวินรออยู่ ทั้งสองเดินทางผ่านดินแดน
ที่เต็มไปด้วยหายนะและคนตาย ระหว่างทางพอเจอกับผู้คนมากหน้า
ได้พบกับทัง้ ความอัปยศทางศีลธรรมของผูท้ อี่ า้ งว่าเคร่งศาสนา ทัง้ ขบวน
ผู้ที่โบยตีโทษตัวเองโดยหวังความเห็นใจของพระเจ้า และครอบครัว
นักแสดงที่ยังคงศรัทธาแม้ในยามยาก ยมทูตที่ปรากฏตัวในตอนต้น
ตามบล๊อคไปทุกที่ในระหว่างการเดินทาง และเกมหมากรุกที่เริ่มขึ้นใน
ตอนต้นยังคงด�ำเนินต่อไปจนถึงฉากสุดท้าย
อิงมาร์ เบิร์กแมน เริ่มท�ำหนังมาตั้งแต่ปี ๑๙๔๖ หรือหลัง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง และหลายเรือ่ งเป็นหนังคอเมดีท้ สี่ นุกแต่คนมักจะ
ไม่ค่อยจดจ�ำ The Seventh Seal เป็นหนังเรื่องแรกในช่วงกลาง
ของอาชีพนักท�ำหนังที่ท�ำให้เขามีชื่อเสียง และเป็นหนังเรื่องแรก ๆ ที่
เบิร์กแมนใช้ศิลปะภาพยนตร์เพื่อตรวจสอบประเด็นทางศาสนปรัชญา
อันเข้มข้น ตั้งค�ำถามที่เรียกได้ว่าทั้งตรงทั้งแรง เรื่องความเมตตาของ
พระเจ้าทีร่ าวกับจะมีนอ้ ยเกินไปหรือไม่มเี ลยในโลกทีก่ �ำลังแตกสลาย (ปี
๑๙๕๗ ที่หนังออกฉายเป็นช่วงสงครามเย็น ความหวาดกลัวสงคราม
นิวเคลียร์ล้างโลกแผ่ขยายไปทั่วยุโรป) ชื่อหนัง The Seventh Seal มา
จากบทวิวรณ์ หรือ The Book of Revelation ในคัมภีรแ์ ห่งพันธสัญญา
ใหม่ อันมีบทที่พูดถึงวันสิ้นโลก (apocalypse) ต่อมาในช่วงทศวรรษที่
๑๙๖๐ เบิรก์ แมนท�ำหนังสามเรือ่ งทีเ่ รียกกันว่า Silence of God Trilogy
ที่ต่างพูดถึงความเงียบงันของพระเจ้าในยามมนุษย์ประสบวิกฤตทาง
ศีลธรรม ได้แก่เรือ่ ง Through a Glass Darkly, Winter Light และ The
Silence หนังของเบิร์กแมนจึงมีลักษณะส�ำคัญในการท้าทายรากเหง้า
ของศิลปะยุโรปทีม่ กั ท�ำหน้าทีส่ รรเสริญความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าเท่านัน้
จริง ๆ แล้วฉากที่น่าจดจ�ำและยังท้าทายการตีความมาถึง
ปัจจุบันมีอีกอย่างน้อยสองฉาก คือฉากในโบสถ์ที่บล๊อคเข้าไปสารภาพ
บาป แต่ระหว่างที่พร�่ำความในใจออกมา คนที่เขาคิดว่าเป็นบาทหลวง
จริง ๆ แล้วคือยมทูต อีกภาพหนึ่งคือภาพ silhouette ท้ายเรื่องที่ยมทูต
พาชาวบ้านเต้นร�ำออกไปในทุ่ง เรียกกันว่าฉาก Dance Macabre
เหล่านีล้ ว้ นประกอบขึน้ เป็นภาพยนตร์ทที่ รงพลังมากทีส่ ดุ เรือ่ งหนึง่ เป็น
งานทีผ่ ชู้ มยังจดจ�ำและสมควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะรับชมบนจอในโรงภาพยนตร์
โดย The Seventh Seal ที่จัดฉายในครั้งนี้ เป็นฉบับที่บูรณะใหม่โดย
สถาบันภาพยนตร์สวีเดน Swedish Film Institute

E.T.

the Extra-Terrestrial
(๑๙๘๒)

นิศานาถ ไทรทองค�ำ

ภาพสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่หน้าตาน่าชังแต่กลับท�ำให้ผู้ชมหลงรัก
ภาพการเชือ่ มโยงจิตวิญญาณผ่านการสัมผัสปลายนิว้ ภาพจักรยาน BMX
ลอยกลางอากาศตระหง่านระหว่างดวงจันทร์กลมโตอันมีสิ่งมีชีวิตลึกลับ
ซ่อนใส่ไว้ในตะกร้าหน้ารถ หรือแม้กระทั่งค�ำว่า “E.T. home phone”
ล้วนเป็นภาพจ�ำ-วลีดังที่แสนประทับใจจากผู้ชมที่เคยชมภาพยนตร์เรื่อง
E.T. the Extra-Terrestrial ผลงานภาพยนตร์ที่ผ่านการร่ายเวทมนตร์
ของ สตีเวน สปีลเบิร์ก ที่เล่าเรื่องราวความผูกพันระหว่างเด็กชายบนโลก
มนุษย์กับสิ่งมีชีวิตประหลาดจากนอกโลก
E.T. the Extra-Terrestrial หรือ E.T. เพือ่ นรัก เป็นภาพยนตร์
ไซไฟ-แฟนตาซี จากปี ค.ศ. ๑๙๘๒ ถ่ายทอดเรื่องราวมิตรภาพของสิ่ง
มีชีวิตต่างดาวผู้ถูกทอดทิ้งไว้บนโลกของมนุษย์ เพราะตกตะลึงพรึงเพริด
กับการมาเยือนโลกมากเกินไป จนถูกยานแม่ทอดทิ้งไว้เพียงล�ำพัง กับ
เอลเลียต (เฮนรี โทมัส) เด็กชายวัย ๑๐ ปี ผูก้ �ำลังว้าวุน่ ใจและปรับตัวไม่ได้
กับการสูญเสียพ่อจากการเลิกรากับแม่ของตน เด็กน้อย ๒ เผ่าพันธุ์ผู้มา
จากดาวคนละดวง ต่างสูญเสียครอบครัวอันเคยเป็นพืน้ ทีป่ ลอดภัย ได้มา
พบกันโดยบังเอิญ โดยเอลเลียตพากลับมาบ้านของเขาแล้วมอบตู้เสื้อผ้า
ของตนให้เป็นที่พักและเป็นที่หลบซ่อนจากผู้คน พร้อมทั้งเรียกสิ่งมีชีวิต
ประหลาดนีว้ า่ E.T. และนัน่ นับเป็นจุดเริม่ ต้นของความผูกพันอันพิลกึ พิลนั่
ที่ตามมา
เอลเลียต เป็นเด็กขี้แพ้ เหงา นิ่งเงียบ และขลาดกลัว อยู่ร่วม
กับแม่และพีน่ ้องอีก ๒ คน คือ ไมเคิล (โรเบิร์ต แมคนอตตัน) พีช่ ายวัย ๑๖
ปี ทีต่ อ้ งพยายาม
ท�ำตัวเป็นผู้ใหญ่คอยดูแลน้อง ๆ ในวัน
ที่พ่อจากไป
และ เกอร์ที (ดรูว์ แบรีมอร์) น้องสาว
ผูเ้ ชือ่ มัน่ ใน
ปาฏิหาริย์ ในขณะที่ E.T. เป็นสิ่งมี
ชีวิตต่างดาวที่คอยาว หัวโต ตาโต
และมีหวั ใจทีเ่ รืองแสง มีความสามารถ
ทางด้านการเรียนรู้และปรับตัวให้
เข้ากับพฤติกรรมมนุษย์อย่างน่าทึง่
อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงจิตใจ
เ ข ้ า กั บ เ อ ล เ ลี ย ต ไ ด ้ โ ด ย
สมบู ร ณ์ แ บบ จนแทบจะ
เรียกได้ว่าเป็นร่างกายและ

วิญญาณเดียวกัน ภาพยนตร์เรื่องนี้ค่อย ๆ เล่าถึงความเชื่อมโยงกันและกัน
ระหว่างเอลเลียตและ E.T. ตั้งแต่ความรู้สึกนึกคิด การสัมผัสรับรู้ได้ในกัน
และกันถึงความสุข ความเศร้า ความเจ็บปวด ทั้งทางกายและทางใจ และ
ท�ำให้ผชู้ มค่อย ๆ ตกหลุมรัก E.T. พร้อมลบภาพความโหดร้ายของสิง่ มีชวี ติ
จากต่างดาวจากภาพยนตร์เรือ่ งอืน่ ๆ ไปอย่างสิน้ เชิง แม้การพบกันครัง้ แรก
จะท�ำให้เอลเลียตต้องตกใจไม่น้อย แต่ด้วยหัวใจอันอ่อนโยนและความ
อยากรู้อยากเห็นของพลังวัยเด็ก ได้เป็นแรงผลักดันให้เขากล้าที่จะก้าวไป
หา E.T. และเปิดใจรับ E.T. เข้ามาเป็นเพื่อน พร้อมทั้งช่วยให้เขาหาทาง
กลับบ้านด้วยการสร้างวิทยุสื่อสารกับยานแม่ แต่ภารกิจนี้ต้องพบกับ
อุปสรรคทีย่ ากยิง่ กว่า คือการต้องพยายามหลบหนีจากบรรดานักวิทยาศาสตร์
ที่ได้ข่าวการเยือนโลกของ E.T. และต้องการน�ำร่างของเพื่อนของเขาไป
ทดลองเพื่อตอบสนองความอยากรู้ของเหล่ามนุษย์ผู้ใหญ่ ที่มุ่งแต่พิสูจน์
ความจริงจนลืมใช้จินตนาการ ความรัก และความเมตตา
คงต้องยกค�ำชื่นชมให้ความเป็นพ่อมดสมฉายานามของสตีเวน
สปีลเบิร์ก ในการเล่าเรื่องและเนรมิตตัวละคร E.T. ขึ้นมาท่ามกลาง
เทคโนโลยีอนั น้อยนิด และไร้ซงึ่ คอมพิวเตอร์กราฟิกในยุคนัน้ ท�ำให้เห็นวิธี
การแก้ปัญหาของคนในยุคก่อน ทั้งการใช้ทั้งหุ่นยนต์ เด็ก และเด็กพิการ
เพื่อแสดงเป็น E.T. ในฉากที่แตกต่างกันซึ่งแม้เวลาจะผ่านไปกว่า ๓๐ ปี
การชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังสามารถท�ำให้ผู้ชมมองข้ามความต่างทาง
เทคโนโลยีของยุคสมัย สัมผัสได้ถึงความรัก ความผูกพัน มิตรภาพ หรือ
แม้กระทัง่ ความหวาดกลัว ความเศร้า ความเสียใจทีแ่ ผ่ออกมาจากตัวละคร
และยังคงท�ำให้เราย้อนนึกถึงความสุขทุก ๆ ครั้งที่เราได้ชมภาพยนตร์
เรือ่ งนี้ หากการฟืน้ คืนชีพของตัวละคร E.T. ในภาพยนตร์จะเกิดจากความ
เชื่อมั่นในปาฏิหาริย์ของเอลเลียตแล้ว ก็คงเป็นปาฏิหาริย์ของมนตราโลก
ภาพยนตร์เช่นกัน ที่ท�ำให้ E.T. the Extra-Terrestrial เป็นภาพยนตร์ที่
ตรึงหัวใจคนทั่วโลกมาอย่างยาวนาน
และความประทั บ ใจเหล่ า นี้ จ ะกลั บ มาสู ่ หั ว ใจผู ้ ช มอี ก ครั้ ง
ในกิจกรรมทึ่ง! หนังโลก วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายนนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ
โรงภาพยนตร์สกาลา

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 เปิดจ�ำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
E.T. the Extra-Terrestrial (๑๙๘๒ / ๑๑๕ นาที)
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ เปิดจ�ำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

