ข่าวใหญ่และข่าวดีในช่วงทีผ่ า่ นมาของหอภาพยนตร์ คือการทีภ่ าพยนตร์เรือ่ ง แพรด�ำ ผลงาน
ที่หอภาพยนตร์บูรณะเมื่อปี ๒๕๖๒ ได้รับการคัดเลือกจากเทศกาลใหญ่ระดับโลกอย่างเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ให้อยู่ในสายคานส์คลาสสิกประจ�ำปีนี้ ในจดหมายข่าวฉบับนี้ จึงมี
ข้อมูลความส�ำคัญของ แพรด�ำ มาให้ได้อ่าน รวมถึงเรื่องราวการต่อสู้ของ รัตน์ เปสตันยี ผู้สร้างสรรค์
ภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมา เนื่องในวาระครบรอบ ๕๐ ปีการเสียชีวิตของเขา
นอกจาก รัตน์ เปสตันยี เดือนตุลาคมปีนี้ ยังครบรอบ ๕๐ ปีการจากไปของ มิตร ชัยบัญชา
พระเอกอันดับหนึ่งตลอดกาลของวงการหนังไทย ภายในเล่มจึงมีเรื่องราวของหนังสือเกี่ยวกับตัวเขา
ที่มีให้บริการในห้องสมุดของหอภาพยนตร์ รวมทั้งนิทรรศการ “มิตรศึกษา” ที่จะจัดขึ้นเพื่อร�ำลึกถึง
เขาในอาคารหลังใหม่ ซึ่งเริ่มทยอยเปิดให้บริการมาตลอดในช่วงที่ผ่านมา
ไม่เพียงแต่ภาพยนตร์ของคนในวงการหนังอาชีพ หอภาพยนตร์ยังให้ความส�ำคัญกับผลงาน
ของคนท�ำหนังระดับส่วนตัวหรือท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนช่วยเติมเต็มประวัติศาสตร์สังคมผ่านสื่อภาพยนตร์
อย่างเช่นในคอลัมน์คลังอนุรักษ์ฉบับนี้ที่ได้น�ำเสนอผลงานในกรุธ�ำรง รุจนพันธ์ ช่างถ่ายหนังแห่ง
เมืองนราธิวาส
สารบัญ
แนะน�ำสถานที่
โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา
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ประมวลกิจกรรมเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓
คลังอนุรักษ์
เปิดกรุธ�ำรง รุจนพันธ์ ช่างถ่ายหนังแห่งเมืองนราฯ
ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี
อ่าน “มิตร”
นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์
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แนะนำ�สถานที่

โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา
โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ตั้งอยู่บนชั้น ๖ และชั้น ๗ ของ
อาคารสรรพสาตรศุภกิจ ภาพยนตร์สถานแห่งใหม่ของหอภาพยนตร์
มีความจุมากกว่า ๓๐๐ ทีน่ งั่ รวมทัง้ มีพนื้ ทีส่ ำ� หรับผูใ้ ช้รถเข็น (Wheel
Chair) และสามารถฉายภาพยนตร์ได้ทุกระบบตั้งแต่วีดิทัศน์, ไฟล์
ดิจิทัล, DCP ไปจนถึงฟิล์ม ๓๕ มม. พร้อมด้วยระบบเสียงมาตรฐาน
ทัดเทียมกับโรงภาพยนตร์สมัยใหม่ทั่วโลก
รูปลักษณ์ของตัวโรง ได้แรงบันดาลใจมาจากโรงหนังสแตนด์
อโลนยุคเริ่มแรกของไทย เช่น โรงหนังนางเลิ้ง หรือ ศาลาเฉลิมธานี
อายุกว่า ๑๐๐ ปี ที่อยู่ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน โรงหนังในยุคนั้น
มักจะมีลักษณะเป็นโกดังหลังคาจั่วขนาดใหญ่ ภายในแบ่งออกเป็น
๒ ชัน้ ชัน้ ล่างส�ำหรับผูช้ มทัว่ ไป ชัน้ บนเป็นชัน้ บ็อกซ์สำ� หรับทีน่ งั่ พิเศษ
และปลูกสร้างด้วยไม้เกือบทัง้ หลัง โดยภายในโรงภาพยนตร์ศาลาศีนมิ า
ประดับประดาด้วยไม้ตะแบกนับพันแผ่น แผ่เรียงรายครอบคลุมไป
ทัง้ โรง ในขณะทีภ่ ายนอกใช้ไม้ไผ่ซงึ่ อัดด้วยกระบวนการพิเศษเพือ่ ให้
ทนทานต่อสภาพอากาศ ประกอบสร้างขึน้ เป็นอาคารหน้าจัว่ ตัง้ โดดเด่น
อยู่บนตึก มองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล ราวกับเป็น “โรงหนัง
ลอยฟ้า” หรือ “Cinema Paradiso” แห่งเมืองศาลายา
ค�ำว่า “ศีนิมา” ปรากฏในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ครั้งแรก
เมื่อพระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) ได้รับมอบหมายให้คิดชื่อ
ไทยส�ำหรับบริษัทภาพยนตร์ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ได้ทรง
จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ด�ำเนินกิจการโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงและโรงอืน่ ๆ
ที่จะเปิดในโอกาสฉลองกรุงเทพฯ ๑๕๐ ปี คุณพระได้คิดชื่อต่าง ๆ
ถวายนับสิบชื่อ แต่ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงเลือกคือชื่อ
ศี นิ ม า ซึ่ ง คุ ณ พระอธิ บ ายความหมายว่ า “มี ค วามแข็ ง แรงขึ้ น ”
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงเพิม่ ค�ำว่า สห ตามชือ่ ภาษาอังกฤษ
United Cinematograph จึงกลายเป็น “สหศีนมิ า” แปลว่า “มีความ
แข็งแรงขึ้นร่วมกัน” นอกจากนี้ ยังทรงตั้งชื่อโรงภาพยนตร์ในเครือ

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

ของบริษทั น�ำหน้าด้วยค�ำว่า “ศาลา” อันหมายถึง “ทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ”
เช่น ศาลาเฉลิมกรุง, ศาลาเฉลิมบุร,ี ศาลาเฉลิมธานี ดังนัน้ ชือ่ “ศาลา
ศีนิมา” จึงไม่เพียงแต่พ้องกับค�ำว่า “Sala Cinema” ซึ่งอาจแปลได้
ว่า “ห้องภาพยนตร์” หากแต่ยังมีนัยเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ในเมืองไทย ในขณะเดียวกันก็มีความหมายว่า “ที่ซึ่ง
สามารถพักผ่อนหย่อนใจและท�ำให้มีความแข็งแรงขึ้น”
โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา เปิดต้อนรับประชาชนอย่างเป็น
ทางการในกิจกรรมลานดารา เพชรา เชาวราษฎร์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘
มกราคม และจัดฉายภาพยนตร์รอบสาธารณะเป็นครัง้ แรกด้วยสารคดี
เรื่อง “เอหิปัสสิโก” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้
ยังมีเด็ก ๆ ในกิจกรรมโรงหนังโรงเรียนแวะเวียนมาชมภาพยนตร์
อยู่เสมอ โดยสถานที่แห่งนี้ หอภาพยนตร์ตั้งใจจะให้เป็นพื้นที่ส�ำหรับ
ฉายภาพยนตร์ในโปรแกรมพิเศษและจัดกิจกรรมพิเศษตามค�ำขวัญ
ของหอภาพยนตร์ที่ว่า “ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา”
ติดตามกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในโรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมาใน
เดือนกันยายนและตุลาคม ๒๕๖๓ ได้ที่หน้า ๒๙

๑

รายงาน
กิจกรรมเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม

๔-๕ กรกฎาคม

๑๕ กรกฎาคม

แพรด�ำ (Black Silk) ภาพยนตร์
อาชญากรรม ชี วิ ต แฝงด้ ว ยปรั ช ญา
พุทธศาสนาจากปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ของผู้ก�ำกับ
คนส�ำคัญ รัตน์ เปสตันยี ที่เพิ่งได้รับการ
บูรณะและท�ำต้นฉบับใหม่ในระบบ 4K โดย
หอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) ได้ รั บ
คัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน Official Selection 2020 ในสาย Cannes
Classics จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ซึ่งเป็นอีกครั้งที่หนัง
คลาสสิกไทยได้รบั เกียรตินี้ ซึง่ ในปี ๒๕๕๙ ภาพยนตร์ทหี่ อภาพยนตร์
บูรณะร่วมกับ L'Immagine Ritrovata ประเทศอิตาลี เรือ่ ง สันติ-วีณา
(Santi-Vina) ก็ได้รับคัดเลือกในสาย Cannes Classics เช่นกัน

หอภาพยนตร์ จั ด โปรแกรมฉายภาพยนตร์ ป ิ ด ต� ำ นานอั น
ยืนยาวกว่า ๕๑ ปี ของโรงภาพยนตร์สแตนด์อโลนแห่งสุดท้ายใน
กรุงเทพมหานครในโปรแกรม “La Scala ลา สกาลา” โดยได้คดั สรร
ภาพยนตร์ ๔ เรือ่ งมาฉาย ได้แก่ Blow-Up, The Scala, นิรนั ดร์ราตรี
และ Cinema Paradiso กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่าง
มากท�ำให้บัตรชมภาพยนตร์เต็มทุกเรื่องตั้งแต่สองวันแรกที่เปิด
จ�ำหน่าย เป็นการส่งท้ายการฉายภาพยนตร์ทหี่ นาแน่นไปด้วยแฟน ๆ
โรงภาพยนตร์สกาลาที่มาเก็บภาพความทรงจ�ำกันเป็นครั้งสุดท้าย
๑๔ กรกฎาคม

ชลิดา เอื้อบ�ำรุงจิต ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ ร่วมสนทนา
ออนไลน์ เนื่องในวันจดหมายเหตุสากล และวันแห่งการสถาปนา
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง “ความปกติใหม่ (New Normal) ที่
ท้าทายงานจดหมายเหตุ : บททดสอบจากสถานการณ์แพร่ระบาด
โควิด ๑๙” โดยมี จุฑาทิพย์ อังศุสงิ ห์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ นายแพทย์ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ
จันทราวัฒนากุล รองผูอ้ ำ� นวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.-Thai PBS) ดร.ฐิติมา ธรรมบ�ำรุง
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ จิราภรณ์ ศิริธร
รองผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารงานเอกสาร บริหารงานจดหมายเหตุ
และวัตถุพิพิธภัณฑ์ ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ร่วมสนทนาในครั้งนี้ด้วย

๒๒ กรกฎาคม

หอภาพยนตร์ ร่วมกับ ชมรมสมองใสใจสบาย ศูนย์ดแู ลภาวะ
สมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และบริษัท
ชีวามิตร วิสาหกิจเพือ่ สังคม จ�ำกัด จัดกิจกรรมภาพยนตร์กบั ผูส้ งู อายุ
ครัง้ ที่ ๒๘ ในรูปแบบออนไลน์กบั ภาพยนตร์เรือ่ ง สันติ-วีณา (๒๔๙๗)
พร้อมสนทนาสกัดบทเรียนจากภาพยนตร์กับ คุณหญิงจ�ำนงศรี
หาญเจนลักษณ์ รศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย และด�ำเนินรายการโดย
สัณห์ชัย โชติรสเศรณี
กิจกรรมโรงหนังโรงเรียน
โรงหนังโรงเรียนสัญจร

๓-๔ สิงหาคม
๑๑ สิงหาคม

โรงเรียนมณีวัฒนา
โรงเรียนบ้านม่วง

๑๔ สิงหาคม
๒๑ สิงหาคม

โรงเรียนบ้านท่าทราย
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบลู บ�ำรุง)

โรงหนังโรงเรียน ณ หอภาพยนตร์

กิจกรรมภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ

๒

๑๔ กรกฎาคม และ ๑๘ สิงหาคม ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้าน
ร่วมเกื้อ
๑๗ กรกฎาคม และ ๒๘ สิงหาคม กลุ่มวัยหวานวันวาน
๒๑ กรกฎาคม และ ๒๕ สิงหาคม ชมรมผูส้ งู อายุเทศบาล
นครอ้อมน้อย

๒๕-๒๖ กรกฎาคม

หอภาพยนตร์ ร่วมกับ
Filmvirus, International
Festival Signes de Nuit,
Alliance Française ประเทศ
ไทย, Documentary Club และ Bangkok Screening Room จัดฉาย
โปรแกรมประกวดหนังสัน้ จากทัว่ โลก ๓๔ เรือ่ ง ในเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติ นิมิตวิกาลในกรุงเทพ ครั้งที่ ๖ (6th International
Festival Signes de Nuit in Bangkok) ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

ฉายหนังที่ต่างประเทศ
๒๔ กรกฎาคม
เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ร่วมกับ
เทศกาล Shanghai International Film Festival จัดฉาย
ภาพยนตร์เรือ่ ง แพรด�ำ ภาพยนตร์ทผี่ า่ นการบูรณะเป็นระบบ 4K
โดยหอภาพยนตร์ และผ่านการคัดเลือกติดเครื่องหมาย Official
Selection 2020 Cannes Classics เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา
ตลอดเดือนสิงหาคม หอภาพยนตร์ ไ ด้ น� ำ ภาพยนตร์ เ รื่ อ ง
สันติ- วีณา ไปร่วมจัดฉายออนไลน์ทางช่อง Youku ซึง่ เป็นช่องทาง
หนึ่งของเทศกาล Shanghai International Film Festival

