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ผ่านหลกัครึง่ศตวรรษมาแล้วอย่างสวยงาม จดหมายข่าวฉบบัที ่๕๑ ประจำา
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้ฤกษ์ตีพิมพ์ใกล้เคียงกับวาระมหามงคลของ
ชาต ิคอืงานพระราชพธิบีรมราชาภเิษกในหลวงรชักาลที ่๑๐ ทมีงานหอภาพยนตร์
จึงนำาเสนอบทความสำาคัญว่าด้วยภาพยนตร์ประวตัศิาสตร์ทีบ่นัทกึงานพระราชพธิี
บรมราชาภเิษกของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๗ พ.ศ. ๒๔๖๘ 
ทีม่ต้ีนฉบบัเป็นฟิล์มไนเตรต ถ่ายทำาโดย กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง 
และไม่เคยได้รบัการเผยแพร่ทีไ่หนมาก่อน หอภาพยนตร์ได้จัดงานเปิดตัวภาพยนตร์
เร่ืองนี้ไปเมื่อต้นเดือนเมษายน โดยได้รับความสนใจจากส่ือมวลชนจำานวนมาก 
เนื่องจากเป็นภาพชุดที่แตกต่างจากงานพระราชพิธีเดียวกันท่ีเคยเผยแพร่มาก่อน
หน้านี้ และมีรายละเอียดทางโบราณราชประเพณีที่เต็มรูปแบบกว่า 

เนื่องจากภาพยนตร์สำาคัญดังกล่าวถูกบันทึกไว้โดยตากล้องของกอง
ภาพยนตร์เผยแผ่ข่าวฯ เราจงึนำาเสนอบทความคู่กนัว่าด้วยความสัมพนัธ์อนัน่าสนใจ
ระหว่างรถไฟและการผลิตภาพยนตร์ ซึ่งต่างเป็นประดิษฐกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลก
ได้ในแบบของตัวเอง โดยมุ่งเน้นไปที่การกำาเนิดของกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าวฯ 
ผูแ้ผ้วถางงานภาพยนตร์ในประเทศไทยมานับศตวรรษ และทีน่ทิรรศการภาพยนตร์
กับรถไฟที่หอภาพยนตร์จัดแสดง

กระเถิบออกนอกเมืองไทยเล็กน้อย จดหมายข่าวฉบับนี้มีรายงานจาก
ตัวแทนของหอภาพยนตร์ที่ได้เข้าร่วมงานประชุมใหญ่ของสมาพันธ์หอภาพยนตร์
ระหว่างชาติ (FIAF) ที่เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในงานมีการหารือและ
ถกเถียงเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษ์มรดกสื่อโสตทัศน์กันอย่างเข้มข้น มีการ 
ถกประเด็นร้อนในหมู่นักอนุรักษ์และความท้าทายของหอภาพยนตร์ที่ต้องสร้าง
ความเชื่อมโยงกับคนดูหนังรุ่นใหม่ นับเป็นงานสำาคัญประจำาปีที่หอภาพยนตร์ของ
ไทยมีโอกาสเป็นส่วนร่วมกับประชาคมแห่งงานอนุรักษ์ระดับนานาชาติ



ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ประพันธ์โดย : นายธนิต ธนะกุลมาส 

     เชิญบายศรีเครื่องทรงประจงประดับ งามสลับรุจิเลขเฉกแดนสรวง
เบิกฤกษ์ผานาทีดีทั้งปวง   ทุกหนห้วงสุคนธ์ร�่าหอมก�าจาย

    พระที่นั่งมลังเมลืองงามเฟื่องฟุ้ง  อรุณรุ่งแสงสุรีย์คลี่ฉานฉาย
พระราชพิธีเฉิดฉันพรรณราย   ประโคมร่ายพุทธมนตร์ขับดนตรี

    ค้อมประคมรจนาอาศิรพจน์   ให้ปรากฏเกียรติเกริกไกรไพสิฐศรี
ทวยเทพไท้สุหร่ายพรบวรทวี   เฉลิมวารย์ยินดีวิบุลย์อนรรฆ

    เสวยราชสมบัติฉัตรปกหล้า   บรมราชาภิเษกเอกศรีศักดิ์
ใต้ร่มพระบารมีบริรักษ์    น้อมใจภักดิ์จักรีวงศ์ทรงพระเจริญ



เรื่องจากปก

กองบรรณาธิการ

เน่ืองในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ จะเกิดขึ้น 
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้ หอภาพยนตร์ขอชวนผู้อ่านมารู้จัก
กับภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗  ซึ่งได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ในหอภาพยนตร์

ภาพยนตร์บันทึก
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
รัชกาลที่ ๗



๓

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 พระราชพธีิบรมราชาภเิษกเกดิขึน้ครัง้แรกเมือ่ใดและมแีบบแผน 
รายละเอียดเช่นใดไม่มีปรากฎหลักฐานที่แน่ชัด แต่จากการศึกษาและ
สันนิษฐานพบว่าเป็นพระราชพิธีที่ได้รับอิทธิพลมาจากคติอินเดียและ
กระทำาสืบต่อกันมาโดยเฉพาะในสมัยอยุธยาเมื่อมีการผลัดแผ่นดิน 

 ครัน้ล่วงเข้าสู่สมยัรตันโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้า 
จฬุาโลกมหาราช รชักาลท่ี ๑ พร้อมด้วยขนุนางและพระสงฆ์ผูท้รงสมณศกัดิ์
ก็ได้นำาพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบแผนราชสำานักในสมัยอยุธยา
กลบัมาแต่งตำาราจนเกดิเป็น ‘ตำาราราชาภเิษกครัง้กรุงศรอียธุยาสำาหรับหอ
หลวง’ ซึ่งเป็นตำาราเกี่ยวกับการราชาภิเษกที่เก่าแก่ที่สุดที่พบหลักฐานใน
ประเทศไทย เพือ่ตัง้การพระราชพธิบีรมราชาภเิษกทีส่มบรูณ์ตามแบบแผน
ในรัชสมยัของพระองค์ ซึง่เป็นแบบแผนท่ีได้รบัการยดึถอืปฏบิตัสืิบทอดกนั
มา จากรัชกาลต่อรชักาลจนถึงปัจจบุนั แต่กม็กีารปรบัเปลีย่นแบบแผนหรอื
รายละเอียดบางอย่างในพระราชพิธีให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมหรือ
คติธรรมเนียมแบบยุโรปซ่ึงเป็นชนชาติที่ขยายอิทธิพลมาสู่ดินแดนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางให้เป็นที่เข้าใจ 

 โดยลำาดับพระราชพิธีตามตำาราในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นจะถูก
แบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้แก่

 ๑. การเตรยีมพระราชพธิ ีประกอบด้วยการเตรยีมนำา้จากแหล่ง
นำ้าศักดิ์สิทธ์ิท่ัวประเทศเพื่อการอภิเษกและพิธีพระมุรธาภิเษกในวันบรม
ราชาภิเษก การจารึกพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระปรมาภิไธย ดวงพระบรม
ราชสมภพ และการแกะพระราชลัญจกรประจำารัชกาล เพื่อแสดงถึงความ
เป็นสมมุติเทพของพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่และการจัดเตรียมสถานที่หมู่
พระมหามณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง อันประกอบไปด้วยท้องพระโรง
ฝ่ายในสุดอย่างพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ต่อด้วยพระที่น่ังไพศาลทักษิณ
และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ซึ่งเป็นท้องพระโรงฝ่ายหน้าสุดตามลำาดับ

 ๒. พระราชพิธีเบื้องต้น หรือพิธีทางศาสนา ประกอบด้วยการ
เจริญพระพทุธมนต์ตัง้นำา้วงด้าย จดุเทยีนชยั หรอืการนำาสายสญิจน์วนรอบ
วดัพระศรรีตันศาสดารามและพระบรมมหาราชวงั เพือ่เจริญพระพทุธมนต์
ในการพระราชพธิบีรมราชาภเิษก โดยมพีระสงฆ์ผูท้รงสมณศกัด์ิเป็นผูอ่้าน
ประกาศการพระราชพิธีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคล ก่อนเข้าสู ่วันบรม
ราชาภิเษก

 ๓. พระราชพธีิบรมราชาภเิษก ขัน้ตอนทีส่ำาคญัทีส่ดุของการพระ
ราชพิธี เริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีสรงพระมุรธาภิเษก หรือการรดนำ้าที่พระ
เศียร จากนำ้าในแหล่งนำ้าศักดิ์สิทธิ์ที่เตรียมไว้ ซึ่งเป็นพิธีแบบพราหมณ์ตาม

ความเชื่อว่าการยกให้ผู้ใดเป็นใหญ่ ทรงสิทธิ์อำานาจนั้น จะต้องทำาด้วยพิธี
รดนำ้าศักดิ์สิทธิ์

 จากนั้นจึงเข้าสู่ลำาดับพิธีการในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประทับ
เหนอืพระทีน่ัง่อฐัทศิอทุมุพรราชอาสน์ทางทศิตะวนัออกเพือ่รบันำา้อภเิษก
เชญิเป็นพระเจ้าแผ่นดนิ ก่อนเสดจ็ฯ ไปยงัพระทีน่ัง่ภทัรบฐิ พระราชอาสน์
ทางทิศตะวันตกในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เพื่อพิธีถวายสิริราชสมบัติและ
ถวายเคร่ืองราชกกุธภัณฑ์ โดยมีการสวมพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นขั้นตอน
สำาคัญตามคติแบบยุโรป และการหลั่งทักษิโณทก ตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน

 ๔. พระราชพธิเีบือ้งปลาย คอืขัน้ตอนทีเ่ริม่จากช่วงบ่ายหลงัการ
บรมราชาภเิษก โดยการเสด็จฯ ออกมหาสมาคมให้ผูม้ตีำาแหน่งเข้าเฝ้าฯ ณ 
ท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเพ่ือประทับยังพระที่นั่งพุตตาล 
กาญจนสิงหาสน์ พระราชบัลลังก์และเสด็จฯ โดยกระบวนราบใหญ่ไปยัง
วัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก 
ถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อน ๆ จาก
นั้นในเวลาคำ่าจะมีพระราชพิธีเสด็จเฉลิมพระราชมณเฑียร หรือ พิธีเสด็จฯ 
บรรทมยังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ซึ่งเป็นพระวิมานที่บรรทมของรัชกาล
ที่ ๑ เป็นต้นมาอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง ก่อนที่วันต่อ ๆ มาจะมี
พระราชพิธีเสด็จเลียบพระนครทางสถลมารคและทางชลมารคเพื่อให้
ประชาชนได้เฝ้าชมพระบารมีเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
อย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

บรรยายภาพ ๑.พิธีอันเชิญพระสุพรรณบัฏที่จะไม่พบในฉบับขึ้นทะเบียนมรดกของชาติ
๒.พิธีสรงพระมุรธาภิเษก จากนำ้าในแหล่งนำ้าศักดิ์สิทธิ์
๓.พธีิรบันำา้อภเิษกเชิญเป็นพระเจ้าแผ่นดนิ ณพระทีน่ั่งอฐัทศิอทุมุพรราชอาสน์ ขัน้ตอนสำาคญัใน
การบรมราชาภิเษก

๑

๒ ๓



๔

  ภาพยนตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 ภาพยนตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีการ
ค้นพบและได้รบัการเผยแพร่อย่างแพร่หลายในปัจจบุนัคอื ภาพยนตร์พระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๗  ที่บันทึกไว้ด้วยฟิล์ม ๑๖ มม. ความ
ยาวประมาณ ๑๔ นาที โดยหอภาพยนตร์มีฟิล์มภาพยนตร์เรื่องนี้เก็บ
อนุรักษ์อยู่หลายสำาเนา ซึ่งได้รับมาจากหลายแหล่ง สำาเนาที่สำาคัญที่สุด
ฉบับหนึ่ง คือ ฉบับที่ได้รับมอบมาจากหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งสันนิษฐานว่า
เป็นฉบับที่  พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร พระโอรสของกรมพระกำาแพงเพชร
อัครโยธิน ประทานให้หอสมุดแห่งชาติเมื่อครั้งโครงการจะเปิดแผนกเก็บ
ภาพยนตร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙  โดยหอภาพยนตร์ได้ประกาศขึน้ทะเบยีน
ภาพยนตร์เรือ่งนีเ้ป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ คร้ังที ่๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ก่อนจะนำาออกเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ของหอภาพยนตร์ในเวลาต่อ
มา 

 สันนิษฐานว่าภาพยนตร์ฉบับน้ีเป็นฉบับที่กองภาพยนต์เผยแผ่
ข่าวกรมรถไฟหลวง ผู้ถ่ายทำาพระราชพิธีน้ี ได้ตัดต่อให้สั้นลงจากฉบับที่
ฉายจริงในโรงภาพยนตร์ และพิมพ์ย่อเป็นฟิล์ม ๑๖ มม. เพื่อจำาหน่ายแก่
ประชาชนท่ีสนใจ เพราะมีหลักฐานในหนังสือพิมพ์สยามราษฎร์ ระบุว่า
ภาพยนตร์ชุดนี้ มีจำานวน ๕ ม้วน ถ่ายทำาด้วยฟิล์ม ๓๕ มม. ความยาวน่า
จะอยูท่ีร่าว ๑ ชัว่โมง ซึง่เป็นฉบบัสมบรูณ์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่โดยทัว่ไปแต่
เป็นฉบับที่ยังไม่ค้นพ

 แต่นอกเหนือจากภาพยนตร์ฉบับดังกล่าว หอภาพยนตร์ยังพบ
ว่ามีฟุตเตจการถ่ายทำาพระราชพิธีในครั้งน้ี ของกองภาพยนต์เผยแผ่ข่าว 

กรมรถไฟหลวง อกีจำานวนหนึง่ทีไ่ม่เคยถกูเผยแพร่ มลีกัษณะเป็นเศษฟิล์ม
หรือฟุตเตจภาพบางส่วนที่ทั้งถูกนำาและไม่ถูกนำามาตัดต่อ ไม่มีการลำาดับ
เหตุการณ์ หอภาพยนตร์จึงเห็นว่าเป็นการดีในวาระนี้ที่จะได้นำาฟิล์ม
ภาพยนตร์ชุดนี้มาแปลงสัญญาณเป็นดิจิทัลและร้อยเรียงให้ได้เหตุการณ์
ตามลำาดับเวลาที่ถูกต้อง ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีอยู่ เช่น 
เอกสารจดหมายเหตุ ภาพถ่าย และจากบุคคลผู้เชี่ยวชาญ

ย้อนไปถึงปี ๒๔๖๕ ในสมัย พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
กำาแพงเพชรอคัรโยธนิ บดิาแห่งการรถไฟไทย เจ้านายผูท้รงมีพระราชนยิม
ในการถ่ายภาพยนตร์ได้ทรงเป็นผู้บัญชาการในกรมรถไฟหลวงและจัดตั้ง
ให้มกีองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าวข้ึน เพือ่ประโยชน์ในทางโฆษณาเผยแพร่หรอื
ประชาสมัพนัธ์กจิการของกรมรถไฟหลวง รวมถงึเป็นหน่วยงานทีท่ำาหน้าที่
บันทึกเหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ ของหลวงและราษฎร์ ตลอดจนผลิตงาน
สร้างสรรค์ในเชงิสารคดจีนนบัได้ว่าเป็นศนูย์ผลติภาพยนตร์ทีส่มบรูณ์แบบ
แห่งแรกของไทยในเวลานั้น ซึ่งผลิตภาพยนตร์ออกมามากมาย ก่อนท่ี 
หน่วยงานจะถูกยุบไปในเวลาต่อมาและฟิล์มภาพยนตร์ก็ถูกทิ้งหาย
กระจัดกระจายไปยาวนานนับสิบปี กระทั่ง พ.ศ. ๒๕๒๔ โดม สุขวงศ์ ไป
พบฟิล์มภาพยนตร์ ๓๕ มม. ชนิดไนเตรต จำานวน ๒๙๐กล่อง ซึ่งถูกเก็บ
ลืมอยู่ในตู้ที่หมวดศิลปของแผนกประชาสัมพันธ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารของโรง
พิมพ์การรถไฟ ระหว่างที่เขาตามหาฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง นางสาวสุวรรณ 
และพบว่าฟิล์มเหล่านัน้คอืฟิล์มของกรมรถไฟหลวงซึง่ล้วนแล้วแต่เป็นเศษ
ฟิล์มที่บันทึกข่าวสาร เหตุการณ์บ้านเมือง ที่สำาคัญมากมายของชาติ การ
ค้นพบครัง้นีไ้ด้ทำาให้โดมเรยีกร้องให้มกีารจัดตัง้หอภาพยนตร์ เพือ่อนรุกัษ์
ภาพยนตร์ขึน้ก่อนจะสำาเรจ็ใน พ.ศ. ๒๕๒๗ และได้นำาฟิล์มชดุนีม้าอนรุกัษ์

๔ ๕

๖ ๗



๕

 "ตั้งแต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๑ มาจน

กระทัง่ถงึรชักาลที ่๕ เราเหน็แต่บนัทกึทีอ่ยูใ่นพระราชพงศาวดาร

ในจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นการบันทึกแบบสรุปมาก ๆ  ภาพถ่ายอะไร

ก็ถ่ายไว้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราก็จะขาดรายละเอียดแต่ว ่า

ภาพยนตร์ชุดนี้แม้ว่าจะไม่สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์หรือ

ขั้นตอนต่าง ๆ  ของการบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๗ ได้ทั้งหมด แต่

ก็ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นส�าคัญอย่างยิ่ง"

ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นักประวัติศาสตร์ผู ้เชี่ยวชาญงานพระราชพิธีกล่าวในงานกิจกรรม
ภาพยนตร์สนทนา “Unseen ภาพยนตร์บันทึกพระราชพิธีบรม
ราชาภเิษก รัชกาลที ่๗” ทีจ่ดัขึน้ที ่หอภาพยนตร์วนัที ่๕ เมษายน ๒๕๖๒

ไว้ที่หอภาพยนตร์ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ เศษฟิล์มภาพยนตร์พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก รัชกาลที่ ๗

 กล่าวถึงเหตุการณ์ในเศษฟิล์มภาพยนตร์ฉบับน้ี พบว่ามีความ
คล้ายคลึงกับในฉบับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ 
แต่ต่างตรงทีม่เีนือ้หายาวกว่า เริม่ต้นจากพระราชพธิเีบือ้งต้นในการเสด็จฯ 
ประกอบพธิทีางศาสนา เจรญิพระพทุธมนต์ จดุเทยีนชยั ก่อนเข้าสูว่นับรม
ราชาภเิษก ทีเ่ริม่ด้วยขบวนพระราชอสิรยิยศเชญิพระสพุรรณบฏั จากพระ
อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปประดิษฐานยังพระที่น่ังไพศาลทักษิณ 
ซึ่งเป็นช่วงของเหตุการณ์ที่ไม่พบในฉบับขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของ
ชาติ จากนั้นเป็นภาพเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้มากที่สุดในภาพยนตร์ชุดนี้
นั้นคือ ขั้นตอนในวันบรมราชาภิเษกวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๙ เริ่มที่พิธี
สรงพระมรุธาภเิษก ต่อด้วยพธิใีนหมูพ่ระมหามณเฑยีรทัง้หมดเพือ่การบรม
ราชาภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ และ
พระทีน่ัง่ภทัรบฐิ ก่อนเข้าสูพ่ระราชพธิเีบือ้งปลายยงัพระทีน่ัง่พตุตาลกาญ
จนสิงหาสน์ พระราชบัลลังก์ เพื่อให้ขุนนางเข้าเฝ้า และพิธีสถาปนา
พระบรมราชินีซึ่งเป็นลำาดับพระราชพิธีที่ไม่มีปรากฎอยู่แต่เดิมในรัชกาล
ก่อน ๆ เพื่อแสดงให้นานาอารยประเทศเห็นการปรับตัวเข้ากับ ‘วิถีใหม่’ 
ตามคตนิยิมแบบยโุรปทีใ่ห้ความสำาคัญกบัระบบ ‘เมยีเดยีว’ จากนัน้จงึเป็น
การเสด็จฯ โดยกระบวนราบใหญ่ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพ่ือ
ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก และพิธีในวันต่อ ๆ มา อย่างการ
เสดจ็ฯ ออกสหีบญัชร ณ พระทีน่ัง่จักรมีหาปราสาท ซึง่เกดิขึน้คร้ังแรกเช่น
เดียวกับพิธีสถาปนาพระบรมราชินีเพ่ือให้ประชาชนได้ถวายพระพรและ
การเสด็จฯเลียบพระนครทางสถลมารคและทางชลมารค เป็นอันเสร็จสิ้น
พระราชพิธีตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี

 หากพจิารณาในเรือ่งของเนือ้หาและความสมบรูณ์ของภาพยนตร์
ทัง้สองฉบบั พบว่า ภาพของบรรยากาศและรายละเอยีดในงานพระราชพธิี
ฉบบัฟิล์มไนเตรต ๓๐ นาทนีี ้มมีากกว่าในฉบบัขึน้ทะเบยีนมรดกภาพยนตร์
ของชาติ เช่น ภาพราษฎรมาชื่นชมพระบารมีทั้งภายนอกและภายใน
พระบรมมหาราชวัง ภาพของเจ้าพนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องและกอง
กระบวนต่าง ๆ รวมถึงภาพจากมุมกล้องอื่น ๆ ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน  

 อย่างไรก็ตามภาพยนตร์ทั้งสองฉบับ ก็ไม่ได้บันทึกพระราชพิธี
ไว้ครบทุกขั้นตอนและทุกรายละเอียด  เช่น การขาดหายไปของขั้นตอน

การเตรยีมพระราชพธิ ีพระราชพธิเีบือ้งต้นและพระราชพธิบีรมราชาภิเษก
ทีถ่กูบนัทกึไว้อย่างย่นย่อ และพระราชพิธเีบือ้งปลายทีข่าดภาพของขัน้ตอน
ต่าง ๆ ไปในหลายส่วน โดยเฉพาะการเฉลิมพระราชมณเฑียร สันนิษฐาน
ว่าอาจเกิดจากข้อจำากัดของบุคลากรและเทคโนโลยีในการบันทึกภาพ
เคลือ่นไหวในสมยันัน้หรอืปัจจยัแวดล้อมอืน่ ๆ  แต่แม้จะไม่สมบรูณ์กถ็อืว่า
มีคุณค่ายิ่งต่อการศึกษาพระราชพิธีสำาคัญของไทย เพราะนี่คือพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกที่ถูกบันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหวครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 
เป็นพระราชพธิบีรมราชาภเิษกของไทยในโลกสมยัใหม่ทีน่่าศกึษา และเป็น 
ต้นแบบพระราชพธิต่ีอมาเมือ่ครัง้พระราชพธิบีรมราชาภเิษกในรชักาลที ่๙ 

 พระราชพธิบีรมราชาภเิษกทีจ่ะจดัขึน้ในอกีไม่กีว่นันี ้ด้วยความ
พร้อมของเทคโนโลยีการบันทึกภาพเคล่ือนไหวในปัจจุบัน จึงนับว่าเป็น
โอกาสอันดีที่ประชาชนชาวไทยและผู้ที่สนใจจะได้ชื่นชมพระราชพิธีท่ี
สมบูรณ์กว่าครั้งไหน ๆ

๘ ๙ ๑๐ ๑๑

บรรยายภาพ ๔.พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาพิชัยมงกุฎขึ้นสวม 
พระเศียร ขั้นตอนพิธีที่ได้รับแบบอย่างมาตามคตินิยมแบบยุโรป
๕.พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั เสดจ็ฯ ออกขนุนาง ณ พระทีน่ัง่พตุตาลกาญจนสงิหาสน์ 
พระราชบัลลังก์ หลังการบรมราชาภิเษก.png
๖.กรมพระยาดำารงราชานภุาพอ่านประกาศสถาปนาหม่อมเจ้ารำาไพพรรณขีึน้เป็นสมเด็จพระนาง
เจ้ารำาไพพรรณี พระบรมราชินี
๗.พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งนำ้าพระมหาสังข์ทรงเจิมพระราชทานแด่ 
หม่อมเจ้ารำาไพพรรณี ในพิธีสถาปนาพระบรมราชินี ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นครั้งแรก
๘.พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูหั่วและสมเดจ็พระนางเจ้ารำาไพพรรณ ีพระบรมราชนีิ เสดจ็ฯ
ออกยงัสหีบญัชร พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาทให้ประชาชนเข้าเฝ้า ซึง่เป็นขัน้ตอนทีเ่กดิข้ึนครัง้แรก
๙.ภาพประชาชนมาร่วมชื่นชมพระบารมีอย่างเนืองแน่น ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
๑๐.กระบวนเสด็จฯ เลียบพระนครทางสถลมารค มายังวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
๑๑.ภาพมุมสูงการเสด็จฯ เลียบพระนครทางชลมารคมายังวัดอรุณราชวรราม

รับชมบนัทกึภาพยนตร์สนทนา “Unseen ภาพยนตร์บนัทกึ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๗” ที่หอภาพยนตร์ 
จัดขึ้นได้ที่ youtube หอภาพยนตร์ หรือ สแกน QR CODE



รายงาน

๖

กิจกรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 

กิจกรรมเดือนมีนาคม 

๒๔ กุมภาพันธ์ 
หอภาพยนตร์จดังานเสวนา “Thai Cinema: 

