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สารบญั 
รายงาน
แด่ผู้ล่วงลับ ศรัณยู วงษ์กระจ่าง และ ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 
ประมวลกิจกรรมเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 

ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

เรื่องจากปก 
อบรมครูวิชาภาพยนตร์ กิจกรรมระหว่างหอภาพยนตร์

และครู เพื่อส่งผ่านองค์ความรู้สู่นักเรียนด้วย
“วิชาภาพยนตร์” 

คลังอนุรักษ์ 
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ในภาพยนตร์ 

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี 
สมุดภาพร่างหนังเรื่องแรกของ สัตยาจิต เรย์ 

บทความพิเศษ 
New Normal ภาพยนตร์ในเมืองไทย 
La Scala ลา สกาลา บทอ�าลาโรงภาพยนตร์

สแตนด์อโลนแห่งสดุท้ายของกรงุเทพมหานคร

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์ 
หัวฉายกระเป๋า ในวงการคนฉายหนัง 

กิจกรรม 
“โรงหนังโรงเรียน” at School ปรับกิจกรรม

โรงหนงัโรงเรยีนช่วงสถานการณ์ COVID-19 
แนะน�าหนังทึ่ง!

๖๐ ปี The Housemaid แรงบันดาลใจ
อันยิ่งใหญ่ของคนท�าหนังเกาหลีใต้ 

โปรแกรมฉายภาพยนตร์

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฉบับนี้มาพร้อมกับการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งของหอภาพยนตร์ หลังการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ นอกจากเรื่องราวของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น 

รวมถึงสถานการณ์ของภาพยนตร์ในเมืองไทยท่ามกลาง “ความปรกติใหม่” ที่มาพร้อมกับไวรัสร้าย ภายในเล่มยังมี

รายงานถงึสิง่ทีห่อภาพยนตร์ได้จดัขึน้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ในช่วงทีผ่่านมา โดยเฉพาะเรือ่งส�าคัญ คือ การอบรม

ครูจาก ๑๙ จังหวัด ที่มาร่วมกันระดมสมองปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาภาพยนตร์ 

ซึ่งหอภาพยนตร์หวังเป็นรากฐานในการน�าความรู้ด้านภาพยนตร์เข้าไปสู่โรงเรียนอย่างจริงจังในอนาคตอันใกล้

ในช่วงเวลาเดียวกันกับท่ีโรคร้ายก�าลังระบาดไปทั่วโลก วงการภาพยนตร์กลับต้องสูญเสียบุคคลที่เคย

เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันไปหลายคน ในฉบับที่แล้ว เรามีข้อเขียนเพื่อร�าลึกถึง สุเทพ วงศ์ก�าแหง, ดวงชีวัน โกมลเสน, 

ธนกร พงษ์สุวรรณ และ ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เมื่อมาถึงเล่มนี้ ก็มีบทความไว้อาลัยให้แก่ ศรัณยู  

วงษ์กระจ่าง และ ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ แต่ในขณะที่ก�าลังจะปิดเล่ม ข่าวร้ายก็ได้มาเยือนอีกระลอก เมื่อ ชนินทร 

ประเสริฐประศาสน์ ผู้ก�ากับละครโทรทัศน์คนส�าคัญ ซึ่งในอดีตเคยมีผลงานเขียนบทภาพยนตร์เรื่องดังหลายเรื่อง

ช่วงทศวรรษ ๒๕๓๐ ได้เสยีชวีติลงอย่างกะทนัหนั หอภาพยนตร์จงึขออทุศิพืน้ทีต่รงนีเ้พือ่ไว้อาลัยต่อการจากไปของ

ชนินทร และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคนท�างานคุณภาพอีกคนของวงการบันเทิงไทย มา ณ ที่นี้



ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ เป็นปัญญาชนและนักเคลื่อนไหว

คนส�าคัญ ซึ่งมีด้านที่เกี่ยวพันกับงานศิลปะและภาพยนตร์  

ทั้งการเป็นหัวหอกสนับสนุนการรวมตัวของศิลปินร่วมสมัย 

ทุกสาขา จนสามารถจัดตั้งองค์กรของศิลปินร่วมสมัยที่มี

บทบาทในวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศ คือ “ส�านักงาน

ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั กระทรวงวฒันธรรม” และ “หอศลิป-

วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร”

ในขณะเดยีวกนั ภาพยนตร์ซึง่เป็นศลิปะร่วมสมยัสาขา

หนึ่งที่ไกรศักดิ์สนับสนุน ประเด็นส�าคัญที่สุดที่เขาร่วมผลักดัน 

คอื การยกเลกิการเซน็เซอร์ภาพยนตร์ เพราะเป็นอปุสรรคใหญ่

ในการสร้างสรรค์งาน รวมทั้งยังเป็นกรรมการและผู้ร่วมก่อตั้ง

มูลนิธิซิเนม่าโอเอซิส เพื่อสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก

ของภาพยนตร์ นอกจากนี ้ไกรศักดิย์งัมบีทบาทในฐานะคนท�า

หนัง ด้วยการเป็นหนึ่งในผู้ก�ากับของสารคดีเกี่ยวกับความไม่

สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ เรื่อง พลเมืองจูหลิง (๒๕๕๒) 

ร่วมกับ สมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์, มานิต ศรีวานิชภูมิ

ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณยังเป็นหนึ่งในผู้ที่เห็นความส�าคัญ

ของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ ย้อนกลับไปเมื่อสามสิบปีก่อน   

คร้ังที่ไกรศักดิ์เป็นผู้ผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์ เขาเคย

มาค้นคว้าข้อมูลที่หอภาพยนตร์ ต่อมาไกรศักดิ์จึงได้มอบฟิล์ม

ภาพยนตร์ที่เรียกว่า “หนังบ้าน” ซึ่งถ่ายโดยผู้เป็นพ่อ พลเอก

ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นเรื่องราวชีวิตของ

ครอบครัวและตนเองในวัยเด็ก ให้หอภาพยนตร์อนุรักษ์ ท�าให้

เราได้มีโอกาสเห็นภาพความสนุกสนานและรอยย้ิมอันสดใส

ของไกรศักดิ์ในวัยเยาว์ โดยเฉพาะเมื่อคราวติดตามครอบครัว

ไปอยู่ที่ประเทศอาร์เจนตินา และในภายหลัง ไกรศักดิ์ยังได้

มอบเทปบันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่เกิดจากการท�างานผลิต

รายการโทรทัศน์ดังกล่าวแก่หอภาพยนตร์อีกจ�านวนหนึ่ง

หอภาพยนตร์ขอร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัว

ของไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ในวาระที่เขาได้ละสังขารไปเมื่อวันที่ 

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด้วยวัย ๗๒ ปี ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่

ไกรศักดิ์ได้มอบไว้ให้หอภาพยนตร์อนุรักษ์ จะมีค่าเป็นดั่ง

อนุสรณ์เพื่อร�าลึกถึงนักต่อสู ้ผู ้มีบทบาทด้านภาพยนตร์ 

คนส�าคัญของไทยท่านนี้สืบไป  

ด้วยรูปร่างสูงโปร่งและหน้าตาหมดจดคมคาย ศรัณยู วงษ์กระจ่าง 

หรือ “ตั้ว” เริ่มต้นการแสดงกับกลุ่ม “ละคอนถาปัด” ตั้งแต่เป็นนักศึกษา

ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นจึงเข้าสู่

วงการบันเทิง และกลายเป็นนักแสดง หรือ “พระเอก” ที่เติบโตโด่งดังจน

เป็นสัญลักษณ์ของช่วงเวลาที่วงการโทรทัศน์และวงการละครเวทีเฟื่องฟู

ศรัณยูได้รับการยอมรับอย่างสูงจากฝีมือการแสดงที่เข้มข้น เต็มไป

ด้วยอารมณ์ทีจ่ริงจงั หรือถงึขัน้แฝงไว้ด้วยปรชัญาในบางครัง้ แต่ขณะเดยีวกนั

ก็เป็นดาราที่เล่นบทตลก โรแมนติก เข้าพระเข้านางได้ถูกใจแฟน ๆ ทุกวัย

ไม่แพ้กัน โดยมีผลงานละครมากมายที่ได้รับการจดจ�า ไม่ว่าจะเป็น “เก้าอี้

ขาวในห้องแดง” (๒๕๒๗) “อวสานของเซลส์แมน” (๒๕๓๐) “บ้านทราย

ทอง” (๒๕๓๐) “ดอกฟ้าและโดมผู้จองหอง” (๒๕๓๒) “วนาลี” (๒๕๓๓) 

“ทวิภพ” (๒๕๓๗) “มนต์รักลูกทุ่ง” (๒๕๓๘) เป็นต้น

ในด้านภาพยนตร์ ศรัณยูปรากฏตัวบนจอเงินเรื่องแรกในปี ๒๕๓๐ 

ด้วยบททนายความหนุม่จากเรือ่ง อย่าบอกว่าเธอบาป คูก่บัสนิจยั เปล่งพานชิ 

จากนั้นจึงมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ออกมาอีกมากมายในบทบาทที ่

หลากหลาย ทั้งพระเอก ผู้ร้าย และตลกขบขัน เช่น ขอชื่อสุธีสามสี่ชาติ 

(๒๕๓๒) ท่านขุนน้อยน้อยแห่งสยาม (๒๕๓๖) กาเหว่าที่บางเพลง (๒๕๓๗) 

บินแหลก (๒๕๓๘) เรือนมยุรา (๒๕๓๙) สตางค์ (๒๕๔๓) สุริโยไท (๒๕๔๔) 

ซุ้มมือปืน (๒๕๔๘) 13 เกมสยอง (๒๕๔๙) องค์บาก 2 (๒๕๕๑) สลัด 

ตาเดียวกับเด็ก 200 ตา (๒๕๕๑) ฯลฯ ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่ศรัณยูร่วม

แสดง คือ ตุ๊ดซี่ส์ แอนด์ เดอะเฟค ที่ออกฉายเมื่อปลายปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ เขายังผันตัวมาเป็นผู้ก�ากับทั้งละครโทรทัศน์และภาพยนตร์  

โดยมีผลงานก�ากับภาพยนตร์สองเรื่องได้แก่ อ�ามหิตพิศวาส (๒๕๔๙) และ  

คนโขน (๒๕๕๔)

ศรัณยู วงษ์กระจ่าง เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด้วยวัย 

๕๙ ปี การจากไปของเขานับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการละคร

โทรทัศน์ ละครเวที และวงการภาพยนตร์ไทย หอภาพยนตร์ขอร่วมแสดง

ความเสียใจกับครอบครัวของศรัณยู มา ณ ที่นี้

รายงาน

แด่ผู้ล่วงลับ

ศรัณยู
วงษ์กระจ่าง

ไกรศักดิ์ 
ชุณหะวัณ

กองบรรณาธิการ

๑



กิจกรรมเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 

รายงาน

๘ พฤษภาคม 
หอภาพยนตร์จัดรายการ

สนทนาออนไลน์ ในหวัข้อ “ภาพยนตร์

กับการบันทึกประวัติศาสตร์” ออก

อากาศทางเพจเฟซบุ๊ก ๒๓๘ ปี รตันโกสนิทร์ โดยกระทรวงวฒันธรรม 

ซึง่ได้รบัเกยีรตจิาก กติตศัิกดิ ์สวุรรณโภคนิ นกัวชิาการด้านภาพยนตร์ 

เป็นผูใ้ห้ความรูแ้ละเกรด็ข้อมลูทางด้านประวตัศิาสตร์ผ่านภาพยนตร์

ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ ด�าเนินรายการโดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี 

รองผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ 

๑๔ พฤษภาคม 
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ Bioskopan 

และ Minikino Kontak Kerja Mash  

Denpasar จัดรายการสนทนาออนไลน์ 

เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา ผ่านทาง

เพจเฟซบุ ๊กและเว็บไซต์  https://minikino.org/live โดยมี  

ก้อง ฤทธิด์ ีและ สณัห์ชยั โชตริสเศรณ ีรองผูอ้�านวยการหอภาพยนตร์ 

เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นพบและการบูรณะภาพยนตร์ ด�าเนิน

รายการโดย Fransiska Prihadi ผู้ก่อตั้ง Mash Denpasar โรงหนัง

อาร์ตเฮาส์ในบาหลี 

๑๕ พฤษภาคม 
หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ง ทองปาน ฉบบัรมีาสเตอร์

รอบพรีเมียร์ทางช่อง YouTube ของหอภาพยนตร์ ภาพยนตร์ 

นอกกระแสที่ได้แรงบันดาลใจมาจากปัญหาสร้างเข่ือนผามองในปี 

พ.ศ. ๒๕๑๘ ภาพยนตร์ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ซ่ึงภาพยนตร์เร่ืองนี้

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

โดยหลังจากจบภาพยนตร์ได้มีการร่วมพูดคุยถึงภาพยนตร์ทาง

โปรแกรม zoom กับ โดม สุขวงศ์ นักอนุรักษ์ภาพยนตร์เกียรติคุณ 

๒๒ พฤษภาคม 
หอภาพยนตร ์ จัดฉาย

ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Baby 

Arabia รอบพรีเมียร์ทางช่อง 

YouTube ของหอภาพยนตร์ 

ภาพยนตร์สารคดีขนาดยาวท่ีได้รับเชิญไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์

ต่างประเทศต่าง ๆ เช่น เทศกาลภาพยนตร์แวนคูเวอร์ เทศกาล

ภาพยนตร์ฮาวาย และเทศกาลภาพยนตร์เอเชียในเบอร์ลิน โดย 

หลังจากจบภาพยนตร์ได้มีการสนทนาออนไลน์ทางเพจเฟซบุ๊ก 

หอภาพยนตร์กับผู้สร้าง ภาณุ อารี, กวีนิพนธ์ เกตุประสิทธิ์ และก้อง 

ฤทธิ์ดี  

๒๘ พฤษภาคม 
หอภาพยนตร ์ ได ้ จั ด

กิจกรรมสนทนาออนไลน์กับ 

ผู ้ ก� า กั บหนั ง ไทยคนส� าคัญ  

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล  ในหัวข้อ “Uncle Boonmee: 10 Years 

Later” เพื่อทบทวนเหตุการณ์ส�าคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย 

เม่ือ ลุงบุญมีระลึกชาติ ได้รับรางวัลปาล์มทองค�าจากเทศกาล

ภาพยนตร์เมืองคานส์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ด�าเนินรายการโดย สัณห์ชัย 

โชติรสเศรณี รองผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ การสนทนาคร้ังนี้ได้รับ

ความสนใจจากผู้ชมจ�านวนหลายพันคนในขณะถ่ายทอดสดผ่านทาง 

เฟซบุ๊กของหอภาพยนตร์ทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ 

ส�าหรบัท่านท่ีสนใจสามารถดยู้อนหลังได้ที่ช่่อง YouTube หอภาพยนตร์

๙ มิถุนายน 
หอภาพยนตร์จดัรายการ

สนทนาออนไลน์ทางเพจเฟซบุก๊

หอภาพยนตร์กับ โดม สุขวงศ์ 

นกัอนรุกัษ์ภาพยนตร์เกยีรตคิณุ ในหวัข้อ “มจิฉาทฐิใินประวตัศิาสตร์

ภาพยนตร์ไทย : การฉายหนังครั้งแรกในสยาม” เกี่ยวกับการค้นพบ

ประกาศโฆษณาทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษทีน่�าไปสู่ประวตัศิาสตร์

ภาพยนตร์ในเมืองไทย โดยเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่กล่าวถึงการ

ฉายภาพยนตร์ในสยามที่มีการค้นพบเมื่อราว ๔๐ ปีก่อน ด�าเนิน

รายการโดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู ส�าหรับท่านที่สนใจสามารถ 

ดูย้อนหลังได้ที่่ช่อง YouTube หอภาพยนตร์

๑๐ มิถุนายน 
หอภาพยนตร ์ ได ้ ร ่ วม 

เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๒๓ ปี  

วันแรกฉายภาพยนตร์ในประเทศ 

ไทย กบัโชว์พเิศษ “คามชิไิบ ตอน 

ก�าเนิดภาพยนตร์ในสยาม” พร้อมการกลับมาฉายหนังครั้งแรกหลัง 

โควิด-๑๙ เรื่อง Lumière! สารคดีที่เปิดเผยเรื่องราวอันน่ามหัศจรรย์

ในผลงานภาพยนตร์ของพี่น้องลูมิแอร์แห่งฝร่ังเศส ผู ้ให้ก�าเนิด

ภาพยนตร์โลกอย่างเป็นทางการ โดยก่อนหน้าน้ีหน่ึงวันเจ้าหน้าที่ 

หอภาพยนตร์ได้เดนิทางไปท�าความสะอาดหลักหมาย “ทีเ่กดิภาพยนตร์

ในสยาม” ซึ่งเป็นจุดที่เคยเป็นที่ตั้งของโรงละครมงคลบริษัท สถานที่

ที่จัดฉายภาพยนตร์เก็บค่าดูจากสาธารณชนชาวสยามเป็นครั้งแรก 

ปัจจบุนัหลักหมายนีต้ัง้อยูใ่กล้กบับรเิวณสถานรีถไฟฟ้า MRT สามยอด

๑๒ มิถุนายน
คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ 

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ได้เข้า

ประชุม “พิจารณาการด�าเนินงานของหอภาพยนตร์ (องค์การ

มหาชน)” ที่โรงหนังช้างแดง พร้อมเยี่ยมชมการด�าเนินงานของ 

หอภาพยนตร์ทั้งในส่วนอนุรักษ์ภาพยนตร์ ห้องสมุดและโสตทัศน- 

สถาน เชิด ทรงศรี และพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและเมืองมายา



๓

 ในช่วงเวลาท่ีไวรัสโควิด-๑๙ ได้ท�าให้ทุกอย่างหยุดชะงัก ไม่เว้นแม้กระทั่งการจัดฉายภาพยนตร์ที่เคยม ี

เป็นประจ�าของหอภาพยนตร์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวหอภาพยนตร์ได้น�าภาพยนตร์ในการอนุรักษ์

ของหอภาพยนตร์เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube แทบทุกวัน และมียอดผู้เข้าชมเป็นจ�านวนมาก โดยช่วง ๓ เดือน

ที่ผ่านมา (มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๓) มีผู้ติดตามรับชมกว่า ๓.๕ ล้านครั้ง โดยภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่หอภาพยนตร์ 

น�าขึ้นมาเผยแพร่นั้นค่อนข้างมีความหลากหลาย และท�าให้ได้เห็นบริบทต่าง ๆ ผ่านภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้ 

 หอภาพยนตร์ได้จัด Playlist ในช่อง YouTube เพือ่จดักลุ่มความสนใจให้ง่ายต่อการค้นหายิง่ขึน้  ดงัตวัอย่าง

บางส่วนที่น�ามาให้รู้จักในจดหมายข่าวฉบับนี้

Film Archive Thailand

PLAYLIST YouTube
หอภาพยนตร์

มรดกภาพยนตร์ของชาติ 

ส่วนหนึ่งของภาพยนตร ์ ท่ีได ้รับ 

การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกภาพยนตร์ของ

ชาต ิจากการคดัเลอืกของคณะกรรมการ

ผูท้รงคณุวุฒจิากหลากหลายสาขาอาชีพ

ภาพ: โชคสองชั้น (๒๔๗๐)

พระราชพิธีในอดีต

ภาพยนตร์เกี่ยวกับงานพระราชพิธี

ต่าง ๆ ในอดีตที่ทรงคุณค่า ตั้งแต่สมัย

รัชกาลที่ ๕ 

ภาพ: [งานพระบรมศพพระพทุธเจ้าหลวง] (๒๔๕๓)

ประวัติศาสตร์การเมืองไทย
หลัง ๒๔๗๕

ภาพเคลื่อนไหวที่ เปรียบเหมือน

จดหมายเหตุบอกเล่าความเป็นไปของ

การเมืองในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงหลัง

การเปลีย่นแปลงการปกครอง 

ภาพ: การสวนสนามของกองก�าลงัเสรไีทย (๒๔๘๘)

ย้อนอดีตโฆษณาดัง

เพลดิเพลินไปกับหนงัโฆษณาอนัเป็น

ที่จดจ�าของแต่ละยุคสมัย

ภาพ: ไทยไดมารู ห้างท่ีมีบันไดเล่ือนแห่งแรก 

ในประเทศไทย (๒๕๐๗)

ภาพยนตร์สนทนา 

การพูดคุยแลกเปล่ียนความรู ้ที่ได้

จากภาพยนตร์ในกิจกรรมต่าง ๆ ที ่

หอภาพยนตร์ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาพ: ภาพยนตร์สนทนา รัชกาลที่ ๗ เสด็จฯ เลียบ

มณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. ๒๔๖๙

องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์

ภาพยนตร ์ที่ จะพาท ่านไปรู ้ จัก 

กับสาระความรู ้เ ก่ียวกับการอนุรักษ์

ภาพยนตร์ โดยหอภาพยนตร์

ภาพ: การจัดเก็บไฟล์ภาพยนตร์แบบดิจิทัล ๑๐๑

ติดตามช่อง YouTube หอภาพยนตร์ได้ที่



เรื่องจากปก

๔

 นอกจากภารกิจด้านการอนุรักษ์และขับเคล่ือนกิจกรรม 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์แล้ว อีกหนึ่งภารกิจที่หอภาพยนตร์ 

(องค์การมหาชน) ด�าเนินการก็คือ การผลักดันส่งเสริมให้ภาพยนตร์ 

เคร่ืองมือในการเรียนรู ้ท่ีดียิ่งของมนุษย์ได้กลับเข้าไปมีบทบาทใน

โรงเรียนอันเป็นแหล่งการเรียนรู ้หลักของสังคมมากขึ้น ด้วยการ 

ผลักดันให้มีการเปิดสอนวิชาภาพยนตร์ส�าหรับนักเรียนระดับชั้น

มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยมุง่หวงัให้เป็นวชิาทีช่่วยให้นกัเรยีนทีคุ้่นเคย