กิจกรรม

เมื่ อ ผู ้ ห ญิ ง ท� ำ หนั ง
ลัดดา สารตายน

หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา

พิมพกา โตวิระ

มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล

บงกช เบญจรงคกุล
ขนิษฐา ขวัญอยู่

ประเทือง ศรีสุพรรณ

๒๐

ในประวัติศาสตร์กว่า ๑๒๐ ปีของภาพยนตร์ ผู้ชายได้ยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่มาตลอด โดยเฉพาะ
ในต�ำแหน่งส�ำคัญที่สุดอย่าง “ผู้ก�ำกับ” แต่หากขุดค้นให้ลึกลงไป ผู้หญิงเองก็ท�ำหนังมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เช่น
อลิซี กีย์ บลาเช (Alice Guy-Blaché) คนท�ำหนังฝรัง่ เศส หนึง่ ใน “ผูก้ �ำกับภาพยนตร์หญิง” คนแรกของโลก
ผลิตผลงานระหว่าง ค.ศ. ๑๘๙๖–๑๙๐๖ ซึง่ เป็นทศวรรษแรก หลังจากภาพยนตร์ถอื ก�ำเนิดขึน้ ใน ค.ศ. ๑๘๙๕
ในวงการภาพยนตร์ไทย มีหลักฐานแสดงว่าผูห้ ญิงท�ำหนังคนแรกอาจจะเป็นนางซ่วน ภรรยาของ
หลวงสุนทรอัศวราช ผู้สร้าง ไม่คิดเลย ซึ่งเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ประกาศสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ (แต่สุดท้าย
ได้ออกฉายเป็นเรื่องที่ ๓ ในปีถัดมา) ตามที่หลวงสุนทรฯ ได้ให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่า “เมียผมเขาจัดการ
ทั้งหมด” (แม้กระทั่งการตัดต่อ) แต่ในประวัติศาสตร์หนังไทยอันพร่าเลือนและขาดวิ่น รวมทั้งมีเบื้องหลัง
อันสลับซับซ้อนนั้น คงยากที่จะระบุว่าใครคือผู้ก�ำกับหญิงคนแรกอย่างแท้จริง หากแต่เมื่อสืบค้นจากข้อมูล
ที่หลงเหลืออยู่ ชื่อที่ปรากฏในเครดิตผู้ก�ำกับชื่อแรก ๆ ได้แก่ ประเทือง ศรีสุพรรณ ช่างถ่ายภาพยนตร์หญิง
คนแรก ผู้มีชื่อก�ำกับ ทาษรัก (๒๔๙๖–ร่วมกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์) และ สุดที่รัก (๒๔๙๘) ลัดดา สารตายน
ผู้ก�ำกับละครเวทีที่เฟื่องฟูระหว่างสงคราม มีผลงานก�ำกับหนังเรื่อง ไฟชีวิต (๒๔๙๙) และ ขบวนการเสรีจีน
(๒๕๐๑) ในขณะที่ สุพรรณ บูรณะพิมพ์ นางเอกชือ่ ดัง มีชอื่ เป็นผูก้ �ำกับ ชะอ�ำอ�ำพราง (๒๔๙๘) และทีส่ �ำคัญ
ที่สุดคนหนึ่งก็คือ หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา พระชายาของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
ผูม้ ชี อื่ ในฐานะผูก้ �ำกับหลายเรือ่ งของละโว้ภาพยนตร์ เช่น ปักธงไชย (๒๕๐๐) เชลยศักดิ์ (๒๕๐๑) ฯลฯ แสดง
ให้เห็นว่าผู้ก�ำกับหญิงเริ่มมีบทบาทในวงการภาพยนตร์ไทยมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
อย่างไรก็ตาม บทบาทผู้ก�ำกับหญิงในวงการหนังไทยยังคงถูกจ�ำกัดอยู่มาก โดยเฉพาะในยุคทอง
ของหนัง ๑๖ มม. ก่อนจะค่อย ๆ มีชื่อของพวกเธอปรากฏเพิ่มขึ้น เมื่ออุตสาหกรรมไทยกลับมาสู่ยุค ๓๕ มม.
ราว พ.ศ. ๒๕๑๕ เช่น ภรณี สุวรรณทัต ผู้จบด้านภาพยนตร์มาจากต่างประเทศ ก�ำกับ รักนิรันดร์ (๒๕๑๓)
ลมรักทะเลใต้ (๒๕๑๔) ฯลฯ อัมพร ประทีปเสน อดีตนางเอกนักบู๊ภูธร ก�ำกับ น�้ำใจพ่อค้า (๒๕๑๔) สุรีรัตน์
ล่องหน (๒๕๒๔) ฯลฯ สรวงสุดา ชลลัมพี ผู้จัดละครชื่อดัง ซึ่งเคยก�ำกับ ดั่งเม็ดทราย (๒๕๒๘) เราสอง
(๒๕๓๑) ฯลฯ นันทนา วีระชน นักเขียนดังผูค้ ว้รางวัลาตุก๊ ตาทอง ผูก้ �ำกับยอดเยีย่ มจาก ภุมรีสที อง (๒๕๓๐)
อรนุช ลาดพันนา ผู้ก�ำกับหนังบู๊ชุด ปีนเกลียว (๒๕๓๖-๒๕๔๐) รวมทั้งดาราดัง เช่น ภัทราวดี มีชูธน ก�ำกับ
รักริษยา (๒๕๒๒) ชูศรี มีสมมนต์ ก�ำกับ เมียสั่งทางไปรษณีย์ (๒๕๒๓) สะใภ้ตีนแดง (๒๕๒๕) เป็นต้น
แต่กว่าที่ผู้ก�ำกับหญิงจะเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังนั้น อาจต้องนับตั้งแต่เริ่มมีการเปิดพื้นที่ให้
แก่หนังอิสระ และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีความยืดหยุ่นให้แก่คนท�ำหนังหน้าใหม่ด้วยสาเหตุของ
เทคโนโลยีและโอกาสในการหาทุน ช่วงปลายทศวรรษ ๒๕๓๐ มาจนถึงปัจจุบนั จึงมีผหู้ ญิงท�ำหนังอิสระหลาย
คนทีโ่ ดดเด่นและมีทศิ ทางของตนอย่างชัดเจน เช่น สมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์, หม่อมหลวงมิง่ มงคล โสณกุล,
อารียา สิริโสภา, พิมพกา โตวิระ, อโนชา สุวิชากรพงศ์ ฯลฯ ในขณะที่ภาพยนตร์กระแสหลักเองก็เริ่มมี
ผูก้ �ำกับหญิงเกิดขึน้ อย่างมากมาย และมีเนือ้ หาทีห่ ลากหลาย ทัง้ หนังรัก (เดอะเลตเตอร์ จดหมายรัก (๒๕๔๗)–
ผอูน จันทรศิร)ิ หนังเด็ก (อาข่าผูน้ า่ รัก (๒๕๔๖)-สุกญ
ั ญา วงศ์สถาปัตย์, ข้าวเหนียวหมูปง้ิ (๒๕๔๙)-ศิวาภรณ์
พงษ์สวุ รรณ) หนังผี (อาปัติ (๒๕๕๘)–ขนิษฐา ขวัญอยู)่ หนังประเด็นสิทธิทางเพศ (Yes or No อยากรัก ก็รกั เลย
(๒๕๕๓)-สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีนักแสดงซึ่งผันตัวมาเป็นผู้ก�ำกับคือ มนัสนันท์
พันเลิศวงศ์สกุล และ บงกช เบญจรงคกุล รวมไปถึงในแวดวงหนังสัน้ ก็มผี ้กู �ำกับรุน่ ใหม่ที่มแี ววจะเติบโตขึน้
สูห่ นังใหญ่ จึงอาจกล่าวได้วา่ ก�ำแพงระหว่างเพศในวงการหนังไทยทีเ่ คยมีมานัน้ ก�ำลังค่อย ๆ ถูกทลายลงไป
ถึงแม้วา่ เพศของผูก้ �ำกับจะไม่ใช่สงิ่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ส�ำหรับคุณภาพของภาพยนตร์ และการแบ่งชาย-หญิง
อาจจะเป็นจารีตที่ก�ำลังถูกท้าทายในสภาวะแห่งความลื่นไหลของโลกยุคใหม่ แต่กระแสเรียกร้องให้
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ทัง้ ในระดับนานาชาติและในประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผกู้ �ำกับทีไ่ ม่ใช่ผชู้ ายได้มพี นื้ ที่
ในการแสดงออก ได้เล่าเรื่องและใช้ศิลปะภาพยนตร์เพื่อสื่อสารความรู้สึกและความคิด ก�ำลังส่งเสียงดังขึ้น
เรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง
เนื่องในวันสตรีสากล ๘ มีนาคม หอภาพยนตร์ขอเชิญชมผลงานภาพยนตร์ไทย ๑๓ เรื่องที่
ก�ำกับโดยผู้ก�ำกับหญิงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งภาพยนตร์ต่างประเทศ Wonder Woman หนัง
ซูเปอร์ฮีโร่ ผลงานของผู้ก�ำกับหญิงชาวอเมริกัน แพตตี้ เจนกินส์ ในโปรแกรม “Wonder Women
เมื่อผู้หญิงท�ำหนัง” ตลอดเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ โดยจะมีรายการเสวนาว่าด้วยผู้ก�ำกับหญิงของไทย
ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ติดตามรายละเอียดโปรแกรมได้ทหี่ น้า ๒๔-๒๙ ไม่เสียค่าใช้จา่ ยในการเข้าชม
แต่อย่างใด

กิจกรรม
ว่ากันว่าถ้าจะมีผู้ก�ำกับคนไหนที่อัลเฟรด ฮิตช์ค็อก นับถือในฝีมือ หรืออาจจะ
แอบคิดเขม่น หรือถึงขั้นอิจฉาเล็ก ๆ น่าจะเป็นผู้ก�ำกับฝรั่งเศส อ็องรี-จอร์จ คลูโซ จอม
หักมุม นักสร้างบรรยากาศระทึกขวัญจิกเก้าอี้ ผู้มองมนุษย์โลกด้วยสายตาแหลมคมเปื้อน
ตลกร้าย และตามประวัตนิ า่ จะเป็นผูก้ �ำกับคนแรกทีป่ ระกาศขอไม่ให้คนดูเข้าโรงถ้ามาสาย
หลังหนังเริ่ม และขอร้องไม่ให้สปอยล์ตอนจบของเรื่อง Les Diaboliques ที่ออกฉายใน
ปี ค.ศ. ๑๙๕๕ ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับที่ฮิตช์ค็อกขอเมื่อ Psycho ออกฉายในปี ค.ศ. ๑๙๖๐
ไม่นบั ว่าสไตล์หนังทีท่ �ำให้ฮติ ช์คอ็ กโด่งดังเป็นทีร่ จู้ กั แทบจะถอดแบบมาจากงานของคลูโซ
อ็องรี-จอร์จ คลูโซ เกิดที่ฝรั่งเศสในปี ค.ศ. ๑๙๐๗ ตอนเด็ก ๆ ป่วยเป็นวัณโรคถึงขั้นต้อง
ไปรักษาตัวในสถานพักฟื้นอยู่นาน และเชื่อกันว่าสถานที่นี้บ่มเพาะมุมมองอันหม่นมืด
ต่อโลกทีเ่ ต็มไปด้วยความป่วยไข้และความตาย คลูโซเริม่ ท�ำงานภาพยนตร์ในเยอรมันและ
ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากหนังช่วงทศวรรษที่ ๑๙๓๐ ของฟริตซ์ แลง อีกเช่นกัน เป็น
มุมมองต่อโลกที่ฉาบด้วยสีเทาด�ำแห่งความโสมมและโหดร้าย ต่อมาหลังจากเยอรมัน
ประกาศสงครามและเข้ายึดฝรั่งเศส คลูโซถูกกล่าวหาจากทุกฝ่ายว่าท�ำหนังแฝงนัยยะ
ทางการเมือง ว่าเป็นฝ่ายแอบเชียร์นาซีบ้างล่ะ ไม่ก็เป็นฝ่ายแอบด่าเยอรมัน ไม่ก็เป็น
คอมมิวนิสต์ไปเลย (เรื่องเชียร์นาซีนี่ตัดไปเลยเพราะไม่จริง)
นั่นเพราะหนังของเขาเกี่ยวข้องกับฆาตกรรม การทรยศหักหลัง
และความบกพร่องของสังคม อันเป็นภาพของยุโรปในช่วงเวลา
แห่งความวุ่นวายของสงครามและช่วงปีหลังจากนั้น
Clouzot เป็ น โปรแกรมพิ เ ศษของหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) ร่วมกับ La Fête, สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย,
สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และสถาบันฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย น�ำภาพยนตร์ของคลูโซ
๔ เรื่องมาเสนอให้ผู้ชมได้รู้จักกับผู้ก�ำกับฝีมือจัดจ้านท่านนี้
L’assassin habite au 21
(The Murderer Lives at Number 21)

ภาพยนตร์เรือ่ งแรกของคลูโซ ออกฉายในปี ค.ศ. ๑๙๔๒ เรือ่ งของต�ำรวจนักสืบ
ที่ปลอมตัวเป็นพระเข้าไปอาศัยในหอพักเพื่อหาตัวฆาตกรหลังจากเกิดเหตุ
ฆาตกรรม ซึ่งผู้ร้ายน่าจะเป็นผู้เช่าหอคนใดคนหนึ่ง ในแง่เทคนิคการเล่าเรื่อง
The Murderer Lives at Number 21 เป็นหนังเรื่องแรก ๆ ที่ใช้มุมมองแทน
สายตาฆาตกร (POV) ในขณะลงมือฆ่า ท�ำให้คนดูกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดใน
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
ต้องการซือ้ ลิขสิทธิไ์ ปท�ำหนังเช่นกัน แต่ไม่ส�ำเร็จ) เป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ในดินแดน
อเมริกากลาง เมื่อชายสี่คนที่ไม่เหลือทางเลือกในชีวิตมากนักถูกจ้างให้ขับรถ
บรรทุกขนไนโตรกลีเซอรีน สารอันตรายที่พร้อมจะเบิดอย่างรุนแรงเมื่อได้รับ
การกระทบกระเทือน โดยเฉพาะเมื่อเส้นทางขนส่งต้องผ่านภูเขาและหุบเหว
อันน่าหวาดเสียว หนังมีพล็อตที่ง่ายแสนง่าย แต่ด้วยฝีมือการก�ำกับและความ
เข้าใจในสถานการณ์ของตัวละคร ท�ำให้ The Wages of Fear เป็นหนังที่
ท�ำให้คนดูลุ้นตัวโก่งแทบทุกโค้งที่รถบรรทุกวิ่งผ่าน ลุ้นยิ่งกว่าหนังแอ็กชัน
สมัยใหม่เสียอีก ชะตากรรมของชายทั้งสี่ยังสามารถถูกมองว่าเป็นการวิพากษ์
ระบบทุ น นิ ย มที่ เ อาเปรี ย บคนงานที่ ต ้ อ งเสี่ ย งชี วิ ต เพื่ อ บริ ษั ท ในนามของ
ความเจริญ เรื่องนี้พลาดไม่ได้จริง ๆ บนจอใหญ่
รอบฉาย: วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.

Les Diaboliques

งานมาสเตอร์พซี ของคลูโซ ออกฉายในปี ค.ศ. ๑๙๕๕ Les Diaboliques พลิก
โฉมหนังเขย่าขวัญ/ฆาตกรรมในยุคนั้น และท�ำมาก่อน Psycho ของฮิตช์ค็อก
จะเข้าโรงถึงห้าปี เนือ้ เรือ่ งว่าด้วยภรรยาและชูร้ กั ของครูใหญ่โรงเรียนประถมฯ
ที่สนธิก�ำลังกันเพื่อฆ่าผู้ชายคนนี้ โดยวางแผนหาข้ออ้างให้ทั้งสองพ้นผิดอย่าง
แยบยล แต่การณ์กลับตาลปัตรเมื่ออยู่ดี ๆ ศพก็หายไปจนเกิดเป็นเรื่องราว
หนังมีองค์ประกอบทั้งหนังสยองขวัญ เหนือธรรมชาติ และฟิล์มนัวร์ การ
หักมุมตอนจบพลิกกระดานอย่างทีต่ อ้ งออกค�ำเตือนขอไม่ให้คนดูเฉลยให้คนที่
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
หลังจากความส�ำเร็จของ Les Diaboliques โดยคลูโซให้จิตรกรเอกวาดภาพ
ลงบนผ้าใบที่มองผ่านได้ โดยกล้องรับอยู่ที่อีกด้าน ใช้เวลาสามเดือนในการ
ถ่ายท�ำ หลังจากนั้นปิกัสโซท�ำลายภาพที่เขาวาดส�ำหรับหนังทั้งหมดทิ้ง ท�ำให้
นี่เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดกระบวนการท�ำงานของปิกัสโซอย่างใกล้ชิดและ
ละเอียดที่สุด
รอบฉาย: วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.