Ten-Year Challenge ภาพยนตร ์ไทยกับ 
ความท้าทายในสายตาคนทำาหนังต่างทศวรรษ” 
โดยได้รบัเกยีรติจากตวัแทนผูก้ำากับไทย ๕ คน จาก 
๕ รุ่น คือ ธนิตย์ จิตนุกูล ยงยุทธ ทองกองทุน 
ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ ขนิษฐา ขวัญอยู่ และฉันทนา 
ทิพย ์ประชาติ ซ่ึงแต ่ละคนเริ่มเข ้าสู ่วงการ
ภาพยนตร์ไทยในช่วงเวลาที่ห่างกันประมาณ 
๑๐ ปี มาร่วมพูดคุยเพื่อทบทวนการเดินทางของ
ภาพยนตร ์ ไทยในช ่วงหลายสิบป ีที่ผ ่ านมา 
เปล่ียนผ่านสู่ปัจจุบันและอนาคตที่อยู่ตรงหน้า 
พร้อมฉายภาพยนตร์เรื่อง Ten Years Thailand 
หลงัจากจบการเสวนา ณ โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา

หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
๕ มีนาคม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา 
๑๓ มีนาคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๑๔ มีนาคม  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๑๙ มีนาคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๑ มีนาคม  มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๒ มีนาคม  ศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษ์มาลา 
๒๗ มีนาคม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๒๘ มีนาคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๙ มีนาคม  โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ 
๑๐ เมษายน  ชมรมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา 
๑๙ เมษายน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๘ – ๑๐ มีนาคม 
หอภาพยนตร์นำาหนังกระโปรงไปร่วมจัด

นิทรรศการ ในงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ป ี
กรุงรัตนโกสินทร์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร

๙ มีนาคม 
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ สถานเอกอคัรราชฑูต

เม็กซิโก ประจำาประเทศไทย, กระทรวงการ 
ต่างประเทศของเม็กซิโก และหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร จัดฉาย Roma ภาพยนตร์
เม็กซิโกเจ้าของ ๓ รางวัลออสการ์รางวัลผู้กำากับ
ยอดเยี่ยม, กำากับภาพยอดเยี่ยม และ ภาพยนตร์
ต่างประเทศยอดเยี่ยม ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

๙ – ๑๐ มีนาคม 
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ La Fête, สถาน

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย, 
สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ และสถาบันฝรั่งเศส 
ประจำาประเทศไทย จัดฉายโปรแกรม Clouzot 
Retrospective โดยนำา ๔ ภาพยนตร์ผลงานของ 
อ็องรี-จอร์จ คลูโซ นักสร้างบรรยากาศระทึกขวัญ
จิกเก้าอี้ จอมหักมุม มาจัดฉายให้ผู ้ที่สนใจได ้
ร่วมชม ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๖ มีนาคม 
หอภาพยนตร์จัดรายการเสวนาภาพยนตร์ 

"Wonder Women เมื่อผู้หญิงทำาหนัง” ได้รับ
เกียรติจาก บงกช เบญจรงคกุล พรมนัส รัตนวิชช์ 
และรพพีมิล ไชยเสนะ มาร่วมพดูคยุว่าด้วยมมุมอง
และประสบการณ์ในฐานะผู้หญิงที่อยู่เบื้องหลัง
การสร้างภาพยนตร์ และฉายภาพยนตร์เร่ือง Sad 
Beauty เพื่อนฉัน...ฝันสลาย ผลงานกำากับของ 
บงกช เบญจรงคกุล ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา



๗

กิจกรรมเดือนเมษายน

๑๗ มีนาคม 
หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง The 

Seventh Seal ภาพยนตร์คลาสสิกของสวีเดน 
กำากับโดย อิงมาร์ เบิร์กแมน ในโปรแกรมทึ่ง ! 
หนังโลก ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

๓๐ มีนาคม 
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 

“เหมืองความหลังในหนังอาจินต์” เพื่อรำาลึกถึง 
อาจินต์ ปัญจพรรค์ นักเขียนและบรรณาธิการคน
สำาคัญระดบัเสาหลกัของวงการวรรณกรรมไทย ด้วย
การขดุเหมอืงแห่งความหลงัของอาจนิต์ ปัญจพรรค์ 
ย้อนชวีติวยัหนุม่ด้วยการจดัฉาย "มหา'ลยัเหมอืงแร่" 
และหนังบ้านของอาจินต์ พร้อมสนทนากับ ศักดา 
วิมลจันทร์ นักวาดภาพประกอบที่เคยร่วมงานกับ 
อาจินต์ โดม สุขวงศ์ และผู้ร่วมงานในวันดังกล่าว 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา๕ เมษายน 

หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์บันทึก 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๗ ปี พ.ศ. 
๒๔๖๘ ฉบับที่ไม่เคยฉายที่ใดมาก่อน และได้รับ
เ กียร ติจาก ผศ.ดร .ดินาร ์  บุญธรรม นัก
ประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญงานพระราชพิธี พร้อม
ด้วย โดม สุขวงศ์ ผู ้ก่อตั้งหอภาพยนตร์ ร่วม
บรรยายประกอบภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ ์
ฉบับนี้ ในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “Unseen 
ภาพยนตร์บันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
รัชกาลที่ ๗” ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

ฉายหนังต่างประเทศ 
๒๙-๓๑ มีนาคม หอภาพยนตร์นำา สันติ-วีณา 
ไปจัดฉายที่เทศกาลภาพยนตร์ไทย ณ หอ
ภาพยนตร์แห่งชาติอินเดีย

๒๑ เมษายน หอภาพยนตร์ได้นำาภาพยนตร์
ไทย เรื่อง เจ้านกกระจอก และ Graceland 
ไปจดัฉายที ่ Toronto International Film 
Festival Cinematheque

โครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๑๒ กุมภาพันธ์  จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง แม่ดอกกัญชา ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย 
๑๓ กุมภาพันธ์  จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 20 ใหม่ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล 
 หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 
๑๕ กุมภาพันธ์  จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง หลวงพี่เท่ง ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ 
๒๒ กุมภาพันธ์  จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เกาะสวาทหาดสวรรค์ ให้แก่ชมรมศิริราชอาวุโส 
๑๒ มีนาคม  จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย 
๑๘ มีนาคม  จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง หลวงพี่แจ๊ส 5G ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ 
๑๙ มีนาคม  จัดฉายภาพยนตรเรื่อง สงครามเพลง-ผ่าโลกบันเทิง ให้แก่แฟนคลับ พุ่มพวง ดวงจันทร์ 
๑๙ มีนาคม  จัดฉายฉากเด็ดเพลงดังหนังพุ่มพวง ให้แก่แฟนคลับ พุ่มพวง ดวงจันทร์ 
๒๒ มีนาคม  จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ ให้แก่ชมรมศิริราชอาวุโส 
๒๖ มีนาคม  จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง ให้แก่สมาชิกธรรมานามัย 
๒๙ มีนาคม  จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง แผลเก่า ให้แก่ชมรมสบายสบาย
๙ เมษายน  จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ยอดแก่น ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ



รายงาน

๘

สนทนากับ

ผู้ก�ำกับชำวฟลิิปปินส์ ลำฟ ดิอำซ มำร่วมงำนฉำยหนังของเขำ
ในโปรแกรม Sine ni Lav Diaz ที่หอภำพยนตร์ร่วมกับ
ฟลิ์มไวรัส (Filmvirus) ฉำยหนังของดิอำซ ๓ เรื่อง 
ระหว่ำงวันที่ ๑๕-๑๗ กุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ ได้แก่ 
The Woman Who Left ซึ่งมีควำมยำว ๓ ชม. ๔๖ นำที 
A Lullaby to the Sorrowful Mystery ซึง่ยำว ๘ ชม. ๕ นำที 
และ Season of the Devil ซึ่งยำว ๓ ชม. ๕๔ นำที

การทำาหนังที่มีความยาวเกินปกติของหนังโรงทั่วไป เป็น
เอกลักษณ์ทางโครงสร้างของดิอาซ ซึ่งเป็นผู้กำากับที่ได้รับการ
ยกย่องมากที่สุดคนหนึ่งของโลกในช่วงสิบปีที่ผ่านมา นอกจาก
ความยาว (มาก) หนงัของดิอาซเข้มข้นในการสำารวจประวตัศิาสตร์
ฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะในยุคหลังอาณานิคมและยุคเผด็จการ 
มาร์กอส หนังของเขาเต็มไปด้วยผู้คนที่ต่อสู้กับชะตาชีวิต ภัย
ธรรมชาติ และการกดขีข่องรฐัในหลากหลายรูปแบบ The Woman 
Who Left เป็นเรื่องของผู้หญิงที่ต้องติดคุกในคดีที่เธอไม่ได้ก่อ 
A Lullaby to the Sorrowful Mystery เป็นเรื่องของการปฏิวัติ
ในปี ค.ศ. ๑๘๙๖ ส่วน Season of the Devil เป็นหนังเพลงว่า
ด้วยความโหดร้ายของกลุ่มติดอาวุธท่ีสังหารคนเป็นว่าเล่นในยุค
เผด็จการ

ลาฟ ดิอาซ ตอบคำาถามผู้ชมหลังการฉายหนัง นี่เป็น 
ส่วนหนึ่งของบทสนทนาของเขากับผู้ชม และกับสองนักวิจารณ์
ภาพยนตร์ วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา (FILMSICK) และรัชฏ์ภูม ิ
บุญบัญชาโชค

ท�ำไมคุณถึงท�ำหนังที่มีควำมยำวมำกกว่ำหนังปกติมำก 
และท�ำไมถึงเป็นหนังขำวด�ำ

ผมเชื่อใน free cinema ภาพยนตร์ที่อิสระ ในเมื่อศิลปะ
คอืสิง่ทีเ่ป็นอสิระแล้วภาพยนตร์กเ็ป็นศลิปะประเภทหน่ึง ผมอยาก
ทำาหนังที่ไม่ถูกควบคุมด้วยขนบใด ๆ  ถ้าเกิดคนไปดูหนังที่ฉายใน 
โรงภาพยนตร์ทั่วไป หรือหนังเชิงพาณิชย์ มันถูกควบคุมด้วยรอบ
ฉายมันก็จะยาวประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมง ภาพยนตร์เป็น
สื่ออิสระ และความอิสระไม่ถูกขนบมาควบคุม เลยอยากทำาหนัง 
ที่ไม่จำาเป็นต้องแคร์ว่ามันจะเป็นอย่างไร ส่วนทำาไมต้องเป็นหนัง 
ขาวดำาก็เพราะผมรักหนังขาวดำา ผมโตมากับหนังขาวดำา เวลาทำา 
หนังก็จะกลับไปดูหนังขาวดำา ความเป็นหนังขาวดำาฝังอยู่ในสมอง
เลย จรงิ ๆ  หนงัขาวดำาเป็นวธิกีารมองชวิีตอกีในรูปแบบหนึง่เหมอืน
กับมนัพาคนดูไปอยูใ่นอกีจักรวาลหนึง่เหมอืนจกัรวาลคูข่นาน เวลา
ดหูนังขาวดำาไม่ใชห่นงัสธีรรมชาติหรือหนังสีทัว่ไป มันเปดิพืน้ทีใ่ห้
คนดูมองเห็นมิติอื่น ๆ แบบอื่น ๆ ของชีวิต 

ท�ำไมหนังเรื่อง Season of the Devil จึงใช้เพลงเป็น
บทเล่ำเรื่อง และยังเป็นเพลงร้องที่ไม่มีกำรใช้เครื่อง
ดนตรีอีกด้วย

หนังเร่ือง Season of the Devil มันเริ่มจากสำานึก 
เร่งด่วนทีต้่องทำาอะไรบางอย่าง ต้องการตอบสนองต่อความฉกุเฉิน
ทีเ่กดิขึน้ ตอนนัน้ผมกำาลงัเขยีนบทหนงัเรือ่งนีแ้ละกเ็ขยีนเพลงด้วย 
แต่ว่าฟิลิปปินส์มีประธานธิบดีคนใหม่ (โรดริโก ดูเตอเต้) และผมมี
ความรูส้กึว่ามนัต้องทำาอะไรสกัอย่าง ทีท่ำาเป็นหนงัมวิสคิลั กเ็พราะ
อยากลองเล่นหักล้างกบัขนบของหนงัมวิสคิลัทัว่ไปทีม่กัจะเป็นหนงั
ทีม่คีวามสขุ มเีครือ่งดนตร ีแต่ผมทำามวิสคิลัทีม่นัดบิกว่า และมแีค่
เสียงคน มีแค่ความทุกข์ยาก ไม่ประดิษฐ์ประดอย แต่ยังมีความ
บริสุทธิ์ของมันอยู่

Season of the devil เกี่ยวข้องกับกำรสังหำร
ประชำชนในฟลิิปปินส์ ท�ำไมถึงคิดอยำกเล่ำเรื่องนี้ในหนัง
และคุณถ่ำยหนังเรื่องนี้ที่ไหน

เรือ่งแบบนีเ้กดิขึน้ทัว่โลกอยูแ่ล้ว เผลอ ๆ  กเ็กดิขึน้ในไทย
ด้วยเช่นกัน สิ่งท่ีเราควรทำา คือเราต้องพูดมันออกมา แสดงมัน 
ออกมา ควรจะใช้ส่ือให้เป็นหลักในการส่ือสารให้แก่คนอื่น คน 
ทำาหนังอยากทำาหนัง นักดนตรีอยากทำาดนตรี ส่ิงที่เราต้องทำาคือ

กองบรรณาธิการ



หญิงข้ามเพศที่อยู่ใน The Woman Who Left  จริง ๆ ตัวเขาเป็นนักแสดงที่
มชีือ่เสียงและเป็นผู้ชายแมน ๆ  ก่อนหนงัทีจ่ะถ่ายเดือนหนึง่เขาก็เริม่ปรับลคุโดย
การไปบาร์เกย์บ่อย ๆ  จนซึมซับและเริ่มจมไปกับตัวละคร เริ่มตอนแรก ๆ  คนที่
ไปเทีย่วบาร์กจ็ำาหน้าได้เพราะเขาเป็นนกัแสดงชือ่ดงั และกร็ูว่้าเป็นผูช้าย จนไป
มาประมาณหนึง่เดอืนคนก็เริม่จำาเขาไม่ได้ เขาเลยบอกว่าเริม่ถ่ายได้แล้ว เพราะ
ไม่มีใครจำาได้แล้วว่าฉันเป็นผู้ชาย 

ตัวนักแสดงคนนี้อันตรายมากเลย เพราะตอนถ่ายเขาจะไปนั่งอยู ่ 
ในมมุห้องคนเดยีวเงยีบ ๆ  เหงา ๆ   คนอืน่จะไปแตะต้องอะไรในตวัไม่ได้เลยเดีย๋ว
หลุด คือเขากลายเป็นตัวละครนั้นแล้วจริง ๆ  ทั้งที่ความเป็นจริงเขาเป็นผู้ชาย
เจ้าชู้ด้วยซำ้า

มีควำมเห็นอย่ำงไรต่อค�ำถำมว่ำศิลปะมันเปลี่ยนแปลงโลกได้ไหม

ผมเชื่อว่าศิลปะเปลี่ยนแปลงโลกได้ ไม่งั้นคงเลิกทำาหนังไปแล้ว ผมมี
ศรัทธาในภาพยนตร์ และศรัทธาในศิลปะอื่น ๆ  ไม่ว่าจะเป็น การเต้น ละครเวที
หรอืจติรกรรม ศลิปะมันสมัผสัเรานอกจากโลกยีะแล้ว มนัสมัผสัจติวญิญาณเรา
ด้วย ศิลปะเป็นอาหารของจิตวิญญาณ การดูหนังเป็นเรื่องของจิตวิญญาณ 
ถ้าคุณดูหนังดี ๆ   ฟังเพลงดี ๆ   มันสัมผัสจิตใจเรา บางทีเราไม่รู้ตัว เมื่อประมาณ 
๕ ปีที่แล้วผมเป็นกรรมการตัดสินรางวัลให้กับเทศกาลเล็ก ๆ  แห่งหนึ่งในรัสเซีย 
ซึ่งตอนนั้นในเทศกาลก็จะมีกรรมการคนอื่น เช่น โมห์เซน มัคมัลบาฟ (ผู้กำากับ
ชือ่ดังชาวอหิร่าน) อยู่ดี ๆ  ก็มคีนมาถามคำาถามนีเ้หมอืนกันว่าศลิปะเปลีย่นแปลง
โลกไหม โมห์เซนตอบว่า ศลิปะเปลีย่นแปลงโลกไปตัง้นาน
แล้ว จะถามทำาไม

นี่คือบางส่วนของบทสนทนากับลาฟ ดิอาซ 
(Lav Diaz) ท่ีเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 
ท่านสามารถรับชมคลิปการสนทนาฉบับเต็มได้ที่ช่อง 
youtube ของหอภาพยนตร์ หรือสแกน QR CODE

เราต้องทำาอะไรสกัอย่างให้ขบัเคลือ่นไป คุณมเีพือ่นบ้านคุณบอกเพือ่นบ้าน คณุ
เป็นนักกวีคุณเขียนกลอน

ส่วนการถ่ายทำา ผมไปถ่ายที่มาเลเซียเพราะว่าในขณะนั้นชนบทใน
ฟิลิปปินส์มันอันตรายมาก มีการฆ่ากันเกิดขึ้นจริง และตำารวจก็สอดส่องจับตา
ตลอดเวลา 

ภำพยนตร์ฟลิิปปินส์มีสถำนะที่ดีขึ้นหรือแย่ลงในปัจจุบันนี้ 

ถามถงึคนทำาหนงัอิสระความจรงิกค่็อนข้างมคีวามหลากหลาย คนหนุม่
คนสาวคนที่ทำาหนังที่อายุน้อย ๆ ก็ลงมาทำาหนังเยอะ ก็มีการทดลอง ทดสอบ 
กบัตวัสือ่ภาพยนตร์มกีารพยายามขยายออกไปได้ แต่ก็น่าตืน่เต้นหรอืแม้แต่หนงั
รุ่นก่อน ทำาอะไรแปลก ๆ  ใหม่ ๆ  เพิ่มขึ้น

อยำกถำมเรื่องกำรตัดต่อ เพรำะหนังของคุณมีควำมยำวมำกและ
แต่ละฉำกก็ยำวกว่ำหนังปกติ ตอนตัดต่อใช้ควำมรู้สึกหรือ
สัญชำตญำณในกำรหำจังหวะ และเลือกภำพ 

การตัดต่อยากมากเพราะปกติผมจะตัดเอง ผมจึงต้องทำาตัวเป็น 
คนอื่น ต้องเอาตัวเองออกมาจากการเป็นผู้กำากับก่อน ในการตัดต่อบางทีต้อง 
ชูนิ้วกลางให้กับผู ้กำากับว่าอย่ามายุ ่ง แนวคิดในการตัดหนัง บางทีผมก็ใช้
สัญชาตญาณ บางทีก็ใช้ความรู้สึก บางทีต้องวิเคราะห์ก่อนว่าตัดอย่างไรหรือ
บางทีก็ใส่ทั้งหมดไปในหนังเลย ซึ่งมันข้ึนอยู่กับแต่ละวันเหมือนกัน บางทีถ้า 
เบื่อ ๆ  ก็จะตัดอีกแบบจริง ๆ  แล้วเอาทั้งหมดเหมือนชีวิตประจำาวันของเรา ก็คือ
มันมีหลายอย่างรวมกัน เช่น เราตื่นมาวันนี้เศร้า เดี๋ยวหิว เดี๋ยวอารมณ์ดี เดี๋ยว
อารมณ์ไม่ดี ทั้งหมดนี้สัมพันธ์กับการตัดต่อ มันจึงมีความผสมผสาน ไม่ได้ใช ้
วิธีใดวิธีหนึ่งในการเล่าเรื่องเสมอ

ส่วนนักแสดงล่ะ หนังของคุณมีซีนยำว ๆ เยอะมำก มีบล็อกกิ้ง
(กำรวำงต�ำแหน่งนักแสดง) ที่เป๊ะ อยำกรู้ว่ำคุณให้นักแสดงยึดติด
กับบท หรือปล่อยให้ด้นสด (improvise)

จริง ๆ ผมยึดติดกับบทมาก ๆ กระบวนการถ่ายทำาคือถ่าย ๑ ซีนต่อ 
๑ เทค ซีนเดียวเราไม่ต้องตัดก็ได้ ซีนเดียวคือใช้ช็อตเดียวไปเลย มันอาจจะเป็น
เร่ืองยากกับนักแสดงที่เคยแต่แสดงภาพยนตร์แต่มันเป็นเรื่องทั่วไปมาก ๆ กับ
นักแสดงละครเวทีที่ต้องแสดงฉากหนึ่งยาว ๆ  อยู่แล้ว นักแสดงหลายคนในหนัง
ผมเป็นนักแสดงภาพยนตร์ ก็อาจจะมีปัญหาหน่อยในการถ่ายช่วงแรก ๆ  คือ
อาจจะงงและไม่เข้าใจว่าการมาเล่นหนงัแบบซนีเดยีวจบเลยทำายงัไง เพราะปกติ
นักแสดงพอเข้าไปในซีนมันมีถ่ายไกล ถ่ายใกล้ ถ่ายแคบ บางทีก็ตัดถ่ายมือ 
ถ่ายเท้า ดงันัน้ผมจะทำาการเฟรมภาพก่อน เสรจ็แล้วจะให้นกัแสดงมาดูว่ากล้อง
วางเฟรมนักแสดงไว้ยังไง แล้วมีคิวให้ว่าคุณเดินมาตรงนี้ทำาอย่างนี้ แต่จริง ๆ 
แล้วผมให้อิสระในการเล่นแค่อย่าลืมบทก็แล้วกัน จริง ๆ องค์ประกอบที่สำาคัญ
มากคือความเชื่อใจในผู้กำากับ ผู้กำากับเปรียบเทียบได้เหมือนจิตแพทย์ หรือเป็น
หมอที่ต้องจัดการกับคนไข้ที่บาดเจ็บต่าง ๆ กัน บางคนพูดไดอาล็อกต่างกัน 
บางคนมปีฎสิมัพันธ์กบันกัแสดงอกีคนไม่เหมอืนกนั กบัพืน้ดิน กบัสภาพอากาศ 
จิตแพทย์ที่ต้องเข้าใจนักแสดงแต่ละคนว่าเขาทำางานอย่างไร

คุณท�ำงำนกับนักแสดงมืออำชีพมำกขึ้นในยุคหลัง ๆ 
รู้สึกยังไงกับมัน สนุกขึ้นหรือไม่

สิ่งหนึ่งที่นักแสดงมืออาชีพมี คือเทคนิค คือรู้มุมกล้อง รู้ว่าทำายังไงแล้ว
มันเวิร์ค รู้ว่าจะปฎิสัมพันธ์กับนักแสดงคนอื่นอย่างไร รู้ว่าจะปฎิสัมพันธ์กับ
ไมโครโฟนอย่างไร รู้ว่าระยะห่างของเขากับสิ่งรอบ ๆ ข้างเป็นอย่างไร ในขณะ
ที่คนไม่ใช่นักแสดงถ้าปล่อยให้เล่นบางทีเขาจะมีความกังวลหรือว่าเขาจะ 
ปฎิสัมพันธ์กับแค่นักแสดงที่อยู่ในซีนด้วย แต่ไม่ได้มีความตระหนักรู้ถึงบริบท
รอบ ๆ อื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

การท่ีเป็นนักแสดงมืออาชีพจะมีอารมณ์ความรู้สึกจมไปกับตัวละคร
เหมือนกับเข้าทรงตัวละครได้อย่างแนบเนียน ยกตัวอย่าง นักแสดงที่เล่นเป็น



๑๐

นานาชาติ

 ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ริมทะเลสาบเจนีวาอัน
สวยงามแลเหน็ยอดขาวโพลนของเทอืกเขาแอลป์ การประชมุใหญ่ของสมาพนัธ์
หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF หรือ Fédération Internationale des 
Archives du Film)  มีขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๑๒ เมษายนที่ผ่านมา โดยมีตัวแทน
จากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานสำาคัญครัง้นีพ้ร้อมกับหน่วยงาน
อนรัุกษ์ภาพยนตร์จากชาตสิมาชกิอืน่ ๆ  ทัว่โลกอกีกว่า ๑๐๐ หน่วยงาน จำานวน
กว่า ๒๕๐ คน การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๗๕ ในประวัติศาตร์ของ FIAF 
และเป็นครั้งที่ ๓ ที่จัดขึ้นในเมืองโลซาน (สองครั้งก่อนหน้านี้คือปี ค.ศ. ๑๙๕๔ 
และ ๑๙๗๙) โดยเจ้าภาพในปีนี้คือหอภาพยนตร์แห่งชาติสวิตเซอร์แลนด ์
(Cinematheque Suisse) 