กบัการชมสือ่ภาพเคล่ือนไหวหรอืภาพยนตร์ดอียูแ่ล้ว ได้เรยีนรูท้ีจ่ะรูจ้กั

ภาพยนตร์ในแบบที่ถูกต้อง เข้าใจภาษาภาพยนตร์ เช่นเดียวกับเข้าใจ

ภาษาในการพูด อ่าน เขียน เพราะภาพยนตร์มีศิลปะที่ผู้ชมอาจมอง 

ไม่เห็น หรือไม่สามารถเข้าใจได้ลึกซึ้งหากไม่เคยฝึกฝน เรียนรู้ 

 เพื่อเตรียมพร ้อมส�าหรับการเป ิดสอนวิชาภาพยนตร ์  

ปีการศกึษา ๒๕๖๓ นี ้หอภาพยนตร์ฯ ได้จดัอบรมครวูชิาภาพยนตร์ขึน้

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ เมษายนที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจ

และให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์แก่ครูที่ต้องการน�าวิชา

ภาพยนตร์ไปใช้สอนในโรงเรียนของตนเอง ซึ่งได้รับความสนใจจากครู

มากมายทั่วประเทศ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 

COVID-19 ที่ท�าให้การพบปะพูดคุยกันต้องงดชั่วคราว จึงได้ปรับ 

รูปแบบการอบรม ณ หอภาพยนตร์ฯ สู่การอบรมออนไลน์ด้วยวิธีการ

ประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference) โดยได้รับเกียรติจาก 

อ.ประวทิย์ แต่งอกัษร นกัวจิารณ์ภาพยนตร์ ผูเ้ขยีนต�าราวชิาภาพยนตร์ 

ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อ.กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน 

อาจารย์สอนภาพยนตร์และนักวิจารณ์ช้ันครู และโดม สุขวงศ  ์

นักอนุรักษ์ภาพยนตร์เกียรติคุณ ผู้ริเริ่มแนวคิดวิชาภาพยนตร์และการ 

น�าภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน มาเป็นวิทยากรพูดคุยให้ค�าแนะน�ากับครู

วิชาภาพยนตร์ทั้งสิ้น ๒๗ คนจาก ๑๙ จังหวัด คณะผู้จัดกิจกรรมได้

นศิานาถ  ไทรทองค�า
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รวบรวมความคิดเห็นเพียงบางส่วนต่อการจัดงานและแนวทางการน�า

ความรู้ไปใช้ในโรงเรียนมาไว้ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ ความ

ใฝ่ฝัน ทีจ่ะมาร่วมมอืกนัสร้างการเรยีนรูท้ีม่คีณุค่าผ่านการชมภาพยนตร์

ร่มเกล้า ช้างน้อย
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 
กรุงเทพฯ

“รู ้สึกดีใจครับที่ได้รับโอกาสมานั่งฟังส่ิงที่อาจารย์/ผู ้เขียน 

แต่ละท่านเขียนลงในหนังสือ มันได้เติมบางอย่างท่ีเราเคยสงสัย หรือ 

ได้ฟัง ได้ดูหนังที่เป็นตัวอย่างในหนังสือก็ท�าให้เราได้เข้าใจโลกของ

ภาพยนตร์มากยิ่งขึ้นครับ " 

ญาติมา โกไสยสุวรรณ
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
จ.นนทบุรี

“ขอขอบพระคณุทมีงานวทิยากรทีใ่ห้ความรูอ้บรมวชิาภาพยนตร์ 

จะน�าความรู ้ท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการจัดสอนวิชาภาพยนตร์ 

สอดแทรกในรายวชิาแนะแนว กจิกรรมยวุบรรณารกัษ์ กิจกรรมส่งเสรมิ

การอ่านในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ต่อไปค่ะ”

ฉัตรกมล เชื้อสะอาด
โรงเรียนพิชัย จ.อุตรดิตถ์

“รูส้กึดใีจและประทบัใจทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ของการเข้าร่วมอบรม 

ส�าหรับการอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการ 

น�าความรู้ทางภาพยนตร์เข้าสู่รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดเป็น

รูปธรรมได้เป็นอย่างดีค่ะ”

ชัชพงศ์ ด้วงงาม
โรงเรียนกระบุรีวิทยา จ.ระนอง

“รู้สึกดีใจและยินดีที่ได้เข้าร่วมอบรมกับคณะวิทยากรเป็น 

อย่างมาก ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ มาใช้ในโรงเรียน ช่วย

ให้สอดแทรกกิจกรรมในชุมนุมหนังสั้นได้เยอะเลย”

รัฐปราชญ์ ทาจ�าปา
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม จ.สระบุรี

“เป็นการจัดการอบรมที่มีเน้ือหาสาระเกี่ยวกับองค์ความรู้ของ

ภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดี ทีมงานถ่ายทอดความรู ้เข้าใจง่ายและมี

ประโยชน์ต่อการน�าไปสร้างเป็นบทเรียนให้นกัเรยีนได้ศึกษาในรายวชิา

เพิ่มเติมได้ ซึ่งลึก ๆ แล้ว รายวิชานี้เป็นการรวมศาสตร์แทบทุกแขนง

เข้าไว้ด้วยกันเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ภาษา การฝึกทักษะ 

การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนถึงขั้นวิพากษ์องค์ความรู้ที่ได้จาก 

การดูภาพยนตร์”

สุทธิพงศ์ โหดหมาน
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 
จ.สงขลา

 “เป็นการอบรมที่ใช้ระบบออนไลน์ที่ถือว่าเป็นช่วงแรก ๆ เลย 

ตั้งแต่เกิดโรคระบาดโคโรนาไวรัส COVID-19 เป็นการอบรมท่ีครบ

กระบวนการ แม้ว่าไม่ได้เจอกันแบบ face to face แต่ก็ได้รับการ

ถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย และได้ชมหอภาพยนตร์โดยมีวิทยากร

แนะน�าสถานที่ต่าง ๆ ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จาก

อาจารย์ด้านภาพยนตร์โดยตรง การอภปิรายและแสดงความคิดเห็นจาก

ทกุคน ขอบคณุอาจารย์และวทิยากรทกุท่านในการอบรมครัง้นี ้แนวทาง

ที่จะน�าไปปรับใช้ คือ ใช้สอนนักเรียนในวิชาชุมนุมที่เปิดเป็นรายวิชา

เพิ่มเติมให้กับนักเรียน ม.๔-๖ จัดอบรมให้กับกลุ่มนักเรียนที่สนใจด้าน

วิชาภาพยนตร์ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย จัดอบรมให้ความรู้กับครู 

กลุ่มสาระอื่น ๆ เป็นการบูรณาการความรู้ในเนื้อหารายวิชากับวิชา

ภาพยนตร์ครับ”

ณัญธวัฒน์ อริยะวุฒิพันธ์
โรงเรียนดอนยางวิทยา จ.เพชรบุรี

“เรียกได้ว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางด้านภาพยนตร์ให้กว้าง

และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ท�าให้มุมมองที่

มีต่อภาพยนตร์เปลี่ยนไป และอยากน�าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับ

นักเรียนมากยิ่งขึ้น โดยในปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ นี้ ผมได้ท�าการเปิด

รายวิชาภาพยนตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เป็นวิชาเพิ่มเติม  

โดยจะน�าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน 

อย่างเต็มที่ครับ”



สุริยศักดิ์ เสมอไวย์
โรงเรียนชุมชนบ้านปา่คาแม่เงิน
สามัคคี จ.เชียงราย

“ขอขอบคุณทีมงานและผู้ติดต่อประสานงานที่ได้ติดต่อ 

กลบัมาว่าจะมีการอบรมผ่านออนไลน์เนือ่งจากสถานการณ์โควดิ-๑๙ 

จงึท�าให้ความอยากเข้าอบรมยงัมหีวงัอยู ่ตอนแรกกค็ดิว่าคงงดไปเลย 

ประเดน็ต่อมาคอื วทิยากรถ่ายทอดวชิาความรูเ้กีย่วกบัภาพยนตร์ได้

ละเอยีดลกึซึง้ ชดัเจน และเป็นกนัเองมากครับ เหมอืนผมกลบัเข้าไป

นั่งในคลาสเรียนสมัย ป.ตรี เลย ส่วนเน้ือหาและความรู้ที่ถ่ายทอด 

มานั้นผมจะน�าไปปรับและประยุกต์ใช้สอนเด็กให้ได้รู้จักภาพยนตร์

ให้มากขึ้นกว่าเดิม รวมไปถึงการอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยด้วยครับ”

มานนท์ ผสมสัตย์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
จ.นครปฐม

“เป็นการจัดการอบรมที่มีประโยชน์มาก ๆ ครับ ผู้เข้าอบรม

สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปประยกุต์ใช้ในการจดักระบวนการเรยีนรู้

ในวิชาภาพยนตร์ได้จริง การอบรมมีบรรยากาศท่ีอบอุ่นเป็นกันเอง

วิทยากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญมากท�าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ

ความรู้อย่างลึกซึ้ง ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีของหอภาพยนตร์ได้ให้การ

ต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ขอบคุณหอภาพยนตร์อีกครั้งครับที่จัดการ

อบรมที่ดีเช่นนี้ และขอความอนุเคราะห์จัดการอบรมลักษณะเช่นน้ี

ในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ" 

ดวงใจ ไพโรจน์วราการ
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
จ.นครพนม

“เรายังคงเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ยังขับเคลื่อนชีวิตด้วยความ

หลงใหลในเรือ่งราวเกีย่วกับการสร้างภาพยนตร์เสมอมาไม่เคยเปลีย่น 

การอบรมครั้งนี้ท�าให้เราได้เติมไฟในชีวิต ได้เรียนรู้โลกที่กว้างขึ้น 

เนือ้หาทีไ่ม่เคยรู้มาก่อน ได้เหน็แนวคดิของผูท้ีอ่ยูใ่นวงการจรงิ ๆ  และ

จะเอาสิง่ทีไ่ด้ไปใช้แลกเปลีย่นกบัเดก็ ๆ  เพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการช่วย

สานฝันของพวกเขาค่ะ”

ชัชวาล พระสิริไพบูลย์
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
จ.ก�าแพงเพชร

ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้อบรมเนื่องจากโรคโควิด-๑๙ ทาง 

ทีมงานก็หาวิธีอบรมในรูปแบบออนไลน์ ตลอดเวลาที่อบรมท�าให้ 

ได้รู้ว่าภาพยนตร์ไม่ใช่แต่สื่อบันเทิง ยังมีศิลปะของภาพให้สื่อสาร

ระหว่างผู้ก�ากับและผู้ชม ผมต้องขอขอบพระคุณทีมงานวิทยากรที่ 

ให้ความรู้กันอย่างเต็มที่ และจะน�าความรู้ที่ได้ไปสู่บทเรียนวิชา

ภาพยนตร์ต่อไปครับ”

ครู–อาจารย์ที่สนใจสอนวิชาภาพยนตร์ หรือต้องการข้อมูล

เกี่ยวกับวิชาภาพยนตร์เพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี  

ฝ่ายเผยแพร่ ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๔ ต่อ ๑๑๐ หรือ faschoolcinema 

@fapot.org  
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คลังอนุรักษ์

ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย จอมพล แปลก (ป.) พิบูลสงคราม หรือนามเดิม แปลก ขีตตะสังคะ นับว่าเป็นผู้มีบทบาทอย่าง

สงูยิง่ทัง้ทางการเมอืงและสงัคมเป็นเวลานานตัง้แต่เป็นผูร่้วมก่อการปฏวิตัเิปลีย่นแปลงการปกครองจนก้าวขึน้สู่ต�าแหน่งนายกรฐัมนตรีหลาย

ครั้งหลายสมัย ก่อนจะพ้นจากต�าแหน่งด้วยการยึดอ�านาจของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ จนต้องล้ีภัยและถึงแก่อสัญกรรมในประเทศญี่ปุ่น 

ตลอดเวลากว่า ๖๗ ปีแห่งชีวิต จอมพล แปลก พิบูลสงครามผ่านเหตุการณ์ส�าคัญต่าง ๆ มากมาย คอลัมน์คลังอนุรักษ์ฉบับนี้จึงขอประมวล

บางส่วนของภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งยังไม่ค่อยถูกพบเห็นมาน�าเสนอ ในวาระที่จะครบรอบวันเกิด ๑๒๓ ปีของจอมพล แปลก 

พิบูลสงครามในเดือนกรกฎาคมนี้

งานวันชาตะ นายพลตรี
หลวงพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี 
ณ ท�าเนียบ วังสวนกุหลาบ

ฟิล์ม ๓๕ มม. / ขาวด�า / เสียง

ความยาว:  ๖ นาที 

ปีสร้าง:  ๒๔๘๔

ผู้สร้าง: [กรมโฆษณาการ]

ผู้บริจาค:  ประณีต ชาญศิลป์, สุรินทร์ ชาญศิลป์

ภาพยนตร์ซึ่งสันนิษฐานว่าถ่ายโดยกรมโฆษณาการในงาน 

วันคล้ายวันเกิดนายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีเมื่อวัน

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 
ในภาพยนตร์

ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๘๔ ซึ่งมีการตักบาตรท�าบุญ มีการเจิมอาวุธสงครามที่ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนรวมเงินกันซื้อให้เป็นของขวัญอย่าง

ปืน รถถงั และเครือ่งบนิรบ ท่ามกลางผูค้นทีม่าร่วมยนิดเีป็นจ�านวนมากทีส่ะท้อนให้เหน็ภาพสถานะอ�านาจของนายพลตรหีลวงพบิลูสงคราม

ได้เป็นอย่างด ีแต่ทีห่าชมได้ยากยิง่คอืภาพระหว่างนายพลตรีหลวงพบูิลสงครามกับพระยาพหลพลพยหุเสนา นายทหารรุน่พีผู่ร่้วมก่อการปฏิวตัิ 

๒๔๗๕ และเป็นนายกรฐัมนตรคีนก่อนหน้า ซึง่อปุสมบทเป็นพระภกิษสุงฆ์ได้เพยีงราวหนึง่สปัดาห์ก่อนเดินทางมารบับณิฑบาตจากนายทหาร

รุ่นน้องผู้นี้ ไม่ใช่แค่เพียงในวันเกิดแต่ยังเป็นในช่วงเวลาที่รัฐบาลคณะราษฎรเริ่มต้นความพยายามจะลดความขัดแย้งระหว่างนิกายสงฆ์ 

มหานิกายและธรรมยุติกนิกายที่มีมาอย่างยาวนานอย่างเป็นรูปธรรมจาก พ.ร.บ. สงฆ์ในปี ๒๔๘๔ แม้ความพยายามน้ันจะตั้งอยู่ดับไปใน

ระยะเวลาอันสั้น ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงมีความส�าคัญไม่ใช่แค่ในแง่ที่ท�าให้ได้เห็นสถานะผู้น�าประเทศของนายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม แต่ยัง

ท�าให้เหน็สองผู้น�าประเทศคนส�าคัญของเมอืงไทยในภาพยนตร์ ณ ช่วงเวลาทีฝ่่ายการเมอืงมคีวามต้องการจะปฏรูิปวงการสงฆ์ครัง้ใหญ่อกีด้วย

ฝ่ายอนุรักษ์



๘

พิธีประดับยศนายทหาร
สมัยนายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม

ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาวด�า / เสียง

ความยาว:  ๓๑.๐๔ นาที 

ปีสร้าง:  [๒๔๘๔]

ผู้สร้าง:  [กรมโฆษณาการ]

ผู้บริจาค:  ประณีต ชาญศิลป์, สุรินทร์ ชาญศิลป์

ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์พิธีประดับยศให้แก่นายทหาร 

และต�ารวจชั้นสัญญาบัตรหลายนาย ณ ท�าเนียบ วังสวนกุหลาบ ที่

สันนิษฐานว่าถ่ายท�าข้ึนในปี ๒๔๘๔ หลังไทยได้รับชัยชนะเหนือ

ฝรั่งเศสในสงครามกรณีพิพาทอินโดจีน จากเสียงบรรยายในตอนต้น

ของหนังที่พูดถึงการได้รับชัยชนะในสงครามและต�าแหน่งของนาย 

พลตรีหลวงพรหมโยธทีีย่งัอยูใ่นช่วงด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงกลาโหม โดยการประดับยศในครั้งนี้สันนิษฐานว่าเป็นไป

เพื่อสนองความดีความชอบให้แก่นายทหารและต�ารวจจากผลของ

สงคราม ที่ท�าให้เราได้เห็นภาพของข้าราชการคนส�าคัญในฝ่ายนี้ 

หลายคนทีย่งัคงมีบทบาทต่อมาในช่วงทีน่ายพลตรหีลวงพบูิลสงคราม

กลบัมาเป็นนายกรัฐมนตรคีรัง้ที ่๒ ทัง้ยงัมภีาพการรบัประทานอาหาร

ร่วมกันหลังพิธีประดับยศระหว่างนายพลตรีหลวงพิบูลสงครามกับ

นายควง อภยัวงศ์ ในสมยัทีย่งัอยูฟ่ากฝ่ังเดยีวกนั แต่นอกเหนอืไปจากนัน้

ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความส�าเร็จในแบบฉบับของ 

รฐัทหารทีย่ศถาบรรดาศกัดิค์อืค่านยิมส�าคญัและต้องถกูน�าเสนอโดย

ใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือ

ภารกิจจอมพล ป. ปี ๒๔๙๘

ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เงียบ

ความยาว:  ๔๒.๕๘ นาที 

ปีสร้าง:  ๒๔๙๘

ผู้สร้าง:  [กรมประชาสัมพันธ์]

ผู้บริจาค:  กรมประชาสัมพันธ์

ภาพยนตร์เร่ืองนี้บันทึกเหตุการณ์ตรวจราชการจังหวัดภาค

ใต้ของจอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและท่านผู้หญิง

ละเอียด พิบูลสงคราม โดยเริ่มจากการลงเรือข้ามฟากไปยังจังหวัด

ภเูกต็ จากนัน้เดนิทางต่อไปทีจ่งัหวดัตรงัเปิดแพรคลมุป้ายชือ่สมาคม

ส่งเสรมิวฒันธรรมหญงิ ต่อจากนัน้เดนิทางต่อไปยงัอ�าเภอกนัตงัเยีย่ม

ด่านศุลกากรกันตัง แล้วไปวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุ- 

ประดิษฐ์ฯ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) อดีตเจ้าเมืองตรัง ออกเดินทางต่อไป

ยังจังหวัดสตูล และเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ว่าการ

ภาค ๙ ศาลากลางจังหวัดสงขลา มี พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ อธิบดี

กรมต�ารวจร่วมในพธิด้ีวย จากนัน้โดยสารรถไฟไปทีส่ถานรีถไฟเทพา

แล้วเดนิทางต่อไปยงัอ�าเภอยะรงั จงัหวดัปัตตานเียีย่มเยยีนบ้านเรอืน

ราษฎร แล้วเดินทางไปยังจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมสุเหร่า ผู้แทนชาว

มุสลิมมอบของที่ระลึกแก่นายกรัฐมนตรีแล้วเดินทางไปชมบริเวณ

ชายหาดและแม่น�้าบางนรา ก่อนเดินทางโดยรถไฟไปถึงสถานีรถไฟ 

สุไหง-โกลก แวะทักทายกับประชาชนที่มารอต้อนรับ โดยตลอดการ

เดินทางช่วงที่ใช้รถยนต์ จอมพล แปลกเป็นผู้ขับรถเก๋งสีเขียวด้วย

ตนเอง

หมายเหต:ุ ข้อมลูและชื่อภาพยนตรท์ี่อยู่ใน […] เป็นข้อมูลที่หอภาพยนตร์สนันิษฐานขึ้น และเป็นชือ่ที่ตัง้ขึน้ใหม่ เนื่องจากยงัไม่มี 

หลักฐานที่ชัดเจนและยังไม่สามารถระบุชื่อเรื่องเดิมได้



๙

[นายกพบประชาชน]

ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาวด�า / เงียบ

ความยาว:  ๕.๓๐ นาที 

ปีสร้าง:  [๒๔๙๘-๒๕๐๐]

ผู้สร้าง:  ไม่ปรากฏ

ผู้บริจาค:  เรืองยศ พิบูลสงคราม

ปี ๒๔๙๘ นายกรัฐมนตรี จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 

เดินทางไป ๑๗ ประเทศรอบโลกโดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐอเมริกา

แล้วรู้สกึประทบัใจในการปกครองแบบรัฐสภาทีม่คีวามเป็นประชาธปิไตย

ในโลกเสร ีอกีท้ังแรงสนบัสนนุจากประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

มีความส�าคัญต่อการด�ารงเสถียรภาพทางการเมืองในช่วงเวลานั้นที่

อ�านาจทางการเมอืงจากทัง้ทหารและต�ารวจมีอยูส่งู จงึหนัมาด�าเนนิ

นโยบายเปิดกว้างทางการเมอืงมากขึน้ เช่น การออกพระราชบญัญตัิ

พรรคการเมือง ๒๔๙๘ ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกท่ีให้มีการจัดตั้ง

พรรคการเมืองได้โดยตรง, การเปิดให้รัฐบาลพบผู้สื่อข่าวเป็นประจ�า

เพือ่สือ่สารเรือ่งการบรหิารบ้านเมอืง, ให้มกีารไฮด์ปาร์คทีส่นามหลวง

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืง และให้

กลุ่มประชาชนเข้าพบที่ท�าเนียบรัฐบาลหรือที่ท�าการของรัฐสภา  

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกรรมกรหรือกลุ่มที่มีผู้จัดตั้งอื่น ๆ  ภาพยนตร์เรื่องนี้ 