๑๙

กิจกรรม
เสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ภาพยนตร์สนทนา

เอ่ยค�ำว่า “หนังอาจินต์” หลายคนคงนึกไปถึงภาพยนตร์
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง มหา’ลัย แหมืองแร่ ที่สร้างมาจากเรื่องสั้นชุด
เหมืองแร่อันโด่งดังของ อาจินต์ ปัญจพรรค์ และเล่าถึงชีวิตคนงาน
เหมืองของอาจินต์ ก่อนที่จะกลายมาเป็นนักเขียนและบรรณาธิการ
คนส�ำคัญระดับเสาหลักของวงการวรรณกรรมไทย
แต่สิ่งหนึ่งที่นักอ่านทั่วไปอาจยังไม่เคยทราบก็คือ ไม่ใช่
แค่เรือ่ งราวในวัยหนุม่ ของอาจินต์จะได้รบั การถ่ายทอดบนแผ่นฟิลม์
หากแต่อาจินต์เองก็เคยใช้ฟลิ ม์ ภาพยนตร์บนั ทึกเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ใน
ชีวติ ของเขามาก่อน แม้จะเป็นเพียงภาพยนตร์สมัครเล่น แต่กถ็ อื เป็น
ความทรงจ�ำอันมีชีวิตที่ไม่อาจประเมินค่าได้

อาจินต์ ปัญจพรรค์ เริ่มซื้ออุปกรณ์ส�ำหรับถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่น เมื่อราว
พ.ศ. ๒๕๑๐ ด้วยเหตุผลส�ำคัญคือ ต้องการบันทึกภาพเคลื่อนไหวของเพื่อนพ้องนักเขียน
ทั้งหลาย อย่างที่เขาเคยกล่าวไว้ในข้อเขียนร�ำลึกถึง เหม เวชกร ว่า “วันที่ ๘ ธันวาคม
๒๕๑๑ นักเขียนรุ่นใหญ่ ได้นัดกันเที่ยวเรือสองฝั่งเจ้าพระยา ข้าพเจ้าจึงได้พบกับพี่เหมอีก
ครัง้ หนึง่ ... ...ข้าพเจ้าถ่ายภาพยนตร์สี ๘ มิลลิเมตรกราดทัว่ ทุกคนทีไ่ ปในเรือนัน้ และเจาะจง
ถ่ายเขา ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งเข้าไปถ่ายใกล้ ๆ ยาวกว่าคนอื่นเป็นพิเศษ ฟิล์มสองม้วน
ที่มีติดไปนั้นจบลงที่ภาพพี่เหม”
งานอดิเรกด้านนี้ของอาจินต์ด�ำเนินอยู่ได้ราว ๑๐ ปี ก่อนที่เทคโนโลยีใหม่
อย่างวิดโี อเทปจะเข้ามาแทนทีฟ่ ลิ ม์ ภาพยนตร์ในช่วงต้นทศวรรษ ๒๕๒๐ เวลาผ่านไปกว่า
๓๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ อาจินต์ได้มอบหนังสมัครเล่น หรือ “หนังบ้าน” ที่เขาเก็บรักษาไว้
รวมไปถึงอุปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายและเครื่องฉายภาพยนตร์ ๘ มม. ให้แก่หอภาพยนตร์น�ำ
มาอนุรักษ์
หนังบ้านเหล่านี้ เป็นฟิล์มขนาด ๘ มิลลิเมตร มีจ�ำนวน ๔๐ ม้วน แบ่งออกได้
เป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นม้วนเล็ก ๆ มีลกั ษณะเป็นเหมือนภาพแทนสายตาและความรูส้ กึ
นึกคิดของอาจินต์ มีทงั้ ทีถ่ า่ ยเล่นทีบ่ า้ น ถ่ายกิจกรรมทางสังคม เช่น งานศพ งานทอดผ้าป่า
หรือถ่ายระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งส่วนมากมักไปกับกลุ่มนักเขียนนักหนังสือพิมพ์
ทัง้ หมดล้วนแสดงให้เห็นถึงอุปนิสยั ทีช่ อบเฝ้ามองเฝ้าสังเกตผูค้ นและความเป็นไปต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นรอบตัว อันเป็นคุณสมบัติส�ำคัญในการเป็นนักเขียนของอาจินต์
อีกส่วนหนึ่งนั้น เป็นหนังม้วนใหญ่ที่ถ่ายแบบเป็นงานเป็นการ ซึ่งอาจินต์ได้
มอบหมายให้ผู้อื่นถ่ายให้ ประกอบด้วยเรื่อง งานมงคลสมรส แน่งน้อย–อาจินต์ เป็นภาพ
บันทึกวันแต่งงานของอาจินต์กบั แน่งน้อย ปัญจพรรค์ ทีน่ บั เป็นสารคดีพธิ กี ารแต่งงานของ
คนไทยในสมัย ๒๕๒๐ ได้อย่างดี อีกเรื่องหนึ่งคือ ฟ้าเมืองไทย ปี ๒๕๑๙ เป็นการบันทึก
งานฉลองปีที่ ๘ ของนิตยสาร “ฟ้าเมืองไทย” ที่เขาก่อตั้งขึ้น ซึ่งมีนักเขียนรวมทั้งบุคคล
ส�ำคัญในวงการต่าง ๆ มารวมตัวสังสรรค์กันอย่างสนุกสนาน มีไตเติลซึ่งอาจินต์เขียนด้วย
ลายมือบอกฉากทีละชั่วโมง ตั้งแต่หกโมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืน และปิดท้ายว่า “ปีหน้าพบ
กันใหม่ครับ” โดยขึ้นเครดิตผู้ถ่ายท�ำว่า “ธาดา” ผู้ตัดต่อว่า “เกษรา”
หนังบ้านของอาจินต์เหล่านี้ จึงมีคณ
ุ ค่าในฐานะมรดกทางประวัตศิ าสตร์ส�ำคัญ
ของวงการวรรณกรรมไทย ทั้งในแง่ที่เป็นหนังบ้านของนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง
เท่าที่เคยมีมา และในแง่ที่เป็นสื่อภาพเคลื่อนไหวที่ได้บันทึกนักเขียนทั่วฟ้าเมืองไทยในยุค
นั้นเอาไว้ได้อย่างมีชีวิตชีวา ทั้งรงค์ วงษ์สวรรค์, รัตนะ ยาวะประภาษ, นพพร บุณยฤทธิ์,
สุวรรณี สุคนธา, สง่า อารัมภีร, ชอุ่ม ปัญจพรรค์ ฯลฯ สมดังค�ำที่อาจินต์เคยกล่าวไว้เมื่อ
คราวมาร่วมงานวันหนังบ้าน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ของหอภาพยนตร์ว่า “ภาพยนตร์ท�ำให้เราได้
ดูคนตายแล้วฟื้นขึ้นมา”
เพื่อเป็นการร�ำลึกถึง อาจินต์ ปัญจพรรค์ ผู้จากไปเมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๑ หอภาพยนตร์จึงขอขุดเหมืองแห่งความหลังของอาจินต์ ปัญจพรรค์ ที่บรรจุอยู่ใน
บรรดาหนังบ้านเหล่านี้ให้กลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ ในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “เหมือง
ความหลังในหนังอาจินต์” กับวิทยากร ธาดา เกิดมงคล อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่ง
ประเทศไทย ผูถ้ า่ ยหนังเรือ่ งฟ้าเมืองไทย ในวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา
ก�ำหนดการภาพยนตร์สนทนา “เหมืองความหลังในหนังอาจินต์”

๒๐
๑๖

๑๓.๐๐ น. ฉายภาพยนตร์เรื่อง มหา’ลัย แหมืองแร่ (๒๕๔๘)
๑๕.๐๐ น. ฉายหนังบ้านของอาจินต์ ปัญจพรรค์ และสนทนากับ ธาดา เกิดมงคล
อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม

หากเอ่ยถึงคูด่ าราพ่อลูก คูห่ นึง่ ทีโ่ ดดเด่นและยังเป็นทีจ่ ดจ�ำของแฟน ๆ
นั่นคือ ภิญโญ และ พีท ทองเจือ สองพระเอกรูปหล่อต่างยุคสมัย ซึ่งจะมา
ปรากฏตัวคู่กันในกิจกรรมลานดาราประจ�ำเดือนเมษายนนี้
ภิญโญ ทองเจือ เกิดเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ จบ
การศึกษาระดับ ม.ศ. ๓ ทีโ่ รงเรียนเซนต์คาเบรียล และระดับ ม. ๘ ทีโ่ รงเรียน
โรจน์เสรีอนุสรณ์ ก่อนจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยการ
พาณิชย์ ลองบีช แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ภิญโญเริ่มเป็นนักแสดงตั้งแต่อายุประมาณ ๑๒ ปี ในภาพยนตร์เรื่อง
เหมันต์จ�ำพราก สร้างโดยกรรณสูตรภาพยนตร์ของ เฑียรร์ กรรณสูต แต่
ท้ายที่สุดแล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ออกฉาย เวลาผ่านไป เมื่อเขากลับมา
เมืองไทยในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ภิญโญก็ได้รบั การชักชวนจาก เทิง่ สติเฟือ่ ง โฆษก
และนักจัดรายการโทรทัศน์ชื่อดัง ให้มาแสดงละครโทรทัศน์ สังกัดคณะ
ศรีไทยการละคร
เส้นทางบนจอแก้วของภิญโญประสบความส�ำเร็จอย่างดีจนมีผลงาน
ละครโทรทัศน์ออกมาหลายเรื่อง ในขณะเดียวกัน เขาก็ได้ก้าวเข้ามาสู่จอเงิน
เมื่อหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล หรือ “ท่านมุ้ย” ซึ่งรู้จักกับภิญโญตั้งแต่สมัยที่
เรียนอยูท่ สี่ หรัฐอเมริกา ได้ตดิ ต่อให้เขามาแสดงภาพยนตร์ทสี่ ร้างจากนวนิยาย
ชื่อดังของสุวรรณี สุคนธา เรื่อง เขาชื่อกานต์
เขาชือ่ กานต์ ออกฉายเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยภิญโญได้รบั บทเด่นประกบ
กับ สรพงศ์ ชาตรี และ นัยนา ชีวานันท์ ด้วยรูปร่างสูงโปร่ง หน้าตาอันคมคาย
และฝีมอื การแสดงทีเ่ ฉียบขาด ส่งผลให้เขาได้รบั การกล่าวขวัญถึงจากแฟน ๆ
ภาพยนตร์เป็นอย่างมาก ปีถัดมา เขาจึงได้รับบทเป็นพระเอกเต็มตัวประกบ
คู่กับ นัยนา ชีวานันท์ ในภาพยนตร์เรื่อง นิทรา-สายัณห์
นับจากนั้น ภิญโญ ทองเจือ ก็มีผลงานการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ ในจอเงินและจอแก้ว ในช่วงปลายทศวรรษ ๒๕๑๐ ถึง ๒๕๒๐ กล่าวเฉพาะ
ผลงานภาพยนตร์ได้แก่ นางสาวมะลิวัลย์ (๒๕๑๘) มีนัดไว้กับหัวใจ (๒๕๑๘)
ประสาท (๒๕๑๘) กาม (๒๕๒๑) ชีวิตนี้..เพื่อเธอ (๒๕๒๒) หนามหยอกอก
(๒๕๒๒) แข่งรถแข่งรัก (๒๕๒๓) ค�ำมั่นสัญญา (๒๕๓๐) ก่อนที่เขาจะค่อย ๆ
ลดบทบาทด้านวงการบันเทิงเพือ่ หันไปท�ำงานด้านธุรกิจอย่างจริงจังตามทีไ่ ด้
ร�่ำเรียนมา ท�ำให้มีผลงานออกมาไม่มากนัก โดยภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่เขา
แสดงคือ แม่เบี้ย (๒๕๔๔)

พีท ทองเจือ เดิมมีชื่อจริงว่า พันธกานต์ ทองเจือ ปัจจุบันเปลี่ยน
เป็น ธนภณ ทองเจือ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๑๑ ที่สหรัฐอเมริกา
พีทได้เจริญรอยตามคุณพ่อซึง่ เป็นนักแสดงทีม่ ชี อื่ เสียง ด้วยการก้าวเข้า
สู่วงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก เขามีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือ
ความรักครั้งสุดท้าย ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล และ
จากนั้น พีทก็กลายเป็นดาราเด็กที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นด้วยฝีมือการ
แสดงที่โดดเด่นเกินวัย ทั้งจากผลงานภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักอสูร (๒๕๒๑)
และละครโทรทัศน์เรื่อง จ้อนกับแดง (๒๕๒๓-๒๕๒๕)
เมื่อก้าวเข้าสู่วัยหนุ่ม พีทยังคงมีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่อง และ
ค่อย ๆ พัฒนาจนกลายพระเอกทีม่ ชี อื่ เสียงมากทีส่ ดุ คนหนึง่ ของวงการบันเทิง
ไทย โดยในช่วงที่ก�ำลังรุ่งโรจน์ เขามีผลงานมากมายทั้งละครโทรทัศน์
ภาพยนตร์ โฆษณา รวมไปถึงการร้องเพลง
ผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องอื่น ๆ ของพีท ได้แก่ แล้วเราก็รักกัน
(๒๕๒๗) จีบส์ (๒๕๒๙) เราสอง (๒๕๓๑) หยุดไม่ได้ถ้าหัวใจจะซิ่ง (๒๕๓๘)
ผีสามบาท (๒๕๔๔) ตุก๊ แกผี (๒๕๔๗) สวยซามูไร (๒๕๕๒) แฟนใหม่ (๒๕๕๓)
ฯลฯ นอกจากนี้ พี ท ยั ง เคยได้ รั บ รางวั ล พระราชทานพระสุ รั ส วดี หรื อ
ตุ๊กตาทอง สาขานักแสดงสมทบชาย จากเรื่อง รักฤๅเสน่หา (๒๕๓๑)
ไม่เพียงแต่การเป็นนักแสดง พีทยังมีความสนใจในงานเบื้องหลัง โดย
เขาเคยน�ำชีวิตคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา สถานที่ที่เขาเติบโตและ
ร�่ำเรียน มาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง จังหวัด 77 ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึ่งเขารับบทบาททั้งผู้อ�ำนวยการสร้าง ผู้ก�ำกับร่วม และนักแสดงน�ำ
ปัจจุบนั พีทยังคงมีบทบาททัง้ ในวงการบันเทิงและวงการรถแข่ง ซึง่ เป็น
อีกหนึ่งสัญลักษณ์ประจ�ำตัวของพระเอกตลอดกาลคนนี้
วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ หอภาพยนตร์ขอเชิญแฟนหนังไทยทุก
ท่าน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๘๔
และ ๑๘๕ บนลานดารา อมตนุสรณ์ส�ำหรับดวงดาวบนโลกภาพยนตร์ไทย
ของสองพระเอกพ่อลูกคนส�ำคัญของวงการบันเทิงไทยคู่นี้ พร้อมรับฟัง
ประสบการณ์การท�ำงานที่น่าสนใจของพวกเขาเมื่อครั้งยังโลดแล่นอยู่ใน
วงการภาพยนตร์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด
ก�ำหนดการ
๑๒.๓๐ น. ฉายภาพยนตร์เรื่อง เขาชื่อกานต์ (๒๕๑๖)
๑๕.๐๐ น. พิธปี ระทับรอยมือรอยเท้าบนลานดาราของ ภิญโญ และ พีท ทองเจือ
๑๕.๓๐ น. สนทนากับภิญโญ และ พีท ทองเจือ
๑๗.๓๐ น. จบกิจกรรม

๒๑
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Imaging the Avant-Garde:
Taiwan’s Film Experiments in the 1960s
โปรแกรมหนังทดลองไต้หวันจากทศวรรษ ๑๙๖๐
ไต้หวันในคริสต์ทศวรรษที่ ๑๙๖๐ เป็นช่วงเวลาของการปิดกั้น
ทางการเมืองและข่าวสารข้อมูล วัฒนธรรมภาพยนตร์ขณะนัน้ เต็มไปด้วยหนัง
Taiyupian (หนังพูดภาษาไต้หวัน) เล่าเรื่องราวประโลมโลกในสไตล์ทาง
สุนทรียศาสตร์ที่เรียกกันว่า “สัจนิยมเข้มข้น” (healthy realist) อย่างไร
ก็ตาม บรรดาศิลปินและปัญญาชนในไต้หวัน รับรู้ถึงกระแสอะวองการ์ดของ
ฝั่งโลกตะวันตกที่ก�ำลังเติบโต ผ่านงานเขียนและงานแปลต่าง ๆ พวกเขามี
ความกระตือรือร้นทีจ่ ะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของนวัตกรรมทางความคิดใหม่ ๆ
ที่เกิดขึ้นในอีกฟากโลก ไม่นานศิลปินไต้หวันเหล่านี้รวมตัวกันแล้วเริ่มวาง
แนวคิดแบบอะวองการ์ดและเริ่มการทดลองกับภาพยนตร์และละครเวที
ภาพยนตร์ ใ นโปรแกรมนี้ เ ป็ น การคั ด เลื อ กและรวบรวมโดย
Taiwan International Documentary Film Festival (TIDF) น�ำเสนองาน
โดยศิลปินทีก่ ล้าหาญและท้าทายความคิดของไต้หวันในยุคทศวรรษที่ ๑๙๖๐
หนังทดลองเหล่านีไ้ ม่ได้ถกู เก็บรักษาหรืออนุรกั ษ์ไว้ แต่มรี อ่ งรอยปรากฏตาม
ทีต่ า่ ง ๆ และมีงานศึกษาออกมาบ้าง การปะติดปะต่อข้อมูลเข้าด้วยกันท�ำให้
เห็นภาพว่าทศวรรษดังกล่าวเป็นช่วงเวลาของหัวหอกทางความคิดและ
วัฒนธรรมอันก้าวหน้าของไต้หวัน ทีมจัดโปรแกรมของ TIDF เสาะแสวงหา
หนังจากยุคดังกล่าวอย่างยากล�ำบาก ทั้งติดต่อศิลปินที่ยังมีชีวิตอยู่ (ซึ่ง
ส่วนใหญ่อยู่ในวัย ๗๐-๘๐ ปี) ตามไปสัมภาษณ์ผู้คนในวงการจากฮ่องกง
และในประเทศตะวันตกที่เคยสัมผัสหรือติดต่อกับศิลปินไต้หวันในยุคนั้น
อีกทั้งยังสืบค้นนิตยสารชื่อ Theatre Quarterly ซึ่งเป็นวารสารส�ำคัญที่
ตีพิมพ์ในไต้หวันที่รายงานความเคลื่อนไหวของวงการศิลปะโลกโดยเนื้อหา
๙๐ เปอร์เซ็นต์เป็นการแปลบทความจากฝั่งยุโรปและอเมริกา
TIDF ยังสืบค้นต่อไปอีกเพื่อหาหนังที่เชื่อกันว่าสูญหายไปแล้ว
ตั้งแต่เมื่อ ๕๐ ปีก่อน ท้ายที่สุดสามารถรวบรวมหนังได้ ๓๔ เรื่อง ซึ่งหนัง
เหล่านี้แสดงถึงพลังสร้างสรรค์อันโดดเด่นและเป็นภาพสะท้อนของอุณหภูมิ
ทางอารมณ์ แ ละความคิด ของทศวรรษที่ ๑๙๖๐ ได้อย่างดี ยิ่งไปกว่า
นัน้ ความหลากหลายทางสุนทรียศาสตร์ของหนังเหล่านีย้ งั ท้าทายนิยามค�ำว่า
“ภาพยนตร์” อีกทั้งยังแสดงร่องรอยขรุขระ หวือหวา และกล้าหาญทาง
ความคิดอันเกิดจากความเข้าใจในสือ่ ภาพยนตร์สมัยใหม่ของช่วงเวลาดังกล่าว
ภาพยนตร์ทั้ง ๕ โปรแกรมนี้รวบรวมและจัดโปรแกรมโดย Taiwan
International Documentary Film Festival ด้วยความสนับสนุนของ
สถาบันภาพยนตร์ไต้หวัน Taiwan Film Institute และจะได้รบั การน�ำเสนอ
ในประเทศไทยร่วมกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘

๒๒

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ โดย วู้ด ลิน
ผู้อ�ำนวยการ Taiwan International Documentary Film Festival จะ
เดินทางมาแนะน�ำภาพยนตร์

RICHARD YAO-CHI CHEN’S STUDENT FILMS, 1963-66
ริชาร์ด เหยียว-ชิเฉิน เกิดที่มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เมื่อ ค.ศ.
๑๙๓๘ และอพยพมาไต้ ห วั น ใน ค.ศ. ๑๙๔๕ เริ่ ม ต้ น โดยศึ ก ษาด้ า น
สถาปั ต ยกรรมและต่ อ มาย้ า ยไปเรี ย นที่ Chicago Art Institute ใน
สหรัฐอเมริกา และส�ำเร็จปริญญาโทด้านภาพยนตร์จาก UCLA ในปี ๑๙๖๗
ก่อนจะกลับมาท�ำหนังในไต้หวันจนประสบความส�ำเร็จ
หนั ง ในโปรแกรมนี้ เ ป็ น งานสมั ย ที่ เ ขาเป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ UCLA
ประกอบด้วย The Archer แอนิเมชันวาดมือที่ดัดแปลงจากนิทานจีนเรื่อง
โฮวอี้ยิงพระอาทิตย์ Through the Years ว่าด้วยการขยายตัวทางตะวันตก
ของอเมริกาซึ่งผสมผสานข้อเท็จจริงกับเรื่องแต่ง The Mountain ที่ใช้การ
เล่าเรื่องแบบ modernist เพื่อสะท้อนการแสวงหาเสรีภาพของคนหนุ่มสาว
ในยุค ๖๐ Liu Pi-Chia สารคดีชวี ติ ทหารผ่านศึกทีร่ ว่ มกับคนงานอีกนับหมืน่
เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นหนังสไตล์ cinéma
vérité เรื่องแรกของไต้หวัน

EXPERIMENTAL SHORTS FROM THE 1960s #1
โปรแกรมนีน้ �ำเสนอหนัง ๗ เรือ่ ง จากศิลปินคนส�ำคัญ ๕ คน ได้แก่
A Morning in Taipei ของนักท�ำหนัง ไป่ ชิงจุ้ย (Pai Ching-jui) Today
และ Run ของจิตรกร หาน เฉียงหนิง (Han Hsiang-ning) Life Continued
และ My New Born Baby ของช่างภาพ ช่วงหลิง (Chuang Ling) Modern
Poetry Exhibition ของช่างภาพ ฉาง เช่าตัง (Chang Chao-tang) และ
Getting Ready for the Festival ของดีไซเนอร์ หลง สีเหลียง (Long
Sih-liang) ศิลปินเหล่านี้ต่างเคยท�ำหนังทดลองในช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนจะ
แยกย้ายไปมีชื่อเสียงในสาขาความถนัดของตัวเอง โดยไป่ ชิงจุ้ยเป็นชาว
ไต้หวันคนแรกที่ได้เข้าเรียนภาพยนตร์ในอิตาลี และกลับมาสร้างหนัง
คลาสสิกมากมายในไต้หวัน หาน เฉียงหนิงเป็นจิตรกรชือ่ ดังทีย่ งั คงท�ำงานอยู่

ตอนนี้ ช่างภาพสองคน ช่วงหลิงและฉาง เช่าตัง ต่างมีผู้ยกย่องในฝีมือ ส่วน
หลง สีเหลียงเป็นนักออกแบบศิลป์ในภาพยนตร์และหนังสือ

EXPERIMENTAL SHORTS FROM THE 1960s #2
โปรแกรมหนังทดลอง ๕ เรื่องโดยศิลปินแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเบ่งบานในวงการศิลปะยุค ๖๐ ประกอบด้วย Routine ของ หล่าวการ์
(Law Kar) นักวิจารณ์หนังทีเ่ กิดในมาเก๊าและท�ำงานในฮ่องกง กับ The Milky
Way ของ ชี่ชี่ (Xi Xi) นักเขียนฮ่องกงชื่อดัง ทั้งคู่เคยเป็นบรรณาธิการของ
นิตยสาร Theatre Quarterly อันทรงอิทธิพลและเป็นเวทีส�ำหรับศิลปินใน
การแสดงไอเดียใหม่ ๆ ของไต้หวัน รวมทั้งท�ำหนังทดลองด้วย ส่วน ทอม
ดาเวนพอร์ต คนท�ำหนังอิสระอเมริกันที่มาเรียนภาษาและวัฒนธรรมใน
ไต้หวัน และรับท�ำสารคดีให้ National Geographic ในโปรแกรมนี้ได้
น�ำเสนอหนังสารคดีเรื่องแรกของเขา T’ai Chi Ch’aun เป็นภาพของ
นักปรัชญาคนส�ำคัญก�ำลังฝึกไทเก๊กทางเมืองตอนเหนือของไต้หวัน ส่วนหนัง
สองเรื่องสุดท้ายในโปรแกรม เป็นภาพอ้างอิงถึง หวง ฮั่วเฉง (Huan Huacheng) บุคคลส�ำคัญที่ช่วงผลักดันวงการศิลปะและร่วมก่อตั้งนิตยสาร
Theatre Quarterly แต่เนื่องจากหนังที่หวงท�ำไว้ไม่หลงเหลือมาถึงปัจจุบัน
ในเรื่อง Experiment 002 จึงเป็นภาพบันทึกทีม่ าจากงานสัมมนา Theatre
Quarterly and I ที่หวงน�ำหนังเรื่อง Experiment 002 ของเขาไปจัดฉาย
ส่วนเรือ่ ง The Prophet เป็นการรีเมกละครแนวทดลองของหวง ถ่ายท�ำใหม่
โดย ซู ยู่เฉียน (Su Yu-hsien)

Mou Tun-Fei’s Films
มู่ตันเฟ่ย เกิดที่ประเทศจีนเมื่อ ค.ศ. ๑๙๔๑ และอพยพมาไต้หวัน
เมื่อ ค.ศ. ๑๙๔๙ ขณะเป็นนักเรียนศิลปะ เขาปฏิญาณว่าภาพยนตร์คืองาน
ที่เขาจะท�ำไปจนชั่วชีวิต ภาพยนตร์ขนาดยาวของเขาสองเรื่อง คือ I Didn’t
Dare to Tell You และ The End of the Track ถือได้ว่าเป็นหนังอิสระ
เรื่องแรก ๆ ที่มีการสร้างในไต้หวัน ทั้งสองเรื่องไม่ได้ออกฉายโดยไม่มีใคร
ทราบเหตุผลที่ชัดเจน แต่เชื่อกันว่าการแสดงภาพสังคมที่ปิดกั้นและเก็บกด
ใน I Didn’t Dare to Tell You และการบอกใบ้ถึงเพศสภาพใน The End
of the Track เป็นสาเหตุ หลังจากหนังไม่ได้ฉาย มู่ท้อแท้และใช้เวลาเดิน
ทางในยุโรปและอเมริกาใต้ ก่อนจะมาท�ำงานกับ Shaw Brothers Pictures
ในฮ่องกง และโด่งดังจากการท�ำหนังแนวโหดเลือดสาด
I Didn’t Dare to Tell You

I Didn’t Dare to Tell You เป็นเรื่องของนักเรียนประถมฯ ที่ท�ำงาน
พิเศษตอนกลางคืนเพื่อช่วยพ่อจ่ายหนี้ ท�ำให้มีปัญหากับโรงเรียน ถึงแม้หนัง
จะไม่ได้ออกฉายเป็นทางการและมีเพียงไม่กี่คนที่ได้ดู สไตล์สมจริงของหนัง
กลับสร้างอิทธิพลให้คนท�ำหนังรุ่นเดียวกัน โดยหนังได้สูญหายไปหนึ่งม้วน
และฉบับที่หลงเหลืออยู่มีตอนจบที่ห้วนและไม่ปะติดปะต่อ ซึ่งน่าจะมาจาก
การที่รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงเพื่อท�ำให้กลายเป็นหนังโฆษณาชวนเชื่อ

The Archer

My New Born Baby

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 นาที)

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 End of the Track

หนังยาวอีกเรื่องของมู่ ตันเฟ่ย ว่าด้วยเรื่องของเพื่อนสนิทสองคน ตง
และ หยงเช็ง เมื่อหยงเช็งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ตงเสียใจ รู้สึกผิด และ
ด�ำดิ่งสู่ด้านมืด หนังไม่ได้ออกฉาย เพราะคาดว่ามีสาเหตุจากความเป็นหนัง
เกย์แบบกลาย ๆ หนังยังมีความคล้ายคลึงกับนิยายเรือ่ ง The Noodle Stall
โดยนักเขียน เฉน ยิ่งเฉิน ที่ถูกจับเข้าคุกถึงสองครั้งเนื่องจากเข้าร่วมกับ
“กิจกรรมต่อต้านรัฐฯ”

The End of the Track

๒๓

โปรแกรมฉายเดือนมีนาคม-เมษายน
Screening Program

วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. อาปัติ

(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงท�ำหนัง)
๒๕๕๘ / ก�ำกับโดย ขนิษฐา ขวัญอยู่ / สร้างโดย สหมงคลฟิลม์
อินเตอร์เนชั่นแนล / น�ำแสดงโดย ชาลี ไตรรัตน์, พลอย
ศรนรินทร์ / ความยาว ๘๘ นาที

เดือนมีนาคม โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
มีโปรแกรมหลัก ๒ โปรแกรม โปรแกรมแรกคือ
โปรแกรมร�ำลึก สะอาด เปีย่ มพงศ์สานต์ นักแสดง
ผู้มีผลงานการแสดงในวงการภาพยนตร์มายาว
นานเกือบ ๕๐ ปี โดยได้คัดสรรผลงานเด่น ๆ
ตั้ ง แต่ อ ดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ เ ห็ น บทบาทที่
หลากหลายของศิลปินแห่งชาติท่านนี้
อี ก โปรแกรมคื อ โปรแกรม Wonder
Women เมือ่ ผูห้ ญิงท�ำหนัง ซึง่ ได้น�ำภาพยนตร์
ผลงานการก�ำกับของผู้ก�ำกับหญิงมาฉายให้ชม
เพื่อเฉลิมฉลองพลังของผู้หญิงที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนวงการภาพยนตร์ เนื่องในวัน
สตรีสากล วันที่ ๘ มีนาคม
ส�ำหรั บ เดื อ นเมษายน โปรแกรมหลั ก
โปรแกรมแรก คือ โปรแกรมผลงานของ ล�ำเนาว์
สุดโต ผู้สร้างภาพเทคนิคพิเศษให้แก่หนังไทย
หลายต่ อ หลายเรื่ อ ง และได้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ถึ ง
ประสบการณ์ ก ารท�ำงานลงในจดหมายข่ า ว
ฉบับนี้ โปรแกรมที่สองคือ โปรแกรมผลงาน
ภิญโญ และ พีท ทองเจือ คู่พระเอกพ่อลูกที่จะ
เดินทางมาประทับรอยมือรอยเท้า ณ ลานดารา
ในวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน นอกจากนี้ ในช่วง
หยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ยังมีโปรแกรมพิเศษ
ด.เด็กในหนัง น�ำหนังที่เด็ก ๆ เป็นตัวละหลัก
มาจัดฉายให้ชมเพื่อต้อนรับช่วงเวลาปิดเทอม
ของเด็ก ๆ ทั่วประเทศ

๒๔

= English Language or English Subtitle

ภาพยนตร์ทกี่ ลายเป็นปรากฏการณ์แห่งปี ๒๕๕๘
และได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนหนังไทยเพื่อชิง
รางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ
เล่าเรือ่ งราวของ ซัน เด็กหนุม่ ถูกพ่อบังคับให้มาบวช
เณรเพื่อดัดนิสัย แต่เณรซันกลับยังใช้ชีวิตเหมือน
ปกติ และได้มีความสัมพันธ์กับ ฝ้าย สาววัยรุ่น
ท้องถิ่น การกระท�ำที่ท้าทายอาบัตินี้ ท�ำให้เณรซัน
ต้องเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ลกึ ลับ รวมทัง้ ความผิด
ที่เคยท�ำไว้ ก็เข้ามาตอกย�้ำให้เขาต้องชดใช้
วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. น�้ำผึ้งขม
(โปรแกรมร�ำลึกสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์)
๒๕๑๗ / ก�ำกับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า ภาณุพันธุ์
ยุคล / สร้างโดย อัศวินภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สะอาด
เปี่ยมพงศ์สานต์, นฤมล นิลวรรณ / ความยาว ๑๒๑ นาที

ผลงานการแสดงเป็น พระเอกเต็ ม ตั ว ของสะอาด
เปีย่ มพงศ์สานต์ ในบทบาท ปุรมิ พิษณุการ หนุม่ ใหญ่
เจ้าของโรงแรมดัง ที่ซื้อตัวหญิงสาวที่ชื่อ กังสดาล
มาจากแม่ผู้หวังปลดหนี้สินด้วยการขายลูกให้อดีต
คนรักเก่าที่เธอเคยทอดทิ้งไป โดยไม่รู้ว่าลูกสาวจะ
ต้องถูกทารุณทัง้ กายใจจากแรงแค้นของปุรมิ จนเธอ
เกลียดชังเขาสุดหัวใจ
เวลา ๑๕.๐๐ น. โทน