 การประชุมและสัมมนากินเวลา ๕ วันเต็มๆ โดยสองวันแรกเป็น 
Symposium ทีผู่ร่้วมงานนำาเสนอบทความและแนวคิดภายใต้หวัข้อ From the 
Past to the Future of Film Archives อีกหนึ่งวันเป็นการระดมความคิด 
ในงานสัมมนา Second Century Forum ส่วนสองวันสุดท้ายเป็นการประชุม
ใหญ่สามัญประจำาปีที่ FIAF นำาเสนอผลการดำาเนินงาน หารือนโยบายและ 
กฎเกณฑ์ รายงานความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ให้สมาชิกรับทราบ รวมทั้งมีการลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่โดย ชลิดา เอื้อบำารุงจิต 
ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ของไทยได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการบริหารของ 
FIAF ต่อเป็นสมัยที่ ๔

 ประเด็นสำาคัญมากมายในวงการการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดก 
สื่อโสตทัศน์ถูกถกเถียงและวิเคราะห์ตลอดทั้ง ๕ วัน ใน Symposium สอง 
วันแรก ปัญหาทางปรัชญาและทางปฏิบัติของงานอนุรักษ์ถูกหยิบยกขึ้นมา 
โดยผู้นำาเสนอบทความหลายคน เชื่อมโยงการมองย้อนประวัติศาสตร์ของ 
หอภาพยนตร์ทั่วโลกและมองไปยังความท้าทายแห่งอนาคต รวมทั้งกรณีศึกษา
จากหอภาพยนตร์ในประเทศต่าง ๆ ตัวอย่างประเด็นที่สำาคัญเช่น

 • เทคโนโลยีมักเป็นตัวกำาหนดทิศทางของหอภาพยนตร์ เช่น หนัง
เสียงทีเ่ข้ามาแทนหนงัเงยีบ ทำาให้เกิดการก่อต้ังหอภาพยนตร์หลายแห่งเพ่ืองาน
อนุรักษ์ในช่วงทศวรรษ ๑๙๓๐ ส่วนในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาแทน 
แอนาล็อกกำาลังสร้างทั้งโอกาสและปัญหาให้หอภาพยนตร์ทั้งในแง่การจัดหา 
การอนุรักษ์และการเผยแพร่

 • ในยุคที่ “การบริโภคภาพเคลื่อนไหว” เร่งเร้าและเข้มข้น หอ
ภาพยนตร์ต้องทำาให้คนดเูข้าใจถงึประสบการณ์การชมภาพเคลือ่นไหวและงาน
ศิลปะ ไม่ต่างอะไรกับการที่ผู้ชมสมัยนี้สามารถชมภาพเขียน Mona Lisa ทาง
จอคอมพวิเตอร์ได้ จนลืมไปว่าการได้ชมภาพจรงิในพพิิธภณัฑ์เป็นอย่างไร ขณะ
เดียวกัน อัตลักษณ์ของหอภาพยนตร์จำาเป็นต้องได้รับการทบทวน และต้องคิด
ว่าจะทำาอย่างไรไม่ให้คอลเลกชันของตนหยุดนิ่งและไร้ชีวิตชีวา แต่ยังคง
เคลื่อนไหวและมีความหมายกับคนดูในยุคปัจจุบัน

 • หอภาพยนตร์ที่หัวก้าวหน้ามาก ๆ ตอนนี้เริ่มคิดถึงสิ่งที่ยากขึ้นไป
อีก เช่น ตั้งคำาถามว่า คลิปใน YouTube ควรถูกอนุรักษ์หรือไม่ และควรจะเป็น
คลิปไหน เพราะอะไร แม้กระทั่งเกมคอมพิวเตอร์ ควรจะถูกมองว่าเป็น 
ภาพเคลื่อนไหวประเภทหนึ่งที่สมควรถูกเก็บรักษาหรือไม่ เพราะการเล่าเรื่อง
ของเกมมีอิทธิพลอย่างมากต่อเทคนิคการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ในยุคปัจจุบัน

การประชุมใหญ่สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ ครั้งที่ ๗๕

ก้อง ฤทธิ์ดี

คณะหอภาพยนตร์ (จากซ้าย) ก้อง ฤทธิ์ดี (รองผู้อำานวยการ) ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล (ประธาน
คณะกรรมการบริหาร) ชลิดา เอื้อบำารุงจิต (ผู้อำานวยการ) และ วินัย สมบุญณา (หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่) 
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 • จรรยาบรรณและข้อพงึปฏบัิตใินงานอนรุกัษ์หรอืบูรณะภาพยนตร์
ยังเป็นที่ถกเถียง (ดูกรณีศึกษา They Shall Not Grow Old ประกอบ) ทั้งนี้
เพราะอุดมคติและการแสวงหาความสมบูรณ์แบบ อาจทำาให้นักอนุรักษ์ในยุค
ดจิทิลัทำางานเกนิคำานยิาม และสร้างภาพทีไ่ร้ทีต่จินผดิแผกไปจากต้นฉบับเพยีง
เพื่อต้องการเอาใจคนดู การยอมรับว่าความไม่สมบูรณ์แบบเป็นส่วนหนึ่งของ
วัตถุดิบ เป็นสิ่งจำาเป็นของการทำางานอนุรักษ์สื่อมรดกโสตทัศน์

 • ภาพยนตร์เก่าหรือภาพยนตร์บูรณะ จำาเป็นต้องได้รับการเผยแพร่
ในหมู่คนดูรุ่นใหม่ แต่นั่นนำามาซึ่งความท้าทาย เพราะคนดูสมัยใหม่จะยอมทน
ดูรอยขีดข่วนหรือความไม่เสถียรของภาพได้มากแค่ไหน หากเปรียบเทียบกัน 
ผู้ชมงานศิลปะสมัยใหม่ยอมรับได้หากรูปปั้นสมัยโรมันมีรอยร้าว นักอนุรักษ์
ภาพยนตร์จึงถูกทดสอบมากกว่าและจำาเป็นต้องหาทางประนีประนอมโดย 
ไม่เสียหลักการและจรรยาบรรณ

 นอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษาจากหอภาพยนตร์หลายแห่งทั่วโลก เช่น 
Cinematheque Beirut ประเทศเลบานอน ทีเ่ผชิญทัง้ปัญหาสงครามกลางเมือง
และปัญหางบประมาณ หอภาพยนตร์อาเซอร์ไบจาน ที่เปลี่ยนผ่านจากการ 
เป็นส่วนหนึง่ของสหภาพโซเวยีตก่อนจะพฒันาต่อเนือ่งเพือ่หาอตัลกัษณ์ของตน 
หอภาพยนตร์นอร์ทมาเซโดเนีย ท่ีเปลี่ยนผ่านจากการเคยเป็นส่วนหนึ่งของ
ประเทศยูโกสลาเวีย และผ่านการแบ่งประเทศอีกหลายคร้ัง จนถึงตอนนี้ก็ยัง
ล้มลุกคลุกคลาน หรือแม้แต่ cinematheque เล็ก ๆ ในแคว้นเบอร์กันดีของ
ฝรัง่เศส ซึง่คนมกัจะคดิว่าเป็นประเทศทีส่่งเสรมิวฒันธรรมภาพยนตร์ กย็งัเผชญิ
ปัญหาการเมืองท้องถิ่นและระบบราชการ ที่ทำาให้ไม่สามารถเติบโตได้ ในทาง
ตรงกันข้าม หอภาพยนตร์หลายแห่งในโลกเริ่มขยายบทบาทและเอาจริงเอาจัง
กับงานอนุรักษ์และให้บริการ เช่น หอภาพยนตร์เมืองปูซาน ซึ่งเพิ่งสมัครเป็น
สมาชิกสมทบของ FIAF ในปีน้ี หรือหอภาพยนตร์ดุลเซลดอร์ฟ ซ่ึงได้รับการ 
เลื่อนชั้นเป็นสมาชิกสมบูรณ์ในปีนี้เช่นกัน

 ผูร่้วมงานยงัได้ไปเยีย่มชมอาคารคลงัเกบ็ฟิล์มและศนูย์บรกิารค้นคว้า
ของหอภาพยนตร์สวิส ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านชื่อ ปองตาลาซ (Penthalaz) ห่างจาก
เมอืงโลซานไปประมาณ ๒๐ นาท ีคลงัเกบ็นีเ้พิง่สร้างใหม่ในบริเวณพืน้ทีเ่ดมิโดย
ใช้เวลาก่อสร้างประมาณสี่ปี และจะเปิดอย่างเป็นทางการปลายปีนี้ 

 การประชุม FIAF ปีหน้าจะมีขึ้นที่หอภาพยนตร์ UNAM ในกรุง
เมก็ซิโกซติี ้เป็นหอภาพยนตร์เก่าแก่ของมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมก็ซโิก ส่วน
ปี ๒๐๒๑ การประชุมจะมีขึ้นที่กรุงดักกาห์ ประเทศบังคลาเทศ ความร่วมมือ
ระหว่างหอภาพยนตร์ทั่วโลกผ่าน FIAF เป็นสิ่งสำาคัญในการขับเคล่ือนงาน
อนุรักษ์สื่อโสตทัศน์และมรดกความทรงจำาของโลก ที่หอภาพยนตร์ (องค์การ-
มหาชน) มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันตลอดมา

They Shall Not Grow Old กรณีศึกษาการลงสีฟุตเตจเก่า

 หนึ่งในกรณีที่เป็นที่ถกเถียงในการประชุม FIAF ที่เมืองโลซาน คือ
กรณีของสารคดี They Shall Now Grow Old ของผู้กำากับ ปีเตอร์ แจ็คสัน (ผู้
กำากับ Lord of the Rings และ The Hobbits) ที่นำาฟุตเตจขาวดำาของ
สงครามโลกครัง้ที ่๑ มาตัดต่อ ลงสี และตกแต่งใหม่เพือ่นำาออกฉายในวาระรำาลกึ
ครอบรอบหนึ่งศตวรรษการส้ินสุดสงคราม การลงสีของแจ็คสัน ก่อให้เกิดการ
พูดคุยอย่างกว้างขวางในประเด็นจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในงานอนุรักษ ์
รวมทัง้ความแตกต่างระหว่าง “การบูรณะ” (restoration) และการ “ปรบัปรุง” 
หรือ “สร้างงานใหม่” (transformation, creation)

 โครงการภาพยนตร์เพ่ือรำาลึกการส้ินสุดสงครามโลกครัง้ที ่๑ เป็นของ 
Imperial War Museum ในกรุงลอนดอน หน่วยงานที่เก็บคอลเลกชันฟุตเตจ
สงครามไว้มากมาย ตอนแรก Imperial War Museum ตั้งใจเพียงจะนำาหนัง
สารคดเีก่าทีม่อียูม่าฉาย ไม่มอีะไรซบัซ้อน แต่ผูบ้รหิารเหน็ว่าง่ายเกนิไปและไม่มี
ความสร้างสรรค์ ทีมงานจึงเปลี่ยนแผนและติดต่อปีเตอร์ แจ็คสันให้เข้ามาทำา
โครงการนี้ โดยให้อิสระกับเขาในการเข้าถึงฟุตเตจต่าง ๆ ในคอลเลกชัน 

 ผลที่ได้ออกมาคือหนัง They Shall Not Grow Old ที่แจ๊คสันนำา
ฟตุเตจเกีย่วกบัสงครามโลกคร้ังท่ี ๑ จำานวนหลายร้อยม้วนมาตดัเข้ากันใหม่ เหน็
ทั้งภาพทหาร การสู้รบ การเคลื่อนพล และบรรยากาศภูมิประเทศในช่วงกลาง
ทศวรรษ ๑๙๑๐ ที่สำาคัญคือแจ๊คสันทำาการลงสีภาพทั้งหมด (colorize) ให้ 
ฟ้าเป็นฟ้า หญ้าเป็นหญ้า อกีทัง้ยงัใส่เสยีงใหม่ ทัง้เสยีงคน เสยีงระเบดิ และเสียง
บรรยากาศอื่น ๆ ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกนำาออกฉายและกลายเป็นหนังฮิตที่ผู้ชม 
ชื่นชอบทั้งในยุโรปและอเมริกา นักวิจารณ์ส่วนใหญ่ก็ชื่นชมการสร้างความ 
สดใหม่ให้กับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ขนาดใน IMDB หนังยังได้คะแนน 
สูงถึง ๘.๔

 แต่ปรากฎว่าวงการอนุรักษ์ภาพยนตร์กลับไม่มองเช่นนั้น (หรือไม่
มองเป็นเอกฉันท์) เพราะหากอุดมการณ์ของงานอนุรักษ์คือการฟื้นฟูหรือรักษา
ภาพเคลือ่นไหวให้กลบัไปเหมอืนกับการฉายครัง้แรก สิง่ทีแ่จ๊คสนัทำาถอืว่าสร้าง
ความอือ้ฉาวมาก ในการประชมุ FIAF นกัอนรุกัษ์จาก Imperial War Museum 
ขึน้เวทเีพือ่พดูคยุกรณนีี ้และเหน็ได้ชดัว่าพวกเขาเอง (ซึง่เป็นผู้ติดต่อแจ๊คสนัมา
ทำางานนี้และให้อิสระที่จะทำาอะไรก็ได้กับฟุตเตจ) รู้สึกกำ้ากึ่งกับงานของแจ๊คสัน 

วงสนทนาสารคดี They Shall Not Grow Old
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ทั้งนี้เพราะแจ๊คสันทำามากกว่าลงสี แต่มีการเพิ่ม 
รายละเอียดในภาพ เพิ่มเมฆ ทำาให้ระเบิดดูแรงและ 
“ฮอลลีวูด” มากกว่าของจริง ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ 
ลบสิ่งรบกวน ฯลฯ ถึงกระนั้นก็ตาม นักอนุรักษ์ของ 
Imperial War Museum ยอมรับว่างานของแจ๊คสัน
เป็นงานที่สร ้างความสำาคัญทางมนุษยวิทยาต่อ 
คอลเลคชัน่ของพวกเขา เป็นการสร้างความตืน่ตาและ
ทำาให้ประวัติศาสตร์มีการเคลื่อนไหวและมีชีวิต คือถึง
จะเป็นงานที่ “แปลกแยก” แต่ความ “ตื่นตาตื่นใจ” 
ของมันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ อีกทั้งยังยอมรับว่า 
นักสร้างหนังไม่ได้มองว่าคอลเลคชั่นหรือฟุตเตจใน
หอฯ เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่แตะไม่ได้ 

 สุดท้ายแล้ว ประเด็นอาจจะอยู่ที่เราจะ
เรียก They Shall Not Grow Old ว่าเป็นอะไร 
สำาหรับ Imperial War Museum พวกเขาพยายาม
ใช้คำาว่า transformation (การปรับสภาพ) translation (การตีความ) 
transliteration (การแปลง) แม้กระทั่ง manipulation (การดัดแปลง) แม้แต่
ในการออกข่าวก็หลีกเลี่ยงที่จะใช้คำาว่า restoration หรือการบูรณะ แต่ส่ิงที่ 
เกดิขึน้คอืตวัปีเตอร์ แจ๊คสนัเอง กลบัใช้คำาว่า restoration ในการสมัภาษณ์หรอื
การให้ข่าวตลอดเวลา จนคนเข้าใจว่านี่คืองานบูรณะ ซึ่งเป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจ
ของนักอนุรักษ์จำานวนหนึ่ง

 สิ่งที่น่าสนใจคือ ทาง Imperial War Museum บอกว่า หลังจาก
ความสำาเรจ็ในการออกฉายของหนงัเรือ่งนี ้เชือ่ได้ว่าต่อไปจะมคีนทำาหนงัทีอ่ยาก
ทำางานในลักษณะนี้ออกมาอีกแน่นอน 

ฌอง-ลุค โกดาร์ ได้รับรางวัล PRIX FIAF 2019

อีกหนึง่เหตกุารณ์สำาคัญ คือ การแจกรางวลั PRIX FIAF ทีม่อบให้แก่บคุคล
ในวงการภาพยนตร์ทีส่่งเสรมิงานอนรุกัษ์และสนบัสนนุกจิกรรมของหอภาพยนตร์ 
ปีที่แล้วผู้ที่ได้รับรางวัลคือผู้กำากับชาวไทย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล สำาหรับปี 
๒๐๑๙ ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นคนระดับตำานานของโลกภาพยนตร์ ฌอง-ลุค โกดาร์ 
ผู้กำากับชาวสวิส (ถึงแม้เขาจะทำาหนังในฝรั่งเศสมาตลอดและได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นหนึ่งในบิดาของ French New Wave ในยุค ๑๙๖๐) หนังหลาย ๆ เรื่อง

ของเขาเป็นการตรวจสอบประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก และใช้ภาพ archive 
footage นำามาทดลอง ตัดต่อ เล่นแร่แปรธาตุเพื่อสร้างความหมายใหม่ที่ทั้ง
แยบยลและซับซ้อน เช่นเรื่อง The Image Book ที่เพิ่งออกฉาย หรือเร่ือง 
Histoire(s) du cinema อันโด่งดัง เขาจึงได้ชื่อว่าเป็นมากกว่าคนทำาหนัง แต่
เป็นนักปรัชญาภาพยนตร์อย่างแท้จริง

 โกดาร์ อายุ ๘๙ ปี อาศัยอยู่ในเมืองเล็ก ๆ ในสวิสเซอร์แลนด์ที ่
ไม่ไกลจากโลซานมากนัก เขาได้ชื่อว่าเป็นคนเก็บตัวไม่ชอบออกงาน ดังนั้น 
จงึเป็นเรือ่งน่ายนิดีและน่าประหลาดใจมากเมือ่โกดาร์ เดินทางมารับรางวลัด้วย
ตัวเองที่งานประชุม FIAF ครั้งนี้

 ถงึจะเดินเหนิได้ช้าสักหน่อยตามวยัและมนีำา้เสียงท่ีส่ันเครอืเลก็น้อย 
โกดาร์มาถงึพร้อมเสียงปรบมือกึกก้อง เขาขึน้เวทเีพือ่พดูคยุส้ัน ๆ  ถงึความสำาคญั
ของงานอนรุกัษ์ และการเปล่ียนแปลงในโลกภาพยนตร์ในยคุดิจทิลั ประโยคแรก
ที่เขาพูดคือ “Everything is becoming an archive” – ทุกสิ่งทุกอย่างกำาลัง
กลายเป็นอาไคฟ์ (สิ่งที่ต้องถูกเก็บรักษา)

 การปรากฎตัวของโกดาร์ รวมทั้งงานภาพยนตร์ที่เขาสร้าง เป็น 
แรงบันดาลใจที่มีพลังอย่างยิ่งสำาหรับนักอนุรักษ์มรดกสื่อโสตทัศน์ทุกคน



พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

 ย้อนกลบัไปเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หอภาพยนตร์ได้จดัทำาประตมิา- 
กรรมศาลาเฉลิมไทย จัดแสดงบริเวณประตูทางเข้าหอภาพยนตร์ แต่ 
เนื่องจากจัดแสดงกลางแจ้งมาเป็นเวลานานจึงทำาให้ประติมากรรมชิ้นนี้ 
มีความชำารุด ทรุดโทรม หอภาพยนตร์จึงได้จัดทำาประติมากรรม โรง
ภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนของเดิม โดยหวังว่า 
โรงมหรสพอันยิ่งใหญ่แห่งนี้จะไม่ถูกลืมไปจากความทรงจำาของคนไทย

ประวัติความเป็นมา
 “ศาลาเฉลิมไทย” เปิดใช้คร้ังแรกในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ที่ถนน

ราชดำาเนินกลาง เคยได้รับการยกย่องให้เป็นโรงมหรสพท่ียิ่งใหญ่และ 
ทันสมัยท่ีสุดในประเทศ มีห้องโถงใหญ่ให้ผู้ชมนั่งพักผ่อนก่อนเข้าชมการ
แสดง มีภัตตาคารอยู่ด้านหน้าโรง ตัวเวทีมีขนาดใหญ่สามารถเลื่อนและ
หมุนเปลี่ยนฉากได้ ภายในโรงจุคนดูได้ถึง ๑,๕๐๐ ที่น่ัง และที่นี่ยังเป็น 
ต้นกำาเนิดวัฒนธรรมการรับประทานป๊อปคอร์นอีกด้วย ซึ่งแต่เดิมนั้น 
“ศาลาเฉลิมไทย” ถูกออกแบบให้เป็นโรงละคร แต่ต่อมาผูช้มละครลดน้อย
ลง ผู้จัดจึงเปลี่ยนจากโรงละครมาเป็นโรงภาพยนตร์แทนต้ังแต่ปี พ.ศ. 
๒๔๙๖ โดยโปรแกรมฉายนั้นมีมากมายท้ังภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์
ต่างประเทศ ดำาเนินการยาวนานกว่า ๔๐ ปี และยุติกิจการลงในปี พ.ศ. 
๒๕๓๒ หลังจากนั้นตัวอาคารถูกทุบทำาลายและปรับปรุงทัศนียภาพใหม่ 
กลายเป็นลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ด้านหน้าโลหะปราสาท และ
วัดราชนัดดารามวรวิหาร 

แนวทางจัดท�าประติมากรรม
 เนือ่งจากโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลมิไทยถกูทบุทำาลายลง จงึไม่มี

โครงสร้างอาคาร หรอืสภาพแวดล้อมดัง้เดิมหลงเหลอือยูเ่ลย ในการจำาลอง

ประติมากรรมโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยครั้งนี้ หอภาพยนตร์จึงได้ใช้
ข้อมลูทีอ้่างองิจากวทิยานพินธ์เรือ่ง “แนวทางการปรบัปรงุอาคารรมิถนน
ราชดำาเนนิกลาง ด้านกายภาพสถาปัตยกรรม”ของ ธนพล วฒันจนิดาเลศิ  
ซึ่งได้กล่าวถึงแนวความคิดทางสถาปัตยกรรมของ นายจิตรเสน (หมิว) 
อภยัวงศ์ หวัหน้ากองช่างสำานกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ ผูไ้ด้รบั
มอบหมายให้ออกแบบกลุม่ของอาคารราชดำาเนนิเมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๐ (แล้วเสรจ็ 
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๑) อาคารกลุม่นีม้ทีัง้หมด ๑๕ อาคาร รวมถงึโรงภาพยนตร์
ศาลาเฉลมิไทย โดยทัง้หมดได้รบัการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมสมยัใหม่
มคีวามเรยีบง่าย ตวัอาคารให้ความรูส้กึหนกัแน่น ผวิสมัผสัของผนงัอาคาร
ทำาขรขุระเซาะร่องเลยีนแบบหนิ สดัส่วนระหว่างช่องปิดทีเ่ป็นผนงัอาคาร 
กับช่องเปิดท่ีเป็นช่องแสงของประตู และหน้าต่างล้วนถูกออกแบบให้มี
ปริมาณเท่า ๆ กัน 

สีน�้าตาล? สีเหลือง? หรือสีครีม?
 ในการเลือกสีสำาหรับประติมากรรมชิ้นนี้ หอภาพยนตร์ได้

พยายามค้นหาภาพถ่ายเก่าของอาคาร กพ็บว่าเมือ่ครัง้ท่ีสร้างอาคารเสรจ็
ใหม่ ๆ  เป็นยคุภาพถ่ายขาวดำา จงึไม่สามารถนำามาใช้อ้างองิได้ อกีทัง้ข้อมลู
ในหนังสือ และเอกสารที่เขียนถึงก็ระบุว่ามีการทาสีทับหลายครั้งตาม 
ความคดิของคนในแต่ละยคุ โดยไม่ได้มกีารบนัทกึการเปลีย่นแปลงไว้เป็น
หลกัฐาน เช่น ทาสนีำา้ตาลเข้มในยคุจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ ดำารงตำาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี และเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๕ มีการทาสีใหม่ในโอกาสสมโภช 
กรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ ๒๐๐ ปี เป็นต้น ทำาให้ยากที่จะวิเคราะห์สี
ดั้งเดิม แต่จากการตรวจสอบตัวอย่างผิวปูนฉาบที่กะเทาะจากผนัง และ
กนัสาดของอาคารราชดำาเนนิโดยนกัวชิาการเมือ่ครัง้ทีจ่ดัทำาโครงการฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมบนถนนราชดำาเนินกลางในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อวิเคราะห์

ชั้นสีที่ทาทับกันตั้งแต่แรกสร้าง พบว่าสีที่ทาอาคารราชดำาเนิน 
ในครั้งแรกคือสีครีมไข่ไก่ ดังนั้นหอภาพยนตร์จึงเลือกใช้สี 
ดังกล่าวเป็นสีของประติมากรรมโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย
ที่จัดทำาขึ้นใหม่ และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ได้ศึกษามา 
ส่งต่อให้ช่างผู้เชี่ยวชาญดำาเนินการจัดทำาประติมากรรมให ้
ถูกต้อง สวยงาม และใช้วัสดุที่เหมาะสมกับการจัดแสดง 
กลางแจ้ง เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ 
โรงภาพยนตร์แห่งนีเ้พิม่ขึน้ และไม่ให้ “ศาลาเฉลมิไทย” กลาย
เป็นเพียงแค่อดีตที่ถูกลืม

ประติมากรรมโรงภาพยนตร์ประติมากรรมโรงภาพยนตร์

ปิยะธิดา พรพิชญพงศ์

๑๓



๑๔

 รถไฟเป็นประดิษฐกรรมชิ้นสำาคัญแห่งยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งแรกเมื่อราวเกือบสามร้อยปีมาแล้ว คือยุคเครื่องจักรไอนำ้า รถไฟหรือ
รถจักรไอนำ้ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกอย่างใหญ่หลวง และยังคง
มีบทบาทสำาคัญเป็นเส้นเลือดใหญ่แห่งการคมนาคมของโลกทุกวันนี ้
นับตั้งแต่รถไฟเกิดขึ้น ล้อของมันไม่เคยหยุดวิ่ง 