เป็นบันทึกเหตุการณ์นายกรัฐมนตรี จอมพล แปลก พบประชาชน 

ครั้งหนึ่ง โดยเริ่มจากภาพรถบรรทุกเล็กที่มีคนโดยสารจ�านวนมาก

จอดเรียงเป็นทิวแถว ก่อนจะเดินทางมาท่ีพระท่ีน่ังอนันตสมาคมซึ่ง

ในขณะนั้นใช้เป็นท่ีท�าการรัฐสภา เมื่อมาถึงประชาชนล้อมวงกัน 

รบัประทานอาหารบริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารพระทีน่ัง่ ต่อจากนัน้

นายกรัฐมนตรี จอมพล แปลกได้ลงบนัไดมาสนทนากับกลุม่ผู้มาชมุนมุ

บริเวณหน้าบันไดและสนามหญ้าอย่างใกล้ชิด โดยไม่ปรากฏเน้ือหา

หรือสัญลักษณ์แสดงการเรียกร้องใด ๆ ก่อนที่ฝูงชนจะเดินทางกลับ

ด้วยความสงบเรียบร้อย

ท่านบวช Ordination

ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี, ขาวด�า / เงียบ

ความยาว:  ๑๑.๔๖ นาที 

ปีสร้าง:  ๒๕๐๓

ผู้สร้าง:  ไม่ปรากฏ

ผู้บริจาค:  เรืองยศ พิบูลสงคราม

ช่วงต ้นของภาพยนตร์จะเป็นบันทึกการเดินทางตาม 

เส้นทางสังเวชนียสถานของจอมพล แปลก พิบูลสงครามและบุคคล

ในครอบครัว ส่วนในช่วงหลังจะเป็นเหตุการณ์ที่จอมพล แปลก  

พบิลูสงครามเข้ารบัการอปุสมบททีว่ดัไทยพทุธคยาในปี ๒๕๐๓  ก่อน

จะกลับไปพ�านักที่ญี่ปุ่นเป็นการถาวรจนวาระสุดท้ายของชีวิต โดย

การเดินทางตามรอยสังเวชนียสถาน เริ่มจากสถานที่ประสูติของ

พระพุทธเจ้า ลุมพินีวัน คณะเดินทางสักการะเสาหินพระเจ้าอโศก

มหาราช จะปรากฏวิหารมายาเทวีหลังเก่าซึ่งถูกบูรณะและเปลี่ยน 

รูปทรงไปแล้วในปัจจุบัน จากนั้นเดินทางต่อไปยังกุสินารา สถานท่ี

เสด็จดับขันธปรินิพพาน จากนั้นจึงเป็นพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ และ

พาราณสีซึง่เป็นต�าบลทีส่มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าแสดงปฐมเทศนา 

ตามล�าดับ จากน้ันคณะเดินทางได้โดยสารรถไฟและล่องเรือไปตาม

แม่น�า้ ก่อนไปชมป้อมแดง เมอืงเดลเีก่า ส่วนในช่วงหลงัของภาพยนตร์

จะปรากฏวดัพทุธคยาทีเ่ริม่ก่อสร้างตัง้แต่ปี ๒๕๐๐ ในความรบัผดิชอบ 

ของรฐับาลจอมพล แปลกเพิง่จะแล้วเสรจ็การก่อสร้างขัน้ต้น จอมพล 

แปลก พิบูลสงครามได้ปลงผม นุ่งห่มด้วยเครื่องแต่งกายสีขาว และ

เข้าอปุสมบทในวนัที ่๓ สิงหาคม รวมเวลาทีอ่ยูใ่นเพศบรรพชติ ๒๔  วนั

และถอืเป็นการบวชพระ (อปุสมบท) ครัง้แรกของวดัไทยพทุธคยาด้วย



๑๐

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

Satyajit Ray หรือ สัตยาจิต เรย์ (ค.ศ. ๑๙๒๑-๑๙๙๒) คือ  

ผูก้�ากบัภาพยนตร์คนส�าคญัของอนิเดยี และเป็นชาวเบงกอลโดยก�าเนดิ  

แม้ว่าสตัยาจติจากโลกน้ีไปนานแล้ว แต่ผลงาน Pather Panchali (ค.ศ. 

๑๙๕๕) หนังเรื่องแรกของเขา ที่ให้ความส�าคัญเรื่องความหลากหลาย

ของวิถีชีวิตเบงกาลี ผ่านภาพท่ีเป็นจริงของท้องทุ่ง บ้านเรือนอันผุพัง 

มุง่เน้นไปยงัปมประเดน็ปัญหาเลก็ ๆ  และน�าเสนอภาพชวีติของคนทัว่ไป

ให้เหมือนธรรมชาติมากท่ีสุด ท�าให้เรารู้จักชายคนน้ีในฐานะผู้สร้าง

ภาพยนตร์ด้วยภาษาเบงกาลีท่ีแตกต่างจากภาพยนตร์กระแสหลักของ

อินเดียในยุคนั้นอย่างสิ้นเชิง 

ห้องสมุดฯ ชวนผู้อ่านชื่นชมสมุดภาพร่างหนังเรื่องแรกของ 

สัตยาจิต เรย์ ผ่านหนังสือ The Pather Panchali Sketchbook 

บรรณาธิการโดย Sandip Ray ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีรูปแบบการน�าเสนอ

แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน

ส่วนที่ ๑ น�าเสนอการรวบรวมบทวิจารณ์และบทความแนะน�า

หนังเร่ืองนี้ที่เคยตีพิมพ์ลงสื่อส่ิงพิมพ์ท้ังในนครกัลกัตตาและประเทศ 

อื่น ๆ อย่างเช่น บทความเรื่อง A Beautiful Picture, Fresh and 

Personal ใน Sight and Sound นิตยสารด้านภาพยนตร์ชื่อดังของ

อังกฤษ นอกจากนั้นเนื้อหาในส่วนที่ ๑ ได้คัดสรรภาพประกอบมาจาก

ฉากต่าง ๆ  ของหนังเรื่องนี้อีกด้วย สิ่งที่ผู้อ่านน่าจะได้รับจากข้อมูลของ

ส่วนที่ ๑ คือ ความยิ่งใหญ่และความมหัศจรรย์ของหนังภาษาเบงกาลี

ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ 

เมื่อเปิดหนังสือมาถึงส่วนที่ ๒ ผู้อ่านจะได้พบกับสมุดภาพร่าง

ของสตัยาจิตจ�านวน ๕๘ หน้า ซ่ึง Pather Panchali สร้างมาจากนยิาย

ในชื่อเรื่องเดียวกันของนักเขียนชาวเบงกาลีนามว่า พิภูติภูษัณ  

พันเนอร์จี ซึ่งสัตยาจิตได้ขอลิขสิทธิ์นิยายเรื่องนี้จากภรรยาของผู้เขียน 

เมื่อ ค.ศ. ๑๙๕๐ และสัตยาจิตได้ถ่ายทอดความแปลกใหม่ของ 

บทประพันธ์เรื่องนี้ให้เป็นภาพร่าง ภาพประกอบ เพื่ออธิบายฉากและ

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในหนังเท่านั้น โดยเขียนด้วยปากกา พู่กัน และ

หมึก ลงในสมุดปกผ้าสีแดง (Kheror Khata) ซึ่งเป็นสมุดผลิตด้วยมือ 

เย็บด้วยเชือกสีขาว และเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาวเบงกาลี สัตยาจิต

ได้น�าสมุดภาพร่างไปเสนอผู้สร้างภาพยนตร์ต่าง ๆ  เพื่อหาทุนการสร้าง 

Pather Panchali เป็นเวลาเกือบ ๒ ปีเต็ม แต่ถูกปฏิเสธ ยกตัวอย่าง

ภาพร่างล�าดับหน้าที่ ๓๕ และ ๓๖ ถ้าใครมีโอกาสได้ดูหนังเรื่องนี้แล้ว 

อาจจะเห็นภาพร่างแล้วนึกคล้อยตามไปกับภาพเคล่ือนไหวในฉากที่ 

อาปแูละทรุคาวิง่เล่นตามทุง่หญ้า พร้อมกบัมขีบวนรถไฟเคลือ่นผ่านไป 

และหากพิจารณาสมุดภาพร่างเล่มนี้ เราอาจเข้าใจการสื่อความหมาย

ของสตัยาจติ โดยสรปุสัน้ ๆ ได้ ๔ ประการ คอื ประการแรก ภาพร่างสือ่

ถงึสรปุล�าดบัการเล่าเร่ือง ประการทีส่อง การสะท้อนบคุลกิลกัษณะของ

แต่ละตวัละคร ประการทีส่าม คือ การเปลีย่นฉาก ซึง่ค�าว่า “dissolve” 

หรือ “การจางซ้อน” ปรากฏอยู่ในสมุดภาพร่างเป็นจ�านวนมาก ซึ่ง 

สัตยาจิตน่าจะมีสุนทรียภาพด้านการเปลี่ยนฉากด้วยวิธีการจางซ้อน 

ประการที่สี่ คือ วิธีการจัดวางองค์ประกอบภาพมักจะประกอบไปด้วย

บ่อน�้า ท้องทุ่ง รางรถไฟ พระอาทิตย์ตก เป็นต้น ส�าหรับสมุดภาพร่าง

ของ Pather Panchali ฉบับจริงน้ัน สัตยาจิตได้บริจาคสมุดเล่มนี้  

ให้กับ Cinémathèque Française ตามค�าร้องขอของ Georges  

Sadoul นักส่ือสารมวลชนและนักวิชาการภาพยนตร์ที่มีช่ือเสียง 

ชาวฝรั่งเศส ซึ่ง สันทีป บุตรชายของสัตยาจิตได้เล่าไว้ในหนังสือเล่มนี้

ว่า “ในช่วงสุดท้ายของชีวิต พ่ออยากเห็นสมุดภาพร่างเล่มนี้อีกสักครั้ง

ก่อนตาย ผมจึงติดต่อไปที่ Cinémathèque Française แต่กลับได้รับ 

ค�าตอบว่าสมุดภาพร่างสูญหายไปแล้ว” ซึ่งสมุดภาพร่างที่พวกเราได้

เห็นในส่วนที่ ๒ น้ี เป็นส�าเนาท่ีสแกนเก็บไว้โดยบริษัท Criterion  

Collection 

สมุดภาพร่างหนังเรือ่งแรกของ 

สัตยาจิต เรย์
วิมลิน มีศิริ



๑๑

ส�าหรับส่วนที ่๓ แฟนหนงัของสตัยาจติจะได้ร�าลกึถงึบรรยากาศ

การถ่ายท�า และความน่าตี่นตาตื่นใจในส่วนที่ ๓ นี้ เราจะได้ชมภาพนิ่ง

งาม ๆ  ทีเ่ป็นเบ้ืองหลงัการถ่ายท�า รวมถึงอริิยาบถน่ารกั ๆ  ของนกัแสดง

ระหว่างพกัการถ่ายท�าอกีด้วย ซึง่หลายภาพเป็นผลงานการถ่ายภาพนิง่

ด้วยฝีมือของสัตยาจิต รวมถึงการรวบรวมบทสัมภาษณ์ บทความ ที่มี

เนือ้หาเกีย่วกบัเบือ้งหลงักว่าจะเป็น Pather Panchali ทีป่ระสบความ

ส�าเรจ็ทัง้รายได้และค�าวจิารณ์ ซึง่เคยตพีมิพ์ลงในสิง่พมิพ์ต่าง ๆ   ผูอ่้าน

จะได้อ่านบทความที่เขียนโดยสัตยาจิต รวมถึงข้อเขียนจากบรรดา 

ทีมงานต่าง ๆ ซึ่งพวกเขาจะกล่าวถึงสัตยาจิตด้วยชื่อเล่นว่า “มนิก”  

ซึ่งชาวเบงกาลีจ�านวนหนึ่งยังนิยมเรียกเขาด้วยช่ือเล่น ส่วนตัวอย่าง

บทความหนึง่ทีน่่าสนใจ คอื บทความจาก สพุร์ี พนัเนอร์จ ีนกัแสดงผูร้บั

บท “อาปู” ในวัยเด็ก เป็นบทความที่เคยตีพิมพ์เมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๕ เช่น 

เนื้อความช่วงหนึ่งที่เล่าว่า สัตยาจิตพยายามเฟ้นหานักแสดงเพื่อมา 

รบับทอาปมูากกว่า ๒๐๐ คนทัว่นครกลักตัตา แม่ของสตัยาจติจงึแนะน�า

ว่า สัตยาจิตค้นหานักแสดงที่จะมาเป็นอาปูมามากแล้ว แต่ยังไม่ได้ลอง

ดูเด็กชายที่อยู่ข้างบ้านติดกันในประตูถัดไปนี่เอง สัตยาจิตจึงลองชวน 

สุพีร์มาที่บ้านเพื่อพูดคุยและถ่ายภาพน่ิงเก็บไว้ และในท่ีสุด สัตยาจิต

เลือกเด็กชายสุพีร์มารับบทอาปู แม้ว่าเด็กชายจะแสดงหนังไม่เป็น ซึ่ง 

Pather Panchali ออกฉายที่นครกัลกัตตาเมื่อ ๒๖ สิงหาคม ค.ศ. 

๑๙๕๕ ตอนนัน้สพุร์ีอาย ุ๙ ขวบ หลงัจากนัน้สพุร์ีได้รับข้อเสนอให้แสดง

หนังเรื่องอื่น ๆ  มากมาย แต่พ่อกับแม่ของเขาไม่เห็นด้วยและเขาไม่เคย

แสดงหนังอีกเลย สุพีร์เล่าว่าแม้เวลาจะผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษ (ค.ศ. 

๑๙๕๕-๒๐๐๕) แต่เขายงัได้รบัเชิญจากหนงัสอืพมิพ์และวารสารต่าง ๆ  

ให้เขาเขียนถึง Pather Panchali ซึ่งเขาภาคภูมิใจมากที่ได้เป็น 

ส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ และเขาต้องการแสดงเป็น “อาปู” เพียงเรื่อง

เดียวเท่านั้นไปตลอดกาล  

ส่วนที่ ๔ บทส่งท้ายของหนังสือเล่มน้ี น�าเสนอการรวบรวม

เอกสาร (documentation) จ�าแนกออกเป็น ๑๑ ประเภทเอกสารที่

เกี่ยวเนื่องกับ Pather Panchali โดยมีค�าบรรยายประกอบใต้ภาพ ซึ่ง

เราในฐานะคนอ่าน ส่ิงที่ได้รับจากการได้เห็นเอกสารต่าง ๆ สะท้อน 

ได้ว่า สัตยาจิตเป็นบุคคลที่สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่าง 

หลากหลาย และการเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงเอกสารบางชิ้น

สะท้อนให้เราเข้าใจได้ว่า หนังเรื่องนี้มีคุณค่ามากส�าหรับชาวเบงกาลี 

ตัวอย่างเอกสาร เช่น แผ่นพับ (Booklet) ที่มีลักษณะคล้ายหนังสือ 

เล่มเล็ก ๆ ที่สัตยาจิตออกแบบด้วยตนเอง อีกตัวอย่างหนึ่งคือแสตมป์

ที่ระลึกภาพตัวละครอาปูวัยเด็ก เม่ือครั้งฉลองครบรอบ ๒๕ ปี (ค.ศ. 

๑๙๕๕-๑๙๘๐) ของ Pather Panchali  

สมุดภาพร่างหนังเรือ่งแรกของ 

สัตยาจิต เรย์



บทความพิเศษ

๑๒

ถึงแม้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ จะเริ่มคลี่คลายใน

ประเทศไทย สถานประกอบการในลักษณะต่าง ๆ  เริ่มเปิดให้บริการ 

ตามระยะการผ่อนคลายมาตรการ หรือ “ปลดล็อก” ของรัฐบาล แต่ 

แรงกระเพือ่มอันสบืเนือ่งจากไวรสัยงัคงอยูก่บัชวีติประจ�าวนัของพวกเรา

ทกุคน ค�าศพัท์ยอดนยิมแห่งปีคอื New Normal หรอื “ความปรกตใิหม่” 

อันหมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกฎระเบียบของสังคม การ 

เว้นระยะห่าง และมาตรการการให้บรกิารใหม่ ๆ  เพือ่เพ่ิมความระมดัระวงั

ทางสาธารณสุขและป้องกันการกลับมาระบาดอีกครั้งของเชื้อโรค

หลังจากที่จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ในฉบับเดือนพฤษภาคม - 

มิถุนายน ได้น�าเสนอบทความว่าด้วยผลกระทบของโรคโควิด-๑๙  

มาฉบับนี้เราขอน�าเสนอบทความต่อเนื่องว่าด้วยโลก New Normal  

ของวงการภาพยนตร์ในประเทศไทย ทั้งมาตรการต่าง ๆ  ที่โรงภาพยนตร์

ต้องเริ่มใช้ สถานการณ์ของโรงหนังขนาดเล็ก หนังไทยที่เริ่มกลับเข้าฉาย

ในโรง รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงของกองถ่ายหนัง 

กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกับภาพยนตร์เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัผูค้น

จ�านวนมากเสมอไม่ว่าจะเป็นการถ่ายท�าหรือการรับชม แต่ทั้งนี้ โลก  

New Normal ไม่ควรเป็นโลกทีผู่ค้นหวาดกลวัหรอืหลกีหนโีรงภาพยนตร์ 

แต่เป็นโลกทีท่กุคนควรร่วมมอืกนัเพ่ือเพิม่ความปลอดภยัทางกาย ใจและ

สาธารณสขุเพ่ือน�าประสบการณ์ร่วมทีส่�าคญัของมนษุย์กลับมา และท�าให้

ภาพยนตร์สามารถยังให้เกิดปัญญาได้อีกครั้ง

กองถ่ายในยุคไวรัส
ในช่วงประมาณวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม เม่ือตัวเลขผู้ติดเชื้อใน

ประเทศไทยเริ่มนิ่ง บรรดาคนท�างานกองถ่ายหนังไทยเริ่มมีความหวังว่า

จะกลับมาท�างานและเปิดกองหนัง กองละครได้อีกครั้ง แต่ข่าวที่สร้าง

ความสับสนและอาจจะเสียงหัวเราะแค่น ๆ คือการที่ทางศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) หรือ ศบค. 

ประกาศว่าอนุญาตให้กองถ่ายหนังกลับมาเริ่มงานได้ แต่ห้ามมีทีมงาน 

รวมตัวกันเกิน ๕ คน ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ

จากนั้น บัณฑิต ทองดี และ อนุชา บุญยวรรธนะ ผู้เป็นตัวแทน

สมาคมผู้ก�ากบัภาพยนตร์ไทยในการหารอืและท�างานร่วมกบัทางการเพือ่

ก�าหนดมาตรการใหม่ของกองถ่าย ออกมาชี้แจงว่า กฎห้ามมีทีมงาน 

เกิน ๕ คน เป็นความเข้าใจผิดอันเกิดจากความคลาดเคลื่อนทางเอกสาร 

โดยในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม มีการแก้ประกาศจากทางการใหม่ ว่าการ 

ถ่ายท�ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ซึ่งเมื่อรวมคณะท�างาน

หน้าฉากและทกุแผนกแล้วต้องมจี�านวนไม่เกนิ ๕๐ คน และต้องไม่มผีูช้ม

เข้าร่วมรายการ ก่อนที่ตัวเลขจะเปลี่ยนไปเม่ือมีมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง 

ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ระยะที่ ๔ ออกมา ซึ่งได้ก�าหนด

เพิ่มให้มีคณะท�างานได้ไม่เกินคราวละ ๑๕๐ คน และผู้ชมไม่เกิน ๕๐ คน 

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายนเป็นต้นไป 

นอกจากเรือ่งจ�านวนคน กฎเกณฑ์อืน่ ๆ  ของกองถ่าย มตีัง้แต่เรือ่ง

พื้นฐาน เช่น การมีจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย การที่กองต้อง 

มีทางเข้าออกทางเดียว ความเคร่งครัดในการสวมหน้ากากอนามัย  

การเช็กอนิในระบบไทยชนะ ไปจนถงึรายละเอยีดทีฟั่งดแูล้วอาจจะขบขัน 

แต่กลบัเป็นสิง่ทีแ่สดงให้เหน็ถงึภาวะปรกตใิหม่ เช่นการห้ามถ่ายฉากต่อสู้ 

หรือฉากกอดจูบ เพราะเป็นฉากที่นักแสดงต้องใกล้ชิดถึงเนื้อถึงตัว  

อันเท่ากับเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อโรค 

กฎเกณฑ์ของกองถ่ายในยุคไวรัส มีขึ้นเพื่อสวัสดิภาพทาง

สาธารณสุขของคนท�างานกองถ่ายเป็นส�าคัญ แต่ไม่ช้ามันกลายเป็น 

จดุตัง้ต้นให้มกีารพดูถงึสภาพการท�างานอืน่ ๆ  ทีดู่เหมอืนคนกองจะอดึอดั

New Normal 
ภาพยนตร์ในเมืองไทย 

ก้อง ฤทธิ์ดี และ พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู



๑๓

มานาน ที่ส�าคัญท่ีสุดคือเมื่อมีการเรียกร้องให้กองถ่ายหนังและละคร  

ไม่หามรุ่งหามค�่าท�างานเกิน ๑๒ ชั่วโมง (ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการที่เวลา 

ในการถ่ายยามกลางคืนลดลงอันเนื่องมาจากการมีเคอร์ฟิวในช่วงเดือน

เมษายนและพฤษภาคม ก่อนจะถูกยกเลิกไปเม่ือกลางเดือนมิถุนายน) 

ท�าให้มีการเรียกกองมาตั้งแต่ตีสามหรือตีสี่เพื่อชดเชย และอีกส่วน 

ดูเหมือนว่า การถ่ายท�ายาว ๆ  แบบข้ามวันข้ามคืน เป็น “Old Normal” 

หรอืสิง่ทีท่�ากนัมาเก่าก่อนในแวดวงการถ่ายหนงัแบบไทย ๆ  การมกีฎเกณฑ์

เพื่อป้องกันไวรัส จึงอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการก�าหนดมาตรฐานด้าน

สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของคนท�างานกองถ่ายในระยะยาว

นอกจากนี้ การที่กองถ่ายต้องหยุดไปประมาณสองเดือนในช่วง

หยุดเชื้อเพื่อชาติ ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อบุคลากรที่ส่วนใหญ่ 

เป็นลูกจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม สมาพันธ์สมาคม

ภาพยนตร์แห่งชาติร่วมมือกับ Netflix ประกาศเปิดกองทุนเยียวยา

อตุสาหกรรมโทรทัศน์และภาพยนตร์ เป็นจ�านวนเงนิ ๑๖ ล้านบาท (หรอื 

๕ แสนดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนในแวดวง โดย

มีเงื่อนไขว ่าผู ้มีสิทธิ์ ได ้รับเงินช ่วยเหลือต ้องเป ็นลูกจ ้างอิสระใน

กระบวนการการผลิตภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ในไทยที่แสดงให ้

เห็นได้ว่างานที่ตนท�าอยู่ได้รับผลกระทบ และเม่ือเปิดให้ลงทะเบียน 

รับสิทธิ์ในวันที่ ๔ มิถุนายน ปรากฏว่ามีผู้เข้าไปลงทะเบียนขอรับความ

ช่วยเหลือเต็มจ�านวนตั้งแต่วันแรก แสดงให้เห็นถึงภาวะเดือดร้อนแทบ 

ทุกหย่อมหญ้าในวงการถ่ายหนังและละครเมืองไทย ซึ่งถึงแม้ว่าขณะนี้

สถานการณ์จะค่อย ๆ ฟื้นกลับมา แต่กว่าทุกอย่างจะกลับไปเหมือนเดิม

คงต้องใช้เวลาอีกสักพักทีเดียว

โรงหนังหลังพายุโควิด
โรงภาพยนตร์เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด เมื่อ

พายโุรคระบาดได้ซดัเข้ามาถล่มโลกทัง้ใบอย่างไม่ทนัตัง้ตวั ในประเทศไทย 

โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศต้องปิดท�าการมาตั้งแต่วันท่ี ๑๘ มีนาคม  

ตามข้อเสนอของ ศบค.