๗ สิงหาคม

หอภาพยนตร์ ใ นโครงการส่งเสริม โรงภาพยนตร์ Micro
cinema ร่วมกับ a.e.y.space จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง Lumiere!
เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์และเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้
รับชมภาพยนตร์ทหี่ าชมได้ยาก ณ a.e.y.space อาร์ตแกลเลอรีตกึ เก่า
อ�ำเภอเมืองสงขลา

๑๐ สิงหาคม

หอภาพยนตร์ ร่ ว ม
กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัด
รายการสนทนาออนไลน์กับ
ภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา
(๒๔๙๗) และร่วมสนทนาใน
หัวข้อเรื่อง “สันติ-วีณา : หนังเก่า เล่าใหม่ สไตล์ไทยพุทธ” วิทยากร
โดย Prof. Dr. Rachel Harrison SOAS, University of London
ชลิดา เอื้อบ�ำรุงจิต ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ ก้อง ฤทธิ์ดี และ
สัณห์ชยั โชติรสเศรณี รองผูอ้ ำ� นวยการหอภาพยนตร์ ด�ำเนินรายการ
โดย ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งในวันเดียวกันได้มีพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการให้บริการวีดทิ ศั น์ของหอภาพยนตร์
(Video on Demand) ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่าง
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย

๑๗ สิงหาคม

หอภาพยนตร์จัดงานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา
ครั้งที่ ๑๐ ณ โรงหนังช้างแดง อาคารสรรพสาตรศุภกิจ โดยในปีนี้
มีการน�ำเสนอการศึกษาด้านภาพยนตร์หลากหลายหัวข้อ เช่น ความฝัน
และจินตนาการทางการเมืองของชนชัน้ แรงงานในภาพยนตร์สารคดี
การต่อสูข้ องกรรมกรหญิงโรงงานฮาร่า (พ.ศ. ๒๕๑๘) โดย อภิสทิ ธิ์
ปานอิน, “คนอืน่ ” ใน “ทีอ่ นื่ ” : พุทธศาสนากับความเป็นอืน่ ในภาพยนตร์
เรือ่ ง โอเคเบตง โดย เดโชพล เหมนาไลย, อัตลักษณ์มสุ ลิมในภาพยนตร์
ไทย โดย ภาณุ อารี, Special Panel : มิตร ชัยบัญชา โดย ดร.กฤตยา
ณ หนองคาย และ ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง และในวันดังกล่าว ซึง่
ครบรอบการจากไป ๕๐ ปีของรัตน์ เปสตันยี หอภาพยนตร์จงึ ฉาย
ภาพยนตร์ The Signature เพือ่ เป็นการร�ำลึกในวันนัน้ อีกด้วย

๑๕ สิงหาคม

หอภาพยนตร์จัดรายการภาพยนตร์สโมสร “เอหิปัสสิโก”
หรื อ “Come and See” และร่ ว มพู ด คุ ย กั บ ผู ้ ก� ำ กั บ ณฐพล
บุญประกอบ หลังจากชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา
อาคารสรรพสาตรศุภกิจ ซึง่ ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ แรกในเมืองไทยทีภ่ าพยนตร์
ฉบับสมบูรณ์ได้ฉายขึ้นจอใหญ่ในโรงภาพยนตร์ หลังจากไปฉายรอบ
ปฐมทัศน์โลกทีเ่ ทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปซู าน ประเทศเกาหลีใต้
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ซึ่งหลังจากจบกิจกรรม ณฐพล บุญประกอบ ได้
มอบไฟล์ภาพยนตร์ในรูปแบบ DCP ให้แก่หอภาพยนตร์เพื่อเข้าสู่
กระบวนการอนุรักษ์ต่อไป

๓

คลังอนุรักษ์

เปิดกรุธ�ำรง รุจนพันธ์
ฝ่ายอนุรักษ์

ราวปี ๒๕๐๒ ที่เมืองนราธิวาส โดม สุขวงศ์ได้ไปดูการซ้อม
พากย์หนังเรื่อง ทะโมนไพร จากการชักชวนของนเรศ รุจนพันธ์ เพื่อน
สมัยประถม ซึ่งเป็นหนังที่พ่อของนเรศเป็นคนถ่ายท�ำ สามสิบกว่าปี
ให้หลังโดมได้มโี อกาสกลับไปพบนเรศอีกครัง้ จึงได้ถามไถ่ถงึ หนังเก่า ๆ
ที่พ่อของนเรศเคยถ่าย เพื่อเสาะแสวงหาหนังท้องถิ่นมาอนุรักษ์ไว้ที่
หอภาพยนตร์ จากนั้นไม่นานฟิล์มที่เคยนอนรอความตายอยู่ภายใน
บ้านของพ่อนเรศก็ได้ถูกน�ำมาที่หอภาพยนตร์ ฟิล์มภาพยนตร์ที่บรรจุ
เรือ่ งราวของเมืองนราธิวาส หนังท้องถิน่ เหตุการณ์สำ� คัญของเมืองไทย
และชีวิตของช่างถ่ายหนังแห่งเมืองนราฯ ที่ชื่อธ�ำรง รุจนพันธ์
ธ�ำรง รุจนพันธ์ เกิดวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๔ ทีจ่ งั หวัดล�ำปาง
บุตรนายเจ๊กซิ และนางบัวค�ำ ซิหลิม ได้รับการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียน

หน้าร้านไทยอ๊าร์ต ในวันคล้ายวันเกิดบุญอิ๊ด

๔

บุญวาทย์วิทยาลัย ล�ำปาง ก่อนจะเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียน
อัสสัมชัญกรุงเทพฯ ต่อมาได้เดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศจีน ได้ศึกษา
วิชาศิลปะที่ Sinwha Art Academy ทีเ่ มืองเซีย่ งไฮ้ ได้รบั ประกาศนียบัตร
วิชาวาดเขียน สาขาศิลปะแบบยุโรป แล้วกลับมาเมืองไทยจนได้แต่งงาน
กับหญิงสาวจากนราธิวาส จึงย้ายไปตั้งรกรากที่บ้านของภรรยา ได้เปิด
ร้านถ่ายรูปในตลาดเมืองนราธิวาส ชื่อร้าน ไทยอ๊าร์ต ด�ำเนินกิจการ
รับถ่ายรูป ขายฟิลม์ และขายอุปกรณ์การถ่ายรูปเป็นหลัก แต่เพราะธ�ำรง
มีความรูค้ วามสามารถ นอกจากวิชาวาดรูปแล้ว ยังมีความสามารถด้าน
ดนตรี การสตัฟสัตว์ และการถ่ายภาพยนตร์ ที่ร้านของเขาจึงมีการ
รับงานเขียนรูปและแสดงผลงานรูปเขียนของเขาด้วย และเขายังสอน
การเขียนรูป สอนดนตรี เช่น ไวโอลิน และรับงานสตัฟสัตว์และสอนแก่
ผู้สนใจเป็นส่วนตัวด้วย ร้านไทยอ๊าร์ต จึงเป็นที่ชุมนุมของชาวนราฯ ที่
สนใจเรื่องศิลปะ ไปศึกษาเรียนรู้กับธ�ำรง
ส่วนเรือ่ งการถ่ายท�ำภาพยนตร์นนั้ เป็นอีกงานหนึง่ ทีธ่ ำ� รงสนใจ
และมีความสามารถ เขาถ่ายท�ำภาพยนตร์ ๑๖ มม. โดยล้างและพิมพ์
ฟิล์มเอง ตัดต่อเอง ที่ส�ำคัญเขาสนใจท�ำภาพยนตร์เสียงในฟิล์มด้วย
ได้สั่งซื้ออุปกรณ์ถ่ายท�ำภาพยนตร์เสียงมาใช้เป็นของตนเอง ธ�ำรง
ถ่ายท�ำภาพยนตร์ทงั้ ในเชิงส่วนตัวหรือสมัครเล่น ขณะเดียวกันก็รบั จ้าง
ถ่ายท�ำให้ผู้สนใจว่าจ้างเขาด้วย ในเวลานั้น (๒๔๙๐ – ๒๕๐๕) เขา
น่ า จะเป็ น ช่ า งถ่ า ยภาพยนตร์ ร ายเดี ย วของจั ง หวั ด ได้รับ งานถ่า ย
ภาพยนตร์บนั ทึกกิจกรรมต่าง ๆ ของทัง้ เอกชนและหน่วยงานทัง้ ราชการ
และไม่ ใ ช่ ร าชการ และด้ ว ยจิ ต วิ ญ ญาณของช่ า งภาพและนั ก ถ่ า ย

ภาพยนตร์ เขาได้บันทึกเหตุการณ์ซึ่งเป็นกิจกรรมส�ำคัญ
ทางสังคมของจังหวัดไว้ดว้ ยโดยมิได้มใี ครจ้าง จึงกล่าวได้
ว่าเป็นช่างถ่ายภาพยนตร์ประจ�ำจังหวัด
ด้วยความที่เป็นศิลปินหรือนักสร้างสรรค์ ธ�ำรง
ลงทุนสร้างภาพยนตร์ชนิดเดินเรื่องขนาดยาว เพื่อน�ำ
ออกฉายตามโรงภาพยนตร์ ใ นจั ง หวั ด นราธิ ว าสและ
จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งนับว่าเป็นความรักในงานภาพยนตร์
และความกล้าสร้างสรรค์
ต่อมา ธ�ำรงก็ได้เลิกกิจการไปแล้วย้ายมาอาศัยอยู่
ในกรุงเทพฯ เพือ่ ท�ำงานด้านการถ่ายท�ำภาพยนตร์ทใี่ จรัก
ได้รับงานถ่ายภาพยนตร์ให้บางหน่วยงาน เช่น งานถ่าย
ภาพยนตร์สารคดี “สองข้างทางรถไฟ” ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย และได้งานถ่ายท�ำสารคดี KGMB TV แห่ง
เมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกจากผลงานด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร์
แล้ว ธ�ำรงยังมีผลงานด้านการเขียนภาพสีน�้ำมัน งาน
ประติมากรรม การสตัฟสัตว์ งานประติมากรรมที่ส�ำคัญ
คือ รูปนางเงือก ที่เคยประดับบนชายหาดสมิหลาแต่
สูญหายไป ก่อนจะมีการสร้างตัวใหม่ และประติมากรรม
นางธรณี ที่วัชระอุทยาน อ�ำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ได้รับการยกย่องจากสภาวัฒนธรรม จังหวัดนราธิวาส ใน
ฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมเมื่อปี ๒๕๓๑ และ
ได้รับการยกย่องโดย Auricon Professional Cameras
Equipment ในฐานะทีเ่ ขาเป็นช่างถ่ายภาพยนตร์ทมี่ ฝี มี อื
การถ่ายท�ำภาพยนตร์เสียงด้วยอุปกรณ์ของ Auricon
ธ�ำรงถ่ายหนังไว้มากมายซึง่ คาดว่าจะมีมากกว่าที่
หอภาพยนตร์ได้รับ แต่หนังอาจจะกระจัดกระจายกันไป
ตามทีต่ า่ ง ๆ ทีเ่ ขาเคยถ่ายให้แก่ผจู้ า้ ง โดยทีห่ อภาพยนตร์
ได้รับมามีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๗๙ ม้วน หากจะแบ่งตามเนื้อหา
ที่พบ ก็จะพบว่ามีเนื้อหาอยู่ ๔ ประเภทใหญ่ ๆ ในหนัง
ของธ�ำรง ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจภาพและ
เรื่องราวในอดีตได้รับชมและศึกษา

ชาวบ้านช่วยกันสร้างสะพาน

รัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ นราธิวาสครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๐๒

เหตุการณ์ส�ำคัญและวิถีชีวิตในนราธิวาส
ด้วยความเป็นช่างถ่ายหนังรับจ้างในต่างจังหวัด ในยุคสมัยทีม่ คี นถ่ายหนัง
กันน้อย ท�ำให้ธำ� รงได้รบั การจ้างงานอยูเ่ สมอ จนเป็นทีร่ จู้ กั ของคนหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ เขาจึงมีโอกาสได้งานไปบันทึกภาพเหตุการณ์สำ� คัญและวิถชี วี ติ ของคนใน
นราธิวาสมากมาย เช่น คราวในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ เยือนนราธิวาสครั้งแรก
ปี ๒๕๐๒ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ส�ำคัญของจังหวัด มีภาพคนส�ำคัญของจังหวัดใน
หนังไล่ไปจนถึงเบื้องหลังการเตรียมงานที่ได้ข้าราชการและคนในจังหวัดมา
ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานรับเสด็จฯ นอกจากนั้นยังมีภาพขบวนประท้วงกรณี
เขาพระวิหารในปี ๒๕๐๕ ของคนนราธิวาสทีแ่ สดงให้เห็นความรูส้ กึ ชาตินยิ มของ
คนในยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี แม้จะเป็นประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นอันห่างไกล
จากกรุงเทพฯ ภาพพิธสี หุ นัต พิธกี รรมทางศาสนาของชาวไทยมุสลิมในนราธิวาส
ภาพขบวนพาเหรดกีฬาโรงเรียนประจ�ำจังหวัดของเยาวชนในสมัยนั้น ภาพการ
ท�ำขันเงินลายไทยของชาวบ้าน ภาพงานศพของคนในจังหวัดอย่างนางเฟือง
โยธาทิพย์ ภาพกิจกรรมภายในของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ รวมไปถึงภาพการสร้าง
สะพานและถนนหนทางของชาวบ้านในจังหวัดที่ล้วนแล้วแต่เป็นภาพความ
ทรงจ�ำร่วมกันของคนนราธิวาส
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
การเป็นช่างถ่ายหนังรับจ้างของธ�ำรง นอกจากจะท�ำให้เขาได้ถา่ ยภาพให้
แก่ผจู้ า้ งในนราธิวาสแล้ว ธ�ำรงยังได้โอกาสไปถ่ายภาพทีก่ รุงเทพฯ หลายครัง้ โดย
ครั้งหนึ่งในช่วงของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ธ�ำรงได้เดินทางไปกับคณะ
ทัศนาจรมุสลิม จังหวัดนราธิวาส เพื่อถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะทัศนาจร
ซึ่งเป็นชุดของภาพยนตร์ที่ท�ำให้เราได้เห็นกรุงเทพฯ ตามสถานที่ต่าง ๆ ใน

คณะทัศนาจรมุสลิมนราธิวาสเข้าพบ จอมพล ป.