 ส่วนภาพยนตร์ เป็นประดิษฐกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่สองเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว คือ ยุคไฟฟ้า ภาพยนตร ์
มีบทบาทเป็นการสื่อสารและความบันเทิงที่กระจายไปทั่วโลกและยังคง
ครองใจคนทั่วโลกจนปัจจุบัน ในขณะที่ล้อรถไฟไม่เคยหยุดวิ่ง ล้อฟิล์ม
ภาพยนตร์ก็ไม่เคยหยุดหมุน

 นักประดิษฐ์ภาพยนตร์คนสุดท้ายซ่ึงเป็นนักสร้างภาพยนตร ์
คนแรกด้วย คือ พี่น้องตระกูลลูมิแอร์แห่งเมืองลียง เป็นผู้ใช้กล้องถ่าย
ภาพยนตร์ถ่ายรถไฟเป็นรายแรก เมือ่ปี พ.ศ. ๒๔๓๘ นัน่คือภาพยนตร์เรือ่ง 
“รถไฟเข้าสถานีลาซิโอเต” ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ชมทั่วโลกและ 
มีผู้ชมบางแห่งตื่นตกใจว่ารถไฟจะวิ่งออกจากจอมาชนเอาจนเป็นเรื่อง 
เล่าขานในตำานานประวัติศาสตร์ภาพยนตร์  

 สำาหรับประเทศไทย แม้เราจะมีรถไฟหลังการกำาเนิดรถไฟ 
ในประเทศตะวันตกหลายสิบปี แต่เรามีกำาเนิดภาพยนตร์หลังจาก 
ภาพยนตร์เกิดขึ้นในโลกเพียงสองสามปี และเรามีความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพยนตร์กับรถไฟที่ไม่เหมือนใคร นั่นคือเรามีการจัดตั้งหน่วยงานผลิต
ภาพยนตร์ขึ้นในกิจการรถไฟโดยตรง คือ กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรม

รถไฟสายภาพยนตร์
ในหอภาพยนตร์
ทีมงานพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

รถไฟหลวงแห่งสยาม ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ทำาหน้าที่เป็นหน่วยงานผลิต
ภาพยนตร์ข่าวสาร สารคดี เกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ  ของกรมรถไฟหลวงและของ
กระทรวงทบวงกรมอื่น ๆ ของรัฐ น่าเชื่อว่ากองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าวของไทย
นี้ จะเป็นหน่วยผลิตภาพยนตร์ของรัฐบาลรายแรกของโลก แต่เสียดายที่โลก
ไม่รูจ้กั (เกิดก่อนหน่วยงานทีเ่รยีกว่า Film Unit ของกรมไปรษณีย์ของประเทศ
อังกฤษ ที่มชื่อเสียงระดับโลกภาพยนตร์ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖) 

 บคุคลสำาคญัทีเ่ป็นผูจ้ดัตัง้กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าวขึน้ในกรมรถไฟ
หลวง คือ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน  

 หอภาพยนตร์ ได้สร้างขบวนรถไฟสายภาพยนตร์ ทำาขบวนโดย 
หวัรถจกัรไอนำา้ผ่านศกึจากสงครามโลกครัง้ที ่๒ ตวัจรงิ และรถตูโ้ดยสารจำาลอง
ผสมเสร็จในรูปรถนอนชั้น ๑ ชั้นบรรทุกสัมภาระและรถเสบียง เพื่อแสดง 
“นิทรรศการรถไฟกับภาพยนตร์” ซึ่งไม่เพียงภาพยนตร์ไทยเท่านั้น แต่ให้เห็น
ภาพยนตร์โลกด้วย

 เนื่องด้วยจดหมายข่าวฉบับนี้ ได้เล่าถึงเรื่องราวของภาพยนตร์
บันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ 
ถ่ายทำาโดยกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง คอลัมน์พิพิธภัณฑ์และ
นิทรรศการ จึงขอแนะนำาให้ผู้อ่านได้รู้จักหน่วยงานสำาคัญในประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์และรถไฟไทยแห่งนี้รวมทั้งผู้ที่ทรงก่อต้ัง
หน่วยงานเพิม่มากข้ึน ผ่านส่วนจดัแสดงในนทิรรศการ
ภาพยนตร์กับรถไฟ ที่ตั้งต้อนรับผู้ชมอยู่อย่างโดดเด่น
สะดุดตาเมื่อเดินทางมาถึงหอภาพยนตร์

พระรูปประติมากรรม พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระก�แพงเพ็ชรอัครโยธิน  

 พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำาแพงเพช็รอัครโยธิน  ทรงเป็นพระราชโอรส
องค์ที่ ๓๕ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงมีบทบาทสำาคัญในการวาง
รากฐานการช่างสมัยใหม่และเทคโนโลยีของสยาม กล่าวเฉพาะด้านภาพยนตร์ พระองค์ทรง
เป็นนกัถ่ายภาพยนตร์สมคัรเล่นคนสำาคญัของสยาม  โดยขณะทีท่รงดำารงตำาแหน่งผู้บัญชาการ
กรมรถไฟหลวง พระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตรกิจการภาพยนตร์ฮอลลีวูด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ 
ก่อนจะทรงก่อตั้งกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าวข้ึนในกรมรถไฟหลวง เป็นหน่วยงานผลิตและ 
เผยแพร่ภาพยนตร์แห่งแรกของประเทศไทย โดยปรากฏหลักฐานอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 
๒๔๖๕

 หอภาพยนตร์ได้จัดสร้างพระรูปประติมากรรม พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน ทรงกล้องถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่น ประดับอยู่บนหัวรถจักรไอนำ้า
ของนิทรรศการรถไฟกับภาพยนตร์ โดยทำาพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี ๒๓ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระองค์

พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ



๑๕

มุมกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว
ส่วนจดัแสดงเรือ่งราว ภาพถ่าย และสิง่ของเกีย่วกบักองภาพยนตร์เผยแผ่

ข่าวกรมรถไฟหลวง 

  นอกจากเรื่องราวของ กรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน และ กอง
ภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง  ภายในนิทรรศการภาพยนตร์กับ
รถไฟ ยังจัดแสดงเรื่องราวน่ารู้ที่แสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ระหว่าง
ประดิษฐกรรมสำาคัญของมนุษยชาติ ๒ อย่างนี้อีกมากมาย ผู้สนใจ
สามารถเข้ามาเยีย่มชม ได้ทุกวันเสาร์-อาทติย์ และวนัหยดุนกัขัตฤกษ์ เวลา 
๑๐.๐๐–๑๗.๐๐ น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด

ห้องก�แพงเพ็ชร
เมือ่เข้าไปในนทิรรศการภาพยนตร์กบัรถไฟ ส่วนสำาคัญส่วนแรกทีจ่ะได้ชมคอื ห้อง

จำาลองรปูแบบห้องโดยสารชัน้หนึง่ในรถไฟชือ่ว่า “ห้องกำาแพงเพช็ร” ภายในจัดแสดง
ภาพถ่ายและพระเกียรติประวัติของกรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน  รวม
ทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีการ

สื่อสารของพระองค์ ทั้งกล้องถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่นรุ่นเดียวกับที่
พระองค์ทรงใช้ รวมไปถึงเครื่องเล่นแผ่นเสียงและไมโครโฟน ในฐานะ

ที่ทรงเป็นบิดาแห่งวิทยุกระจายเสียงไทย นอกจากนี้ ผู้ที่มาเยี่ยมชมยัง
สามารถนัง่ชมผลงานภาพยนตร์สมคัรเล่นในนาม “บ้านดอกไม้ฟิล์ม”  ของ
พระองค์ ซึ่งจัดฉายให้ชมอยู่ในห้องโดยสารชั้นหนึ่งแห่งนี้

บัตรรหัสส�าหรับป้อนค�าสั่ง
ในเครื่องพิมพ์ฟิล์มอัตโนมัติ

บัตรกระดาษแข็งส่ีเหลี่ยม ใช้
เพื่อใส่รหัสคำาสั่งให้กับเครื่องพิมพ์
ฟิล์มอัตโนมัต ิเพือ่ปรบัแก้ความสว่าง
ในตอนพิมพ ์ โดยมีการพิมพ ์ตัว
หนงัสอืภาษาไทยระบไุว้ชดัเจน แสดง
ให้เห็นถึงกำาลังการผลิตภาพยนตร์
ของ กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรม
รถไฟหลวงรวมทั้งเป็นเครื่องยืนยัน
ถึงเทคโนโลยีที่ถึ งพร ้อมและได ้
มาตรฐานสำาหรบัการผลติภาพยนตร์
ของหน่วยงานแห่งนี้ 

ภาพคณะถ่ายท�าภาพยนตร์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๗

ภาพถ่ายคณะถ่ายทำาภาพยนตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ โดยปรากฏให้เห็นทีมงาน
ของกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว ซึ่งไม่ก่ีปีต่อมาได้กลายเป็นบุคคลสำาคัญในการ
บุกเบิกวงการภาพยนตร์ไทย  

ในภาพประกอบด้วย หลวงกลการเจนจิต หรือ เภา วสุวัต (เสื้อขาวคนที่
สามจากซ้าย) หัวหน้าช่างถ่ายภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าวคนที่ ๒ 
ซึ่งต่อมาเป็นช่างถ่ายภาพยนตร์เรื่อง โชคสองชั้น หนังไทยเรื่องแรก ออกฉาย
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ ร่วมกับ กระเศียร วสุวัต (เสื้อขาวซ้ายสุด) และพี่น้องคนอื่น 
ๆ ในตระกูลวสุวัต โดยมี ขุนอนุรักษ์รัถการ หรือ เปล่ง สุขวิริยะ (เสื้อขาวขวา
สุด) เป็นผู้กำากับ นอกจากนี้ยังมี ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต หรือ เปล่ง ไตรปิ่น (เสื้อ
ขาวทีส่องจากซ้าย) หัวหน้าช่างถ่ายภาพยนตร์คนแรกของกองภาพยนตร์
เผยแผ่ข่าว ซ่ึงต่อมาเป็นผูก้ำากบัเรือ่ง ไม่คดิเลย ภาพยนตร์ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ 
ทีป่ระกาศสร้างก่อน โชคสองชัน้ แต่กลบัเสรจ็สิน้ภายหลงัเพยีงไม่ก่ีเดือน

กล้องถ่ายภาพยนตร์เดอบร ีปาร์โว ๓๕ มม. 

กล้องถ่ายภาพยนตร์ที่ปรากฏให้เห็นภาพคณะถ่ายทำาภาพยนตร์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๗ ของกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว 
ซึง่หอภาพยนตร์ได้จดัหามาจดัแสดงควบคูก่นั ผลติโดยโจเซฟ จลูส์ เดอบรี 
ชาวฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้ชื่อว่าเป็นกล้องที่ทนทานทันสมัย 
และมีผู้นิยมใช้กันมากที่สุดในโลก ในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษที่ ๑๙๒๐ 

 กล่องใส่ฟิล์มไนเตรต ๓๕ มม. 

ตัวอย่างกล่องใส่ฟิล์มภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว ซ่ึง โดม 
สุขวงศ์ได้ค้นพบที่อาคารเก่าของโรงพิมพ์รถไฟ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งมีจำานวน
มากถึง ๒๙๐ กล่อง เป็นภาพยนตร์ที่ผลิตขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๗ และเป็นฟิล์ม
เก่าแก่ประเภทไนเตรต การค้นพบครั้งนี้ได้ส่งผลสำาคัญจนนำาไปสู่การเรียกร้อง
ให้เกิดการก่อตั้งหอภาพยนตร์ในเวลาต่อมา



๒๐

กิจกรรม

 หอภาพยนตร์ต้อนรับการเปิดเทอมใหม่  ด้วยโปรแกรม
ภาพยนตร์ชุดใหม่ของงานกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน ที่คัดสรรภาพยนตร์
คุณภาพทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อจัดฉายให้กับเยาวชนบนผืนแผ่นดิน
ไทยผ่านกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน ณ หอภาพยนตร์และกิจกรรมโรงหนัง
โรงเรียนบนรถโรงหนัง “เฉลิมทัศน์”

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้  โรงหนังโรงเรียนยังคงมีทั้งภาพยนตร์
ที่ดูสนุก พร้อมกับมอบแง่คิดที่งดงาม เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนเรียนรู้เรื่องราว
ของตนเอง เรื่องราวของผู้อื่น และเรื่องราวของโลกรอบตัว ผ่านเรื่องราวใน
โลกภาพยนตร์ ตลอดจนส่งเสรมิการสร้างหลกัการทีด่ใีนการใช้ชวีติในสังคม
ด้วยตนเอง มองเห็นชีวิตผู้อื่น รู้จักเขา รู้จักเรา รู้จักโลก ด้วยสื่อที่ทรงพลัง
และส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดียิ่ง และเพื่อความเหมาะสมกับพัฒนาการการ
เรียนรู้ของผู้ชม โรงหนังโรงเรียน จึงคัดสรรและแบ่งกลุ่มภาพยนตร์ตาม
ระดับชั้น คือ ปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งประกอบไปด้วย
ภาพยนตร์ขนาดสั้นและขนาดยาว, แอนิเมชันทั้งขนาดสั้นและขนาดยาว 
ตลอดไปจนถึงภาพยนตร์สารคดีท่ีน่าสนใจ และภาพยนตร์ท่ีคนไทยอาจ 
ไม่คุ้นตา เข้าร่วมรายการจำานวนมาก ซ่ึงในคร้ังนี้ผู้เขียนขอแนะนำารายช่ือ
ภาพยนตร์ทีถ่กูคดัสรรเพือ่นำามาจดัฉายในกจิกรรมโรงหนงัโรงเรยีน ประจำา
ปีการศกึษา ๒๕๖๒ ซึง่มทีัง้สิน้กว่า ๔๐ เรือ่ง มาให้ทราบกันโดยคร่าว ๆ   ทัง้นี้
ท่านสามารถติดตามเรื่องย่อของภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้เพิ่มเติมได้
จากเว็บไซต์ www.fapot.org  

ภาพยนตร์ส�าหรับระดับชั้นปฐมวัย
สำาหรับเด็กช่วงวัย ๓-๖ ปี นอกจากการชมภาพยนตร์ใน

โรงภาพยนตร์กบักจิกรรมโรงหนงัโรงเรยีน จะสร้างความทรงจำา
และประสบการณ์ที่ดีในการร่วมกิจกรรมทางสังคมแล้วนั้น 
ภาพยนตร์ทีไ่ด้รบัการคัดสรรมาครัง้นี ้ยงัสามารถช่วยส่งเสรมิการ
เรยีนรูด้้านสี รปูทรง ลักษณะของสัตว์ ส่ิงของและธรรมชาติ ตลอด
จนเรียนรู้หลักคุณธรรมเบ้ืองต้น โดยภาพยนตร์สำาหรับระดับช้ัน
ปฐมวัย มีดังนี้

๑. แอนิเมชันขนาดสั้น ๖ เรื่อง  (Au bout du monde, 
Don’t go, Mobile, Ormie, Pinguin, The Cow)

๒. Khumba คุมบ้า ม้าลายแสบซ่าส์ ตะลุยป่าซาฟารี

ภาพยนตร์ส�าหรับระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ภาพยนตร์สำาหรับเด็กช่วงวัย ๗-๙ ปี นั้น เน้นการส่งเสริมการพัฒนา

ทัศนคติ, คุณธรรม จริยธรรม, แยกแยะสิ่งที่ถูกและผิด ตามมาตรฐานสังคม 
รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น และส่ิงที่สำาคัญ คือ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม 
โรงหนังโรงเรียนได้คัดสรรภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับการสร้างการเรียนรู้ใน
ประเด็นเหล่านี้มาด้วยกันถึง ๙ เรื่อง ดังนี้

๑. ภาพยนตร์ขนาดสั้น ๓ เรื่อง (The Red Balloon, The Elephant 
and The Bicycle, The Fantastic Flying Book of Mr.Morris Lessmore)

๒. แมงมุมเพื่อนรัก (Charlotte’s Web)
๓. มหัศจรรย์โลมาหัวใจนักสู้ (Dolphin Tale)
๔. ผจญภัยไดโนเสาร์เพื่อนรัก (Good Dinosaur)
๕. คุณหมี..หนีป่ามาป่วนเมือง (Paddington)
๖. ระ-ทะ-ทู-อี่ พ่อครัวตัวจี๊ด หัวใจคับโลก (Rattatouille)

ภาพยนตร์ส�าหรับระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แสนพิเศษให้กับเด็กในช่วงวัย ๑๐-๑๒ ปี ซึ่ง

เป็นช่วงที่ชื่นชอบการเรียนรู้โลกกว้าง ชอบความตื่นเต้น ท้าทาย และมักพึง
พอใจในสิ่งแปลกใหม่ อีกทั้งยังเป็นวัยที่ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผ่านมา
พฒันาการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและส่ิงแวดล้อม ภาพยนตร์ทีถ่กูคดัเลอืกมา 
จึงเน้นการนำาผู้ชมไปสู่จินตนาการอันไร้ขอบเขต ที่ยังคงมีแก่นหลักของ
ภาพยนตร์อยูท่ีก่ารเรยีนรูด้้านความสมัพนัธ์ระหว่างตวัเรากบัสงัคม ตัวเรากับ
ธรรมชาต ิแสดงถงึตวัอย่างรปูแบบการดำาเนนิชวิีต ความใฝ่ฝัน ความพยายาม 
โดยมีภาพยนตร์ในช่วงชั้นนี้ทั้งสิ้น ๙ เรื่อง ดังนี้

๑. บิ๊ก ฮีโร่ 6 (Big Hero 6)
๒. อี.ที. เพื่อนรัก (E.T. The Extra-Terrestrial)
๓. ปฏิบัติการ 8 พันธุ์อึดสุดขั้วโลก  (Eight Below)
๔. มหัศจรรย์อารมณ์อลเวง (Inside Out) 
๕. ผจญภัยครอบครวัจอมเพีย้น ฝ่าโลกอนาคต (Meet the Robinsons) 
๖. แพดดิงตัน 2 ของขวัญ...ที่หายไป (Paddinton 2) 
๗. เดอะ บีเอฟจี – ยักษ์ใหญ่หัวใจหล่อ (The BFG) 
๘. The King and the Mockingbird (Le Roi et l’Oiseau) 
๙. พ่อมดแห่งเมืองออซ (The Wizard of Oz)

นิศานาถ ไทรทองคำา

แนะน�าโปรแกรมภาพยนตร์คัดสรร 



๑๗

ภาพยนตร์ส�าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ของเยาวชนช่วงวัย ๑๓-๑๕ ปี นี้ เป็นการ

เรียนรู้ทีม่ากกว่าการตคีวามตามภาพทีเ่หน็และเสยีงทีไ่ด้ยนิ เดก็เหล่าน้ีเติบโต
เป็นวัยรุ่นตอนต้น เริ่มมีทักษะการตีความที่ลึกซึ้งขึ้น เข้าใจแนวคิดนามธรรม
มากขึ้น  ภาพยนตร์ที่โรงหนังโรงเรียนคัดสรรมา จึงเป็นภาพยนตร์ที่เน้นการ 
นำาเสนอปัญหาของมนุษย์และสังคมที่ซับซ้อนมากข้ึน เพื่อส่งเสริมทักษะ 
ด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา อีกทั้งเพิ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ
ภาพยนตร์ เพ่ือให้เข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับศาสตร์ภาพยนตร์ โดยภาพยนตร์
สำาหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นมีทั้งภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการ 
ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกของชาต ิภาพยนตร์สารคด ีตลอดจนภาพยนตร์ฝรัง่เศส 
และเยอรมัน ที่หาชมได้ยากในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น ๙ เรื่อง ดังนี้

๑. 15 คำ่า เดือน 11 (Mekhong Full Moon Party)
๒. นำ้าพุ (Story of Num-Pu)
๓. ผีเสื้อและดอกไม้ (Butterfly and Flowers)
๔. เพลงของข้าว (The Songs of Rice)
๕. The 400 Blows (Les quatre cents coups)
๖. ปริศนามนุษย์กลของอูโก้ (Hugo)
๗. Lessons of a Dream (Der ganz große Traum)
๘. ทามาระ (Tamara)
๙. บรรเลงฝัน บันดาลรัก (The Artist)

 ภาพยนตร์ส�าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย
มธัยมศึกษาตอนปลาย หรอืช่วงวยั ๑๖-๑๘ ปี คือ ช่วงวัยรุน่เตม็ตวัและ

พร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ โรงหนังโรงเรียนจึงเลือกภาพยนตร์ที่เน้นส่งเสริม
การกระตุน้ให้ผูช้มคดิวเิคราะห์อย่างเป็นเหตเุป็นผล ถงึปมปัญหาเพือ่นำาไปสู่
การตดัสนิใจและการแก้ไขทีด่ ีเข้าใจสภาพสงัคมและการอยูร่่วมกนัท่ามกลาง
ความแตกต่างหลากหลาย เรยีนรูค้วามเท่าเทยีมและศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ 
รวมไปถึงการชมภาพยนตร์นอกกระแส เพื่อเปิดโลกการชมภาพยนตร์และ
เรยีนรูแ้ง่มมุศลิปะในภาพยนตร์เพิม่เติม  และภาพยนตร์ส่วนมากทีค่ดัสรรมา
นั้นเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลระดับโลก รวมไปถึง
ภาพยนตร์ไทยทรงคณุค่าทีไ่ด้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ 
ซึ่งโรงหนังโรงเรียนได้คัดสรรมาให้เยาวชนเลือกรับชมกันทั้งสิ้น ๘ เรื่อง ดังนี้ 

๑. ฉลาดเกมส์โกง (Bad Genius)
๒. พระเจ้าช้างเผือก (The King of the White Elephant)
๓. ลงุบญุมรีะลกึชาต ิ(Uncle Boonmee Who Can Recall His Past 

Lives)
๔. แมรี่ อีส แฮปปี้, แมรี่ อีส แฮปปี้ (Mary is happy, Mary is happy)
๕. ถอดรหัสลับ อัจฉริยะพลิกโลก (The Imitation Game)
๖. วัยป่วน หัวใจปึ้ก (The Perks of being a Wallflower)
๗. ทฤษฎีรักนิรันดร (The Theory of Everything)
๘. ตีให้ลั่น เพราะฝันยังไม่จบ (Whiplash)

กจิกรรมโรงหนงัโรงเรียน เปิดให้คร-ูอาจารย์จากโรงเรยีน
ต่าง ๆ  ทัว่ประเทศนำานกัเรยีนมาร่วมเรยีนรูผ่้านการชมภาพยนตร์
ได้ตลอดทัง้ปี ณ หอภาพยนตร์ โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้ 
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ ๒ รอบ เช้า-บ่าย และยังมีกิจกรรม
โรงหนังโรงเรียนบนรถโรงหนัง “เฉลิมทัศน์” ที่จะสัญจรไป
จงัหวัดต่าง ๆ  เพือ่โอกาสแห่งการเรยีนรูข้องเยาวชนทัว่ประเทศ
อีกด้วย

สนใจอ่านรายละเอียดกิจกรรมและเรื่องย่อภาพยนตร์ 
ได้ที่  www.fapot.org  

๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓-๔ ต่อ ๑๑๐  

faschoolcinema@gmail.com 

thaicinemaschool 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายเผยแพร่ งานกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน  



๑๘

กิจกรรม

เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย ครั้งที่ ๖

เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย ครั้งที่ ๖ เวียนมาถึงอีกครั้ง ใน
วนัศกุร์ที ่๒๔ ถงึวนัอาทติย์ที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หลงัจากได้สร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้ชมหลายคนเมื่อปีก่อน โดยเฉพาะการได้ร่วมเป็นสักขี
พยานในการปิดตวัลงของโรงภาพยนตร์ลโิด ซึง่เป็นโรงภาพยนตร์หลกัของ
เทศกาลมาตัง้แต่ครัง้ที ่๑ การกลบัมาครัง้นีจ้งึมาพร้อมกบัความเปลีย่นแปลง
ครั้งใหญ่  นั่นคือการต้องยืนโรงฉาย ณ โรงภาพยนตร์สกาลาด้วยความจุ 
กว่า ๙๐๐ ที่นั่ง เพียงโรงเดียวตลอดทั้งเทศกาล ซึ่งถือเป็นความท้าทาย
อย่างยิ่ง ทั้งต่อหอภาพยนตร์ผู้จัดงาน และต่อผู้ชมที่คอยให้การสนับสนุน
เทศกาลมาโดยตลอด  

แม้เทศกาลจะหดตวัลงเหลอืเพยีงแค่สามวัน ด้วยภาพยนตร์ทีค่ดัสรร
มาอย่างดี ๕ เรื่อง ซึ่งจะฉายเพียงเรื่องละ ๑ รอบเท่านั้น แต่ในอีกมุมหนึ่ง 
หนงัเงยีบทุกเรือ่งในปีนีจ้ะได้ขยายตวัขึน้สูจ่อใหญ่แห่งสกาลาอย่างเท่าเทยีม
กันทุกเรื่อง เพื่ออรรถรสในการด่ืมดำ่าศิลปะภาพยนตร์ระดับคลาสสิกของ
โลกอย่างเต็มอิ่มทุกรอบ คลอเคล้าไปกับการแสดงดนตรีสด อันเป็น
เอกลักษณ์ของเทศกาลภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย เสมอมา