หลังหยุดชะงักไป ๒ เดือนครึ่ง จอหนังทั่วประเทศก็ได้รับอนุมัติ

ให้รูดม่านเปิดอีกครั้ง ในช่วงการผ่อนคลายระยะที่ ๓ ตั้งแต่วันที่  

๑ มิถุนายนเป็นต้นไป นอกจากที่นั่งที่ถูกจ�ากัดให้ไม่เกิน ๒๐๐ คน สิ่งที่

ทั้งเจ้าของกิจการและผู้ชมให้ความสนใจคือ New Normal ของโรงหนัง

ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นคืออะไร หากอ้างอิงจากค�ากล่าวของ พญ.พรรณพิมล  

วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ซ่ึงกลายเป็นข่าวแทบทุกส�านักในวันแรก 

เปิดโรงนั้น สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ   คือ ก�าหนดที่นั่งติดกันได้ไม่เกิน 

๒ คน และต้องเว้นระยะห่าง ๓ ที่นั่ง แต่ละแถวที่นั่งไม่ต้องเว้น แต่ต้อง

น่ังเยือ้งสลบักนั และต้องไม่ฉายภาพยนตร์แต่ละรอบในเวลาติดกนัเหมอืน

ทีเ่คย เพือ่เว้นรอบให้มกีารท�าความสะอาด รวมทัง้ห้ามรบัประทานอาหาร

และเครื่องดื่มโดยเด็ดขาด 

แต่ดูเหมือนว่าค�าแนะน�านี้จะไม่ใช่มาตรการอย่างเป็นทางการ 

เนื่องจากโรงภาพยนตร์ใหญ่ ๆ ก็มีวิธีการเว้นระยะที่นั่งแตกต่างไปจากที่

อธบิดกีรมอนามยัช้ีแจง แต่สิง่ทีส่ร้างความสบัสนและเป็นประเดน็ถกเถยีง

มากที่สุด คือเรื่องรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เพราะโรงภาพยนตร์

ขนาดใหญ่อย่างเครือเมเจอร์และเอสเอฟก็ไม่ได้มีการห้ามกินและดื่ม 

ในโรงหนัง จนสุดท้าย พญ.พรรณพิมล จึงต้องออกมาอธิบายว่า สามารถ

น�าป๊อปคอร์นและเครือ่งดืม่เข้าไปในโรงภาพยนตร์ได้ แต่เมือ่รับประทาน

แล้วก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม ปัญหาแรกจาก New Normal ไม่ได้เกิดขึ้นภายใน

โรง หากแต่เกิดขึ้นด้านหน้าโรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ซึ่งจัด

กจิกรรมพบปะแฟนคลับให้แก่ “หยิน่-วอร์” ดาราชายขวญัใจวยัรุน่ ๒ คน

จากซีรีส์ดัง เม่ือวันที่ ๕ มิถุนายน เกิดการรวมตัวของแฟนคลับจ�านวน

มากและมีการถ่ายภาพหมู่ที่ไม่ได้มีการเว้นระยะห่าง ภาพที่ออกไปก่อให้

เกิดกระแสโจมตี เพราะถือเป็นการฝ่าฝืนข้อก�าหนดตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ 

ท�าให้ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนต้องส่ังปิดโรงภาพยนตร์แห่งนี ้ตัง้แต่

วันที่ ๗-๙ มิถุนายน เพื่อทบทวนมาตรการความปลอดภัย 

นอกจากเรื่องมาตรการต่าง ๆ ส่ิงส�าคัญที่โรงภาพยนตร์ในเมือง

ไทยต้องปรับตัวในช่วงนี้ คือภาพยนตร์ที่ถูกป้อนเข้าโรงนั้นมีจ�านวนน้อย

กว่าช่วงเวลาปรกติ โดยเฉพาะเม่ือหนังฮอลลีวูดใหม่ ๆ ยังไม่พร้อมเข้า

ฉายเนื่องจากสหรัฐอเมริกายังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่าง

ต่อเนื่อง 

ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในระยะแรกนี้ ส่วนมากจึงเป็นหนังที่ตกค้าง

หรือฉายมาตั้งแต่ช่วงก่อนการแพร่ระบาด เช่น สุขสันต์วันโสด (Low 

Season), พีน่าค 2, Bloodshot ฯลฯ รวมทัง้มกีารน�าหนงัดงัในอดตีกลบั

มาฉายใหม่ทัง้ของไทยและต่างประเทศ เช่น Your Name, Begin Again, 

แสงกระสือ, ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2.2, ขุนพันธ์ 2 ฯลฯ แต่เรื่องที่ได้รับการ

กล่าวถงึมากทีส่ดุคอื พจมาน สว่างคาตา ของผูก้�ากบั พชร์ อานนท์ ท่ีควร

ต้องบันทึกไว้ว่าเป็นหนังเรื่องแรกที่กล้าเส่ียงเปิดตัวฉายรอบปฐมทัศน์  

หลังโรงหนังกลับมาเปิดอีกครั้งเพียง ๓ วันเท่านั้น (๓ มิถุนายน) ซ�้ายัง

ดัดแปลงเนื้อหาให้เข้ากับสถานการณ์จนส่งผลให้ พจมาน สว่างคาตา  

ได้ขึ้นแท่นเป็นหนังท�าเงินอันดับหน่ึงติดกันในสองสัปดาห์แรก แต่ถึง 

อย่างนั้น ก็ยังท�ารายได้ไม่ถึง ๑๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ตกต�่าไปจาก

ความน่าจะเป็นหากอยู่ในสถานการณ์ปรกติ

ทางด้านโรงหนงัขนาดเล็กหรอืโรงหนงัทางเลือกในกรงุเทพมหานคร 

หลายแห่งก็เริ่มทยอยเปิดให้บริการท้ังลิโด้ คอนเน็คท์, เฮ้าส์ สามย่าน, 

บางกอก สกรนีนิง่ รูม แต่บางทีก่ย็งัไม่มีการเคลือ่นไหว เช่น ซเินม่าโอเอซิส 

อย่างไรก็ตาม ขณะที่เขียนบทความนี้ ศบค. เพิ่งประกาศผ่อนคลาย

มาตรการระยะที่ ๔ เริ่มมีผลในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ซึ่งอาจจะส่งผลให้

สถานการณ์ของโรงหนังทั้งกระแสหลักและทางเลือกต่าง ๆ เป็นไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้น  



๑๔

ท่ามกลางวิบากกรรมที่ธุรกิจภาพยนตร์ทั่วประเทศต้องเผชิญ 

จากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙  หนึ่งในข่าวร้ายที่

ท�าให้แฟนหนังในเมืองไทยต่างพากันใจหายมากที่สุด คือข่าวการยุติ 

การฉายภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์สกาลาที่แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็ว 

เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน จนสร้างความแตกตื่นให้ผู้คนในโลกออนไลน์

ราวกับเกิดโศกนาฏกรรมย่อย ๆ 

โรงภาพยนตร์สกาลา เปิดท�าการเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๒  

โดย คณุพิสฐิ ตันสจัจา “Showman” คนส�าคญัของเมืองไทย ผูป้ระสบความ

ส�าเร็จจากการบริหารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย จนได้รับการชักชวน

ให้มาช่วยพัฒนาที่ดินบริเวณสี่แยกปทุมวันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทีน่ี ่คณุพสิฐิได้ลงทนุสร้างโรงภาพยนตร์ทีท่นัสมยัขึน้มาเริม่จากสยาม ใน

ปี ๒๕๐๙  และลิโด ปี ๒๕๑๑ ก่อนจะมาถึงสกาลา ซึ่งเป็นโรงสุดท้าย  

แต่เป็นโรงที่เขาตั้งใจจะเนรมิตให้สวยงามที่สุดเท่าที่จะสามารถท�าได้

สถาปัตยกรรมอนัวจิิตรบรรจง จงึกลายเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของ

สกาลาเสมอมา ตัวโรงนั้นประกอบขึ้นจากการออกแบบในสไตล์อาร์ต 

เดโคของ พันเอก จิระ ศิลป์กนก สถาปนิกช่ือดัง มองไปด้านในจะเห็น

บนัไดขนาดใหญ่อนัเป็นทีม่าของชือ่ “Scala” ทีแ่ปลว่า “บนัได” ในภาษา

อติาล ียนืสง่าต้อนรบัคูก่บัโคมไฟระย้าทรงหยดน�า้ค้างแข็งขนาดยกัษ์ และ

La Scala ลา สกาลา 
บทอ�าลาโรงภาพยนตร์สแตนด์อโลนแห่งสุดท้ายของกรุงเทพมหานคร

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

พาให้เดินขึ้นไปสู่โถงหน้าโรงภาพยนตร์ ที่ผสมผสานงานศิลปะระหว่าง

ตะวันตกกับตะวันออกไว้ด้วยกัน ทั้งเพดานประดับแฉกลายสีทอง 

อันกลมกลืนไปกับเสาคอนกรีตโค้งที่ตั้งอยู่เรียงราย โดยมีงานปูนปั้นที่

แสดงถึงความบันเทิงของเอเชีย  ทั้งบาหลี ญี่ปุ่น จีน อินเดีย และไทย  

รวมตัวกันอยู่บนผนัง งานตกแต่งภายในทั้งหมดของโรงภาพยนตร์นี้ เป็น

ผลงานของชาวฟิลิปปินส์ ๒ คน คือ Mr. Ver Manipol    และ Mr. Fred 

Pedring ซึ่งเชี่ยวชาญในด้านตกแต่งและปูนปั้น

หลังจากที่สกาลาและโรงหนังอีกสองโรงก่อนหน้าของคุณพิสิฐ 

หรือบริษัทเอเพกซ์ ได้ค่อย ๆ  น�าพาความคึกคักมาสู่พื้นที่ที่เคยเงียบเหงา  

จนเป็นส่วนส�าคัญให้ที่แห่งนี้เติบโตเป็นท�าเลทองทางธุรกิจที่เจริญที่สุด

แห่งหนึ่งของประเทศไทย ยุคสมัยอันรุ่งเรืองของโรงหนังขนาดใหญ่แบบ

โรงเดี่ยวหรือสแตนด์อโลนกลับเริ่มเสื่อมลง แต่สามทหารเสือแห่งย่าน

สยามสแควร์ยังคงยืนหยัดอยู่รอดมาได้นานกว่าอีกหลายโรงภาพยนตร์ 

ร่วมรุน่ ก่อนทีใ่นปี ๒๕๕๓ สยามจะถกูไฟผลาญไปในระหว่างวกิฤตกิารณ์

ครัง้ใหญ่ทางการเมอืง ส่วนลโิดทีป่รบัตวัเป็นโรงหนงัมลัตเิพลก็ซ์มาตัง้แต่

ปี ๒๕๓๗ ก็ได้เปิดโรงฉายรอบสุดท้ายภายใต้การบริหารของบริษัท 

เอเพกซ์ไปเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ทิ้งให้สกาลาได้ 

“สแตนด์อโลน” หรือยืนอยู่โดดเดี่ยวอย่างแท้จริง ท่ามกลางโรงหนังและ

บทความพิเศษ



๑๕

รูปแบบการชมภาพยนตร์ใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

 จากยุคของโรงหนังสแตนด์อโลนสู่มัลติเพล็กซ์ ฟิล์มสู่ดิจิทัล 

วิดีโอสู่สตรีมมิง สกาลาได้ตั้งตระหง่านผ่านมรสุมความเปลี่ยนแปลง 

หลายลกูในหน้าประวตัศิาสตร์ จนกระทัง่ตวัโรงได้กลายเป็นประวัตศิาสตร์

ไปเสียเอง ปัจจุบัน สถานที่ท่ีเคยเปรียบเสมือนสโมสรอันหรูหราให้ผู้คน

ได้นัดกันแต่งตัวสวยงามเพื่อมาดูหนัง ได้แปรสภาพเป็นดั่งวิหารทาง

ภาพยนตร์อันเก่าแก่ ที่แทบจะคงรูปแบบดั้งเดิมนับแต่วันแรกฉาย ทั้ง 

รูปลักษณ์ภายนอก ชุดสูทสีเหลืองโดดเด่นของพนักงาน ตั๋วกระดาษแบบ

เก่าและระบบขายตั๋วที่ไม่ใช้เทคโนโลยี รวมไปถึงการเปลี่ยนชื่อหนังที่ 

ป้ายมาร์คีหน้าโรง  

“ความปรกติเก่า” ท่ีกลายเป็นของแปลกตาส�าหรับคนดูหนัง 

รุ่นใหม่เหล่านี้ ได้ขับให้สกาลามีสถานะแตกต่างไปจากโรงหนังอื่น ๆ ใน

เมืองไทย นอกจากการเป็นสถานท่ีจัดเทศกาลหรือฉายภาพยนตร์รอบ

พิเศษอยู่เสมอ สกาลายังได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ�า

ปี ๒๕๕๕ จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และเมื่อวันที่ 

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ หอภาพยนตร์ร่วมกับหน่วยงานจัดกิจกรรมวันมรดก

โสตทัศน์โลก ครั้งที่ ๑๔ ได้น�าป้ายจารึกในฐานะสถานที่ส�าคัญทางมรดก

โสตทัศน์ไปประดบัไว้ทีโ่รงภาพยนตร์แห่งนี ้ เนือ่งในวาระครบรอบ ๕๐ ปี 

ของโรงภาพยนตร์สแตนด์อโลนแห่งสุดท้ายในกรุงเทพมหานครที่ยังคง 

เปิดท�าการ

 อย่างไรก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้ว่า ความโอ่อ่าที่เคยท�าให้สกาลา 

มฐีานะเป็น “ราชาโรงหนงัแห่งสยาม” กลบัเป็นหนึง่ในเงือ่นไขทีน่�าบรษิทั

เอเพกซ์ไปสู่ความสุ่มเสี่ยงทางธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะ 

เมื่อเลิกกิจการโรงภาพยนตร์ลิโด พวกเขาเหลือเพียงโรงหนังแห่งสุดท้าย 

ซึ่งมีขนาดกว่า ๙๐๐ ที่นั่ง ให้จัดโปรแกรมได้เพียง ๕-๖ รอบต่อวัน  

สวนทางกับโรงหนังมัลติเพล็กซ์ขนาดเล็กมากมายท่ีสามารถจัดสรรพ้ืนท่ี

ฉายได้หลายรอบ ในขณะเดียวกัน ยังมีระบบสตรีมมิงที่นับวันยิ่งดึงผู้คน

ให้ดหูนังอยูบ้่านอย่างสะดวกง่ายดาย และเมือ่โรคระบาดโควดิ-๑๙ ย่างกราย

เข้ามาตัง้แต่ช่วงต้นปี ยอดผูช้มกย็ิง่ลดน้อยลง ซ�า้ยงัต้องปิดท�าการไปกว่า 

๒ เดือน ทั้งหมดนี้กลายเป็นตัวเร่งให้สกาลาที่ผ่านร้อนหนาวมายาวนาน 

ต้องถึงคราวเกษียณตัวเองออกจากการเป็นโรงภาพยนตร์ถาวร 

 ภายหลังจากรัฐอนุญาตให้โรงภาพยนตร์ต่าง ๆ กลับมาเปิด

ท�าการได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พร้อมด้วยมาตรการหลักคือ ห้ามมี

จ�านวนผู้ชมเกิน ๒๐๐ ที่นั่ง ซึ่งเป็นเพียงประมาณ ๑ ใน ๔ ของจ�านวนที่

นั่งในสกาลา หอภาพยนตร์ในฐานะหน่วยงานที่เช่าพื้นที่จัดกิจกรรม 

ฉายหนังคลาสสิก ทึ่ง! หนังโลก ยาวต่อเนื่องไปจนสิ้นปี ก็ได้รับแจ้งจาก 

ผู้บริหารของโรงภาพยนตร์ว่า จ�าต้องตัดสินใจยุติบทบาทลง เพราะ 

ไม่สามารถแบกภาวะขาดทุนภายใต้เง่ือนไขและสถานการณ์ท่ามกลาง 

“ความปรกติใหม่” ที่เกิดจากพิษภัยของโรคระบาดคร้ังน้ีได้ เดิมทีนั้น  

สกาลามีสัญญาเช่าพ้ืนที่จนถึงสิ้นปีน้ี ซ่ึงโรงภาพยนตร์ต้องไปเจรจาหา

ทางออกกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในขณะที่หอภาพยนตร์ก็ต้องปรับ

เปลี่ยนโปรแกรม ทึ่ง! หนังโลก ที่วางแผนฉายที่นี่ไปจนถึงเดือนธันวาคม 

กลายเป็นโปรแกรม “La Scala ลา สกาลา” โปรแกรมอ�าลาสถานะความ

เป็นโรงภาพยนตร์ของสกาลาแทน

 ภาพยนตร์ในโปรแกรมทีจ่ดัขึน้อย่างทีผู่จ้ดัและผูช้มแทบไม่ทนั

บทอ�าลาโรงภาพยนตร์สแตนด์อโลนแห่งสุดท้ายของกรุงเทพมหานคร

ตั้งตัวน้ี ประกอบไปด้วย Blow-Up ผลงานชนะเลิศเทศกาลภาพยนตร์

เมอืงคานส์ ประจ�าปี ๒๕๑๐ ของผูก้�ากบัชัน้ครชูาวอติาเลียน มเิคลนัเจโล 

อันโตนิโอนี ที่เคยจัดอยู่ในโปรแกรมทึ่ง! หนังโลก เดือนพฤษภาคม  

ก่อนจะถูกงดฉายไป และ Cinema Paradiso หนังแห่งการเฉลิมฉลอง

ความเป็นโรงภาพยนตร์เรื่องดังจากอิตาลี ซึ่งเดิมวางแผนเป็นโปรแกรม

ปิดท้าย ทึ่ง! หนังโลก ในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์สารคดี

เก่ียวกับโรงหนังสแตนด์อโลนในเมืองไทย ๒ เรื่อง คือ นิรันดร์ราตรี 

Phantom of Illumination สารคดีเชิงทดลองปี ๒๕๖๐ ของผู้ก�ากับ 

วรรจธนภมู ิลายสวุรรณชยั ท่ีถ่ายทอดชีวติของพนกังานฉายประจ�าธนบุรี

รามา หลังจากโรงหนังแห่งนี้ต้องปิดตัวลง และ The Scala สารคด ี

บอกเล่าเบ้ืองหลังคนท�างานในโรงภาพยนตร์สกาลา ก�ากับโดย อาทิตย์ 

อสัสรตัน์ เป็นส่วนหนึง่ของโปรแกรมเฉลิมฉลองประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์

เอเชีย โดยเทศกาลภาพยนตร์ปูซาน เมื่อปี ๒๕๕๙ 

 “La Scala ลา สกาลา” จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ ๔ และอาทิตย์ 

ที่ ๕ กรกฎาคม โปรแกรมพิเศษนี้ถือเป็นภารกิจการฉายหนังครั้งสุดท้าย

ของโรงภาพยนตร์สกาลา ในนามของบริษัทเอเพกซ์ ผู้ก่อตั้ง เพื่อรูดม่าน

ปิดฉากต�านานอันยืนยาวมากว่าครึ่งศตวรรษ เหลือไว้แต่เพียงภาพความ

สวยสง่าและบรรยากาศทีแ่สนมเีสน่ห์ ซึง่ยงัคงสว่างไสวอยูใ่นความทรงจ�า

ร่วมของผู้คนหลายต่อหลายรุ่น แม้แสงแห่งเครื่องฉายก�าลังจะดับลาไป

แล้วก็ตาม  

ก�ำหนดกำรโปรแกรม “La Scala ลา สกาลา”
วันเสาร์ที่ ๔ และอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รอบ ๑๒.๐๐ น.  Blow-Up 