(โปรแกรมร�ำลึกสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์)
๒๕๑๓ / ก�ำกับโดย เปีย๊ ก โปสเตอร์ / สร้างโดย สุวรรณฟิลม์ /
น�ำแสดงโดย ไชยา สุริยัน, อรัญญา นามวงศ์ / ความยาว ๑๓๖
นาที

ผลงานการแสดงเรื่ อ งส�ำคั ญ ของสะอาด เปี ่ ย มพงศ์สานต์ และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ เล่าเรื่องราว
ของ โทน เด็กวัดที่ได้เข้าไปเรียนที่กรุงเทพฯ ด้วย
ความอนุเคราะห์ของ อ๊อด ซึ่งโทนเคยช่วยชีวิตไว้
ที่นั่น โทนได้พบกับ แดง น้องสาวของอ๊อดผู้ที่เขาใช้
ความดีจนสามารถเอาชนะใจเธอได้ แต่ความรักของ
ทั้ ง คู ่ ก็ มี อุ ป สรรคส�ำคั ญ คื อ อิ ท ธิ พ ล หนุ ่ ม ใหญ่ ผู ้
กว้างขวางที่มีแผนร้ายจะครอบครองแดง

วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. The Foster Boy

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ำกั บ โดย Markus
Imboden / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย /
น�ำแสดงโดย Katja Riemann,
Stefan Kurt / ความยาว ๑๐๗
นาที (ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

หลั ง จากที่ แ ม่ เ สี ย ชี วิ ต ลง
แม็กซ์กก็ ลายเป็นเด็กก�ำพร้า
และถูกส่งตัวไปให้ครอบครัวเจ้าของฟาร์มรับอุปถัมภ์
แต่เขากลับถูกใช้แรงงานอย่างหนักเยีย่ งสัตว์ และยัง
ถูกจาค็อบลูกชายแท้ ๆ ของเจ้าของฟาร์มรังแก
อยู่ตลอด โดยมี ครูเอสเธอร์ ที่มองเห็นถึงความทุกข์
ทรมาน จึ ง สนั บ สนุ น ให้ แ ม็ ก ซ์ เ ล่ น หี บ เพลงเพื่ อ
บรรเทาความทุ ก ข์ ใ นใจและให้ เ ขากลั บ มาสดใส
เหมือนเดิม
Sun 3 Mar / 13.00 / 107 min / Germany / 2011
เวลา ๑๕.๐๐ น. La Caja 507

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๕ / ก�ำกั บ โดย Enrique
Urbizu / สนับสนุนโดย สถานเอกอั ค รราชทู ต สเปน ประจ�ำ
ประเทศไทย / น�ำแสดงโดย
Antonio Resines, Jose Coronado, Goya Toledo, Dafne
Fernández / ความยาว ๑๑๒
นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ แ นวอาชญากรรม เล่ า เรื่ อ งราวของ
โมเดสโต ปาร์โดส ผู้จัดการธนาคารที่สูญเสียลูกสาว
จากเหตุการณ์ไฟป่า เจ็ดปีต่อมาธนาคารของเขาถูก
โจรกรรม เอกสารส�ำคัญในตู้เซฟช่อง ๕๐๗ ได้
หายไป แถมภรรยาของเขายังถูกท�ำร้ายร่างกายจน
บาดเจ็บสาหัส ปาร์โดสค้นพบเอกสารลับซึ่งเปิดเผย
ความจริงที่น่าสะพรึงว่าเหตุการณ์ไฟป่าที่คร่าชีวิต
ลูกสาวเขานั้นไม่ใช่เหตุบังเอิญ การแก้แค้นของเขา
จึงได้เริ่มต้น
Sun 3 Mar / 15.00 / 112 min / Spain / 2002
วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. ผีตาโบ๋
(โปรแกรมร�ำลึกสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์)
๒๕๒๔ / ก�ำกับโดย เสน่ห์ โกมารชุน / สร้างโดย สหมงคลฟิลม์
อินเตอร์เนชั่นแนล / น�ำแสดงโดย พอเจตน์ แก่นเพชร,
เนาวรั ต น์ ยุ ก ตะนั น ท์ , สะอาด
เปีย่ มพงศ์สานต์ / ความยาว ๑๑๙
นาที

หลังจากที่เมียของ ก�ำพล ได้
เสี ย ดวงตาทั้ ง สองข้ า งจาก
อุบัติเหตุ เขาก็ได้พยายาม
ตามหาดวงตาจากเหยื่ อ ผู ้
โชคร้ายเพื่อมาผ่าตัดเปลี่ยน
ให้กับเมียของตน จนกระทั่งพบกับ พร ชายหนุ่มที่
ก�ำลังตกงาน ซึ่งถูกก�ำพลหลอกล่อให้มาท�ำงานด้วย
กัน แต่เมื่อพรเสียชีวิตลงจากการผ่าตัดของก�ำพล
เขาได้ ก ลายเป็ น ผี ที่ เ ฝ้ า คอยตามทวงดวงตาจาก
นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ด้วยความแค้น

วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

โปรแกรมพิเศษ Clouzot

เวลา ๑๗.๓๐ น. รักนิรันดร์

(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงท�ำหนัง)
๒๕๑๓ / ก�ำกับโดย ภรณี สุวรรณทัต / สร้างโดย สุริยเทพ
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์ /
ความยาว ๑๑๘ นาที

ผ ล ง า น ข อ ง ภ ร ณี
สุวรรณทัต ผู้ก�ำกับ
หญิ ง คนส�ำคั ญ ของ
ไทย เล่าเรือ่ งราวของ
ระทม สาวน้อยที่ถูก
พ่ อ ทิ้ ง ไปในช่ ว งที่ เ กิ ด สงครามแถบชายแดนไทย
เธอจึงต้องไปอยู่กับแม่ที่ฮ่องกง แต่เมื่อพ่อของเธอ
กลับมาพร้อมกับเมียใหม่ ท�ำให้แม่ของระทมตรอมใจ
ฆ่าตัวตาย ในขณะที่เธอก็ได้พบรักกับโจรหนุ่มชื่อ
รักษ์ และตัดสินใจหนีไปใช้ชวี ติ ท�ำมาหากินสุจริตด้วย
กัน โดยมีพ่อของเธอคอยกีดกันความรักครั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. นาคปรก

(โปรแกรมร�ำลึกสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย ภวัต พนังคศิริ / สร้างโดย สหมงคลฟิลม์
อินเตอร์เนชั่นแนล / น�ำแสดงโดย สมชาย เข็มกลัด, เรย์
แมคโดนัลด์, ปิตศิ กั ดิ์ เยาวนานนท์ / ความยาว ๙๒ นาที

ผลงานการแสดงอันน่าจดจ�ำของสะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ และท�ำให้ได้รบั รางวัลนักแสดงสมทบชาย
ยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์บันเทิง เล่าเรื่องราวของ
กลุ่มโจร ๓ คน ที่น�ำเงินจากการปล้นไปซ่อนในวัด
แห่งหนึ่งระหว่างหลบหนีการจับกุมของต�ำรวจ แต่
เมื่อย้อนกลับมาที่วัด กลับพบว่าสถานที่ซ่อนเงินได้
กลายเป็ น โบสถ์ ไ ปเสี ย แล้ ว พวกเขาจึ ง บั ง คั บ ให้
เจ้าอาวาสบวชให้พวกเขา เพือ่ จะได้ใช้เวลายามค�ำ่ คืน
ในการขุดฐานโบสถ์และน�ำเงินกลับมา
วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. Wonder Woman

(โปรแกรม Wonder Women
เมื่อผู้หญิงท�ำหนัง)
๒๕๖๐ / ก�ำกับโดย Patty Jenkins /
สนับสนุนโดย วอร์เนอร์ บราเดอร์ส
ประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Gal
Gadot, Chris Pine, Robin
Wright / ความยาว ๑๔๑ นาที
(ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษา
ไทย)

ไดอานา เจ้าหญิงแห่งดินแดน
แอมะซอน มุ่งมั่นกับการฝึกต่อสู้เพื่อเป็นสุดยอด
นักรบทีไ่ ม่มใี ครสามารถล้มเธอได้ แต่แล้ววันหนึง่ ชีวติ
ของเธอได้เปลีย่ นไป เมือ่ เครือ่ งบินรบของอเมริกาตก
บริเวณเกาะของเธอ ท�ำให้เธอได้พบกับ สตีฟ เธอจึง
ช่วยเหลือเขาจากการจมน�้ำ และท�ำให้ได้รู้ว่าบน
โลกนี้ยังมีสงครามอีกมากมาย เธอจึงตัดสินใจออก
เดินทางเพือ่ ยุตสิ งครามเหล่านัน้ และในการเดินทาง
ครัง้ นีท้ �ำให้เธอเรียนรูพ้ ลังทีแ่ ท้ของเธอ และโชคชะตา
ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
Fri 8 Mar / 17.30 / 141 min / English / 2017

ชมผลงานเรื่องส�ำคัญของผู้ก�ำกับชั้นครูชาวฝรั่งเศส
Henri-Georges Clouzot สนับสนุนโดย La Fête,
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย,
สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และสถาบันฝรั่งเศส ประจ�ำ
ประเทศไทย (อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทหี่ น้า 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)
วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. Yes or No อยากรัก ก็รก
ั เลย
(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงท�ำหนัง)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร / สร้างโดย คัมออน
สวีท / น�ำแสดงโดย สุชารัตน์ มานะยิ่ง, ศุภนาฎ จิตตลีลา /
ความยาว ๑๐๗ นาที

ภาพยนตร์ทวี่ า่ ด้วยความรักระหว่างเพศหญิงซึง่ ได้รบั
เสียงตอบรับอย่างดีจากผู้ชม เล่าเรื่องราวความ
สัมพันธ์ของ คิม และ พาย ที่พัฒนาจากเพื่อนร่วม
ห้องที่ไม่ถูกกันไปสู่ความรักที่ถูกกีดขวางจากแม่ผู้มี
อคติต่อคนรักเพศเดียวกัน พวกเธอจึงต้องค้นหา
ตัวเองและฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักที่
ตนเองต้องการ และคบหาดูแลกันอย่างเปิดเผยโดยที่
สังคมรอบข้างรับรู้และยอมรับ
วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. รุ่นพี่
(โปรแกรมร�ำลึกสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์)
๒๕๕๘ / ก�ำกับโดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง / สร้างโดย เอ็ม
เทอร์ตี้ไนน์ / น�ำแสดงโดย ญานนีน ภารวี ไวเกล, พงศกร
โตสุวรรณ, คาร่า พลสิทธิ์ / ความยาว ๑๐๘ นาที

ผลงานการแสดงภาพยนตร์
เรื่ อ งสุ ด ท้ า ยของสะอาด
เปี่ยมพงศ์สานต์ เล่าเรื่องราว
ของ อทิติ เด็กสาวชั้น ม.๖ ที่
สามารถสั ม ผั ส วิ ญ ญาณได้
จากการดมกลิ่น กับวิญญาณ
ชายหนุม่ ทีเ่ ธอเรียกว่า “รุน่ พี”่
ทีไ่ ด้รว่ มกันสืบคดีฆาตกรรมที่
เกิดขึ้นเมื่อ ๕๐ ปีก่อนในวังเก่าของเชื้อพระวงศ์
ท่านหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อทิติเรียนอยู่
ในขณะเดียวกันเธอเองก็ต้องค้นหาว่าวิญญาณของ
รุ่นพี่ผู้นี้คือใคร และตายด้วยสาเหตุอะไร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. เด็กโต๋
(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงท�ำหนัง)
๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย อารียา สิริโสภา, นิสา คงศรี / สร้างโดย
ไทยฟิล์มพิคเจอร์ส, พิกโอนาย / น�ำแสดงโดย ประยูร ค�ำชัย,
เยาวเรศ อุตตะมะติง, เรียงใจ เลาย้าง / ความยาว ๑๐๐ นาที

ภาพยนตร์สารคดีที่ติดตามชีวิตของเด็กชาวเขาเผ่า
ต่าง ๆ ที่เดินทางมาเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ในโรงเรียนบ้านแม่โต๋ อ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน พวกเขายังต้อง
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันและช่วยกันท�ำงาน โดยมีครู
คอยให้ความดูแลใส่ใจ และมีครูใหญ่ทสี่ ร้างโรงเรียน
นี้ขึ้นมาเป็นผู้รับผิดชอบต่อทุกชีวิตที่อยู่ด้วยกัน
วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. ดูหนังคลาสสิกกับ
ม.ล.วราภา เกษมศรี

ร่วมชมหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี ผู้อยู่
เบื้องหลังหนังไทยเรื่องส�ำคัญหลายเรื่องและเป็นครู
สอนภาพยนตร์แก่นักเรียนโรงเรียนทางเลือกและ
ค่ายอบรมต่าง ๆ มากมาย ที่จะมาชวนผู้ชมร่วม
แลกเปลีย่ นมุมมองต่อโลกและชีวติ หลังชมภาพยนตร์
วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. รายการเสวนาภาพยนตร์

เมื่อผู้หญิงทำ�หนัง
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ www.fapot.org
เวลา ๑๕.๐๐ น. Sad Beauty
เพื่อนฉัน ฝันสลาย

(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงท�ำหนัง)
๒๕๖๑ / ก�ำกั บ โดย บงกช เบญจรงคกุ ล / สร้ า งโดย
เอ็ม พิคเจอร์ส / น�ำแสดงโดย โฟว์เร้นซ์ เฟร์เวอร์, ภัควดี
เพ็งสุวรรณ / ความยาว ๙๓ นาที

ภาพยนตร์ทไี่ ด้รบั แรงบันดาลใจ
จากเรื่องจริงของผูก้ �ำกับ ตัก๊
บงกช เบญจรงคกุล ว่าด้วย
เรือ่ งราวมิตรภาพ การเดินทาง
ความรัก และการฆาตกรรม
ของสองสาวเพื่อนรัก คือ โย
นางแบบชื่อดัง กับ พิม ผู้เป็น
เพื่ อ นรู ้ ใ จกั น มาตั้ ง เเต่ ส มั ย
เด็ก ๆ แต่เหตุการณ์พลิกผัน เมื่อวันหนึ่งโรคร้ายได้
เข้ า มาเยื อ นชี วิ ต ของพิ ม พร้ อ มกั บ ที่ ทั้ ง สองต้ อ ง
พยายามปกปิดเหตุการณ์ฆาตกรรมที่ร่วมกันท�ำไว้
เพราะหากมีใครรู้ชีวิตของเธอทั้งคู่จะต้องพังลงใน
พริบตา

๒๕

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก

เวลา ๑๗.๓๐ น. ปีนเกลียว
(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงท�ำหนัง)
๒๕๓๗ / ก�ำกับโดย อรนุช ลาดพันนา / สร้างโดย ๑๓๘/๑
เอนเตอร์เทนเมนท์ / น�ำแสดงโดย ใจ จันทร์มลู ตรี, วีรศาสตร์
หมืน่ ไวย์ / ความยาว ๙๙ นาที

เวลา ๑๗.๓๐ น. สะพานรักสารสิน
(โปรแกรมร�ำลึกสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์)
๒๕๓๐ / ก�ำกับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์
โปรดักชั่น / น�ำแสดงโดย รอน บรรจงสร้าง, จินตหรา
สุขพัฒน์, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ / ความยาว ๑๒๑ นาที

ผลงานการก�ำกับของอรนุช
ลาดพั น นา น้ อ งสาวของ
พันนา ฤทธิไกร นักแสดงและ
ผู้สร้างภาพยนตร์บู๊คนส�ำคัญ
ของไทย เล่ า เรื่ อ งราวของ
ชาวบ้านในสลัมหนองจอกที่
ได้รบั ความเดือดร้อนจากการ
ไล่ทขี่ องเสีย่ เทพผูท้ รงอิทธิพล จนส่งผลให้ กด นักเลง
ของหมู่บ้านต้องออกโรงมาปกป้องถิ่นฐานของตน
และจับตัว อ้น ลูกสาวเสี่ยเทพมาเป็นตัวประกัน