Fight for the Matterhorn 
หนังปีนเขา-รักสี่เส้า-ลุ้นระทึก อ้างอิงจากเหตุการณ์จริงในประวัติ- 

ศาสตร์เมื่อคณะปีนเขาสองคณะแข่งกันพิชิตยอดเขาแมตเทอร์ฮอร์น หนึ่ง
ในยอดเขาทีส่งูทีส่ดุของเทอืกเขาแอลป์ เรือ่งราวของ ฌอง-อนัตวน การ์เรล 
ไกด์ปีนเขาในหมู่บ้านชายแดนอิตาลี-ฝรั่งเศส ที่ช่วยนำาทางให้คณะปีนเขา
จากอังกฤษนำาโดย เอ็ดเวิร์ด วิมเพอร์ แม้จะมีคนเตือนว่าวิมเพอร์นั้นแอบ
ชอบภรรยาของเขาอยู่ แต่ความพยายามในการพิชิตยอดเขาครั้งนี้กลับ 
ล้มเหลว และทั้งสองได้แยกย้ายกันไป ก่อนที่หลายปีต่อมาจะกลับมา 
เผชิญหน้ากันอีกครั้ง ในฐานะคู่แข่งที่ต่างต้องการเป็นคนแรกท่ีได้ชื่อว่า
เอาชนะยอดเขาแมตเทอร์ฮอร์น 

ภาพยนตร์ถ่ายทำาบริเวณเทือกเขาแอลป์และแมตเทอร์ฮอร์นจริง ๆ 
เต็มไปด้วยทัศนียภาพและฉากธรรมชาติสมจริง รวมถึงการจัดวางองค์- 
ประกอบภาพทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ โดยสถาบนัภาพยนตร์เยอรมนั (Deutsches 
Filminstitut) ได้รวบรวมฟิล์มภาพยนตร์ฉบับต่าง ๆ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่
มาบูรณะขึ้นใหม่ให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ดังเดิม 

Fight for the Matterhorn จะฉายเป็นภาพยนตร์เปิดเทศกาล 
ด้วยการสนบัสนนุของสถาบนัเกอเธ่ ประเทศไทย โดยหอภาพยนตร์ได้เชญิ 
“วงกอไผ่” วงดนตรไีทยร่วมสมยัทีม่อีายยุาวนานกว่า ๓ ทศวรรษ มาแสดง
ดนตรสีดประกอบการฉายภาพยนตร์ นับเป็นการผสมผสานระหว่างศลิปะ
ต่างสาขาและต่างเชื้อชาติ เพื่อเป็นวาระพิเศษสำาหรับรอบเบิกโรงเทศกาล
ภาพยนตร์เงียบประจำาปีนี้โดยเฉพาะ

7th Heaven 
เรื่องราวความรักระหว่างสงครามของ ชิโค คนทำาความสะอาดท่อนำ้าเสียในกรุง

ปารีส ผู้หมายมั่นอยากเลื่อนขั้นขึ้นเป็นคนกวาดถนน ชิโคเฝ้าอ้อนวอนพระเจ้าให้ช่วย 
ทั้งเรื่องการงานและความรัก วันหนึ่ง เขาได้ช่วยหญิงสาวชื่อ ไดแอน จากการถูกตำารวจ
จับ โดยอ้างว่าเธอเป็นภรรยาของเขา จนกระทั่งได้ครองรักกันจริง ๆ  แต่ไม่นาน เมื่อเกิด
สงครามปะทุขึ้นในยุโรป ชิโคก็ถูกเรียกตัวไปออกรบ  

7th Heaven เป็นหนึ่งในผลงานที่ส่งให้ เจเน็ต เกย์เนอร์ ได้รับรางวัลออสการ์ 
สาขานักแสดงนำาหญิงยอดเยี่ยม ในเวทีประกวดออสการ์ครั้งแรก เมื่อ ค.ศ. ๑๙๒๙ 
(อีก ๒ เรื่องคือ Street Angel และ Sunrise: A Song of Two Humansdouble- 
dagger) ในขณะที่ตัวภาพยนตร์เองได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสาขาภาพยนตร ์
ยอดเยีย่ม และกำากบัศลิป์ยอดเยีย่ม ต่อมาภาพยนตร์เรือ่งนีไ้ด้รบัการนำามาสร้างใหม่
ใน ค.ศ. ๑๙๓๗ ซึ่งได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ สุวัฒน์ วรดิลก นำามาดัดแปลงเป็น
ละครเพลงทางโทรทัศน์เร่ือง สวรรค์มืด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ และได้รับการนำามา 
สร้างเป็นภาพยนตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๐๑  กำากับโดย รัตน์ เปสตันยี 



๑๙

ศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๙.๓๐ น.  Fight for Matterhorn 
 (๑๙๒๘ /๑๑๗ นาที)

เสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๘.๑๕ น.  7th Heaven (๑๙๒๗ /๑๑๘ นาที)
๒๐.๓๐ น.  Filibus (๑๙๑๕ /๗๐ นาที)

อาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๘.๑๕ น.    Shiraz: A Romance of India 
 (๑๙๒๘ / ๑๐๕ นาที)
๒๐.๓๐ น.  Speedy (๑๙๒๘ /๘๖ นาที)

Filibus
ภาพยนตร์เงียบสัญชาติอิตาลีอายุเกินร้อยปีที่เต็มไปด้วยความระทึก ว่าด้วย

เรื่องราวโจรกรรมซ้อนแผนของจอมโจรสาวลึกลับนามวา่ “ฟิลิบสั” ผู้มียานพาหนะเป็น
เรือเหาะ และเป็นจ้าวแห่งการปลอมตัว ที่สร้างความหายนะให้แก่บรรดาเศรษฐี เจ้าหน้าที่
ธนาคาร และตำารวจ ด้วยการขโมยของมีค่าและหายตัวเข้าไปในกลีบเมฆอย่างไร้ร่องรอย โดยมี
นักสืบ คุต เฮนดี้ ออกตามล่าตัวเธออย่างไม่ลดละ ทั้งคู่ต่างชิงไหวชิงพริบและย้อนรอยกันไปมา 
แต่ด้วยความเฉลียวฉลาดของฟิลิบัส เธอกลับทำาให้ทุกคนเริ่มเชื่อว่าตัวนักสืบเองที่เป็นหัวขโมย 

แม้จะถ่ายทำาด้วยฟิล์มขาวดำาตามยุคสมัย แต่ Filibus กลับเต็มไปด้วยสีสันงดงามเพลินตา 
ด้วยเทคนิคย้อมสีแบบโบราณที่เรียกว่า tinting และ toning ซึ่งพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ EYE 
Filmmuseum ประเทศเนเธอร์แลนด์ สามารถบูรณะข้ึนมาใหม่จากฟิล์มภาพยนตร์ต้นฉบับ 
ไนเตรตได้อย่างสวยงาม 

Donald Sosin & Joanna Seaton
โดนัลด์ โซซิน และ โจแอนนา ซีตัน เป็นคู่รัก

นักดนตรี ที่สร้างสรรค์และแสดงดนตรีประกอบ
ภาพยนตร์เงียบร่วมกัน ด้วยเครื่องดนตรีและเสียง
ร้องมานานกว่า ๒๐ ปี พวกเขาได้รับคำาชื่นชมอย่าง
สงูทัง้จากบุคคลช้ันนำาในวงการเดยีวกนัและผูท้ีส่นใจ
ในด้านนี้ทุกเพศทุกวัย  เอกลักษณ์ของทั้งคู่คือการ
ผสมผสานกันระหว่าง คีย์บอร์ด, การร้องเพลง, 
เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ และ เพอร์คัสชันซึ่งพวกเขาได้ออกเดินทางไปแสดงร่วมกัน
ต่อหน้าผู้ชมในเทศกาลหรือกิจกรรมฉายภาพยนตร์เงียบในสถาบันชั้นนำามาแล้วทั่วโลก 

ในเทศกาลภาพยนตร์เงยีบ ประเทศไทย ครัง้ท่ี ๖ นี ้โดนลัด์ โซซนิ และ โจแอนนา 
ซตีนั จะเดินทางมาเป็นนกัดนตรปีระจำาเทศกาล โดยจะแสดงสดประกอบภาพยนตร์เงยีบ
ทั้ง ๔ เรื่อง ในวันเสาร์ที่ ๒๕ และวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

Shiraz: A Romance of India 
ผลงานท่ีสร้างจากเรื่องราวความรักในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ ของ

จักรพรรดิชาห์ชะฮัน แห่งจักรวรรดิโมกุล และองค์ราชินี  จนกลายเป็น
ภาพยนตร์เงยีบเรือ่งยิง่ใหญ่ทีบ่อกเล่าตำานานรกัสดุซาบซ้ึง อนัเป็นเบือ้งหลัง
ของ “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์สถานที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 

Shiraz: A Romance of India ถ่ายทำาในประเทศอนิเดยี ท่ามกลาง
เครื่องแต่งกายท่ีหรูหรา เปล่งปลั่งตระการตา และฉากอลังการ รวมทั้ง 
นกัแสดงทีล้่วนแต่เป็นชาวอนิเดยี อำานวยการสร้างและนำาแสดงโดย หมินัชู 
ราย ตำานานคนสำาคัญของวงการภาพยนตร์อินเดีย ในบทของ ชิราซ ช่าง
ปั้นหม้อหนุ่ม ผู้ออกตามหา เซลิมา คนรักในวัยเด็ก ที่ถูกขายให้แก่พ่อค้า
ทาส เพื่อนำาไปให้ว่าที่องค์จักรพรรดิ ภาพยนตร์ฉบับที่นำามาจัดฉายใน 
ครั้งนี้ได้รับการบูรณะใหม่โดย สถาบันภาพยนตร์อังกฤษ (British Film 
Institute)

Speedy 
หนังเงียบเรื่องสุดท้ายของ ฮาโรลด์ ลอยด์ ดาวตลกผู้เป็นสัญลักษณ ์

แห่งยุคหนังเงียบ โดย “สปีดี้” เป็นชื่อเล่นในชีวิตจริงของลอยด์ที่พ่อตั้งให้  
ในขณะที่ตัวภาพยนตร์เองก็เดินเรื่องอย่าง “รวดเร็ว” ตามชื่อเรื่อง 

Speedy เล่าเรื่องราวของ สปีดี้ สวิฟต์ หนุ่มนิวยอร์กผู้คลั่งไคล้กีฬา
เบสบอล แต่ทำางานอะไรกไ็ม่ประสบความสำาเรจ็  เขามแีฟนสาวชือ่ เจน หลาน
ปู่ของ ดิลลอน ผู้ทำากิจการรถรางจูงด้วยม้าในนครนิวยอร์ก วันหนึ่ง บริษัท
รถไฟได้จ้างอันธพาลมาขโมยม้าเพื่อทำาลายกิจการเก่าแก่แห่งนี้ สปีดี้จึงต้อง
ออกผจญภยัตามหาม้าก่อนจะสายเกนิไป จนนำามาสูฉ่ากวิง่ไล่ล่าอนัน่าตืน่เต้น
กลางย่านแมนฮัตตันอันพลุกพล่าน ภาพยนตร์ถ่ายทำาในนิวยอร์ก โดยมี
ตำานานนักเบสบอล เบ๊บ รูธ ร่วมเข้าฉาก นับเป็นหนึ่งในผลงานที่ส่งท้ายยุค
สมัยแห่งหนังเงียบในช่วงปลายทศวรรษที่ ๑๙๒๐ ได้อย่างยอดเยี่ยม  

รอบฉาย



๑๕

Some Like It Hot (๑๙๕๙) ของบิลลี่ ไวล์เดอร์ (หรือในชื่อภาษา
ไทยที่ตั้งได้เพราะพริ้งและคล้องจองว่า “อรชรร้อนรัก”) ไม่ได้เป็นเพียงแค่
หนังตลก แต่เป็นหนังที่ตลกที่เข้าขั้นเสียสติ แทบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับหนังเร่ืองนี้ ตั้งแต่ไอเดียเริ่มแรก การผูกเรื่อง ปมขัดแย้งหลักและรอง 
การพาคนดูออกจากเรื่อง การสอดแทรกอารมณ์ขันทั้งด้านภาพ เสียงและ
บทสนทนา ไปจนถึงการแสดงของเหล่านักแสดงที่รับส่งบทบาทกันอย่าง
คล่องแคล่วลื่นไหล ล้วนแล้วเรียกเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากบ้าบอคอแตก 

ส่วนทีเ่หลอืเชือ่และน่าทึง่กค็อื ทัง้หลายทัง้ปวงของความ ‘ประสาท 
แ-ก’ ของหนังกลับสอดประสานกลมกลืนอย่างน่าอัศจรรย์ และสะท้อนถึง
อจัฉริยภาพของไวล์เดอร์อย่างไม่มข้ีอเคลอืบแคลง กระทัง่ไม่ใช่เรือ่งน่าแปลก 
ที่ Some Like It Hot ได้รับการโหวตให้เป็นหนังตลกที่สุดตลอดกาลจาก
หลากหลายสถาบัน

หนึ่งในความกล้าหาญชาญชัยของของบิลลี่ ไวล์เดอร์ ได้แก่การ
พยายามผสมสองอย่างทีเ่ข้ากันไม่ได้ตัง้แต่เริม่ต้น นัน่กค็อื เสยีงหัวเราะและ
ความตาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง จุดปะทุของเรื่องทั้งหมดมาจากเหตุการณ์จริง
ที่สุดแสนถมึงทึง (อันได้แก่กรณีการสังหารหมู่ ณ เมืองชิคาโก ในปี ๑๙๒๙ 
หรือที่รู้จักกันในชื่อ St.Valentine’s Day Massacre) ว่าด้วยสองหนุ่ม 
นักดนตรีไส้แห้งที่ดันไปรู ้เห็นเหตุฆ่าแกงกันอย่างโหดเห้ียมของเหล่า 
แก๊งสเตอร์ จนต้องหนหีวัซกุหวัซุนด้วยการปลอมตวัเป็นผูห้ญงิและเข้าร่วม
กับกลุ่มนักดนตรีซ่ึงมีแต่สาว ๆ และไม่มากไม่น้อย นั่นคือจุดเริ่มต้นของ 
เร่ืองราวที่อลเวงและสับสน และเหนืออื่นใด เรียกเสียงหัวเราะอย่างสนั่น
หวั่นไหว

อกีหนึง่ความบ้าระหำา่ของหนงัได้แก่ การท้าทายกรอบและกฎเกณฑ์
ทางด้านศีลธรรม ซึ่งในช่วงปลายทศวรรษ ๑๙๕๐ ยังคงเป็นเรื่องอ่อนไหว
เปราะบาง ทั้งเนื้อหาในส่วนที่ว่าด้วยผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิง โฮโมเซ็กฌ่วล 
ไบเซ็กฌ่วล ตัวละครท่ีไร้สมรรถภาพทางเพศ ไปจนถึงการแสดงออกทาง
ด้านภาพอย่างค่อนข้างโจ่งครึ่ม (หน่ึงในนั้นได้แก่ภาพของมาริลิน มอนโร 

ในชุดซีทรูที่ชวนวาบหวิวซึ่งน่าจะทำาให้จินตนาการของหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ ่
ไม่ว่ายคุไหนสมัยไหน-เตลิดเปิดเปิง) หรอืพูดง่าย ๆ  เซก็ซ์ดำารงอยูอ่ย่างเกล่ือน
กล่นในหนังเรื่องนี้ และโดยที่คนทำาหนังไม่ต้องแสดงออกอย่างอำ้า ๆ อ้ึง ๆ 
กระนั้นก็ตาม ลูกเล่นและกลวิธีการนำาเสนอของไวล์เดอร์กลับเปี่ยมไปด้วย
รสนยิมและชัน้เชงิ และในขณะท่ีผลพวงของการไม่ยอมจำานนของไวล์เดอร์ส่ง
ผลให้หนังถูกหน่วยเฝ้าระวังทางศีลธรรมของโบสถ์คาธอลิกออกโรงประนาม
และต่อต้าน แต่ในทางกลบักนั Some Like It Hot มส่ีวนทำาให้ระบบเซน็เซอร์
แบบเก่าของฮอลลีวูดที่หนังทุกเรื่องต้องได้รับการตรวจพิจารณาภายใต้กฎ
เกณฑ์การสร้างเดียวกัน-ค่อย ๆ เสื่อมสลายลงไป

ทกุครัง้ทีใ่ครเอ่ยถงึหนงัเรือ่ง Some Like It Hot แง่มมุหนึง่ทีเ่หมอืน
กบัไม่พาดพงิแล้วจะไม่ครบถ้วนก็คอื ปัญหาเบือ้งหลงัจากถ่ายทำาซึง่เกีย่วข้อง
กับมาริลิน มอนโรโดยตรง ทั้งการที่เจ้าตัวมากองถ่ายล่าช้า จนถึงการจำาบท
พดูไม่ได้เลย และไวล์เดอร์ต้องถ่ายซำา้แล้วซำา้เล่า ข้อเทจ็จริงกค็อื นอกจากคน
ดูไม่สังเกตเห็นร่องรอยของความยุ่งยากด้วยประการทั้งปวง บทชกูาร์ เคนยงั
เป็นหนึง่ในการแสดงทีด่ท่ีีสดุของมอนโร พดูอย่างรวบรดั นีเ่ป็นตัวละครที่ผู้ชม
สงสารและเห็นอกเห็นใจแทบจะในทันที โดยเฉพาะในความโชคร้ายของเธอ
ทีห่ลงเชือ่คนง่ายและมกัจะถูกหนุม่นกัแซก็โซโฟนหลอกต้ม จนสุดท้าย เจ้าตวั
ต้องปิดก้ันความเส่ียงด้วยการเข้าร่วมกับกลุ่มนักดนตรีหญิงล้วน เธอถึงกับ
ยอมรับว่าตัวเองไม่ค่อยฉลาดนัก

จากที่หนังให้เห็น ชูการ์อาจจะเป็นเจ้าของเรือนร่างอันเซ็กซี่ ไม่มี
ผู้ชายคนไหนมองไม่เห็นหน้าอกหน้าใจขนาดมหึมาหรือสะโพกสุดเสียงสังข์
ของเธอ แต่หญิงสาวกลับไม่เคยใช้เสน่ห์เย้ายวนทางเพศหว่านล้อมชายหนุ่ม
ที่เธอตกหลุมรักอย่างจริง ๆ จัง ๆ มันเหมือนกับเธอไม่ตระหนักถึงการดำารง
อยูข่องสิง่เหล่านี ้และแสดงออกอย่างเด็กเลก็ ๆ  ทีโ่หยหาความทะนถุนอมและ
ความรกั ฉากทีก่ล่าวได้ว่าอธิบายตวัตนของชกูาร์ หรอือาจรวมถงึมารลิิน มอน
โรด้วยก็คือ ฉากที่เธอร้องเพลง “I Wanna be Loved by You”

นบัเป็นเรือ่งประจวบเหมาะจรงิ ๆ  ทีก่ารหวนกลับมาฉายอกีครัง้ของ
หนังเรื่อง Some Like It Hot ตรงกับวาระครบหกสิบปีพอดี นี่เป็นระยะเวลา
ที่ยาวนาน และหลายสิ่งหลายอย่างก็แปรเปลี่ยนไปอย่างชนิดหน้ามือหลังมือ 
ตั้งแต่เทคโนโลยีไปจนถึงรสนิยมของคนดู แต่ข้อเท็จจริงที่โต้แย้งไม่ได้ก็คือ 
นอกจากหนังของไวล์เดอร์ไม่ได้สูญเสียเขี้ยวเล็บและความแหลมคมในการ 
จิกกัด เหน็บแนม วิพากษ์วิจารณ์ 

หกสบิปีทีผ่่านพ้นไปไม่ได้ทำาให้อารมณ์ขนัและความประสาทเสยีของ
หนัง-ลดน้อยถอยลงไปแต่อย่างไร

กิจกรรม

ประวิทย์ แต่งอักษร

โปรแกรมฉายภาพยนตร์ ทึง่! หนังโลก 
Some Like It Hot (๑๙๕๙ / ๑๒๑ นาที) 
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒๐๐ น. 
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา 
บัตรราคา ๑๒๐, ๑๔๐ และ ๑๖๐ บาท 
เปิดจำาหน่ายบัตร
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๐



กิจกรรม

๒๑

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง เกิดเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่จังหวัดกำาแพงเพชร  ในวัยเด็ก เขามีความสนใจ
และความสามารถทางด้านดนตรแีละกฬีาเป็นพเิศษ  หลงัจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายทีโ่รงเรยีนกำาแพงเพชร
วิทยาคม พงษ์พัฒน์ได้ศึกษาต่อทางด้านพลศึกษา ที่วิทยาลัยพลศึกษา เชียงใหม่ และคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ก่อนจะจบออกมาทำางานเป็นพนักงานที่บริษัทผลิตรองเท้ากีฬาแห่งหนึ่ง

แต่เส้นทางสายกีฬาของพงษ์พัฒน์กลับไม่ได้ยืนยาว จุดพลิกผันเกิดขึ้นระหว่างที่เขาเป็นพนักงาน เมื่อพงษ์พัฒน์
ได้ลองสมัครเข้าไปเล่นรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ของบริษัท เจเอสแอล แต่ด้วยบุคลิกและรูปร่างหน้าตาที่โดดเด่น จึง
ทำาให้ ลาวลัย์ ชพูนิจิ ผูบ้รหิารของบรษิทั ตดัสนิใจชกัชวนเขาให้เข้ามาสู่วงการบันเทงิอย่างเต็มตัว ประเดิมด้วยบทพระเอก
ในละครโทรทัศน์เรื่อง "เมฆินทร์พิฆาต"  ออกอากาศ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

ปีถัดมา พงษ์พัฒน์ก็เริ่มมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือ เรารักกันนะ (ที่ปักกิ่ง) ภาพยนตร์รักวัยรุ่นที่ 
ลงทุนไปถ่ายทำาถึงประเทศจีน โดยเขารับบทนำาร่วมกับ อรพรรณ พานทอง และ วทัญญู มุ่งหมาย กำากับโดย ศุภักษร   
หลงัจากนัน้เขากม็ผีลงานการแสดงภาพยนตร์อย่างต่อเนือ่ง ในบทบาทและแนวภาพยนตร์ทีห่ลากหลาย รวมทัง้ได้รบัการ
ยอมรบัในฝีมอืและความเอาจรงิเอาจงัมากทีส่ดุคนหนึง่ โดยมผีลงานทีโ่ดดเด่น เช่น  ปีกมาร (๒๕๓๐) ดีแตก (๒๕๓๐) พนัธุ์
หมาบ้า (๒๕๓๓ - รางวลัชมรมวจิารณ์บันเทงิ นกัแสดงสมทบชายยอดเยีย่ม) ต้องปล้น (๒๕๓๓ - รางวลัชมรมวจิารณ์บนัเทงิ 
นักแสดงนำาชายยอดเยี่ยม ) มาห์ (๒๕๓๔) กึ๋ยทู สยึ๋มกึ๋ย 2 (๒๕๓๘) อันดากับฟ้าใส (๒๕๔๐) สุริโยไท (๒๕๔๔) 7 
ประจัญบาน (๒๕๔๕) ซาไกยูไนเต็ด (๒๕๔๗) อุโมงค์ผาเมือง (๒๕๕๔) แผลเก่า (๒๕๕๗ - รางวัลสุพรรณหงส์ นักแสดง
สมทบชายยอดเยี่ยม) เป็นต้น

นอกจากการแสดง ปัจจบัุน พงษ์พฒัน์ยงัมบีทบาทสำาคญัในฐานะผู้กำากับทัง้ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์  กล่าว
เฉพาะผลงานกำากบัภาพยนตร์ได้แก่ Me...Myself ขอให้รกัจงเจริญ (๒๕๕๐) แฮปป้ีเบร์ิธเดย์  (๒๕๕๑)ชงิหมาเถดิ (๒๕๕๓) 
และเรื่องล่าสุดคือ นาคี ๒ ซึ่งได้สร้างปรากฏการณ์เป็นภาพยนตร์ไทยที่ทำารายได้สูงสุดเมื่อปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา 

วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายนนี้  พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง จะเดินทางมาประทับรอยมือรอยเท้า เป็นดาวดวงที่ ๑๘๖ บน
ลานดารา ณ หอภาพยนตร์  ขอเชิญแฟนภาพยนตร์ไทยทุกท่านมาร่วมเป็นสักขีพยานและรับฟังประสบการณ์จากดารา
ชายคนสำาคัญของวงการภาพยนตร์ผู้นี้อย่างใกล้ชิด

เปิดงานด้วยการฉายผลงานการแสดงภาพยนตร์เรือ่งแรก เรารกักนันะ (ทีปั่กกิง่) ตัง้แต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด

เสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒



๒๒

กิจกรรม

 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอร่วมแสดงความยินดีกับ สมสุข กัลย์จาฤก และ เพชรา เชาวราษฎร์  
ศิลปินผู้สร้างผลงานให้แก่วงการภาพยนตร์ และได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำาปี 
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