รอบ ๑๕.๐๐ น.  The Scala และ นิรันดร์ราตรี

รอบ ๑๘.๐๐ น.  Cinema Paradiso

ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บัตรราคา ๑๔๐ และ ๑๖๐ บาท



๑๖

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

หัวฉายกระเป๋า
ในวงการคนฉายหนัง

ประสงค์ สว่างสุข

๓
Yamakiwa (ยามากีวะ) รุ่น Y-80 35 mm Portable 

Sound Projector Halogen lamp 300w/1000w ใช้ไฟ ๑๐๐ 

โวลต์ ผลิตในบ้านเรา ชิ้นส่วนต่าง ๆ ไม่ต้องสั่งจากเมืองนอก ผลิต

ได้เอง ตั้งแต่ตัวเครื่องและอะไหล่ทุกชิ้น ราคาตอนนั้นประมาณ 

๔๐,๐๐๐ บาท หนังกลางแปลงเริ่มมีการน�ามาใช้กันเพราะอะไหล่

หาได้ง่ายและราคาถูกกว่า 

๔
แบรนด์ของคนไทย ผลิตในบ้านเราเหมือนกัน เรียกกัน 

ติดปากว่ายี่ห้อวรนันท์ 35 mm Portable Sound Projector  

ใช้ไฟ ๑๐๐ โวลต์ บริษัทนี้เลิกกิจการไปนานแล้ว ท�าให้เราไม่ค่อย

ได้เห็นกันมากนัก 

๕
เครื่องฉายยี่ห้อ Shanghai (เซี่ยงไฮ้) มักเรียกกันว่าเครื่อง

จีนแดง มีรุ่น 103, 104 35 mm Sound Projector มี Lamp 

House หลอดซีนอน (Xenon) ในตัว สามารถใช้ไฟ ๒๒๐ โวลต์ 

โดยตรงได้เลย นิยมใช้กันในโรงหนังมินิเธียเตอร์ที่อยู ่ในห้าง  

ยกเคลื่อนที่ได้ ใช้พื้นที่น้อย 

สุดท้าย ณ ช่วงเวลาที่ดีในตอนนี้ ทางหอภาพยนตร์ได ้

น�าเครื่องฉายหนังระบบฟิล์ม ๓๕ มม. หัวฉายกระเป๋า (Portable) 

ทีมี่อายกุารใช้งานมายาวนานและใช้กนัเป็นรุน่แรก ๆ  ยีห้่อ Shinkyo 

(ซินเกียว) รุ่น M6 มาจัดแสดงให้ชมในนิทรรศการหนึ่งศตวรรษ

ภาพยนตร์ในสยาม ชั้น ๒ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

หัวฉายกระเป๋า (Portable) คือชื่อท่ีใช้เรียกกันในกลุ่ม 

คนฉายหนงัระบบฟิล์ม ๓๕ มม. หมายถึง เครือ่งฉายฟิล์มภาพยนตร์

ที่สามารถหิ้วใส่กล่องหรือลังไปฉายได้เลย น�้าหนักไม่มาก สามารถ

ยกคนเดยีวได้ จงึเป็นทีน่ยิมฉายกนัมาต้ังแต่อดตี จนถงึปัจจบุนักย็งั

มีฉายให้เห็นกันอยู่ 

หลังจากห่างหายไปนาน คอลัมน์กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์ม

ภาพยนตร์ฉบับนี้จะมาแนะน�าให้ผู้อ่านได้รู้จักหัวฉายกระเป๋ายี่ห้อ

ต่าง ๆ เริ่มจากยี่ห้อแรกที่น�ามาวางจ�าหน่ายในบ้านเรา 

๑
Shinkyo (ซินเกยีว) 35 mm Portable Sound Projector 

ผลิตโดย Shinkyo Electric Industrial Tokyo Japan ใช้ไฟ ๑๐๐ 

โวลต์ ได้รับความนิยมจนผลิตออกมาหลายรุ่น อาทิ Super GR 

GX-1000, M6, M77, M79 และก็มีการก๊อบปี้ขึ้นมาออกขาย 

ใช้ยี่ห้อคิงส์ไลท์ 

๒
Tokiwa (โตกีวะ) 35 mm Portable Sound Projector 

ผลิตโดย Tokiwa Co., Ltd Tokyo Japan ใช้ไฟ ๑๐๐ โวลต์ รุ่น

แรกที่น�าเข้ามาคือรุ่น T-54 สันนิษฐานว่าน่าจะผลิตตามปี ค.ศ. 

๑๙๕๔ จะมีรุ่น T-54 หัวมน Japan, T-54 หัวมน India (ส่งไป

จ�าหน่ายที่อินเดียด้วย) และแบ่งการตลาดมาขายแถบบ้านเรา

ประมาณ ๘๐%  ต่อมาปี ค.ศ. ๑๙๖๐ ก็ผลิตรุ่น T-60 Portable 

ซึ่งตอนที่เข้ามาจ�าหน่ายในบ้านเราราคาประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท 

ในเวลานั้นถือว่าราคาค่อนข้างสูง 

Shinkyo รุ่น M6 และ Super GR Tokiwa รุ่น T-60

Yamakiwa รุ่น Y–80 เครื่องฉายจีนยี่ห้อ Shanghai“วรนันท์” เครื่องฉาย
ของไทย



ปีการศกึษา ๒๕๖๓ นี ้ พบกบัการปรบัเปลีย่นกิจกรรม “โรงหนงัโรงเรยีน”  กจิกรรมการเรยีนรูผ่้านการชมภาพยนตร์

ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๐

“โรงหนังโรงเรียน” ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์เพื่อสร้างการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียน ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

ประสบการณ์การชมภาพยนตร์ในโรงหนัง ณ หอภาพยนตร์ ศาลายา  พร้อมกิจกรรมชวนคิด ชวนคุย เพื่อฝึกฝน เรียนรู้ที่จะ

ดึงประโยชน์ของสื่อภาพยนตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส�าหรับช่วงเวลาของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หอภาพยนตร์  

ได้เพิ่มรูปแบบกิจกรรมโรงหนังโรงเรียนเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มผู้สนใจ แม้กิจกรรมรูปแบบใหม่น้ีจะไม่สามารถให้ 

ผู้ชมได้รับประสบการณ์การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ได้  หอภาพยนตร์ก็ยังคงยึดหลักหัวใจส�าคัญของกิจกรรมที่เน้น 

ส่งเสรมิการเรยีนรูจ้ากภาพยนตร์  ให้รูจ้กัตนเอง รูจ้กัผูอ้ืน่ รูจ้กัโลก ผ่านภาพยนตร์ทีค่ดัสรรมาตามความเหมาะสมกบัพฒันาการ

เรยีนรู้ของนกัเรยีน ๕ ระดบัชัน้ คอื ปฐมวยั ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มธัยมศึกษาตอนต้น  และมธัยมศึกษา

ตอนปลาย  มีประเด็นการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท้ังการเคารพตนเอง  เคารพผู้อื่น การสร้างสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันในสังคม 

การยอมรับตนเอง และเข้าใจในความแตกต่างหลากหลาย การช่วยเหลือแบ่งปัน ความสัมพันธ์ในครอบครัว ชวนคิดเรื่อง 

ความดี ความงาม ความเลวร้าย  ความมุ่งมั่นใฝ่ฝัน  ศิลปะในภาพยนตร์  และประเด็นอื่น ๆ อีกมากมาย จากภาพยนตร์กว่า 

๓๐ เรื่อง  ซึ่งทีมงานจากหอภาพยนตร์พร้อมเดินทางไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนของท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รูปแบบกิจกรม: จัดฉายภาพยนตร์ ๑ เรื่อง และมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลังชมภาพยนตร์ 

เงื่อนไขการเข้าร่วม:

๑.  จัดกิจกรรม ๑ วันต่อ ๑ โรงเรียน  

๒.  พื้นที่จัดกิจกรรม คือ โรงเรียนในเขต กรุงเทพฯ  นนทบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร

๓.  ระยะเวลาจัดกิจกรรมครั้งละประมาณ ๓ ชั่วโมง ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถเลือกช่วงเวลาที่สะดวกได้

๔.  โรงเรียนมีอุปกรณ์และสถานที่พร้อมส�าหรับการจัดฉายภาพยนตร์  เช่น เครื่องฉายโปรเจกเตอร์, ห้องที่สามารถ

ควบคุมแสงให้มืดได้, ระบบเสียงที่ชัดเจนได้ยินทั่วถึง

๕. จ�านวนผู้เข้าร่วมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนและความเหมาะสมกับห้องจัดกิจกรรม

ทั้งนี้ส�าหรับกิจกรรมโรงหนังโรงเรียนรูปแบบเดิม ณ หอภาพยนตร์ ศาลายา  ยังคงพร้อมต้อนรับคณะครูและนักเรียน

ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓

สนใจอ่านรายละเอียดกิจกรรมและเรื่องย่อภาพยนตร์ได้ที่  www.fapot.or.th

ติดต่อจองวัน-เวลา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่ งานกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน 

โทรศัพท์ ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓-๔ ต่อ ๑๑๐  อีเมล faschoolcinema@fapot.org

 โรงหนังโรงเรียน” at School
ปรับกิจกรรมโรงหนังโรงเรียนช่วงสถานการณ์ COVID-19

กิจกรรม

นศิานาถ  ไทรทองค�า

๑๗



๑๖



“คิมคียอง เป็นปรมาจารย์ด้านภาพยนตร์อย่างแท้จริง” นี่เป็น

ค�ากล่าวชื่นชมของบองจุนโฮ ผู้ก�ากับรางวัลออสการ์จาก Parasite 

(๒๕๖๒) ที่มีต่อ The Housemaid (๒๕๐๓) ผลงานของ คิมคียอง  

นักท�าหนังระดับต�านานของเกาหลีใต้ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒  

และหนึง่ในผูท่ี้ทรงอทิธพิลต่อคนท�าหนงัร่วมชาตริุน่ต่อมามากทีสุ่ดคนหนึง่ 

คิมคียองเริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับส�านักข่าวสารอเมริกันในช่วง

สงครามเกาหลี เมื่อผันตัวมาเป็นคนท�าหนัง The Housemaid ถือเป็น

ผลงานเรื่องแรกที่เขาสร้างแนวทางของตัวเองอย่างชัดเจน ด้วยการท�า

หนังประโลมโลก ที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับกิเลสตัณหาของมนุษย์ และ

ส�ารวจความซบัซ้อนของจิตใจและอารมณ์ด้านมดืผ่านพฤตกิรรม รวมถึง

การเล่นเกมเชิงจิตวิทยาของตัวละคร หนังของเขามักมีตัวละครส�าคัญ 

เป็นหญงิทีม่วัเมาและหลงผดิต่อแรงปรารถนาของตนเองอย่างไร้เหตผุล

The Housemaid เล่าเรื่องราวของครอบครัวที่เพิ่งย้ายเข้ามา

บ้านใหม่ และพยายามยกระดับสถานะไปสู่ชนชั้นกลาง โดยมีหัวหน้า

ครอบครัว คือ คิมดงซิก คุณครูสอนดนตรี ที่มีภรรยาผู้แสนดีท�าหน้าที่

เป็นแม่บ้าน ท้ังคูม่ลีกูสาวและลกูชายอย่างละคน จนเมือ่ภรรยาตัง้ครรภ์

ลูกอีกคน พวกเขาจึงหาคนมาท�าหน้าที่ช่วยจัดการงานบ้าน แต่การมา

ถงึของแม่บ้านสาวคนใหม่ กลบักลายเป็นจดุเริม่ต้นบททดสอบศีลธรรม

ของครอบครัวแสนสุขนี้

 ตลอด ๖๐ ปี ตั้งแต่ออกฉายครั้งแรก The Housemaid  

ได้รบัการยกย่องว่า สามารถถ่ายทอดธาตแุท้ของอารมณ์มนษุย์ได้อย่าง

ถึงแก่น ด้วยวิธีเล่าเรื่องสุดจัดจ้านแบบเมโลดรามา ท่ีเค้นอารมณ์ถึง 

ขีดสุด ผ่านการจัดองค์ประกอบภาพเชิงสัญลักษณ์อย่างพิถีพิถัน เพ่ือ

สื่อความหมายถึงความวิปริตผิดเพี้ยนในจิตใจของตัวละคร วิสัยทัศน์

การท�างานของคิมคียองในเรื่องนี้ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนท�าหนัง

เกาหลีรุ่นหลังที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายคน ทั้งพักชานวุก (Oldboy) 

คมิคดีอ็ก (Pieta) อมิซางซ ู(The Housemaid ฉบบั พ.ศ. ๒๕๕๓) และ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบองจุนโฮ ซึ่งกล่าวยกย่องและยอมรับอย่างเต็ม

ภาคภมูว่ิา Parasite ผลงานรางวัลปาล์มทองค�าจากเทศกาลภาพยนตร์

นานาชาติเมืองคานส์ และรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ของเขานั้น ได้รับอิทธิพลส�าคัญมาจากผลงานขึ้นหิ้งเรื่องนี้

หลังเสียงชื่นชมจาก The Housemaid คิมคียองได้สานต่อ 

ความส�าเร็จด้วยภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาคล้ายกันอีกหลายเร่ือง อาทิ  

The Woman of Fire (๒๕๑๔), The Insect Woman (๒๕๑๕),  

Io Island (๒๕๒๐), The Woman of Fire '82 (๒๕๒๕) ก่อนที่เขาจะ

เสียชีวิตอย่างกะทันหันพร้อมภรรยา จากอุบัติเหตุไฟไหม้บ้านพักในปี 

พ.ศ. ๒๕๔๑ เพยีงไม่กีเ่ดอืนหลงัจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน 

จดักจิกรรมประทบัรอยมอืและฉายภาพยนตร์โปรแกรมพเิศษเพือ่เชดิชู

เกียรติให้แก่เขา

แม้ผลงานของคิมคียองส่วนหนึ่งจะสูญหาย แต่ส่วนท่ียังเหลือ

รอดนั้นได้รับการอนุรักษ์อยู่ที่หอภาพยนตร์เกาหลี (Korean Film  

Archive) หลังเสยีชวีติ ภาพยนตร์ของเขาได้รับความสนใจในระดบัโลก

มากขึน้  โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ หอภาพยนตร์เกาหล ีได้ร่วมกับโครงการ 

World Cinema Project  ของมูลนิธิ The Film Foundation ที่มี  

มาร์ตนิ สกอร์เซซ ีผูก้�ากับอเมริกนัด�ารงต�าแหน่งประธาน ท�าการบรูณะ  

The Housemaid  ขึน้ใหม่ และได้จดัฉายรอบปฐมทศัน์โลก ณ เทศกาล

ภาพยนตร์นานาชาตเิมอืงคานส์ สิง่นีแ้สดงให้เหน็ถงึความส�าคญัในฐานะ

คนท�าหนังของคิมคียอง และประวัติศาสตร์การต่อยอดของภาพยนตร์

เกาหลีใต้จากอดีตถึงปัจจุบัน

ในวาระครบรอบ ๖๐ ปีของหนึ่งในภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด

ตลอดกาลของเอเชีย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ภูมิใจเสนอ

กิจกรรมท่ึง! หนังโลก รูปแบบใหม่ที่ย้ายสถานที่มาจัดที่หอภาพยนตร์

เป็นครั้งแรก ด้วยการน�า The Housemaid ฉบับบูรณะใหม่ มาฉาย

ควบกับ Parasite ผลงานที่ได้รับอิทธิพลจนสร้างปรากฏการณ์ส�าคัญ

ไปทั่วโลก พร้อมสนทนากับ ภาณุ อารี อาจารย์พิเศษและผู้อ�านวยการ

ฝ่ายจัดซื้อภาพยนตร์ต่างประเทศ สหมงคลฟิล์ม ในหัวข้อ “จาก The 

Housemaid สู่ Parasite” 

๖๐ ปี The Housemaid 
แรงบันดาลใจอันยิง่ใหญ่ของคนท�าหนังเกาหลีใต้
 

วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา อาคารสรรพสาตร ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น.

เป็นต้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด

ก�าหนดการ 
๑๒.๓๐ น.  ฉาย The Housemaid (๑๐๘ นาที)

๑๔.๓๐ น.  สนทนากับ ภาณุ อารี ในหัวข้อ 

 “จาก The Housemaid สู่ Parasite” 

๑๕.๓๐ น.  ฉาย Parasite (๑๓๒ นาที) 

กิจกรรม

อธิพันธ์ สิมมาค�า



โปรแกรมฉายภาพยนตร์

  
กลับสู่เก้าศูนย์ Back to the 90s : โลกคู่ขนานของวัยรุน่ต่างยุค

โปรแกรม “กลับสู่เก้าศูนย์ Back to the 90s : โลกคู่ขนาน

ของวยัรุน่ต่างยคุ” เป็นโปรแกรมทีห่อภาพยนตร์เตรยีมไว้เพือ่จดัฉาย

เมือ่เดอืนมนีาคม - เมษายนทีผ่่านมา แต่เนือ่งจากในช่วงเดอืนเมษายน 

โรงภาพยนตร์ต้องงดฉายหนังไป หอภาพยนตร์จึงได้ยกโปรแกรม 

ดังกล่าวของเดือนเมษายน มาจัดฉายให้แฟนๆ ได้ชมในเดือน

กรกฎาคม เมื่อโรงหนังกลับมาเปิดท�าการอีกครั้ง 

นี่เป็นโปรแกรมที่น�าหนังวัยรุ่นยุค ๙๐ มาประกบหรือปะทะ

กบัหนงัวยัรุน่ในเจเนอเรชันทีส่ร้างขึน้ในยคุ “มลิเลนเนยีม” หรอืหลงั

ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ เป็นต้นมา โดยจัดเป็นโปรแกรมควบของหนังที่พูดถึง

ประเด็นเดียวกัน บางคู่นั้นเป็นเสมือนกระจกส่องสะท้อนกันและกัน

ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน หรือเป็นการวิพากษ์ความหอมหวานในครั้ง

ก่อนที่เปลี่ยนไปแล้วในตอนนี้  ในขณะที่บางคู่หนังเป็นดั่งขั้วตรงข้าม

ที่ตั้งอยู่บนแก่นแกนเดียวกัน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้

ส�ารวจโลกคู่ขนานของวยัรุน่ไทยยคุ ๙๐ กบัยคุปัจจบุนั ว่าเหมอืนหรอื

ต่างกันอย่างไรในบริบทของภาพยนตร์

 

บันทึกจำกลูก(ผู้)ชำย 
Men's Diary   
๒๕๓๗ / ก�ากับโดย รุจน์ รณภพ / สร้างโดย  
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / น�าแสดงโดย ปฏิภาณ  
ปฐวีกานต์, แอนดริว เกร้กสัน, นารากร โลหะชาละ / 
ความยาว ๑๑๖ นาที

 เรือ่งราวชีวิตกลุม่นกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษา 
ปีท่ี ๔ ซึ่งมีหัวโจก คือ เดี่ยว เด็กชายที่มาจาก

ครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน และเพื่อนสนิทคือ เบ้ง ลูกคนรวยที่ขาด
ความอบอุน่ เด็กกลุม่นีถ้กูลงโทษเป็นประจ�าจนกระท่ังถกูโรงเรียนไล่ออก 
เพื่อหนีจากปัญหาที่รุมเร้า ทั้งหมดจึงเดินทางไปเท่ียวทะเลทางใต้ 
ระหว่างทางที่ก�าลังกลับกรุงเทพฯ พวกเขาได้โบกขึ้นรถบรรทุกของ 
ผิดกฎหมาย จึงท�าให้ได้รับบทเรียนส�าคัญของชีวิต

รอบฉาย: พฤหัสบดทีี ่๒ กรกฎาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. Thu 2 Jul / 12.30
 เสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.  Sat 11 Jul / 15.30

เกรียนฟิคชั่น
๒๕๕๖ / ก�ากับโดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล / สร้าง
โดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / น�าแสดง
โดย พัทธดนย์ จันทร์เงิน, กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, 
ปุริม รัตนเรืองวัฒนา / ความยาว ๑๓๒ นาที 

 ตี๋ นักเรียนชั้นมัธยมปลายได้ร่วมกับ
เพื่อน ๆ ท�ารายการในช่องยูทูบที่ชื่อว่า “เกรียน 
ฟิคช่ัน” จนเป็นที่รู้จักไปทั้งโรงเรียน แต่ไม่นาน ตี๋ก็ต้องพบเจอปัญหา 
เม่ือเขามีส่วนท�าให้ดาวโรงเรียนต้องอับอายในระหว่างแสดงละครเวที  
ในขณะที่ตัวเขาเองก็มีปัญหากับพี่สาวที่คอยดูแลเขาแทนพ่อแม่ ตี๋จึง
ตัดสินใจนั่งรถไฟหนีออกจากบ้านเพียงล�าพัง ส่งผลให้เพื่อน ๆ กลุ่ม 
เกรียนฟิคชั่นต้องออกเดินทางเพื่อพาตัวตี๋กลับมาให้ทันสอบปลายภาค

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 
 เสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. 