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ. ๒๕๐๓
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สมั ย ของรั ฐ บาลจอมพล ป. ยุ ค กึ่ ง พุ ท ธกาลได้ เ ป็ น อย่ า งดี มี ภ าพจอมพล ป.
พิบลู สงคราม ขณะให้การต้อนรับคณะมุสลิมนราธิวาส ภาพหลายภาพทีถ่ กู บันทึกนัน้
เก็บรายละเอียดได้อย่างช่างภาพมืออาชีพ ให้ความรู้สึกของภาพจากสายตาคน
ต่างถิ่น มีมุมมองที่อยากรู้ อยากบันทึก บางมุมอาจหาไม่ได้จากหนังที่คนกรุงเทพฯ
เป็นคนถ่าย และนอกจากธ�ำรงจะไปถ่ายหนังให้กับผู้จ้างในต่างจังหวัดแล้ว ความรัก
ในการถ่ายภาพและการเป็นนักบันทึกเหตุการณ์ยงั พาเขาออกไปถ่ายภาพยนตร์ดว้ ย
ตัวเอง อย่างเช่นงานพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเมื่อปี ๒๕๐๓ ณ ท้องสนามหลวง
ทีน่ บั ว่าเป็นเหตุการณ์สำ� คัญในประวัตศิ าสตร์ เมือ่ ครัง้ รัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ได้รื้อฟื้นพระราชพิธีนี้กลับมาใหม่หลังจากห่างหายไป ๒๓ ปี ซึ่งธ�ำรงตั้งใจเดินทาง โรงหนังสุริวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่
มาถ่ายบันทึกด้วยตนเอง หรือภาพกิจกรรมของบุคคลส�ำคัญอย่างเช่น ท่านพุทธทาสภิกขุที่สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพการ
ไปเทีย่ วทีเ่ ชียงใหม่และบันทึกสถานทีต่ า่ ง ๆ รวมถึงโรงหนังเก่าอย่างโรงหนังสุรวิ งศ์ทไี่ ม่มอี ยูแ่ ล้วในปัจจุบนั ซึง่ ล้วนเป็นภาพสถานทีแ่ ละเหตุการณ์
ที่หาได้ยากยิ่ง
หนังเล่าเรื่อง
ธ�ำรงเป็นผู้มีความสามารถและมีความสนใจอันหลากหลาย
นอกจากการถ่ายภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ แล้วยังสร้าง
ภาพยนตร์ประเภทเดินเรื่องขึ้นสองสามเรื่อง โดยใช้ฉากสถานที่ใน
ท้องถิน่ และเพือ่ นฝูง ญาติมติ รเป็นผูแ้ สดง เป็นภาพยนตร์ไทยระบบ
๑๖ มม. พากย์ และน� ำออกฉายตามโรงภาพยนตร์ ใ นจั ง หวั ด
นราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง นับเป็นภาพยนตร์ส�ำหรับท้องถิ่น
โดยแท้ มีผู้บันทึกไว้ว่า ภาพยนตร์เรื่องที่ธ�ำรงสร้าง ได้แก่ จอมโจร
ปูรยู ามา, ทะโมนไพร และ หาดเพชฌฆาต ดังได้ปรากฏเศษหนังและ
เบือ้ งหลังการถ่ายท�ำในกรุทหี่ อภาพยนตร์ได้รบั มอบมา บางส่วนเป็น
ฉากการแสดงบทโศกเศร้า ฉากท่ามกลางธรรมชาติของป่าเขาและ
น�้ำตก และฉากการล่องเรือในทะเล เป็นต้น นอกจากนั้นยังปรากฏ
ผลงานประเภทอื่นอีก เช่น โฆษณาร้านไทยอ๊าร์ตที่เป็นการบันทึก
ภาพเคลือ่ นไหวของตนเองขณะถือกล้องและถ่ายท�ำภาพยนตร์, เป็น
ผูถ้ า่ ยหนังสารคดี ขวัญใจนราธิวาส บันทึกการประกวดนางงามและ
การสัมภาษณ์, หนังภาพประกอบเพลง เขมรไทรโยค และบันทึก
การร้องเพลงของชายหญิงประกอบการเล่นไวโอลิน ซึ่งสันนิษฐาน
ว่าถ่ายท�ำให้แก่สถานีโทรทัศน์

เศษฟิล์มภาพยนตร์ประเภทเดินเรื่อง

๖

หนังบ้านในครอบครัว
ผลงานประเภทหนึ่งที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งของธ�ำรง
แม้จะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะคือ หนังส่วนตัว
หรือหนังบ้านบันทึกบุคคลและเหตุการณ์ในครอบครัว ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่เป็นการบันทึกเหตุการณ์ในช่วงต่าง ๆ ในชีวิตของเด็กชาย
บุญอิ๊ด รุจนพันธ์ (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นนเรศ) บุตรชายคนโต เช่น
งานเลี้ยงวันเกิด อิริยาบถขณะเล่นกับเพื่อน การฝึกหัดถ่ายภาพ
นอกจากนีย้ งั มีภาพวิวทิวทัศน์ ทุง่ นา ชายทะเล น�้ำตก ภาพถ่ายทาง
อากาศ และบรรยากาศเมืองนราธิวาส ที่นอกจากจะท�ำให้ได้เห็น
ความรักทีม่ ตี อ่ บุตรแล้วยังท�ำให้ได้เห็นความรูส้ กึ ผูกพันต่อนราธิวาส
ถิ่นฐานที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่เป็นเวลาหลายปี
ธ�ำรง รุจนพันธ์ เสียชีวิตในวัย ๗๗ ปี เมื่อวันที่๔กันยายน
๒๕๓๑ หากผู้อ่านท่านใดสนใจมรดกภาพยนตร์ที่ธ�ำรงได้มอบให้ไว้
สามารถเดินทางมารับชมได้ท่ีห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เ ชิด
ทรงศรี

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

ก้อง ฤทธิ์ดี

เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการร�ำลึกถึงการ
เสียชีวิตของ มิตร ชัยบัญชา จากการพลัดตกจากบันได
เฮลิคอปเตอร์ในวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ส�ำหรับ
แฟนหนัง แฟนมิตร แฟนประวัตศิ าสตร์ และผูส้ นใจเรือ่ ง
ราวและบริบทแห่งชีวิตและความตายของดาราอมตะ
ของไทยคนนี้ ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี
ของหอภาพยนตร์ มีหนังสือมากมายบนชั้นอันว่าด้วย
เรื่องของมิตร ชัยบัญชา หนังสือเหล่านี้ครอบคลุมแทบ
จะทุกมิติ ทัง้ เบือ้ งหน้า เบือ้ งหลัง เบือ้ งลึก ข่าวจริง ข่าวลือ
จิตวิเคราะห์ งานวิชาการเข้มข้น ทั้งหมดประกอบสร้าง
ให้เห็นว่า ชีวิตและความตายของชายหนุ่มผู้จากไปใน
โศกนาฏกรรมลือลัน่ อันพลิกหน้าประวัตศิ าสตร์หนังไทย
ยังมีเรื่องราวอื่น ๆ อีกมากมาย นอกเหนือจากภาพของ
มิตรที่ผู้ชมคุ้นเคยบนจอหนัง

เริ่มด้วย “อาลัย มิตร ชัยบัญชา” หนังสือที่ตีพิมพ์
ในงานพระราชทานเพลิงศพ มิตร ชัยบัญชา ในวันที่ ๒๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๑๔ หนังสือเล่มนีเ้ ป็นจุดตัง้ ต้นทีด่ ี เพราะน�ำเสนอประวัตชิ วี ติ
และการท�ำงาน เกร็ดและรายละเอียดในชีวประวัติ เช่น บ้านเกิด
ประวัติการเปลี่ยนชื่อของมิตร (จาก “บุญทิ้ง” จนมาถึงชื่อจริง
“พิเชษฐ์ พุม่ เหม”) ปีทเี่ ข้าวงการ ปีทสี่ มัครสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
รวมทั้งเวลาตกฟากจากการค�ำนวณทางโหราศาสตร์ ฯลฯ จากนั้น
เป็นการรวบรวมค�ำไว้อาลัยที่บุคคลส�ำคัญในวงการต่าง ๆ ของไทย
เขียนเพือ่ ร�ำลึกถึงมิตร ตัง้ แต่นายต�ำรวจใหญ่ คนในวงการบันเทิง หรือ
แม้แต่เพื่อนนักเรียน ด้านหลังของหนังสือยังรวมบทความจากหน้า
หนังสือพิมพ์ที่คอลัมนิสต์คนดังสมัยนั้นเขียนถึงการจากไปของมิตร
ทีเ่ ด่นมาก ได้แก่บทความของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ทีน่ อกเหนือจะ
ชืน่ ชมความสามารถของมิตร
ยังเลียบเคียงและ “วิจารณ์”
การแสดงของมิ ต ร ว่ า เป็ น
ดาราที่ ไ ม่ ไ ด้ แ สดงบทบาท
ตัวละครที่เขาได้รับ เพียงแต่
เป็น “ตัวมิตรเอง” ในหนัง
ทุกเรือ่ งจนเหมือนกันไปหมด
นอกจากนี้ ม.ร.ว.คึ ก ฤทธิ์
ยั ง เรี ย กร้ อ งให้ ก ารถ่ า ยท� ำ
ภาพยนตร์ ไ ทย ยกระดั บ

ความปลอดภัยให้เหมือนหนังต่างประเทศ ไม่เอาชีวิตดาราดังระดับ
ประเทศมาเสี่ยงภัยเช่นนี้อีก
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ต�ำนานของชายชื่อมิตร ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นและ
มีแรงสัน่ สะเทือนยาวนานด้วยสาเหตุแห่งการเสียชีวติ ของเขา สภาวะ
แห่งการตายที่ทั้งน่าตกใจ น่าหวาดเสียว กระชากอารมณ์ น่าเศร้า
และหวือหวาจนเกือบถึงขั้นเหลือเชื่อ การตายของดาราหนังที่น่า
อกสัน่ ขวัญแขวนราวกับจะเป็นหนังโศกนาฏกรรมในตัวเอง ท�ำให้เกิด
ข่าวลือและทฤษฎีต่าง ๆ มากมายในการขุดคุ้ยหา “ความจริง” ที่
เกิดขึ้นในวันที่มิตรตกจากบันได
เฮลิคอปเตอร์
ในหนั ง สื อ “ ค ว า ม

