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สารบัญ
ร่วมเป็นผู้รับและผู้ให้ ในวันครบรอบ ๓๕ ปี หอภาพยนตร์ 
รายงาน
ประมวลกิจกรรมเดือนมิถุนายน–สิงหาคม ๒๕๖๒ 
นานาชาติ 
ภาพยนตร์คลาสสิกเกาหลี ใต้ท้องฟ้าเมืองโบโลญญา
การประชุมสามัญประจำาปีของ 

สมาคมนักอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเชียแปซิฟิกครั้งที่ ๒๓
International Film Festival Forum:

Film Festivals and Film Restoration 
คลังอนุรักษ์ 
หนังบ้านกำาพร้า
ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี 
หนังบ้านในหนังสือ
กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์ 
“ดอกคำาใต้” ศษิย์เอกของนกัพากย์ “ดอกรกั” แห่งเมอืงแม่กลอง

บทความพิเศษ 
The Intern (๒๕๖๒ / ความยาว ๑๑ สัปดาห์)
กิจกรรม
นำาภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน
แนะนำาหนังทึ่ง! A Clockwork Orange 

พังก์โหดปะทะเผด็จการศีลธรรม
วันมรดกโสตทัศน์โลกปี ๒๕๖๒ 
ร่วมรำาลึกวันประสูติ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ 

ช่างถ่ายภาพยนตร์คนแรกของไทย
โปรแกรมภาพยนตร์ 
โปรแกรมตา+กล้อง 

The Eyes Behind the Movie Camera
โปรแกรมชน/ชั้น และ โปรแกรมรำาลึก มิตร ชัยบัญชา
โปรแกรมฉายเดือนกันยายน–ตุลาคม ๒๕๖๒ 
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ปรัชญา: ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา
วิสัยทัศน์: ปฏิบัติการอนุรักษ์ได้มาตรฐาน แผ่ขยายงาน
วิชาการและบริการ บริหารจัดการด้วยธรรมปัญญา
พันธกิจ: 
๑.  แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และ
 สิ่งเกี่ยวเนื่อง เพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
 และมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๒.  วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านภาพยนตร์ 
 สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
๓.  บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริม
 เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ 
 สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ปณิธาน: จะสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิดการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์

แม้ภาพยนตร์มักจะถูกมองในแง่ที่เป็นสื่อสร้างความ
บันเทิงเพียงอย่างเดียว แต่ในความเป็นจริงแล้ว ภาพยนตร์ยัง
มีมิติอื่น ๆ อีกมาก มิติหนึ่งที่สำาคัญ คือการเป็นสื่อการเรียนรู้
ที่ดีที่สุดส่ือหนึ่ง  ในปี ๒๕๖๒ หอภาพยนตร์จึงได้เริ่มต้น 
คดัสรรภาพยนตร์บนัทกึเหตกุารณ์หรอืสารคดทีีห่อภาพยนตร์
อนรุกัษ์ไว้ เพือ่ให้คุณครนูำาไปใช้ประกอบการเรยีนการสอนใน
โรงเรียน ในชื่อโครงการว่า “นำาภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน” 
ประเดมิชดุแรกทัง้หมด ๑๐ เรือ่ง ทีค่รอบคลมุเหตกุารณ์ตัง้แต่
สมัยรัชกาลที่ ๕ จนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเล่ม

นอกจากการเรียนรู้ ภาพยนตร์ยังเป็นสื่อบันทึกความทรงจำาของบุคคลและ
ครอบครวั อย่างทีเ่รยีกว่า “หนงับ้าน” ซึง่หอภาพยนตร์เกบ็อนุรกัษ์ไว้จำานวนมาก และ
นำาออกมาจัดฉายในวันหนังบ้านที่มีขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกปี ภายในเล่มจึงมี 
เรื่องราวของหนังบ้าน ทั้งหนังบ้านกำาพร้าที่อนุรักษ์ไว้แต่ไม่ทราบเจ้าของ และหนังสือ
เกี่ยวกับหนังบ้านที่มีให้บริการอยู่ในห้องสมุดของหอภาพยนตร์

ในขณะเดียวกัน จดหมายข่าวฯ ฉบับนี้ ยังมาพร้อมกับกิจกรรมพิเศษอัดแน่น
ตลอดเดือนกันยายนและตุลาคม เน่ืองในวันสำาคัญทางภาพยนตร์ต่าง ๆ มากมาย  
หนึ่งในนั้นคือ วันสถาปนาหอภาพยนตร์ วันที่ ๗ กันยายนนี้ ที่อยากเชิญชวนทุกท่าน
มาร่วมเป็น “ผู้รับและผู้ให้” เนื่องในโอกาสที่หอภาพยนตร์ก่อตั้งมาครบ ๓๕ ปี

หมายเหต ุ ขอแก้ไขข้อผดิพลาดในจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฉบบัที ่๕๒ ในบทความเมอืงไทยในเลนส์
คนต่างแดน คอลมัน์คลงัอนรุกัษ์  ย่อหน้าสดุท้ายของเรือ่ง Thailand Land of Rice (หน้า ๑๔) ต้องเป็น
ย่อหน้าสดุท้ายของเรือ่ง I am from Siam (หน้า ๑๓)  หอภาพยนตร์ขออภยัในความผดิพลาดมา ณ ทีน่ี้



๑

๗ กันยายน ๒๕๒๗ 
วิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เสนอข่าว 

กระทรวงศึกษาธิการโดย สัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
ลงนามในหนังสืออนุมัติให้กรมศิลปากรจัดท�าโครงการจัดตั้ง 
หอภาพยนตร์แห่งชาติ และค�าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศก 
๔๗๒/๒๕๒๗ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งหอภาพยนตร์
แห่งชาติ และมีงบประมาณ ๑ ล้านบาท 

ตอนเย็นวันนั้น รายการภาพยนตร์สโมสร เสนอฉาย
ภาพยนตร์ญี่ปุ ่นเรื่อง “แม่น�้าโคลน” (Muddy River) นิวัติ  
กองเพยีร เป็นแขกรบัเชญิ สวุทิย์ อุย่ ผูส้ือ่ข่าวและนกัเขยีนคอลมัน์
จากหนังสือพิมพ์รายวัน มาตุภูมิ น�ากล่องพลาสติกที่ท�าส�าหรับ 
รับบริจาคเศษสตางค์ มามอบให้โครงการ นิวัติ ประเดิมบริจาค  
๑๐๐ บาท นี่คือเงินจริงที่โครงการมี ๑ ร้อยไม่ใช่ ๑ ล้าน กล่องนี้
ยังใช้อยู่จนปัจจุบัน

ความตอนหนึ่งจากบันทึกรายวันส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน
ของหอภาพยนตร์แห่งชาติ เล่าถึงเหตุการณ์วันลืมตาดูโลกของ
หน่วยงานอนุรักษ์ภาพยนตร์แห่งแรกของประเทศ 

ที่มาที่ไปก่อนจะมีวันนี้และเรื่องราวต่อจากวันนั้น ตีพิมพ์
อยู่ในหนังสือ ปูม ๒๕ ปี หอภาพยนตร์แห่งชาติ (๒๕๒๗-๒๕๕๒) 
อนุทินของผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งท่ีจดบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พบ
เจอบนเส้นทางการเติบโตของหอภาพยนตร์แห่งชาติจวบกระทั่ง
เบญจเพส จนปฏิรูปเป็นองค์การมหาชนได้สำาเร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
หลังจากใช้เวลาเรียกร้องยืนหยัดต่อเนื่องนานถึง ๘ ปีเต็ม 

๗ กันยายน ๒๕๕๖ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  
จัดกิจกรรมพิเศษวันสถาปนาอายุครบ ๒๙ ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๓๐  
ด้วยการฉายภาพยนตร์ แม่น�้าโคลน อีกครั้ง แต่จัดเป็นการภายใน 
เพือ่ย้อนรอยกจิกรรมการดำาเนินงานอย่างเป็นทางการวนัแรกของ
หน่วยงานให้บคุลากรรุน่ใหม่ได้รูถ้งึจดุเริม่ต้น โดยคราวนีน้ำากล่อง
ที่สุวิทย์ อุ่ย ซึ่งเรียกกันเล่น ๆ ว่า “กล่องเจน” (เจน เป็นชื่อเล่น
ของสุวิทย์) ออกมาตั้งเพ่ือรับบริจาคจากชาวหอภาพยนตร์ที่มา 
ร่วมงาน เงนิทีไ่ด้นำาไปมอบให้พิพธิภณัฑ์ท้องถิน่ในละแวกใกล้เคยีง 
ผู้ปฏิบัติงานคนหน่ึงคนน้ันบอกว่า “เราเคยเป็นผู้รับ ตอนน้ีพอมี 
เราเปลีย่นเป็นผูใ้ห้บ้าง” กจิกรรมน้ีกลายเป็นธรรมเนียมปฏบิตักินั
ต่อมาเมื่อถึงวันครบรอบวันสถาปนาขององค์กร เงินที่ได้แต่ละปี
ตั้งใจส่งมอบสู่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน มูลนิธิ ศูนย์การเรียนรู้ ฯลฯ ที่
ดำาเนินงานเพื่อประโยชน์สาธารณะเหมือนหอภาพยนตร์แต่ยัง
ขาดแคลนทุนทรัพย์

๗ กันยายน ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๕ ปี 
วันสถาปนา หอภาพยนตร์ได้นำาฟิล์มภาพยนตร์ ๑๖ มม. เรื่อง 
แม่น�า้โคลน ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากเจแปนฟาวน์เดชัน่ กรงุเทพฯ 
มาจดัฉายอกีครัง้เป็นรอบการกุศล เวลา ๑๓.๐๐ น. จงึขอเชญิชวน
ทุกท่านมาร่วมเป็นทั้งผู้รับ (ชม) และผู้ให้ นั่งดูหนังดี ๆ ร่วมกัน
และปันเงนิตามกำาลงัทรพัย์บรจิาคลงกล่องเจนเพือ่ส่งต่อให้น้อง ๆ  
ผู้ด้อยโอกาส ที่จะมารับนำ้าใจจากท่านและร่วมชมภาพยนตร์รอบ
พิเศษที่หอภาพยนตร์คัดสรรมาฉายให้พวกเขาโดยเฉพาะ ในเวลา 
๑๕.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

กิจกรรม

ร่วมเป็นผู้รับและผู้ให้ ในวนัครบรอบ 

โดม สุขวงศ์ ผู้ก่อตั้งหอภาพยนตร์ กับป้ายโครงการจัดตั้ง
หอภาพยนตร์แห่งชาติ



รายงาน

๒

กิจกรรม
เดือนมิถุนายน 

กิจกรรม
เดือนกรกฎาคม 

กิจกรรม
เดือนสิงหาคม 

๒๒ มิถุนายน 
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง นักแสดงรุ่นใหญ่

มากความสามารถ ได้เดินทางมาร่วมประทับ 
รอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๘๖ บนลานดารา 
เปิดงานด้วยการฉายผลงานการแสดงภาพยนตร์
เรื่องแรก เรารักกันนะ (ที่ปักกิ่ง) พร้อมบอกเล่า
ประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์กบัผูท้ีม่าร่วมงาน
อย่างใกล้ชิด ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๕ กรกฎาคม 
เจ ้าหน้าที่หอภาพยนตร์และผู ้ชม

ภาพยนตร์ร่วมวางดอกไม้รำาลึกต่อการจากไป
ของ นพดล ดวงพร หรือ นายณรงค์ พงษ์ภาพ 
ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นผู ้มีผลงานดีเด่นทาง 
ด้านวัฒนธรรม และได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ 
ปี ๒๕๔๕ ในฐานะผูแ้สดงนำาชายยอดเยีย่มจาก
ภาพยนตร์เรื่อง ๑๕ ค�่า เดือน ๑๑ โดยได้เคย
มาประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๕๑ 
บนลานดาราของหอภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นอมตนุสรณ์เพื่อ
ระลึกถึงผลงานการแสดงของเขาสืบไป 

๑๔ สิงหาคม 
ชมศจี  เตชะรัตนประเสริฐ รอง

ประธานบริษัทสหมงคลฟิล ์ม อินเตอร ์- 
เนชั่นแนล ได้มอบภาพยนตร์ไทยจำานวน ๑๙ 
เรือ่ง ในรปูแบบไฟล์ดจิทัิล (เช่น เรือ่ง อนัธพาล, 
คน-โลก-จิต, คืนวันเสาร์ถึงเช้าวันจันทร์,  
กั๊กกะกาวน์ ฯลฯ) ให้แก่หอภาพยนตร์ เพื่อ
ทำาการเก็บรักษาและอนุรักษ์เป็นสมบัติของ
ชาติ โดยมี ชลิดา เอื้อบำารุงจิต ผู้อำานวยการ
หอภาพยนตร์เป็นผู้รับมอบที่สำานักงานของ
บริษัทสหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล

๑๓ กรกฎาคม
วิทยา ปานศรีงาม ได้เดินทางมาร่วม

ประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๘๗ 
บนลานดารา เปิดงานโดยการฉายผลงานการ
แสดงเรื่อง Only God Forgives และร่วม
สนทนาถึงประสบการณ์การทำางานในวงการ
ภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศกับผลงาน
ภาพยนตร์ทีม่ากกว่า ๓๐ เรือ่ง ให้ผูเ้ข้าร่วมงาน
ได้ฟังอย่างใกล้ชดิ ณ โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา

๒๑ กรกฎาคม 
หอภาพยนตร ์ จัดฉายภาพยนตร ์

อิตาเลียนชั้นครู มาสเตอร์พีซที่นักดูหนังทั่ว 
โลกยกย่องมากว่าคร่ึงศตวรรษกับภาพยนตร ์
เรื่อง “8 ½” โดยผู้กำากับเฟเดอริโก เฟลลินี  
ในกิจกรรมทึ่ง! หนังโลก ณ โรงภาพยนตร์ 
สกาลา

๒๕ กรกฎาคม 
หอภาพยนตร์ร่วมกับศูนย์ฝึกสมอง 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 
บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำากัด  
จัดกิจกรรมภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒๕ 
ฉายภาพยนตร์เรื่อง Life of Pi ภาพยนตร์ที่
สร้างจากนวนิยายที่เล่าเร่ืองราวถึงความอยู่
รอดของชีวิตเด็กหนุ ่มที่ติดอยู ่บนเรือชูชีพ 
กับเสือ โดยหลังจากชมภาพยนตร์ได้มีการ 
พูดคุยเก็บประเด็นกับ คุณหญิงจำานงศรี  
หาญเจนลกัษณ์ และ ผศ.นพ.สขุเจรญิ ตัง้วงษ์ไชย 
ดำาเนินรายการโดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี  
ณ ห้อง ๒๓๐ ชั้น ๒ อาคารแพทยพัฒน ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

๑๗ สิงหาคม 
หอภาพยนตร ์จัดรายการเสวนา

ภาพยนตร์ “ไทยแลนด์แดนเอ็กโซติก?”  
โดยจัดฉายภาพยนตร์นอกกระแส เรื่อง Soi 
Cowboy ซอยคาวบอย ผลงานกำากับของ 
ผู้กำากับชาวอังกฤษที่ถ่ายในเมืองไทยทั้งเรื่อง 
และได้เข้าชิงสายประกวดรอง (Un Certain 
Regard) ที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมือง
คานส์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ พร้อมพูดคุยสำารวจ
เกบ็ประเด็นถงึความเอก็โซติกของเมอืงไทยใน
สื่อภาพยนตร์กับ ทอม วอลเลอร์ ผู้กำากับและ
ผู ้สร ้างภาพยนตร ์จาก De Warrenne  
Pictures ที่ร่วมงานกับกองถ่ายต่างประเทศที่
ถ ่ายทำาในเมืองไทยจำานวนมาก และ ดร. 
วิกานดา พรหมขุนทอง นักวิชาการภาพยนตร์
จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงภาพยนตร ์ 
ศรีศาลายา



๑๘ สิงหาคม 
หอภาพยนตร ์ จัดฉายภาพยนตร ์ 

ผลงานการกำากับเร่ืองแรกของ สัตยาจิต เรย์ 
นักทำาหนังชาวอินเดียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง
ของโลก กับบทพรรณนาแห่งชีวติของเดก็น้อย 
“อาปู” และครอบครัวเล็ก ๆ แห่งกระท่อม
ระทม เรื่อง Pather Panchali สุดยอด
ภาพยนตร์ขาว-ดำา ปี ๒๔๙๘ ในกิจกรรม 
ทึ่ง! หนังโลก ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

โครงการภาพยนตร์เพือ่ผูสู้งอาย ุณ โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา
๑๘ มิถุนายน  จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ
๑๙ มิถุนายน  จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง บ้านทรายทอง ให้แก่สมาชิกธรรมานามัย
๒๑ มิถุนายน  จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง สงครามเพลง ให้แก่ชมรมศิริราชอาวุโส
๒๘ มิถุนายน  (เช้า) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง จ�าปาทอง ให้แก่กลุ่มวัยหวานวันวาน
 และ (บ่าย) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ขอโทษที…ที่รัก ให้แก่กลุ่มวัยหวานวันวาน
๙ กรกฎาคม  จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง บอดีก้าร์ดหน้าเหลีย่ม ให้แก่ชมรมผูส้งูอายเุทศบาลนครอ้อมน้อย 
๑๘ กรกฎาคม  จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อาจารย์โกย ให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลกระทุ่มล้ม
๒๓ กรกฎาคม  จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง พุ่มพวง ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ
๒๕ กรกฎาคม  จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง เหนือเกล้า ให้แก่ชมรมผูส้งูอายเุทศบาลตำาบลลำาพญา บางเลน
๒๖ กรกฎาคม  (เช้า) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ระเริงชล ให้แก่ชมรมศิริราชอาวุโส
 และ (บ่าย) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง แผ่นดินสีทอง ในกิจกรรมดูหนังกับนาท ภูวนัย 

ฉายหนังที่ต่างประเทศ 

๒ กรกฎาคม 
หอภาพยนตร์นำาภาพยนตร์ไทยเรื่อง  
สันติ-วีณา ไปฉายที่ International 
Film Festival and Restoration 
Forum มหาวทิยาลยัเซยีเหมนิ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๒๓ และ ๓๐ กรกฎาคม 
หอภาพยนตร์นำาภาพยนตร์ไทยเรื่อง 
เจ้านกกระจอก ไปฉายท่ี Lincoln 
Center ประเทศสหรัฐอเมริกา

หน่วยงานและสถาบนัการศกึษาเข้าศกึษาดูงาน
๔ กรกฎาคม  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
๕ กรกฎาคม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
๑๘ กรกฎาคม  สำานักงบประมาณ
๒๓ กรกฎาคม  สถาบันภาษากองทัพไทย กองบัญชาการ
๑ สิงหาคม  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
๗ สิงหาคม  โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
๙ สิงหาคม  สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๔ 



๖๔

นานาชาติ

ภาพยนตรค์ลาสสกิเกาหลี
ใต้ท้องฟา้เมอืงโบโลญญา

ชลิดา เอื้อบำารุงจิต

๔

เทศกาลภาพยนตร์บรูณะเมืองโบโลญญาจัดปีนีเ้ป็น
ครั้งที่ ๓๓ เป็นเทศกาลที่รวบรวมภาพยนตร์ที่ได้รับการ
บรูณะทีน่่าสนใจจากทกุมมุโลก จดัขึน้ระหว่างวนัที ่๒๒-๓๐ 
มิถุนายนที่ผ่านมา 

เนื่องในโอกาสที่ปีนี้ครบรอบหนึ่งร้อยปีหนังเกาหลี เทศกาล
โบโลญญาร่วมกบัหอภาพยนตร์เกาหลจีดัโปรแกรม Under the Skies of 
Seoul: The Golden Age of South Korean Cinema ซึ่งคัดสรรโดย 
Cho Hyun Jin และ Jung Minhwa เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมาก 
แต่ละรอบมีคนดูเต็มล้นจนต้องนั่งพื้น เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความสนใจใน
วัฒนธรรมเกาหลีได้แผ่ขยายไม่ได้จำากัดเพียงแต่เคป็อบเท่านั้น

ภาพยนตร์ชดุนีเ้น้นภาพยนตร์เกาหลใีนช่วงครสิต์ทศวรรษ ๑๙๖๐  
ซึ่งเป็นช่วงที่ภาพยนตร์เกาหลีได้รับความนิยมจากคนดูและคำาชื่นชมจาก
นักวิจารณ์จึงถือได้ว่ายุคนี้เป็นยุคทอง ในขณะที่พัฒนาการทางเทคนิค 
ด้านการถ่ายทำา เช่นการถ่ายด้วยฟิล์มสีหรือการถ่ายภาพจอกว้างมีความ
โดดเด่นมาก บริบททางการเมืองก็มีความสำาคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ใน
ระหว่างช่วงการปฏิวัติของนักศึกษาในเดือนเมษายนปี ค.ศ. ๑๙๖๐ เป็น
ช่วงทีก่ารเซ็นเซอร์จากรฐับาลผ่อนคลายลง จนถึงการรฐัประหารในเดอืน
พฤษภาคมปี ค.ศ. ๑๙๖๑ ที่กองทัพกลับมามีอำานาจ ต่อมามีกฎหมาย
ภาพยนตร์ทีพ่ยายามทีจ่ะทำาให้การสร้างภาพยนตร์ภายในประเทศมคีวาม
เข้มแข็งเพื่อจำากัดการนำาเข้าภาพยนตร์จากต่างประเทศ จึงทำาให้เป็นช่วง
ทีภ่าพยนตร์เกาหลบีมูมาก ไม่เพยีงแต่จำานวนภาพยนตร์ท่ีเพิม่ขึน้ จำานวน
คนดูกเ็พ่ิมขึน้อย่างมากมาย รวมทัง้ความหลากหลายของเรือ่งราวและวธิี
การนำาเสนอ ดังนั้นจะขอเล่าถึงหนังบางเรื่องที่ได้ดูในครั้งนี้ รวมทั้งเกร็ด
ในเรื่องของการบูรณะฟิล์มด้วย

OBALTAN (Aimless Bullet, ๑๙๖๑) 

ภาพยนตร์ของ Yu Hyun-mok เรื่องนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็น
มาสเตอร์พซีของหนังเกาหลเีปรียบได้กบั Citizen Kane ของประวตัศิาสตร์
ภาพยนตร์เกาหลี แต่เป็นหนังที่อาจจะโชคร้ายสักหน่อย ตอนออกฉายก็
ไม่ประสบความสำาเร็จด้านรายได้ ต่อมาก็ถูกถอนจากโรงภาพยนตร์ด้วย
เหตุผลทางการเมือง เป็นภาพยนตร์ที่มีความพยายามที่จะบูรณะมา 
หลายครั้ง แต่ก็ยากลำาบากเพราะไม่มีฟิล ์มเนกาทีฟหลงเหลืออยู ่  
มีเพียงฟิล์มพรินต์ ๓๕ มม. มีซับไตเติลภาษาอังกฤษ ฉบับที่ฉายที่  
San Francisco International Film Festival ในปี ค.ศ. ๑๙๖๓  
หอภาพยนตร์ได้รับฟิล์มน้ีในปี ค.ศ. ๑๙๘๖ แต่กว่าจะบูรณะสำาเร็จก็ 
ล่วงเข้าไป ค.ศ. ๒๐๑๕ เพราะช่วงกลางของฟิล์ม ได้รับความเสียหายจาก
การฉายมาเป็นเวลานาน ปัญหาใหญ่ของฟิล์มชุดน้ีคือการมซีบัไตเตลิภาษา
อังกฤษ ดังนั้น เป้าหมายของการบูรณะคือการลบซับไตเติลภาษาอังกฤษ
ออกท้ังหมด ฟังดูอาจจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่หากจะลองคิดว่า การใช้ 
วิชวลเอฟเฟกต์ลบซับไตเติลความยาว ๔๐ นาทีออกทลีะเฟรม รวมทั้งสิ้น 
จำานวน ๕๖,๘๒๗ เฟรม ใช้เวลาสองปี จงึนบัเป็นงานหนกัไม่ต่างจากการ
เขน็ครกขึน้ภูเขาเลยทเีดียว 