 วัยรุ่นกับการเดินทาง
DCP

 

รัก-ออกแบบไม่ได้ 
๒๕๔๑ / ก�ากับโดย ภิญโญ รู้ธรรม / สร้างโดย  
แกรมมีภ่าพยนตร์ / น�าแสดงโดย เรย์ แม๊คโดแนลด์,  
อมิตา ทาทา ยัง / ความยาว ๑๐๙ นาที

 ภาพยนตร์เล่าเรือ่งราวของกลุม่เพ่ือนรัก
นกัศกึษาในรัว้มหาวทิยาลยัศลิปากร ได้แก่ อาร์ท, 
ปืน, ปริม, ฝุ่น และชมพู่ ที่บังเอิญมีกรุ๊ปเลือดโอ

เหมือนกัน แต่แล้วความสัมพันธ์ของเพื่อนกลุ่มโอน้ีกลับเกิดเป็นความ 
ขัดแย้ง เมื่อปืนและอาร์ทต่างรู้สึกพิเศษกับปริม และตัวฝุ่นเองก็เริ่มรัก
ปืนเกินเพื่อน

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 อังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

รัก/สำม/เศร้ำ 
๒๕๕๑ / ก�ากับโดย ยุทธเลิศ สิปปภาค / สร้างโดย  
จีทีเอช / น�าแสดงโดย อารักษ์ อมรศุภศิริ, รัชวิน  
วงศ์วิริยะ, ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ / ความยาว  
๑๐๘ นาที

 ฟ้า น�้า และพายุ เป็นเพ่ือนรักที่จบจาก
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และต่าง
แอบมีใจให้กันโดยไม่มีใครล่วงรู้ กระทั่งวันหนึ่ง พายุตัดสินใจมาดูแลฟ้า
ทีป่่วยหนกัด้วยโรคทีไ่ม่มทีางรกัษา ฟ้าถงึรูว่้าเขาแอบรกัเธอมาตลอด แต่
ขณะทีก่�าลงัเปิดหวัใจให้พาย ุเธอกลบัล่วงรู้ความลบัว่า น�า้กแ็อบรกัพายุ
มานานนับปีเช่นกัน ฟ้าจึงเลือกที่จะหายไปจากชีวิตเพื่อนรักทั้งสองคน 

รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 
 อังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม เวลา ๑๒.๓๐ น.

 รักในรั้วศิลปากร



   = English Language or English Subtitles

 

พันธุ์หมำบ้ำ 
๒๕๓๓ / ก�ากับโดย สหรัฐ วิไลเนตร / 
สร้างโดย แอพพลาย กรุป๊ / น�าแสดงโดย พงษ์พฒัน์  
วชิรบรรจง, อ�าพล ล�าพูน, จริยา อุตตะระนาค / 
ความยาว ๑๐๙ นาที

 ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยาย
เรื่องดังของชาติ กอบจิตติ ว่าด้วยเรื่องราวของ
มิตรภาพ ความผกูพนั และวรีกรรมแห่งชีวติวยัรุน่

ของกลุ่มผองเพื่อนผู้ชายที่รักอิสระ น�าโดย อ๊อตโต้ ผู้เป็นที่รักของ 
เพื่อน ๆ และ ทัย ผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรี

รอบฉาย: พุธที่ ๘ กรกฎาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 ศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

Mary Is Happy, 
Mary Is Happy   
๒๕๕๖ / ก�ากับโดย นวพล ธ�ารงรัตนฤทธิ์ / สร้าง
โดย ป๊อป พิคเจอร์ / น�าแสดงโดย พัชชา พูนพิริยะ, 
ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย, วสุพล เกรียงประภากิจ / 
ความยาว ๑๒๘ นาที

 ภาพยนตร์ที่สร ้างขึ้นจากข้อความ 
ทวิตเตอร์ของบัญชีผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า แมรี่ 
มาโลนี่ @marylony จ�านวน ๔๑๐ ข้อความ เรียงตามล�าดับการทวีต
หรือเผยแพร่ข้อความ ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวของ แมรี่ เด็กสาวที่
ต้องเผชิญเหตุการณ์ประหลาดในช่วงสุดท้ายของชีวิตมัธยม

รอบฉาย: พุธที่ ๘ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.  Wed 8 Jul / 15.30
 ศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. Fri 17 Jul / 12.30

DCP DCP

 ฮิปปี้ & ฮิปสเตอร์

 

เวลำในขวดแก้ว Time in the Bottle    
๒๕๓๔ / ก�ากับโดย ประยูร วงศ์ชื่น, อมรศรี  
เย็นส�าราญ, อนุกูล จาโรทก / สร้างโดย วี.เอ็น. 
โปรดักชั่น / น�าแสดงโดย นฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ชร, 
ปวีณา ชารีฟสกุล / ความยาว ๑๑๕ นาที

 ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยาย
สะท้อนสังคมของประภัสสร เสวิกุล บอกเล่า 

เรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหน่ึงที่ด�าเนินชีวิตด้วยความหวังเรืองรอง แม ้
แต่ละคนจะมีปัญหาของตัวเอง แต่ในวันที่พวกเขาประคับประคอง 
ความฝันให้เป็นจริง พวกเขากลับต้องพบเจอเหตุการณ์รุนแรงท่ีท�าร้าย 
ทั้งกายและใจ จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีเต็มไปด้วยบาดแผลทางการเมือง
และครอบครัว

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. Sat 18 Jul / 12.30
 พุธที่ ๒๙ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 29 Jul / 15.30

Where We Belong 
ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่ำ
๒๕๖๒ / ก�ากับโดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี / สร้าง
โดย BNK48 Off ice, Song Sound Production, 
Slider cat / น�าแสดงโดย เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ, 
แพรวา สุธรรมพงษ์ / ความยาว ๑๓๐ นาที

 ซูและเบลล์  เป็นเพ่ือนรักท่ีสนิทกัน 
ยิ่งกว่าเพ่ือนสนิท เมื่อถึงวัยเปลี่ยนผ่าน ซูรู้สึกว่าตัวเองเกิดผิดที่ และ
เกลยีดทกุสิง่ทกุอย่าง รวมไปถงึกจิการร้านก๋วยเตีย๋วของครอบครวัทีต้่อง
สบืทอด เม่ือโอกาสมาถงึ ซจูงึตดัสนิใจไปเรยีนต่อเมอืงนอก การเดนิทาง
ครัง้น้ีอาจเป็นตัว๋เทีย่วเดยีวทีเ่ธอจะไม่กลบัมาอกี สิง่เดยีวทีเ่พือ่นรกัอย่าง
เบลล์ท�าได้ คือการช่วยซูจัดกระเป๋าครั้งสุดท้าย 

รอบฉาย: เสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 
 พุธที่ ๒๙ กรกฎาคม เวลา ๑๒.๓๐ น.

DCP

 วัยรุ่นวัยแสวงหา

 

กอง 100 501 ริมแดง
๒๕๓๖ / ก�ากบัโดย มน ูวรรณายก / สร้างโดย โคลเีซ่ียม 
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ / น�าแสดงโดย บิลลี่ โอแกน,  
สิเรียม ภักดีด�ารงฤทธิ์ / ความยาว ๑๐๓ นาที

 เต้ย หนุ ่มทหารเกณฑ์หน้าใหม่ผู ้ซึ่ง
หลงใหลกางเกงยีนส์ลีวายส์รุ่น ๕๐๑ อย่างหนัก 
ทุกวันเขาจะต้องใส่กางเกงยีนส์ตัวโปรดไว้ข้างใน

ทุกคร้ังแล้วจึงค่อยใส่ชุดทหารทับอีกช้ันก่อนเข้ารับการฝึก ที่นี่เขาต้อง
เจอกับชีวิตใหม่ ๆ ทั้งเรื่องการฝึก การเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
มิตรภาพระหว่างเพื่อนที่ท�าให้เขารู้ว่าพลังแห่งความสามัคคีนั้นมีความ
ส�าคัญแค่ไหน

รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 ศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

พี่ชำย My Hero   
๒๕๕๘ / ก�ากบัโดย จอช คมิ / สร้างโดย Add Word 
Productions, Chris Lee Productions, Electric 
Eel Films in association with Hidden Rooster 
Films / น�าแสดงโดย อิงครัต ด�ารงศักดิ์กุล,  
ถิร ชุติกุล, โทนี่ รากแก่น / ความยาว ๗๙ นาที 

 โอ๊ตและเอก สองพี่น้องซึ่งก�าพร้าทั้ง 
พ่อและแม่ จึงต้องอาศัยอยู่กับลุงและป้า โดยเอก
ซึง่เป็นพีช่ายคอยดแูลประคบประหงมโอ๊ตเป็นอย่างด ีขณะเดยีวกนั เอก
ต้องขายบรกิารทางเพศเพือ่หาเลีย้งน้องและครอบครวั กระท่ังชะตาชวิีต
ของเขาต้องเปลี่ยนไป เมื่อถึงคราวที่ต้องไปเกณฑ์ทหาร

รอบฉาย:	พฤหสับดทีี ่๒๓ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 23 Jul / 15.30
 ศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. Fri 31 Jul / 12.30

 หนุ่มไทยรับใช้ชาติ



สายน�้ากับชีวิต

 

 

โปรแกรม “สายน�า้กบัชวีติ” เป็นอกีหนึง่โปรแกรมของเดอืนกรกฎาคม
ทีเ่ดิมอยูใ่นรอบฉายของเดือนเมษายน  โปรแกรมนีจ้ดัข้ึนเพือ่แสดงให้
เหน็ถงึความสัมพนัธ์ระหว่างน�า้กบัผูค้นในสงัคมไทยท่ีไม่อาจแยกขาด 
ท่ามกลางประเด็นเรื่อง “น�้าจืดก�าลังจะหมดโลก” ที่เป็นที่กล่าวถึง
และกงัวลกนัมาตลอดในช่วงหลายปีหลงั รวมไปถงึปัญหาภาวะโลกร้อน
และภัยแล้งในประเทศ ที่วนเวียนมาทุกปีและราวกับจะทวีความ
รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ

คิดถึงวิทยำ 
๒๕๕๗ / ก�ากับโดย นิธิวัฒน์ ธราธร / สร้างโดย  
จีทีเอช / น�าแสดงโดย สุกฤษฎิ์  วิ เศษแก้ว,  
เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ / ความยาว ๑๐๙ นาที

 สอง อดีตนักกีฬามวยปล�้าตกอับต้อง
ผันตัวเองมาเป็นครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่
กลางเขื่อนและห่างไกลจากความสะดวกสบาย 
โรงเรียนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ ลูกชาวประมงที่ไม่มีโอกาส
ออกไปนอกเขื่อนได้มีโอกาสเรียนหนังสือ สิ่งเดียวที่พอจะช่วยให้สอง
คลายเหงาได้ คือไดอารี่เล่มหนึ่งที่ถูกลืมทิ้งไว้ของ แอน ครูคนเก่า 
ที่เพ่ิงย้ายออกไป จนกลายเป็นความผูกพันผ่านตัวหนังสือที่ยิ่งอ่าน 
เขาก็ยิ่งเฝ้าคิดถึงตัวจริงของเธอ

รอบฉาย:	พุธที่ ๑ กรกฎาคม เวลา ๑๒.๓๐ น.
 พฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

บุญชู 7 รักเธอคนเดียวตลอดกำลใครอย่ำแตะ 
๒๕๓๖ / ก�ากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / น�าแสดงโดย สันติสุข  
พรหมศริ,ิ จนิตหรา สขุพฒัน์ / ความยาว ๑๑๕ นาที

 บุญชู และผองเพื่อนที่ต ้องช่วยกัน
รณรงค์และขอความร่วมมอืจากเหล่าพ่อค้าแม่ค้า 
ไม่ให้สร้างความสกปรกลงในแม่น�้า เพื่อก�าจัด 
น�า้เน่าเสยีในคลองให้กลายเป็นน�า้สะอาด อันเป็น
เงือ่นไขที ่มาน ียืน่ค�าขาดให้กบับญุช ูว่าต้องท�าให้ส�าเร็จหากหวงัทีจ่ะ
แต่งงานกับ โมลี น้องสาวคนสวยของเธอ

รอบฉาย:	อังคารที่ ๗ กรกฎาคม เวลา ๑๒.๓๐ น.
 พุธที่ ๑๕ กรกฎาคม เวลา ๑๒.๓๐ น.

สำยน�้ำติดเชื้อ By the River 
๒๕๕๗ / ก�ากับโดย นนทวัฒน์ น�าเบญจพล / สร้างโดย ออกไปเดิน, 
Mobile Lab / ความยาว ๖๙ นาที

 ภาพยนตร์สารคดีท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวท่ามกลางความสงบ
ของป่าลึกของชาวบ้านในหมู่บ้านคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ใช้ชีวิต
อย่างเรียบง่ายมาโดยตลอด โดยมีปลาในล�าธารคือแหล่งอาหารหลัก 
แต่สายน�้าที่เป็นแหล่งท�ามาหากินนั้นกลับปนเปื้อนด้วยแร่ตะกั่วจาก
การท�าเหมืองแร่มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง

รอบฉาย:	องัคารที ่๗ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.  Tue 7 Jul / 15.30
 อังคารที ่๒๑ กรกฎาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. Tue 21 Jul / 12.30

ลูกแม่มูล
๒๕๒๓ / ก�ากบัโดย สรุสห์ี ผาธรรม / สร้างโดย ดวงกมล มหรสพ / น�าแสดง
โดย ปิยะ ตระกูลราษฎร์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์ / ความยาว ๑๒๔ นาที

 ณ อ�าเภอโขงเจียมบนฝั่งล�าน�้ามูล เฒ่าค�าใส พ่อค้ารับซื้อ
ปลามลีกูสาวชือ่ บวัค�า เขาหวงลกูสาวเป็นอย่างมาก และได้พดูท้าทาย
ขึ้นมาว่า ไม่มีวันที่หนุ่มคนใดจะมาท�าให้บัวค�าหลงรักได้  กระทั่ง คูน 
หนุ่มแห่งบ้านคูน ผูม้คีวามสามารถในการหาปลา ตัดสนิใจวางแผนหา
วิธีที่จะท�าให้บัวค�าตกหลุมรักตนให้ได้ เพื่อลบค�าท้าของเฒ่าค�าใส

รอบฉาย:	พุธที่ ๑๕ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
 พฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม เวลา ๑๒.๓๐ น.

เรือนแพ 
๒๕๐๔ / ก�ากบัโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณพุนัธุย์คุล, เนรมติ / 
สร้างโดย อศัวินภาพยนตร์ / น�าแสดงโดย ไชยา สรุยินั, ส.อาสนจินดา,  
มาเรยี จาง / ความยาว ๑๑๗ นาที

 ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลตุ๊กตาทองประจ�าปี ๒๕๐๕  
เรื่องราวของ เจน แก้ว และริน สามคนเพื่อนรักที่หลงรัก เพ็ญ ผู้หญิง
คนเดียวกัน ทั้งหมดอาศัยอยู่ด้วยกันท่ีเรือนแพริมน�้า ต่อมาพวกเขา
ต่างต้องแยกย้ายจากกัน โดยเจนซ่ึงเรียนจบปริญญาด้วยคะแนน
เกียรตินิยมไปสมัครเป็นต�ารวจ รินไปเป็นนักร้อง และแก้วไปเป็น 
นักมวย อันเป็นบทบาทชีวิตที่ท�าให้เกิดโศกนาฏกรรม เม่ือเพื่อนรัก 
ทั้งสามต้องโคจรกลับมาพบกัน

รอบฉาย:	พฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
 อังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม เวลา ๑๒.๓๐ น.

โปรแกรมหนังคลาสสิก

ดูหนังคลำสสิกกับ ม.ล.วรำภำ เกษมศรี 
 ผู ้อยู ่ เบื้องหลังหนังไทยเรื่องส�าคัญและเป ็นครูสอน
ภาพยนตร์แก่นกัเรียนโรงเรยีนทางเลอืกหรอืค่ายอบรมต่าง ๆ  มากมาย 
ที่จะมาชวนผู ้ชมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อโลกและชีวิตหลังชม
ภาพยนตร์

รอบฉาย:	ศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม  เวลา ๑๔.๐๐ น.

ดูหนังคลำสสิกกับกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน 
 นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชั้นครูที่จะมาเล่าความรู้และชวน
วิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นต่าง ๆ ที่มองเห็นในภาพยนตร์คลาสสิก 
ของโลก 

รอบฉาย:	เสาร์ที่ ๘ สิงหาคม เวลา ๑๔.๐๐ น.



ภำพยนตร์สโมสร

เอหิปัสสิโก Come and See     
๒๕๖๒ / ก�ากบัโดย ณฐพล บญุประกอบ / สร้าง
โดย underDOC Film / ความยาว ๘๔ นาที 
(ภาษาไทย ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

 งานธีสิสจบการศึกษาของ ณฐพล บุญประกอบ คนท�าหนัง
สารคดีไทยรุ่นใหม่ เล่าเรื่องราวระดับปรากฏการณ์ของประเทศ  
ว่าด้วยความขัดแย้งระหว่างวัดธรรมกายกับฝ่ายทางการ ที่เกิดขึ้นใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หลังจากมีการกล่าวหาว่าวัดมีส่วนเกี่ยวข้องในคด ี
ฟอกเงินและรับของโจรจากสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่นมูลค่า ๑,๔๐๐ 
ล้านบาท น�ามาซึ่งการถกเถียงอย่างกว้างขวางทั้งในเรื่องคดีความ  
ค�าสอน หลักการ รวมไปถึงเบื้องหลังความร�่ารวยมหาศาลของวัด 
พระธรรมกาย

รอบฉาย:	เสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม เวลา ๑๔.๐๐ น. Sat 15 Aug/14.00
และสนทนาหลังชมภาพยนตร์กับผู้ก�ากับ ณฐพล บุญประกอบ

โปรแกรมร�าลึกสุเทพ วงศ์ก�าแหง

 อนุสรณ์ด้านภาพยนตร์ ๒ 
เรื่องส�าคัญที่ สุเทพ วงศ์ก�าแหง นักร้อง
ผู ้ยิ่งใหญ่และศิลปินแห่งชาติ ฝากไว้
ประดบัวงการทัง้ในบทบาทพระเอกและ
ผู้สร้างภาพยนตร์

สวรรค์มืด Dark Heaven    
๒๕๐๑ / ก�ากับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย คันจราภาพยนตร์ / 
น�าแสดงโดย สุเทพ วงศ์ก�าแหง, สืบเนื่อง กันภัย / ความยาว ๙๘ นาที  

 สุเทพ วงศ์ก�าแหง ในบทบาท ชูวิทย์ หนุ่มเข็นรถขยะที่ได้
พบกับ เนียร สาวจรจัด เขาชักชวนเธอให้มาอาศัยที่บ้านพร้อมเลี้ยงดู
อย่างดีจนเกิดเป็นความรัก ทว่าไม่ช้า ชูวิทย์ก็ถูกเกณฑ์เป็นทหารไป
รบในสงครามเกาหลี และต้องสูญเสียดวงตาทั้งสองข้าง แต่ฝ่ายเนียร 
โชคดมีเีศรษฐนิใีจบญุน�าเธอไปชบุเลีย้งและเอน็ดเูหมอืนเป็นลกูแท้ ๆ

รอบฉาย:	ศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 7 Aug / 15.30
 อาทิตย์ที ่๑๖ สิงหาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. Sun 16 Aug / 12.30

วิมำนดำรำ
๒๕๑๗ / ก�ากับโดย ชุติมา สุวรรณรัต / สร้างโดย เทพชัยภาพยนตร์ / 
น�าแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สุเทพ  
วงศ์ก�าแหง / ความยาว ๑๓๑ นาที

 ภาพยนตร์ที ่สเุทพ วงศ์ก�าแหง มบีทบาทในฐานะผู้อ�านวยการ
สร้างและแสดงน�า เล่าเรือ่งราวของหญงิสาวทีม่คีวามตัง้ใจจะน�าดารา
ผู้มีช่ือเสียงในอดีตกลับมารวมตัวกัน เพื่อสร้างช่ือให้พวกเขาอีกคร้ัง 
โดยให้หญงิใบ้คนหนึง่คอยดแูลอ�านวยความสะดวกให้พวกเขา แต่แล้ว 
กลับเกิดเหตุไม่คาดฝัน เมื่อหญิงใบ้คนนี้เกิดตั้งท้องขึ้นมา โดยเธอไม่
ยอมบอกว่าใครเป็นพ่อของเด็กในท้องเธอ

รอบฉาย:	ศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 อาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

โปรแกรมร�าลึกดวงชีวัน โกมลเสน

 ย้อนดูความงามชวนฝันในผลงานการ
แสดงเรื่องเด่นของ ดวงชีวัน โกมลเสน ผู้มากด้วย
ฝีมือและเสน่ห์เย้ายวน จนกลายเป็นดาราหญิง
ยอดนิยมแห่งทศวรรษ ๒๕๒๐ 

นำงฟ้ำท่ำเรือ
๒๕๒๐ / ก�ากบัโดย พชิยั น้อยรอด / สร้างโดย ทองธวิ 
ภาพยนตร์ / แสดงโดย กรุง ศรีวิไล, รุ้งลาวัณย์  
ศรปีฏิมากรู, ดวงชวีนั โกมลเสน / ความยาว ๑๑๕ นาที

 ผลงานแจ้งเกดิของ ดวงชวีนั โกมลเสน 
เล่าเรื่องราวของ นางฟ้า หรือ บุหลัน หัวหน้าแก๊ง
ค้าเฮโรอีนข้ามชาติที่ต้องการใช้ท่าเรือคลองเตย
เป็นท่ีล�าเลยีงสนิค้า โดยได้ เสอื พนัพยคัฆ์ ต�ารวจ
ที่ปลอมตัวเป็นเจ้าพ่อท่าเรือเป็นผู้คุ้มกัน ขณะที่เธอเองก็ปลอมตัวมา
เป็นแม่เล้าท่าเรือ แต่เกิดไปแอบหลงรัก เสือ เข้าโดยไม่รู้ตัว 

รอบฉาย:	อังคารที่ ๑๑ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 
 ศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. 