ต า ย แ บ บ ไ ม่ ธ ร ร ม ด า
มิ ต ร ชั ย บั ญ ชา” ตีพิมพ์

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดย อิงคศักย์
เกตุหอม แฟนหนังมิตรที่รวบรวม
ข่าวสารเกี่ยวกับการตายของมิตร
ในหน้าหนังสือพิมพ์ และวิเคราะห์
ให้เห็นสิ่งที่เห็นว่าเป็น “พิรุธและ
ปริศนา” อันเกี่ยวข้องกับความตายของดาราคนดัง อิงคศักย์เริ่มต้น
ด้วยการคัดลอกรายงานข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับ จากนัน้
ยังแสวงหาหลักฐานเพิ่มเติมและเพียรตั้งค�ำถามโดยอ้างอิงจากสิ่งที่
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เขาเห็นว่าเป็นความไม่ชอบมาพากลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
ถ่ายท�ำหนังเรื่อง อินทรีทอง ในวันนั้น ทั้งการท�ำงานของนักบิน การ
สั่งงานของผู้ก�ำกับ และสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นหลักฐานส�ำคัญที่หายไป
คือภาพจากกล้องในขณะที่ร่างของมิตรกระทบพื้น – ไม่ใช่เพียงแค่
ภาพตอนโหนบันไดและพลัดตกที่เราเคยเห็นกันเท่านั้น
ในแง่มุมสื่อสารมวลชน หนังสือ “ความตายแบบไม่ธรรมดา
มิตร ชัยบัญชา” ไม่ได้มีน�้ำหนักเพียงพอที่จะสั่นคลอนบทสรุปที่ว่า
มิตรเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และไม่สามารถพลิกคดีหรือกระแสสังคม
ใด ๆ ได้ อาจจะถึงขั้นทึกทักโดยไม่มีหลักฐานด้วยซ�้ำ แต่ความเพียร
พยายามทบทวนข้อมูลมากมายของอิงคศักย์ และลีลาการเขียนทีผ่ สม
ความกระหายความจริงและสถานะการเป็นแฟนมิตร ท�ำให้อย่างน้อย
นีเ่ ป็นอีกหลักฐานหนึง่ ของมนตร์สะกดทีก่ ารตายของมิตรมีตอ่ สาธารณชน
หนั ง สื อ เล่ ม ถั ด มาที่ อ ยาก
แนะน�ำให้มาอ่านกัน คือ “วิเคราะห์
มิตร ชัยบัญชา” โดย นายแพทย์
ยรรยง โพธารามิก ออกจ�ำหน่ายในปี
พ.ศ. ๒๕๒๕ นี่เป็นหนังสือกึ่งวิชาการ
ของจิตแพทย์ที่เขียนได้สนุก เข้มข้น
น่าฉงนฉงาย และพยายามเจาะลึกถึง
ก้นบึ้งจิตใต้ส�ำนึกของมิตรด้วยทฤษฎี
จิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ (ถึง
แม้ทฤษฎีนี้จะพ้นสมัยไปสักนิดเมื่ออ่านตอนนี้ แต่การวิเคราะห์ของ
นายแพทย์ยรรยง ลึกซึ้งราวกับได้มิตร มานอนอยู่บนเก้าอี้คนไข้ใน
คลินิกของเขาจริง ๆ) เนื้อหาของหนังสือโยงชีวิตของมิตร ซึ่งเป็นเด็ก
ก�ำพร้า เข้ากับปกรณัมอีดิปุส การแสวงหาความรักจากคนรอบข้าง
และอธิบายให้เห็นถึงความส�ำคัญของผู้หญิงหลาย ๆ คนในชีวิตของ
มิตรในการประกอบสร้างบุคลิกของเขา
ในบทที่สอง นายแพทย์ยรรยงร่ายยาวถึงประวัติชีวิตของ
อเล็กซานเดอร์มหาราช จอมทัพแห่งอาณาจักรกรีกโบราณเมื่อกว่า
สองพันปีก่อน และสุดท้ายหนังสือเปรียบเทียบความคล้ายคลึง
ระหว่ า งชี วิ ต ของมิ ต รกั บ พระเจ้ า อเล็ ก ซานเดอร์ ทั้ ง สองเป็ น ผู ้
เกรียงไกรในสมัยของตนทีต่ า่ งถูกขับดันด้วยปมภายในใจเกีย่ วกับแม่
และการแสวงหาการยอมรับ น่าสนใจที่ว่า ไม่น่าจะมีหมอคนไหน
เคยเขียนวิเคราะห์ชวี ติ ดาราหนังไทยได้
อย่างละเอียดและอ้างอิงหลักวิชาการ
ในลักษณะเช่นเดียวกันนี้มาก่อน หรือ
หลังจากนั้น
พู ด ถึ ง มิ ต ร ก็ ต ้ อ งมี เ พชรา

“ บั น ทึ ก รั ก ข อ ง เ พ ช ร า
เชาวราษฎร์ ” เป็ น หนั ง สื อ ที่

เพชราเขี ย นเล่ า เรื่ อ งราวชี วิ ต ตั ว เอง
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ออกจ�ำหน่ายในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ถึงแม้เนือ้ หาส่วนใหญ่จะเกีย่ วข้องกับ
เพชรา การท�ำงานและชีวิตส่วนตัวของเธอ แต่บางบทบางตอนมีการ
พูดถึงมิตร ชัยบัญชาไว้อย่างน่าสนใจ เช่น การที่เพชราแซวว่ามิตร
“เป็นคนบ้ายุ” และเชือ่ มัน่ ว่าตัวเองจะชนะการเลือกตัง้ ได้เป็นผูแ้ ทน
ราษฎร (สุดท้ายแพ้) รวมทั้งยังเล่าถึงความตั้งใจของมิตรที่จะสร้าง
โรงหนังบริเวณสะพานผ่านฟ้า และแน่นอนว่ามีสว่ นหนึง่ ทีเ่ พชราเล่า
ประสบการณ์วันสุดท้ายที่ได้เจอมิตร ก่อนเขาจะเสียชีวิตลง
“หน้ า ตาของคุ ณ มิ ต รในวั น สุ ด ท้ า ยที่ ไ ด้ เ จอกั น มี แ วว
ตรากตร�ำอย่างเห็นได้ชัด” เรียกน�้ำย่อยไว้ประมาณนี้ มาหาอ่าน
เต็ม ๆ ได้ที่หอภาพยนตร์
หนั ง สื อ เล่ ม สุ ด ท้ า ยที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับมิตร ชัยบัญชา
เป็นหนังสือวิชาการภาษาอังกฤษ

Cultures at War:
The Cold War and
Cultural Expression
in Southeast Asia

โดย โทนี เดย์ และมายา เอชที เลียม
เนื้ อ หาของหนั ง สื อ หนั ก หน่ ว ง
เอาการ ว่าด้วยการวิเคราะห์การ
ใช้สื่อทางวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะภาพยนตร์และวรรณกรรม
เพื่อสร้างอิทธิพลทางความคิดในช่วงสงครามเย็นและเพื่อต่อต้าน
อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ในบทที่ชื่อว่า The Man with the Golden
Gauntlets อาจารย์เรเชล แฮริสัน ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเมืองไทยและ
หนังไทย วิเคราะห์บริบททางประวัติศาสตร์ของไทยในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ต่อเนื่องถึงยุค ๒๕๐๐ การแพร่อิทธิพลของ
อเมริกาผ่านหนัง และความหวาดกลัวคอมมิวนิสต์ อ.เรเชลเพ่งกสิณ
ไปที่ภาพลักษณ์ของมิตรในหนังเรื่อง อินทรีแดง และ อินทรีทอง
ในฐานะฮีโร่ผู้ปราบเหล่าร้าย โดยตีความว่าหน้ากากนกอินทรีเป็น
สัญลักษณ์แทนประเทศอเมริกา ส่วนผูร้ า้ ยในหนังเป็นการผสมผสาน
ความหวาดกลัวทั้งคอมมิวนิสต์และจีนแดง (ภาษาอังกฤษคือ Red
Peril และ Yellow Peril) และแน่นอนว่ามิตรเป็นผู้ปราบอธรรมที่
ปัดเป่าการรุกรานของศัตรูที่แฝงตัวเข้ามา หากคล่องภาษาอังกฤษ
หนังสือเล่มนี้เข้มข้นในเนื้อหาทีเดียว อย่างไรก็ตามเฉพาะบทความ
ของ อ.เรเชลนี้ ได้รบั การแปลเป็นภาษาไทยแล้วลงในวารสารหนังไทย
ฉบับที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งหาอ่านได้ที่นี่เช่นกัน
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของหนังสือที่เกี่ยวข้องกับมิตร
ชัยบัญชา นอกจากที่ว่าไปข้างต้นยังมีอีกหลายเล่มหลายรสชาติรอ
ทุกท่านอยู่ที่ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ในเดือนแห่ง
การร�ำลึกถึงดาราอมตะตลอดกาลคนนี้

นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์

มิตรศึกษา

นิทรรศการร�ำลึก ๕๐ ปี
ที่ (ไม่เคย) จากไปของ มิตร ชัยบัญชา
พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๑๓ ความตายจากการ
ตกบันไดเฮลิคอปเตอร์ขณะถ่ายท�ำภาพยนตร์เรื่อง อินทรีทอง
ของ มิตร ชัยบัญชา ดาราอันดับหนึ่งของประเทศในตอนนั้น
ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้ประเทศไทยตกอยู่ในบรรยากาศแห่ง
ความเศร้า และกลายเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญในหน้าประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ไทย
อย่างไรก็ตาม ความตายของมิตรไม่เพียงแต่จะพราก
ลมหายใจของเขาออกไปในช่วงที่ก�ำลังอยู่บนจุดสูงสุดของชีวิต
หากแต่ยงั มีสว่ นส�ำคัญทีท่ ำ� ให้มติ รได้ “เกิดใหม่” อีกครัง้ ในหัวใจ
และความทรงจ�ำของแฟน ๆ ด้วยสถานภาพทีแ่ ตกต่างกันไปตาม
เวลา หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ความตายของเขาได้ท�ำให้เขา
ไม่เคยตายไปจากการรับรู้ของสังคมไทย แม้เวลาจะล่วงเลยมา
แล้วกว่าครึ่งศตวรรษ
เนือ่ งในวาระครบรอบ ๕๐ ปีมรณกรรมของ มิตร ชัยบัญชา
ทีจ่ ะมาถึงในเดือนตุลาคมนี้ หอภาพยนตร์จงึ ได้นำ� ข้อมูลเกีย่ วกับ
เขามารวบรวมไว้ในนิทรรศการที่ชื่อ “มิตรศึกษา” เพื่อให้
สาธารณชนได้เข้ามาเรียนรูเ้ รือ่ งราวในแง่มมุ ต่าง ๆ รวมถึงที่มา
และที่ไป ว่าเหตุใดพระเอกผู้กลายเป็นใบหน้าของหนังไทยใน
ยุคทองผู้นี้ ถึงได้มีอิทธิพลต่อสังคมไทยมายาวนานและเป็น
วีรบุรุษในดวงใจของผู้คนจ�ำนวนมาก
นิทรรศการ “มิตรศึกษา” จะเริ่มพาผู้ชมศึกษามิตร ด้วย
การตั้งต้นจากจุดสุดท้ายในชีวิต นั่นคือเหตุการณ์โศกนาฏกรรม
ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๑๓ และผลพวงที่เกิดขึ้นตามมา ผ่านข่าว
จากหน้าหนังสือพิมพ์วันต่อวัน ภาพยนตร์บันทึกภาพงานศพ
และพิธีพระราชทานเพลิงศพ รวมไปถึงเสียงบอกเล่าจากบุคคล
ร่วมสมัยที่มาร่วมแบ่งปันความทรงจ�ำถึงวันที่ มิตร ชัยบัญชา
จากไป
จากความตาย นิทรรศการจะพาไปรู้จักกับมิตร ด้วย
การพิจารณาตัวตนและบริบทที่แวดล้อมเขา ตั้งแต่ลักษณะ
ทางกายภาพ บทบาทในภาพยนตร์ที่หลากหลายแต่ล้วนคงไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นตัวเขา นางเอกที่เคยร่วมงาน ความ
สัมพันธ์กับสื่อมวลชน อิทธพลที่มีต่อแฟน ๆ และคนที่ไม่ใช่

แฟน รวมทั้งความฝันที่ส�ำคัญตั้งแต่การเป็นทหารไปจนถึง
นักการเมือง
นอกจากความตายและตัวตน ความนิยมของ มิตร
ชั ย บั ญ ชา ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด มรดกเป็ น วั ต ถุ สิ่ ง ของต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับตัวเขา ซึ่งนิทรรศการจะน�ำมาจัดแสดงควบคู่
ไปกับกาลานุกรมชีวติ ทีเ่ ผยให้เห็นถึงเส้นทางของเขานับจาก
เด็กจนถึงช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์ก่อนจะจากไปอย่างกะทันหัน
และกระชากความรู้สึกผู้คนทั้งประเทศ
นิทรรศการ “มิตรศึกษา” จะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันครบรอบ ๕๐ ปีของ
โศกนาฏกรรมทีไ่ ม่เคยถูกลืม ณ ห้องนิทรรศการ ชัน้ ๓ อาคาร
สรรพสาตรศุภกิจ นอกจากนี้ในเดือนตุลาคม หอภาพยนตร์
ยังจัดโปรแกรมภาพยนตร์ผลงานของ มิตร ชัยบัญชา มาให้
แฟน ๆ ได้ร่วมร�ำลึกถึงเขาบนจอใหญ่ ติดตามรายละเอียด
โปรแกรมภาพยนตร์ได้ที่หน้า ๒๔-๒๖

๙

นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์

นิทรรศการ

ยานอวกาศ
แห่งบ้านนาบัว
ณัฐพล สวัสดี

" เราจะสร้างยานอวกาศ

เพราะอยากจะสร้างสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง
การใช้ชีวิตที่มันเต็มไปด้วยความน่าเบื่อหน่าย "
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
จากหนังสือ ชั้นครู ๑ ตัวตนโดยตัวงาน อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