 สมสุข กัลย์จาฤก เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็นผู้ก่อตั้งคณะละครวิทยุ "กันตนา" 
ร่วมกับสามี ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ ก่อนจะกลายเป็นบริษัทกันตนา หนึ่งในบริษัทด้านการบันเทิง
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไทยในปัจจุบัน สมสุขมีผลงานการประพันธ์บทละครวิทยุมากมายกว่า ๒๐๐ เรื่อง และ 
โด่งดงัจนได้รบัการนำามาดดัแปลงเป็นภาพยนตร์ถงึ ๑๕ เรือ่ง เช่น  สรุรีตัน์ล่องหน (๒๕๐๔) นางสมงิพราย (๒๕๐๖) 
เพชรตาแมว (๒๕๑๕) เงินปากผี (๒๕๒๔) เป็นต้น

 เพชรา เชาวราษฎร์  เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖ เริ่มเข้าสู่วงการภาพยนตร์ครั้งแรกจาก 
ผลงานการแสดงเรื่อง บันทึกรักของพิมพ์ฉวี  ซึ่งสร้างจากบทละครวิทยุของ สมสุข กัลย์จาฤก ออกฉายเมื่อ พ.ศ. 
๒๕๐๕ โดยแสดงคู่กับ มิตร ชัยบัญชา ผู้กลายเป็นพระเอกคู่ขวัญของเธอในเวลาต่อมา นับจากนั้น เจ้าของฉายา 
"นางเอกนัยน์ตาหยาดนำ้าผึ้ง" ผู้นี้ก็มีผลงานการแสดงภาพยนตร์มากมายกว่า ๓๐๐ เรื่อง ในบทบาทที่หลากหลาย 
เช่น  นกน้อย (๒๕๐๗ - รางวัลตุ๊กตาทอง สาขานักแสดงนำาหญิงยอดเยี่ยม), เงิน เงิน เงิน (๒๕๐๘), เกิดเป็นหงส์ 
(๒๕๐๙), พระอภัยมณี (๒๕๑๐), มนต์รักลูกทุ่ง (๒๕๑๓), ไอ้ทุย (๒๕๑๔) เป็นต้น  ก่อนจะอำาลาวงการไปด้วย 
ผลงานเรือ่งสดุท้ายคอื ไอ้ขนุทอง เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๑ นบัเป็นนางเอกผูย้ิง่ใหญ่ทีส่ดุตลอดกาลคนหนึง่ในประวตัศิาสตร์
ภาพยนตร์ไทย

 ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้ หอภาพยนตร์จะนำา บันทึกรักของพิมพ์ฉวี ภาพยนตร์ที่ทั้ง สมสุข 
กัลย์จาฤก และ เพชรา เชาวราษฎร์ มีส่วนร่วม และผลงานเรื่องอื่น ๆ ของศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่าน มาจัดฉาย
ให้ชม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระพิเศษนี้ อ่านรายละเอียดโปรแกรมภาพยนตร์เพิ่มเติมได้ที่หน้า ๒๔-๒๙

สมสุข กัลย์จาฤก และ เพชรา เชาวราษฎร์ 

ศิลปินแห่งชาติ ๒๕๖๑

เพชรา เชาวราษฎร์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 

(ภาพยนตร์) 

สมสุข กัลย์จาฤก
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศลิปะการแสดง 

(ละครวทิย-ุละครโทรทศัน์) 



๒๓

กิจกรรม

๒๓

 ท่ามกลางการผูกขาดเรื่องเล่าและอัตลักษณ์ของภาพยนตร์โดย
ศูนย์กลางท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ มาโดยตลอด อีสานอาจจะเป็นเพียงภูมิภาค
เดยีวทีส่ามารถแทรกพืน้ทีดั่งกล่าวจนเกิดวฒันธรรมภาพยนตร์ท้องถิน่ของ
ตนเองขึ้นมาได้ ก่อนที่ หนังอีสาน พูดอีสาน โดยคนอีสาน จะกลายเป็น 
กระแสสำาคัญของวงการภาพยนตร์ไทยในปัจจุบัน

 เพื่อสำารวจเส้นทางของวัฒนธรรมภาพยนตร์อีสานจากอดีตถึง
ปัจจุบัน ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๒ หอภาพยนตร์จึงได้คัดสรร
หนงัอีสานโดยคนอีสานมาจดัฉายให้ชม โดยปักหมดุเริม่ที ่มนต์รกัแม่น�า้มลู 
(๒๕๒๐) ภาพยนตร์อีสานเรื่องแรก ๆ  ที่ได้รับความนิยม และเป็นจุดกำาเนิด
ของ “ดวงกมลมหรสพ” ค่ายหนงัอสีานทีโ่ด่งดงัในช่วงยคุทศวรรษที ่๒๕๒๐ 
ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของ กมล กุลตังวัฒนา และ สุรสีห์ ผาธรรม  สอง
นักพากย์หนังชาวอีสาน ที่ได้ชักชวน พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา นักพากย์และนัก
แต่งเพลงชาวอีสานมาเป็นผู้กำากับ  ก่อนที่ปีถัดมา ดวงกมลมหรสพจะสร้าง 
ครบู้านนอก (๒๕๒๑) หนงัแนวสะท้อนปัญหาสงัคมในภาคอสีาน กำากับโดย 
สุรสีห์ ผาธรรม ซึ่งประสบความสำาเร็จอย่างยิ่งใหญ่จนสามารถปลุกกระแส
ภาพยนตร์อีสานขึ้นมาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย  

 นอกจากภาพยนตร์ระดบัหมดุหมายสำาคญัทัง้สองเร่ือง ในโปรแกรม
ยงัม ีทุง่กลุาร้องไห้ (๒๕๒๔) หนงัสะท้อนชีวติคนอสีานทีเ่ข้มข้นอกีเรือ่งของ
ค่ายดวงกมลฯ รวมทั้งหนังตำานานพื้นบ้านอีสานที่ พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา 
แยกตัวไปลงมือสร้างและกำากับเองเรื่อง ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ (๒๕๒๓) และ
หนงัสะท้อนชวีติคณะหมอลำาในยคุเปล่ียนผ่านเรือ่ง ราชนิดีอกหญ้า (๒๕๒๘) 
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานขึ้นชื่อจากการกำากับของ สุรสีห์ ผาธรรม 

 จากผลงานของสามผูย้ิง่ใหญ่ทีบุ่กเบิกวงการหนงัอสีาน ก็เข้ามา
สู่ยคุของ พนันา ฤทธไิกร นกัแสดงควิบูช๊าวขอนแก่น ทีเ่กบ็เกีย่วประสบการณ์
ในวงการหนังจากการเป็นสตั๊นท์แมนในกรุงเทพ ก่อนจะลงทุนลงแรงสร้าง
หนังเรื่องแรกของตนเองชื่อ เกิดมาลุย (๒๕๒๙) โดยรวบรวมญาติมิตรมา
ร่วมแสดงและถ่ายทำาที่อีสานเป็นหลัก และสามารถปลุกกระแสหนังบู ๊
ต่างจงัหวดัให้เกดิขึน้ในเมอืงไทย อย่างไรกต็าม แม้ผลงานเรือ่งต่อ ๆ  มาของ
พันนาจะเป็นเน้นโชว์ความสามารถในคิวบู๊เป็นหลัก ในโปรแกรมนี้ยังม ี
ผลงานท่ีแปลกไปจากหนังพันนาเรื่องอื่นคือ ฅนลูกทุ่ง (๒๕๓๙) ที่พันนา
สร้างเพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิตอันเรียบง่ายและรื่นเริงของบ้านเกิด รวมทั้งเต็ม 
ไปด้วยฉากร้องเพลงของเขาเอง มากกว่าฉากบู๊ที่แฟนหนังคุ้นเคย

 เมื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงทศวรรษ ๒๕๔๐ ค่ายหนังอิสระใน 
ต่างจังหวัดเริ่มล้มหายตายจาก แต่ก็ยังมีผู้กำากับชาวอีสานที่มีโอกาสได ้
นำาเสนอหนังเก่ียวกับภูมิภาคบ้านเกิด ผ่านการทำางานกับบริษัทใหญ่ใน
กรุงเทพ  เช่น เพ็ชรทาย วงศ์คำาเหลา หรือ หมำ่าจ๊กมก ดาวตลกคนดังที่ได้
กำากับเรื่อง แหยมยโสธร (๒๕๔๘) หรือ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ที่สร้างชื่อ
จากวงการหนงัส้ันและหนงันอกกระแส จนได้มากำากับ ฮกันะสารคาม (๒๕๕๓) 
เป็นหนังในตลาดเรื่องแรก

 ในฟากของหนังนอกกระแส มีผู้กำากับบางคนที่มีพื้นเพเป็นคน
อีสาน นอกจาก อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล นักทำาหนังระดับโลกชาว
ขอนแก่น ที่หอภาพยนตร์เพิ่งรวบรวมผลงานของเขามาจัดฉายเมื่อเดือน
มกราคมที่ผ่านมา โดยในโปรแกรมนี้ได้ยกตัวอย่างที่โดดเด่นมาให้เห็นคือ 
สิน้เมษาฝนตกมาปรอยปรอย (๒๕๕๕) ผลงานของ วชิชานนท์ สมอุ่มจารย์ 
ที่มีฉากหลังเป็นบ้านเกิดที่ขอนแก่นและมีมุมมองถึงคนอีสานร่วมสมัยใน 
มุมมองที่แตกต่างออกไปจากที่ภาพจำาซำ้าเดิมในภาพยนตร์

 จนกระทั่งในช่วง ๕ ปีหลังมานี้ หนังอีสานนอกกระแส ได้กลาย
มาเป็นหนังในกระแสอย่างไม่อาจปฏิเสธ จุดเริ่มต้นที่เห็นชัดเจนเกิดจาก
ปรากฏการณ์ “ป่าล้อมเมือง” ของ ผู้บ่าวไทบ้าน E-SAN INDY ของ อุเทน 
ศรีริวิ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากการเข้าฉายใน
ท้องถิ่น จนสามารถคลื่อนตัวเข้ามายึดครองโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพได้
สำาเรจ็ และปลุกวงการหนงัอสีานให้ฟ้ืนต่ืนขึน้มาได้อกีครัง้  ก่อให้เกิดผูก้ำากบั
อีสานหน้าใหม่ที่ลุกขึ้นมา “เฮ็ด” หนังกันอย่างเป็นลำ่าเป็นสัน เช่น วรวุฒิ 
หลักชัย ครูมัธยมชาวหนองบัวลำาภู ผู้กำากับ ฮักมั่น (๒๕๖๐)  หรือ สุรศักดิ์ 
ป้องศร ผู้กำากับหนุ่มชาวศรีสะเกษ เจ้าของผลงานชุด ไทบ้านเดอะซีรีส์ 
(๒๕๖๐) ซึ่งโด่งดังอย่างเกรียวกราวในปัจจุบัน 

 พบกับรสชาติและเรือ่งเล่าจากอสีาน ผ่ายสายตาและมมุมองของ
คนอสีาน ทัง้ ๑๒ เรือ่งนีไ้ด้ในโปรแกรม จากนำา้มลูถงึไทบ้าน: เมือ่อสีานเฮด็หนงั 
ณ โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในการเข้าชมแต่อย่างใด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๒๔-๒๙



Screening Program

โปรแกรมฉายเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

 = English Language or English Subtitle

๒๔

วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. สุริโยไท 
(โปรแกรมพเิศษ เนือ่งในพระราชพิธบีรมราชาภเิษก รชักาลที ่๑๐)
๒๕๔๔ / กำากบัโดย ม.จ. ชาตรเีฉลมิ ยคุล / สร้างโดย พร้อมมิตร 
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย ม.ล. ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี, ศรณัยู 
วงษ์กระจ่าง, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ฉัตรชัย เปล่งพานิช / 
ความยาว ๑๔๒ นาที

ภาพยนตร์เรือ่งยิง่ใหญ่แห่งสยามประเทศ เล่าเร่ืองราว 
ประวัติศาสตร์พงศาวดารในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ต้น ผ่านเหตุการณ์ทีเ่กดิข้ึนกบัพระสรุโิยไท พระมเหสี
ของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ต้ังแต่ขณะทรงพระ
เยาว์จนถึงวีรกรรมซึ่งยอมสละชีพแทนพระสวามี 
ในสงครามยุทธหัตถีกับกองทัพพม่า 

เวลา ๑๕.๓๐ น. อ�าแดงเหมือนกับนายริด 
(โปรแกรมพเิศษ เนือ่งในพระราชพิธบีรมราชาภเิษก รชักาลที ่๑๐)
๒๕๓๗ / กำากบัโดย เชดิ ทรงศร ี/ สร้างโดย เชดิไชยภาพยนตร์ 
และ ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย สันติสุข พรหมศิริ, 
จินตหรา สุขพัฒน์ / ความยาว ๑๒๖ นาที

ภาพยนตร์ซึง่ดัดแปลงมาจากคดีในประมวลกฎหมาย
และฎีกาคดีหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๔ ว่าด้วยชีวิตของ
อำาแดงเหมือน หญิงสาวชาวบ้านที่ถูกบิดาบังคับให้
ตกไปเป็นภรรยานายภู เศรษฐีใหญ่ ทั้ง ๆ ที่เธอไม่
ยินยอม เพราะมีใจรักอยู่กับนายริด เมื่อเห็นว่าตน
ไม่มสีทิธเิสรีภาพเท่าเทยีมกบัผูช้าย อำาแดงเหมอืนจึง
ตัดสินใจไปถวายฎีกาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. คณุทองแดง The Inspirations 
(โปรแกรมพเิศษ เนือ่งในพระราชพิธบีรมราชาภเิษก รชักาลที ่๑๐)
๒๕๕๘ / สร้างโดย ธนาคารกสิกรไทย, เฟรชแอร์ เฟสติวัล,  
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / นำาแสดงโดย ชูศักด์ิ 
เอ่ียมสขุ, โสพิชา อังคะไวมงคล, จิรายุ ตั้งศรีสุข, จุไลภรณ์ 
อินทรลาวณัย์, ชนญัญา เลศิวัฒนามงคล  / ความยาว ๙๖ นาที

ภาพยนตร์แอนิเมชันที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบท
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับความซื่อสัตย์
และคุณความดีของ "คุณทองแดง" สุนัขทรงเลี้ยง 
ประกอบไปด้วยแอนเิมชนั ๓ เรือ่ง ถ่ายทอดเร่ืองราว
ผ่านตวัละครสนุขั แสดงให้เหน็ถงึความกตญัญ ูความ
จงรักภักดี และความกล้าหาญ และข้อคิดต่าง ๆ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. พระมหาชนก 
(โปรแกรมพเิศษ เนือ่งในพระราชพิธบีรมราชาภเิษก รชักาลที ่๑๐)
๒๕๕๗ / กำากบัโดย เกรยีงไกร ศภุรสหสัรงัส,ี ธนญัชนก สบุรรณ 
ณ อยุธยา, นพ ธรรมวานิช / สร้างโดย สำานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), สมาคม 
ผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย / 
ความยาว ๑๑๒ นาที

ภาพยนตร์แอนเิมชนัจากบทพระราชนพินธ์ในรัชกาล
ที่ ๙ ที่ทรงดัดแปลง “ชนกชาดก” ชาติสุดท้ายก่อน
ที่พระโพธิสัตว์จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ 
มาเป็นเรือ่งราวของ “พระมหาชนก” ที่ทรงมีเหตใุห้
ต้องออกจากพระราชวงัขณะยงัทรงอยูใ่นพระครรภ์
พระมารดา ก่อนจะทรงดำาเนินชีวิตตั้งมั่นในหลัก
ความเพียร เมื่อทรงประสบพายุจนเรือล่ม พระมหา
ชนกได้ทรงว่ายนำ้าข้ามมหาสมุทรถึง “๗ วัน ๗ คืน” 
จนได้มาสมรสและครองเมืองมิถิลาอีกครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ไอ้ขุนทอง 
(โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์)
๒๕๒๑ / กำากับโดย ชรินทร์ นันทนาคร / สร้างโดย นันทนาคร
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, 
เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว 
๑๑๙ นาที

ผลงานการแสดงภาพยนตร์
เรื่องสุดท ้ายของ เพชรา 
เชาวราษฎร์ ในบทบาทแม่
ของ ขุนทอง หนุ ่มชาวนา 
แสนดี ที่ลูกกำานันมาคุกคาม
จนทำาให้แม่ของเขาตาบอด 
ขุนทองจึงต้องไปขโมยยามาช่วยแม่เพราะไม่มีเงิน 
แต่เขากลับเผลอฆ่าคนตายจนต้องหนีไปเป็นโจร

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. สุรีรัตน์ล่องหน 
(โปรแกรมผลงานสมสขุ กลัย์จาฤก)
๒๕๐๔ / กำากบัโดย ส.อาสนจนิดา / 
สร้างโดย บรกิารสากลภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย ภาวนา ชนะจิต, 
อดุลย์ ดุลยรัตน์ / ความยาว ๑๔๕ 
นาที  

เพราะได้มรดกเครื่องเพชร
จากคุณย่า สุรีรัตน์ สาวสวย
ผู้อาภัพจึงถูกญาติลวงไปฆ่า
ยังตึกเก่าอันเป็นที่พักของ
ดอกเตอร์สติเฟื ่อง จนเป็นต้นเหตุให้เธอกลาย 
เป็นมนุษย์ล่องหน เมื่อบังเอิญดื่มนำ้ายาล่องหนของ
ดอกเตอร์เข้า นำาไปสู่ความวุ่นวาย ทั้งเรื่องมรดก 
ญาติผู้ชิงชัง และความรักกับหนุ่มหล่อผู้รอเธออยู่

วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. Belarmino  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๐๗ / กำากับโดย Fernando 
Lopes / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำา
ประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Belarmino Fragoso, Jean 
Pierre Gebler / ความยาว ๗๔ 
นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร ์สารคดีขาวดำา
คลาสสิกว่าด้วยชีวิตของ เบลาร์มิโน อดีตนักมวย
แชมเปี้ยนชาวโปรตุเกสที่ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวที่
ต้องก้าวข้ามความกลัวและความพ่ายแพ้จากการ
แข่งขัน รวมถงึการติดตามชวีติประจำาวนัของเขาและ
ครอบครัว  

 Wed 1 May / 17.30 / 74 min / Portugal / 1964

เดือนพฤษภาคม โรงภาพยนตร์ 
ศรีศาลายานำาเสนอโปรแกรมเฉลิมฉลอง
ศิลปินแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๖๑ สองท่านที่มี
ผลงานเก่ียวข้องกับวงการภาพยนตร์ ได้แก่ 
สมสขุ กลัย์จาฤก ผูก่้อตัง้บรษิทั กนัตนา และ
มีผลงานบทประพันธ์ที่ได้รับการนำาไปสร้าง
เป็นภาพยนตร์มากมาย กับ เพชรา เชาวราษฎร์ 
นางเอกผู ้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหน่ึงของวงการ 
หนังไทย โดยได้นำาภาพยนตร์จากผลงานของ 
ทั้งสองท่านมาให้ได้รับชม ในขณะท่ีเดือน
มิถุนายน เป็นโปรแกรมผลงานการแสดงของ 
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง นักแสดงรุ ่นใหญ่ 
มากฝีมือท่ีจะมาประทับรอยมือรอยเท้าใน 
วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายนนี้

นอกจากนั้นในระหว่างสองเดือนนี้ 
ยังมีอีกโปรแกรมท่ีไม่น่าพลาดคือ โปรแกรม 
จากนำ้ามูลถึงไทบ้าน: เมื่ออีสานเฮ็ดหนัง
เป็นการสำารวจหนังภูมิภาคตะวันออกเฉียง

เหนือของไทยที่สร้างโดย 
คนท้องถิ่นต้ังแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน ให้เห็นถึงการ
พัฒนาการของเรื่องเล่า
และวัฒนธรรมเฉพาะ 
ที่ ยั งคง เ ติบโตและ

สร้างความหลาก
หลายให ้ กับจอ 
ภาพยนตร์ไทย



วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. ด้วยเกล้า 
(โปรแกรมพิเศษวันพืชมงคล)
๒๕๓๐ / กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา 
สุขพัฒน์ / ความยาว ๑๐๗ นาที

เสาคำา ชาวนาจากภาคเหนือ 
ได้เมล็ดข้าวเปลือกจำานวน
หนึ่ งจากพระราชพิธีจรด 
พระนังคัลแรกนาขวัญด้วย
ความเทิดทูนและศรัทธาใน
ข้าวของพ่อ เขาจึงหว่านข้าว
เหล่านัน้ลงในผนืดินทีแ่ห้งแล้ง 
ท่ามกลางการดูหมิ่นจากคนในครอบครัว ความไร้
นำ้าใจของนายทุน และธรรมชาติที่โหดร้าย จนเมื่อ 
ฝนหลวงมาถึง เสาคำาจึงกลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. พระอภัยมณี 
(โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์) 
๒๕๐๙ / กำากับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ / สร้างโดย ต๊อกบูม
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มติร ชยับัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / 
ความยาว ๑๑๓ นาที

ภาพยนตร์ท่ีสร้างจากบทประพนัธ์เรือ่งดงัของสนุทรภู่ 
เล่าเรื่องราวของพระอภัยมณี ที่ถูกผีเสื้อสมุทรลัก 
พาตัวมาไว้ในถำ้า แม้จะไม่ยินยอม แต่พระอภัยมณี
กับผีเสื้อสมุทรก็มีสัมพันธ์กันจนเกิดบุตรชายชื่อว่า 
สินสมุทร วันหนึ่ง เมื่อสินสมุทรพบครอบครัวเงือก
โดยบังเอิญ แผนการหลบหนีผี เสื้อสมุทรของ 
พระอภัยมณีจึงเริ่มต้นขึ้น

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. วิวาห์ลูกทุ่ง 
(โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์)
๒๕๑๕ / กำากับโดย อนุมาศ บุนนาค / สร้างโดย รามา
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์ / 
ความยาว ๑๔๖ นาที

เพราะหนี้สินที่สร้างไว้ตั้งแต่รุ่นพ่อ ทำาให้ เสก และ 
สกณุา สองพีน้่องต้องถกูจบัแต่งงานกับ ชบา ลูกสาว
เถ้าแก่ติด๊ และ สำาล ีลกูชายกำานนัเด่น ทัง้คูจ่งึตดัสนิใจ
แอบหนีไปสืบหาตัวว่าที่คนรักว่าเป็นใคร จนได้พบ
กับ ชะอม ลูกชายผู้ใหญ่มั่นซึ่งมีรักอยู่กับ ชบา แต่
ติดตรงที่เขาเองก็ถูกจับหมั้นกับ ดาว ลูกสาวกำานัน
เด่นด้วยเหตุผลเดียวกัน และ เสกก็ยังเกิดไปหลงรัก
ดาวเข้า เรื่องจึงกลายเป็นวิวาห์ชุลมุนผิดฝาผิดตัว

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. นางสมิงพราย 
(โปรแกรมผลงานสมสุข กัลย์จาฤก)
๒๕๐๖ / กำากับโดย ส.คราประยูร / สร้างโดย นครพิงค์
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มติร ชยับญัชา, ตรงึใจ วิไลลักษณ์ / 
ความยาว ๑๑๓ นาที

เรือ่งราวของ ปัญจน ีเดก็สาวผูถ้กูวิญญาณพรายสมงิ
เข้าสิง และจะสูญส้ินไปเมื่ออายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ 
เธอกับยายจงึหนจีากหมูบ้่านไปอยูพ่ม่า วนัหนึง่ ยาย
ของเธออยากกลับไปใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่บ้านเกิด 
ปัญจนีจึงจำาต้องกลับมา พร้อมด้วยผีพรายสมิงที่ยัง
สิงอยู่ในตัวเธอ

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ราชินีดอกหญ้า 
(โปรแกรมจากนำ้ามูลถึงไทบ้าน: เมื่ออีสานเฮ็ดหนัง)
๒๕๒๙ / กำากับโดย สรุสห์ี ผาธรรม / สร้างโดย สบีญุเรอืงฟิล์ม / 
นำาแสดงโดย พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, จารุณี สุขสวัสดิ์ / ความยาว 
๑๒๔ นาที

คณะหมอลำาคณะ ส.บันเทิงศิลป์ จำาต้องปิดตัวลง
เพราะความนยิมเพลงหมอลำาทีล่ดลง จนเมือ่ ทรงวทิย์ 
หนุ่มนักเรียนนอก ยื่นมือเข้ามาช่วยประยุกต์ให้เข้า
กับแนวดนตรสีมยัใหม่ จนกำาเนดิวงดนตรวีงใหม่นาม
ว่า คณะลำาเพลินประยุกต์ ในขณะเดียวกัน เขาก็
ตกหลุมรัก วรรณฉวี นางเอกหมอลำาของคณะ ผู้ได้
กลายเป็นราชินีดอกหญ้าที่ยิ่งใหญ่ในใจแฟนเพลง

วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. The King's Speech 
(โปรแกรมพเิศษ เนือ่งในพระราชพธิี
บรมราชาภิเษก รัชกาลที ่๑๐)
๒๕๕๓ / กำากับโดย Tom Hooper / 
ลิขสิทธ์ิของบริษัท ยูไนเต็ด โฮม 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำากัด / นำา 
แสดงโดย Colin Firth, Geoffrey 
Rush / ความยาว ๑๑๓ นาที 
(ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษา
ไทย)