๕

๓ ๕

UNDER THE SKIES 
OF SEOUL: 
THE GOLDEN AGE 
OF SOUTH KOREAN 
CINEMA

HYUIL (A Day Off, ๑๙๖๘)

ผลงานภาพยนตร์ของ Lee Man-hee เรื่อง HYUIL เป็น
ภาพยนตร์ทีเ่พิง่ค้นพบใหม่ทีน่่าตืน่ตาและทนัสมยั เร่ืองราวทีเ่กดิขึน้
ในวันอาทิตย์ ผู้ชายที่มีท่าทางไม่น่าไว้ใจ หญิงสาวที่ตั้งท้อง ทั้งคู่เจอ
กนัทีย่อดเขานำาซานในวนัทีล่มแรง เบือ้งล่างคือเมียงดงทีมี่ร้านกาแฟ
เก๋แต่ทั้งคู่ก็ไม่มีเงิน มีคลินิกที่จะทำาแท้งได้ มีบาร์ที่จะให้นั่งคุยกัน 
ชีวิตของคนสองคนที่เราอาจจะพบเห็นได้ในชีวิตประจำาวัน ช่วงนั้น
การเซ็นเซอร์เข้มงวด รัฐบาลไม่ชอบภาพยนตร์ที่ให้ภาพความจริง 
ที่ดำามืดเกินไป จึงขอให้ผู ้กำากับเปลี่ยนแก้ แต่ผู ้กำากับยืนกราน 
ไม่ยอมแก้ ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงถูกเก็บใส่ตู ้เอาไว้ไม่ปรากฏแม้ใน 
ภาพยนตรานุกรมของผู้กำากับ จนกระทั่งปี ค.ศ. ๒๐๐๕ ที่หอ-
ภาพยนตร์เกาหลีได้ค้นพบหนังเร่ืองน้ี และได้ออกฉายอีกครั้งใน
เทศกาลที่ปูซาน และฉายอีกครั้งในงานนี้ 

SEONG CHUNHYANG (The Story of Chunhyang, ๑๙๖๑) 

อีกเรื่องหนึ่งที่ต ้องมีการลบซับไตเติลภาษาอังกฤษ คือ 
SEONG CHUNHYANG ผลงานของ Shin Sang-ok ผู้กำากับคนสำาคัญ
ของเกาหลีที่ภายหลังโดนลักพาตัวไปเกาหลีเหนือพร้อมภรรยา Choi 
Eun-hee ซึง่เป็นนางเอกของหนงัเรือ่งนี ้เรือ่งราวของสาวชาวบ้านกบั
หนุม่ขนุนางเป็นเรือ่งทีไ่ด้รบัความนยิมและถกูถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์
เกาหลีมากกว่าเรื่องไหน มีตั้งแต่ยุคหนังเงียบ หนังเสียงเร่ืองแรก  
มาถงึผลงานชิน้นีใ้นปี ค.ศ. ๑๙๖๑ เป็นหนงัซีเนมาสโคปสเีร่ืองแรกใน
เกาหลี และภาพยนตร์เรื่องนี้ยังทำารายได้สูงสุดตลอดกาลเรื่องหนึ่ง 
เน่ืองจากภาพยนตร์เรือ่งนีม้หีลายเวอร์ชนั การบรูณะจึงเป็นการสแกน
ฟิล์มเนกาทีฟเวอร์ชันท่ีฉายในประเทศรวมกับภาพจากพรินต์ฟิล์มท่ี
เป็นเวอร์ชันต่างประเทศซึ่งมีซับไตเติลภาษาอังกฤษอยู่ถึง ๓๗ นาที

GORYEOJANG (๑๙๖๓)

ผลงานของ  Kim Ki-young เรื่อง GORYEOJANG เป็นการ
อธิบายประเพณีที่พาพ่อแม่ไปทิ้งบนเขาเมื่อท่านแก่เฒ่า เกิดขึ้นใน
หมูบ้่านทีม่คีวามอดอยากจงึต้องมกีารทำาตามประเพณีแบบน้ี ถงึแม้ว่า
ภาพยนตร์เรื่องนี้ดูเหมือนจะพูดถึงอดีตที่ยาวไกลแต่ก็ยังเป็นการ
เปรียบเปรยความทุกข์ยากในสังคม Kim Ki-young เคยให้สัมภาษณ์
ไว้ว่าความเปลีย่นแปลงของสงัคมในตอนท้ายของหนงักเ็ปรยีบเหมอืน
การปฏิวัติเดือนเมษาในปี ค.ศ. ๑๙๖๐ 

หอภาพยนตร์เกาหลไีด้บรูณะภาพยนตร์เรือ่งนีข้ึน้เพ่ือเป็นการ
ฉลองวาระที่ Kim Ki-young ครบรอบ ๑๐๐ ปี น่าเสียดายที่ฟิล์มสอง
ม้วนคือม้วน ๓ และ ๖ มีแต่เส้นเสียงไม่มีภาพ ดังนั้นจึงใช้คำาอธิบาย
ในบทขึ้นบนจอเพื่ออธิบายฉากที่หายไป และถึงแม้จะไม่สมบูรณ์ 
ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือเป็นผลงานโดดเด่นของ Kim Ki-young ที่
ต้องการจะสะท้อนความจริงของชีวิตผู้คน

ชมผลงานภาพยนตร์บางเรื่องได้ทางช่องยูทูบ
ของหอภาพยนตร์เกาหลี 
www.youtube.com/user/KoreanFilm

SEONG CHUNHYANG

HYUIL

GORYEOJANG OBALTAN



นานาชาติ

การประชุมสามัญประจำาปีของสมาคมนักอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์
เอเชียแปซิฟิกครั้งที่ ๒๓ (South East Asia Pacific Audio Visual  
Archive Association - SEAPAVAA) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ เมือง Noumea เกาะ New Caledonia ซึ่งอยู่
ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ และเป็นอาณานิคมของประเทศฝร่ังเศส  
โดยมีหอสมุด Bernheim และ ศูนย์วัฒนธรรม Tjibaou เป็นเจ้าภาพใน
การจัดงานครั้งนี้ 

งานการประชุมสามัญครั้งนี้ มีกำาหนดการต่าง ๆ ดังนี้ 
วนัที ่๒๕-๒๖ มถินุายน ๒๕๖๒ มกีารอบรมเชงิปฏบิตักิาร ๒ เรือ่ง 

ได้แก่ เรื่องการใช้ฐานข้อมูลเพ่ือการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ (Using  
Database for Audiovisual Preservation) และเครื่องมือโปรแกรม 
โอเพนซอร์สด้านสือ่โสตทัศน์สำาหรับนกัจดหมายเหตุ (Overview of A/V 
Open Source Tools for Archivists) แต่เนื่องจากผู้เขียนเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ 

วันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จะเป็นงานสัมมนาวิชาชีพใน
หัวข้อหลัก “ความทรงจำา ประวัติศาสตร์ และหอจดหมายเหตุ” ซึ่งก่อน
เริม่การสัมมนามีพธิต้ีอนรบัแขกผูเ้ข้าร่วมแบบชาวคานกั (Kanak) ซึง่เป็น
ชนพื้นเมืองของเกาะนี้ โดยมี Emmanuel Tjibaou ผู้อำานวยการศูนย์
วัฒนธรรม Tjibaou ผู้สืบเชื้อสายชาวคานัก เป็นตัวแทนชนพื้นเมืองใน
การต้อนรับแขกทุกคน

ในพธีิเปิดอย่างเป็นทางการ มกีารมอบรางวัล SEAPAVAA Fellow 
ให้แก่ Jamie Lean นักหอจดหมายเหตุจาก Ngā Taonga Sound and 
Vision อดีตกรรมการบริหารสมาคมฯ และ Adrian Wood นักอนุรักษ์
ภาพยนตร์ อดีตเหรัญญิกของสมาคมฯ และปีนี้เป็นปีแรกที่มีการมอบ
รางวัลโครงการจดหมายเหตุแห่งภูมิภาคยอดเยี่ยม (Best Archival 
Award) ซึ่งผู้ที่รับคัดเลือกได้แก่ โครงการ Save Myanmar Film  

Heritage ประเทศพม่า ริเริ่มโดย Okkar Maung เพื่อดำาเนินการอนุรักษ์
ภาพยนตร์พม่าที่ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นกำาลังใจให้
โครงการนี้พัฒนาต่อไป 

การสัมมนาวิชาชีพเร่ิมด้วยการบรรยายของวิทยากรหลัก คือ 
Emmanuel Tjibaou ซึ่งบรรยายถึงความสำาคัญของการเรียนรู้จาก
ประวตัศิาสตร์ของตวัเอง และการเรียนรู้ประวตัศิาสตร์ผ่านพธีิกรรมและ
คำาบอกเล่าของผู้คน เพื่อสร้างสำานึกของความเป็นชาติ 

หลังจากนั้น ก็เป็นการบรรยายของ SEAPAVAA Fellow Mick 
Newnham ในหัวข้อ Revisiting Ethnographic Collections ซึ่ง 
นำาเสนอประเด็นของการอนุรักษ์สื่อวัฒนธรรมชาติพันธุ ์วรรณนาทั้ง 
ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องปัญหาของ 
คำาจำากดัความของสือ่วฒันธรรมชาตพินัธุว์รรณนา การปกป้องวฒันธรรม
ท้องถิน่ไม่ให้ถกูหาประโยชน์ และการปกป้องสทิธิข์องเจ้าของวัฒนธรรม 

ส่วนในวนัที ่๒๘ มถินุายน มกีารบรรยายโดยวทิยากรหลกัอกีท่าน 
คือ ศาสตราจารย์ Kwok Kian Woon จาก Nanyang Technological 
University Singapore บรรยายเรื่อง The Work of Historical  
Memory in the Age of Digital Transformation ซึ่งเน้นให้เห็น
ความหมายของคำาว่า ความทรงจำา ประวัติศาสตร์ และหอจดหมายเหตุ 

การประชุมสามญัประจ�าปีของ
สมาคมนักอนุรกัษ์สื่อโสตทัศน์เอเชยีแปซฟิกิครัง้ท่ี ๒๓

๖

สัณห์ชัย โชติรสเศรณี



และสื่อโสตทัศน์อื่น ๆ  และ Sopheap Chea ที่พูดถึงการพยายามเก็บ
รวบรวมประวัติศาสตร์จากคำาบอกเล่าของผู้รอดชีวิตจากเขมรแดง เพื่อ
อนุรักษ์ความทรงจำาเหล่านั้นไม่ให้หายจากสังคม 

นอกจากน้ี ในปีนี้ยังมีสัมมนาพิเศษเรื่อง AV Oceania ซึ่งให้
ตัวแทนของนักอนุรักษ์จากเกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกมาบอกเล่า
ถึงหน่วยงานตัวเอง เพื่อสร้างความเข้าใจและสานความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักอนุรักษ์ ซึ่งโดยภาพรวม แต่ละที่ยังคงขาดแคลนบุคลากร  
งบประมาณ และองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์มรดกสื่อโสตทัศน์

และกิจกรรม Public Archival Gems Screening with  
Lectures เป็นการจัดฉายภาพยนตร์หรือสื่อโสตทัศน์ที่สำาคัญของ 
แต่ละหน่วยงาน พร้อมทัง้มกีารบรรยายหรอือธบิายความสำาคญั ซึง่ผูเ้ขียน
ได้นำาบางส่วนของภาพยนตร์บันทึกพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปนำาเสนอ พร้อมอธิบายความ
สำาคัญและการค้นพบภาพยนตร์ฉบับนี้จากกรุฟิล์มไนเตรต 

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีการประชุมสามัญประจำาปีของ 
สมาคมฯ ซึ่งเนื้อหาการประชุมส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งการรายงานทางการเงิน 
โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และมีการพิจารณารับสมาชิกใหม่ที่
แสดงความจำานงเข้าร่วมสมาคมฯ 

รวมถึงมีการจัดทัศนศึกษาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ New  
Caledonia และศูนย์วัฒนธรรม Tjibaou เนื่องจากผู้เขียนต้องเข้าร่วม
ประชุมสามัญประจำาปี จึงได้เข้าร่วมเพียงการทัศนศึกษาศูนย์วัฒนธรรม 
Tjibaou เท่านั้น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์วัฒนธรรมนำาคณะเยี่ยมชม โดย
เน้นเส้นทางประวัติศาสตร์ของชนเผ่าคานัก ซึ่งเป็นเส้นทางเดินที่อยู่ 
รอบตัวอาคาร ที่บอกเล่าต้ังแต่ความเช่ือด้ังเดิมของชาวคานักว่ามนุษย์
เกิดขึ้นมาได้อย่างไร และประเพณีต่าง ๆ ของชาวคานัก ทำาให้ผู้เข้าร่วม
ได้เห็นว่า ความทรงจำา ประวัติศาสตร์ และจดหมายเหตุนั้น สัมพันธ์
เกี่ยวข้องกันอย่างไร ซึ่งถือเป็นการสรุปการสัมมนาครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี 

ในปี ๒๕๖๓ การประชุมสามัญประจำาปีของสมาคมนักอนุรักษ์
สื่อโสตทัศน์เอเชียแปซิฟิกครั้งที่ ๒๔ จะจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนาม โดยมี
สถาบันภาพยนตร์เวียดนามเป็นเจ้าภาพ 

ที่ต้องเปลี่ยนไปเพราะเทคโนโลยีดิจิทัล และมี Christine Mackenzie 
ประธานสมาพนัธ์นานาชาตสิมาคมและสถาบนัห้องสมดุ (International 
Federation of Library Associations and Institutions หรือ IFLA) 
มาบรรยายพิเศษถึงบทบาทของห้องสมุดในฐานะผู้อนุรักษ์มรดกทาง
วฒันธรรม และสมาพนัธ์ ในฐานะผูเ้ช่ือมโยงผูท้ำางานห้องสมดุจากทัว่โลก
ให้มาร่วมกันมือกัน

นอกจากการบรรยายพิเศษต่าง ๆ  แล้ว การสัมมนาวิชาชีพครั้งนี้ 
แบ่งเป็น ๔ หัวข้อ และมีกิจกรรมพิเศษอีก ๒ กิจกรรม ดังนี้ 

หัวข้อที่ ๑ Memory and the Archives  มีผู้บรรยาย ๓ ท่าน 
คือ Dr. Ray Edmondson ท่ีพูดถึงความสำาคัญของการเก็บอนุรักษ์ 
ความทรงจำา ซึง่นอกจากความทรงจำาทีก่ลายเป็นประวตัศิาสตร์หลกัแล้ว 
ก็ต้องให้ความสำาคัญกับความทรงจำาของคนชายขอบอีกด้วย Joie  
Springer บรรยายถึงความสำาคัญของการบันทึกความทรงจำาส่วนบุคคล
ผ่านประวัติศาสตร์จากคำาบอกเล่า ถึงแม้ว่าความทรงจำาของบุคคลจะ 
ไม่แม่นยำา แต่ก็ควรต้องบันทึกไว้ ไม่ปล่อยให้มันเลือนหายไป และ Noa 
Petueli Tapumanaia ซึง่บรรยายบทบาทของจดหมายเหตุในฐานะเป็น
แหล่งของความทรงจำาร่วมของชาติและของปัจเจกบุคคล

หัวข้อที่ ๒ Memory and Diversity มีผู้บรรยาย ๓ ท่าน คือ 
Corinne Gauthier ซ่ึงบรรยายถึงบทบาทการให้บริการของสถาบัน 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติฝรั่งเศส ที่จัดเก็บอนุรักษ ์สื่อโสตทัศน ์
จดหมายเหตุจากหลากหลายที ่ Jan Müller บรรยายถงึหลกัการพยายาม
เปล่ียนแปลงและพัฒนาหอภาพยนตร์และเสียงแห่งชาติออสเตรเลียให้
ทันกับเทคโนโลยีดิจิทัล  และ Prof. Dr. Ray Jing ที่บรรยายถึงความ 
พยายามจะเก็บอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุและสื่อโสตทัศน์ของชุมชน 
หรือปัจเจกชนที่อยู่ชายขอบ

หวัข้อที ่๓ Memory, Preservation and Access มผีูบ้รรยาย 
๒ ท่านคอื Dharwis Widya Utama Yacob ทีม่าบรรยายถงึการวางแผน
จะเสนอชื่อเอกสารจดหมายเหตุของประธานาธิบดี Sukarno ของ
อนิโดนเีซยีเป็นมรดกความทรงจำาของโลก  และ Joshua Harris ทีบ่รรยาย
ถึงการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ
และสื่อโสตทัศน์ ซึ่งช่วยสร้างความทรงจำาร่วมของชุมชนและภูมิภาคได้ 
โดยยกตัวอย่างกรณีของกรุเอกสารและสื่อโสตทัศน์ของ Eddie Alkire 
นักกีตาร์ชื่อดังชาวฮาวาย 

หัวข้อที่ ๔ Oral History มีผู้บรรยาย  
๓ ท่าน คือ Chen Ya ที่บรรยายการทำางานบันทึก
ประวัติศาสตร์จากคำาบอกเล่าเพื่อจะอนุรักษ์ศิลปะ
การแสดงแบบด้ังเดิมของชาวจนี Ching Ling Kwok 
เล่าถึงกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ของบริษัท Cathay ผ่านประวัติศาสตร์จากคำา 
บอกเล่าของผู้ท่ีเกีย่วข้อง ร่วมกบัเอกสารจดหมายเหตุ

การประชุมสามญัประจ�าปีของ
สมาคมนักอนุรกัษ์สื่อโสตทัศน์เอเชยีแปซฟิกิครัง้ท่ี ๒๓

๗



นานาชาติ

เมื่อวันที่ ๑-๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยมนุษยศาสตร์ 
และ ศูนย์หอภาพยนตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเซียเหมิน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ ศูนย์การวิจัยด้านละคร ภาพยนตร์ 
และศิลปะ มหาวิทยาลัยเซียเหมิน และ ศูนย์ศึกษาภาพยนตร์และสื่อ
เอเชีย มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก จัดงานประชุมเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติปี ๒๕๖๒ เร่ืองเทศกาลภาพยนตร์และการบรูณะภาพยนตร์ 
ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก ท่ีมหาวิทยาลัยเซียเหมิน ภายในงานแบ่งเป็น 
สองส่วน ส่วนแรกคือการนำาเสนอผลงานศึกษาวิจัยหรือโครงการที่
เก่ียวกับการอนุรักษ์ภาพยนตร์ และส่วนที่สองเป็นการจัดฉาย
ภาพยนตร์ที่ได้รับการบูรณะ ซึ่งหนึ่งในภาพยนตร์ที่จัดฉายคือ 
ภาพยนตร์ไทยเรื่อง สันติ-วีณา ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ในการนี้ ผู้เขียนได้รับเชิญให้เดินทางไปเข้าร่วมงานในวันที่  
๒ กรกฎาคม ซึง่ในช่วงเช้า เป็นการนำาเสนอผลงานของโครงการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภาพยนตร์ชาติพันธุ์วรรณา (Ethno- 
graphic Film) ของจีน ซึ่งมีผู้เสนอผลงานทั้งสิ้น ๖ ท่าน อย่างเช่น 
Tan Leshui นำาเสนอผลการวิจัยที่เขาศึกษาอิทธิพลของภาพยนตร์
ชาติพันธุ์วรรณาของจีนในปีคริสต์ทศวรรษ ๑๙๕๐ และ ๑๙๖๐ ทีม่ี
ต่อภาพยนตร์ชาติพนัธุว์รรณาของจนีในยคุต่อมา Wei Wei นำาเสนอ
ภาพยนตร์บันทึกของชาวม้งในมณฑลกุ้ยโจวช่วงคริสต์ทศวรรษ  
๑๙๗๐ และ ๑๙๘๐ โดยผูศ้กึษาได้กลบัไปบรเิวณพืน้ท่ีท่ีถกูบนัทกึเมือ่  
๔๐ ปีก่อน เพื่อจะเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง 
วฒันธรรม ทัง้ของพ้ืนทีแ่ละชนชาวม้งทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีน่ัน้ Qin Dao 
นำาเสนอโครงการ ON KINO เป็นโครงการจัดฉายภาพยนตร์เก่า แล้ว
นำาเสนอประเด็นเพื่อพูดคุยหลังจบภาพยนตร์ เป็นต้น

ส่วนช่วงบ่ายของวนัที ่๒ กรกฎาคม เป็นการจดัฉายภาพยนตร์
ทีไ่ด้รบัการบรูณะ ซึง่นอกจากจดัฉาย สนัต-ิวณีา แล้ว ก่อนภาพยนตร์
ฉาย ผูเ้ขยีนต้องนำาเสนอเรือ่งการค้นหาฟิล์มภาพยนตร์เรือ่ง สนัติ-วีณา 
เพ่ือนำามาบูรณะ นอกจากนี้ยังมีการจัดฉายภาพยนตร์ของอาเซียน 
ได้แก่ Manila in the Claws of Light ประเทศฟิลิปปินส์ ซ่ึงมี 
Benedict Salazar Olgado นักวิชาการด้านหอภาพยนตร์ นำาเสนอ
เรื่องการค้นหาและบูรณะภาพยนตร์เรื่องนี้ และ Ring of Fury จาก
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง Karen Chan ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์เอเชีย
เป็นผู้แนะนำาความสำาคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนฉายภาพยนตร์

ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ทางผู้จัดงานได้นำาคณะผู้เข้าร่วมงานไป
ทัศนศึกษาที่ศูนย์การศึกษาหอภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเซียเหมิน  
ซึง่ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี ๒๕๕๗ โดย Prof. Dr. Ray Jing โดยทางมหาวทิยาลยั
ได้ยกชั้น ๘ ของอาคารห้องสมุด ที่วิทยาเขตเซียงอันให้เป็นที่ทำาการ 
โดยที่นี่มีการเก็บอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ (ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับมาจาก
บริษัทภาพยนตร์ในมณฑลฟูเจียนที่ปิดตัวไป) เทปวีดิทัศน์ ดีวีดี  
สิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์จัดฉายต่าง ๆ  นอกจากจะเป็นพื้นที่จัดแสดงให้
เห็นถึงพัฒนาการของสื่อโสตทัศน์ การเก็บรักษาสื่อโสตทัศน์ และ
ประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้ว ศูนย์แห่งน้ียังเปิดสอน
รายวิชาเรียนด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ รวมไปถึง
ด้านการบูรณะด้วยเทคโนโลยดิีจทิลัอกีด้วย ซ่ึงมหาวิทยาลยัเซยีเหมนิ 
เป็นมหาวิทยาลัยเดียวในจีนที่มีหอภาพยนตร์ของตัวเอง
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คลังอนุรักษ์

ฝ่ายอนุรักษ์

หนงักำาพร้า ในความหมายของหอภาพยนตร์ คอืหนงัทีไ่ม่อาจระบุเจ้าของ
ทีแ่ท้จรงิ จงึไม่อาจบ่งชีข้้อมลูในหนงัได้อย่างชดัเจน หนงัอาจจะถกูทิง้เมือ่เจ้าของ
ย้ายบ้าน เจ้าของเสียชีวิต หรือพลัดหลงกันด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม  แต่โชคดีที่มี
คนเหน็คณุค่า เมือ่พบเหน็กจ็ะนำามาบรจิาคให้หอภาพยนตร์ทำาการอนรุกัษ์ต่อไป

ในบรรดาหนังกำาพร้า มีหนังจำานวนไม่น้อยที่เป็นหนังบ้าน หรือหนังที ่
ถ่ายทำากันเอง ดูเองภายในครอบครัว คล้ายอัลบ้ัมรูปของครอบครัวที่บันทึก
กิจกรรมต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยว งานบวช งานแต่ง งานศพ หรือกิจกรรม
อื่น ๆ ที่ผู้ถ่ายอยากจะบันทึกความทรงจำาของครอบครัวไว้ ในขณะเดียวกัน 
มันก็ได้บันทึกภาพของสถานที่ วิถีชีวิต และค่านิยมของคนแต่ละยุคแต่ละสมัย 
ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญในแง่มุมทางประวัติศาสตร์