๑๐

จากความคิ ด เริ่ ม ต้ น ที่ อ ยากจะสร้ า งยาน
พาหนะเพื่ อ จะหนี อ อกไปจากความน่ า เบื่ อ หน่ า ย
เกิ ด เป็ น ยานอวกาศที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ป ระกอบฉาก
ในวิ ดี โ อจั ด วาง (video installation) ซึ่ ง เป็ น
ส่วนหนึง่ ในโครงการศิลปะขนาดใหญ่ของอภิชาติพงศ์
วีระเศรษฐกุล ผู้ก�ำกับภาพยนตร์คนส�ำคัญของไทย
ในชื่อ Primitive Project หรือชื่อไทย โครงการ
ดึกด�ำบรรพ์ หรือ โปรเจกต์ดักดาน โดยเนื้อหาและ
จิตวิญญาณของงานทุกชิ้นในโครงการล้วนผูกโยงกับ
การค้นคว้าและการเดินทางไปในภาคอีสาน ดินแดน
บ้านเกิดที่ยังไม่เคยถูกพูดถึงอย่างจริงจังในหนังของ
ตัวเอง อภิชาติพงศ์เล่าถึงการเดินทางครั้งนี้ว่า
*“ตอนหาข้อมูล ผมเดินทางเลียบแม่น�้ำโขง
ไปยังบ้านเกิด (ขอนแก่น) แล้วหยุดที่ต�ำบลนาบัว (จุด
ปะทะระหว่างรัฐบาลกับชาวนาคอมมิวนิสต์ในปี พ.ศ.
๒๕๐๘) ซึ่งผมรู้จักประวัติเพียงผิวเผิน พอตัดสินใจ
ท�ำหนังที่นี่ ผมก็เริ่มคุยกับชาวบ้านละแวกนั้น ถ่าย
วิดีโอและอัดเสียงเก็บไว้จนกลายเป็นข้อมูลก้อนยักษ์
งานของผมพูดถึงความทรงจ�ำเสมอ แต่ผมไม่มีความ
ทรงจ�ำเกี่ยวกับสถานที่นี้เลย นั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้
หนังเรื่องนี้ต่างจากเรื่องก่อน ๆ ผมต้องใช้เวลาสร้าง
ความทรงจ�ำเกี่ยวกับสถานที่นี้และค้นหาอดีตที่คนใน
พื้นที่กับผมมีร่วมกัน”
ยานอวกาศได้กลายเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
ของโครงการ ที่ น อกจากงานวิ ดี โ อจั ด วางแล้ ว ยั ง
ประกอบด้วยงานศิลปะสื่อผสมอื่น ๆ อีกนับสิบชิ้น
ทั้งหนังสือ ภาพถ่าย มิวสิกวิดีโอ หนังสั้น รวมทั้ง
ภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ (Uncle
Boonmee Who Can Recall His Past Lives) ที่
ถือเป็นงานชิน้ หลัก ซึง่ ต่อมาภาพยนตร์เรือ่ งนีไ้ ด้สร้าง
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการภาพยนตร์ไทย
โดยการไปคว้ารางวัลปาล์มทองค�ำ (Palme d’Or)
รางวัลใหญ่ทสี่ ดุ ของเทศกาลประกวดภาพยนตร์เมือง
คานส์ ประเทศฝรั่งเศส และถือเป็นรางวัลภาพยนตร์
ที่มีเกียรติยศมากที่สุดรางวัลหนึ่งของโลกในปี พ.ศ.
๒๕๕๓
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หอภาพยนตร์มีโอกาสเข้าไป
ส�ำรวจหาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับโครงการศิลปะนี้ที่หมู่บ้าน
นาบัว จังหวัดนครพนม จึงได้พบกับยานอวกาศจอด
อยู่ในหมู่บ้านในสภาพที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา และ
เกิดความคิดทีจ่ ะอนุรกั ษ์ จนน�ำมาซึง่ การเข้าไปบูรณะ
ซ่อมแซม และท�ำจ�ำลองยานอวกาศขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง
โดยฝีมือของช่างชุดเดิมที่เคยสร้างยานเพื่อน�ำมาจัด

แสดงที่หอภาพยนตร์ และในวาระครบรอบ ๑๐ ปีของ
ลุงบุญมีฯ และ Primitive หอภาพยนตร์ได้ด�ำเนินการ
ตกแต่งพืน้ ทีบ่ ริเวณโถงชัน้ ๒ ต่อเนือ่ งชัน้ ๓ ของอาคาร
สรรพสาตรศุภกิจ ซึง่ เป็นจุดจอดยาน ให้เป็นนิทรรศการ
“ยานอวกาศแห่งบ้านนาบัว” โดยนิทรรศการจะแบ่ง
เป็นสองส่วนหลัก ส่วนแรกคือ การบอกเล่าถึงทีม่ าทีไ่ ป
เบื้องหลังการสร้างยาน และบทบาทของยานอวกาศที่
ปรากฏในงานของอภิชาติพงศ์ผ่านภาพถ่าย แบบร่าง
รูปสเก็ตช์ และวิดีโอ รวมถึงภาพการเข้าไปส�ำรวจซาก
ยานและด�ำเนินการอนุรกั ษ์จนส�ำเร็จสมบูรณ์ โดยข้อมูล
ประกอบการจัดแสดงตัดทอนมาจากหนังสือ “ชัน้ ครู ๑
ตั ว ตนโดยตั ว งาน อภิ ช าติ พ งศ์ วี ร ะเศรษฐกุ ล ” ที่
หอภาพยนตร์จัดพิมพ์ขึ้นจากเนื้อหาการบรรยายของ
อภิชาติพงศ์ในงาน ชัน้ ครู (Master Class) ครัง้ ที่ ๑ เมือ่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่วนทีส่ องคือ ตัวยานอวกาศ ทีเ่ ปิดเป็นพืน้ ที่
อิ ส ระให้ ผู ้ ม าเยี่ ย มชมได้ เ ข้ า ไปมี ป ระสบการณ์ ร ่ ว ม
เหมือนกับในภาพยนตร์ บรรยากาศแสง สี และเสียงที่
โอบล้อมจะพาผู้โดยสารหลบหนีจาก “การใช้ชีวิตที่มัน
เต็มไปด้วยความน่าเบื่อหน่าย” ผ่านความฝัน ความ
ทรงจ�ำ ตามความตั้งใจของผู้สร้างหรือไม่ คงมีแต่ผู้มา
ชมนิทรรศการเท่านั้นที่ได้ค�ำตอบ
ด้วยภารกิจงานอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ การ
จัดแสดงครั้งนี้หอภาพยนตร์ยึดถือเจตนารมณ์เดียวกัน
กับผู้ก�ำกับ ทั้งในเชิงสุนทรียศาสตร์ของวัตถุ แสง ภาพ
เคลือ่ นไหว ในการถ่ายทอดเนือ้ หาและอุดมการณ์ดงั้ เดิม
ของชิ้นงาน เพื่อให้คงไว้ซึ่งจิตวิญญาณของยานอวกาศ
แห่งบ้านนาบัว ที่ได้เดินทางผ่านกาลเวลากว่า ๑๐ ปี
จากหมู่บ้านที่เคยเป็นสถานที่ส�ำคัญในประวัติศาสตร์
บทหนึ่งของการเมืองไทย สถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ
ประชาชนลุกฮือต่อต้านอ�ำนาจรัฐในยุคสงครามเย็น
นิทรรศการยานอวกาศแห่งบ้านนาบัว จัดแสดง
ณ โถงชั้น ๒ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ เริ่มเปิดให้เข้าชม
ตั้งแต่กันยายนนี้เป็นต้นไป
*จากนิตยสาร Bioscope ฉบับที่ ๑๐๓

๑๑

เรื่องจากปก

จากเบอร์ลินถึงคานส์ของ

แพรด�ำ

หนังไทยซีเนมาสโคปเรื่องแรก
แม้จะต้องงดจัดเป็นครัง้ แรกในรอบหลายสิบปี จากสถานการณ์
โรคระบาดโควิด ๑๙ แต่เทศกาลภาพยนตร์ทมี่ ชี อื่ เสียงมากทีส่ ดุ ในโลก
อย่างเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส ยังคง
ธรรมเนียมการประกาศชือ่ ผลงานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็นภาพยนตร์
ประจ�ำเทศกาลปีน้ี ซึง่ ถือเป็นปีพเิ ศษเพราะมีภาพยนตร์ไทยรวมอยูด่ ว้ ย
นัน่ คือ แพรด�ำ ผลงานทีห่ อภาพยนตร์เพิง่ บูรณะขึน้ ใหม่ และได้รบั คัดเลือก
เข้าสายคานส์คลาสสิก เคียงข้างกับหนังคลาสสิกเรื่องดังของโลก
แพรด�ำ จึงกลายเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ได้รับการยอมรับจาก
เทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกถึง ๒ เทศกาล เพราะเมื่อ ๕๙ ปีก่อน
ผลงานเรือ่ งนีก้ เ็ คยร่วมประกวดในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลนิ
ประเทศเยอรมนีมาก่อนแล้ว
ตัวตนและบริบทความส�ำคัญของ แพรด�ำ เกี่ยวพันเชื่อมโยง
อย่างไม่อาจแยกขาดจากตัวผูส้ ร้างสรรค์คอื รัตน์ เปสตันยี ผูเ้ ป็นคนแรก
ที่ปักธงชาติไทยบนแผนที่ภาพยนตร์โลกตั้งแต่ปี ๒๔๘๑ เมื่อครั้งยัง
เป็นหนุม่ เขาได้ทำ� หนังสัน้ สมัครเล่นเรือ่ ง แตง ส่งไปประกวดทีเ่ ทศกาล
หนังสั้น เมืองกลาสโกว์ ได้รางวัลชนะเลิศส�ำหรับผู้สร้างที่อยู่นอก
สหราชอาณาจักร และต่อมาเมื่อท�ำหนังเป็นอาชีพ ได้สร้าง สันติ-วีณา

ภาพกระบวนการบูรณะ แพรด�ำ ที่หอภาพยนตร์

๑๒

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

ภาพยนตร์เรือ่ งแรกของบริษทั หนุมานภาพยนตร์ทเี่ ขาตัง้ ขึน้ ไปคว้ารางวัล
ในการประกวดภาพยนตร์นานาชาติแห่งเอเชียอาคเนย์ ครัง้ ที่ ๑ ทีป่ ระเทศ
ญี่ปุ่น เมื่อปี ๒๔๙๗ ต่อมา รัตน์ได้รับมอบหมายจากกรมศิลปากร
ให้สร้างภาพยนตร์เรื่อง นิ้วเพชร เพื่อถ่ายทอดความงามในนาฏศิลป์
ชั้นสูงของไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก และได้รับเชิญไปฉายในสาย
ภาพยนตร์สั้นและสารคดีของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน
เมื่อปี ๒๕๐๒ ก่อนที่ แพรด�ำ ที่เขาสร้างในปี ๒๕๐๔ จะได้เดินทางไป
เทศกาลภาพยนตร์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของประเทศเยอรมนี นี้ อี ก ครั้ ง
ในฐานะภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฉายในสายประกวดหลัก
เมื่อสร้าง แพรด�ำ รัตน์ผู้ยืนหยัดสร้างภาพยนตร์ ๓๕ มม. เสียง
ในฟิล์มตามมาตรฐานสากลเพื่อออกเผยแพร่แก่ต่างชาติ ท่ามกลาง
ผู้สร้างหนังไทยเกือบทั้งวงการที่ต่างใช้แต่ฟิล์มสมัครเล่น ๑๖ มม. ได้
ลงทุนยกระดับด้านเทคนิค ด้วยการซึ้อเลนส์อนามอร์ฟิก ส�ำหรับถ่าย
ภาพยนตร์แบบจอกว้างที่เรียกว่า “ซีเนมาสโคป” ยี่ห้อ angenieux
ขนาด ๑๐๐ มม. และ ๕๐ มม. มาใช้เป็นครั้งแรก แม้ในขณะนั้นจะมี
หนังซีเนมาสโคปต่างประเทศเข้าฉายในเมืองไทยแล้วเกือบ ๑๐ ปี แต่
ยังไม่เคยมีคนท�ำหนังไทยสร้างภาพยนตร์จอกว้างพิเศษแบบนี้มาก่อน