เร่ืองของพระเจ้าจอร์จที่ ๖ 
พระบิดาของพระราชินีเอลิซาเบธที่ ๒ ผู้จำาเป็นต้อง
ขึ้นครองราชย์แทนพระเชษฐาที่สละราชสมบัติไป 
และต้องเป็นเสียงสำาคัญในการปลุกปลอบพสกนิกร
ให้ลุกขึ้นสู้เคียงข้างกันในยามบ้านเมืองเกิดสงคราม 
แต่พระองค์กลับมีปัญหาด้านการพูด จึงต้องได้รับ
ความช่วยเหลอืจากนกับำาบดัการพดูทีเ่ป็นสามญัชน
ธรรมดา จนเกดิเป็นมติรภาพอนังดงามสดุประทบัใจ

Mon 6 May / 13.00 / 113 min / UK / 2010

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. Awaking  ฟิล์ม ๑๖ มม. 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๙ / กำากับโดย Sakamoto 
Junji / สนบัสนนุโดย เจแปนฟาวน์
เดช่ัน กรงุเทพฯ / นำาแสดงโดย Jun 
Fubuki, Yoshiko Mita / ความยาว 
๑๒๕ นาท ี(ภาษาญีปุ่่น คำาบรรยาย
ภาษาไทย)

ชวีติทีเ่คยสงบสขุของโทชโิกะ
กับสามีวัยเกษียณของเธอ
ต้องเปลีย่นไปอย่างรวดเร็ว เมือ่เขาหวัใจวายเสยีชวีติ
กะทันหัน หลังจากพิธีศพ เธอก็ค้นพบความลับ
มากมายที่เขาปกปิดเธอไว้ เหตุการณ์เหล่านี้ทำาให้ 
โทชโิกะ ผูเ้ป็นเพียงแม่บ้านธรรมดา เริม่รูส้กึถงึความ
เป็นตัวของตัวเอง

วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. บันทึกรักของพิมพ์ฉวี 
(โปรแกรมผลงานสมสขุ กลัย์จาฤก และ เพชรา เชาวราษฎร์ ) 
๒๕๐๕ / กำากับโดย ศิริ ศิริจินดา / สร้างโดย จินดาวรรณ
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มิตร ชยับญัชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / 
ความยาว ๑๐๙ นาที

ผลงานการแสดงภาพยนตร์เร่ืองแรกของ เพชรา 
เชาวราษฎร์ สร้างจากบทละครวิทยุของ สมสุข 
กัลย์จาฤก เล่าเรื่องราวของ พิมพ์ฉวี สาวสวยผู ้
หลงรัก อาทร หนุ่มเจ้าเล่ห์อย่างหมดใจจนยอม 
พลีกายให้เขาจนต้ังท้อง ซำ้ายังทุ่มเทชีวิตทำางานส่ง
เขาไปเรียนต่อเมืองนอก แต่อาทรกลับหักหลังเธอ
ด้วยการไปหมั้นหมายกับผู้หญิงคนอื่น

เวลา ๑๕.๐๐ น. ฝนเหนือ 
(โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์)
๒๕๑๓ / กำากับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอกการ
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบตั ิเมทะน,ี เพชรา เชาวราษฎร์ / 
ความยาว ๑๓๙ นาที

เชิง ช่อตำาแย และ เพลิน เดียวดาย สองหนุ่มพเนจร
เกดิไปขดัผลประโยชน์ของเสอืคล้าม ซึง่หมายจะเอา
ทีด่นิเขาชมพขูองกำานนัฉะมาเป็นของตน การหำา้หัน่
จงึเกดิขึน้ ท่ามกลางความรกัระหว่างเชงิกบัฝนเหนอื 
และเพลินกับตุ๊กตุ่น ลูกสาวสุดหวงทั้งสองคนของ
กำานันฉะ

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. My Beautiful Country  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๕ / กำากับโดย Michaela 
Kezele / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ ่  ประจำาประเทศไทย / 
นำาแสดงโดย Zrinka Cvitesic, 
Misel Maticevic / ความยาว ๘๗ 
นาที (ภาษาเยอรมัน คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

เหตุการณ์ในช่วงสงคราม 
กลางเมืองโคโซโว ระหว่างชาวเซิร์บกับแอลเบเนีย 
ใน ค.ศ. ๑๙๙๙ เมื่อ ดานิกา ม่ายสาวชาวเซิร์บที ่
สูญเสียสามีไปด้วยนำ้ามือของคนแอลเบเนีย ได้พบ
กับ รามิซ ทหารแอลเบเนียที่บาดเจ็บ และตัดสินใจ
ช่วยเหลอืเขา จนเกดิเป็นความรกัท่ามกลางสงคราม
ความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติ

Sun 12 May / 13.00 / 87 min / Germany / 2012

เวลา ๑๕.๐๐ น. El Angel De Budapest  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๔ / กำากบัโดย Luis Oliveros / 
สนบัสนนุโดย สถานเอกอคัรราชทตู
สเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง 
โดย Francis Lorenzo, Ana 
Fernández / ความยาว ๑๒๐ 
นาท ี(ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์สร้างจากเหตุการณ์ 
จรงิในปี ค.ศ. ๑๙๔๔ ของ องัเกล ซานซ์ บริซ ทูตสเปน
ประจำาฮังการี ที่ได้ช่วยเหลือชาวฮังกาเรียนเชื้อสาย
ยิวนับพันคน ให้รอดพ้นจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใน
ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง 

Sun 12 May / 15.00 / 120 min / Spain / 2011



วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. สองฟากฟ้า 
(โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์)
๒๕๑๑ / กำากับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ / สร้างโดย พลสัณห์
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มิตร ชยับญัชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / 
ความยาว ๑๒๐ นาที  

ด ้ วยความแค ้นที่ ถู ก 
อาทร แย่ง เจ้าคำาฟ้า คน
รักของตนไป พ่อเลี้ยง
แสนเมืองจึงจับตัวทั้ ง
สองพร้อมด้วยลูกน้อย
มาเพือ่ฆ่าทิง้ทัง้ครอบครวั ทว่าเจ้าคำาฟ้ากบัลกูนัน้หนี
รอดไปได้ จนกระทั่งเลี้ยงดูลูกชายเติบโตเป็นหนุ่ม
หล่อชื่อ ทรงธรรม เมื่อพ่อเลี้ยงแสนเมืองล่วงรู้ จึงส่ง 
เพยีงดาว ลกูสาวคนสวยของตนมาทำาความสนทิสนม
ด้วยเพื่อจะสืบให้ถึงตัวเจ้าคำาฟ้า 

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น.
ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี 

ร่วมชมหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี ครู
โรงเรยีนทางเลอืก ผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัหนงัไทยเรือ่งสำาคญั 
ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อโลกและ
ชีวิตหลังชมภาพยนตร์

วันศุกร์ที่ ๒๔ - อาทิตย์ ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒

เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย ครัง้ท่ี ๖ 
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

(งดฉายภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา อ่าน
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า )

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. เกิดเป็นหงส์ 
(โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์) 
๒๕๐๙ / กำากบัโดย คณุาวฒุ ิ/ สร้างโดย แหลมทองภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย มติร ชยับญัชา,  เพชรา เชาวราษฎร์  / ความยาว ๑๔๓ นาที

แม้จะมีภรรยาแล้วถึง ๓ คน แต่ เทพ บรรณา เศรษฐี
หนุ่มจอมเจ้าชู้ ก็ยังมาหลงใหลในตัว หม่อมเจ้าหญิง
มารศรีโสรัจ จนอยากได้มาเป็นภรรยาอีกคน ทิว 
หนุม่ชาวบ้านผู้เคยพลาดท่าเสียคนรกัแก่เทพไปแล้ว 
จึงทุ่มเททั้งชีวิตคอยขัดขวางเศรษฐีหนุ่มเต็มที่ เพื่อ
พิสูจน์ว่าอำานาจเงินของเทพไม่อาจมัดใจหม่อมเจ้า
หญิงมารศรีโสรัจได้เฉกเช่นคนอื่น ๆ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ยอดแก่น 
(โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์)
๒๕๑๑ / กำากับโดย เนรมิต / สร้างโดย ศิวารมณ์ภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว 
๑๑๗ นาที 

จักรวาล สุภาพบุรุษหนุ ่มแห่งวงการการค้าและ
อุตสาหกรรม ได้ไปพักผ่อนบนหุบเขาริมทะเลกับ 
คู่หมั้นสาวในสังคมชั้นสูง แต่ระหว่างทางพวกเขา
กลับถูก เสือเปลื้อง ปล้นเอาทรัพย์สินไปจนหมด 
เหตกุารณ์นีท้ำาให้จกัรวาลได้พบกบั แรม ลกูเลีย้งของ
เสือเปลื้องและถูกใจกัน จนตัดสินใจขอซ้ือแรมมา
จากเสือเปลื้อง ด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็น
ผู้ชาย

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. เงินปากผี 
(โปรแกรมผลงานสมสุข กัลย์จาฤก)
๒๕๒๔ / กำากับโดย ชนะ คราประยูร / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ 
โปรดักช่ัน / นำาแสดงโดย จตุพล ภูอภิรมย์, เนาวรัตน ์
ยุกตะนันท์ / ความยาว ๑๒๔ นาที

ณ หมูบ้่านเขานกเลีย้ง ซึง่ลงุล้วนเป็นสปัเหร่อประจำา
หมู่บ้าน เขามีลูก ๓ คน คือ มนต์ เหล่า และ หล่อ 
วันหนึ่ง หล่อได้ชวน เบี้ยวและปุย เพื่อนของเขาไป
ขุดศพหาเงินปากผีมาซื้อขนม แม้คืนนั้น พวกเขาจะ
ได้เงินมามากมาย แต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นความ
หายนะที่มาสู่พวกเขาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

เวลา ๑๕.๐๐ น. เพชรตาแมว 
(โปรแกรมผลงานสมสุข กัลย์จาฤก)
๒๕๑๕ / กำากับโดย ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก / สร้างโดย กันตนา
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย ไพโรจน์ ใจสิงห์, นัยนา ชีวานันท์ / 
ความยาว ๑๕๕ นาที

คณะเดินป่าของท่านเจ้าคุณได้พบกับ “เพชรตา
แมว” ที่ต้องคำาสาป จนทำาให้คนในคณะฆ่ากันเพื่อ
แย่งชิงมัน ท่านเจ้าคุณผู้รอดชีวิตกลับมาในสภาพ
พิการ จึงไหว้วานให้นายตำารวจหนุม่ออกตามหาหญงิ
สาวชื่อ บุษย์ ที่เขาเชื่อว่าเป็นเจ้าของเพชรตาแมว
ทีแ่ท้จรงิ แต่กลบัมหีญงิสาวถงึ ๓ คนทีอ้่างว่าเป็นเธอ

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. Jacquot de Nantes   
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๔ / กำากับโดย Agnes Varda / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตฝร่ังเศส ประจำาประเทศไทย และสถาบัน
ฝรัง่เศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Philippe Maron, 
Edouard Joubeaud, Laurent Monnier / ความยาว ๑๑๘ 
นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ผลงานการกำากับของ อานเญส วาร์ดา ผู้กำากับหญิง
คนสำาคัญของโลกที่เพิ่งล่วงลับ บอกเล่าเรื่องราวใน
วัยเด็กของ ฌาคส์ เดมี สามีของเธอ เพื่อถ่ายทอดให้
เห็นถึงบรรยากาศของครอบครัว และความผูกพัน 
อันลึกซึ้งระหว่างเขากับส่ือภาพยนตร์ ก่อนท่ีจะ
เตบิโตมาเป็นผูก้ำากบัภาพยนตร์ท่ียิง่ใหญ่ทีส่ดุคนหนึง่
ของฝรั่งเศส

Sun 19 May / 13.00 / 118 min / France / 1991

เวลา ๑๕.๐๐ น. Jackie   
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๙ / กำากับโดย Pablo Larraín / สนับสนุนโดย โรงภาพ
ยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย Natalie Portman, Peter 
Sarsgaard, Greta Gerwig / ความยาว ๑๐๐ นาที (ภาษา
อังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ที่ได้รับคำาชื่นชมอย่างมากจากนักวิจารณ ์
ถ่ายทอดเรื่องราวที่เผยให้เห็นถึงความเศร้าอันใหญ่
หลวงของ แจ็กเกอลีน เคนเนดี อดีตสุภาพสตรี
หมายเลขหนึง่ผูโ้ด่งดงั และเป็นทีร่กัของชาวอเมรกินั 
ในช่วง ๔ วัน หลังจากเหตุการณ์ลอบสังหาร
ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี สามีของเธอ 

Sun 19 May / 15.00 / 100 min / USA / 2016

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ส้ินเมษาฝนตกมาปรอยปรอย 
(โปรแกรมจากนำ้ามูลถึงไทบ้าน: 
เมื่ออีสานเฮ็ดหนัง)
๒๕๕๕ / กำากับโดย วิชชานนท์ 
สมอุ่มจารย์ / สร้างโดย อิเล็กทริค
อีลฟิล์ม / นำาแสดงโดย อเุทน ศรริีว,ิ 
จิณณพัต ลดารัตน์, เสรี พิมพา / 
ความยาว ๗๖ นาที

ภาพยนตร์นอกกระแสที่ผสม
ผสานทั้งเรื่องจริงและจินตนาการ สารคดีและเรื่อง
แต่ง ภาพอดีตและปัจจุบัน เพื่อสำารวจตัวละครและ
สงัคมไทยในภาพรวม บอกเล่าเร่ืองราวของชายหนุม่
ที่เดินทางกลับบ้านเกิดที่ขอนแก่น เพื่อสานสัมพันธ์
กับพ่อ และได้พบรักแรกเมื่อครั้งยังเด็ก ควบคู่ไปกับ
สารคดีสัมภาษณ์พ่อและพี่ชายของตัวผู้กำากับเอง 

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. อวสานอินทรีแดง 
(โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์)
๒๕๐๖ / กำากับโดย เนรมิต / สร้าง
โดย ดุสิตภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย 
มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / 
ความยาว ๙๙ นาที

หนึง่ในภาพยนตร์ชดุ อนิทรแีดง 
เล่าเรื่องราวของ โรม ฤทธิไกร 
หนุ่มเจ้าสำาราญที่เบื้องหลังเป็น
อินทรีแดง วีรบุรุษนอกระบบผู้ออกจัดการเหล่าร้าย
อย่างลับ ๆ แม้จะถูกตามล่าโดยบรรดาตำารวจ จาก
การทำาตัวอยู่เหนือกฎหมาย แต่อินทรีแดงก็ยังไม่ 
หยดุภารกจิการปราบเหล่าคนชัว่ โดยเฉพาะเมือ่เกิด
มีกลุ่มโจรที่ชื่อว่า โบว์ดำา ออกมาอาละวาด

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ม่านน�้าตา 
(โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์)
๒๕๐๕ / กำากบัโดย เนรมติ / สร้างโดย 
เนรมิต / นำาแสดงโดย พันคำา, เพชรา 
เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๑๙ นาที

เมื่อมารดาของ ประดับ ถึงแก่
กรรมลง ทองดี ซึ่งเป็นสามีใหม่
ของเธอก็หวังครอบครองทั้ง
ทรัพย์สมบัติ และ พิม ภรรยา
ของประดับเอง ประดับจงึเข้าทำาร้ายทองดจีนตาบอด
และต้องติดตะราง ปล่อยให้พิมกับลูกทั้งสองคือ 
ไพลินและประไพ ต้องต่อสู้กับชะตากรรมอยู่เพียง
ลำาพงั กลายเป็นจดุเร่ิมต้นให้ครอบครวันีต้้องพบเจอ
แต่โศกนาฏกรรม

๒๖



วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. มนต์รักแม่น�้ามูล  DCP

(โปรแกรมจากนำ้ามูลถึงไทบ้าน: เมื่ออีสานเฮ็ดหนัง) 
๒๕๒๐ / กำากับโดย พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา / สร้างโดย ดวงกมล 
มหรสพ / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, ปิยะ 
ตระกูลราษฎร์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ / ความยาว ๑๐๙ นาที

ภาพยนตร์สะท้อนชวีติคนอสีานทีไ่ด้รบัความนยิมจน
กลายเป็นปรากฏการณ์ และเป็นจุดเริม่ต้นของความ
นิยมในหนังอีสาน เล่าเรื่องราวความรัก ความฝัน 
ของหนุ่มสาวลุ่มแม่นำ้ามูล ๓ คู่ ได้แก่ ครูตะวัน กับ 
สายไหม  ผดุงครรภ์สาว  และ ครูพิณ  ครูช่วยสอน
ที่หลงรัก เดือน  สาวบ้านนา รวมทั้ง  แคน  นักร้อง
หนุ่มที่เข้ากรุงสร้างฝัน และปล่อยให้ คำาหล้า สาว 
คนรักรอการกลับไปอย่างทุกข์ทน

เวลา ๑๕.๐๐ น. ครูบ้านนอก  ฟิล์ม ๓๕ มม.

(โปรแกรมจากนำ้ามูลถึงไทบ้าน: เมื่ออีสานเฮ็ดหนัง) 
๒๕๒๑ / กำากับโดย สุรสีห์ ผาธรรม / สร้างโดย ดวงกมล 
มหรสพ / นำาแสดงโดย ปิยะ ตระกลูราษฎร์, วาสนา สทิธเิวช / 
ความยาว ๑๒๗ นาที

ผลงานท่ีเป็นหมุดหมายสำาคัญของภาพยนตร์อีสาน
ทีส่ร้างโดยทมีงานคนอสีาน เนือ้หาว่าด้วยอดุมการณ์
อนัมุง่มัน่ของ ครปิูยะ ครหูนุม่ผูต้ดัสนิใจสอนหนงัสอื
ทีโ่รงเรยีนบ้านหนองหมาว้อในถ่ินทรุกันดารของภาค
อีสาน  แต่กลับต้องพบเจอกับอำานาจที่ไม่ชอบธรรม 

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ฮักนะสารคาม 
(โปรแกรมจากนำ้ามูลถึงไทบ้าน: เมื่ออีสานเฮ็ดหนัง)
๒๕๕๔ / กำากับโดย ธัญญ์วาริน 
สุขะพิสิษฐ์ / สร้างโดย สหมงคล
ฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / นำาแสดง
โดย สุดารัตน์ บุตรพรม, ภาวิณี 
วิริยะชัยกิจ, ธันวา สุริยจักร / 
ความยาว ๑๐๒ นาที

อุบล เป็นดาวเด่นที่เรียนอยู่
มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ ๗ แต่ยัง
เรียนไม่จบ เธอได้ตกหลุมรัก 
เทพ หนุม่หล่อรุน่น้องทีส่าวๆ ต่างหมายปอง อบุลจงึ
ร่วมมือกับรุ่นน้องอย่าง รินทร์ สาวสวยสุดโก๊ะ และ 
โส กะเทยผู้ชื่นชอบฟังหมอลำา เพื่อวางแผนพิชิตใจ
เทพ แต่หารูไ้ม่ว่ายังม ีเกษ สาวสวยนกักฬีาเทควันโด
เป็นคู่แข่ง และศัตรูหัวใจตัวฉกาจ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. รักเอย 
(โปรแกรมผลงานเพชรา เชาวราษฎร์)
๒๕๑๑ / กำากับโดย เนรมิต / สร้างโดย นพรัตน์ภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว 
๙๒ นาที

วาณี สาวสวยผู้ยากไร้ ซึ่งอาศัยอยู่ในสลัม ได้บังเอิญ
มาพบรกักบั ภาสกร หนุม่นกัธรุกิจมาดเพลย์บอย จน
ยอมไปอยู่กินกับเขา โดยที่ภาสกรก็พร้อมจะยอม
ลดละความเจ้าชูข้องตวัเองเพือ่วาณ ีกระทัง่เรือ่งรู้ไป
ถึงหูคุณพ่อของภาสกร ซ่ึงรู้สึกชิงชังในชาติกำาเนิด
ของว่าที่ลูกสะใภ้ เขาจึงวางแผนจัดฉากให้ภาสกร
เข้าใจผิดคิดว่าอดิเรก เพื่อนลักลอบเป็นชู้กับวาณี

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ฮักมั่น In My Hometown   
(โปรแกรมจากนำ้ามูลถึงไทบ้าน: เมื่ออีสานเฮ็ดหนัง)  DCP
๒๕๖๐ / กำากบัโดย วรวุฒ ิหลักชยั / 
สร้างโดย ฮักไอเดีย / นำาแสดงโดย 
มาตนิ วีลเลอร์, จนัทร์จริา จนัทรมณ,ี 
เบญจมาภรณ์ วิลัยมาตย์, ธนชิต 
พลนาล้อม / ความยาว ๘๔ นาที

จอย เดก็สาวในหมูบ้่าน ได้เข้า
มาศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษา
ที่โรงเรียนประจำาจังหวัด ด้วย
ความน ่ารักนิสัยดีของเธอ 
ทำาให้มีทั้งเพื่อนนักเรียนชาวไทย และเพื่อนนักเรียน
แลกเปลี่ยนชาวลาวมาตามจีบ อีกทั้งยังมีเพื่อนเก่า
ในหมู่บ้าน ก็แอบหลงรักจอยอยู่ แต่ในขณะเดียวกัน 
มาตนิ ฝรัง่ซึง่ถกูเมยีทิง้ กำาลงัมคีวามหวงัครัง้ใหม่กับ
เพ็ญ แม่ของจอย ทั้งที่เพ็ญก็มีสามีอยู่แล้ว เรื่องราว
ความรักอลวนจึงเกิดขึ้น

วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. The Forest for the Trees  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๔๖ / กำากับโดย Maren Ade / 
สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ ประจำา
ประเทศไทย / นำาแสดงโดย Eva Löbau, 
Daniela Holtz, Jan Neumann / 
ความยาว ๘๑ นาที (ภาษาเยอรมัน 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ผลงานภาพยนตร์เรื่องยาวเรื่อง
แรกของผู้กำากับ และได้รับรางวัลจากหลายเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติ เรื่องราวของ เมลานี  เพริชเล 
ผู้กำาลังเผชิญกับก้าวใหม่ในชีวิต ท้ังการเลิกกับแฟน
หนุ่มท่ีคบมายาวนาน และการเร่ิมต้นอาชีพครู แต่
เธอกลับประสบความล้มเหลวในด้านความสัมพันธ์  
ทัง้กับเพือ่นร่วมงานทีแ่ทบไม่ได้พูดคยุกัน นกัเรยีนที่
ทำาตวัก้าวร้าว หรอืแม้กระทัง่การผกูมติรกบัเพ่ือนบ้าน
ที่ล้มเหลวไม่เป็นท่า

Sun 2 June / 13.00 / 81 min / Germany / 2003

เวลา ๑๕.๐๐ น. Se Quien Eres    
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๔๓ / กำากบัโดย Patricia Ferreira / 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต
สเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Miguel Ángel Solá, Ana 
Fernández / ความยาว ๑๐๐ นาที 
(ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

พาโลมา นักจิตวิทยาที่เพิ่งมา
ทำางานประจำาที่คลินิกแห่งหนึ่ง 
ได้พบกบัผูป่้วยคนแรกคอื มารโิอ ชายหนุม่ผูม้อีาการ
ความจำาเสื่อมแบบที่หาได้ยาก ความทรงจำาทั้งระยะ
สั้นและยาวของเขาต่างได้รับผลกระทบ พาโลมาจึง
ตดัสนิใจสำารวจอดตีทีแ่ท้จริงของมารโิอ ผ่านบทสนทนา
ที่ทำาให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เปลี่ยนไป

Sun 2 June / 15.00 / 100 min / Spain / 2000

วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ต้องปล้น 
(โปรแกรมผลงานพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง)
๒๕๓๓ / กำากบัโดย ชูชัย องอาจชยั  / 
สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / 
นำ าแสดงโดย อำ าพล ลำ าพูน , 
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, จันทร์จิรา 
จูแจ้ง / ความยาว ๑๐๔ นาที

ผลงานการแสดงรางวัลชมรม
วจิารณ์บนัเทงิ สาขานกัแสดง
นำาชายยอดเยีย่มของ พงษ์พฒัน์ 
วชิรบรรจง เล่าเรื่องราวของ ก้อง เบิ้ม และ จ้อน 
สามหนุ่มที่ตัดสินใจร่วมมือกันปล้นธนาคาร แต่
กลับผิดพลาด จนต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปถึง
อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ทั้งสามจึงตัดสินใจจับคนใน
นั้นเป็นตัวประกัน 

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. อุโมงค์ผาเมือง 
(โปรแกรมผลงานพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง)
๒๕๕๔ / กำากบัโดย ม.ล.พนัธุเ์ทวนพ 
เทวกุล / สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม 
อินเตอร์เนชั่นแนล / นำาแสดงโดย 
อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม, มาริโอ ้
เมาเร่อ, เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ , 
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง / ความยาว 
๑๐๒ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจาก
บทละครเวทีเร่ือง ราโชมอน 
ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เล่าเรื่องราวของพระ
หนุม่กบัคนตัดฟืนทีเ่ข้าไปหลบฝนในอุโมงค์ผาเมอืง 
และพยายามเล่าเรื่องราวประหลาดเก่ียวกับการ
พพิากษาคดฆีาตกรรมขนุศกึเจ้าหล้าฟ้าให้สปัเหร่อ
ฟัง เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้ง โจรป่า และภรรยา
ของขุนศึก ต่างยอมรับว่าตนเป็นผู้ลงมือฆาตกรรม  
รวมไปถงึดวงวญิญาณของขนุศกึยงับอกว่าตนเป็น
ผู้ปลิดชีพตัวเอง