ชำติผยอง
๒๕๒๑ / ก�ากับโดย รุจน์ รณภพ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / 
น�าแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, จตุพล ภูอภิรมย์, ดวงชีวัน โกมลเสน,  
เออร์ม่า ราเควซ / ความยาว ๑๓๑ นาที

 เปลว สรุวิงศ์ มอืปืนระดบัพระกาฬจากชคิาโก เดินทางกลบั
มาเมืองไทยเพ่ือตามหาคนที่ฆ่าพ่อ แต่กลับถูก บรรพต จับตัวและ
บังคับให้ไปฆ่า ศราวุธ นักการเมืองรุ่นใหญ่ ซ�้ายังถูกหักหลังจาก
องค์การและคนที่เขาไว้ใจท่ีสุดอย่าง วันจักร มือขวาของเขาเอง  
เปลวจงึช่วยศราวธุจนตวัเองถกูยงิ และต้องหนกีารตามล่าของบรรพต 

รอบฉาย:	เสาร์ที่ ๑ สิงหาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 พุธที่ ๑๙ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

ใต้ฟ้ำสีครำม
๒๕๒๒ / ก�ากับโดย ฉลอง ภกัดวีจิิตร / สร้างโดย บางกอกการภาพยนตร์ 
/ น�าแสดงโดย นพพล โกมารชนุ, เนาวรตัน์ ยกุตะนนัท์, ภมู ิพฒันายทุธ, 
ดวงชีวัน โกมลเสน / ความยาว ๙๕ นาที

 หนึ่งในผลงานการแสดงที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ ดวงชีวัน  
โกมลเสน เล่าเรื่องราวของ ลีเจ็ง หนุ่มชาวเขา กับ มัทรี  นักศึกษา  
สองคนที่พัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นความรัก ทันทีที่เรียนจบ 
ทั้งคู่จึงตัดสินใจแต่งงานและไปใช้ชีวิตอยู่บนดอย เพื่อหวังจะน�าการ
ศึกษามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขา แต่ทว่าขนบธรรมเนียม
ประเพณีกลับเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั้งสองจะต้องฟันฝ่าไปให้ได้พร้อม ๆ 
กับการแก้ปัญหาหัวใจของพวกเขาเอง  

รอบฉาย:	เสาร์ที่ ๑ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 
 พุธที่ ๑๙ สิงหาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. 

DCP

DCP



ไกรทอง 
๒๕๒๓ / ก�ากับโดย เนรมิต / สร้างโดย ไชโย
ภาพยนตร์ / น�าแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ 
ชาตรี, อรัญญา นามวงษ์, สุพรรษา เน่ืองภิรมย์,  
อ�าภา ภูษิต, ดวงชีวัน โกมลเสน / ความยาว ๑๐๖ 
นาที

 ภาพยนตร์ที่สร้างจากต�านานพื้นบ้าน
เรื่องดัง และเป็นอีกหนึ่งผลงานสร้างชื่อของ ดวงชีวัน โกมลเสน  
เล่าเร่ืองราวของ ไกรทอง ชายหนุม่ใจกล้าผู้อาสาปราบ ชาละวนั จระเข้
ร้ายทีอ่อกมากัดกนิผูค้นและคาบตะเภาแก้ว ตะเภาทอง ลกูสาวเศรษฐี
เมืองพิจิตร ลงไปใต้บาดาลด้วยความเสน่หา

รอบฉาย:	องัคารที ่๑๑ สงิหาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. Tue 11 Aug / 12.30 
 ศกุร์ที ่๒๘ สงิหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 28 Aug / 15.30 

โปรแกรมร�าลึกธนกร พงษ์สุวรรณ

โปรแกรมร�าลึก
ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

 งานฝีมือทางภาพยนตร์ของ ธนกร  
พงษ์สุวรรณ ผู ้ก�ากับท่ีสร ้างสีสันและความ 
แปลกใหม่แก่วงการภาพยนตร์ไทย รวมทั้งเป็น
แรงบันดาลใจให้แก่คนท�าหนังร่วมสมัยหลายคน

Fake โกหก...ทั้งเพ
๒๕๔๖ / ก�ากับโดย ธนกร พงษ์สุวรรณ / สร้างโดย 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / น�าแสดงโดย 
พัชราภา ไชยเชื้อ, เผ่าพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 
เรย์ แม๊คโดแนลด์, พุฒิพงศ์ ศรีวัฒน์ / ความยาว 
๑๑๐ นาที

 ภาพยนตร์ที่ได้รับค�าชื่นชมว่าถ่ายทอดอารมณ์เปลี่ยวเหงา
ของคนหนุ่มสาว และภาพกรุงเทพฯ ได้อย่างมีเสน่ห์ ผ่านเรื่องราว
ความรักที่มีต่อหญิงสาวของสามหนุ่มเพื่อนสนิท คือ เบ ผู้เฝ้ารอการ 
กลบัมาจากแฟนเก่า  โป้ เพลย์บอยหนุม่ทีเ่ริม่สงสยัในตัวเองว่ารกัใคร
เป็นหรือไม่ และ ซุง ผู้ที่โหยหาความรักมาโดยตลอดแต่ไม่เคยสมหวัง 

รอบฉาย:	อังคารที่ ๔ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 
 อาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. 

เอ็กซ์แมน แฟนพันธุ์เอ็กซ์
๒๕๔๗ / ก�ากับโดย ธนกร พงษ์สุวรรณ / สร้างโดย 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / น�าแสดงโดย 
พฒุพิงศ์ ศรวีฒัน์, บงกช คงมาลยั / ความยาว ๑๐๕ 
นาที

 ชาวคลบัเอก็ซ์ทีร่วบรวมผูค้นทีม่รีสนยิม
หมกมุ่นเกีย่วกับเรือ่งทางเพศ ได้วางแผนว่าจ้าง เอ็กซ์แมน นกัแอบถ่าย
มือหนึ่งให้ไปถ่ายภาพ จีน ดาราสาวสุดเซ็กซ่ีที่ก�าลังเป็นที่หลงใหล 
ของชายหนุ่มทั่วประเทศ แต่ปฏิบัติการนี้กลับบังเอิญบันทึกภาพของ
ผู้มีอิทธิพลเข้า กรมต�ารวจจึงต้องวางแผนไล่ล่าเอ็กซ์แมน โดยส่ง  
หมวดจ๋า ต�ารวจหญิงฝีมือดีมาเป็นหัวหน้าชุดสืบสวน

รอบฉาย:	พฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 พุธที่ ๒๖ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

โอปปำติก เกิดอมตะ 
๒๕๕๐ / ก�ากบัโดย ธนกร พงษ์สวุรรณ / สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม อนิเตอร์
เนชั่นแนล / น�าแสดงโดย สมชาย เข็มกลัด, ชาคริต แย้มนาม, พุฒิพงศ์ 
ศรีวัฒน์, เร แม๊คโดแนลด์ / ความยาว ๑๐๒ นาที

 โอปปาตกิ เป็นสิง่มชีวีติอกีรูปแบบหนึง่บนโลกท่ีใช้ชีวิตปะปน
อยู่กับผู้คนทั่วไป โดยมีพลังพิเศษบางอย่างซ่ึงมีขีดจ�ากัดในการใช้   
เรือ่งราวเริม่ต้นข้ึนเมือ่ ศดก โอปปาตกิตนหนึง่หวงัเป็นอมตะด้วยการ
ก�าจัด จิรัสย์ โอปปาติกลึกลับ แต่เหตุการณ์กลับบานปลายจนดึงดูด
ให้โอปปาติกที่มีความสามารถแตกต่างกันหลายตนได้มาเก่ียวข้อง 
และปะทะกัน โดยมีจุดเชื่อมโยงคือ ปราณ หญิงสาวที่จิรัสย์ออกตาม
ล่าแต่กลับหลงรักเธอทันทีเมื่อได้พบหน้า

รอบฉาย:	พฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 
 พุธที่ ๒๖ สิงหาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. 

ท้ำชน
๒๕๕๒ / ก�ากับโดย ธนกร พงษ์สุวรรณ / สร้างโดย แบ็งคอค ฟิล์ม 
สตูดิโอ / น�าแสดงโดย ปรีติ บารมีอนันต์, เกษม เจะสนิ, คณุตรา  
ชูช่วยสุวรรณ / ความยาว ๙๔ นาที

 หนังแอ็กชันที่มีกีฬาเอ็กซ์ตรีมใต้ดินเป็นฉากหลัง เล่าเร่ือง
ราวของ ไท ชายหนุ่มผู้เข้าสู่วงการแข่งบาสเถื่อนที่มีผู้ทรงอิทธิพล 
หนนุหลงั เพือ่สบืหาว่าอะไรคอืต้นเหตใุห้ แทน พีช่ายของเขาบาดเจ็บ
สาหัสถึงขั้นโคม่า ไทได้เข้าร่วมทีม “ไฟร์บอล” ของเฮียเด่น ที่มีเพื่อ
ร่วมทีมอย่างสิงห์, เค, อิก และหมึก ซึ่งกว่าที่จะได้รู้ความจริงทั้งหมด 
เขาต้องแลกด้วยอะไรหลายอย่าง ซึ่งอาจรวมถึงชีวิตของตัวเอง 

รอบฉาย:	อังคารที่ ๔ สิงหาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 อาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 ภาพยนตร์ไทยระดับปรากฏการณ์ 
จากสปิริตและการสร้างสรรค์ของ ณภัทร  
ภวภตูานนท์ ณ มหาสารคาม หน่ึงในผูอ้�านวยการ
สร้างที่โดดเด่นที่สุดคนหน่ึงในช่วงทศวรรษ 
๒๕๕๐ 

มะหมำ 4 ขำครับ 
๒๕๕๐ / ก�ากับโดย พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์, สมเกียรติ วิทุรานิช / สร้างโดย 
เอ็น จี อาร์, ที่ฟ้า / น�าแสดงโดย เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, ปวริศา  
เพ็ญชาติ / ความยาว ๙๐ นาที

 ภาพยนตร์ขวัญใจเด็กไทยทั่วประเทศ เล่าเรื่องราวการ 
ผจญภยัของ มะขาม หมาพนัธุไ์ทยหลงัอานทีถ่กูน�ามาทิง้ทีวั่ดกบัหมา
ข้างถนนฝูงหนึง่ในชมุชน ซึง่ทีท่ี่มนัอาศยัอยูไ่ด้ถกูเจ้าของทีด่นิเผาไล่ที่ 
และเมือ่เจ้าของย้ายไปอยูท่ีอ่ืน่ บรรดาหมาซึง่ต้องอยูอ่ย่างยากล�าบาก 
จงึคดิจะเดนิทางไปสนุขัวด ีสวรรค์ในต�านานทีเ่ล่าสบืต่อกนัมา แต่การ
เดินทางไปสุนัขวดีนั้นพวกมันต้องประสบภยันตรายต่าง ๆ มากมาย

รอบฉาย:	พุธที่ ๕ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 
 เสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. 



โปรแกรมร�าลึกศรณัยู วงษ์กระจ่าง

October Sonata รักที่รอคอย
๒๕๕๒ / ก�ากับโดย สมเกยีรต ิวทิรุานิช / สร้างโดย เอน็ จี อาร์ / น�าแสดง
โดย รัชวิน วงศ์วิริยะ, ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ / ความยาว ๑๐๙ นาที

 หนังโรแมนติกดรามาที่กวาดทั้งรางวัลและเสียงชื่นชมจาก
ทัว่สารทิศ เล่าเร่ืองราวของ แสงจนัทร์ หญงิสาวผูไ้ม่รูห้นงัสอื คนืหน่ึง
เธอได้พบกบัหนุ่มนกัเคลือ่นไหว เขาได้อ่านนยิายเร่ืองสงครามชีวติให้
เธอฟัง รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตให้แก่เธอ จนกลายเป็น 
แรงผลักดันให้เธอหัดอ่านหนังสือ สนใจโลกกว้าง และสามารถเลือก
ทางชวีติของตัวเธอเองได้ ตัง้แต่วันนัน้เธอจงึตัง้ตารอท่ีจะเจอเขาทกุปี

รอบฉาย:	พุธที่ ๕ สิงหาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 เสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

ร่วมร�าลกึถงึพระเอกผูล่้วงลบั ศรณัย ูวงษ์กระจ่าง 
กับผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถระดับ
แถวหน้า และบทบาทอันหลากหลายทีเ่ขาฝากไว้
แก่วงการภาพยนตร์ไทย

อย่ำบอกว่ำเธอบำป
๒๕๓๐ / ก�ากับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล / สร้างโดย ไท 
เอน็เตอร์เทนเมนท์ / น�าแสดงโดย ศรัณย ูวงษ์กระจ่าง, 
สินจัย เปล่งพานิช / ความยาว ๑๑๗ นาที

 ผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรก
ของศรัณยู วงษ์กระจ่าง ในบทบาทของ สุชาติ 
ทนายความทีต้่องต่อสูค้ดอีาญาให้ เรวด ีหญงิสาว
ที่ตนเคยรักในสมัยเรียน จากความผิดที่เธอถูกกล่าวหาว่ายิงสาม ี
ตวัเองตาย แต่เมือ่รปูคดไีม่สามารถชีไ้ด้ว่าเธอเป็นผูบ้รสิทุธิ ์เขาจึงต้อง
พยายามสืบหาหลักฐานเพื่อช่วยให้เรวดีหลุดพ้นจากคดีนี้

รอบฉาย:	ศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม เวลา ๑๒.๓๐ น.
 พฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ท่ำนขุนน้อยน้อยแห่งสยำม
๒๕๓๖ / ก�ากบัโดย สมเดช สนัตปิระชา / สร้างโดย 
สแควร์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ / น�าแสดงโดย ศรัณยู 
วงษ์กระจ่าง, ธัญญา โสภณ / ความยาว ๑๑๑ นาที

 หลังจากที่มาโนชและมธุรส สองสามี
ภรรยา ตัดสนิใจซือ้บ้านเก่าหลงัหนึง่ พวกเขากลบั
รู้สึกผูกพันกับบ้านหลังนี้อย่างประหลาด กระทั่ง
วันหนึ่ง เล็ก ลูกชายของทั้งคู่ ได้พบกับ สิน เพ่ือนต่างมิติท่ียังคง 
วนเวียนอยู่ในบ้าน แต่สินบังคับไม่ให้เล็กบอกใครว่าก�าลังสื่อสารอยู่
กบัตน มเีพยีงน้องสาวคนสดุท้องของเลก็เท่านัน้ท่ีรูว่้าเลก็ก�าลงัคุยและ
มีจิตผูกพันอยู่กับใครในบ้านหลังนี้

รอบฉาย:	อังคารที่ ๒๕ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
 อาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม เวลา ๑๒.๓๐ น.

บินแหลก 
๒๕๓๘ / ก�ากบัโดย เป๊ียก โปสเตอร์ / สร้างโดย ไฟว์- 
สตาร์ โปรดกัชัน่ / น�าแสดงโดย ศรณัย ูวงษ์กระจ่าง, 
สลักจิต ดลมินทร์ / ความยาว ๑๐๐ นาที

 เร่ืองราวการเดนิทางของหญงิสาวผูรั้ก
การท่องเที่ยว จนวันหนึ่งเธอได้รับมรดกจาก 
เจ้าคณุปู ่จงึหาโอกาสไปเทีย่วทีป่ระเทศเยอรมนีโดยเลอืกสายการบนิ
ที่เยี่ยมที่สุด โดยการเดินทางครั้งนี้ท�าให้เธอต้องพบเจอกับเรื่องราว
ที่สุดแสนจะวุ่นวายของเหล่ากัปตัน สจวร์ต และแอร์โฮสเตส รวมทั้ง
เหล่าผู้โดยสารเจ้าปัญหาที่คอยสร้างเรื่องป่วน ๆ มากมาย

รอบฉาย:	อังคารที่ ๒๕ สิงหาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 อาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

อ�ำมหิตพิศวำส
๒๕๔๙ / ก�ากับโดย ศรณัย ูวงษ์กระจ่าง / สร้างโดย 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / น�าแสดงโดย 
ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, บงกช คงมาลัย / ความยาว 
๙๙ นาที

 ผลงานการก�ากับและแสดงน�าของ 
ศรัณยู วงษ์กระจ่าง เล่าเร่ืองราวของ ชัย หัวหน้าฝ่ายอาคารของ 
โรงหนังแห่งหน่ึง ทีแ่อบตดิตัง้กล้องวงจรปิดเพ่ือเกบ็ภาพอนาจารของ
สาวๆ ที่มาใช้บริการเพื่อขายให้แก่คนโรคจิต คืนหนึ่ง ระหว่างที่ 
เฝ้าดูจอมอนิเตอร์ ชัยได้สะดุดกับความเซ็กซี่ของ แพรว สาวสวยที่
ก�าลังดูหนังรอบสุดท้ายอยู่ในโรง จนเกิดเป็นความหื่นกระหายและ
บานปลายเป็นการปิดโรงหนังไล่ล่าเพื่อสนองตัณหาอย่างอ�ามหิต

รอบฉาย:	ศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
 พฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม เวลา ๑๒.๓๐ น.

สลัดตำเดียวกับเด็ก 200 ตำ
๒๕๕๑ / ก�ากบัโดย ธนติย์ จตินกุลู, สทุธพิร ทับทมิ / 
สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนช่ันแนล / 
น�าแสดงโดย ศรณัย ูวงษ์กระจ่าง, เกศรนิ เอกธวชักลุ / 
ความยาว ๙๕ นาที

 หลังจากได้ฟังเร่ืองราวของกลุ่มสลัด 
ตาเดียวและพวกพ้องแห่งทะเลอันดามัน กับปริศนาลายแทงแห่ง
ขมุทรพัย์ เหล่า ๙ สหายตวัน้อยจงึร่วมผจญภยัด้วยการแอบลงเรอืบด
ล�าเลก็ ๆ  ก่อนถกูคลืน่ซดัไปตดิยงัเกาะ ทกุคนจงึต้องหนัหน้ามาร่วมใจ
กันเพื่อเตรียมรับกับประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอย่างที่ไม่เคย
เกิดขึ้นกับเด็กคนไหนมาก่อน

รอบฉาย:	พฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
 อังคารที่ ๑๘ สิงหาคม เวลา ๑๒.๓๐ น.



โปรแกรมภาพยนตรโ์ลก

ภำพยนตร์เยอรมัน
สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

Hitlerjunge Salomon (Europa Europa) 
(Germany, France, Poland / 1990 / 112 min)
๒๕๓๓ / ก�ากับโดย Agnieszka Holland / 
น�าแสดงโดย Marco Hofschneider, Julie Delpy 
/ ความยาว ๑๑๒ นาที (ภาษาเยอรมัน รัสเซีย 
โปแลนด์ และฮิบรู ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

 ภาพยนตร์รางวัลลูกโลกทองค�า สาขา
หนงัต่างประเทศยอดเยีย่ม สร้างจากเรือ่งจรงิของ 
โซโลมอน เพเรล เด็กหนุ่มก�าพร้าเช้ือสายยิว ที่ชีวิตพลิกผันได้เป็น
ยวุชนฮิตเลอร์แห่งกองทัพนาซี เพือ่ให้รอดจากการถกูฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 
เขาต้องปกปิดเชื้อชาติตัวเองด้วยการเป็นล่ามแปลภาษาให้แก่ทหาร

รอบฉาย:	อาทติย์ที ่๑๒ กรกฎาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. Sun 12 Jul / 12.30
 พฤหสับดทีี ่๓๐ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 30 Jul / 15.30

Good Bye Lenin!  
(Germany / 2003 / 121 min)
๒๕๔๖ / ก�ากับโดย Wolfgang Becker/ น�าแสดง
โดย Daniel Brühl, Katrin Saß / ความยาว ๑๒๑ 
นาท ี(ภาษาเยอรมนั องักฤษ และรสัเซยี ค�าบรรยาย
ภาษาไทยและอังกฤษ)

 ระหว่างการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเยอรมัน 
ตะวันออก จนเกิดการทลายก�าแพงเบอร์ลินเพื่อรวมประเทศเข้ากับ
เยอรมันตะวนัตก ชายหนุ่มคนหนึง่ต้องพยายามท�าทกุวิถทีางเพือ่ทีจ่ะ
ไม่ให้แม่ผู้เพิ่งฟื้นจากอาการโคม่าต้องรับรู้ว่าเยอรมันตะวันออกและ
ระบอบสงัคมนยิมทีเ่ป็นอดุมการณ์สงูสดุของเธอนัน้ได้ล่มสลายไปแล้ว

รอบฉาย:	พุธที่ ๑๒ สิงหาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. Wed 12 Aug / 12.30
 พฤหัสบดีที ่๒๗ สงิหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 27 Aug / 15.30

ภำพยนตร์สเปน
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต
สเปนประจ�าประเทศไทย

El ángel exterminador 
(The Exterminating Angel) 
(Mexico / 1962 / 95 min)
๒๕๐๕ / ก�ากบัโดย Luis Buñuel / น�าแสดงโดย Silvia Pinal, Jacqueline 
Andere / ความยาว ๙๕ นาท ี(ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษาองักฤษ)

 หนึ่งในผลงานช้ินเอกของหลุยส์ บุนเยล ผู ้ก�ากับแนว 
เหนือจริงชาวสเปน ว่าด้วยเรื่องราวในค�่าคืนการรับประทานอาหาร
ของบรรดาชนชั้นกลางกลุ่มหนึ่ง โดยหลังจากเพลิดเพลินไปกับความ
รื่นรมย์ต่าง ๆ ภายในห้องนั่งเล่นมาเป็นเวลานาน ทว่ากลับไม่มีใคร
สามารถเดินออกไปนอกห้องดังกล่าวได้เลย แม้แต่เพียงคนเดียว

รอบฉาย:	อาทติย์ที ่๑๒ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 12 Jul / 15.30
 พธุที ่๒๒ กรกฎาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. Wed 22 Jul / 12.30

O Apóstolo (The Apostle) 
(Spain / 2012 / 80 min)
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย Fernando Cortizo / พากย์โดย Carlos Blanco, 
Xosé Manuel Olveira 'Pico', Paul Naschy / ความยาว ๘๐ นาที 
(ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