ในภาพยนตร์ ๓๕ มม. สองเรื่องแรกของเขา คือ สันติ-วีณา
(๒๔๙๗) และ ชั่วฟ้าดินสลาย (๒๔๙๘) รัตน์ท�ำหน้าที่ถ่ายภาพเพียง
อย่างเดียว โดยให้ครูมารุต (ทวี ณ บางช้าง) เป็นผูก้ ำ� กับ ในขณะทีส่ องเรือ่ ง
ต่อมา โรงแรมนรก (๒๕๐๐) และ สวรรค์มืด (๒๕๐๑) เขาเปลี่ยนมา
เป็นผูก้ ำ� กับ และให้ ประสาท สุขมุ ตากล้องระดับสมาชิกสมาคมช่างถ่าย
ภาพยนตร์อเมริกนั (ASC) เป็นผูถ้ า่ ยภาพ แต่เมือ่ ต้องมาถ่ายท�ำภาพยนตร์
ในระบบภาพใหม่ที่กว้างกว่าเดิมถึง ๒ เท่า เขาจึงรับหน้าที่เอง ทั้งการ
ก�ำกับและถ่ายภาพยนตร์ รวมไปถึงเขียนบทและตัดต่อล�ำดับภาพ
ไม่เพียงแต่การท�ำหน้าทีเ่ กือบทุกส่วนของรัตน์ แพรด�ำ ยังเกือบ
จะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เมือ่ เขาให้ พรรณี เปสตันยี ลูกสาวแท้ ๆ
ของตนมารับบทนางเอก ในนามการแสดงว่า รัตนาวดี รัตนพันธ์
เนือ่ งจากเห็นว่าคงไม่มดี าราหญิงคนไหนกล้าโกนหัวจริง ๆ ตามบทบาท
ที่เขาเขียนไว้ ในขณะเดียวกัน เอเดิล เปสตันยี ลูกชายคนเล็กวัย ๑๔ ปี
ก็มารับหน้าทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ยกล้อง ในการถ่ายท�ำระบบภาพจอกว้างเรือ่ งแรก
ของไทย ที่เขาตั้งชื่อระบบตามที่ปรากฏอยู่ในไตเติลของภาพยนตร์ว่า
“หนุมานสโคป”
แม้จะตั้งต้นสร้างภาพยนตร์ด้วยความคิดว่าจะแสดงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างประเทศได้รจู้ กั แต่บทภาพยนตร์ แพรด�ำ
ที่รัตน์เขียนขึ้นมานั้น ไม่ได้จืดชืด แห้งแล้ง และตรงไปตรงมาอย่าง
ภาพยนตร์โฆษณาบ้านเกิดทั่วไป หากแต่เต็มไปด้วยตัวละครที่มีสีสัน
การวางโครงเรือ่ งทีช่ าญฉลาด แก่นเรือ่ งทีเ่ ปรียบเทียบระหว่างกฎหมาย
กับกฎแห่งกรรมอย่างแยบคาย และที่ส�ำคัญคือ เนื้อเรื่องที่ตีแผ่ด้านมืด
ของตัวละครผูต้ กอยูใ่ นห้วงกิเลสตัณหาจนหลงเข้าไปในโลกอาชญากรรม
อย่างที่ต่อมาเรียกกันว่าเป็นภาพยนตร์ในตระกูลฟิล์มนัวร์ (film noir)
แพรด�ำ จึงอาจถือเป็น “หนังฟิลม์ นัวร์” เรือ่ งแรกของไทย ก่อนทีศ่ พั ท์นี้
จะถูกบัญญัติขึ้น
นอกจากพรรณี ที่รับบทหลักเป็น แพร หญิงหม้ายลูกติดผู้สวม
ชุดด�ำเพื่อไว้ทุกข์ให้แก่สามีผู้ล่วงลับ แต่กลับถูกคนรักใหม่ชักน�ำให้เข้า
ไปพัวพันกับเหตุฆาตกรรม นักแสดงหลักคนอื่น ๆ ในเรื่อง ได้แก่
ทม วิศวชาติ, เสณี อุษณีษาณฑ์ และศรินทิพย์ ศิริวรรณ ซึ่งแม้จะมีชื่อ
เป็นที่รู้จัก แต่ก็ไม่ใช่ดาราระดับแม่เหล็กในตอนนั้น อย่างไรก็ตาม
จุดเด่นส�ำคัญของ แพรด�ำ นัน้ อยูท่ คี่ วามสามารถในการถ่ายท�ำของรัตน์
ที่เต็มไปด้วยสุนทรียศาสตร์และศิลปะการสื่อความหมายอันกลมกลืน
และโดดเด่นควบคู่กันไปทั้งสี เสียง และองค์ประกอบภาพ
เมื่ อ ภาพยนตร์ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า ประกวดในเทศกาล
ภาพยนตร์เบอร์ลนิ ครัง้ ที่ ๑๑ รัตน์ได้เดินทางไปร่วมเทศกาลด้วยตนเอง
แม้จะไม่ได้รับรางวัลใด ๆ แต่ แพรด�ำ ก็ได้รับเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์
ในหนังสือพิมพ์เยอรมัน ในส่วนของเมืองไทยซึ่งเข้าฉายพร้อม ๆ กับที่
เบอร์ลิน ช่วงปลายเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๐๔ หนังกลับไม่ประสบความ
ส�ำเร็จด้านรายได้เท่าใดนัก ถึงกระนัน้ แพรด�ำ ก็ยงั ถือเป็นผลงานทีแ่ สดง
ให้เห็นศักยภาพระดับสากลของ รัตน์ เปสตันยี และเป็นหนึ่งในผลงาน
ที่เขาภาคภูมิใจมากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินมาทอดพระเนตร
รอบปฐมทัศน์ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน

๒๕๐๔ รั ต น์ ไ ด้ เ ล่ า ให้
ครอบครัวฟังว่า พระองค์
ได้ ต รั ส กั บ เขาเป็ น ภาษา
อังกฤษหลังทอดพระเนตร
จบว่า “It’s a high class
movie” ซึง่ ท�ำให้เขาภูมใิ จ
อย่างมาก ไม่ว่าหนังจะได้
ก�ำไรหรือขาดทุนมากน้อย
เพียงใด
เวลาผ่านไปกว่า
๓๐ ปี แพรด�ำ และผลงาน
เรือ่ งอืน่ ๆ ของรัตน์กค็ อ่ ย ๆ
หายไปจากการรับรู้ของผู้ชมภาพยนตร์ จนกระทั่ง ปี ๒๕๓๗ เมื่อ
หอภาพยนตร์ได้รับฟิล์มเนกาทีฟภาพยนตร์ของเขา กลับมาจากแล็บ
“Rank Film” ประเทศอังกฤษ ในโครงการหนังไทยกลับบ้าน และได้
น�ำมาพิมพ์เป็นฟิล์มพรินต์ส�ำหรับฉายให้ชมในกิจกรรม ทึ่ง! หนังไทย
ของมูลนิธิหนังไทย ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง แพรด�ำ ก็กลาย
เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ท�ำให้ผู้ชม “ทึ่ง” ได้มากที่สุด กระทั่งเป็นแรง
บันดาลใจให้แก่คนท�ำหนังรุ่นหลัง เช่น วิศิษฎ์ ศาสนเที่ยง ที่ชื่นชอบ
ภาพยนตร์เรื่องนี้มากเป็นพิเศษ นับเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็น “ผู้มา
ก่อนกาล” ของรัตน์ เปสตันยีได้เป็นอย่างดี
นับจากนั้นมา แพรด�ำ ก็เริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่แฟนหนังไทย โดย
มูลนิธหิ นังไทย ได้นำ� ฟิลม์ พรินต์ดงั กล่าวมาแปลงสัญญาณเป็นวิดโี อเทป
และเป็นดีวีดี ออกจ�ำหน่ายเผยแพร่ตามล�ำดับ จนกระทั่งปี ๒๕๖๒
หอภาพยนตร์จงึ ได้นำ� ฟิลม์ เนกาทีฟต้นฉบับของ แพรด�ำ ทีอ่ นุรกั ษ์ไว้มา
ท�ำการบูรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เริ่มจากสแกนภาพออกมาในความ
คมชัดระดับ 4K และท�ำการลบรอย ลบฝุ่น ปรับแต่งสีและเสียงให้
สมบูรณ์ดังเดิม โดยก่อนหน้านี้ในปี ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ได้เคยบูรณะ
ผลงานของ รัตน์ เปสตันยี เรื่อง สันติ-วีณา และได้รับการคัดเลือกเข้า
ฉายในสายคานส์คลาสสิกมาก่อนแล้ว แต่คราวนั้นเป็นการบูรณะร่วม
กับแล็บ L'Immagine Ritrovata ประเทศอิตาลี ในขณะที่ แพรด�ำ
ถือเป็นผลงานเรื่องแรกที่หอภาพยนตร์บูรณะอย่างเต็มรูปแบบด้วย
เครื่องมือและบุคลากรของหอภาพยนตร์เอง
แพรด�ำ ฉบับบูรณะใหม่ ที่ประดับด้วยตราคานส์คลาสสิก
ได้ท�ำหน้าที่ตามเจตนารมณ์ดั้งเดิมของ รัตน์ เปสตันยี ด้วยการเป็น
“ทูต” น�ำชีวิตคนไทยผ่านศิลปะภาพยนตร์ไปเผยแพร่อวดสายตาชาว
ต่างประเทศมาแล้วในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ เมื่อปลาย
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และจะฉายรอบปฐมทัศน์ในเมืองไทย ให้ผู้ชม
ได้พสิ จู น์คณ
ุ ค่าของผลงานคลาสสิกจากฝีมอื คนไทยเรือ่ งนี้ ในวันอาทิตย์
ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ หลังจบพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์
ของชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนมิ า ชัน้ ๖ อาคารสรรพสาตร
ศุภกิจ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และจะเข้าฉายอีก ๕ รอบ
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ ตุลาคม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โปรแกรม
ฉายภาพยนตร์หน้า ๒๙

๑๓

บทความพิเศษ

๕๐ ปี มรณกาลของ

รัตน์ เปสตันยี

โศกนาฏกรรมแห่งการเรียกร้อง
ให้รัฐสนับสนุนหนังไทย
พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

รัตน์ เปสตันยี ในงานประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๓

“ผมพูดได้ว่าภายในห้องนี้ ผมเป็นคนแรกที่จับกล้องถ่ายหนัง
ผมสร้างหนังตั้งแต่พระองค์ชายเล็กยังไม่เกิด ผมต้องมาฉิบหายหมดตัว
เพราะพระองค์ชายใหญ่ชวนผมไปสร้างเรื่องพันท้ายนรสิงห์ ทุกวันนี้
ผมก็พยายามต่อสู้เพื่อวงการภาพยนตร์ไทยมาตลอด แต่ก็ประสบ
ความล้มเหลว จะหันไปหากินทางโฆษณาก็ถูกบริษัทฝรั่งเข้ายึดครอง
โรงภาพยนตร์ต่าง ๆ ไปหมด ผมรู้สึกว่า...”
นี่เป็นถ้อยค�ำสุดท้ายในชีวิตของผู้สร้างหนังไทยที่ชื่อ รัตน์
เปสตันยี ซึ่งกล่าวกับตัวแทนรัฐบาลซึ่งเข้ามารับฟังปัญหาของคนใน
วงการภาพยนตร์ไทย ในงานประชุมเมือ่ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๓ ก่อน
ที่จะเขาจะเกิดอาการหัวใจวายขณะที่ยังพูดไม่จบความ และล้มลง
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลจุฬาในคืนนั้น

๑๔

การจากไปในการปฏิบัติหน้าที่ของ รัตน์ เปสตันยี ได้กลายเป็น
โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์ ในขณะที่ความพยายาม
ต่อสูเ้ รียกร้องให้รฐั สนับสนุนวงการภาพยนตร์ไทยยังคงมีมาต่อเนือ่ งถึง
ปัจจุบนั การริเริม่ ของรัตน์ตงั้ แต่ครึง่ ศตวรรษก่อน จึงถือเป็นหลักหมาย
ส�ำคัญของการเคลื่อนไหวในประเด็นนี้
รัตน์ เปสตันยี ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ยกระดับหนังไทย ตั้งแต่ผลงาน
หนังสมัครเล่นชื่อ “แตง” ที่เขาส่งไปประกวดชนะระดับนานาชาติเป็น
เรื่องแรกของไทย ที่เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑
ราวสิบปีตอ่ มา เขาได้เข้าสูว่ งการภาพยนตร์อาชีพเป็นครัง้ แรก จากการ
ชักชวนของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ให้มาเป็น
ผู้ถ่ายภาพยนตร์ ๑๖ มม. เรื่อง พันท้ายนรสิงห์ ออกฉายในปี พ.ศ.
๒๔๙๓ ซึ่งในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั้น จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายก
รัฐมนตรี ได้เห็นความส�ำคัญของการสร้างภาพยนตร์ และมอบหมายให้
กรมศิลปากรด�ำเนินโครงการจัดท�ำโรงถ่ายภาพยนตร์ของรัฐบาล เพื่อ
สร้างภาพยนตร์เผยแพร่ ส่งเสริม และสงวนรักษาศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ แต่สุดท้ายแล้วโครงการกลับไม่ได้เกิดขึ้นจริง
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ท่ามกลางผูส้ ร้างหนังไทยเกือบทัง้ หมด
ที่ต่างท�ำหนังด้วยฟิล์มสมัครเล่น ๑๖ มม. และใช้วิธีการพากย์สด รัตน์
เปสตันยี ได้ลงทุนเงินจ�ำนวนมาก เพื่อสร้างโรงถ่ายภาพยนตร์เสียง
มาตรฐานสากลเป็นแห่งแรกในไทยนับตัง้ แต่สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ตัง้ ชือ่
ว่า “หนุมานภาพยนตร์” โดยเชิญจอมพล ป. มาเป็นประธานในพิธีเปิด
โรงถ่าย ปีถัดมารัตน์สร้างภาพยนตร์เรื่องแรกของบริษัทหนุมานฯ ชื่อ
สันติ-วีณา ซึง่ ถ่ายท�ำในระบบฟิลม์ ๓๕ มม. สีเป็นเรือ่ งแรกของไทยด้วย