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. เกิดมาลุย 
(โปรแกรมจากนำ้ามูลถึงไทบ้าน: เมื่ออีสานเฮ็ดหนัง) 
๒๕๒๙ / กำากับโดย ประพนธ ์
เพชรอิน / สร้างโดย เพชรพันนา 
โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย พันนา 
ฤทธิไกร / ความยาว ๙๓ นาที 

ภาพยนตร์แจ้งเกดิของ พนันา 
ฤทธไิกร ตำานานนกัแสดงควิบู๊
ชาวอีสาน ที่ ได ้ รวบรวม
บรรดาญาติมิตรมาร่วมสร้าง
ร่วมแสดง และถ่ายทำาที่อีสานเป็นหลัก เล่าเร่ือง
ราวของ ธง หนุ่มนักบู๊ที่มีภารกิจต้องตามหาเพื่อ
ปกป้อง ทนายเสียนฟง ผู้หลบหนีมายังหนองคาย 
เพราะรู้ความลับของแก๊งมาเฟียฮ่องกง 

๒๗



วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. คนืไร้เงา ฉบับ Director’s Cut 
(โปรแกรมผลงานพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง)
๒๕๔๖ / กำากับโดย พิมพกา โตวิระ / 
สร้างโดย จเีอ็มเอม็ พคิเจอร์ / นำาแสดง
โดย นิโคล เทริโอ, สิริยากร พุกกะเวส, 
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง / ความยาว 
๑๑๘ นาที

สิปาง สาวทันสมัย ได้พบรักกับ 
นภัทร อาจารย์มหาวิทยาลัย 
และตัดสนิใจแต่งงานกนัในเวลา
ไม่นาน แต่ในคืนวันแต่งงาน นภัทรกลับหายตัวไป
อย่างลึกลับ ทำาให้สิปางต้องออกตามหา ด้วยความ
ช่วยเหลือของ ชาติชาย และ บุษบา พี่ชายและ 
พี่สะใภ้ของนภัทร ในระหว่างนั้น สิปางก็ได้ใกล้ชิด
กับบุษบา และพบว่าหล่อนอยู่ในโลกที่แตกต่างกับ
เธออย่างสิ้นเชิง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. When the Rain Lifts 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  ฟิล์ม ๑๖ มม. 
๒๕๔๓ / กำากับโดย Takashi Koizumi / สนับสนุนโดย 
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ / นำาแสดงโดย Akira Terao, 
Miyazaki Yoshiko / ความยาว ๙๒ นาที (ภาษาญี่ปุ่น คำา
บรรยายภาษาไทย)

ผลงานทีส่ร้างจากบทภาพยนตร์
เรื่องสุดท้ายของ อาคิระ คุโรซา
ว่า ผู้กำากับชั้นครูของญี่ปุ่น เล่า
เร่ืองของ มซิาวะ อเิฮอ ิซามไูรไร้
สงักัด และ ทาโยะ ภรรยาของเขา 
ที่เข้ามาหลบฝนอยู่ในโรงเต๊ียม
แห่งหนึง่พร้อมกบัคนเดนิทางกลุม่หนึง่ อเิฮอพิยายาม
จะสร้างบรรยากาศให้คึกคักข้ึนด้วยการเลีย้งคนทีเ่ข้า
พักในโรงเตี๊ยมแห่งนั้น เขาจึงคิดหาเงินด้วยการต่อสู้
เพื่อชนะพนันกับนักรบที่ปราสาทชิเงอาขิ 

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก
ฉาย Some Like It Hot (๒๕๐๒) เวลา ๑๒.๐๐ น. 
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บัตรราคา ๑๒๐ บาท 
๑๔๐ บาท และ ๑๖๐ บาท (งดฉายภาพยนตร์ท่ี 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. กึ๋ยทู สยึมกึ๋ย 2 
(โปรแกรมผลงานพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง)
๒๕๓๘ / กำากับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล / 
สร้างโดย ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ / 
นำาแสดงโดย พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, 
ปราโมทย์ แสงศร / ความยาว ๙๕ นาที

เมื่ ออสูรร ้ ายอย ่าง ผี เถรถูก 
ปลดปล่อยให้ออกมาอาละวาด 
คะน้าและลำาเภา จึงต้องข้าม
กาลเวลาไปยังโลกอนาคตเพื่อ
ค้นหาผู้กล้าให้เจอก่อนคืนพระจันทร์เต็มดวง เพื่อ 
ไม่ให้ผีเถรใช้ผู้กล้าเป็นเครื่องสังเวยในการคืนชีพ

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น.
ดหูนังคลาสสิกกบักติตศัิกดิ ์สวุรรณโภคนิ 

ชมภาพยนตร์คลาสสกิของโลกและวเิคราะห์วจิารณ์
ประเด็นต่าง ๆ  ที่มองเห็นในภาพยนตร์ กับกิตติศักดิ์ 
สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชั้นครู

วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. ผูบ่้าวไทบ้าน E-SAN INDY 
(โปรแกรมจากนำ้ามูลถึงไทบ้าน: เมื่ออีสานเฮ็ดหนัง) 
๒๕๕๗ / กำากับโดย อุเทน ศรีริวิ / สร้างโดย E-SAN INDY 
FILM STUDIO / นำาแสดงโดย ธนฉตัร ตลุยฉตัร, ชตูมิา วนัดกึ / 
ความยาว ๙๑ นาที

ภาพยนตร์ท่ีสร้างปรากฏการณ์ทำาให้ผู้ชมเกิดการ 
ตืน่ตวัต่อหนงัอสีานนอกกระแส เล่าเรือ่งของ ทองคำา 
หนุ่มอีสานบ้านนอกที่ฝันอยากเป็นผู้กำากับหนังอัน
โด่งดัง แต่กลับต้องผิดหวงัในความรักเมือ่ ปราณ ีแฟน 
สาวของเขากลับมาจากเมืองนอกพร้อมแฟนฝรั่ง 
ทองคำาจึงมีเพียงเพื่อนผู้บ่าวไทบ้านที่คอยปลอยใจ 
และช่วยหาวิธีไม่ให้ปราณีกลับไปที่เมืองนอกอีกครั้ง

เวลา ๑๕.๐๐ น. ไทบ้านเดอะซีรีส์ 
(โปรแกรมจากนำ้ามูลถึงไทบ้าน: เมื่ออีสานเฮ็ดหนัง) 
๒๕๖๐ / กำากับโดย สุรศักด์ิ ป้องศร / สร้างโดย สิริพงศ ์
อังคสกุลเกียรติ, อวิรุทธ์ อรรคบุตร / นำาแสดงโดย ณัฐวุฒิ 
แสนยะบุตร, ธันวาพร นาสมบัติ / ความยาว ๑๒๖ นาที 

ภาคแรกของหนงัอสีานนอกกระแสทีไ่ด้รับความนยิม
อย่างยิง่ในปัจจบุนั เล่าเรือ่งราว จาลอด หนุม่ไทบ้าน
ขี้อาย ที่ไม่เคยมีแฟนมาก่อน เขาเลยต้องมาจีบสาว
หนึ่งร้อยคน โดยเชื่อว่าต้องมีสักคนที่ตอบรับคำาขอ
เป็นแฟน ในขณะท่ี ป่อง เพือ่นของจาลอด ซึง่เพิง่จบ
จากกรงุเทพฯ ต้องการมาเปิดร้านสะดวกซือ้ทีท่นัสมยั
ในหมู่บ้านตัวเอง แต่กลับถูกพ่อไล่ให้ไปทำานา

วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ซาไกยูไนเต็ด 
(โปรแกรมผลงานพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง)
๒๕๔๗ / กำากับโดย สมจริง ศรีสุภาพ / สร้างโดย อาร์ เอส 
ฟิล์ม แอนด์ ดสิทริบวิชัน่ / นำาแสดงโดย พงษ์พัฒน์ วชริบรรจง / 
ความยาว ๑๐๕ นาที

เปาตุ๊ อดีตกรรมการฟุตบอล บังเอิญไปพบกับเผ่า
เงาะซึ่งมีพรสวรรค์ด้านฟุตบอล จึงมุ่งหวังจะปั้น 
ทีมขึ้นเพื่อคว้าเงินรางวัลจากการแข่งขันชิงถ้วย
พระราชทาน ในขณะเดียวกันหัวหน้าเผ่าเงาะก็เชื่อ
ว่าถ้วยพระราชทานนี้จะสามารถรักษาโรคระบาดที่
เกิดข้ึนในหมู่บ้านได้ ทั้งหมดจึงรวมพลังกันในชื่อ 
“ซาไกยไูนเตด็” ลงแข่งขนัท่ามกลางความประหลาด
ใจของผู้คนทั่วประเทศ

วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. ทุ่งกุลาร้องไห้ 
(โปรแกรมจากนำ้ามูลถึงไทบ้าน: เมื่ออีสานเฮ็ดหนัง) 
๒๕๒๔ / กำากับโดย กฤษณพงษ์ นาคธน / สร้างโดย ดวงกล
มล มหรสพ / นำาแสดงโดย ปิยะ ตระกูลราษฏร์, สุพรรษา 
เนื่องภิรมย์ / ความยาว ๑๐๔ นาที

ภาพยนตร์ที่อ้างถึงตำานานของทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ราบ
ใหญ่ซึ่งครอบคลุมหลายจังหวัดในภาคอีสาน เล่า 
เร่ืองราวของคณะชนกลุม่น้อยเชือ้สายกลุา ทีเ่ดนิทาง
มาค้าขายในหมูบ้่านแห่งหนึง่ พวกเขาต้องต่อสูด้ิน้รน
กบัการไม่ถกูยอมรบัจากคนในหมูบ้่าน ความแห้งแล้ง
ของธรรมชาติ รวมทั้งนายทุนที่หวังเข้ามายึดครอง
พื้นที่

เวลา ๑๕.๐๐ น. แหยมยโสธร 
(โปรแกรมจากนำ้ามูลถึงไทบ้าน: เมื่ออีสานเฮ็ดหนัง) 
๒๕๔๘ / กำากับโดย เพ็ชรทาย วงษ์คำาเหลา / สร้างโดย 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / นำาแสดงโดย เพ็ชรทาย 
วงษ์คำาเหลา, เจเน็ต เขียว / ความยาว ๙๘ นาที

หนงัรักตลกย้อนยคุสสีนัสดใส ทีม่ฉีากหลงัเป็นทุง่นา
ของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในยโสธร เล่าเรื่องราวของ 
แหยม หนุ่มผู้ถูก เจ้ย สาวสุดฮาประจำาหมู่บ้านตาม
จีบอย่างหนัก โดยที่เขาไม่เคยสนใจใยดี ในขณะ
เดียวกัน ทอง หลานชายของเขาก็รักอยู่กับ สร้อย 
หลานสาวของคณุนายดอกท้อผูไ้ฮโซ และรงัเกยีจใน
ความจนของทอง เธอจึงคอยขัดขวางความรักของ 
ทั้งคู่ไม่ให้สมหวัง

๒๘

วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. Village of the White Clothes   
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๔๘๒ / กำากับโดย Chianca de Garcia / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตโปรตเุกส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Beatriz Costa, Manuel Santos Carvalho / ความยาว 
๘๔ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ตลกคลาสสิกของโปรตุเกส เล่าเรื่องราว
ของ กราชินดา หญิงสาวที่มีอาชีพรับจ้างซักผ้าใน
หมู่บ้านเล็ก ๆ  แห่งหนึ่ง เธอพยายามที่จะฟื้นฟูธุรกิจ
ที่กำาลังตกตำ่า โดยได้รับความช่วยเหลือจาก ชิโก 
ชายหนุ่มที่เธอตกหลุมรัก และลุงของเธอที่กำาลัง 
ขัดแย้งอยู่กับผู้รับจ้างซักผ้ารายอื่น 

 Sun 9 June / 13.00 / 84 min / Portugal / 1939

เวลา ๑๕.๐๐ น. Pickpocket   
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๐๒ / กำากับโดย Robert Bresson / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตฝร่ังเศส ประจำาประเทศไทย และสถาบัน
ฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Martin LaSalle, 
Marika Green / ความยาว ๗๖ นาที (ภาษาฝรั่งเศส 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ชิ้นเอกของโรแบร์ต เบรสซง ผู ้กำากับ 
ชั้นครูชาวฝรั่งเศส เล่าเรื่องราวของ มิเชล ผู้เริ่มต้น
การล้วงกระเป๋าในสนามแข่งม้าแห่งหนึ่งและถูกจับ
ได้ แต่เจ้าหน้าที่ตำารวจได้ปล่อยตัวเขาเพราะว่า 
หลักฐานไม่เพียงพอ จากนั้นมิเชลได้เข้าร่วมกลุ่ม 
นักล้วงกระเป๋ามืออาชีพ ซึ่งเขาได้เรียนรู้เทคนิค 
ต่าง ๆ สำาหรับพัฒนาฝีมือตนเอง

Sun 9 June / 15.00 / 76 min / France / 1959



วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ชิงหมาเถิด 
(โปรแกรมผลงานพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง)
๒๕๕๓ / กำากับโดย พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง / สร้างโดย โมโน
ฟิล์ม / นำาแสดงโดย มาริโอ้ เมาเร่อ, ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, 
เจรญิพร อ่อนละม้าย, พงษ์พฒัน์ วชริบรรจง / ความยาว ๑๐๐ 
นาที

ผลงานการกำากบัและแสดงของพงษ์พฒัน์ วชริบรรจง 
เล่าถึงเรื่องราวของประเทศแห่งหนึ่งซ่ึงกำาลังเตรียม
ฉลองวันเกิดครบรอบ ๑ ปี ของหมาหิมะ ของขวัญ
จากมติรประเทศทีก่ลายเป็นดวงใจของคนทัง้ประเทศ 
แต่ชายหนุ่ม ๓ คนกลับตัดสินใจรวมตัวกันลักพาตัว
หมาหิมะ ด้วยความเกลียดชังที่ใคร ๆ ก็ให้ความ
สำาคัญกับมัน จนลืมปัญหาอื่นในประเทศไปหมดสิ้น 

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ปีกมาร 
(โปรแกรมผลงานพงษ์พัฒน์ วชิรบรรรจง)
๒๕๓๐ / กำากับโดย พรพจน์ / สร้างโดย พรพจน์ ฟิล์ม / 
นำาแสดงโดย ยุรนันท์ ภมรมนตรี, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, 
นาถยา แดงบุหงา / ความยาว ๑๑๗ นาที 

ศลัยลา นักโบราณคดีสาวสวยต้องพบกับอุปสรรค
ชีวิต เมื่อ สลัก แม่ของ ภูฉาย สามีของเธอ เอาแต่
จ้องจะทำาลายความสงบสุขในครอบครัว เมื่อความ
อดทนสิ้นสุดลง ศลัยลาจึงตัดสินใจหนีไปทำางานที่
ขอนแก่น และได้พบกับ ลายสือ หนุ่มนักโบราณคดี
รุ่นน้องที่เข้ามาใกล้ชิดจนทำาให้เธอหวั่นไหว

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. พันธุ์หมาบ้า 
(โปรแกรมผลงานพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง)
๒๕๓๓ / กำากับโดย สหรัฐ วิไลเนตร / สร้างโดย แอพพลาย 
กรุป๊ / นำาแสดงโดย พงษ์พัฒน์ วชริบรรจง, อำาพล ลำาพูน, จริยา 
อุตตะระนาค / ความยาว ๑๐๙ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่องดังของ 
ชาติ กอบจิตติ และเป็นผลงานที่ทำาให้ พงษ์พัฒน์ 
วชิรบรรจง ได้รับรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง สาขา
นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ว่าด้วยเรื่องมิตรภาพ 
ความผกูพนั และวรีกรรมแห่งชวีติวยัรุน่ของกลุม่ผอง
เพือ่นผูช้ายทีร่กัอสิระ นำาโดย อ๊อตโต้ ผูเ้ป็นทีร่กัของ
เพื่อน ๆ และ ทัย ผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรี 

เวลา ๑๕.๐๐ น. มาห์ 
(โปรแกรมผลงานพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง)
๒๕๓๔ / กำากับโดย เลิศฤทธิ์ จั่นสัญจัย/ สร้างโดย แอพพลาย 
กรุป๊ / นำาแสดงโดย พงษ์พฒัน์ วชริบรรจง, มาช่า วฒันพานชิ / 
ความยาว ๙๓ นาที

ภาพยนตร์ไทยแนวไซไฟสยองขวัญที่สร้างความ
แปลกใหม่ให้แก่วงการเมือ่ออกฉาย เล่าเรือ่งราวของ
นักศึกษากลุ ่มหนึ่งที่ ไปเที่ยวป ่าและได ้เจอไข ่
ประหลาดใบหนึ่งในถำ้า จึงตัดสินใจนำาเอาไข่กลับมา 
เป็นเหตใุห้สตัว์ประหลาดซึง่เป็นเจ้าของไข่ ออกตาม
ล่าพวกเขาเพื่อทวงไข่ของมันกลับคืน 

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ฅนลูกทุ่ง 
(โปรแกรมจากนำ้ามูลถึงไทบ้าน: เมื่ออีสานเฮ็ดหนัง) 
๒๕๓๙ / กำากับโดย พันนา ฤทธิไกร / สร้างโดย 138/1 
เอนเตอร์เทนเมนต์ / นำาแสดงโดย พันนา ฤทธิไกร, รัตติกาล 
ศิริยากร, กฤษณพงศ์ ราชธา / ความยาว ๘๔ นาที

ผลงานการกำากับและนำาแสดงโดย พันนา ฤทธิไกร 
ตำานานนักแสดงบู๊ของไทย ที่พูดอีสานเกือบตลอด 
ทั้งเรื่อง และเน้นแสดงความสามารถด้านการร้อง
เพลงเป็นหลักมากกว่าบทบู๊ เล่าเรื่องราวของ คำามูล 
หนุ่มนักร้องนำาประจำาวงดนตรีของหมู่บ้าน ผู้ต้อง
คอยปกป้อง นำ้าอ้อย สาวคนรัก จากการถูกหลอก
โดยหนุ่มชาวกรุง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. อันดากับฟ้าใส 
(โปรแกรมผลงานพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง)
๒๕๔๐ / กำากับโดย ม.ล. พันธุ์เทวนพ เทวกุล / สร้างโดย 
แกรมมี่ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม, 
ชลธิชา นวมสคุนธ์, สนิจยั เปล่งพานชิ, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง / 
ความยาว ๙๐ นาที

อนัดามนั เป็นเดก็หนุม่ผูร้กัธรรมชาต ิโดยเฉพาะท้อง
ทะเล วนัหน่ึงเขาได้ช่วย ฟ้าใส ซึง่กำาลงัจะจมนำา้ด้วย
การผายปอด จนทำาให้ทัง้คูเ่กดิความรูส้กึพเิศษต่อกัน 
แต่ เมธินี แม่ของฟ้าใสกลับคิดว่าทั้งคู่มีอะไรเกินเลย
กนัมากกว่าความเป็นเพือ่น จน สมบัต ิพ่อของอนัดามนั
ต้องเข้ามาช่วยเหลอืลกูชาย ความวุ่นวายต่างๆ จงึเกดิ 
ขึ้นจากมุมมองความรักที่แตกต่างกันของคนสองวัย

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. แรงเทียน 
(โปรแกรมผลงานพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง)
๒๕๓๑ / กำากับโดย พรพจน์ กนษิฐเสน / 
สร้างโดย พรพจน์ฟิล์ม / นำาแสดงโดย 
ลลิตา ปัญโญภาส, พงษ์พัฒน์ วชิร- 
บรรจง / ความยาว ๑๐๑ นาที

เทียนส ีหญงิสาวผูเ้คยผดิหวงักบั
ความรักจนคิดว่าไม่มีผู้ชายคน
ไหนที่จะจริงใจกับเธอ กระทั่ง
เมื่อเธอประสบอุบัติเหตุรถชน
กับชายหนุ่มที่ชื่อว่า ทิวา ผู้ซึ่งให้การช่วยเหลือดูแล
เทียนสีทุกอย่าง ทั้งคู่เริ่มมีใจให้กัน แต่วันหนึ่ง เมื่อรู้
ว่าทวิาเป็นพีเ่ขยของแฟนเก่า เทยีนสกีลบัรูส้กึผดิหวงั 
และต้องการจะไปจากที่ที่เคยอยู่

วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. เรารักกันนะ (ที่ปักกิ่ง) 
(โปรแกรมผลงานพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง)
๒๕๓๐ / กำากับโดย ศุภักษร / สร้างโดย พี. ดี. โปรโมชั่น, คอม
อาร์ตโปรดักชั่น / นำาแสดงโดย พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, วทัญญู 
มุ่งหมาย, อรพรรณ พานทอง / ความยาว ๙๕ นาที

ผลงานแสดงภาพยนตร์
เรื่องแรกของ พงษ์พัฒน์ 
วชิรบรรจง ในบทบาท
หนุม่นกัศกึษาทีไ่ด้รางวัล
จากการเล่นเกมส์ชงิโชค
ไปเที่ยวเมืองจีน จนทำาให้เขาได้พบกับ พลอย และ 
เพชร สองสาวพี่น้องร่วมทริป และ หวัง หนุ่มลูกครึ่ง
ไทย-จีน แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งที่ทำาหน้าที่เป็นไกด์
ทัวร์ เร่ืองราวรักชุลมุนของนักศึกษาหนุ่มสาวต่าง
สถาบนัจงึอบุตัข้ึิน ท่ามกลางภมูปิระเทศและสถานที่
สำาคัญของประเทศจีน

เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมลานดารา 

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

วันเสาร์ที่ ๒๙ - อาทิตย์ที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๒

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
Signes de Nuit 

พบกับภาพยนตร์และงานออดิโอวิชวลจากทั่วทุก 
มุมโลก จัดโดยกลุ่ม Filmvirus, ห้องสมุดศิลปะ 
The Reading Room และ Documentary Club  
ร่วมกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ติดตาม 
โปรแกรมเทศกาลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ 
(โปรแกรมจากนำ้ามูลถึงไทบ้าน: เมื่ออีสานเฮ็ดหนัง)
๒๕๒๒ / กำากับโดย พงษ์ศักดิ์ จันทรุก
ขา / สร้างโดย เพ่ือน โปรดักชั่น / 
นำาแสดงโดย ปิยะ ตระกูลราษฎร์, 
วาสนา สทิธเิวช, สลุาลวีลัย์ สวุรรณทัต / 
ความยาว ๑๐๒ นาที

ผลงานที่ดัดแปลงมาจากนิทาน
พื้นบ้านเรื่องดังของอีสานมาเล่า
เรื่องราวของ ทอง หนุ่มผู้อาศัย
อยู่กับแม่ น้องสาว และภรรยา วันหนึ่งทองออกไป
ทำานาท่ามกลางความแห้งแล้งและแดดจัดทำาให้เขา
หวิจนตาลาย เมือ่เหน็แม่มาส่งข้าวช้า ทองจึงขาดสติ
และทำาในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. 7 ประจัญบาน 
(โปรแกรมผลงานพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง)
๒๕๔๕ / กำากับโดย เฉลิม วงศ์พิมพ์ / สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม 
อินเตอร์เนชั่นแนล / นำาแสดงโดย พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, เท่ง 
เถิดเทิง, อัมรินทร์ นิติพน / ความยาว ๑๑๑ นาที

หลังจากเสร็จส้ินภารกิจรบเพื่อชาติในสงคราม
เวียดนาม เหล่าผองเพื่อนทั้งเจ็ดคนในนามเจ็ด
ประจัญบาน ต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตนเอง แต่
เมือ่ หมดั เชงิมวย และ อคัค ีเมฆยนัต์ กำาลงัวางแผน
ล้มมวย ทั้งคู ่กลับได้รับข้อเสนองานเป็นภารกิจ
ทำาลายแผนขนทองของทหารอเมริกัน เป็นเหตุให้
หมัดต้องเรียกรวมกลุ่มเจ็ดประจัญบานอีกครั้ง

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. Sicario   
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๘ / กำากบัโดย Denis Villeneuve / 
สนับสนุนโดย โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์
ซีเอ / นำาแสดงโดย Emily Blunt, Josh 
Brolin / ความยาว ๑๒๑ นาที (ภาษา
อังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)

เจ้าหน้าที่ FBI หญิง เคท มาร์ ได้
เข้าร่วมภารกจิแกะรอยพ่อค้ายาเสพตดิรายใหญ่ของ
เม็กซิโกที่สุดแสนอันตราย โดยรวมทีมกับ อเล็ก- 
ฮานโดร ทหารรับจ้างหนุ่ม นอกจากจะต้องเผชิญ
หน้ากับความเป็นตาย ภารกิจคร้ังนี้ เธอยังถูก
ทดสอบทางจริยธรรมและศีลธรรมจนไม่สามารถ 
หันหลังกลับได้อีกต่อไป
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๒๙