แต่ด้วยความที่หนังไม่สามารถระบุรายละเอียดได้มากนัก ในการสืบหา
ข้อมูลจึงต้องดูจากข้อมูลเท่าที่มี ไม่ว่าจะอยู่บนกล่องฟิล์ม บนฟิล์ม หรือสิ่งที่
ปรากฏอยูใ่นหนงั เช่น แผ่นป้าย สถานที ่เทศกาล ฯลฯ ซึง่หากผูอ่้านมข้ีอมูล รูจั้ก
เจ้าของหนังหรือบุคคลที่ปรากฏอยู่ในหนังก็สามารถแจ้งมาได้ที่หอภาพยนตร์

[หนังบ้านนักการทูต]
ฟิล์ม ๘ มม. / สี / เงียบ / ๔ ม้วน ๑๒๘.๓๘ นาที

ข ้อมูลเบื้องต้นของหนังชุดน้ีมาจากบ้านของนักการทูตในจังหวัด 
เชียงใหม่ อนุมานว่าผู้ถ่ายหนังบ้านชุดนี้เป็นผู้ติดตามใกล้ชิดของหม่อมเจ้า 
วงษ์มหิป ชยางกูร อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำาประเทศเนเธอร์แลนด์ พ.ศ. 
๒๕๐๐–๒๕๐๖ และตัวแทนฝ่ายไทยในการขึ้นศาลโลกในคดีเขาพระวิหาร  
หนังม้วนหนึ่งถ่ายในประเทศเนเธอร์แลนด์ บันทึกการไปเที่ยวงาน Floriade 
(คล้ายงานพืชสวนโลกที่จัดทุก ๑๐ ปี) ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ จัดที่เมืองรอตเตอร์ดัม
และชมวิวจากหอคอยยูโรมาสต์ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ

อีกสองม้วนถ่ายในระหว่างปี ๒๕๐๖-๒๕๐๗ ในประเทศอเมริกา  เริ่มต้น
จากทีฮ่าวาย เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์สตัว์นำา้ ชมการแสดงระบำาฮาวาย หาดไวกีก ี ก่อน
จะขึ้นเคร่ืองบินที่สนามบินนานาชาติฮอนโนลูลูมุ่งสู่มหานครนิวยอร์ก เร่ิมม้วน 
ต่อมาด้วยภาพมมุสงูมองลงมาทีส่วนสาธารณะเซ็นทรลัพาร์ก ต่อจากนัน้เป็นการ
ไปเยอืนสถานทีต่่าง ๆ  ในวอชงิตนั ด.ีซี. และรฐัแมสซาชเูซตส์ เช่น อาคารกระทรวง
การต่างประเทศ, สสุานแห่งชาตอิาร์ลงิตนั, บริเวณหน้าโรงละคร, สำานกังานใหญ่
วอยซ์ ออฟ อเมริกา (VOA), โบสถ์คาทอลิกเซนต์แพทริก, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
ของสถาบันสมิทโซเนียน, สวนลาร์ซ แอนเดอร์สันในบรุกลิน, ที่ว่าการรัฐ 
แมสซาชูเซตส์, โรงพยาบาลเมาต์ออเบร์ิน, สถาบนัเทคโนโลยแีมสซาชเูซตส์ (MIT) 
โดยสถานที่สุดท้ายที่ไปเยือนคือนำ้าตกไนแองการา

และอีกหนึ่งม้วนถ่ายในประเทศเยอรมนี ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ขณะเยือน
เมืองเบอร์ลินและเมืองมิวนิก จากฟิล์มทั้งหมดนอกจากภารกิจที่เป็นทางการ  
เรายังได้เห็นบรรยากาศความเป็นกันเองของครอบครัวเพ่ือนฝูงและกิจกรรมใน
ยามว่างของนักการทูตเหล่านี้

๑๐

ชมหนังบ้านเหล่านี้ได้ในกิจกรรมวันหนังบ้าน เสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคมนี้
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fapot.org หรือ
www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage



[ครอบครัวท่องเที่ยว]
ฟิล์มซูเปอร์ ๘ มม. / สี / เงียบ / ๗ ม้วน ๑๐๒ นาที

หนังบ้านของครอบครัวหน่ึงที่บันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ภายในครอบครัว  
เช่น การไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ เที่ยวทะเลจังหวัดชลบุรี เที่ยววัดไผ่โรงวัว 
จังหวัดสุพรรณบุรี เที่ยวจังหวัดอยุธยา เที่ยวสวนสนุกแดนเนรมิตในช่วงแรกเปิด  
ภาพชีวิตภายในครอบครัว ภาพของคุณแม่ที่จะปรากฏในหนังอยู่หลายครั้งหลาย
คราว และภาพของสามพี่น้องที่เป็นเหมือนตัวละครเด่นในหนังบ้านชุดนี้ที่ทำาให้
หนังดสูดใสมชีวีติชีวา โดยเฉพาะการเล่นของเดก็ ๆ  ในสนามเดก็เล่นซ่ึงอดไม่ได้ที่
จะดูไปยิ้มไปราวกับมันคือส่วนหนึ่งในประสบการณ์วัยเด็กของเราเอง 

งานศพก๋ง
ฟิล์ม ๘ มม. / สี / เสียง /๓ ม้วน ๑๘ นาที

หนงับ้านท่ีถ่ายทอดพธิศีพของชาวไทยเชือ้สายจนีหรอืพธิกีงเต๊กของครอบครัว
ใหญ่ครอบครวัหนึง่ไว้ได้ค่อนข้างครบถ้วนสมบรูณ์ มเีหตกุารณ์พธิตีัง้แต่การเชญิวญิญาณ
ผ่านโคมวิญญาณ พิธีการเดินข้ามสะพานกงเต๊กของคนในตระกูล ไปจนถึงการไหว้
บรรพบุรุษ และพิธีฝังศพท่ีฮวงซุ้ย ซ่ึงทำาให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยเช้ือสายจีนใน
งานสำาคัญงานหนึ่งของตระกูล งานที่ญาติพี่น้องจะมาอยู่กันโดยพร้อมหน้า

[จเร วัฒนปฤดา, อุทัย, 
เที่ยวต่างประเทศ]
ฟิล์ม ๘ มม. / สี, ขาวดำา / เงียบ / ๙ ม้วน ๗๒.๒๗ นาที

หนังบ้านชุดนี้ มีข้อมูลเบ้ืองต้นจากกล่องฟิล์มคือ "นายจเร วัฒนปฤดา 
ถนนมหาราช Bangkok" และ "พเิชษฐ" คาดว่าคอืชือ่และทีอ่ยูข่องผูถ่้ายภาพยนตร์ 
แต่จากการค้นคว้าพบว่า มีวิทยานิพนธ์ปริญญาโทด้านชีววิทยา ของคุณจเร  
วัฒนปฤดา จึงสันนิษฐานว่า หนังน่าจะชื่อ "จุฬาฯ 2503” ซึ่งเป็นภาพบันทึกการ
ทำากิจกรรมที่ต่างจังหวัดของกลุ่มนักศึกษา ภาพของกลุ่มเพ่ือนอ่านหนังสือใน 
ห้องสมุด และอาจารย์ที่กำาลังบรรยายในชั้นเรียน ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนฟิล์มม้วนหนึ่งมีภาพที่แสดงให้เห็น
จากปฏิทิน ระบุว่าคือปี ๒๕๐๙ มีภาพคนใส่บาตรหน้าบ้าน ข้างมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ซึ่งคือถนนมหาราชในยุคที่ยังมีรถรางว่ิงผ่าน นอกจากนี้ยังมี
ภาพยนตร์อีกชุดหนึ่งที่บันทึกภาพการใช้ชีวิตและการเดินทางไปตามสถานที ่
ท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่นที่สุสานแห่งชาติเกตตีสเบิร์กและนำ้าตก 
ไนแองการา
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ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

นี่อาจจะเป็นหนังบ้านที่ดังที่สุดในโลก อับราฮัม  
ซาพรูเดอร์ ถ่ายหนัง ๘ มม. ที่มีความความยาวเพียง ๒๖.๖ 
วนิาทนีี ้ถ่ายด้วยกล้อง Bell & Howell ด้วยฟิล์ม Kodachrome 
ซาพรูเดอร์ไปรอรับขบวนของประธานาธบิดจีอห์น เอฟ. เคเนดี 
ที่เมืองแดลลัส รัฐเทกซัส ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๖๓ 
กล้องของเขาบนัทกึภาพสะเทือนขวญั เมือ่ประธานาธิบดีเคเนดี 
ถูกมือปืนลอบยิงเสียชีวิตคารถเปิดประทุน ถึงจะมีกล้องหลาย
กล้องจบัภาพได้ แต่กล้องของมอืสมคัรเล่นอย่างซาพรูเดอร์เป็น
กล้องเดียวที่เก็บภาพได้สมบูรณ์ที่สุด

 Zapruder Film หรือหนังบ้านของซาพรูเดอร์  
กลายเป็นหลักฐานสำาคัญทางประวัติศาสตร์และถูกใช้ในคณะ
กรรมาธิการวอร์เรน ที่มีหน้าที่สืบหาความจริงของการลอบ
สังหารครั้งนั้น (ที่จนทุกวันนี้ยังไม่มีคำาตอบ) หนัง ๘ มม. นี ้
ถูกใช้สอนในโรงเรียน อ้างอิงในหนังและซีรีส์ และถูกวิเคราะห์
อย่างละเอียดโดยนักวิชาการ หนึ่งในข้อเขียนเกี่ยวกับหนังของ
ซาพรูเดอร์ เขียนโดยนักประวัติศาสตร์ชาวนอร์เวย์ เออร์วิน  
วาเยส ชื่อเรื่อง Zaprudered: The Kennedy Assassination 
in Visual Culture ที่เราอยากแนะนำาในบทความนี้

งานของวาเยส วิเคราะห์อิทธิพลของหนังซาพรูเดอร ์
ในวัฒนธรรมร่วมสมัยอื่น ๆ และพิจารณาว่าทำาไมฟุตเทจสั้น ๆ 
นี้ติดตรึงและถึงขั้นหลอกหลอนความทรงจำาของผู้คนจำานวน
มากโดยเฉพาะในอเมริกา หนังสือใช้กรณีศึกษาจากมิวสิกวิดีโอ 
นวนิยาย และหนังซีรีส์ (เช่น Seinfeld) ที่ใช้ภาพจากหนัง 
ซาพรูเดอร์หรอืเลยีนแบบภาพสไตล์ภาพของซาพรูเดอร์ (นำามา
ซึ่งชื่อหนังสือ คือ Zaprudered หรือ “การทำาให้เหมือน 
ซาพรูเดอร์”) นอกจากนี้ยังพูดถึงเกร็ดประวัติศาสตร์อื่น ๆ ที ่
เกี่ยวข้องกับหนังบ้านอันโด่งดังเรื่องนี้ 

หนังบ้าน ZAPRUDERED 
The Kennedy 
Assassination Film 
in Visual Culture 
โดย  Øyvind Vågnes

เนื่องในเดือนแห่งหนังบ้าน ห้องสมุดและ
โสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ขอแนะน�าหนังสือ
วิชาการว่าด้วยหนังบ้านที่มีบนชั้นของเรา 

ข ้อคิดข ้อเขียนว ่าด ้วยหนังบ ้านมีอยู ่
มากมาย หนัง home movie ที่มักถูกมองข้ามว่า
เป็นเพียงการถ่ายหนังเล่น ๆ ภายในครอบครัว 
แท้จริงแล้วเป็นขุมทรัพย์ของนักวิชาการและ 
นักประวัติศาสตร์ภาพยนตร์หลากหลายสาขา 
ที่สามารถโยงใยหนังเหล่าน้ีเข้ากับทฤษฎีสังคม- 
วิทยา มนุษยวิทยา การเมือง และงานศึกษา
อิทธิพลของภาพเคลื่อนไหว หนังบ้านในม้วน 
ฟิล์ม ๘ มม. เก่าเก็บจากแหล่งต่าง ๆ ในโลก เป็น
ท้ังเศษเส้ียวความทรงจ�าส่วนตัวและส่วนรวม 
ของครอบครัวและของชาติ

นอกจากน้ี หนังบ้านในยุคดิจิทัลยังขยาย
ขอบเขตค�านิยามจากหนังเป็นม้วน ๆ แบบเก่าที่
ถ่ายเป็นบนัทึกภายใน มาเป็นหนงัทีถ่่ายด้วยกล้อง
ดจิทัิลขนาดเลก็หรอืกล้องมือถอื สามารถอปัโหลด
ขึ้นแลกเปลี่ยนกันชมในส่ือสังคมออนไลน์ และแม้
กระทัง่สามารถหารายได้จากการ “ขายคอนเทนต์” 

งานศึกษาการเดินทางอันยาวไกลของ 
หนังบ้านมีอยู ่ในหนังสือหลายเล่มในห้องสมุด 
และโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ที่หอภาพยนตร์ 

ในหนังสือ
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ในงานวิชาการภาพยนตร์ หนังบ้านมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับคำาว่าหนังสมัครเล่น (amateur filmmaking) หนังสือเล่มน้ี
รวบรวมงานศึกษาของนักวิชาการหลาย ๆ คนท่ีใช้หนังบ้านเป็น
วัตถุดิบในการวิเคราะห์การเล่าเรื่อง ประวัติศาสตร์ การก่อสร้าง
ความทรงจำา และอื่น ๆ เป็นการแสดงให้เห็นว่าหนังบ้านเป็นแขนง
งานภาพเคลื่อนไหวที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการมากขึ้น 
เรื่อย ๆ ในรอบ ๒๐ กว่าปีที่ผ่านมา 

ในบทท่ีเรียกว่า “Glimpses of a Hidden History”  
เกวนดา ยัง นั่งดูหนังบ้านจำานวนมากที่ถ่ายทำาในปี ค.ศ. ๑๙๓๐-
๑๙๗๐ และอนุรักษ์ไว้โดยหอภาพยนตร์ไอร์แลนด์ เพื่อตรวจสอบ
ประเด็นเรือ่งชนช้ันและบทบาทของศาสนาครสิต์นกิายโรมนัคาทอลกิ
ในชีวิตประจำาวันของคนไอริชในช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงใน
ประเทศ ในบทที่ชื่อ “Uncensored British Imperial Politics in 
Late Colonial Home Movies” อันนามาเรีย โมเทรสคิว-เมเยส 
ใช้หนงับ้านทีถ่่ายโดยคนอังกฤษท่ีไปต้ังรกรากในดินแดนอาณานคิม
อินเดีย รวมทั้งที่ถ่ายโดยเจ้าหน้าที่อังกฤษที่ถูกส่งไปประจำาการ 
ทัง้หมดนีเ้พือ่แสดงให้เหน็ว่า หนงับ้านเป็นการสะท้อนภาพความคิด
ที่ไม่ถูกปรุงแต่ง ไม่ต้องกลัวใครวิจารณ์ (เพราะเป็นสิ่งที่ถ่ายเล่น
กนัเอง) ดงันัน้จงึสามารถแสดงประวัติศาสตร์ของแนวคดิจกัรวรรด-ิ 
นยิมอย่างตรงไปตรงมาทีส่ดุ ท่ีน่าสนใจคอืหนงับ้านของเจ้าอาณานิคม
เหล่านี้จำานวนมากถ่ายโดยผู้หญิง เพราะปกติการถ่ายหนังมักเป็น
ของเล่นของผู้ชายเท่านั้น

หนงัสอืยังรวบรวมบทความอีกมายมายหลายแง่มมุ เช่นการ
ใช้ฟุตเทจหนงับ้านในสารคดีทีท่ำาออกฉายจริง ๆ  หรอืการตรวจสอบ
หนังบ้านจากประเทศจีนท่ีถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล DV ในช่วงต้น
ศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อแสดงสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่กำาลัง 
สั่นสะเทือนในขณะนั้น ที่น่าสนใจเช่นกันคือบทที่ชื่อว่า “Shooting 
for Profit: The Monetary Logic of the YouTube Home 
Movie” ทีส่ำารวจประเดน็ทนัสมยัมาก ๆ  ว่าทำาไมหนงับ้านบางเรือ่ง
ถึงกลายเป็นหนังฮิตผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ และหนังที่ถ่ายเล่น ๆ 
เหล่านี้กลับทำาเงินให้เจ้าของได้ในยุคที่ภาพเคลื่อนไหวถูกแปลงเป็น
สินค้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

หนังสือรวบรวมผลงาน 
วชิาการเกีย่วกบัหนังบ้าน แสดง
ให้เห็นอีกครั้งว่าหนังบ้านไม่ใช่ 
“หนงัชายขอบ” ทีไ่ร้ความสำาคญั 
แต่เป็นภาพความทรงจำาและ
บันทึกทางประวัติศาสตร ์ที่
สามารถคัดง้าง หรือให้มิติที่ 
แตกต ่างจากประวัติศาสตร ์ 
แบบทางการ 

ตัวอย่างที่น่าสนใจ ได้แก่
การศกึษาหนงับ้านของคนผวิดำา
ในยุคแบ่งแยกสีผิว ที่แสดงภาพ

การแข่งลา ล้อเลียนการแข่งม้าของคน
ผวิขาว อกีหน่ึงบทความ ว่าด้วยการใช้หนังบ้านเพือ่แสดงให้เห็น
ถึงอิทธิพลและการแพร่ขยายอุดมการณ์แบบตะวันตกไปสู่ 
ดินแดนอาณานิคม โดยเฉพาะการสร้างประวัติศาสตร์และ 
ลบอดีตดั้งเดิมของดินแดนที่ยึดครองเพื่อผลประโยชน์ทาง 
ความคิดและวฒันธรรม ส่วนบทความเกีย่วกับหนงับ้านทีถ่่ายใน 
อนิโดนเีซยี สมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของฮอลันดา แสดงให้เห็น 
ว่าน้อยครั้งมากที่มีคนท้องถิ่นปรากฏตัวในหนัง และแสดงให ้
เหน็ช่องว่างในการมตีวัแทนของพ้ืนทีอ่ยูใ่นภาพแทนสายตาของ 
เจ้าอาณานิคม

หนังสือเล ่มนี้ยังมีบทความขนาดยาวของ อัยชา  
อับราฮัม นักทำาหนังสารคดีที่เล่าเรื่องราวการค้นหาหนังบ้าน
ผ่านตัวละครมากมาย เช่น นักถ่ายหนังสมัครเล่นที่ทำาหนังบ้าน
ล้อเลียนหนังจารกรรมตะวันตก หรือหนังบ้านของคนทำาหนัง 
มืออาชีพในอินเดีย หรือหนังบ้านของแม่บ้านอินเดียที่ต้อง
แต่งงานตัง้แต่ยงัสาว แต่ใช้ภาพเคลือ่นไหวทีเ่ธอถ่ายในการแสดง
ความคิด ความฝัน และยืนยันความเป็นตัวของตัวเอง ทั้งหมด
น้ีผู้เขียนเล่าเร่ืองราวอันนำาไปสู่คำาถามที่ว่า ความทรงจำาใน 
หนังบ้านกำาลงัเสือ่มสลายไปพร้อม ๆ  กบัหนังบ้านทีผู่ค้นหลงลมื
ไปตามกาลเวลาหรือไม่ 

AMATEUR FILMMAKING 
The Home Movie, The Archive, The Web 
โดย Laura Rascaroli, Gwenda Young, Barry Monahan

MINING THE HOME MOVIE
Excavations in Histories and Memories 
โดย Karen L. Ishizuka และ Patricia R. Zimmermanm
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อาชีพนักพากย์ เป็นหนึ่งในอาชีพที่มีบทบาทต่อวงการภาพยนตร์
ในเมืองไทยมายาวนาน ตั้งแต่ยุคฟิล์มจนกระทั่งเปลี่ยนผ่านมาเป็นดิจิทัล 
คอลัมน์กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์ ฉบับนี้ ขอนำาเสนอเรื่องราวของ 
อาเล็ก “โฆษิต กฤตนันท์” หรือชื่อในการพากย์ว่า “ดอกคำาใต้” ผู้มี
ประสบการณ์ในการพากย์มายาวนานกว่า ๔๐ ปี และเป็นศิษย์เอกของ 
“ดอกรัก” นักพากย์ชื่อดังแห่งเมืองแม่กลอง สมุทรสงคราม

เริ่มต้นพากย์หนังได้อย่างไร 
เริม่จากมใีจรกัตัง้แต่สมยัยงัเรยีนอยู ่มศ. ๓ น้าชายผมเป็นนกัพากย์

หนังอยู่แล้วคือ คุณดอกรัก แกดังมากที่แม่กลอง ผมก็อยากจะเป็นแบบนั้น 
จากความใกล้ชิด ผมก็ติดตามน้าดอกรักไปเรื่อย ๆ ได้หิ้วกระเป๋าฟิล์มหนัง 
ตอนนั้นเท่มาก มันโก้ พอจบ มศ. ๓ ก็ไปต่อที่อาชีวศิลป ศรีย่าน ต้องย้าย
มาอยู่ที่กรุงเทพฯ ก็ได้มาอยู่กับน้าดอกรัก พอดีแกพากย์หนังอยู่ที่โรงหนัง
เฉลิมเกียรติ วงเวียนใหญ่ แกก็ให้ผมเป็นคนเปิดเทปให้ เท่าที่ผมจำาได้ก็มี
เรื่อง ขุมทองแมคเคนนา เปิดเทปให้แกเป็นเดือน แกจะอัดเทปเฉพาะที่แก
พากย์เท่านั้น พอรอบสุดท้ายผมขอแกพากย์เอง เพราะผมเปิดเทปจนจำาได้
หมดแล้ว รอบสุดท้ายคนจะน้อย ประมาณ ๔ ทุ่ม วันแรกที่พากย์ก็ผ่านเลย 
ผมก็จะหัดพากย์หนังรอบสุดท้ายเรื่อย ๆ มา 

ไปพากย์หนังกลางแปลงเมื่อไหร่ 
เมื่อน้าดอกรักเริ่มไม่ว่างแล้ว แกรับหลายท่ี แกก็เลยให้ผมพากย์

จอท่ีแกพากย์อยูแ่ล้วท่ีแม่กลองชือ่ จอมงคล ซาวด์ จำาได้เลยทีว่ดัหวายเหนยีว 
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เรื่องสุดท้ายเจ้าของมงคล ซาวด์บอกผ่านเลย 
คนดูชอบ ก็เลยให้เริ่มพากย์เร่ือยมาจนคล่องตัวก็ขยับข้ึนมา พากย์หนังที่
นครปฐม ที่โรงหนังตั้งเซียฮวดรามา ตอนนั้นฉายหนังฝรั่ง 

ชื่อ “ดอกค�าใต้” ได้มาจากไหน 
โรงหนังสมัยก่อนจะมีโรงนำ้าชาอยู่ข้าง ๆ ที่พักผมก็อยู่ใกล้พอดี  

น้านวลแกเป็นเจ้าของโรงนำ้าชา แกเป็นคนเหนือ อยู่ดอกคำาใต้ จ.พะเยา  
แกจะทำาขนมจีนนำ้าเง้ียวเลี้ยงเด็ก ผมก็ได้กินไปด้วยเกือบทุกวัน เพราะค่า
พากย์ผมก็จะได้จากน้าดอกรัก แกก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้าง เงินก็เลยไม่คล่องตัว 
สมัยนั้นผมไว้ผมยาวมีผ้าคาดผม เวลาน้าดอกรักไปพากย์ คนดูเห็นก็บอก
ไม่ใช่คนพากย์คนนี้ ต้องผมยาว น้าดอกรักแกก็เลยคิดว่าน่าจะมีชื่อได้แล้ว 
ก็เลยตั้งชื่อให้ผมว่า “นครชัย” แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะติดหู พอดีผมนั่งคุยกับ

คนเขียนป้าย พูดถึงน้านวล แกมีบุญคุณ
กับผม ก็เลยใช้ช่ือ “ดอกคำาใต้” ซึ่งดูจะ
คล้องจองกับน้า “ดอกรัก” ด้วย ก็เลยบอก
คนเขยีนป้ายใชช้ือ่นีเ้ลย ด้านหน้าโรงหนงักจ็ะขึน้
ชื่อนักพากย์ ๓ ชื่อ คือ ดอกรัก–ดอกคำาใต้-พัชรีพร พากย์ โรงหนังในย่าน
นั้นจะขึ้นแค่ ๒ ชื่อ เช่น โรงหนังโอเดียน โชคชัย-สุภาพรรณ พากย์