ผลงานการแสดงที่ท�ำให้สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์
ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ สาขานักแสดงสมทบชาย
ยอดเยี่ยม ดัดแปลงจากโศกนาฏกรรมความรักของ
หนุ่มสาวชาวภูเก็ต เรื่องราวของ ธ�ำรงค์ ชายหนุ่ม
ผู้มีอาชีพขับรถสองแถวและรับจ้างกรีดยาง เขา
ชอบพอกับ อิ๋ว นักศึกษาวิทยาลัยครู แต่พ่อของอิ๋ว
กลับพยายามแยกทั้งคู่จากกัน ทั้งคู่จึงตัดสินใจที่จะ
กระโดดสะพานสารสิน เพื่อไม่ให้ใครพรากพวกเขา
ออกจากกันได้อีกต่อไป

ฉาย Seventh Seal (๒๕๐๐) เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บัตรราคา ๑๒๐ บาท
๑๔๐ บาท และ ๑๖๐ บาท (งดฉายภาพยนตร์ที่
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)
วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. ผ่าปืน
(โปรแกรมร�ำลึกสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์)
๒๕๒๒ / ก�ำกับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอก
การภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์
ยุกตะนันท์ / ความยาว ๙๙ นาที

เมื่อเกิดเหตุปล้นเพชรที่ศูนย์การค้าสยาม ท�ำให้
โจรถูกยิงตายด้วยฝีมือของ พ.ต.ท. ก�ำปั่น สร้าง
ความแค้นให้กับ ช้วน ผู้เป็นพี่ชายของผู้ตาย เขาจึง
คอยดักล้างแค้นอยู่ตลอด เป็นเหตุให้ ร.ต.ท. หญิง
ดวงสมร ที่ก�ำลังเรียนรู้งานจากก�ำปั่นติดร่างแหไป
ด้วย สุดท้ายเมือ่ ช้วนเปลีย่ นแผนมาเป็นการลักพาตัว
เด็ก ก�ำปั่นจึงจ�ำต้องพาเด็ก ๆ ออกมาให้พ้นจาก
อันตราย โดยมีดวงสมรคอยช่วยอีกแรง
วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. ภุมรีสีทอง

(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงท�ำหนัง)
๒๕๓๑ / ก�ำกับโดย นันทนา วีระชน / สร้างโดย เอ.เอ็น.
โปรดั ก ชั่ น / น�ำแสดงโดย ยุ ร นั น ท์ ภมรมนตรี , สิ น จั ย
เปล่งพานิช / ความยาว ๙๕ นาที

ผลงานการก�ำกับของ นันทนา
วีระชน นักเขียนผู้มีผลงาน
สร้ า งเป็ น ภาพยนตร์ ห ลาย
เรือ่ ง เล่าเรือ่ งราวของ ผึง้ หรือ
ภุมรี สาวสวยทีถ่ กู ตราหน้าว่า
เป็ น ผู ้ ห ญิ ง ที่ มี ด วงกิ น สามี
ท�ำให้เธอตัดสินใจออกจากหมู่บ้านเข้ามาท�ำงานใน
กรุงเทพฯ ที่นั่น เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการท�ำงาน
เป็นเลขาฯ แต่เมื่อต้องตกเป็นที่หมายปองของ พิสัย
เพื่อนจอมเจ้าชู้ของเจ้านาย ชีวิตของผึ้งต้องประสบ
กับเรื่องราวร้าย ๆ อีกครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. The School in the Woods

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 16mm
๒๕๔๕ / ก�ำกับโดย Yoshiharu
Nishigaki / สนับสนุนโดย เจแปน
ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ / น�ำแสดง
โดย Haruma Miura, Ai Kanzaki /
ความยาว ๑๐๘ นาที (ภาษาญี่ปุ่น
ค�ำบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ที่เล่าถึงครอบครัว
คาวาอิ ซึง่ มี มาซาโอะ เป็นลูกชายคนทีส่ ามของบ้าน
เขาอยากจะท�ำสวนสัตว์ที่สวนหลังบ้านของตนเอง
วันหนึง่ มิโยโกะ สาวน้อยจากโตเกียว ได้เข้ามาเรียน
ที่โรงเรียน เพื่อหนีความเศร้าจากการสูญเสียพ่อไป
ในสงคราม จนเมือ่ เธอได้พบกับมาซาโอะและเพือ่ น ๆ
ความเศร้านัน้ จึงค่อย ๆ บรรเทาลง

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. LOVESUCKS เลิฟซัค

(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงท�ำหนัง)
๒๕๕๘ / ก�ำกับโดย มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล / สร้างโดย
True Vision Original Picture / น�ำแสดงโดย เทย่า โรเจอร์ส,
เจมส์ แม๊กกี้ / ความยาว ๙๐ นาที

เจ หญิงสาวผู้ประกาศข่าว
กี ฬ ามื อ หนึ่ ง ของช่ อ งต้ อ ง
ต้อนรับวัยสามสิบ ด้วยการ
ถู ก ถอดจากสถานี เ พราะมี
รุ ่ น น้ อ งวั ย เด็ ก กว่ า เข้ า มา
แทน และยังถูกนอกใจจาก
แชมป์ แฟนหนุ่มที่คบหากัน
มานาน เธอจึ ง ตั ด สิ น ใจมี
สัมพันธ์กับ อ๊อฟ หนุ่มหล่ออีกคน หนึ่งปีของการ
รักษาแผลใจที่ผ่านมา ท�ำให้เธอต้องเลือกระหว่าง
เริ่มต้นความรักกับคนใหม่ หรือเริ่มต้นใหม่กับคนรัก
เก่าที่เคยนอกใจเธอ
เวลา ๑๕.๐๐ น. สาวคาราโอเกะ

35mm

(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงท�ำหนัง)
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย วิศรา วิจิตรวาทการ / สร้างโดย ฮิดเด้น
รูสเตอร์ ฟิลม์ / น�ำแสดงโดย ศุภวิชญ์ มีเปรมวัฒนา, สา สิทธิจนั ทร์ /
ความยาว ๗๗ นาที

สา สาวบ้านนอกเข้าเมือง
กรุงตั้งแต่อายุ ๑๕ ปี เธอ
ท�ำงานในโรงงานได้ค่าแรง
วันละไม่ถึง ๑๐๐ บาทอยู่
สามปี กระทั่งตัดสินใจเข้า
ท�ำงานในบาร์ ค าราโอเกะ
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ครอบครั ว
ให้มากขึ้น สี่ปีหลังจากนั้น
เธอได้พบผู้ก�ำกับภาพยนตร์ จนกลายเป็นดาวเด่น
และเป็นแรงบันดาลใจส�ำคัญที่ท�ำให้เธอเลือกที่จะ
เปลี่ยนเส้นทางชีวิตด้วยตัวของเธอเอง
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

งดฉายเนื่ อ งจากการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทน
ราษฎรไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. Fleurette

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๕ / ก�ำกั บ โดย Sergio Tréfaut / สนั บ สนุ น โดย
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว
๘๐ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีของลูกชายที่พยายามถ่ายทอด
และท�ำความเข้าใจถึงเรื่องราวชีวิตในอดีตที่ผ่านมา
ของผู้เป็นแม่วัย ๗๙ ปี ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของความรัก
จนกระทั่งถึงช่วงเหตุการณ์การปฏิวัติของโปรตุเกส
ซึง่ เป็นสาเหตุหนึง่ ของการเปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว
Wed 27 Mar / 17.30 / 80 min / Portugal / 2002
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. รักริษยา

35mm

(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงท�ำหนัง)
๒๕๒๒ / ก�ำกับโดย ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ / สร้างโดย จี.พี.
โปรโมชัน่ / น�ำแสดงโดย ธิตมิ า สังขพิทกั ษ์, ชลิต เฟือ่ งอารมณ์,
ดวงใจ หทัยกาญจน์, จักรรัตน์ วีรสาร / ความยาว ๑๐๐ นาที

ผลงานการก�ำกับของครูคนส�ำคัญแห่งวงการบันเทิง
ไทย ภัทราวดี มีชูธน เล่าเรื่องราวของ ปัทมา และ
เชษฐ์ ชัชวาลย์ บุตรก�ำพร้าของคุณประจักษ์ เศรษฐี
ม่าย เมื่อทั้งคู่เติบใหญ่เป็นหนุ่มสาว ความรู้สึกของ
ปัทมาทีม่ ตี อ่ เชษฐ์แบบพีช่ ายกลับกลายเป็นความรัก
ทีต่ อ้ งซ่อนเร้น จนเมือ่ คุณประจักษ์รบั เอาภรรยาใหม่
และลูกสาวของเธอมาอยูร่ ว่ มชายคาเดียวกัน เรือ่ งราว
รักริษยาจึงอุบัติขึ้นอย่างไม่อาจคาดเดา
วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. ข้าวเหนียวหมูปิ้ง
(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงท�ำหนัง)
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย ศิวาภรณ์ พงษ์สุวรรณ / สร้างโดย
สหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชัน่ แนล / น�ำแสดงโดย นวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ, เฉลิมพล ทิฆมั พรธีรวงศ์ / ความยาว ๑๐๕ นาที

ข้าวเหนียว เด็กหญิงวัย ๘ ขวบ ต้องจากครอบครัว
เพื่อมาอาศัยอยู่ที่บ้านญาติ เธอรู้สึกเหงาและว้าเหว่
กระทั่ ง วั น หนึ่ ง ข้ า วเหนี ย วได้ พ บกั บ ลู ก หมาชื่ อ
หมูปิ้ง และแอบน�ำมาเลี้ยงไว้ในบ้าน ทั้งสองผูกพัน
รั ก ใคร่ กั น กระทั่ ง เมื่ อ ความลั บ เรื่ อ งหมู ป ิ ้ ง แตก
ขึ้นมา ท�ำให้ข้าวเหนียวและเพื่อนรักของเธอต้อง
พลัดพรากจากกัน

วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ภาพยนตร์สนทนา
เวลา ๑๓.๐๐ น. มหา’ลัยเหมืองแร่

๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย จิระ มะลิกุล / สร้างโดย จีเอ็มเอ็ม ไท
หับ / น�ำแสดงโดย พิชญะ วัชจิตพันธ์, ดลยา หมัดชา, สนธยา
ชิตมณี / ความยาว ๑๐๕ นาที

ภาพยนตร์ จ ากเรื่ อ งสั้ น ชุ ด
“เหมืองแร่” ผลงานของอาจินต์
ปัญจพรรค์ เล่าเหตุการณ์ในปี
พ.ศ. ๒๔๙๒ ของอาจินต์ วัย
๒๒ ปี ผูเ้ ป็นนิสติ ชัน้ ปีที่ ๒ จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ก ลั บ ถู ก รี ไ ทร์ อ อกจาก
มหาวิทยาลัย พ่อของเขาจึงส่งไปดัดนิสัยที่เหมือง
กระโสม จังหวัดพังงา ทีซ่ งึ่ เขาต้องปรับตัวเข้ากับชีวติ
ท่ามกลางป่าเขาทีไ่ ร้สงิ่ อ�ำนวยความสะดวกใด ๆ โดย
มีมิตรภาพจากเพื่อนพี่น้องชาวเหมืองที่คอยช่วยให้
เขาเติบโตและได้เรียนรู้ชีวิตจริงที่ไม่สามารถหาได้
จากต�ำราเล่มไหน
เวลา ๑๕.๐๐ น. รายการภาพยนตร์สนทนา
“เหมื อ งความหลั ง ในหนั ง อาจิ น ต์ ” ชม

หนังบ้านของ อาจินต์ ปัญจพรรค์ ทีร่ วบรวมเรือ่ งราว
ชีวิตของเขาและภาพเคลื่อนไหวของนักเขียนไทย
ไว้จ�ำนวนมาก พร้อมสนทนากับ ธาดา เกิดมงคล
อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาสมุทรและสุสาน
(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงท�ำหนัง)
๒๕๕๘ / ก�ำกับโดย พิมพกา โตวิระ / สร้างโดย เอ็กซ์ตร้า
เวอร์จนิ้ / น�ำแสดงโดย ศศิธร พานิชนก, อุกฤษ พรสัมพันธ์สขุ /
ความยาว ๑๐๕ นาที

ไลลา หญิงสาวชาวมุสลิมและ
ซูกู๊ด น้องชายของเธอ เดินทาง
จากกรุงเทพฯ ไปยังปัตตานี
โดยมี ต้อย เพื่อนของน้องชาย
ร่วมเดินทางด้วย เป้าหมายของ
การเดิ น ทางครั้ ง นี้ คื อ การไป
เยี่ ย มป้ า ที่ ไ ม่ ไ ด้ ติ ด ต่ อ กั น มานาน พวกเขาต้ อ ง
ออกเดินทางไปสู่ดินแดนที่ไม่คุ้นเคยในช่วงเวลาที่
สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศก�ำลังตึงเครียด
เวลา ๑๕.๐๐ น. ดาวคะนอง

(โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงท�ำหนัง)
๒๕๕๙ / ก�ำกับโดย อโนชา สุวชิ ากรพงศ์ / สร้างโดย อิเล็คทริค
อีลฟิลม์ / น�ำแสดงโดย อารักษ์ อมรศุภศิร,ิ วิศรา วิจติ รวาทการ /
ความยาว ๑๐๖ นาที

เรือ่ งราวของผูก้ �ำกับภาพยนตร์
หญิ ง กั บ อดี ต นั ก ศึ ก ษานักกิจกรรมในช่วงเหตุการณ์
“๖ ตุลา” ผู้เป็นแรงบันดาลใจ
ของเธอ บริ ก รสาวผู ้ เ ปลี่ ย น
งานเป็นประจ�ำ และนักแสดง
ชายหญิงคู่หนึ่ง ทั้งหมดต่างมีความเชื่อมโยงกันด้วย
สายใยที่แทบจะมองไม่เห็นและถูกบอกเล่าอย่าง
กระจัดกระจาย แต่กลับเปิดเผยให้เห็นถึงความสลับ
ซับซ้อนที่มีผลต่อวิถีชีวิตของตัวละครแต่ละตัว

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. เราสอง (โปรแกรมผลงาน พีท ทองเจือ)
๒๕๓๑ / ก�ำกับโดย สรวงสุดา ชลลัมพี / สร้างโดย ที.เค.อาร์.
กรุ๊ป / น�ำแสดงโดย บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, พีท ทองเจือ, รัญญา
ศิยานนท์ / ความยาว ๙๙ นาที

เรื่องราวของ พีท กับ เปิ้ล คู่รักที่มีนิสัยตรงข้ามกัน
ในขณะที่พีทเป็นหนุ่มหล่อฐานะร�่ำรวยและเจ้าชู้
แต่เปิ้ลกลับเป็นหญิงสาวที่เรียบร้อยและตั้งใจเรียน
วันหนึ่ง ความรักของทั้งสองก็เกิดค�ำถาม เมื่อเปิ้ลได้
พบกับ ท็อป หนุม่ บ้านนอกทีท่ �ำงานส่งตัวเองมาเรียน
ต่อทีส่ กอตแลนด์และตกหลุมรักเปิล้ ทันทีเมือ่ แรกพบ
ความเอาใจใส่ของท็อปที่ต่างจากพีทได้ท�ำให้จิตใจ
เปิ้ลเริ่มจะสั่นคลอน
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. หนามยอกอก