  ภาพยนตร์สต็อปโมชันจากประเทศสเปน เล่าเรื่องราวของ
นักโทษแหกคุกนายหนึ่ง ที่พยายามขุดเอาทรัพย์สมบัติที่ตนเองเคย
ปล้น ซึง่ถกูซกุซ่อนไว้ในหมูบ้่านไกลปืนเทีย่งแห่งหน่ึงมาเป็นเวลานาน 
กลบัคืนมาอกีครัง้ ท่ามกลางเหตุการณ์ประหลาดขึน้มากมายจากเหล่า
ภูตผีปีศาจในต�านานที่ปรากฏตัวขึ้นมาภายในหมู่บ้าน

รอบฉาย:	อาทติย์ที ่๒ สงิหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 2 Aug / 15.30
 พฤหสับดทีี ่๒๗ สงิหาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. Thu 27 Aug / 12.30

ภำพยนตร์ฝรั่งเศส
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส 
ประจ�าประเทศไทย, สถาบันฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย

Madame de… (The Earrings of Madame de...)
(๒๔๙๖ / ก�ากับโดย Max Ophüls / น�าแสดงโดย Charles Boyer, 
Danielle Darrieux, Vittorio De Sica / ความยาว ๑๐๕ นาที (ภาษา
ฝรั่งเศส ค�าบรรยายภาษาไทย)

 หนึง่ในภาพยนตร์รกัทีไ่ด้รบัการยกย่องว่าดทีีส่ดุตลอดกาล 
ว่าด้วยความสมัพนัธ์สดุแสนอลหม่านของบรรดาชนชัน้สงูในยโุรป เม่ือ 
หลุยส์ เดอ ได้รับตุ้มหูเพชรเป็นของขวัญแต่งงานจากสามีผู ้เป็น 
นายพล แต่เธอแอบน�าไปขายเพ่ือใช้หน้ี ทว่าสามีของเธอกลับจับได้
จึงแอบไปซื้อคืนมาให้ชู้รักของตน แต่ตุ้มหูเจ้าปัญหานี้กลับถูกส่ง 
ผ่านมืออีกหลายต่อหลายคน ก่อนจะตกมาเป็นของ บารอน ชู้รักของ
หลุยส์ เดอ

รอบฉาย:	พุธที่ ๒๒ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
 อังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

Zombi Child 
(France / 2019 / 101 min)
(๒๕๖๒ / ก�ากับโดย Bertrand Bonello / น�าแสดงโดย Louise 
Labeque, Wislanda Louimat, Adilé David / ความยาว ๑๐๓ นาที 
(ภาษาฝรั่งเศส ครีโอลเฮติ และอังกฤษ ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

 ภาพยนตร์สยองขวัญจากประเทศฝรัง่เศส ทีมี่ฉากหลงัเป็น
โรงเรียนประจ�าหญิงล้วนชื่อดังในกรุงปารีส เล่าเรื่องราวของ แฟนนี 
ผู้พยายามท�าความรู้จักกับ เมลิสซา เด็กสาวชาวเฮติ ที่เพ่ิงย้ายเข้า 
มาใหม่ ภายหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของประเทศในปี 
ค.ศ. ๒๐๑๐ ก่อนที่แฟนนีจะล่วงรู้ว่า ครอบครัวของเมลิสซามีความ
เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมของลัทธิวูดู

รอบฉาย:	อาทติย์ที ่๒ สงิหาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. Sun 2 Aug / 12.30
 ศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. Fri 21 Aug / 12.30



ภำพยนตร์โปแลนด์
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐโปแลนด์ประจ�าประเทศไทย

Rękopis znaleziony w Saragossie 
(The Saragossa Manuscript) 
(Poland / 1965 / 182 min)
๒๕๐๘ / ก�ากับโดย Wojciech J. Has / น�าแสดง
โดย Zbigniew Cybulski, Iga Cembrzynska, 
Elzbieta Czyzewska / ความยาว ๑๘๒ นาที 
(ภาษาโปแลนด์ ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

 หนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับการยอมรับ
ว่าดทีีส่ดุของโปแลนด์ ดัดแปลงจากวรรณกรรมตะของ แยน โพทอคซกี 
บอกเล่าเรื่องราวโดยมีฉากหลังอยู่ในช่วงสงครามนโปเลียน เมื่อ
ข้าราชการนายหนึง่ได้พบกบัหนงัสอืประหลาดทีภ่ายในมเีนือ้หาซึง่ว่า
ด้วยเรื่องราวมหากาพย์แห่งการเดินทางของคุณปู่ของเขา

รอบฉาย:	ศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม เวลา ๑๔.๓๐ น. Fri 10 Jul / 14.30
 อังคารท่ี ๒๑ กรกฎาคม เวลา ๑๔.๓๐ น. Tue 21 Jul / 14.30

Sala samobójców (Suicide Room) 
(Poland / 2011 / 110 min)
๒๕๕๔ / ก�ากับโดย Jan Komasa / น�าแสดงโดย 
Jakub Gierszal, Roma Gasiorowska / ความยาว 
๑๑๐ นาที (ภาษาโปแลนด์ ค�าบรรยายภาษา
อังกฤษ)

 โดมินิก นักเรียนชายชั้นมัธยมจาก
ครอบครัวมีฐานะ ต ้องเผชิญกับเหตุการณ์ 
น่าอับอายซึ่งท�าให้ไม่สามารถใช้ชีวิตแบบปกติสุขได้ในโลกของ 
ความจริง จนต้องหันหน้าไปหาโลกใบใหม่ในสังคมออนไลน์ ก่อนที่
เขาจะได้พบกับหญิงสาวนิรนามคนหนึ่ง ซ่ึงแนะน�าให้เขารู้จักกับ
เว็บไซต์ลึกลับที่มีชื่อว่า “Suicide Room”

รอบฉาย:	อังคารที ่๑๘ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 18 Aug / 15.30
 อาทติย์ที ่๒๓ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 23 Aug / 15.30

ภำพยนตร์ญี่ปุ่น
สนับสนุนโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

5 Centimeters per Second
๒๕๕๐ / ก�ากับโดย Shinkai Makoto / 
พากย์โดย Kenji Mizuhashi, Yoshimi 
Kondou, Ayaka Onoue / ความยาว ๖๓ 
นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�าบรรยายภาษาไทย)

 ภาพยนตร์แอนิเมชันจากฝีมือของชินไค มาโกโตะ ผูก้�ากบั
ซึง่โด่งดงัจากเรือ่ง Your Name บอกเล่าเรือ่งราวที่แบ่งเนื้อหาออก 
เป็นสามส่วน ผ่านสามห้วงเวลาของ ทากากิ ชายหนุ่มท่ีต้องพบกับ 
การเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตหลายอย่าง ต้ังแต่การย้ายโรงเรียนของ 
เพื่อนสาวคนสนิทไปจนถึงการก้าวสู่ชีวิตวัยท�างาน

รอบฉาย:	ศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม เวลา ๑๒.๓๐ น.
 อาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ฟิล์ม ๑๖ มม.
Tsugumi
๒๕๓๓ / ก�ากับโดย Jun Ichikawa / น�าแสดงโดย Riho Makise, 
Tomoko Nakajima, Hiroyuki Sanada / ความยาว ๑๐๕ นาท ี(ภาษา
ญี่ปุ่น ค�าบรรยายภาษาไทย)

 เรื่องราวในวันหยุดฤดูร้อนหนึ่งของ ซึงุมิ เด็กสาวหน้าตาดี 
ผู้มีปัญหาทางด้านสุขภาพ และถูกที่บ้านตามใจตั้งแต่เด็ก เธอได้รับ
การชักชวนจากเพื่อน ๆ ให้มาร�าลึกความหลังครั้งเยาว์วัยด้วยกัน 
ที่เมืองติดชายทะเลอิสุ ซึ่งที่น่ัน ท�าให้ซึงุมิได้พบรักกับ เคียวอิจิ  
เจ้าของแกลเลอรีศิลปะประจ�าเมือง ผู้ถูกหนึ่งในกลุ่มเพ่ือนเก่าของ 
ซึงุมิท�าร้ายด้วยความอิจฉา  เป็นเหตุให้เธอตัดสินใจบางอย่างเพ่ือ
ท�าการแก้แค้น

รอบฉาย:	พฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม เวลา ๑๒.๓๐ น.
 อาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม เวลา ๑๒.๓๐ น.

ภำพยนตร์ไต้หวัน
สนับสนุนโดย ชุดเครื่องมือภาพยนตร์ไต้หวัน 
Taiwan Cinema Toolkit

The Fourth Portrait ภำพวำดที่สี่
๒๕๕๓ / ก�ากับโดย Chung Mong-Hong / 
น�าแสดงโดย Shiao Hai Pi, Shih-Chieh King / 
ความยาว ๑๐๕ นาที (ภาษาจีนกลางและ
ฮกเกี้ยน ค�าบรรยายภาษาไทย)

 ภาพยนตร์ที่ได้แรงบันดาลใจจาก
ข่าวเด็กไต้หวันถูกทารุณกรรมจนเสียชีวิต  
เล่าเรื่องราวของ เสี่ยวเสียง เด็กชายวัย ๑๐ ปี 
เมื่อพ่อของเขาเสียชีวิต แม่จึงรับเขาไปอยู่กับ 
พ่อเลี้ยงผู้โหดร้ายทารุณ ภาพวาดของเส่ียวเสียงท�าให้คุณครูได้พบ
ความลับเกี่ยวกับพี่ชายของเขาที่หายไป ก่อนที่ต�ารวจจะออกสืบหา
ความจริงที่ซุกซ่อนไว้ข้างหลังภาพ

รอบฉาย:	พุธที่ ๑ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
 พฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม เวลา ๑๒.๓๐ น.

Dust in the Wind ฝุ่นในสำยลม
๒๕๒๙ / ก�ากับโดย Hou Hsiao-hsien / 
น�าแสดงโดย Wang Chien-wen, Xin Shufen, 
Li Tian-lu / ความยาว ๑๐๙ นาที (ภาษาจีน
กลางและฮกเกี้ยน ค�าบรรยายภาษาไทย)

 เรื่องราวของอาหย่วนกับอาหวิน 
คู่รักหนุ่มสาวที่เติบโตมาในเมืองต่างจังหวัด
เล็ก ๆ โดยหลังจากเรียนจบชั้นมัธยมต้น ทั้งคู่ย้ายเข้ามาในกรุงไทเป
เพ่ือท�างานหาเงนิแต่งงาน แต่แล้ววนัหน่ึงอาหย่วนได้รับหมายเรยีกให้
ไปเป็นทหารนานถึง ๓ ปี ก่อนที่ต่อมาเขาจะทราบว่าอาหวินได้ปันใจ
จากเขาไปแล้ว

รอบฉาย:	พุธที่ ๑๒ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 
 ศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 



ภำพยนตร์นำนำชำติ
สนบัสนนุโดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนช่ันแนล
และโรงภาพยนตร์ เฮ้าส์ สามย่าน

Seoul Station
๒๕๕๙ / ก�ากบัโดย Yeon Sang-ho / พากย์โดย  
Ryu Seung-ryong, Shim Eun-kyung / ความยาว 
๘๘ นาท ี(ภาษาเกาหล ีค�าบรรยายภาษาไทย)

 ภาพยนตร์แอนิเมชันซ่ึงเป็นเรื่องราว 
จุดเริ่มต้นของสถานการณ์ระทึกใน Train to 
Busan ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องดังจากเกาหลีใต้ ว่าด้วยเรื่องราว
ของ ซุกคิว ชายผู้พยายามตามหา ฮเยซัน ลูกสาวที่หนีออกจากบ้าน 
ก่อนจะพบว่า เธอท�างานเป็นหญิงขายบริการอยู่ในกรุงโซล แต่แล้ว 
ได้เกดิเหตุการณ์วุน่วายขึน้ฉบัพลนั ณ สถานรีถไฟโซล เมือ่ไวรสัปรศินา
ได้แพร่ระบาด และเปลีย่นผูค้นให้กลายเป็นซอมบีค้ลัง่ออกอาละวาด
ไปทั่วทุกแห่ง

รอบฉาย:	พฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม เวลา ๑๒.๓๐ น.
 อาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม เวลา ๑๒.๓๐ น.

Parasite 
(South Korea / 2019 / 132 min)
๒๕๖๒ / ก�ากบัโดย Bong Joon-ho / น�าแสดง
โดย Song Kang-ho, Lee Sun-kyun,  
Jo Yeo-jeong, Choi Woo-sik / ความยาว 
๑๓๒ นาท ี(ภาษาเกาหล ีค�าบรรยายภาษาไทย
และอังกฤษ)

 ภาพยนตร์เรื่องดังจากประเทศ
เกาหลีใต้ ซึ่งสร้างปรากฏการณ์ส�าคัญไปทั่วโลก เจ้าของรางวัลปาล์ม
ทองค�าจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ และรางวัล 
ออสการ ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยีย่ม ว่าด้วยเรื่องราวของ คอีู เดก็หนุม่
จากบ้านที่มีฐานะยากจน ซึ่งได้รับการชักชวนจากเพื่อนสนิทให้ไป 
ติวหนังสือให้กับลูกสาวของบ้านมหาเศรษฐี กลายเป็นจุดเริ่มต้น 
ที่ท�าให้สมาชิกจากทั้งสองครอบครัวที่มีสถานะทางชนชั้นต่างกัน 
สุดขั้วต้องมาเกี่ยวพันกันในเหตุการณ์อลวนเกินคาดเดา

รอบฉาย:	เสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sat 29 Aug / 15.30

เนือ่งด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-๑๙ หอภาพยนตร์จงึได้ออกมาตรการส�าหรบัการเปิดโรงภาพยนตร์อกีครัง้ หลงัจากต้องหยดุ

ไปนานกว่า ๒ เดือน นอกจากนี้ ยังได้ปรับรอบฉายจากเดิม ๑๓.๐๐ น และ ๑๕.๐๐ น. เป็นรอบ ๑๒.๓๐ น. และ ๑๕.๓๐ น. (ยกเว้นกิจกรรม

พิเศษ หรือโปรแกรมที่ภาพยนตร์ที่มีความยาวมากหรือน้อยกว่าปรกติ) ท�าให้มีช่วงเวลาท�าความสะอาดระหว่างรอบให้นานขึ้น เพื่อความ

ปลอดภัยของผู้มาใช้บริการทุกท่าน

ข้อปฏิบัติส�ำหรับผู้ใช้บริกำร
๑  ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ 

หอภาพยนตร์

๒  สแกน QR code ไทยชนะ หรือลงทะเบียนในแบบฟอร์ม  

ณ ศูนย์บริการ เพื่อเช็คอินก่อนเข้า 

๓  รับตั๋วเข้าชมหน้าโรงภาพยนตร์ (เปิดให้รับตั๋ว ๑ ชั่วโมงก่อน

รอบฉาย หอภาพยนตร์ขอสงวนสิทธิ์งดออกตั๋วหลังภาพยนตร์

เริ่มฉายแล้ว ๑๕ นาที)

๔  แสดงตั๋วหนังให้เจ้าหน้าท่ีก่อนเข้าชม (ประตูเปิด ๑๐ นาที 

ก่อนรอบฉาย) และนั่งตามที่นั่งที่ระบุ

๕  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงภาพยนตร์

๖  สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะเข้าชมภาพยนตร์

๗  งดรับประทานอาหารในโรงภาพยนตร์

๘  เช็คเอาต์หลังออกจากพื้นที่หอภาพยนตร์

มำตรกำรของหอภำพยนตร์
๑   ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการอย่างเคร่งครัด อนุญาตเฉพาะ

ผู้มีอุณหภูมิไม่เกิน ๓๗.๕ �c เข้าพื้นที่

๒  จ�ากัดจ�านวนผู้เข้าชมไม่เกิน ๓๖ คนต่อรอบ หรือจนกว่าจะมี

การเปลี่ยนแปลง

๓  ก�าหนดที่นั่งให้มีระยะห่างไม่ต�่ากว่า ๓ ที่นั่งในแถวเดียวกัน

๔  จดัเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมอืในพืน้ทีใ่ห้บริการอย่างเพยีงพอ

๕  ท�าความสะอาดเก้าอี้นั่งในโรงภาพยนตร์และพื้นผิวสัมผัส 

หลังจบการฉายทุกรอบ 

๖  เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ face shield 

ระหว่างการให้บริการ

๗  จดัทีน่ัง่และจดุรอคิวเข้าชม โดยมรีะยะห่างกนัไม่ต�า่กว่า ๑ เมตร
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จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสารอาทิตย
1 2 3 4

12

19

26 28

12.30 น. 
บุญชู 7 
รักเธอคนเดียว
ตลอดกาลใครอยาแตะ
15.30 น. 

สายนํ้าติดเชื้อ

12.30 น. 

พันธุหมาบา
15.30 น. 

Mary Is Happy

12.30 น. 

Seoul Station
15.30 น. 

คิดถึงวิทยา

12.30 น. 

5 Centimeters 
per Second
14.30 น. 

The Saragossa 
Manuscript

12.30 น. 

เกรียนฟคชั่น
15.30 น. 

บันทึกจาก
ลูก(ผู)ชาย

12.30 น. 

คิดถึงวิทยา
15.30 น. 

The Fourth 
Portrait

12.30 น. 

บันทึกจาก
ลูก(ผู)ชาย
15.30 น. 

เกรียนฟคชั่น

12.30 น. 

รัก-ออกแบบไมได
15.30 น. 

รัก/สาม/เศรา

12.30 น. 

Europa Europa
15.30 น. 

The Extermi-
nating Angel

12.30 น. 

รัก/สาม/เศรา
15.30 น. 

รัก-ออกแบบไมได

12.30 น. 
บุญชู 7 
รักเธอคนเดียว
ตลอดกาลใครอยาแตะ
15.30 น. 

ลูกแมมูล

12.30 น. 

The Fourth 
Portrait
15.30 น. 

เรือนแพ

12.30 น. 
Mary Is Happy 
15.30 น. 

พันธุหมาบา

12.30 น. 

เวลาในขวดแกว
15.30 น. 
Where We Belong 

ดูหนังคลาสสิก
กับ ม.ล.วราภา 
เกษมศรี

12.30 น. 

สายนํ้าติดเชื้อ
14.30 น. 

The Saragossa 
Manuscript

12.30 น. 

The Extermi-
nating Angel
15.30 น. 

Madame de…

12.30 น. 

กอง 100
501 ริมแดง
15.30 น. 

พี่ชาย My Hero

12.30 น. 

เรือนแพ 
15.30 น. 

Madame de…

12.30 น. 

Where We Belong 
15.30 น. 

เวลาในขวดแกว

12.30 น. 

ลูกแมมูล
15.30 น. 

Europa Europa

12.30 น. 

พี่ชาย My Hero 
15.30 น. 

กอง 100 
501 ริมแดง

12.30 น. 

Seoul Station
15.30 น. 

5 Centimeters 
per Second
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จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสารอาทิตย
1

9

16

23 25

12.30 น. 

Zombi Child
15.30 น. 

The Apostle

12.30 น. 

ทาชน
15.30 น. 

Fake โกหก...ทั้งเพ

12.30 น. 

October Sonata
15.30 น. 

มะหมา 4 ขาครับ

12.30 น. 

Tsugumi
15.30 น. 

สลัดตาเดียว
กับเด็ก 200 ตา

12.30 น. 

วิมานดารา
15.30 น. 

สวรรคมืด

12.30 น. 

ชาติผยอง
15.30 น. 

ใตฟาสีคราม

12.30 น. 

Fake โกหก...ทั้งเพ
15.30 น. 

ทาชน

12.30 น. 

ไกรทอง 
15.30 น. 

นางฟาทาเรือ

12.30 น. 

Good Bye Lenin!
15.30 น. 

Dust in the Wind 

12.30 น. 

เอ็กซแมน 
แฟนพันธุเอ็กซ
15.30 น. 

โอปปาติก เกิดอมตะ

12.30 น. 

อยาบอกวา
เธอบาป
15.30 น. 

อำมหิตพิศวาส

12.30 น. 

สลัดตาเดียว
กับเด็ก 200 ตา
15.30 น. 

Suicide Room

12.30 น. 

ใตฟาสีคราม
15.30 น. 

ชาติผยอง

12.30 น. 

อำมหิตพิศวาส
15.30 น. 

อยาบอกวา
เธอบาป

12.30 น. 

Zombi Child
15.30 น. 

Dust in the Wind

14.00 น.
Come and See

12.30 น. 

Tsugumi
15.30 น. 

Suicide Room

12.30 น. 

บินแหลก
15.30 น. 

ทานขุนนอยนอย
แหงสยาม

12.30 น. 

โอปปาติก เกิดอมตะ
15.30 น. 

เอ็กซแมน 
แฟนพันธุเอ็กซ

12.30 น. 

The Apostle
15.30 น. 

Good Bye 
Lenin!

313012.30 น. 

ทานขุนนอยนอย
แหงสยาม
15.30 น. 

บินแหลก

12.30 น. 

มะหมา 4 ขาครับ
15.30 น. 

October Sonata

28 29
12.30 น. 

นางฟาทาเรือ
15.30 น. 

ไกรทอง

12.30 น. 

The Housemaid
15.30 น. 

Parasite

12.30 น. 

สวรรคมืด
15.30 น. 

วิมานดารา
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โปรแกรม

La Scala

6th International 
Festival Signes 

de Nuit in Bangkok

โปรแกรม สายนํ้ากับชีวิต
รำลึกสุเทพ วงศกำแหง รำลึกดวงชีวัน โกมลเสน รำลึกธนกร พงษสุวรรณ

กลับสูเกาศูนย Back to the 90s : โลกคูขนานของวัยรุนตางยุค

รำลึกศรัณยู วงษกระจาง รำลึกณภัทร ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม ภาพยนตรโลก

อังคาร - อาทิตย
ที่โรงภาพยนตรศรีศาลายา  ไมเสียคาใชจายในการเขาชม