ใช้ชื่อดอกค�าใต้เป็นอย่างไรบ้าง 
คนเริม่รูจ้กัมากขึน้กเ็ลยย้ายมาสูจ่อกลางแปลงอกีครัง้ เริม่จากจอ

สุนันท์ ภาพยนตร์ ครั้งแรกก็จำาได้ ที่ อ.นครชัยศรี เป็นหนังฝรั่ง เร่ือง  
เดนนรก สบายผมเลยเพราะเคยพากย์ทีโ่รงหนงัมาแล้ว เวลาเจ้าภาพมาจ้าง
จะเอาดอกคำาใต้พากย์ จากราคา ๖,๐๐๐ บาท เป็น ๘,๐๐๐ บาท เลยทีเดยีว 
แต่ถ้าไม่ไปจะโดนหัก ๒,๐๐๐ บาททันที ผมได้ค่าพากย์เมื่อ ๔๐ ปีที่แล้ว 
๑,๐๐๐ บาท ตอนนัน้ทองบาทละ ๔๐๐ กว่าบาท มรีายได้สร้างบ้านติดแอร์
ให้เมียกับลูกได้ ผมกลับมาพากย์ให้มงคล ซาวด์อีกระยะหนึ่ง เจ้าของจอ
ปรีชา ฟิล์ม อยู่บ้านโป่ง มาซื้อตัวผมไป ๓๐,๐๐๐ บาท ให้พากย์กับแก 
จอเดียว ส่วนโรงหนังพากย์ตามสบาย 

ต่อมา ผมหันมาตั้งบริการหนังกลางแปลงของตนเอง ใช้ชื่อ 
“ดอกคำาใต้โปรโมชั่น” มีอยู่งานหนึ่งมีหนังประชันกันที่วัดกาหลง ผมต้อง
อาศัยเพื่อนขนลำาโพงและเครื่องเสียงมาช่วย จอกาเหว่าภาพยนตร์ 
อ.นครชัยศรี และจออรชุนภาพยนตร์ ศาลายา ขนตู้ลำาโพงมาช่วย ๓๐ ตู้ 
จอที่จะมาประชันไม่กล้ามาเลย 

มาพากย์หนังเสียงในฟิล์มตอนไหน 
ตอนนั้นผมชื่อเสียงใช้ได้เลย วิดีโอเริ่มเข้ามา หนังจีนเร่ิมมีการ 

อัดเสียงลงในฟิล์มแล้ว โดยทีมอินทรีให้เสียงภาษาไทย ผมคิดว่าคนต้อง 
ดูหนังในบ้านแน่ ๆ เม่ือสัญญาหนังกลางแปลงหมดพอดี ผมก็ตัดสินใจ  
เข้ากรงุเทพฯ ไปอยูก่บั อู ๋แก้วฟ้า (อรชิยั คำากองแก้ว) ได้พากย์วดิโีอสารคดี 
พากย์หนังจักร ๆ วงศ์ ๆ และได้ไปอยู่กับทีมอินทรีและทีมอัศวิน ได้ไป 
รวมตวักบัคณุโต๊ะ พนัธมติร อยูป่ระมาณ ๑๓ ปี มนัเหมอืนนำา้เตม็แก้ว รูส้กึ
อิม่ตัวก็เลยออกไปทำาธรุกิจส่วนตัว และตอนนีก็้หนักลับมาพากย์อยูท่ีบ่รษิทั
แกรมมี่ ทำางานกับเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคกับสมัยปัจจุบัน ซึ่ง
เป็นยคุดจิทิลั ผมมปีระสบการณ์อะไรกส็อนน้อง ๆ  ไป ส่วนด้านความรูใ้หม่
ผมก็ต้องให้น้องคอยบอกด้วย เพราะไม่งั้นเราตามเทคโนโลยีไม่ทัน 

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์ 

ศิษย์เอกของนักพากย์ 
“ดอกรัก” แห่งเมืองแม่กลอง

“ดอกค�ใต้” 

"ดอกคำาใต้" เมื่อครั้งร่วมพากย์ภาพยนตร์เรื่อง มือโจร ในงานเมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์ 
ของหอภาพยนตร์ ปี ๒๕๕๕ (ที่สองจากขวา)๑๔

ประสงค์ สว่างสุข



อนรัุกษ์ในช่วงท้าย  เราต่ืนเต้นล่วงหน้าอยูห่ลายเดือน จนประมาณครึง่เดือนก่อนเร่ิมฝึกงาน 
ก็เลิกตื่นเต้นเปลี่ยนเป็นเครียดแทน เพราะคิดได้ว่าต้องไปฝึกงานคนเดียว และจะทำาให้เขา
ทำางานลำาบากกว่าเดิมไหม จะทำางานท่ีเขาให้มาได้ไหม แล้วเราจะชอบมันหรือเปล่า คิด 
วนเวียนอยู่อย่างนี้จนถึงวันจริง

พอเอาเข้าจริง เราสนุกกับการฝึกงานมาก ๆ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ แทบทุกวัน  
เป็น ๑๑ สัปดาห์ที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มาก ๆ ครึ่งแรกที่ฝึกด้านจัดโปรแกรม งานที่ได้
ทำาบ่อย ๆ เป็นงานเขียนเรื่องย่อหนัง ซึ่งแทบจะ ๑๐๐% เราไม่เคยดูมาก่อนและเป็นหนัง
ต่างประเทศทีมี่ข้อมลูในอนิเทอร์เนต็ไม่มาก ต้องจบัต้นชนปลายเอาเอง แต่พีก่แ็นะเคล็ดลบั
ที่ทำาให้เขียนง่ายขึ้น มีงานตรวจเช็กซับไตเติลและอินเตอร์ไตเติลของหนังเงียบ รวมท้ัง 
ได้ลองแปลอินเตอร์ไตเติล ได้ติดสอยห้อยตามพี่ ๆ ไปติดต่องานที่สถานทูต รวมถึงงาน 
อื่น ๆ ของฝ่ายเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายรูปกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน งานโครงการ 
ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ที่ทำาให้ได้รู้จักหนังไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเรื่อง ได้เป็น
ลูกมือพี่ ๆ ในกิจกรรมลานดารา เทศกาลหนังเงียบ และทึ่ง! หนังโลก ซึ่งตื่นเต้นทุกครั้งที่ 
ได้ทำา เพราะนอกจากจะได้ดูหนัง ยังได้พบคนดังในวงการหนังไทยแบบตัวเป็น ๆ 

ส่วนการฝึกงานครึง่หลังกับฝ่ายอนรุกัษ์เริม่จากงานตรวจและซ่อมฟิล์ม ซ่ึงเป็นงาน
ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลย เพราะที่เรียนมาทุกอย่างเป็นดิจิทัลหมดแล้ว แต่พอได้มาทำาจริง
เรารู้สึกว่าไม่ได้ยากมากอย่างที่คิด แต่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบและสมาธิ แม้ 
ตอนแรกจะทุลกัทเุลพอสมควร แต่พีก่ส็อนงานเราอย่างใจเยน็ จนพอจะตรวจและซ่อมฟิล์ม
ขัน้พืน้ฐานได้ ส่วนหนึง่ต้องขอบคณุพีที่ส่อนงานจดัโปรแกรมทีใ่ห้ยมืหนงัสอืคูมื่อการอนรุกัษ์
ภาพยนตร์มาอ่านล่วงหน้า ฟิล์มหลายม้วนที่เราตรวจเป็นฟิล์มที่ไม่รู้ที่มาและไม่รู้ว่าคือ 
เรื่องอะไร ระหว่างตรวจต้องคอยส่องดูภาพในเฟรมว่าเก่ียวกับอะไร เพื่อนำาไปสืบค้นต่อ 
หลังจากได้ลองซ่อมฟิล์มทั้ง ๓ ขนาดหลัก ๆ  ได้แก่ ๘ มม. ๑๖ มม. และ ๓๕ มม. และได้
ลองใช้เครื่องทำาความสะอาดฟิล์ม ก็ได้ย้ายไปฝึกงานด้านดิจิทัล ซึ่งเริ่มจากการสแกนฟิล์ม
ที่เราได้ซ่อมไป ฟิล์มบางม้วนมีอาการหดตลอดม้วน เมื่อสแกนเสร็จแล้วก็ต้องเอาไฟล์มา
ปรับขอบเฟรมให้เสมอกัน และฟิล์มส่วนมากสีเพี้ยนเพราะมีอายุหลายสิบปี สำาหรับฟิล์ม
ขาวดำาก็จะปรบัง่ายกว่าเพราะดูเพียงแค่แสง แต่ถ้าเป็นฟิล์มสจีะมขีัน้ตอนทีล่ะเอยีดมากขึน้ 

การที่ได้มาลองจับฟิล์มทำาให้รู้สึกว่าฟิล์มก็เหมือนคน มีเจ็บป่วย มีทั้งที่รักษาให ้
หายได้และแบบที่รักษากันไปตามอาการ ผ่านอุบัติเหตุก็ต้องปฐมพยาบาล ทำาแผลกันไป 

มีศัลยกรรมเพื่อรักษาความสวยงาม เมื่ออวัยวะใดเสื่อม ก็หาอวัยวะเทียมมาแทน และ
บางกรณีกว่าจะรู้ว่าป่วยและกว่าจะถึงมือหมอก็สายไปแล้ว เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เรายัง

มีหมอไม่เพียงพอ
นอกจากงานทีส่นกุ พี ่ๆ  ทีห่อภาพยนตร์กเ็ป็นอกีปัจจยัทีท่ำาให้การฝึกงาน

ตลอดช่วงปิดเทอมนี้กลายเป็นความทรงจำาที่ดี พี่ที่สอนงานก็สอนเราตั้งแต่เรายัง
ทำาอะไรในด้านนั้น ๆ ไม่เป็นเลย และแนะนำาเคล็ดลับที่เราเอาไปใช้ต่อได้ในอนาคต  

ที่สำาคัญตลอด ๑๑ สัปดาห์ พี่ ๆ ทุกฝ่ายในหอภาพยนตร์ รวมถึงคุณโดม ได้แบ่งปัน
ความรู้เก่ียวกับหนัง โดยเฉพาะหนังไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เราได้รู้ ทำาให้
กระดาษเปล่าอย่างเรากลายเป็นสำาเนาข้อมูลฉบับย่ออีกชุดหนึ่งที่จะส่งต่อเร่ืองราว 
เก่ียวกับหนังไทยต่อไปให้คนอื่นได้รู ้  ขอบคุณหอภาพยนตร์ที่ให้โอกาสเราได้มี
ประสบการณ์พิเศษ ๆ นี้

“ถ้าไม่ชอบออกกอง แล้วมาเรยีนฟิล์มทำาไม” รแีอก็ชนั
ทีไ่ด้ยนิมานบัครัง้ไม่ถ้วน เวลาบอกใครว่าไม่ถกูกบัการออกกอง
ถ่ายหนงั ดงันัน้พอถงึช่วงทีต้่องหาสถานทีฝึ่กงาน เรากเ็ลยตัง้ใจ
ว่าจะไม่พาตัวเองเข้าไปข้องเกี่ยวกับการถ่ายทำาหนังแน่นอน 
บวกกับที่รู ้สึกว่าตัวเองมีความรู้เร่ืองหนังไทยน้อยมาก และ
อยากเรยีนรูเ้กีย่วกบัหนงัในด้านทีไ่ม่มสีอนท่ีคณะ หอภาพยนตร์
จึงเป็นที่แรกและที่เดียวที่นึกถึง

ตอนแรกเรากังวลมากเพราะหอภาพยนตร์ไม่ได้
ประกาศรับนิสิตฝึกงาน แล้วเพิ่งได้รู้จากอาจารย์ว่ายังไม่เคย 
มีใครในคณะฝึกงานท่ีนี่มาก่อน เลยตัดสินใจโทรถามหอ- 
ภาพยนตร์และส่งเรซูเม่ไปทางอีเมล เช็กอีเมลเช้าเย็น จนพี่ที ่
หอภาพยนตร์ติดต่อกลับมา ว่าช่วงต้นเขาจะให้เราฝึกงานด้าน
งานจัดโปรแกรมภาพยนตร์กับฝ่ายเผยแพร่ แล้วค่อยไปฝ่าย

บทความพิเศษ

(๒๕๖๒ / ความยาว ๑๑ สัปดาห์)

นิสิตชั้นปีที่ ๔ ภาควิชาก
ารภาพยนตร์และภาพนิ่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The Intern

๑๕



กิจกรรม

ภาพยนตร์เป็นสื่อที่มักได้รับการขนานนามอยู่เสมอว่าเป็นสื่อทรงอิทธิพล ทั้งเนื่องจากการ 
นำาเสนอเป็นภาพเคลื่อนไหว บางเรื่องมีเทคนิคตระการตา บางเร่ืองเป็นการบันทึกภาพจริง หรือภาพที ่
ไม่สามารถอธบิายได้ด้วยเพยีงวาจา หรือแม้แต่การทีภ่าพยนตร์ทำาให้เรือ่งราวต่าง ๆ มคีวามเป็นจรงิมากขึน้ 
จนคร้ังหนึ่งในอดีตภาพยนตร์เคยถูกใช้เป็นสื่อที่สำาคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบภาพยนตร์
เพื่อการศึกษาในโรงเรียนทั้งต่างประเทศและในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการยังเคยต้ังแผนก
ภาพยนตร์ขึน้ มกีารจดัทำาห้องสมดุหนงัเพือ่ให้โรงเรยีนยมืไปใช้สอน เพราะภาพยนตร์เป็นส่ือทีม่ศีกัยภาพ
สงูในการใช้เพือ่การศกึษา และเป็นสือ่การสอนทีช่่วยประหยดัเวลา สามารถใช้สอนเนือ้หาให้ผู้เรยีนเข้าใจ
ได้อย่างรวดเร็ว  แต่ปัจจุบันบทบาทของภาพยนตร์เช่นนั้นกลับค่อย ๆ สูญหายไป 

หอภาพยนตร์เห็นถึงศักยภาพของภาพยนตร์ และมีภาพยนตร์จำานวนมากที่เหมาะสมในการนำา
กลับไปใช้ในโรงเรียน จึงได้จัดตั้งโครงการ “นำาภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน” ขึ้นมา เพื่อคัดสรรและส่งมอบ
ภาพยนตร์ทีเ่หมาะสมให้โรงเรยีนนำาไปใช้ประกอบการเรยีนการสอนในบทเรยีนต่าง ๆ   ในปีนีห้อภาพยนตร์
ได้นำาร่องคัดสรรภาพยนตร์ ๑๐ เรื่อง เพื่อนำาเสนอและมอบกลับสู่รั้วโรงเรียนอีกครั้ง โดยภาพยนตร์ที่ถูก
คัดสรรทั้ง ๑๐ เรื่องนั้นมีเนื้อหาที่หลากหลายเหมาะสมกับการเรียนในหลายระดับชั้น ดังนี้ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัอานนัท-
มหดิล เสดจ็นวัิตพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๑

ภาพยนตร์ข่าวชิ้นสำาคัญที่บันทึกเหตุการณ์
เสด็จพระราชดำาเนินนิวัตพระนครหรือสยาม
เป็นการชั่วคราวของยุวกษัตริย์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ขณะพระชนมายุเพียง 
๑๓ พรรษา พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ 
เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา และสมเด็จพระราชชนนี 
ศรสีงัวาล  ในวันองัคารที ่๑๕ พฤศจกิายน ปี ๒๔๘๑  
นบัเป็นครัง้แรกของแผ่นดินสยามทีว่่างเว้นจากการ
มีกษัตริย์ประทับอยู่ในประเทศ นับตั้งแต่ปี ๒๔๗๖ 
ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า 
อยู่หัว (ร. ๗) เสด็จนิราศจากประเทศไปประทับ ณ 
ประเทศอังกฤษ แล้วทรงสละราชสมบัติในเวลา 
ต่อมา  ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถนำาไปใช้ประกอบ
การเรียนเรื่องพระมหากษัตริย์ไทย ประวัติศาสตร์
บ้านเมือง รวมทั้งใช้เรียนรู ้เพิ่มเติมในเรื่องการ 
เดินทางข้ามประเทศในสมยัก่อน ตลอดจนภมูศิาสตร์
ได้อีกด้วย 

ภาพยนตร์ทัง้ ๑๐ เรือ่ง เป็นเพยีงภาพยนตร์ชดุแรกทีห่อภาพยนตร์จะเสนอและจดัเตรยีมพร้อมคู่มอื
เพื่อมอบให้โรงเรียนและครูผู้สอนนำาไปใช้ประกอบการสอนในบทเรียนที่เกี่ยวข้อง  

สำาหรับการเริ่มต้นโครงการในปีนี้จะมีการจัดอบรมครูเกี่ยวกับการนำาภาพยนตร์ไปใช้ในห้องเรียน  
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายนนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น.–๑๖.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา  
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรบัสมคัรครผููส้นใจจากทัว่ประเทศ  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  สามารถ
สอบถามข้อมูลโครงการและการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๔ ต่อ ๑๑๐ หรืออีเมล faschool 
cinema@gmail.com

โครงการเพื่อครู เพื่อนักเรียน และเพื่อการใช้ภาพยนตร์ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 

ภาพยนตร์ชุดพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจ้าอยูห่ัว เสด็จฯ 
ประพาสยุโรป 

 
ภาพบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระบาท

สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เสดจ็ประพาส 
กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และกรุง 
สต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในคราวเสด็จ
พระราชดำาเนินประพาสยุโรปครั้งแรกเม่ือปี  
พ.ศ. ๒๔๔๐ เป็นภาพยนตร์ม้วนแรกสุดท่ี 
ถ่ายทำาเกี่ยวกับคนไทย นักเรียนจะได้เห็นภาพ
เคล่ือนไหวของอดีตพระมหากษัตริย์ ตลอดจน
รปูแบบการแต่งกายของชาวยโุรป หรอืแม้แต่การ 
แต่งกายของกษัตริย์ไทยในยุคนั้น เมื่อครั้งต้อง
เดินทางไปต่างแดน อีกท้ังเห็นภาพการต้อนรับ
อันอบอุ่นที่ช่วยทำาให้นักเรียนเข้าใจถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างไทยและยุโรปได้ดียิ่งขึ้น

๑

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาท
สมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยูห่ัว

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นภาพยนต์ที่จัดทำาขึ้น
โดยกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง  
เพื่อจำาหน่ายแก่ผู ้สนใจเก็บไว ้เป ็นที่ระลึก  
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกภาพยนตร์ 
พระราชพิธีสำาคัญตามโบราณราชประเพณีของ
ไทย ภาพยนตร์นีแ้สดงให้นกัเรยีนเห็นบรรยากาศ
พระราชพธิใีนยคุนัน้ บคุคล สถานทีส่ำาคญัต่าง ๆ   
และได้เรียนรู ้ลำาดับขั้นตอนของพระราชพิธ ี
บรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า
อยู่หัว

๒

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จมงกุฎเกลา้เจ้าอยูห่ัว

 
ภาพยนตร์เรื่องนี้รวบรวมจากเศษฟิล์มที่เหลือ

จากการตัดต่อ มีความยาวรวมกันประมาณ ๑๑ 
นาที แต่แม้จะเป็นเพียงเศษที่รวบรวมมา ก็มีภาพที่
แสดงให้เห็นเหตุการณ์สำาคัญทางประวัติศาสตร์ 
แสดงภาพในพระราชพิธีโดยตลอด ทั้งการก่อสร้าง
พระเมร ุการยกพระบรมมหาเศวตฉตัรประดบัยอด
พระเมรุ พระราชพิธีกงเต๊ก การอัญเชิญพระโกศ 
ภาพแห่ริ้วกระบวนสู่พระเมรุมาศท้องสนามหลวง 
และการต้ังกระบวนพระบรมราชอิสรยิยศ ซึง่เหมาะ
สำาหรับการนำาไปใช้สอนเกี่ยวกับพระราชพิธีของ
ไทย

๓

๔

น�าภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน



๑๗

งานวันชาตะ 
นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม

 
ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์งานวันคล้าย 

วนัเกดิของนายพลตรีหลวงพิบลูสงคราม ซึง่เป็น
ตำาแหน่งในขณะนัน้ของจอมพล ป. พบูิลสงคราม 
หนึง่ในคณะนายทหาร ผูร่้วมก่อการเปลีย่นแปลง
การปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย ปี ๒๔๗๕ 
ต่อมาได ้ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี  
๒๔๘๑ นับเป็นผู้นำาทรงอิทธิพลและสร้างความ
เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์
ไทยทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมือง  
โรงเรียนสามารถนำาภาพยนตร์เร่ืองนี้มาปรับใช้
กับการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือ
การเรียนในหัวข้อบุคคลสำาคัญของไทย  

เบื้องหลังสุดสาคร
 
“เบื้องหลังสุดสาคร” กล่าวถึงการผลิต

การ์ตนู “สดุสาคร” ภาพยนตร์การ์ตนูขนาดยาว
เรื่องแรกของไทย ผลงานของปยุต เงากระจ่าง 
จิตรกรผู้สร้างภาพยนตร์การ์ตูนไทยสำาเร็จเป็น
คนแรก  การนำาเสนอของภาพยนตร์มกีารอธิบาย
แต่ละขั้นตอนของการผลิตในยุคที่ยังไม่มีการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วย  ซึ่งนับเป็นสื่อที่ดีใน
การนำาไปใช้กบัการเรยีนการสอนด้านศลิปะ โดย
เฉพาะใช้เพือ่การเรยีนรูเ้กีย่วกับขัน้ตอนการผลติ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน จากภาพยนตร์นักเรียนจะ
ได้เห็นภาพการทำางานจริงที่ทำางานกันอย่างมี
ระบบเป็นขั้นเป็นตอน และต้องใช้ทั้งความ
ละเอยีด รวมทัง้ความอตุสาหะอย่างสงู เพือ่ผลติ
การ์ตูนหรือภาพยนตร์แอนิชัน ๑ เรื่อง

การสวนสนามของกองก�าลงัเสรีไทย
 
ภาพยนตร์การสวนสนามของกองกำาลัง 

เสรีไทย เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทำาโดยช่างภาพ 
ของฝ่ายสมัพนัธมติร ในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่๒   
นำาเสนอภาพการรวมพลของกลุ่มเสรีไทยทั่วทั้ง
ประเทศ ซึ่งมีสมาชิกราว ๘,๐๐๐ คน เพื่อเข้า
ร่วมพิธีสวนสนามพร้อมด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์
ต่าง ๆ  ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากฝ่ายสัมพนัธมติร 
ณ ถนนราชดำาเนินกลาง ในวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๔๘๘ การสวนสนามของกองกำาลังเสรีไทยน้ี  
นำาโดยนายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม
เสรีไทยในประเทศไทย  สามารถนำาไปใช้ในการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย และ
ขยายความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ของประเทศ 
ไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้

๗

๑๐

๕

น�าทว่มกรุงเทพฯ ๒๔๘๕  
 
ภาพยนตร์บันทึกชีวิตของชาวกรุงเทพฯ  

ในวันหนึ่งแห่งช่วงเวลาที่กรุงเทพมหานครเกิด
อุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดคร้ังหนึ่งในประวัติศาสตร์
เมือ่ประมาณปลายเดอืนกนัยายน ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ 
โรงเรียนสามารถนำาไปปรับใช้ในการเรียนการ
สอนเรื่องเหตุภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่เคยเกิดใน
ประเทศไทย   นักเรียนจะได้เห็นภาพเหตุการณ์
นำา้ท่วมครัง้ใหญ่ในอดตี เหน็สถานทีส่ำาคญัต่าง ๆ   
บุคคลสำาคัญทางการเมืองในสมัยนั้น และได้ 
เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตท่ามกลางวิกฤตของ 
คนไทยในสมัยก่อน  