โดยส่งเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์นานาชาติแห่งเอเชียอาคเนย์
ครั้งที่ ๑ ประเทศญี่ปุ่น และสามารถคว้ารางวัลหลักมาได้ ๒ รางวัลคือ
ก�ำกับศิลป์ยอดเยี่ยม และ ถ่ายภาพยอดเยี่ยม รวมถึงรางวัลพิเศษจาก
สมาคมผู้อ�ำนวยการสร้างภาพยนตร์แห่งอเมริกา ในฐานะภาพยนตร์ที่
สามารถแสดงวัฒนธรรมตะวันออกให้ชาวตะวันตกเข้าใจได้อย่างดีเยีย่ ม
ความส�ำเร็จของ สันติ-วีณา ตอกย�้ำให้รัตน์เห็นว่า หนังไทยนั้น
มีศักยภาพที่จะไปอวดนานาชาติได้ หากว่ากระบวนการถ่ายท�ำเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ อาจเป็นส่วนช่วยกระตุน้ ให้จอมพล ป. หวน
กลับไปคิดถึงโครงการโรงภาพยนตร์ของรัฐบาลที่เคยพับเอาไว้อีกครั้ง
ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ จอมพล ป. ได้คดิ โครงการจัดตัง้ หน่วยงานผลิตภาพยนตร์
แห่งชาติในลักษณะรัฐวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนการท�ำภาพยนตร์ไทยให้
เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ขึ้น โดยให้ผู้สร้างหนังไทยมาตรฐาน ๓๕ มม.
ที่มีอยู่เพียงน้อยนิด และมี รัตน์ เปสตันยี เป็นหนึ่งในนั้น เป็นคณะ
กรรมการร่วมกันคิดวางแผน โครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ที่หมายจะ
พัฒนาพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้เป็นเมืองศูนย์กลางภาพยนตร์ มีโรงถ่าย
ที่พร้อมสรรพด้วยอุปกรณ์ทันสมัย ให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยเช่าถ่ายท�ำ
แต่ทุกอย่างกลับต้องหยุดชะงักลง เมื่อจอมพล ป. ถูกรัฐประหารออก
ไปใน พ.ศ. ๒๕๐๐
แม้ โ ครงการของรั ฐ บาลจะเป็ น หมั น ปล่ อ ยให้ ก ารพั ฒ นา
ภาพยนตร์ไทยยังคงถูกแช่ไว้ด้วยวิธีการสร้างแบบสมัครเล่น แต่รัตน์
ก็ยังมุ่งมั่นผลิตภาพยนตร์ไทยมาตรฐานสากลด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัว
ต่อไปอย่างเกือบจะเดียวดาย ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เขายังยกระดับขึ้นสูงอีก
ด้วยการลงทุนสั่งซื้อเลนส์ส�ำหรับถ่ายภาพยนตร์จอกว้างแบบซีเนมาสโคปเป็นเรือ่ งแรกของไทย เพือ่ ถ่ายท�ำเรือ่ ง แพรด�ำ และได้เข้าประกวด
ที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน
เดือนเมษายนปี พ.ศ. ๒๕๐๕ รัตน์ได้เขียนบทความเรื่อง
“อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย” ตีพิมพ์ลงในนิตยสารความรู้คือประทีป
โดยกล่าวถึงปัญหาของการสร้างภาพยนตร์ไทยว่ายังไม่อาจเรียกได้ว่า
เป็นอุตสาหกรรม ตราบใดที่ผู้สร้างยังผลิตภาพยนตร์ ๑๖ มม. แทนที่
จะเป็น ๓๕ มม. เสียงในฟิล์ม ตามสากลนิยม ในขณะเดียวกันก็พูดถึง
ค่าใช้จ่ายในการสร้างหนัง ๓๕ มม. ที่สูงกว่า ๑๖ มม. ถึง ๕ เท่า
รวมทัง้ ปัญหาเรือ่ งไม่มกี ารควบคุมปริมาณการน�ำภาพยนตร์เข้ามาจาก
ต่างประเทศ ซึ่งโรงภาพยนตร์ในเมืองไทยส่วนมากท�ำสัญญาฉายหนัง
ต่างประเทศตลอดปี กลายเป็นการตัดอาชีพของคนไทยโดยสิ้นเชิง
ในส่ ว นสุ ด ท้ า ยของบทความ รั ต น์ ไ ด้ ป ระกาศเจตนารมณ์
เรียกร้องให้รัฐบาลหันมาช่วยเหลือผู้สร้างหนังไทยอย่างจริงจังว่า
“เมื่อสรุปถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในปัจจุบันแล้ว ดู ๆ ก็
คล้ายกับทารกซึ่งก�ำลังตกอยู่ในสภาพที่ปราศจากการเลี้ยงดูและการ
เหลียวแลจากผู้ปกครอง ทารกเหล่านี้ซูบซีดผอมโซลงทุกที และนับวัน
แต่จะตายไปไม่ช้า
บัดนี้ ก็สามารถแก่ควรแล้วทีท่ า่ นผูป้ กครองจะลงมือปฏิบตั กิ าร
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ทารกนี้มีชีวิตรอดอยู่ต่อไป!”
ก่อนหน้านัน้ รัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เพิง่ ออกพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ต่อมาในปี พ.ศ.

จอมพล ป. พิบูลสงคราม และ รัตน์ เปสตันยี ในวันเปิดโรงถ่ายหนุมานภาพยนตร์

๒๕๐๗ รัฐบาลจอมพล ถนอม กิตติขจร จึงได้ประกาศยอมรับให้การ
สร้างภาพยนตร์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่ง แต่ยังไม่ให้สิทธิบัตรในการ
ส่งเสริมเพราะยังสร้างไม่ได้ตามมาตรฐานสากล
รัตน์ เปสตันยี และผู้สร้างภาพยนตร์ไทยในระบบ ๓๕ มม. ซึ่ง
มีอยูเ่ พียงไม่กรี่ าย เช่น อัศวินภาพยนตร์ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าภาณุพนั ธุย์ คุ ล และละโว้ภาพยนตร์ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้ า อนุ ส รมงคลการ จึ ง รวมตั ว กั น เรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บาลพิ จ ารณาให้
สิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ที่สร้างภาพยนตร์ในระบบมาตรฐาน
ในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมกับผู้สร้างหนังไทยรายอื่น ๆ จัดตั้ง “สมาคม
ผูอ้ ำ� นวยการสร้างภาพยนตร์ไทย” เพือ่ ร่วมกันส่งเสริมให้ภาพยนตร์ไทย
อยู่ในระดับมาตรฐานสากลทั้งคุณภาพและปริมาณ รวมถึงสร้างความ
สามัคคีและความเป็นธรรมระหว่างผู้สร้างหนัง โดยมีการประชุมกันที่
โรงถ่ายหนุมานภาพยนตร์ของ รัตน์ เปสตันยี ก่อนจะได้จดทะเบียนเป็น
สมาคมอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐
สมาคมที่เกิดขึ้นนี้ท�ำให้สถานภาพของผู้สร้างหนังไทยแข็งแรง
เป็นปึกแผ่น พร้อมเคลือ่ นไหวเรียกร้องต่อรัฐบาล ซึง่ แม้ในขณะนัน้ รัตน์
จะอ่อนล้าจากความขมขื่นในการสร้างภาพยนตร์ไทยแบบมาตรฐานที่
มีแต่ความยากล�ำบาก จนวางมือจากการเป็นผูส้ ร้างแล้ว แต่เขายังคงเป็น
หัวเรีย่ วหัวแรงในการต่อสูเ้ พือ่ วงการภาพยนตร์ไทยอย่างเด็ดเดีย่ ว ในสมัย
ทีเ่ ขาเป็นนายกสมาคมฯ รัตน์ได้พาคณะกรรมการเข้าพบนายกรัฐมนตรี
จอมพล ถนอม กิตติขจร เพื่อชี้แจงอุปสรรคต่าง ๆ และยื่นหนังสือ
ขอให้รัฐบาลช่วยเหลืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย อย่างไรก็ตาม
ไม่นาน ภายในองค์กรก็เริม่ ขาดความสมานฉันท์ จนท�ำให้รตั น์เกิดความ
ผิดหวังและน้อยเนื้อต�่ำใจ เชิด ทรงศรี ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในหนังสือ
อนุสรณ์งานศพของ รัตน์ เปสตันยี ว่า
“เมื่อสมัยที่ข้าพเจ้าท�ำหนังสือพิมพ์ คุณรัตน์พูดเรื่องรัฐบาล
ไม่ชว่ ยหนังไทย...พูดตรงเป้าและรุนแรง จนคนท�ำหนังไทยด้วยกันเขม่น
เห็นว่าเกินไป
คุณรัตน์ก็พูดอยู่เรื่อย ๆ พูดตรง ๆ เสมอ
จนมาถึงคุณรัตน์เป็นนายกสมาคมผูอ้ ำ� นวยการสร้าง คุณรัตน์ก็
พูด พูด...พูด...

๑๕

ต่อมา เป็นกรรมการสมาคมผู้อ�ำนวยการสร้าง (เพราะขอตัว
ไม่เป็นนายกฯ อีก) คุณรัตน์กลายเป็นบุคคลที่ถูกเบื่อหน่าย ต่อค�ำพูด
อันจ�ำเจ ท่านจึงไม่อยากพูด และถึงคราวประชุมคราวใด สิ่งที่ท่านพูด
ก็คือ
“พวกเรามาพบกันกิน ๆ กันเสียให้อมิ่ แล้วก็แยกกันกลับ ...” ”
ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ รัฐบาลยอมให้สิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุนแก่
ผู้สร้างภาพยนตร์ไทย โดยมีเงื่อนไขว่าจะให้เฉพาะรายที่จดทะเบียน
เป็นบริษัทจ�ำกัด มีเงินทุนไม่ต�่ำกว่า ๕ ล้านบาท และจะต้องสร้าง
ภาพยนตร์ในระบบ ๓๕ มม. เสียงในฟิล์มเท่านั้น ซึ่งผู้สร้างบางราย
เรียกร้องว่าเงินทุนนั้นสูงเกินไป ในขณะเดียวกัน กระทรวงเศรษฐการ
ได้มีการตั้ง “คณะกรรมการศึกษาการสร้างภาพยนตร์ไทยและการน�ำ
ภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาฉาย” เพื่อศึกษาลู่ทางในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย รัตน์ก็ได้เป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาและยื่นมือ
เข้ามาสนับสนุนการท�ำงานอย่างเต็มที่ จนคณะกรรมการฯ ชุดนี้
สามารถจัดท�ำรายงานการศึกษาเรื่องภาพยนตร์ที่ละเอียดที่สุดเท่าที่
เคยมีมาในประเทศไทยตอนนั้น
ที่ส�ำคัญ ข้อเสนอแนะในรายงานที่รัตน์เป็นก�ำลังหลักในการ
ช่วยเหลือนี้ (ซึง่ ได้รบั การน�ำมาตีพมิ พ์อยูใ่ นหนังสืออนุสรณ์งานศพของ
เขาในเวลาต่อมา) ได้ท�ำให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้ตั้ง “คณะกรรมการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย” ขึน้ เป็นครัง้ แรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๓
ซึ่งจะท�ำหน้าที่ท้ังช่วยเหลือด้านภาษีอากร, ปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานภาพยนตร์ ไ ทยให้ ดี ขึ้ น , ก� ำ หนดให้ โ รงภาพยนตร์ ฉ าย
ภาพยนตร์ไทยไม่นอ้ ยกว่าเวลาทีก่ ำ� หนด, ส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์
สารคดี, ให้บริษัทเงินทุนพิจารณาให้เงินกู้แก่ผู้สร้างภาพยนตร์โดย
ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่ง, ส่งเสริมภาพยนตร์ไทยออกไปฉาย
ยังต่างประเทศ, ให้หน่วยงานราชการช่วยสนับสนุนการสร้าง และ
จัดระเบียบการผลิตและการค้าภาพยนตร์ นับเป็นความส�ำเร็จอย่าง