(โปรแกรมผลงาน ภิญโญ ทองเจือ)
๒๕๒๒ / ก�ำกับโดย กรสวัสดิ์ / สร้างโดย โอ.พี. พิคเจอร์
อาร์ตติส / น�ำแสดงโดย วิฑูรย์ กรุณา, ภิญโญ ทองเจือ, อ�ำภา
ภูษิต, ศรีไศล สุชาตวุฒิ / ความยาว ๑๒๒ นาที

หลังอกหักจากรักแรกที่บ้านนา จรรยาก็บุ่มบ่ามหนี
มากรุงเทพฯ และได้พบ วิษณุ วิศวกรหนุ่มใหญ่บน
รถไฟ เขาคอยช่วยเหลือเธอเรื่องที่พัก จนเกิดเป็น
ความรักและแต่งงานในที่สุด ทว่าเมื่อถึงคราวที่ ขุน
คนรักเก่าของจรรยาเข้ามาเสี่ยงโชคในเมืองกรุงบ้าง
โชคชะตากลับแกล้งให้ขนุ ได้พบรักกับ แพ็ต น้องสาว
วิษณุ รวมทั้งจรรยาอีกครั้ง ขุนกับจรรยาพยายาม
ปรับความเข้าใจกันโดยไม่รู้เลยว่า จะกลายเป็น
หนามยอกใจคนรักของแต่ละฝ่าย
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. กาเหว่าที่บางเพลง

(โปรแกรมผลงาน ล�ำเนาว์ สุดโต)
๒๕๓๗ / ก�ำกบั โดย นิรตั ติศยั กัลย์จาฤก / สร้างโดย กันตนา / น�ำแสดง
โดย ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, หัทยา เกษสังข์ / ความยาว ๑๑๘ นาที

เรื่ อ งราวแปลกประหลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น ณ หมู ่ บ ้ า น
บางเพลง ในคืนวันลอยกระทง ได้เกิดเหตุการณ์
พระจันทร์ทรงกลดขึ้นท�ำให้ทุกสิ่งหยุดไปชั่วขณะ
ต่อมา ผูห้ ญิงในหมูบ่ า้ นไม่วา่ จะเป็นหญิงสาว คนชรา
หรือแม่ชี กลับตั้งครรภ์พร้อมกันโดยไม่มีสาเหตุ เมื่อ
คลอดออกมา เด็กทีเ่ กิดจากการตัง้ ครรภ์ลลี้ บั เหล่านี้
กลับมีหน้าตาที่แปลกประหลาด และมีพลังลึกลับ
แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไป
วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. แม่เบี้ย

(โปรแกรมผลงาน ภิญโญ ทองเจือ และ ล�ำเนาว์ สุดโต)
๒๕๔๔ / ก�ำกั บ โดย สมจริ ง ศรี สุ ภ าพ / สร้ า งโดย ไท
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ / น�ำแสดงโดย นภคปภา นาคประสิทธิ์,
พุฒิชัย อมาตยกุล / ความยาว ๙๙ นาที

ชนะชล เป็นชายหนุ่มผู้เพียบพร้อมทั้งการงานและ
ชีวิตครอบครัว แต่กลับมีปมบางอย่างในใจเกี่ยวกับ
เรือนไทย เขารูเ้ พียงตนจะมีความสุขอย่างประหลาด
เมื่อได้ใกล้มัน จนการร่วมทัวร์เรือนไทยครั้งหนึ่ง
ท�ำให้เขาได้พบกับ เมขลา ไกด์สาวผู้ปราดเปรียว
เปี่ยมเสน่ห์ ไม่ช้าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เลยเถิด
แต่ทุกครั้งที่เขาเข้าใกล้เธอ งูเห่าแม่เบี้ยตัวหนึ่งกลับ
คอยป้วนเปี้ยนให้เห็นอยู่เสมอ

วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. เทวดาตกสวรรค์

(โปรแกรมผลงาน ล�ำเนาว์ สุดโต)
๒๕๓๒ / ก�ำกบั โดย ชนะ คราประยูร /
สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ / น�ำ
แสดงโดย สันติสขุ พรหมศิร,ิ จินตหรา
สุขพัฒน์ / ความยาว ๑๐๙ นาที

ผลงานการท�ำเทคนิ ค พิ เ ศษ
ด้านภาพเรือ่ งแรกของ ล�ำเนาว์
สุดโต เล่าเรื่องราวเทพ เทวดา
ทีถ่ กู ส่งลงมาส�ำรวจโลกมนุษย์
เพื่อหาค�ำตอบว่าท�ำไมคนดีถึงขึ้นสวรรค์น้อยลง แต่
กลับมีเหตุให้เขากลับขึน้ สวรรค์ไม่ทนั และต้องอาศัย
อยูก่ บั แอ๊ด นักข่าวหนุม่ ไฟแรง ส่งผลให้เทพได้เรียนรู้
ถึงกิเลสตัณหาของมนุษย์ จนเริ่มขัดต่อกฎสวรรค์
เพราะต้องการพิสูจน์ว่าคนดีจริง ๆ จะต้องได้ดี
เวลา ๑๕.๐๐ น. ลับแลคนมหัศจรรย์

(โปรแกรมผลงาน ล�ำเนาว์ สุดโต)
๒๕๔๐ / ก�ำกับโดย ล�ำเนาว์ สุดโต /
สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ / น�ำ
แสดงโดย ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, ชาช่า
อัลเทอร์เมท / ความยาว ๑๐๔ นาที

ผลงานการก�ำกับภาพยนตร์
เรื่องแรกและเรื่องเดียวของ
ล�ำเนาว์ สุดโต เล่าเรื่องราว
ของเจ้าหญิงทีถ่ กู จับตัวมาจาก
เมืองลับแล เมืองที่มีแต่ผู้คนตัวเล็กเท่าหัวแม่มือ
ฮะเมือง และ ดอยปา ทหารของเมืองจึงต้องออกตาม
หาเจ้ า หญิ ง พวกเขาได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จาก
สองพี่น้อง ต้อย และ ติ่ง โดยมีเงื่อนไขว่าต้องรีบหา
เจ้าหญิงให้พบและพาเธอกลับเมืองให้ได้ภายใน
เจ็ดวัน ก่อนที่ประตูมิติจะปิดลง
วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. Stefan Zweig: Farewell
to Europe (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๕๙ / ก�ำกับโดย Maria Schrader / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Josef Hader,
Barbara Sukowa / ความยาว ๑๐๖ นาที (ภาษาเยอรมัน
ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

เรื่องราวของ สเตฟาน ซไวจ์ นักเขียนชาวออสเตรีย
เชื้อสายยิวผู้เป็นหนึ่งในนักเขียนภาษาเยอรมันที่มี
ผู้อ่านมากที่สุดคนหนึ่งในช่วงทศวรรษ ๑๙๒๐ และ
๑๙๓๐ แต่เมื่อลัทธินาซีปกครองเยอรมันและปลุก
กระแสต่อต้านชาวยิว เขาจึงต้องเดินทางลีภ้ ยั เพือ่ หา
ที่พักพิงแห่งใหม่ในโลกที่ต่างออกไปจากเดิม
Sun 7 Apr / 13.00 / 106 min / Germany / 2016
เวลา ๑๕.๐๐ น. El Alquimista Impaciente
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๕ / ก�ำกับโดย Patricia Ferreira / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย
Ingrid Rubio, Roberto Enríquez / ความยาว ๑๑๑ นาที
(ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

สองนักสืบหนุม่ สาว บีลา และ ชามอโร ได้รบั มอบหมาย
ให้สืบคดีศพชายหนุ่มที่นอนเปลือยร่างและถูกผูก
ติดไว้บนทีน่ อนภายในโรงแรม แม้ผตู้ ายจะไม่มปี ญ
ั หา
ครอบครัวและปราศจากศัตรู รวมทัง้ ร่องรอยทัง้ หมด
จะชีก้ ารตายไปทีก่ ารเกิดอุบตั เิ หตุ แต่พวกเขากลับมี
ลางสังหรณ์ว่าคดีนี้ยังมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่
Sun 7 Apr / 15.00 / 111 min / Spain / 2002

วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ ยุวชนทหาร เปิดเทอมไปรบ
(โปรแกรมผลงาน ล�ำเนาว์ สุดโต) 35mm
๒๕๔๓ / ก�ำกบั โดย ยุทธนา มุกดาสนิท /
สร้างโดย แกรมมี่ภาพยนตร์ / น�ำ
แสดงโดย รุ่งเรือง อนันตยะ, วรยศ
พานิชไตรภพ, รอน บรรจงสร้าง /
ความยาว ๑๒๐ นาที

เวลา ๑๗.๓๐ น. Ah Haru
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๑ / ก�ำกับโดย Somai shinji /
สนั บ สนุ น โดย เจแปนฟาวน์ เ ดชั่ น
กรุ ง เทพฯ / น�ำแสดงโดย Koichi
Sato, Yuki Saito / ความยาว ๑๐๐
นาที (ภาษาญีป่ นุ่ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ทสี่ ร้างจากเรือ่ งจริง
ของกลุ่มเด็กนักเรียน ๘ คน
ของโรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
ทีพ่ ร้อมใจกันอาสาไปเป็นยุวชน
ทหารเพื่ อ เสริ ม ก�ำลั ง พลของชาติ ที่ มี ไ ม่ เ พี ย งพอ
หากเกิดสงคราม กระทัง่ เมือ่ ทหารญีป่ นุ่ ยกพลขึน้ บก
ที่ จ.ชุมพร ยุวชนทหารทัง้ หมดจึงร่วมแรงร่วมใจออก
ไปรบเพื่อป้องกันประเทศ

เมื่ อ ซาซาอิ จิ พ่ อ ของ ฮิ โ รชิ
ที่ทุกคนคิดว่าตายไปนานแล้ว
จู่ ๆ ได้ปรากฏตัวขึน้ และมาพบลูกชาย เขากลับสร้าง
แต่ปัญหาให้แก่ฮิโรชิและครอบครัว อย่างไรก็ตาม
เมื่ อ ซาซาอิ จิ ล ้ ม ป่ ว ยลงด้ ว ยโรคตั บ จนต้ อ งเข้ า
โรงพยาบาล ทั้งครอบครัวกลับรู้สึกอาลัยต่อการ
สู ญ เสี ย ที่ ก�ำลั ง จะเกิ ด ขึ้ น และนึ ก ถึ ง ความความ
ทรงจ�ำดี ๆ ที่จะอยู่กับพวกเขาตลอดไป

วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. จังหวัด 77

(โปรแกรมผลงาน พีท ทองเจือ)
๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย สมิธ ทิมสวัสดิ์,
พันธกานต์ ทองเจือ / สร้างโดย Go
Big Pictures / น�ำแสดงโดย พีท
ทองเจือ, เมทินี กิง่ โพยม / ความยาว
๑๑๒ นาที

ผลงานก�ำกั บ และน�ำแสดง
ของพีท ทองเจือ เล่าเรื่องราว
ในไทยทาวน์ ย่ า นหนึ่ ง ใน
มหานครลอสเอนเจลิส ที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากมาย
โดยครอบครัวทีป่ ระกอบกิจการร้านอาหารครอบครัว
หนึ่ ง ต้ อ งต่ อ สู ้ ดิ้ น รนเพื่ อ ความอยู ่ ร อด แต่ ก็ ยั ง
พยายามคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมความเป็น
ไทย ท่ า มกลางสั ง คมที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยเพลงฮิ ป ฮอป
ยาเสพติด การแข่งรถ และความรุนแรง ซึ่งส่งผลให้
เด็กหนุ่มคนหนึ่งต้องเสียคน
วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ ฉลุยหิน คนไข่สุดขอบโลก

(โปรแกรม ด.เด็ก ในหนัง)
๒๕๓๗ / ก�ำกับโดย อดิเรก วัฏลีลา /
สร้างโดย ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ / น�ำ
แสดงโดย สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, จันทร์จริ า
จูแจ้ง / ความยาว ๑๐๘ นาที

ต๋องต๋อง เป็นมนุษย์หินผู้ออก
ค้ น หาแหล่ ง น�้ ำ ใหม่ โดยมี
เพื่อนร่วมทางคือ แฟรงค์ กับ
จ๋อมจ๋อม แม้ตอ๋ งต๋องจะได้พบ
สิ่งที่ค้นหาสมความตั้งใจ แต่เขากลับรู้สึกเป็นสุขกับ
บางสิ่งที่ค้นพบระหว่างทางมากกว่า เมื่อเขากลาย
เป็นราชาน�้ำ วันหนึ่ง ต๋องต๋องมองลงไปในหนองน�้ำ
เขาจึงรับรูไ้ ด้ถงึ ความจริงอันเจ็บปวดว่าเขาได้สญ
ู เสีย
ตัวตนความเป็นคนช่างฝันไปเสียแล้ว

16mm

เวลา ๑๓.๐๐ น. ส้มต�ำ

(โปรแกรม ด.เด็ก ในหนัง)
๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย นนทกร ทวีสุข / สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม
อินเตอร์เนชั่นแนล / น�ำแสดงโดย นาธาน โจนส์, นวรัตน์
เตชะรัตนประเสริฐ, ศษิสา จินดามณี / ความยาว ๙๘ นาที

บาร์นนี่ เป็นฝรัง่ ทีม่ าเทีย่ วเมืองไทยแต่กลับถูกหลอก
จนหมดตัว เขาได้พบกับ กระเต็น สาวน้อยจอมซ่า
และ ดอกหญ้า พี่สาวของกระเต็นที่เก่งเรื่องแม่ไม้
มวยไทย สองพี่น้องพาบาร์นนี่ไปอาศัยที่บ้านของ
พวกเขาซึ่งเปิดร้านส้มต�ำ แต่เมื่อบาร์นนี่ได้ชิมส้มต�ำ
ค�ำแรก เขาเกิดควบคุมตัวเองไม่ได้และพังร้านส้มต�ำ
จนเสี ย หาย แต่ นั่ น กลั บ กลายเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ใน
มิตรภาพอันไร้พรมแดนของทั้งสามคน
วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. สุดสาคร
(โปรแกรม ด.เด็ก ในหนัง)
๒๕๒๒ / ก�ำกับโดย ปยุต เงากระจ่าง /
สร้างโดย จิรบันเทิงฟิล์ม / ความยาว
๘๒ นาที

ภาพยนตร์แอนิเมชันไทยเรื่อง
ยาวเรือ่ งแรก ผลงานชิน้ เอกของ
ปยุต เงากระจ่าง ผูบ้ กุ เบิกวงการ
แอนิเมชันในเมืองไทย เล่าเรื่องที่สร้างจากวรรณคดี
ไทยเรือ่ งพระอภัยมณี ตอนที่ สุดสาคร เด็กชายทีเ่ กิด
จากพระอภัยมณีและนางเงือก ต้องออกผจญภัย
บนหลังม้านิลมังกรเพื่อตามหาพ่อ โดยมีพระฤๅษี
ช่วยฝึกสอนวิชา และชีเปลือยเจ้าเล่ห์คอยขัดขวาง
เวลา ๑๕.๐๐ น. จ้อนกับแดง

(โปรแกรม ด.เด็ก ในหนัง)
๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย ชรินทร์ ทองสิงห์ / สร้างโดย อัครเศรณี
โปรโมชั่น / น�ำแสดงโดย ด.ญ. กัญญาลักษณ์ บ�ำรุงรักษ์,
ทศพร แตงเหลือง, ด.ช. ชนิสร อ�ำไพรัตนพล, น้าต๋อย เซมเบ้,
ศันสนีย์ นาคพงศ์ / ความยาว ๙๙ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่องดัง
เล่าเรื่องราวของ จ้อน กับ แดง สองพี่น้องที่ต้อง
ผ่านพ้นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก ๆ รุ่นราวคราวเดียว
กันมากมาย เช่น น้อยโหน่ง เด็กผู้หญิงหลงทางที่
พ่ อ แม่ เ ขารั บ มาเลี้ ย งด้ ว ยความสงสาร กลุ ่ ม เด็ ก
อันธพาลทีพ่ วกเขาไปมีเรือ่ งด้วย รวมทัง้ อ้อย ลูกสาว
อดีตรัฐมนตรี ซึ่งถูกแม่เลี้ยงใจร้ายกดขี่ข่มเหง