๖

บันทึกเหตุการณก์ารเรียกร้อง
รัฐธรรมนญู (อนทิุนวีรชน ๑๔ ตลุา)

 
ภาพบันทึกประวั ติศาสตร ์หน ้าสำาคัญ 

ของการเมืองไทย โดยอาจารย์ชิน คล้ายปาน  
อาจารย์คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเพ่ือนช่างภาพ
ส่ือมวลชน โดยลำาดับช่วงวนัเวลาทีเ่กิดเหตกุารณ์
สำาคัญตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม – ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๑๖  ภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นภาพยนตร์
บันทึกเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ที่สมบูรณ์
ที่ สุดเท่าที่หาได้ในขณะนี้ สามารถนำาไปใช้
ประกอบการสอนเหตุการณ์สำาคัญทางประวัติ- 
ศาสตร์การเมอืงของไทยได้เป็นอย่างด ี เนือ่งจาก
ภาพยนตร์ได้นำาเสนอภาพเหตุการณ์อย่างเป็น
ลำาดับชัดเจน 

๙

นิว้เพชร
 
“นิ้วเพชร” เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดการ

แสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบ 
นนทุกตลอดทั้งเรื่อง โดยมีนักแสดงเป็นชั้นครู
ของวงการนาฏศิลป์ไทย  เช่น ครทูองเร่ิม มงคลนฐั 
แสดงเป็นนนทุก ครูอาคม สายาคม แสดง 
เป็นพระอศิวร ครทูองสุข ทองหลิม แสดงเป็น 
พระนารายณ์ “นิ้วเพชร” เป็นภาพยนตร์ที่นำา
ความงดงามวิจิตรของการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูง
ของไทยมาถ่ายทอดผ่านมุมมองของภาพยนตร์  
ถือเป็นการบันทึกท่ารำาของการแสดงโขนไว้
จำานวนมาก  ซึ่งสามารถนำาไปปรับใช้ได้ดียิ่งใน
การเรยีนวชิานาฏศิลป์  โดยเฉพาะการแสดงโขน 
อีกทั้งยังสามารถนำาไปใช้ประกอบการเรียน
วรรณคดีไทย  เรื่องรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์
ปราบนนทุกได้อีกด้วย

๘



ความรุนแรงเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์หรือไม่ ความดี 
ความสงบ และศีลธรรมที่เกิดข้ึนจากการบังคับโดยอำานาจรัฐ เป็นการ
ลิดรอนสิทธิความเป็นคนหรือเปล่า เราสามารถรู้สึกเห็นใจฆาตกรและ
อันธพาลได้หรือไม่หากพวกเขาถูกลงทัณฑ์อย่างโหดร้ายไม่ต่างอะไรจาก 
สิ่งที่เขาเคยกระทำาต่อคนอื่น 

คำาถามเหล่านี้ตอบยาก เป็นคำาถามที่อาจทำาให้เกิดการแบ่งขั้ว
อุดมการณ์ ขั้วปรัชญา ขั้วศาสนาและศีลธรรม ได้ไม่สิ้นสุด และเหล่านี้เป็น
คำาถามที่ถูกโยนใส่หน้าคนดูในสุดยอดภาพยนตร์อื้อฉาวที่ยังคงก่อให้เกิด
การถกเถยีงอย่างเผด็ร้อนมาจนทกุวนันี ้ว่าหนงัเหน็ด้วยหรอืไม่เหน็ด้วยกบั
ความรุนแรง และกับวิธีการที่รัฐใช้เพื่อล้างสมองและดัดสันดานคนชั่วใน
สังคม

A Clockwork Orange งานกำากบัของสแตนลย์ี คูบรกิ จากปี ค.ศ. 
๑๙๗๑ เป็นหนังตลกร้ายที่ท้าทายความคิดและโสตประสาท เป็นหนังท่ี 
ไม่ประนีประนอม ไม่ละล้าละลัง และถาโถมเข้าใส่คนดู อีกทั้งยังทำามา 
พร้อมโดนด่าเต็มที่ (และโดนไปไม่น้อยตอนออกฉาย) แต่ในขณะเดียวกัน  
คูบริกแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าเขาเป็นผู้กำากับที่สามารถใช้ภาพ เสียง และ 
องค์ประกอบของภาพยนตร์เพื่อถ่ายทอดความคิดอันสลับซับซ้อน เพื่อต้ัง
คำาถามอนัดเุดอืดและเย้ยหยนัต่อสงัคมและปัจเจก อกีทัง้ยงับนัทึกช่วงเวลา
แห่งความวุน่วายและโลกทีก่ำาลงัเปลีย่นไปอย่างสดุขัว้ โดยเฉพาะในองักฤษ
ในปลายทศวรรษ ๑๙๖๐ ยคุของชาวพงัก์และวยัรุน่กบฏ ช่วงเวลาทีค่นหนุม่
ต้องการแหกกฎเกณฑ์ทุกอย่าง ทั้งกฎหมายและกฎศีลธรรม ถ้าไทยมียุค 
“อันธพาลครองเมือง” ยุค ๑๙๖๐ ในอังกฤษทั้งโหดทั้งแหกคอกมากกว่า
หลายเท่านัก อย่างน้อยถ้าเราวัดจากตัวละครเอกในเรื่อง A Clockwork 
Orange นี้

ไม่อยากจะเรยีกว่า “พระเอก” เพราะหนุ่มพงัก์ช่ัวช้าอย่าง อเลก็ซ์ 
(แสดงโดย มัลคอล์ม แมกโดเวลล์ ในบทที่ดังที่สุดในชีวิต) ไม่น่าจะใช ่
พระเอกในความหมายมาตรฐาน อเล็กซ์เป็นหัวหน้าแก๊งอันธพาลวัยรุ่น 
สุดซาดิสต์ และมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์โฉดอีกสองสามคน พวกนี้รื่นรมย์กับ
การอาละวาด ปล้น บุกเข้าบ้าน ทำาร้ายคนแก่ ถึงขั้นข่มขืนและฆ่าคนตาย 
มหกรรมความรุนแรงของอเล็กซ์ทั้งน่ากลัวและน่าขัน เพราะมันช่างไร้
ยางอาย ไร้สำานึก และเกินข้ันของความชั่วร้ายที่เราเชื่อว่าเกิดขึ้นได้ การ
สร้างภาพเกินจริงของหนัง เป็นเครื่องมือที่คูบริกใช้เพื่อให้คนดูเผชิญหน้า
กับสิ่งที่เห็นและถามตัวเองอยู่ตลอดว่า มันเป็นไปได้ขนาดนี้จริง ๆ หรือ
ทั้งหมดเป็นเพียงการประชดประชันเย้ยหยันเท่านั้น? 

ไม่ช้าอเล็กซ์ก็ถูกตำารวจจับและส่งเข้าคุก จุดเปลี่ยนสำาคัญคือเมื่อ
อเล็กซ์ยอมให้ตัวเองเป็นหนูทดลองในโครงการดัดสันดานใหม่ของรัฐบาล 
เป็นการปรบัพฤตกิรรมอาชญากรด้วยการ “ล้างสมอง” และทรมานนักโทษ
ด้วยการบังคับให้จ้องมองภาพของความโหดร้ายทารุณ (สังเกตว่าภาพ

เคลื่อนไหวและเสียงดนตรี ถูกใช้เป็นเครื่องมือทรมานคนได้) กระทำาซำ้า ๆ 
จนกระทัง่ประสาทของพวกเขาบดิเบีย้วและสมองสัง่การว่าไม่สามารถรบัรู้
ความโหดร้ายใด ๆ  ได้อกี เมือ่อเลก็ซ์ถกูปล่อยตวัจากเรอืนจำา เขากลายเป็น
คนเซื่องซึม จากผู้กระทำากลายเป็นเหยื่อ อีกทั้งยังไม่สามารถฟังเพลง 
คลาสสิกชิน้โปรด คอืซมิโฟนีหมายเลข ๙ ของเบโทเฟนได้อกี เพราะเพลงน้ี
ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทรมานและล้างสมองเขา

A Clockwork Orange ในชื่อเรื่อง มักถูกตีความว่าหมายถึงการ
ทีอ่เลก็ซ์ถกูบงัคบัโดยรฐัให้กลายเป็น clockwork คอืเครือ่งมอืหรอืหุ่นยนต์
ทางศีลธรรมที่ไร้ความสามารถในการเลือกทางเดินชีวิต แต่ถูกตั้งโปรแกรม
ให้เป็นดนดีของสังคม

การพูดถึงหนัง A Clockwork Orange จำาเป็นต้องย้อนกลับไปดู
นยิายต้นฉบับทีเ่ขียนโดยแอนโทน ีเบอร์เจสส์ นกัแต่งเพลงคลาสสิกทีหั่นมา
เป็นนกัแต่งนวนยิาย หนงัสือของเบอร์เจสส์เล่มนีไ้ด้ชือ่ว่าเป็นหนึง่ในเรือ่งที่
สำาคัญที่สุดของศตวรรษที่ ๒๐ เขียนด้วยพลังงานปะทุ ดีดด้ินด้วยภาษา
ประหลาด ใช้คำาสแลงที่ผสมคำารัสเซียเข้ากับคำาอังกฤษ ผนวกกับคำาศัพท์ที่
แต่งขึน้เอง เป็นการสร้างวฒันธรรมของชาวพงัก์องักฤษทีท่ัง้น่าสะพรงึกลวั
และน่าค้นหา เป็นหนังสือท่ีมีทั้งคนชมและคนต้ังคำาถามเมื่อตีพิมพ์ใหม่ ๆ  
ก่อนจะค่อย ๆ  ขยบัขึน้หิง้ในฐานะงานเขยีนทีก่ล้าหาญและสามารถทำานาย
ปรากฏการณ์ของสังคมในอนาคตได้อย่างแม่นยำาและเยือกเย็น

เมื่อกลายมาเป็นภาพยนตร์ คูบริกเสริมแต่งภาพจินตนาการของ
เบอร์เจสส์ด้วยงานกำากับศิลป์ที่หลอกหลอนหลุดโลก และการออกแบบ
เครื่องแต่งกายให้อเล็กซ์และพวกอย่างแสบสัน จนกลายเป็นตำานาน 
คลาสสิกของแฟชันพังก์-ไซไฟ ในขณะที่เสียงเพลงซิมโฟนีหมายเลข ๙  
ที่ประโคมโหมใส่ สร้างบรรยากาศอันแปลกประหลาดอย่างที่เพลงดัง 
เพลงนี้ไม่เคยทำาให้เรารู้สึกมาก่อน

ถึงแม้ A Clockwork Orange จะมีฉากความรุนแรงที่ใครดูแล้ว
ต้องจำาได้ ประเด็นหลักของนยิายต้นฉบบัคอืการต่อต้านความโหดร้าย และ
การแสวงหาภาวะมนุษยนิยมในโลกท่ีความรุนแรงเชิงโครงสร้างกำาหนด
ชะตาชีวิตให้พวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลว เนื้อหาอันลุ่มลึก 
ซับซ้อน แต่ฉาบหน้าด้วยสไตล์โฉ่งฉ่างของ A Clockwork Orange ทำาให้
มันเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการวิเคราะห์ ตีความ ถกเถียงอย่างสนุกสนาน 
มาตลอดเวลาเกือบ ๕๐ ปีหลังออกฉายครั้งแรก และหวังว่าจะยังคงเป็น 
เช่นนั้นต่อไปเม่ือหอภาพยนตร์นำาหนังมาฉายในกิจกรรมทึ่ง! หนังโลก วัน
อาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคมนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

บัตรราคา ๑๒๐, ๑๔๐ และ ๑๖๐ บาท เปิดจำาหน่ายบัตรต้งแต่วัน
อาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ จุดจำาหน่ายบัตรโรงภาพยนตณ์สกาลา 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔

กิจกรรม

ก้อง ฤทธิ์ดี

พังก์โหดปะทะเผด็จการศีลธรรม

๑๘



กิจกรรม

๑๙

เมื่อปลายปีที่แล้ว มีภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ ๑ เรื่อง They Shall Not 
Grow Old ออกฉาย ซึ่งจุดเด่นนอกจากการคัดสรรและเรียบเรียงตัดต่อภาพยนตร์ที่บันทึก

สงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่ความยาวรวมกันมากกว่า ๑๐๐ ชั่วโมง สิ่งที่ทำาให้ภาพยนตร์เรื่องนี้แตกต่างจาก
ภาพยนตร์ที่ใช้ภาพยนตร์เก่า ๆ มาประกอบ คือการใช้เทคนิคพิเศษทางด้านภาพและเสียงใส่เข้าไปใน
ภาพยนตร์บนัทกึเหตกุารณ์จรงิของสงครามโลกครัง้ที ่๑ ทำาให้ภาพขาวดำากลายเป็นภาพส ีลบริว้รอยบน
ภาพให้หายไป จากภาพยนตร์เงียบกลายเป็นภาพยนตร์เสียง และเพิ่มฝุ่นควันของระเบิดเพื่อสร้างภาพ
ความน่ากลัวของสงคราม รวมไปถึงการเปลี่ยนขนาดภาพให้เป็นขนาด wide screen แบบที่นิยมใน 
ปัจจุบัน และเพิ่มเทคนิคพิเศษทำาให้สามารถจัดฉายในระบบสามมิติ

ภาพยนตร์ They Shall Not Grow Old เรื่องนี้ เป็นผลงานการกำากับของปีเตอร์ แจ็กสัน ซึ่งมี 
ชื่อเสียงจากการกำากับภาพยนตร์แนวจินตนาการแฟนตาซี และที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษมาก ๆ อย่างเรื่อง 
The Lord of the Rings และ The Hobbit และเป็นภาพยนตร์ทีถ่กูสร้างขึน้ด้วยความร่วมมอืของหลาย
หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์สงครามอิมพีเรียล บรรษัทแพร่ภาพกระจายเสียงอังกฤษ (บีบีซี) เพื่อ

ร่วมรำาลึกครบรอบ ๑๐๐ ปี สงครามโลกครั้งที่ ๑
การ “เนรมติ” สแีละเสยีงให้กบัภาพนี ้ทมีผูส้ร้างสรรค์ได้พยายาม

อ้างอิงประวัติศาสตร์มากที่สุด เช่น ทีมผู้สร้างเดินทางไปในสถานที่บันทึก
เหตุการณ์จริง เพื่อไปดูว่าสีหญ้าบริเวณนัน้สเีป็นอย่างไร ใช้สขีองชุดทหาร
จริงมาเป็นหลักฐานในการใส่สีเข้าไปในภาพ จ้างนักอ่านปากมืออาชีพมา
อ่านปากคนในภาพ เพื่อให้ลงเสียงได้ตรงกับปากมากที่สุด นอกจากน้ี  
ผูส้ร้างยงัใส่เสยีงทีบ่นัทกึคำาสมัภาษณ์ของเหล่าทหารในสนามรบทีบ่รรยาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เสียงบรรยากาศ เสียงระเบิด เพื่อแสดงให้เห็นความน่า
สยดสยองของเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ ๑

ในขณะที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคำาชื่นชมจากนักวิจารณ์และผู้ชม 
โดยเฉพาะการสร้างบรรยากาศสงครามโลกครัง้ท่ี ๑ ออกมาได้อย่างสมจริง 
แต่ฝั่งนักอนุรักษ์ภาพยนตร์ตั้งคำาถามถึงความเหมาะสมในการนำาเทคนิค

พิเศษทางด้านภาพและเสียงเหล่านี้เข้าไปใส่ในภาพยนตร์เก่า ๆ แล้วเรียกว่า “บูรณะ” (Restoration) 
ตามที่ปีเตอร์ แจ็กสัน ผู้กำากับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน 

หากการบรูณะ หมายถงึการทำากลับมาให้เหมือนเดมิ เมือ่หนว่ยงานใดจะบรูณะภาพยนตร์ กจ็ะ
พยายามทำาให้ภาพและเสียงของภาพยนตร์เรื่องนั้นกลับมามีสภาพเหมือนกับตอนที่ภาพยนตร์เรื่องนี ้
ออกฉาย แต่จะไม่เข้าไปแก้ไข เปลี่ยนแปลงภาพและเสียงให้ต่างไปจากสิ่งที่ผู้สร้างได้สร้างสรรค์ไว้ ซึ่ง
จากนิยามดังกล่าว สิ่งที่ผู้สร้าง They Shall Not Grow Old ทำากับภาพเก่า ๆ จึงไม่ใช่การบูรณะ แต่
เสมือนกับสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ด้วยการพยายามทำาให้ “สมจริง” และกระตุ้นอารมณ์ผู้ชมมากขึ้น

ด้วยเทคโนโลยีพิเศษทางด้านภาพและเสียงที่พัฒนามากยิ่งขึ้น ทำาให้ปัจจุบันการใส่สีและเสียง
ลงไปในภาพยนตร์เก่า ๆ แบบที่ They Shall Not Grow Old ทำา เริ่มเป็นที่แพร่หลายและได้รับการ
ยอมรบัมากข้ึน ด้วยเหตผุลว่าผูช้มยคุใหม่นยิมการชมภาพยนตร์สีและเสยีงมากกว่าภาพยนตร์ขาวดำาและ
เงียบแบบดั้งเดิม 

เนือ่งในวนัมรดกโสตทศัน์โลกประจำาปี ๒๕๖๒ ซ่ึงในปีนี ้มคีำาขวญัว่า Engage the Past Through 
Sound and Images (เกี่ยวอดีตผ่านเสียงและภาพ) หอภาพยนตร์ฯ จึงอยากชวนทุกท่านชมภาพยนตร์
เรือ่ง They Shall Not Grow Old (แบบสองมติ)ิ และร่วมพูดคุยถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อมรดก
โสตทัศน์ในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หรือการนำามาใช้ต่อยอดสร้างสรรค์เพิ่มเติม 

กิจกรรมวันมรดกโสตทัศน์จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ โรงภาพยนตร์
สกาลา ตดิตามรายละเอยีดของกจิกรรมและการรบับตัรเข้าชมได้ทีห่อภาพยนตร์ www.fapot.org หรอื 
www.facebook.com/thaifilmarchivepage หรือโทร. ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๔ 

วนัมรดกโสตทัศน์โลกปี ๒๕๖๒

ภาพ They Shall Not Grow Old  
จากพิพิธภัณฑ์สงครามอิมพีเรียล
(Imperial War Museum)



กิจกรรม

น่าประหลาดใจไม่น้อยที่ผู้ชมและบุคคลในวงการภาพยนตร์
ร่วมสมัย ไม่ค่อยคุน้เคยกบัผูม้คีวามสำาคญัในประวัตศิาสตร์ภาพยนตร์
ไทยมากที่สุดคนหน่ึง เป็นทั้งตากล้องคนแรกและผู้บุกเบิกกิจกรรม 
การถ่ายหนังในสยาม วันที่ ๑๗ ตุลาคม หอภาพยนตร์จึงขอเชิญ 
ทุกท่านร่วมเรียนรู้ถึงคุณูปการและรำาลึกถึงบุคคลสำาคัญของไทยผู้นี้

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวง 
สรรพสาตรศุภกิจ ทรงเป็นพระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่ ๕ ประสูติ
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๐๐ ได้เสด็จตามพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าฯ ประพาสประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ครั้งที่ ๑ เมื่อ  
พ.ศ. ๒๔๔๐ และทรงซื้อกล้องถ่ายภาพยนตร์ยี่ห้อ ปาเต๊ะ เข้ามาใน 
สยาม แต่ไม่พบหลักฐานว่าทรงเริ่มถ่ายภาพยนตร์เมื่อใด จนกระทั่ง 
พ.ศ. ๒๔๔๓ จึงพบหลักฐานว่าทรงเป็นที่รู ้กันท่ัวไปในกรุงเทพฯ  
ว่าทรงเป็นช่างถ่ายทำาภาพยนตร์ และทรงเป็นผู้จัดฉายภาพยนตร์  
โดยเก็บค่าดูจากสาธารณชนเป็นรายแรกในสยาม

ปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ทรงตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงประพาส
ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปครั้งที่ ๒ และทรงซื้อกล้องถ่ายภาพยนตร์ 
รุ่นใหม่ คุณภาพดีเยี่ยม ยี่ห้อ โกว์มองโครโน กลับเข้ามาในสยาม

ผลงานภาพยนตร์เกือบทั้งหมดของเจ้านายพระองค์น้ี ได้แก่
พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า 
อยูห่วั โดยทรงถ่ายทำานบัจากปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ไปจนสิน้รชักาล คอื พ.ศ. 
๒๔๕๓ เนื่องจากยังไม่พบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ว่ามีชาวสยามผู้ใด
ถ่ายภาพยนตร์หรือจัดฉายภาพยนตร์ก่อนหน้านี้เลย จึงกล่าวได้ว่า 
กรมหลวงสรรพสาตรศภุกจิ ทรงเป็นคนไทยคนแรกทีถ่่ายทำาภาพยนตร์
และนำาออกฉายเก็บค่าดูจากสาธารณชนเป็นรายแรกในสยาม เพ่ือ
เป็นการระลึกถึงพระเกียรติยศด้านภาพยนตร์ ของพระเจ้าบรมวงศ์
เธอพระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศภุกิจ ผูท้รง
สถิตในฐานะ “พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม” 

๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ หอภาพยนตร์ได้จัดงานเฉลิมฉลอง
เนือ่งในโอกาสวันครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสตูขิองพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ ผู้สร้าง
และเผยแพร่ภาพยนตร์รายแรกของชาต ิ และถือให้วันนี้ของทุกปีเป็น 
“วันสรรพสาตร” โดยให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นประเพณ ี
ทุกปี

งาน "วันสรรพสาตร" ครั้งที่ ๑๒ จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ลานสรรพสาตร หน้าพพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์
ไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรม

พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม
ช่างถ่ายภาพยนตร์คนแรกของไทย 

พบกับ
•  นิทรรศการกล้องทรงคุณค่า จัดแสดงกล้องถ่ายทำาภาพยนตร์ที่

มีเอกลักษณ์โดดเด่นในแต่ละยุคสมัย
•  เสวนากบัช่างถ่ายภาพยนตร์คนสำาคญั ตัง้แต่ยคุฟิล์มถงึยคุดจิิทลั
•  ร่วมสนกุกบัการตามหากล้องในตำานาน ในพื้นที่จัดแสดงต่าง ๆ 

และการจับรางวัล
•  สวมบทบาทเป็นนักแสดง ในโรงถ่ายแห่งแรกของโลก “แบลค็มารอีา” 

เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

๒๐



โปรแกรมภาพยนตร์

ในบรรดาองค์ประกอบของงานสร้างภาพยนตร์  “ตากล้อง” 
หรอื “ผู้ถ่ายภาพยนตร์” นบัเป็นงานเก่าแก่ท่ีสดุ ทีถ่อืกำาเนดิขึน้พร้อม ๆ 
กับการมภีาพยนตร์เมือ่ร้อยกว่าปีก่อน ซึง่อาศัยแต่ผูท้ำาหน้าทีบ่นัทกึภาพ
เพียงอย่างเดียว แม้ปัจจุบันภาพยนตร์จะมีความซับซ้อนมากขึ้นและมี
ตำาแหน่งต่าง ๆ แบ่งออกเป็นหลายส่วน รวมถึงคนมักให้ความสำาคัญกับ
ผู้กำากับภาพยนตร์ในฐานะศิลปินผู้สร้างงานมากกว่าตำาแหน่งอื่น ๆ แต่
งานถ่ายภาพยนตร์ หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ผู้กำากับภาพ” ก็ยัง
คงเป็นหัวใจสำาคัญของศิลปะแห่งภาพเคลื่อนไหวน้ี เพราะสายตาหลัง
กล้องของพวกเขานัน้คอืสิง่ทีจ่ะกำาหนดภาพซ่ึงจะปรากฏต่อสายตาผูช้ม