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. Wonder
(โปรแกรม ด.เด็ก ในหนัง)
๒๕๖๐ / ก�ำกับโดย Stephen Chbosky / สนับสนุนโดย
โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซีเอ / น�ำแสดงโดย Julia Roberts,
Jacob Tremblay, Owen Wilson / ความยาว ๑๑๓ นาที
(ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ออกัสต์ พูลล์แมน เด็กชายอายุ ๑๐ ขวบที่อาศัยอยู่
ในครอบครัวที่อบอุ่น แต่กลับโชคร้ายเกิดมาพร้อม
กับความผิดปกติที่ใบหน้าตั้งแต่แรกเกิด และเข้ารับ
การผ่าตัดมาแล้วหลายครั้ง จนกระทั่งวันหนึ่งที่เขา
ต้องเริม่ เรียนรวมกับเด็กคนอืน่ ทีโ่ รงเรียน ออกัสต์จงึ
ต้องพยายามท�ำให้ทุกคนเข้าใจว่า 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 / ก�ำกับโดย สุกัญญา วงศ์สถาปัตย์ / สร้างโดย
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / น�ำแสดงโดย ฟูอาน่า
ฮิโรยาม่า, พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ / ความยาว ๗๖ นาที

ความแสบซนของ หมีจ่ ู เด็กหญิงชาวเผ่าอาข่า ท�ำให้
พ่อแม่ต้องส่งให้ไปอยู่กับน้าที่พื้นราบ ที่ซึ่งเปรียบ
เสมือนโลกใบใหม่ทหี่ มีจ่ ไู ม่เคยรูจ้ กั มาก่อน หมีจ่ สู นุก
ไปกับงานพิเศษ รับจ้างถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยว ซึ่ง
รูปถ่ายแต่ละใบก�ำลังบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างกับ
หมี่จู เมื่อได้สัมผัสถึงความเหงาเดียวดายยามต้อง
พลั ด พรากจากคนที่ เ รารั ก จึ ง ท�ำให้ ห มี่ จู คิ ด ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจากโลกใบเดิมที่เคยอยู่
วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. อรหันต์ซัมเมอร์

(โปรแกรม ด.เด็ก ในหนัง)
๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย ภวัต พนังคศิริ / สร้างโดย เอ.จี. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ / น�ำแสดงโดย ฉายนันทน์ มโนมัยสันติภาพ, ธัชพล
ชุมดวง, อรุณ ภาวิไล, ยอดชาย เมฆสุวรรณ / ความยาว ๙๔ นาที

หลวงพี่ใบบุญ พระพี่เลี้ยงมือใหม่ ต้องงัดสารพัดวิธี
ทางธรรมมาปราบกลุ่มเณรน้อยที่ผู้ปกครองส่งมา
บวชเณรช่วงฤดูรอ้ น แต่นอกจากต้องสูร้ บปรบมือกับ
เหล่าสามเณรจอมแสบ เขายังต้องต่อสู้กับจิตใจของ
ตัวเองในทุกครั้งที่ต้องเผชิญหน้ากับ น�้ำใส อดีต
คนรักผู้มีจิตใจชอบท�ำบุญกุศล
วันอังคารที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. ๙ พระคุ้มครอง

(โปรแกรม ด.เด็ก ในหนัง)
๒๕๔๔ / ก�ำกับโดย ธีระธร สิริพันธ์วราภรณ์ / สร้างโดย
อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น, Red Rocket / น�ำแสดง
โดย อนัน อันวา, ตะวันไท ไทยสวัสดิ์ / ความยาว ๑๐๔ นาที

เรื่ อ งราวของกลุ ่ ม เด็ ก น้ อ ยต่ า งจั ง หวั ด ที่ ยึ ด ถื อ
พระเอกจากหนังเรื่อง เสาร์ 5 ที่พวกเขาได้ดูเป็นฮีโร่
ประจ�ำตัว กระทั่งวันหนึ่ง ได้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิด
เมือ่ ยายผีปอบได้เข้ามาช่วยเด็กหญิงในกลุม่ ไม่ให้โดน
รถไฟในอุ โ มงค์ ช น แต่ ย ายผี ป อบกลั บ เป็ น ฝ่ า ย
ถูกรถไฟชนแทน ท�ำให้พวกเขาต้องการตอบแทน
บุญคุณ ด้วยการออกตามหาลูกชายยายผีปอบทีห่ าย
ไปในกรุงเทพฯ ตั้งแต่เด็ก โดยมีพระเครื่องปลอม ๆ
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

วันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. ตุ๊กแกผี
(โปรแกรมผลงาน พีท ทองเจือ)
๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย มานพ อุดมเดช /
สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชัน่ แนล / น�ำแสดงโดย พีท ทองเจือ,
รุ่งระวี บริจินดากุล / ความยาว ๙๐
นาที

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)

ขวั ญ ไพลิ น เป็ น นั ก เขี ย นสาว
ดาวรุ่งที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์ของปีศาจตุ๊กแก
ซึ่งตัวละครในเรื่องแต่ละคนนั้นก็มาจากคนใกล้ชิด
ของเธอ ต่อมาในเวลาไม่นานผูค้ นรอบข้างขวัญไพลิน
ก็ค่อย ๆ พบกับเหตุการณ์ประหลาด ขณะเดียวกัน
เธอก็ เ ริ่ ม รู ้ สึ ก ตั ว ว่ า มี อ าการแปลก ๆ เกิ ด ขึ้ น กั บ
ร่างกายและจิตใจของตน จน วิฑูรย์ แฟนหนุ่มของ
เธอซึ่งเป็นจิตแพทย์ ต้องพยายามหาสาเหตุว่ามัน
เกิดขึ้นมาจากอะไร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. ก�ำแพง
(โปรแกรมผลงาน ล�ำเนาว์ สุดโต)
๒๕๔๒ / ก�ำกั บ โดย ถกลเกี ย รติ
วีรวรรณ / สร้างโดย แกรมมีภ่ าพยนตร์,
เอ็กแซ็กท์ / น�ำแสดงโดย เกริกพล
มัสยวาณิช, เก็จมณี พิชัยรณรงค์สงคราม / ความยาว ๑๐๐ นาที

ผลงานการคว้ารางวัลสุพรรณหงส์
สาขาสร้างภาพพิเศษทางภาพยอดเยีย่ มของ ล�ำเนาว์
สุดโต เล่าเรือ่ งราวของ กันต์พนธ์ ลูกชายนักการเมือง
ใหญ่ ได้พบกับ ไพลิน หญิงสาวอาศัยอยู่ในชุมชน
ยากจน ท�ำให้เขามีโอกาสใกล้ชิดกับคนในชุมชน จน
สามารถเปลี่ยนทัศนคติที่เคยมีต่อคนเหล่านี้ไป แต่
ความสัมพันธ์ที่กลายเป็นความรักของทั้งคู่ก็ต้อง
พบกับอุปสรรค ทัง้ จากครอบครัวของกันต์พนธ์ และ
จากคนในชุมชนที่รู้ความจริงว่าเขาคือใคร
วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. ดูหนังคลาสสิกกับ
กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน

ชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลกและวิเคราะห์วจิ ารณ์
ประเด็นต่าง ๆ ที่มองเห็นในภาพยนตร์ กับกิตติศักดิ์
สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชั้นครู

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ องคุลิมาล
(โปรแกรมผลงาน ล�ำเนาว์ สุดโต)
๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย สุเทพ ตันนิรตั น์ / สร้างโดย ฟิลม์ บางกอก /
น�ำแสดงโดย นพชัย ชัยนาม, สเตลล่า มาลูกี้ / ความยาว ๑๐๒ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องราวในพุทธประวัติ เมื่อ
อหิงสกะ ชายหนุม่ ผูถ้ อื ก�ำเนิดขึน้ ในวรรณะพราหมณ์
ถู ก ชะตาลิ ขิ ต ไว้ ว ่ า เมื่ อ เติ บ โตขึ้ น จะกลายเป็ น
มหาโจร สนองคืนผู้มีคุณด้วยความตาย บิดามารดา
จึงส่งเขาไปร�่ำเรียนวิชากับสาติพราหมณ์ แต่แล้ว
กลับเกิดปัญหาท�ำให้เขาต้องหลบหนีเข้าไปในดินแดน
ศักดิ์สิทธิ์ และพบกับพญามารผู้อ้างตนว่าเป็นเทพ
ณ ที่แห่งนั้น เมื่อพญามารบอกกับอหิงสกะว่าหาก
บูชายัญชีวติ คนครบหนึง่ พันคน จะท�ำให้หลุดพ้นจาก
เวรกรรมในอดีตทัง้ ปวง จึงกลายเป็นจุดเริม่ ต้นท�ำให้
เขาได้ฆ่าฟันคนโดยไม่เลือก
วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. Friar Luís de Sousa

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๔๙๓ / ก�ำกับโดย António Lopes
Ribeiro / สนั บ สนุ น โดย สถานเอกอั ค รราชทู ต โปรตุ เ กส ประจ�ำ
ประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Maria
Sampaio, Maria Dulce / ความยาว
๑๑๘ นาที (ภาษาโปรตุ เ กส ค�ำ
บรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ขาวด�ำคลาสสิกของโปรตุเกส เล่าเรือ่ งราว
ของ มาดาเลนา หญิงสาวสูงศักดิ์ผู้ตัดสินใจแต่งงาน
ใหม่ ห ลั ง จากการหายตั ว ไปนานหลายปี ข องสามี
ผู้ออกไปรบในสงคราม แม้เธอจะมีลูกสาวกับสามี
คนใหม่แล้ว แต่ต่อมากลับมีเหตุให้มาดาเลนาต้อง
หวาดระแวงว่าอดีตสามีอาจจะกลับมา จนกระทั่ง
วันหนึ่ง นักบวชรูปหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้น และอ้างว่า
เป็นผู้รู้ชะตากรรมของเขา

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. ค�ำมั่นสัญญา

(โปรแกรมผลงาน ภิญโญ ทองเจือ)
๒๕๓๐ / ก�ำกับโดย คมสัน พงษ์สุธรรม / สร้างโดย ไฟว์สตาร์
โปรดักชัน่ / น�ำแสดงโดย สันติสขุ พรหมศิร,ิ จินตรา สุขพัฒน์ /
ความยาว ๑๑๒ นาที

ชลันดา กับ สาริน เป็นเพื่อนเล่นในวัยเด็กที่พัฒนา
ความสัมพันธ์จนเกิดเป็นความรัก ทัง้ ทีส่ องฝ่ายต่างรู้
ว่าเป็นไปไม่ได้เมื่อพ่อของสารินมียศเพียงจ่า ขณะที่
พ่อของชลันดารั้งยศผู้การใหญ่โต ฐานะอันต่างศักดิ์
ท�ำให้ ส าริ น ถี บ ตั ว เองด้ ว ยการสอบเป็ น นั ก เรี ย น
นายร้อย และเมื่อชลันดาจ�ำต้องแต่งงานกับชายอื่น
เขาก็ยงั คงยึดมัน่ ในค�ำมัน่ สัญญาทีใ่ ห้ไว้วา่ จะดูแลเธอ
ตราบชั่วชีวิต
วันศุกร์ ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. แฟนใหม่

(โปรแกรมผลงาน พีท ทองเจือ)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย ปิยะพันธุ์ ชูเพ็ชร์ / สร้างโดย ฟิล์ม อาร์
อัส / น�ำแสดงโดย รัชวิน วงศ์วิริยะ, ทองภูมิ สิริพิพัฒน์, พีท
ทองเจือ / ความยาว ๘๓ นาที

เรือ่ งราวของ ซี หญิงสาวทีเ่ ลิกกับแฟนหนุม่ เพราะจับ
ได้ว่าเขามีผู้หญิงคนอื่น แต่กลับต้องช็อกเมื่อรู้ข่าว
ว่าผู้หญิงคนนั้นได้ฆ่าตัวตาย ด้วยความเครียดที่
เกิดขึ้น โบวี่ พี่สาวของเธอซึ่งเป็นนักแสดงได้พาเธอ
ไปเที่ยวในกองถ่ายที่เกาะช้าง ท�ำให้ได้พบกับ กานต์
เจ้าของรีสอร์ตหนุ่มที่สนใจพวกเธอทั้งสองคน แต่
ในขณะเดียวกัน ซียังรู้สึกเหมือนมีสายตาของใคร
บางคน ที่คอยตามคุกคามเธออยู่เงียบ ๆ
วันเสาร์ที่ ๒๗ และวันอาทิตย์ที่ ๒๘
เมษายน ๒๕๖๒

โปรแกรมหนังทดลองไต้หวันจากทศวรรษ ๑๙๖๐

Imaging the Avant-Garde:
Taiwan’s Film Experiments in the
1960s
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๒๒-๒๓)

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

วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๒.๓๐ น. เขาชื่อกานต์

(โปรแกรมผลงาน ภิญโญ ทองเจือ)
๒๕๑๖ / ก�ำกับโดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย ละโว้ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย
สรพงศ์ ชาตรี, นัยนา ชีวานันท์, ภิญโญ ทองเจือ / ความยาว ๑๕๓ นาที

ผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกของ ภิญโญ ทองเจือ เล่าเรื่องราวชีวิต
ของ หมอกานต์ ที่เป็นคนมีอุดมการณ์แรงกล้า ท�ำให้เขาเลือกไปท�ำงานเป็น
หมอชนบท ที่นั่นไม่ใช่แค่ต้องดูแลรักษาคนไข้ เขายังต้องรับมือกับเหล่า
ข้าราชการในท้องถิ่น ซึ่งไม่พอใจที่หมอกานต์มาเปิดเผยเรื่องการคอรัปชัน
ภายใน ไม่ช้าการต่อสู้เชิงอุดมการณ์ก็ดุเดือดขึ้นถึงขั้นได้เลือด ทางเลือกอื่น
อย่างการไปเรียนต่อเมืองนอกหรือกลับไปกรุงเทพฯ ไม่อยู่ในหัวหมอกานต์
เพราะเขาตั้งมั่นสู้กับระบบคอรัปชันนี้จนตัวตาย
เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมลานดารา ภิญโญ – พีท ทองเจือ

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. หยุดไม่ได้ถ้าหัวใจจะซิ่ง
(โปรแกรมผลงาน พีท ทองเจือ)
๒๕๓๘ / ก�ำกับโดย สถาพร / สร้างโดย
เกรทสตาร์ โปรโมชั่น / น�ำแสดงโดย
พี ท ทองเจื อ , อลิ ส า อิ น ทุ ส มิ ต /
ความยาว ๑๐๔ นาที

พีท เด็กหนุ่มที่เติบโตมากับอู่
ซ่ อ มรถและอดี ต ที่ ฝ ั ง ใจของผู ้
เป็นพ่อ เขาใฝ่ฝนั จะมีรถช็อปเปอร์
เป็นของตัวเอง แต่กลับสร้างความไม่พอใจให้กับพ่อ
ของเขาเป็นอย่างมาก กระทัง่ วันหนึง่ พีทได้รบั ค�ำท้า
ให้มาประชันฝีมอื การแข่งรถ โดยคนทีแ่ พ้จะต้องออก
จากวงการนี้ไป