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเน่ืองในวาระครบรอบวันประสูติของ 
“พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม” พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
ทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ (๑๗ ตุลาคม) ผู้ทรงเป็น 
“ช่างถ่ายภาพยนตร์หนังคนแรกของไทย” หอภาพยนตร์จัดโปรแกรม
ภาพยนตร์ “ตา+กล้อง The Eyes Behind The Movie Camera” 
คัดสรรผลงานเด่น ๆ ของตากล้องหนังไทยหลากหลายรุ่นมาจัดฉายให้
ผู้ชมได้เรียนรู้ถึงงานกำากับภาพของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

เนื่องด้วยภาพยนตร์ไทยในยุค ๑๖ มม. ซ่ึงกินเวลายาวนาน 
นับจากหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ต่อเนื่องมากว่า ๒๐ ปี ได้สูญหายหรือ
มีสภาพไม่สมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ โปรแกรมนี้จึงปักหมุดเร่ิมต้นในยุคที่
วงการหนังไทยเปล่ียนผ่านกลับมาสู่ระบบ ๓๕ มม. อย่างเต็มตัว เมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๑๕  ด้วยเรื่อง ชู้ ผลงานการกำากับของ เปี๊ยก โปสเตอร์ ที่รวม
ช่างถ่ายหนงัคนสำาคัญในยคุก่อนหน้ามากถงึ ๓ คน คอื โสภณ เจนพานิช, 
โชน บุนนาค และ พูนสวัสดิ์ ธีมากร โดยตัวเขาเองรับตำาแหน่งผู้กำากับ
ภาพ นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์ ๓๕ มม. ของตากล้องท่ีมีผลงานมา
ยาวนานตั้งแต่ยุค ๑๖ มม. อีก ๒ คน คือ คนภูเขา (๒๕๒๒) ผลงานการ
กำากับภาพของ ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์ ผู้ได้รับรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม
ในการประกวดตุ๊กตาทองคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ และ พยัคฆ์ยี่เก 
(๒๕๒๖) ผลงานการถ่ายภาพของ พิพัฒน์ พยัคฆะ ตากล้อง 
ถ่ายหนังที่มีผลงานยาวนานถึงยุคดิจิทัล โดยเรื่องนี้เขาถ่าย 
ร่วมกับ มนู วรรณายก ลูกศิษย์คนสำาคัญ

กลุม่ถดัมา เป็นผลงานของผูก้ำากบัภาพทีเ่ริม่ต้น
ทำางานตั้งแต่ยุคหนัง ๓๕ มม. และโดดเด่นในช่วง
ทศวรรษ ๒๕๓๐  ทัง้ สทัุศน์ อนิทรานปุกรณ์ ทีฝ่ากฝีมอื
ไว้ในการถ่ายภาพแบบฟิล์มนวัร์ใน กะโหลก
บางตายช้า กะโหลกหนาตายก่อน (๒๕๓๔) 
อานุภาพ บัวจันทร์ ผู้กำากับภาพที่คว้า
รางวัลจำานวนมาก หนึ่งในน้ันคือ  
ปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์
ของผม (๒๕๓๖) ซึ่งได้รางวัล
กำากับภาพยอดเยี่ยมท้ังตุ๊กตา
ทองและชมรมวิจารณ์บันเทิง 
ปัญญา นิม่เจรญิพงศ์ ตากล้อง

ถ่ายหนังที่ร่วมงานกับผู้กำากับหลากหลาย โดยโปรแกรมนี้เลือกฉาย  
สติแตกสุดขั้วโลก (๒๕๓๘) ที่นอกจากถ่ายภาพ เขายังได้ทำาบทให้ พจน์ 
อานนท์ ที่กำากับหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก  นอกจากนี้ยังมี วันชัย เล่งอิ้ว 
ผู้ถ่ายภาพให้แก่หนังของค่ายใหญ่ ๆ ทั้งไฟว์สตาร์และแกรมมี่ ผลงาน
เด่นที่นำามาฉายคือ รัก-ออกแบบไม่ได้ (๒๕๔๑) 

จากนัน้เป็นผลงานของผูก้ำากบัภาพทีก้่าวขึน้มามบีทบาทในช่วง
ทศวรรษ ๒๕๔๐ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 14 ตุลา สงคราม
ประชาชน (๒๕๔๔) ของ ธีระวัฒน์ รุจินธรรม ตากล้องที่มีผลงาน
ครอบคลุมวงการหนังไทยทั้งในและนอกกระแส โหมโรง (๒๕๔๗) ของ 
ณฐัวฒุ ิกติตคิณุ อกีหนึง่มอืรางวลัซึง่โดดเด่นในงานพเีรยีด ไชยา (๒๕๕๐) 
ของ สยมภ ูมกุดพีร้อม ผูก้ำากับภาพชาวไทยทีส่ร้างชือ่เสยีงในต่างประเทศ 
และเป็นเจ้าของรางวัลศิลปาธรคนล่าสุด และ นางไม้ (๒๕๕๒) ของ  
ชาญกิจ ชำานิวิกัยพงศ์ ช่างถ่ายหนังคู่ใจของผู้กำากับ เป็นเอก รัตนเรือง 

กลุ่มสุดท้าย คือผู้กำากับภาพร่วมสมัยที่เริ่มมีช่ือเสียงในช่วง
ทศวรรษ ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นยุคที่หนังอิสระมีพื้นที่ในวงการมากขึ้น รวมทั้ง
เทคโนโลยีได้เปลี่ยนผ่านจากฟิล์มไปสู่ดิจิทัล ในโปรแกรมนี้ได้นำาเสนอ
ผลงานของ ม.ร.ว.อมัพรพล ยคุล ตากล้องถ่ายหนงัอสิระคนสำาคญั เรือ่ง 
แต่เพียงผู้เดียว (๒๕๕๕) อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ คนทำาหนังสารคดีที่ใช้ภาพ
เล่าเรื่องสวยงามราวบทกวี เรื่อง เพลงของข้าว (๒๕๕๘) และสุดท้ายคือ 
นิรมล รอสส์ ผู้กำากับภาพหญิงหนึ่งเดียวของโปรแกรมนี้ ในผลงานเรื่อง 
Die Tomorrow (๒๕๖๐) ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการใช้ภาพลองเทก

นี่เป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างหนึ่งของผู้กำากับภาพชาวไทยท่ียังม ี
อีกเป็นจำานวนมากบนเส้นทางอันยาวนานของประวัติศาสตร์หนังไทย 
ขอเชิญมาพิสูจน์ผลงานของพวกเขาเหล่านี้ได้ ณ โรงภาพยนตร ์
ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตลอดเดือนกันยายนถึง
ตุลาคมนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด 

โปรแกรม “ตา+กล้อง”

๒๑

โสภณ เจนพานิช 
ขณะถ่ายภาพยนตร์เรื่อง ชู้ (๒๕๑๕)



๒๒

โปรแกรมภาพยนตร์

เม่ือประเด็นเร่ืองชนชั้นและลำาดับขั้นฐานะ
ทางสงัคม กลบัมาเป็นทีส่นใจอกีครัง้  จากปรากฏการณ์
ของ Parasite ภาพยนตร์เกาหลใีต้รางวลัปาล์มทองคำา
ที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางจากการเป็นหนังที่
วพิากษ์การปะทะกนัของชนชัน้ หอภาพยนตร์จงึได้หนั
มาสำารวจภาพรวมของประเด็นดังกล่าวท่ีปรากฏใน
ภาพยนตร์ไทย และนำาตัวอย่างบางส่วนมาจัดฉายให้
ชมในเดือนกันยายนนี้ 

ภาพยนตร์ทีเ่ก่าทีส่ดุในโปรแกรมคอื เศรษฐอีนาถา (๒๕๐๐) ทีตั่ง้คำาถามถงึความสขุของการเป็น
คนรวย ด้วยการให้ตัวละครคนจนได้มีเงินล้านชั่วข้ามคืน ในขณะที่พล็อตยอดนิยมนั้นคือความแตกต่าง
ทางฐานะของพระเอกนางเอก  เช่นหนังคลาสสิกอย่าง เป็ดน้อย (๒๕๑๑) หรือ บ้านทรายทอง (๒๕๒๕)  
รวมถึง เงิน เงิน เงิน (๒๕๒๖) ที่ขยายภาพให้เห็นการปะทะกันซึ่ง ๆ หน้าระหว่างชาวสลัมกับมหาเศรษฐี
นายทุน นอกจากนี้ยังมี แผลเก่า (๒๕๕๗) ที่นางเอกได้ถูกเปลี่ยนสถานะจากชาวนาไปเป็นไฮโซสูงส่งใน
เมืองหลวง และ สาย สีมา นักสู้สามัญชน (๒๕๒๐) ที่สร้างจากนิยายสำาคัญเรื่องปีศาจ ซึ่งนำาความต่าง
ของครอบครัวพระเอกนางเอกมาเป็นภาพแทนให้เห็นถึงความเหลื่อมลำ้าของสังคมไทย

ในอกีด้านหนึง่ คนรวยมกัถูกนำาเสนอในฐานะผูก้ดขีข่่มเหง จนคนจนต้องลกุขึน้มาต่อสู ้อย่างเช่น
ใน ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น (๒๕๒๐) เทพธิดาโรงงาน (๒๕๒๕) หรือถูกนำาวิถีชีวิตอันฟุ้งเฟ้อมา 
ล้อเลียน เช่น หัวใจทรนง (๒๕๔๖) ส่วนภาพจำาสำาคัญของคนจนในหนังไทยคือการเป็นคนใช้ ทั้งเป็น
ตวัประกอบหรอืเป็นตวัหลกัของเรือ่งอย่าง แจ๋ว (๒๕๔๗) และนอกจากความขดัแย้ง ความต่างทางชนชัน้
ยังถูกนำาเสนอในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เช่น หนึ่งใจเดียวกัน  (๒๕๕๑) 
ปัญญาเรณู (๒๕๕๔) รวมไปถึงประสานประโยชน์โดยใช้แต่ละฝ่ายเป็นเครื่องมืออย่างใน ฉลาดเกมส์โกง 
(๒๕๖๐)

ความแตกต่างระหว่างชนชัน้เป็นสิง่ทีป่ฏเิสธไม่ได้ และดเูหมอืนช่องว่างระหว่างคนมแีละคนไม่มี
จะยิง่ห่างขึน้เรือ่ย ๆ  หนงัไทยในโปรแกรมชน/ชัน้ จะแสดงให้เหน็ถงึความซบัซ้อนในความสมัพนัธ์ระหว่าง

คนรวยและคนจนตลอดช่วงหลายทศวรรษ รวมทั้งความพยายาม
ถีบตัวขึ้นจากชั้นล่างสู่ชั้นกลางหรือบน และความพยายามประสาน

ห รื อ กลบเกลื่อนความแตกต่างนี้ด้วยวิธีการต่าง ๆ กันออกไป 

การจากไปของ มิตร ชัยบัญชา พระเอกผู้ยิ่งใหญ่แห่ง
วงการหนงัไทย เมือ่วันที ่๘ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้ส่งผลสะเทอืน
ครั้งสำาคัญต่อวงการหนังไทย และหัวใจของแฟน ๆ ทั่วประเทศ 
แม้จะล่วงผ่านมานานกว่าครึ่งศตวรรษ แต่เรื่องราวของเขาก็ยัง
คงได้รับการเล่าขานอยู่เสมอ ในเดือนตุลาคมนี้ หอภาพยนตร์จึง
จดัโปรแกรมรำาลกึเนือ่งในวาระครบรอบ ๔๙ ปีของโศกนาฏกรรม
ครัง้สำาคญัน้ี ด้วยการคดัสรรผลงานภาพยนตร์ของ มติร ชัยบญัชา 
ทีแ่สดงให้เหน็ถึงบทบาทการแสดงอนัหลากหลายของเขา ทัง้หนัง
บู๊ หนังผี หนังตลก และหนังชีวิต มาจัดฉาย โดยมีโปรแกรมใหญ่
อยู่ในช่วงหยุดยาว วันที่ ๑๒  ๑๓ และ ๑๔ ตุลาคม ซึ่งขนเอา
หนังฟอร์มใหญ่ที่ มิตร ชัยบัญชา แสดงให้แก่ละโว้ภาพยนตร ์ 
นั่นคือ เงิน เงิน เงิน (๒๕๐๘) ทรชนคนสวย (๒๕๑๐) และ อีแตน 
(๒๕๑๑) มาจัดฉายตลอดทั้งสามวัน

โปรแกรมร�ลึก

มิตร ชัยบัญชา
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วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. Bauhaus - Model and Myth 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)   
๒๕๕๓ / กำากับโดย Kerstin  
Stutterheim, Niels Bolbrinker  / 
สนบัสนนุโดย สถาบนัเกอเธ่ ประจำา 
ประเทศไทย / ความยาว ๑๐๔ นาที 
(ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีที่นำาเสนอ
ภาพของ เบาเฮาส์ อาคาร
ทรงจัตุรัสสีขาวที่มีหลังคาแบน เก้าอี้แคนทีลีเวอร์ 
และโคมไฟ ซ่ึงเป็นรากฐานของงานออกแบบและ
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และยังเคยเป็นสถาบันการ
ศึกษาที่ยังคงความเป็นต้นแบบมาจนปัจจุบัน และมี
ศิลปินระดับโลกมากมายท่ีเคยสอนอยู่ท่ีนั่น อาทิ 
Johannes Itten, Wassily Kandinsky, Lyonel 
Feininger ฯลฯ

Sun 1 Sep / 13.00 / 104 min / Germany / 2010

เวลา ๑๕.๐๐ น. ¡Bienvenido, Mister 
Marshall!   
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๔๙๖ / กำากับโดย Luis García 
Berlanga / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตสเปน ประจำา
ประเทศไทย / นำาแสดงโดย José 
Isbert ,  Manolo Morán / 
ความยาว ๙๕ นาที (ภาษาสเปน 
คำาบรรยายอังกฤษ)

ภาพยนตร์ตลกขาวดำาคลาสสิกที่ได้รับการยกย่อง 
ว่าเป็นหน่ึงในผลงานชิ้นเอกของวงการภาพยนตร์
สเปน เล่าถึงเรื่องราวของหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งใน
สเปน ทีต้่องการสร้างความประทบัใจให้แก่ผูม้าเยอืน
ชาวอเมริกัน ซึ่งเดินทางมาให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงิน ตามโครงการฟื ้นฟูสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศในยุโรปตะวันตกหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
ของสหรัฐอเมริกา 

Sun 1 Sep / 15.00 / 95 min / Spain / 1953

วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. Nocturama   
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๙ / กำากับโดย Bertrand 
Bonello / สนับสนุนโดย สถาน- 
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำา
ประเทศไทย, สถาบันฝรั่งเศส 
ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Finnegan Oldfield, Vincent 
Rottiers / ความยาว ๑๓๐ นาที 
(ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ฝรัง่เศสทีส่ร้างเสยีงฮอืฮาและกวาดรางวลั
จากหลายเทศกาลทัว่โลก เล่าเรือ่งราวของกลุม่วยัรุน่
ผู้เบื่อหน่าย พวกเขาจึงได้ร่วมมือกันวางแผนระเบิด
กรุงปารีสในเช้าวันหนึ่ง ก่อนจะหนีไปหลบซ่อนตัว
อยู่ในห้างสรรพสินค้าขณะที่ถูกทางการไล่ล่า

Sun 8 Sep / 13.00 / 130 min / France / 2016

เวลา ๑๕.๐๐ น. Przesluchanie 
(Interrogation)    (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 

๒๕๓๒ / กำากับโดย Ryszard Bugajski / สนับสนุนโดย  
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ ประจำาประเทศ 
ไทย / นำาแสดงโดย Krystyna Janda, Janusz Gajos, Adam  
Ferency / ความยาว ๑๑๓ นาที

คืนหนึ่งในยุคที่โซเวียต
ยดึครองโปแลนด์ โทเนยี 
นักร้องและนางโชว์ ได้
ออกไปดืม่กบักลุม่เพ่ือน
จนเมามาย เมื่อต่ืนข้ึน
ในเช้าวนัต่อมา เธอกลบั 
พบว่าตัวเองถูกจองจำาในฐานะนักโทษทางการเมือง
โดยที่ไม่ทราบสาเหตุ ไม่ว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำาจะ
ทรมานเธอเพียงใด โทเนียก็ยังคงยืนยันในความ
บรสุิทธิข์องตัวเอง แต่เวลาผ่านไป ความสมัพนัธ์ของ
เธอกับผู้คุมกลับยิ่งซับซ้อนมากขึ้น

Sun 8 Sep / 15.00 / 113 min / Poland / 1989

วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. เศรษฐีอนาถา 
(โปรแกรมชน/ชั้น)
๒๔๙๙ / กำากับโดย วสันต์ สุนทรปักษิน / สร้างโดย เอส. อาร์. 
ฟิล์ม / นำาแสดงโดย ระเบยีบ อาชนะโยธิน, เสถยีร ธรรมเจริญ, 
เจิม ปั้นอำาไพ, ประภาพรรณ นาคทอง / ความยาว ๑๑๗ นาที

ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง สาขา
ภาพยนตร์ยอดเยีย่ม ประจำาปี ๒๕๐๐ ซึง่ถอืเป็นการ
ประกวดภาพยนตร์ระดับชาติครั้งแรกของประเทศ 
ไทย สร้างจากนิยายของสันต์ เทวรักษ์ เล่าเรื่องราว
ของพนักงานบำารุงรักษารถไฟขี้ เมาที่ได ้รับเงิน 
สิบล้านบาทจากเศรษฐีผู ้ไม ่สมหวังในความรัก  
โดยมีข้อแม้ว่าต้องใช้เงินให้หมดภายในหนึ่งปี

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. หัวใจทรนง 
The Adventure of Iron Pussy    
(โปรแกรมชน/ชั้น)
๒๕๔๗ / กำากับโดย อภิชาติพงศ์ 
วรีะเศรษฐกลุ / สร้างโดย Kick the 
Machine, G-Gate Production / 
นำาแสดงโดย กฤษดา สุโกศล 
แคลปป์, ไมเคิล เชาวนาศัย / 
ความยาว ๘๙ นาที

ภาพยนตร์แนวแอก็ชนัเสียดสี 
เล่าเรือ่งราวของ ไออ้อน พซุซี่ 
ผู ้เปลี่ยนจากอะโกโก้บอยมาเป็นนักสู้ปราบปราม
อาชญากรรม เนื่องจากเห็นการถูกข่มเหงอย่างไม่
เป็นธรรมต่อผู้ใช้แรงงานทางเพศ โดยคราวนี้เธอ 
ต้องปลอมตัวเป็นสาวใช้ไปอยู่ยังคฤหาสน์ห่างไกล 
เพื่อสืบเรื่องของมาดามปอมปาดอยตามคำาสั่งของ
รัฐบาล แต่เธอกลับตกหลุมรัก แทง บุตรชายของ
มาดาม ผู้เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย

Wed 4 Sep / 17.30 / 89 min / Thailand / 2004

วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. Muddy River 
(โปรแกรมพิเศษวันสถาปนาหอภาพยนตร์)
๒๕๒๔ / กำากับโดย Kõhei Oguri / 
สนับสนุนโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น 
กรงุเทพฯ / นำาแสดงโดย Takahiro 
Tamura,  Mar iko Kaga / 
ความยาว ๑๐๕ นาที  (ภาษาญีปุ่น่ 
คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ญี่ปุ ่นที่ได้เข้าชิง 
รางวลัออสการ์ สาขาภาพยนตร์
ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕  เล่าถึงเรื่องราวชีวิตและมิตรภาพ
ของเด็ก ๆ สามคน ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
ท่ามกลางการดำาเนินชีวิตอันยากลำาบากของพ่อแม่
พวกเขาที่มีอาชีพแตกต่างกัน โดยมีฉากหลังเป็น
แม่นำ้าอาจิ แม่นำ้าโคลนแห่งโอซาก้า

เวลา ๑๕.๐๐ น. 
กิจกรรมพิเศษวันสถาปนาหอภาพยนตร์ 

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๑) 

๒๓

วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็ดน้อย (โปรแกรมชน/ชั้น)

๒๕๑๑ / กำากับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์
ยุคล / สร้างโดย อัศวินภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย ไชยา สุริยัน, 
สุทิศา พัฒนุช / ความยาว ๑๖๗ นาที

ภาพยนตร์เพลงรักหวานซึ้ง ว่าด้วยความรักระหว่าง
สาวชาวไร่กบัหนุม่ลกูผูดี้ในกรงุ เร่ืองราวของ ศักดิช์ยั 
ชายหนุม่ถูกส่งให้มาวดัทีส่ำาหรบัตดัทำาถนนจนพบรกั
กบั เป็ดน้อย สาวบ้านไร่หน้าหวาน แต่ความแตกต่าง
ทางชนชั้นทำาให้เธอเป็นที่รังเกียจของครอบครัว 
ชายหนุ่มที่กำาลังหวังจะได้มรดกจากเจ้าคุณปู่ ผู้มี
ข ้อแม้ว ่าศักดิ์ชัยจะต้องหาคู ่ครองที่ท ่านพอใจ 
เท่านั้น

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. แผลเก่า (โปรแกรมชน/ชั้น)

๒๕๕๗ / กำากบัโดย ม.ล.พันธ์ุเทวนพ 
เทวกุล / สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม 
อินเตอร์เนชั่นแนล / นำาแสดงโดย 
ชัยพล จูเล่ียน พูพาร์ต, ดาวิกา 
โฮร์เน่ / ความยาว ๑๓๑ นาที

ฉบับล่าสุดของภาพยนตร์ท่ี
ดัดแปลงจากบทประพันธ์
อมตะของไม้ เมืองเดิม บอก
เล่าเรื่องราวความรักอมตะ
แห่งท้องทุ่งบางกะปิของ ขวัญและเรียม คู่รักที่เคย
ร่วมสาบานว่าจะรักกันตราบจนวันตาย แต่เพราะ
ครอบครัวที่มีเรื่องบาดหมางกันตั้งแต่อดีต เป็นเหตุ
ให้ทั้งคู่ต้องแยกจากกัน ก่อนที่โชคชะตาจะนำาพา 
ให้ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง ในวันที่พวกเขามีความ 
แตกต่างทางชนชั้น

 = English Language or English Subtitle



วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. แจ๋ว 
(โปรแกรมชน/ชั้น)
๒๕๔๗ / กำากับโดย ยงยุทธ  
ทองกองทุน / สร้างโดย จีเอ็มเอ็ม 
ไท หับ / นำาแสดงโดย พรชิตา ณ 
สงขลา, ปาณิสรา พิมพ์ปรุ / 
ความยาว ๙๐ นาที

เร่ืองราวของสาวใช้สี่คนที่
เบื้องหน้าดูปรกติธรรมดา 
แต่เบื้องหลังกลับเป็นสายลับไฮเทค ที่รวมตัวกัน 
เพ่ือตามสบืเรือ่งของผูท้รงอทิธพิลในภารกจิลบัระดบั
ชาติ โดยมี ประเสริฐ ข้าราชการหนุ่มใหญ่ให้ความ
ช่วยเหลือ แต่ความซ่ือของพวกเธอเองนั้น ก็ทำาให้
ปฏิบตักิารครัง้น้ีต้องเป็นไปอย่างวุ่นวายและทลุกัทุเล

วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ทองพูน โคกโพ ราษฎร 
เต็มขั้น (โปรแกรมชน/ชั้น)

๒๕๒๐ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย  
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย จตุพล ภูอภิรมย์, วิยะดา 
อุมารินทร์, ภิญโญ ปานนุ้ย / ความยาว ๑๒๔ นาที

ภาพยนตร์เรื่องสำาคัญของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม  
ยุคล  เล่าเร่ืองราวของ ทองพูน ผู้พาลูกชายวัย ๕ 
ขวบ เดินทางจากอีสานเข้ากรุงเทพฯ และนำาเงินที่
ได้จากการขายที่นามาซื้อแท็กซี่เป็นของตนเอง แต่
เขากลับถูกหลอกเอารถไปขาย และจำาต้องพ่ายแพ้
แก่ระบบสงัคมทีไ่ม่ให้โอกาสคนจนต่อสูเ้พือ่สทิธขิอง
ตนเอง

วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ฉลาดเกมส์โกง 
(โปรแกรมชน/ชั้น)
๒๕๖๐ / กำากบัโดย นฐัวฒุ ิพูนพริยิะ / 
สร้างโดย จดีเีอช ห้าห้าเก้า / นำาแสดง 
โดย ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง,  
ชานน สันตินธรกุล / ความยาว 
๑๒๙ นาที

ภาพยนตร ์ ไทยที่นับ เป ็น 
ปรากฏการณ์แห่งปี ๒๕๖๐ 
เล่าเรือ่งราวของ ลิน นกัเรยีน
เรียนดีที่คิดธุรกิจการให้ลอกข้อสอบแก่เพื่อน ๆ  
ไฮโซ จนสร้างรายได้ให้เธอเป็นอย่างงาม แต่เร่ืองราว
กลับบานปลาย เมื่อเธอตัดสินใจวางแผนเดินทางไป
โกงข้อสอบ STIC ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
ระดับนานาชาติ ถึงประเทศออสเตรเลีย

วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒

กิจกรรมอบรมครูในโครงการ 
“น�าภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน”

(งดฉายภาพยนตร์)

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก
ฉาย A Clockwork Orange (๒๕๑๔) เวลา ๑๒.๐๐ น.  
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บัตรราคา ๑๒๐ บาท  
๑๔๐ บาท และ ๑๖๐ บาท (งดฉายภาพยนตร์ที ่
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น.
ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี 

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

วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กิจกรรมจัดฉายผลงานภาพยนตร์สั้นระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ทีเ่ข้าร่วมประกวดในโครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่ม
เอเชียตะวันออก (JENESYS 2019) และประกาศผล
เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก ๙ คน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. Blindspotting  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๖๑ / กำากับโดย Carlos 
López Estrada / สนับสนุนโดย 
โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซีเอ / 
นำาแสดงโดย Daveed Diggs, 
Rafael Casal / ความยาว ๙๕ 
นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยาย
ภาษาไทย)

คอลลนิ ต้องผ่านช่วงทณัฑ์บน
สามวันสดุท้ายให้ได้ก่อนท่ีจะ
เริ่มต้นชีวิตใหม่ เขาและ ไมลส์ เพื่อนซี้ได้แต่เฝ้ามอง
ย่านทีพ่วกเขาโตมาเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ เม่ือ
เกิดเหตุการณ์บางอย่างทำาให้คอลลินต้องละเมิด
ทัณฑ์บน ทั้งสองหนุ่มจึงต้องรักษามิตรภาพเอาไว้ 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ทำาให้เห็น
ความแตกต่างของกันและกันมากขึ้น

Thu 12 Sep / 17.30 / 95 min / USA / 2018

วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. สาย สีมา นักสู้สามัญชน 
(โปรแกรมชน/ชั้น)
๒๕๒๔ / กำากบัโดย หนุม่ '22 / สร้างโดย พฆิเณศภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย โปรยชัย ชโลมเวยีง, ศรอนงค์ นวศลิป์ / ความยาว 
๙๙ นาที 

ภาพยนตร์ที่สร้างจากนวนิยายเรื่องปีศาจ ของเสนีย์ 
เสาวพงศ์ ซ่ึงส่งผลสะเทือนอย่างรุนแรงต่อกลุ ่ม
ปัญญาชนในยุค ๑๔ ตุลา และยังคงได้รับการพูดถึง
อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เรื่องราวของ สาย สีมา 
ทนายความหนุ่มผู้เปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์แห่งการ
ต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมกันทางชนชั้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับตระกูลผู ้ดีของคนรัก ที่เหยียดหยาม 
เขา เพียงเพราะ
เ ข ามี พ้ื น เพมา
จากครอบครั ว
ชาวนา

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. เทพธิดาโรงงาน  
(โปรแกรมชน/ชั้น)
๒๕๒๕ / กำากับโดย ยุทธนา 
มุกดาสนิท / สร้างโดย ไฟว์
สตาร์ โปรดกัชัน่ / นำาแสดงโดย 
เกรยีงไกร อณุหะนนัทน์, จารุณี 
สุขสวัสดิ์ / ความยาว ๑๑๘ 
นาที

ภาพยนตร์แนววิพากษ์
สังคม เล่าเรื่องราวของ 
อ้อย สาวชนบทที่เข้ามา
ทำางานในโรงงานทอผ้า 
และได้รู้จัก ป้าจันทร์ ซึ่งเธอเคารพรักเหมือนแม่  
แม้ป้าจันทร์จะได้รับตำาแหน่งเทพธิดาโรงงาน แต่
กลับถูกโรงงานทอดทิ้งเมื่อป่วยหนัก ส่งผลให้อ้อย
โกรธแค้นโรงงานที่หลอกใช้ลูกจ้างและไม่เคย 
เหลียวแล

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ปัญญา เรณู 
(โปรแกรมชน/ชั้น)
๒๕๕๔ /  กำ ากับ โดย บิณฑ ์  
บรรลือฤทธิ์ / สร้างโดย บิณฑ์ บูม 
บิสซิเนส / นำาแสดงโดย โชติทิวัตถ์ 
ผลรัศมี, สุธิดา หงษ์สา / ความยาว 
๑๐๐ นาที

ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดให้เห็น
ถึงมิตรภาพในวัยเยาว์ที่ไม่มี
การแบ่งชนชัน้ ว่าด้วยเร่ืองราว
ของ ปัญญา เด็กชายผู้มีฐานะยากจนแต่มีพรสวรรค์
ด้านร้องเพลง ซึ่งต้องฝ่าฟันคู่แข่งตัวฉกาจ เพื่อ 
ก้าวตามฝันสู่การแข่งวงโปงลางในระดบัจังหวดัให้ได้  
โดยมี เรณู เด็กสาวแสนซนและผองเพื่อนจากเมือง
กรุงคอยช่วยเหลือ

สนับสนุนการฉายภาพยนตร์ต่างประเทศโดย
 = English Language or English Subtitle



วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. ชู้     (โปรแกรมตา+กล้อง)

๒๕๑๕ / กำากับโดย เป๊ียก โปสเตอร์ / สร้างโดย เป๊ียก โปสเตอร์ / 
นำาแสดงโดย วันดี ศรีตรัง, กรุง ศรีวิไล / ความยาว ๑๔๕ นาที

ผลงานการกำากับของเปี๊ยก โปสเตอร์ ที่รวมช่างถ่าย
หนังคนสำาคัญในยุคก่อนหน้ามาถึง ๓ คน คือ โสภณ 
เจนพานิช, โชน บุนนาค และ พูนสวัสดิ์ ธีมากร โดย
ตัวเขาเองรับตำาแหน่งผู้กำากับภาพ เล่าเร่ืองราวของ 
เชิง ชายหนุ่มผู้อยู่เพียงลำาพังบนเกาะ ที่ได้ช่วยหญิง
สาวชื่อ เรียม ไว้จากการจมนำ้ากระทั่งอยู่กินมีลูก 
ด้วยกัน วันหนึ่งเชิงถูกพิษสาหร่ายเข้าที่ตาระหว่าง
งมหาไข่มุก เรียมจึงต้องไปยังเกาะเพื่อตามหมอมา
รักษา แต่กลับพบ เทพ คนรักเก่า แผนร้ายที่หวังฮุบ
ไข่มุกจากเชิงจึงเริ่มขึ้น

Sun 29 Sep / 13.00 / 145 min / Thailand / 1972

เวลา ๑๕.๐๐ น. นางไม้ (โปรแกรมตา+กล้อง)

๒๕๕๒ / กำากับโดย เป็นเอก รัตนเรือง / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ 
โปรดกัชัน่, โฟทิสสโิม ฟิล์ม / นำาแสดงโดย วนดิา เตมิธนาภรณ์, 
นพชยั ชยันาม, ชมะนนัทน์ วรรณวนิเวศร์ / ความยาว ๙๒ นาที

ผลงานรางวัลสุพรรณหงส์และชมรมวิจารณ์บันเทิง 
สาขากำากับภาพยอดเยีย่มของ ชาญกจิ ชำานิวกิยัพงศ์ 
ตากล้องคู่ใจของเป็นเอก รัตนเรือง เล่าเรื่องราวของ 
เมย์ หญิงสาวที่มีพร้อมทั้งธุรกิจและความรักจาก  
นพ แฟนหนุม่ช่างภาพ แต่เธอยงัแอบไปมสีมัพนัธ์กบั
ชายอื่น กระทั่งวันหนึ่ง นพได้หายตัวไปในป่าอย่าง
ลึกลับ ขณะเดินทางไปถ่ายภาพธรรมชาติ ก่อนจะ
กลับมาในแบบที่ไม่เหมือนเดิม 

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. บ้านทรายทอง 
(โปรแกรมชน/ชั้น)
๒๕๒๓ / กำากับโดย รุจน์ รณภพ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์  
โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย พอเจตน์ แก่นเพชร, จารุณี  
สุขสวัสดิ์ / ความยาว ๑๓๗ นาที 

ภาพยนตร์ที่สร ้าง
จากบทประพันธ ์
ของ ก.สุรางคนางค์ 
เล ่าเรื่องราวของ 
พจมาน พินิจนันต์ 
หญิงสาวผู้ก้าวเข้า
มาอยูใ่นบ้านทรายทอง ตามคำาสัง่เสยีสดุท้ายของพ่อ
เพื่อเรียนต่อในกรุงเทพฯ แต่เธอกลับถูกกลั่นแกล้ง
สารพดัโดยหม่อมพรรณรายและหญิงเลก็ ด้วยความ
เกลียดชังเพราะกลัวว่าพจมานจะพรากบ้านหลังนี้ 
ไปครอง

เวลา ๑๕.๓๐ น. เงิน เงิน เงิน 
(โปรแกรมชน/ชั้น)
๒๕๒๖ / กำากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ 
โปรดักช่ัน / นำาแสดงโดย เกรียงไกร อุณหะนันทน์, อภิรดี  
ภวภูตานนท์, ล้อต๊อก / ความยาว ๑๒๙ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากหนังเพลงเรื่องดังในอดีต 
บอกเล่าเรื่องราวของลูกชายนายทุนเงินกู้หน้าเลือด
ที่ได้รับมอบหมายให้ไปเก็บค่าเช่าท่ีจากชาวบ้านใน
ชุมชนแออัด แต่เขากลับไปตกหลมุรัก แก้ว สาวสลัม
จอมแก่น และเลือกที่จะอยู่ข้างชาวบ้าน เมื่อพ่อ 
ของเขาประกาศจะสร้างคอนโดมิเนียมและไล่พวก
ชาวบ้านไปจากพื้นที่แห่งนี้

วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. หนึ่งใจ..เดียวกัน 
(โปรแกรมชน/ชั้น)
๒๕๕๑ / กำากับโดย สิริปปกรณ์ วงศ์จริยวัตร / สร้างโดย  
โอเรียนทัล อายส์ / นำาแสดงโดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน- 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, ศุกลวัฒน์ คณารศ, ศิรพันธ์ 
วัฒนจินดา / ๙๘ นาที 

พิมพ์ดาว เป็นนักธุรกิจ 
หญิงที่ประสบความสำาเร็จ 
เธอคิดว ่าความสำาเร็จที่
สมบูรณ์นั้นประกอบด้วย
ชื่อเสียงและความมั่งคั่ง  
จนเมื่อเธอสูญเสียลูกสาว
ไปจากอบุตัเิหตทุางรถยนต์ 
เธอได้ตัดสินใจมุ ่งหน้าสู ่
ชนบทเพ่ือพัฒนาโรงเรียนที่ยากจน ทำาให้เธอได้พบ
กบัโรงเรียนเพยีงหลวง โรงเรยีนเลก็ ๆ  ทีอ่ยูท่่ามกลาง
ธรรมชาติ และได้เรียนรู้ถึงการให้ การแบ่งปัน และ
ใจที่เป็นสุขจากผู้คนที่นี่

วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. คนภูเขา (โปรแกรมตา+กล้อง)

๒๕๒๒ / กำากบัโดย คุณาวฒุ ิ/ สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ / 
นำาแสดงโดย มนตรี เจนอักษร, วลัยกร เปาวรัตน์, สุภาวดี  
เทียนสุวรรณ / ความยาว ๑๓๓ นาที

อาโยะ ชาวเขาเผ่า
อีก้อ ที่ถูกขับไล่
เพียงเพราะเมีย
ของเขาคลอดลูก
ฝาแฝดซึ่ งถือว ่า 
จะนำาโชคร้ายมา 
สู่เผ่าตามความเชื่อดั้งเดิม อาโยะและเมียต้องระหก
ระเหนิเร่ร่อนออกจากเผ่าไปพบกบัอปุสรรคมากมาย 
รวมไปถึงขบวนการค้าฝิ่นเถื่อน ผลงานการกำากับ
ภาพของ ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์ ตากล้องถ่ายหนัง 
คนสำาคัญที่โด่งดังมาต้ังแต่ยุค ๑๖ มม. และได้ร่วม
แสดงในบทผู้เฒ่าชาวเขาในเรื่อง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. Deste Lado da Ressurreição 
(This Side of Resurrection)  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๔ / กำากับโดย Joaquim 
Sapinho / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำา
ประเทศไทย / นำาแสดงโดย Joana 
Barata, Pedro Sousa / ความยาว 
๑๑๗ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำา
บรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ อิเนส ผู ้ออก 
เดินทางตามหา ราฟาเอล  
พีช่ายผูก้ลบัมาโต้คล่ืนอีกครัง้อย่างบ้าคล่ังและไม่กลัว
ความตาย ท่ามกลางคำาโกหก ท่าทีของแม่ และการ
หวนกลับคืนมาของพี่ชาย อิเนสได้เผชิญหน้ากับ 
ทางตนัของชวีติ แต่อาจเป็นหนทางตนัทีน่ำาครอบครวั
ของเขากลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้ง

Thu 26 Sep / 17.30 / 117 min / Portugal / 2011

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. โหมโรง (โปรแกรมตา+กล้อง)

๒๕๔๗ / กำากับโดย อิทธิสุนทร 
วิชัยลักษณ์ / สร้างโดย สหมงคล
ฟิล์ม อนิเตอร์เนช่ันแนล / นำาแสดง
โดย อนุชิต สพันธุ ์พงษ์, อดุลย์  
ดุลยรัตน์, ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า / 
ความยาว ๑๐๑ นาที  

ภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของ 
“หลวงประดิษฐไพเราะ” 
บรมครูดนตรีไทยแห่งยุค
รัตนโกสินทร์ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงบั้นปลายชีวิต 
ในวันที่ดนตรีไทยถูกคุกคาม เมื่อรัฐบาลจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม มีนโยบายเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตก 
เพื่อปรับปรุงประเทศให้มีความทันสมัย ผลงาน
รางวัลตุ๊กตาทองและสุพรรณหงส์ สาขากำากับภาพ
ยอดเยี่ยมของ ณัฐวุฒิ กิตติคุณ 

วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒
รายการภาพยนตร์สโมสร

เวลา ๑๓.๐๐ น. An Elephant Sitting Still 
๒๕๖๑ / กำากับโดย Hu Bo / 
สนับสนุนโดย Hal Distribution / 
นำาแสดงโดย Yu Zhang, Yuchang 
Peng / ความยาว ๒๓๐ นาที 
(ภาษาแมนดาริน คำาบรรยายภาษา
อังกฤษและไทย)

ผลงานกำากับภาพยนตร์เรื่อง
แรกและเรื่องสุดท้ายก่อน 
เสียชีวิตของผู ้กำากับ หูโบ 
เจ้าของรางวลัผู้กำากับหน้าใหม่จากเทศกาลภาพยนตร์
เบอร์ลินและรางวัลม้าทองคำา สาขาภาพยนตร ์
ยอดเยีย่ม บทดัดแปลงยอดเยีย่ม และขวัญใจมหาชน  
เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวละคร ๔ คน ที่ดิ้นรนหาทาง
ต่ออนาคตตัวเอง ในเมืองที่ชีวิตไร้ทางออก พวกเขา
ดำาดิ่งลงสู่เขาวงกตของเมือง และการออกจากเมือง
อาจเป็นการต่ออนาคตของพวกเขาอีกครั้ง 

Sat 28 Sep / 13.00 / 230 min / China / 2018

เวลา ๑๗.๐๐ น.
สนทนากับ ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี ผู้จัดจำาหน่าย
ภาพยนตร์จาก Hal Distribution



วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. 14 ตลุา สงครามประชาชน  
(โปรแกรมตา+กล้อง) 
๒๕๔๔ / กำ ากับโดย บัณฑิต  
ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย ไฟว์สตาร์  
โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย ภาณุ  
สุวรรณโณ, พิมพรรณ จันทะ / 
ความยาว ๑๑๖ นาท ี(ภาษาไทย คำา
บรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์กึ่งชีวประวัติของ
เสกสรรค์ ประเสรฐิกลุ เริม่ตัง้แต่ 
การก้าวขึน้มาเป็นผูน้ำานกัศกึษาในช่วงเหตุการณ์ ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๑๖ จนถึงการตัดสินใจเข้าป่าเพื่อลี้ภัย
จากการกวาดล้างของรัฐบาลไทย เข้าร่วมกับพรรค
คอมมวินสิต์แห่งประเทศไทย กระทัง่ถอนตวัออกจาก
ป่าเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ ผลงานรางวัลตุ๊กตาทอง สาขา
กำากับภาพยอดเยี่ยมของ ธีระวัฒน์ รุจินธรรม

Tue 1 Oct / 17.30 / 116 min / Thailand / 2001  

วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. อินทรีทอง  
(โปรแกรมรำาลึก มิตร ชัยบัญชา) 
๒๕๑๓ / กำากบัโดย มติร ชยับญัชา / สร้างโดย สมนกึภาพยนตร์  / 
นำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว 
๑๐๔ นาที

ผลงานภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายในชีวิตของ มิตร  
ชัยบัญชา ที่ติดตรึงในความทรงจำาคนไทยทั้งชาติ 
เรือ่งราวของ โรม ฤทธไิกร ผูใ้ช้ชวีติปกตอิย่างสำาราญ
ในช่วงที่บ้านเมืองอยู่ในความสงบ จนไม่ต้องเปลี่ยน
ตนเองเป็นอินทรีแดงอีกต่อไป ทว่าหลังจากการ 
ปรากฏตัวของอินทรีแดงตัวปลอม ที่ออกปล้นฆ่า 
ผู้คนอย่างโหดเหี้ยมต่อเนื่อง เขาจึงจำาต้องกลับ 
มาสืบหาความจริงอีกครั้ง ด้วยการสวมหน้ากาก 
อินทรีทอง

Tue 8 Oct / 17.30 / 105 min / Thailand / 1970

วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. สามเกลอเจอล่องหน 
(โปรแกรมรำาลึก มิตร ชัยบัญชา)
๒๕๐๙ / กำากับโดย ฉลวย ศรีรัตนา / สร้างโดย ศรีโรจน์
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มิตร ชยับญัชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / 
ความยาว ๑๐๘ นาที

ผลงานการแสดงของ มิตร ชัยบัญชา ท่ีสร้างจาก
นยิายชดุเรือ่งดงัของ ป.อนิทรปาลติ เรือ่งราวเกดิขึน้
เมื่อสามเกลอ พล นิกร และกิมหงวน ต้องต่อกรกับ
สายลับล่องหน ซึ่งฝ่ายผู้ก่อการร้ายส่งเข้ามาสังหาร 
ดร.ดิเรก นักวิทยาศาสตร์คนสำาคัญของไทย แม้จะ
สามารถหยุดยั้งแผนร้ายนี้ได้ แต่ปัญหากลับเกิดข้ึน 
เมื่อสามเกลอพบว่าสายลับล่องหนเป็นสาวสวยที่
ทำาให้พวกเขาต้องหวั่นไหว

เวลา ๑๕.๐๐ น. 7 พระกาฬ 
(โปรแกรมรำาลึก มิตร ชัยบัญชา) 
๒๕๑๐ / กำากับโดย ชาลี อินทรวิจิตร / สร้างโดย อินทรวิจิตร 
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มิตร ชยับญัชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / 
ความยาว ๑๔๑ นาที

เมื่อนักโทษ ๗ คน หลุดพ้นจากการควบคุมระหว่าง
ถูกนำาตัวไปฝากขัง จนถูกประกาศจับจากตำารวจ 
ทั่วประเทศ องค์กรก่อการร้ายซ่ึงกำาลังรวบรวมคน
เพื่อก่อวินาศกรรมครั้งใหญ่ในไทย จึงได้ออกตามตัว
พวกเขามาร่วมมอืกันในปฏบิติัการนี ้แต่ไม่มใีครรูว่้า
ในบรรดานักโทษทั้งเจ็ดคนนี้ จะมีสายลับของไทย
แฝงตัวอยู่เพื่อหมายหยุดยั้งแผนการดังกล่าว

วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย

เวลา ๑๓.๐๐ น.
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์
ของชาติ ครั้งที่ ๙

เวลา ๑๕.๓๐ น. แผลเก่า   
(โปรแกรมพิเศษวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย) 
๒๕๒๐ / กำากบัโดย เชดิ ทรงศรี / สร้างโดย เชดิไชยภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, นันทนา เงากระจ่าง / ความยาว 
๑๓๒ นาที

ภาพยนตร์รักอมตะที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ เมื่อ พ.ศ. 
๒๕๕๔ สร้างจากวรรณกรรม
ขึ้นหิ้งของไม้ เมืองเดิม โดย
หอภาพยนตร์บูรณะข้ึนใหม่
จากฟิล์มในการอนุรักษ์ เล่า
เรื่องราวโศกนาฏกรรมของ ขวัญและเรียม คู่รักแห่ง
ท้องทุง่บางกะปิทีส่าบานกับเจ้าพ่อไทรว่าจะซือ่สัตย์
ต่อกัน แต่พ่อของเรียมกลับกีดกันด้วยการขายเรียม
ให้ไปอยู่กับคุณนายทองคำาที่บางกอก เมื่อเรียมกลับ
มาเยี่ยมบ้าน ขวัญก็พบว่าเธอดูสูงส่งจนไม่เหมือน
เรียมคนเดิมอีกต่อไป

วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. รัก-ออกแบบไม่ได้
(โปรแกรมตา+กล้อง)  
๒๕๔๑ / กำากบัโดย ภญิโญ รูธ้รรม / 
สร้างโดย แกรมมี่ภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย เร แมค็โดแนลด์, อมติา 
ทาทายัง / ความยาว ๑๐๙ นาที

ผลงานการถ่ายภาพรางวัล
ตุ๊กตาทอง สาขากำากับภาพ
ยอดเยี่ยมของ วันชัย เล่งอิ้ว 
เล่าเร่ืองของกลุ ่มเพื่อนรัก
นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ อาร์ท, 
ปืน, ปริม, ฝุ่น และชมพู่ ท่ีบังเอิญมีกรุ๊ปเลือดโอ
เหมือนกัน แต่แล้วความสัมพันธ์ของเพื่อนกลุ่มโอนี้
กลบัเกดิเป็นความขดัแย้ง เมือ่ปืนและอาร์ทต่างรูส้กึ
พิเศษกับปริม และตัวฝุ่นเองก็เริ่มรักปืนเกินเพื่อน 

วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. เหนือมนุษย์ 
(โปรแกรมรำาลึก มิตร ชัยบัญชา)
๒๕๐๒ / กำากบัโดย วจิติร คณุาวฒุ ิ/ 
สร้างโดย ยูเนียนฟิล์ม / นำาแสดง
โดย มิตร ชัยบัญชา, เกศริน ปัทม-
วรรณ / ความยาว ๙๒ นาที

ผลงานการแสดงภาพยนตร์ใน
ยคุแรก ๆ ของ มติร ชยับญัชา 
เล ่า เรื่องราวของ เกรียง 
กัมปนาท หนุ ่มเจ ้าเล ่ห ์ผู ้
จองหอง ที่ได้ปลอมตัวเข้าไปเป็นสายสืบในภารกิจ 
ส่งมอบกล่องสีนำ้าเงินลึกลับของแก๊งโจรร้ายชาวไทย
ที่แฝงอยู่ในคราบชาวต่างชาติโดยมี อัปสร หญิงสาว
ที่คอยร่วมมอืชว่ยเหลือให้เขาประสบความสำาเรจ็ใน
ภารกิจสุดแสนอันตราย

วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. El Espiritu de la Colmena 
(The Spirit of the Beehive)  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๑๖ / กำากบัโดย Víctor Erice  / 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัคร- 
ราชทตูสเปน ประจำาประเทศไทย / 
นำาแสดงโดย Ana Torrent,  
Fernando Fernán Gómez / 
ความยาว ๙๘ นาที (ภาษาสเปน 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

หนึ่งในผลงานมาสเตอร์พีซ
ของวงการภาพยนตร์สเปน 
ซึ่งโดดเด่นทั้งงานภาพและความหมายทางการเมือง
ทีซ่่อนไว้ภายใต้เรือ่งราวของ อนา เดก็หญงิวยั ๖ ขวบ
ที่อาศัยอยู่กับครอบครัวในช่วงที่สงครามกลางเมือง
เพ่ิงสิ้นสุดลง พร้อมด้วยการขึ้นครองอำานาจของ 
นายพลฟรังโก วันหนึ่ง เธอได ้ชมหนังขาวดำา 
สยองขวัญเรื่อง Frankenstein จากคณะหนังเร ่
เข้ามายังหมู ่บ้านของเธอ ส่งผลให้อนาตัดสินใจ 
ออกตามหาปีศาจด้วยตัวเธอเอง

Sun 6 Oct / 13.00 / 98 min / Spain / 1973

เวลา ๑๕.๐๐ น. Toni Erdmann  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๙ / กำากบัโดย Maren Ade / 
สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ ่ 
ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Peter Simonischek,  
Sandra Hüller / ความยาว 
๑๖๒ นาที (ภาษาเยอรมัน คำา
บรรยายภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์ตลกร้ายที่สร้าง
ความประทับใจให้ผู ้ชมและกวาดรางวัลมาแล้ว 
ทัว่โลก เล่าเรือ่งราวความสัมพนัธ์ของ โทน ีแอร์ดมนัน์ 
พ่อวัยเกษียณที่รักสนุก ผู้เคยเป็นครูสอนดนตรี กับ 
อินเนส ลูกสาวที่เป็นนักธุรกิจหญิงสุดแกร่ง วันหนึ่ง  
โทนีอยากเซอร์ไพรส์ลูกสาวด้วยการไปเยี่ยมเธอที่
บูคาเรสต์ ในขณะที่อินเนสเองก็กำาลังอยู ่ในช่วง 
หวัเล้ียวหวัต่อในหน้าทีก่ารงาน สถานการณ์ป่ันป่วน
จึงเกิดขึ้น 

Sun 6 Oct / 15.00 / 162 min / Germany / 2016



วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. ไชยา 
(โปรแกรมตา+กล้อง) 
๒๕๕๐ / กำากับโดย ก้องเกียรติ  
โขมศิริ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์  
โปรดักช่ัน / นำาแสดงโดย อัครา 
อมาตยกุล, สนธยา ชิตมณี / 
ความยาว ๑๑๒ นาที

ผลงานการถ ่ายภาพของ 
สยมภ ู มุกดีพร้อม ตากล้อง
ไทยท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังในระดับนานาชาติ เล ่า 
เรื่องราวของ เปี๊ยก สะหม้อ และเผ่า เด็กชาวใต้สาม
คนเข้าสูว่งการมวยด้วยหวงัตามรอย แกร่งศึก พีช่าย
ของเผ่าที่เป็นยอดมวยดังประจำาเวทีลุมพินี แต่กลับ
ต้องพบความจริงว่า แกร่งศึกฆ่าตัวตายอย่างมี 
เงือ่นงำา พร้อม ๆ  กบัเห็นความฟอนเฟะหลงัฉากวงการ 
มวย พวกเขาจึงต้องเลือกว่าจะอยู่ในโลกเถื่อนเพื่อ
เงินทอง หรือหยัดยืนบนเวทีเพื่อพิสูจน์ศักดิ์ศรีแห่ง
มวยไชยา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. พยัคฆ์ยี่เก 
(โปรแกรมตา+กล้อง) 
๒๕๒๖ / กำากับโดย คมน์ อรรฆเดช / สร้างโดย โคลีเซ่ียม 
ฟิล์ม / นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, เดวิด เจียง, ฉีเส้าเฉียน, 
ม.ล. สุรีวัลย์ สุริยง, ชลิดา เสาวดี / ความยาว ๑๐๘ นาที

ภาพยนตร์บู๊ที่นำา ๓ พระเอกแห่งเอเชียในยุคนั้น คือ 
สรพงศ์ ชาตรี  เดวิด เจียง และฉีเส้าเฉียน มาปะทะ
กนั เล่าเร่ืองราวของ ทวนทอง สะท้านพรหม พระเอก
ลิเกเนื้อหอม และคณะลิเกของเขาที่ถูก ผู้ใหญ่เปียง 
ผู้มากอิทธิพลคุกคาม ผลงานการร่วมถ่ายภาพของ 
พิพัฒน์ พยัคฆะ และ มนู วรรณายก ซึ่งได้โชว์ฝีมือ
การถ่ายฉากต่อสู้ใหญ่ ๆ โดยเฉพาะฉากที่ต้องถ่าย
บนเครื่องร่อน

วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. อีแตน 
(โปรแกรมรำาลึก มิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๑ / กำากับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสร- 
มงคลการ / สร้างโดย ละโว้ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มิตร  
ชยับญัชา, อรญัญา นามวงศ์, วไิลวรรณ วฒันพานิช / ความยาว 
๑๘๐ นาที

พระยาภูมินทร์พิทักษ์ ประกาศจะยกมรดกให ้
หลานสาวทีเ่พ่ิงเกิด บรรดาอนภุรรยาและลูกเล้ียงจงึ
วางแผนกำาจัดหลานคนนี้ แต่กลับมีคนช่วยเอาไว้   
ส่งผลให้เธอไปเติบโตขึ้นในสลัม ที่ซึ่งทุกคนเรียกเธอ
ว่า อีแตน วันหนึ่ง เหล่าอนุภรรยากลับจ้างอีแตนให้
ปลอมเป็นหลานท่านพระยาฯ ด้วยความไม่รู้ เธอจึง
ได้กลับคืนชาติตระกูลที่แท้จริงอีกครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

วันสรรพสาตร
พบกับกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวลัยวงศ์ 
กรมหลวงสรรพสาตรศภุกจิ พระบดิาแห่งภาพยนตร์
สยาม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๒๒

วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. Son of Saul   
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๘ / กำากับโดย László 
Nemes / สนับสนุนโดย โรง 
ภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซเีอ / นำาแสดง
โดย Géza Röhrig, Levente 
Molnár / ความยาว ๑๐๗ นาที 
(ภาษาฮังการี คำาบรรยายภาษา
ไทย)

ภาพยนตร์ฮังการี ชนะเลิศ
รางวลัออสการ์ สาขาภาพยนตร์
ภาษาต่างประเทศยอดเยีย่ม  บอกเล่าเรือ่งราวในช่วง
สงครามโลกคร้ังที่ ๒ ของ ซาอูล ออสแลนเดอร์ 
นักโทษชาวยิวฮังกาเรียนที่มีหน้าที่ทำาลายศพของ
เพื่อนนักโทษที่ตายจากการถูกรมแก๊สพิษในค่าย
กักกัน กระทั่งวันหนึ่ง ซาอูลพบศพเด็กที่เขาเชื่อว่า
เป็นลูกชายของเขา ซาอูลจึงตัดสินใจขโมยศพไป
ประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งต้องเสี่ยงอันตรายและ 
เดิมพันด้วยชีวิต 

Fri 11 Sep / 17.30 / 107 min / Hungary / 2015

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. เงิน เงิน เงิน 
(โปรแกรมรำาลึก มิตร ชัยบัญชา)
๒๕๐๘ / กำากบัโดย พระเจ้าวรวงศ์- 
เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ / 
สร ้างโดย ละโว ้ภาพยนตร ์  / 
นำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา,  
เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว 
๑๙๖ นาที

ภาพยนตร์เพลงเรื่องดังแห่ง
ละโว้ภาพยนตร์ เล่าเรื่องราว
ของ ขุนหิรัญ นายทุนเงินกู้
หน้าเลือดที่ต้องผิดหวังหลังมอบหมายให้ อรรคพล 
หลานชายตัวดีนำาสัญญาเงินกู้ไปไล่ที่คนในชุมชน  
แต่เขากลับเลือกเข้าข้างชาวบ้าน จนขุนหิรัญยื่น 
ข้อเสนอให้หาเงินมา ๑ ล้านบาทเพื่อไถ่ที่ชุมชนให้
เป็นอสิระจากหนีเ้งินกู ้อรรคพลและพรรคพวกจงึเริม่
มหกรรมการหาเงินล้านที่แสนวุ่นวาย

วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. สติแตกสุดขั้วโลก 
(โปรแกรมตา+กล้อง) 
๒๕๓๘ / กำากบัโดย พจน์ อานนท์ / 
สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / 
นำาแสดงโดย แอนดริว เกร้กสัน, 
ปราโมทย์ แสงศร / ความยาว 
๑๐๔ นาที

ผลงานการถ ่ายภาพของ 
ปัญญา นิม่เจรญิพงศ์ ตากล้อง 
มากประสบการณ์ และร่วมงาน
กับผู้กำากับอย่างหลากหลาย 
เล่าเรื่องราวของเหล่าตัวละครจากหนังจีนกำาลัง
ภายในที่หลุดออกมาจากภาพยนตร์ มาพบกับกลุ่ม 
วัยรุ่นในโรงงิ้ว จนเกิดเป็นเรื่องวุ่นวายเมื่อพวกเขา
ต้องร่วมมือกันปราบจอมมาร

วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. งูผี (โปรแกรมรำาลึก มิตร ชัยบัญชา)

๒๕๐๙ / กำากับโดย รัตน์ เศรษฐภักดี / สร้างโดย เทพกร
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มิตร ชยับญัชา, เพชรา เชาวราษฎร์ /  
ความยาว ๑๓๘ นาที

เรือ่งราวของพญางขูาวทีเ่ข้าไปสิงทารกในครรภ์ของ
หญิงนางหนึ่ง ซึ่งเมื่อคลอดออกมาถูกชาวบ้านนำาไป
เล้ียงและต้ังชือ่ว่า บญุเหลือ โดยเล้ียงคู่กับ แว่นฟ้า 
ลูกสาวแท้ ๆ ของพวกเขาเอง วันหนึ่ง ได้เกิดคดี
ลกึลบัขึน้ในหมูบ้่านแห่งนี ้จนทางการต้องส่ง ประกติ 
ตำารวจหนุ่มปลอมตัว
เข้ามาสืบหาความจริง  
จนนำามาซึ่งความรัก
สามเส้าระหว่างสอง
สาวกบันายตำารวจหนุม่ 

๒๗

วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรชนคนสวย   
(โปรแกรมรำาลึก มิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๐ / กำากับโดย หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา / สร้างโดย 
ละโว้ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, มิสจิ้นหลู / 
ความยาว ๑๓๐ นาที

เรื่องราวของอดีตนายตำารวจหนุ่มที่ตัดสินใจออก 
ตามล่าแก๊งค้ายาเสพติดเพียงลำาพัง จนทำาให้เขาได้
พบกับ หลิน ลูกสาวอดีตหัวหน้าแก๊งคนก่อน ผู้เข้า
มาช่วยทลายแก๊ง เพื่อล้างแค้นคนที่สังหารพ่อเธอ
แล้วขึน้ครองอำานาจแทน ในขณะเดยีวกนัยงัมนีกัสบื
ไทยจากหน่วยต้านยาเสพติด เข้ามาพัวพันกับการ
ตามล่าล้างแค้นภายในแก๊งครั้งนี้

Mon 14 Oct / 13.00 / 130 min / Thailand / 1967



วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

วันหนังบ้าน
พบกับความอบอุ่นและหลากหลายเรื่องราวของ 
หนังบ้านทีน่่าสนใจ ในกจิกรรมวนัหนงับ้าน ครัง้ที ่๑๒ 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fapot.org

วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น.
ดูหนังคลาสสิกกับกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน 

ชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลกและวเิคราะห์วจิารณ์
ประเด็นต่าง ๆ  ที่มองเห็นในภาพยนตร์กับ กิตติศักดิ์ 
สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชั้นครู

วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. คนึงหา  
(โปรแกรมรำาลึก มิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๔ / กำากับโดย อนุมาศ บุนนาค / สร้างโดย อมรินทร์- 
ฤทธิศิลป / นำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์ / 
ความยาว ๑๐๙ นาที

ภมิู รตันบดนิทร์ ถูกแม่บังคับให้แต่งงานกับหญงิสาว
ทีเ่ขาไม่ได้รกั  จงึคิดหาวธิยีกเลิกการแต่งงาน เพราะ
เขามีคนรักแล้วอยู่ที่ต่างประเทศ ภูมิจึงได้ร่วมกับ 
ไผท เปิดรับสมัครหญิงสาวมาเป็นภรรยาแต่ในนาม 
ภาพยนตร์เรื่องนี้ มิตร ชัยบัญชา ถ่ายทำาค้างไว้ก่อน
จะเสียชีวิต ผู้สร้างจึงต้องนำา ชาติ ชัยภูมิ ผู้มีหน้าตา
คล้ายคลึงกัน มาแสดงแทนในฉากสุดท้ายของเรื่อง 
เพื่อให้หนังจบลงอย่างสมบูรณ์

วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. Die Tomorrow 
(โปรแกรมตา+กล้อง) 
๒๕๖๐ / กำากับโดย นวพล ธำารงรัตนฤทธิ์ / สร้างโดย VERY 
SAD PICTURES / นำาแสดงโดย พัชชา พูนพิริยะ, ชนนิกานต์ 
เนตรจุ้ย / ความยาว ๗๔ นาที

ภาพยนตร์ว่าด้วยเหตุการณ์ ๑ วันก่อนตายของ 
ตัวละครแต่ละตัว ซึง่ได้แรงบันดาลใจมาจากข่าวการ
เสียชีวิตบนหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน ผลงานการ
กำากับภาพอันโดดเด่นด้วยฉากลองเทกของ นิรมล 
รอสส์ ตากล้องหญิงร่วมสมัยคนสำาคัญของวงการ
หนังไทย 

เวลา ๑๕.๐๐ น. ปีหนึ่งเพื่อนกันและวัน
อัศจรรย์ของผม  (โปรแกรมตา+กล้อง) 

๒๕๓๖ / กำากบัโดย สมจรงิ ศรสีภุาพ / สร้างโดย ไท เอ็นเตอร์- 
เทนเมนต์ / นำาแสดงโดย ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, ศักด์ิสิทธ์ิ  
แท่งทอง / ความยาว ๑๑๐ นาที 

ผลงานรางวัลตุ๊กตาทองและชมรมวิจารณ์บันเทิง 
สาขากำากับภาพยอดเยี่ยมของ อานุภาพ บัวจันทร์ 
เล่าเรื่องราวของ ต้น หนุ่มนักศึกษาปีหนึ่งที่เดินทาง
กลับไปยังบ้านหลังเก่า และได้พบกับ เต้ย พ่ีชายที่
เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุไปนาน ซึ่งรอเขาอยู่ในร่าง
วิญญาณ ความผูกพันระหว่างพี่น้องต่างภพจึงได ้
เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. Gueule d'Ange (Angel Face)  
  (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๖๑ / กำากบัโดย Vanessa Filho / 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต
ฝรัง่เศส ประจำาประเทศไทย, สถาบนั
ฝรั่ ง เศส ประจำาประเทศไทย / 
นำาแสดงโดย Marion Cotillard, 
Ayline Aksoy-Etaix / ความยาว 
๑๒๑ นาท ี(ภาษาฝรัง่เศส คำาบรรยาย
ภาษาไทยและอังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่ได้เข้าชิงรางวัล Un Certain Regard 
ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ เล่าเรื่องราวของ 
มาร์ลีน แม่เลี้ยงเดี่ยวที่อาศัยอยู่กับ เอลลี ลูกสาววัย 
๘ ขวบ แต่วันหนึ่งเมื่อออกไปเที่ยวไนต์คลับ มาร์ลีน 
กลับตัดสินใจไม่กลับบ้านอีกต่อไป และทิ้งลูกน้อย
ของเธอไว้เพียงลำาพัง

Sun 20 Oct / 13.00 / 121 min / France / 2018

เวลา ๑๕.๐๐ น. Katyn   
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐ / กำากบัโดย Andrzej Wajda / 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐโปแลนด์ ประจำาประเทศ 
ไทย / นำาแสดงโดย Maja Ostaszewska, 
Danuta Stenka, Artur Zmijewski / 
ความยาว ๑๑๘ นาที

ภาพยนตร์โปแลนด์ที่ได้เข้าชิง
รางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ
ยอดเยี่ยม เล่าเร่ืองราวการสังหารเจ้าหน้าท่ีตำารวจ
และทหารของโปแลนด์กว่าสองหมื่นรายโดยกอง
ตำารวจลับของสตาลิน และการกวาดต้อนผู้คนสู ่
ค่ายกักกันที่ป่าเคทีน ผ่านชะตากรรมของบรรดา
ครอบครัวที่ต้องพลัดพรากในช่วงระหว่างสงคราม 
โลกครั้งที่ ๒ 

Sun 20 Oct / 15.00 / 118 min / Poland / 2007

วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. เพลงของข้าว 
The Songs of Rice     
(โปรแกรมตา+กล้อง) 

๒๕๕๘  / กำากับโดย อุรุพงษ์ รักษาสัตย์ / สร้างโดย เอ็กซ์ตร้า 
เวอร์จิ้น / ความยาว ๗๕  นาที

ภาพยนตร์สารคดีที่เป็นเสมือนภาพบันทึกมุมมอง
แห่งวิถีของข้าวที่มีต่อวิถีของผู้คนในพื้นที่ต่าง ๆ  
ในประเทศไทย และเรียงร้อยดุจท่วงทำานองของ
บทเพลงแห่งข้าว ที่ผู้คนแต่ละพื้นที่ช่วยกันประสาน
ท่วงทำานองแม้สำาเนียงจะแตกต่างกัน แต่หัวใจของ
เสียงนั้นเป็นหนึ่งเดียวกัน

Wed 23 Oct / 13.00 / 75 min / Thailand / 2015

วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. Rock Requiem 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๓๑ / กำากับโดย Nagasaki 
Shunichi / สนับสนุนโดย เจแปน 
ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ / นำาแสดง
โดย Kenichi Okamoto, Shoji 
Narita / ความยาว ๑๐๐ นาที  
(ภาษาญีปุ่น่ คำาบรรยายภาษาไทย)

เร่ืองราวของหนุม่รอ็กวยัเรยีน 
ชุนซึเขะ มิเนสะ ทนดะ และ
โทโมะ ที่ต้องการมีชื่อเสียง
เหมือนศิลปินวงดนตรีร็อกที่ชื่อ “Crime” พวกเขา
หาเงินค่าเครื่องดนตรีด้วยการส่งเรียงความเข้า
ประกวด และตั้งหน้าตั้งตาซ้อมเพลงกันอย่าง 
เอาจริงเอาจัง ยิ่งเมื่อรู้ว่าวันแสดงคอนเสิร์ตนั้นจะ 
เป็นวันเดียวกันกับวง Crime  

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. O Barão (The Baron)  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๔ / กำากบัโดย Edgar Pêra / 
สนับสนุนโดย สถานเอกอัคร- 
ราชทตูโปรตเุกส ประจำาประเทศ 
ไทย / นำาแสดงโดย Nuno Melo, 
Marcos Barbosa, Leonor 
Keil / ความยาว ๑๐๕ นาที 
(ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

ผู ้ตรวจการโรงเรียนได ้ 
เดินทางไปเยือนพื้นท่ีใต้
การปกครองของท่านบารอน เพื่อเขียนรายงาน 
เกีย่วกบัครนูอกรตีผูไ้ม่นบัถือศาสนา และได้รบัคำาเชญิ 
ให้ไปพักอยู่ที่บ้านของท่านบารอน แต่ทว่าแท้จริง
แล้ว บารอนผูน้ีก้ลบัเป็นผดีดูเลอืดทีช่อบตามรงัควาน
ชาวบ้านในบริเวณนั้น 

Thu 24 Oct / 17.30 / 105 min / Portugal / 2011

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

วันมรดกโสตทัศน์โลก
ฉายภาพยนตร์สารคดี They Shall Not Grow Old 
(๒๕๖๑) เวลา ๑๒.๐๐ น.  ณ โรงภาพยนตร์สกาลา 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๒๑ (งดฉาย
ภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา) 



วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. พรายพิศวาส 
(โปรแกรมรำาลึก มิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๑ / กำากับโดย ฉลวย ศรีรัตนา / สร้างโดย พัฒนาพร
มงคล / นำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ /
ความยาว ๑๔๕ นาที

จากอุบัติเหตุรถพลิกควำ่าทำาให้ อ๊อด ทนายหนุ่ม 
เจ้าสำาราญ ต้องเสียชีวิตกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อน 
และได้พบเห็นความลับต่าง ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน  
จนกระทั่งเขาได้พบกับดวงวิญญาณของ อานุช ที่ 
มาขอร้องให้ช่วยลูกสาวของเธอซึ่งประสบอุบัติเหตุ 
ตกอยู่ในเหว เรื่องราววุ่น ๆ จึงเกิดขึ้นเมื่อพบว่า 
ดวงชะตาของเขายงั 
ไม่ถึงฆาต พญายม
จึงส่งอ๊อดกลับมาสู่
โลกมนุษย์อีกครั้ง

วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. แต่เพียงผู้เดียว  
(โปรแกรมตา+กล้อง) 
๒๕๕๕ / กำากับโดย คงเดช 
จาตรุนัต์รศัมี / สร้างโดย ซองซาวนด์ 
โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย อภิชัย 
ตระกูลเผด็จไกร, ปริญญา งาม- 
วงศ์วาน / ความยาว ๙๕ นาที

เล็ก ช่างทำากุญแจ และ ก้อง 
คนขายหนังสือ ได้ร่วมกัน
แอบเข้าไปในห้องคนอื่น
ตอนกลางวัน เพื่อค้นความ
ลับของแต่ละชีวิต จนกระทั่งวันหนึ่งที่เล็กฟื้นขึ้นใน
โรงพยาบาล แล้วทกุคนต่างเรยีกเขาว่าก้อง ทำาให้เลก็
ออกไปค้นหาตัวตนก้องในห้องของเขา เพือ่ไขปรศินา
ทั้งหมด ผลงานกำากับภาพรางวัลตุ๊กตาทองของ 
ม.ร.ว.อัมพรพล ยุคล

Tue 29 Oct / 17.30 / 95 min / Thailand / 2012

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น. กะโหลกบางตายช้า 
กะโหลกหนาตายก่อน   (โปรแกรมตา+กล้อง)  

๒๕๓๔ / กำากับโดย มานพ อุดมเดช / 
สร้างโดย ทเีคอาร์ กรุ๊ป / นำาแสดงโดย 
สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, อังคณา ทิมดี / 
ความยาว ๑๑๘ นาที

ภาพยนตร์แนวฟิล์มนวัร์ ผลงาน 
การกำากับภาพอันโดดเด่นของ 
สุทัศน์ อินทรานุปกรณ์ ซึ่งคว้า
รางวัลตุ ๊กตาทองและชมรม
วิจารณ์บันเทิง เล่าเรื่องราวของ สลัก กับ ตวง  
สองโจรท่ีหลบหนีการจับกุมของตำารวจ เมื่อสลักได้
ทำางานทีป๊ั่มนำา้มนั เขากลับถูก ชนาง ภรรยาสาวของ
เจ้าของปั๊มขู่ให้เปิดเซฟเก็บเงินของสามี แต่เขาไม่
ยอมให้ความร่วมมือ จนกระทั่งวันหนึ่ง ตวงได้โคจร
มาพบกับพวกเขาทั้งคู่

Wed 30 Oct / 17.30 / 118 min / Thailand / 1991