๑๖

เป็นรูปธรรมครัง้ แรกนับตัง้ แต่ทรี่ ตั น์ยนื หยัด
เรียกร้องมานานหลายปี
อย่างไรก็ตาม ข่าวดีกับข่าวร้ายได้
เดินทางมาถึงในคราวเดียวกัน วันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๑๓ ในทีป่ ระชุมใหญ่ของสมาคม
ผู้อ�ำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทย ที่จัดขึ้นใน
โรงแรมมณเฑียร วาระส�ำคัญในการประชุม
นั้นคือ บุญชนะ อัตถากร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเศรษฐการ จะขึ้ น ปราศรั ย เพื่ อ
ชี้ แ จงรายละเอี ย ดการเกิ ด ขึ้ น ของคณะ
กรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยชุดแรกให้แก่บรรดาผู้สร้างหนังไทยที่
มาร่วมประชุม ทุกคนที่มาจึงต่างตื่นเต้น
ไม่เว้นแม้แต่รัตน์ ในหนังสืองานศพของรัตน์
สงวน มั ท วพั น ธุ ์ อุ ป นายกสมาคมฯ ได้
บรรยายถึ ง ค� ำ พู ด ที่ รั ต น์ ก ล่ า วกับ เขาตอน
เริ่มงานว่า “ไง คุณสงวน พวกเราต่อสู้และ
รอคอยกันมานาน คราวนี้เห็นจะส�ำเร็จแน่นะ วันนี้เป็นวันส�ำคัญมาก
ของพวกเรา ผมต้องมา และจะขอร่วมสู้กับพวกเราต่อไป” โดย
ไม่ได้ล่วงรู้ว่าวันส�ำคัญที่ว่านั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะได้ร่วมสู้
ภายหลังจากที่รัฐมนตรีบุญชนะแจ้งข่าวแห่งความหวังให้
บรรดาผู้สร้างหนังไทยได้ทราบ ผู้สร้างหนังไทยที่เข้าร่วมประชุมก็ได้
ผลัดกันขึ้นไปแสดงความคิดเห็นทีละราย รัตน์ เปสตันยี ขออนุญาต
พูดเป็นคนสุดท้าย เมื่อถึงเวลา เขาได้พรั่งพรูความรู้สึกที่อัดอั้น จาก
การต่อสู้อันแสนสาหัสและยาวนานกว่าทุกคนในที่ประชุม จนกระทั่ง
หัวใจอันเหนื่อยล้าของเขาได้สิ้นก�ำลังลงอย่างฉับพลัน ก่อนที่จะได้
สิ้นสุดค�ำพูดตามความตั้งใจ ท่ามกลางความตกตะลึงของทั้งตัวแทน
รัฐบาลและผู้สร้างหนังไทยเกือบทั้งวงการในเวลานั้น
ความตายของ รัตน์ เปสตันยี ที่มาถึงในวันที่ฝันของเขาเพิ่ง
เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่าง ได้ท�ำให้เขากลายนักต่อสู้เพื่ออุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยตราบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตอย่างแท้จริง แม้
ปัจจุบนั ปัญหาเรือ่ งการเรียกร้องให้รฐั สนับสนุนหนังไทยยังคงวนเวียน
อยู ่ ร าวกั บ โศกนาฏกรรมนี้ เ พิ่ ง ผ่ า นเลยมาไม่ น าน แต่ อ ย่ า งน้ อ ย
แรงอุตสาหะของรัตน์ ก็มีค่าดั่งแสงแรกแห่งรัตนะที่ช่วยส่องความ
สว่างแม้เพียงร�ำไร เพือ่ ให้เพือ่ นร่วมอาชีพได้พอมองเห็นเส้นทางในการ
ก้าวเดิน
ข้อมูลประกอบการเขียน
• หนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานฌาปนกิจศพ รัตน์ เปสตันยี โดย สมาคม
ผู้อ�ำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทย
• หนังสือประวัติภาพยนตร์ไทย โดย โดม สุขวงศ์
• วิ ท ยานิ พ นธ์ เ รื่ อ ง นโยบายส่ ง เสริ ม ภาพยนตร์ ข องรั ฐ บาลไทย
โดย นั ย นา แย้ ม สาขา คณะวารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ทีมงานพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

ก่อนที่มนุษย์จะรู้จักภาพเคลื่อนไหวบน
จอผ้าขาว ที่ชาวสยามเรียกว่า “หนัง” นั้น มีการละเล่น
มหรสพฉายแสงเล่นเงาเกิดขึน้ มาก่อนแล้วหลายร้อยปี คือการฉายภาพ
ที่วาดลงบนแผ่นกระจกผ่านตะเกียงที่มีเลนส์ช่วยขยายภาพขึ้นบนจอ เรียกกัน
ว่า โคมกายสิทธิ์ หรือ Magic Lantern เข้ามาในสยามสมัยกรุงศรีอยุธยา (ในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเรียกในพระราชหัตถเลขาว่า
“โคมเชิดหนัง”) ต่อมาเมือ่ วิทยาการพัฒนาขึน้ จากเครือ่ งทีฉ่ ายเพียงภาพวาดนิง่ ๆ บนแผ่นกระจก
ถูกประดิษฐ์ให้มกี ลไกซับซ้อนขึน้ จนสามารถฉายภาพถ่ายขึน้ จอให้ดเู คลือ่ นไหวเหมือนมีชวี ติ ชาวตะวันตก
เรียกว่า “Moving Pictures” ส่วนชาวสยามเรียกว่า “รูปพยนต์” รูปถ่ายที่เคลื่อนไหวได้ราวกับมีชีวิต
นับเป็นรากฐานที่ท�ำให้เกิดภาพยนตร์ในที่สุด โดยจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์นั้นเกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศส
พี่น้องตระกูลลูมิแอร์ฉายเก็บเงินครั้งแรกเมื่อ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ จากนั้นก็เกิดกระแสผลิตภาพยนตร์
ออกมานับไม่ถ้วน ท�ำให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคแห่งภาพยนตร์
ภาพยนตร์เข้ามาในสยามโดยชาวต่างชาติซึ่งมาเช่าโรงละครหม่อมเจ้าอลังการจัดฉายหนังครั้งแรก
เมื่อเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ส่วนการฉายภาพยนตร์เก็บเงินค่าดูครั้งแรกโดยคนไทยเองนั้น จุดเริ่มต้นอยู่ที่
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๔
ประสูติเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๐๐ ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่ถ่ายท�ำภาพยนตร์และน�ำออกฉายเก็บค่าดู
เป็นรายแรกในสยามในงานวัดเบญจมบพิตร ด้วยทรงเป็นผู้สร้างและเผยแพร่ภาพยนตร์เป็นรายแรกของชาติ
หอภาพยนตร์จึงยกย่องให้พระองค์ทรงสถิตในฐานะ “พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม” รวมทั้งถือวันที่
๑๗ ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันสรรพสาตร” และจัดกิจกรรมเพื่อร�ำลึกถึงคุณูปการด้านภาพยนตร์ของ
พระองค์ต่อเนื่องเป็นประจ�ำตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา โดยในปีนี้ หอภาพยนตร์จะน�ำการฉายมหรสพ
โคมกายสิทธิซ์ งึ่ เป็นเหมือนจุดเริม่ ต้นก่อนทีจ่ ะเกิดภาพยนตร์ มาจัดแสดงเรือ่ งราวพระเกียรติคณ
ุ
ของกรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ รวมทั้งยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ให้ร่วมสนุกอีกมากมายในงาน
วันสรรพสาตร ครั้งที่ ๑๓ เสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคมนี้ ที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
สอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
๐๒-๔๘๒-๑๐๑๓-๑๔

๑๗
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ค�ำสั่งค�ำสาป:
ร่างทรงฮอลลีวูดของหนังไทย
ในสงครามเย็นที่เพิ่งค้นพบ

กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓
พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

ในยุคเริม่ ต้นของสงครามเย็น ช่วงทศวรรษ ๒๔๙๐ เมือ่ สหรัฐอเมริกา
ได้เข้ามาจัดตัง้ ส�ำนักข่าวสารอเมริกนั หรือทีเ่ รียกกันว่า “ยูซสิ ” (United
States Information Service – USIS) ขึ้นในเมืองไทย เพื่อเผยแพร่
อุดมการณ์ประชาธิปไตยและต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ “ภาพยนตร์” ได้
กลายเป็นหนึง่ ในอาวุธทีท่ รงพลังทีส่ ดุ ของการโฆษณาชวนเชื่อที่ยูซิสน�ำ
มาใช้ครอบง�ำความคิดผู้คนทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบภาพยนตร์สารคดี
การ์ตูน และที่ส�ำคัญที่สุดคือภาพยนตร์ด�ำเนินเรื่อง
ภาพยนตร์เหล่านี้มีทั้งที่ส�ำนักข่าวสารอเมริกันสร้างขึ้นเอง และ
สนับสนุนทุนให้แก่ผู้สร้างหนังในเมืองไทย แม้จะมีการท�ำส�ำเนาขึ้นมา
หลายชุด เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ น�ำออกไปเผยแพร่แก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง แต่เมื่อส�ำนักข่าวสารอเมริกันหมดบทบาทลงหลังสิ้นสุด
สงครามเย็น “หนังยูซิส” ได้ถูกท�ำลายลงไปจ�ำนวนมาก โดยมีเพียง
บางส่วนที่เหลือรอดมาให้หอภาพยนตร์ได้อนุรักษ์ไว้ แม้จะอยู่ในสภาพ
ที่ร่อแร่ แต่ก็กลายเป็นหลักฐานส�ำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์
กระทั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ หอภาพยนตร์จึงพบว่ามีหนังยูซิสที่เคย
สร้างเพื่อจัดฉายในเมืองไทย ได้รับการเก็บรักษาไว้ในสภาพสมบูรณ์
ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Archives and
Records Administration - NARA) และบางเรื่องนั้นไม่มีอยู่ในคลัง
อนุรกั ษ์ของหอภาพยนตร์ หนึง่ ในนัน้ คือภาพยนตร์เรือ่ ง ค�ำสัง่ ค�ำสาป ซึง่

๑๘

มีท้ังหมด ๒ ฉบับ คือ ฉบับที่แปลงสัญญาณมาจากฟิล์ม ๑๖ มม. มี
ความยาว ๑๓๘ นาที และฉบับทีม่ าจากฟิลม์ ๓๕ มม. มีความยาว ๑๐๒ นาที
ก่อนหน้านี้ หอภาพยนตร์ทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้
จาก วสันต์ สุนทรปักษิน ซึ่งเป็นผู้แสดงหลักของเรื่อง ว่าภาพยนตร์มีชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า Dead Man’s Voice สร้างในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ต่อมา
เมื่อจัดท�ำภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ จึงได้พบข้อมูลเรื่องย่อ
จากนิตยสารตุ๊กตาทอง พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งระบุว่า ค�ำสั่งค�ำสาป ออกฉาย
ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ปีดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์
ของ สวลี ผกาพันธุ์ ที่ให้ข้อมูลว่าภาพยนตร์ถ่ายท�ำที่โรงถ่ายไทยฟิล์ม
โรงถ่ายส�ำคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย
เมือ่ ค้นพบภาพยนตร์ซงึ่ มีทงั้ หมด ๒ ฉบับในความยาวทีแ่ ตกต่าง
กัน หอภาพยนตร์จึงได้หาข้อมูลเพิ่มเติมและพบข้อเขียนของ ประหยัด
ศ. นาคะนาท ที่กล่าวถึงการถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ในหนังสืองานศพ
ของ อุโฆษ จันทร์เรือง เมือ่ น�ำมาประกอบกับข้อมูลเดิม ท�ำให้สนั นิษฐาน
ได้ว่า ค�ำสั่งค�ำสาป หรือ Dead Man’s Voice สร้างในปี พ.ศ. ๒๔๙๔
และตัดต่อออกมาในความยาวตามฉบับของฟิล์ม ๑๖ มม. ซึ่งขึ้นชื่อ
ผู้สร้างว่า “บริษัทเซานด์ม๊าสเตอร์” ตรงกับที่ประหยัดระบุไว้ แต่เกิด
ปัญหาเรื่องการจัดจ�ำหน่าย จึงไม่ได้จัดฉาย ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงมี
ผู้น�ำมาจัดฉายในโรงภาพยนตร์ของไทย โดยตัดต่อใหม่ให้สั้นลงกว่าเดิม

เป็นความยาวตามฉบับของฟิลม์ ๓๕ มม. ซึง่ ขึน้ ชือ่ ผูส้ ร้างว่า “บริษทั ภาพยนตร์
อิสรภาพ” อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐฯ ได้ระบุ
ชัดเจนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างโดย U.S. Information Agency (USIA)
ส�ำนักงานใหญ่ทสี่ หรัฐอเมริกา ของส�ำนักข่าวสารอเมริกนั ทีจ่ ดั ตัง้ ไว้ตามประเทศ
ต่าง ๆ ทัว่ โลก โดยมีชอื่ ภาษาอังกฤษของภาพยนตร์เรือ่ งนีว้ า่ The Command
That Dooms
ค�ำสั่งค�ำสาป จึงนับได้ว่าเป็นหนังโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์
เรื่ อ งแรกสุ ด ในเมื อ งไทยเท่าที่มีก ารค้น พบ และเนื้อหาของภาพยนตร์ ยั ง
แตกต่างจากหนังยูซสิ ในยุคหลังปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ทีม่ กั แสดงภาพความเลวร้ายของ
กองก�ำลังพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีต่อชาวบ้านในชนบทห่างไกลเป็นหลัก แต่ใน
ค�ำสั่งค�ำสาป ภาพยนตร์มีฉากหลังอยู่ในกรุงเทพฯ โดยด�ำเนินเรื่องผ่านกลุ่ม
คนหนุ่มที่มีทั้งนักสืบและนักวิชาการ ซึ่งร่วมกันสืบหาเบื้องหลังของเหตุการณ์
ลึกลับ เมือ่ รูปปัน้ ของ ดร.ทองค�ำ นักวิทยาศาสตร์ผมู้ ใี จรักในประชาธิปไตยและ
มีผู้คนศรัทธาเป็นจ�ำนวนมาก กลับเปล่งเสียงเชิญชวนให้ผู้คนเลื่อมใสในลัทธิ
คอมมิวนิสต์ ซ�้ำยังเกิดเหตุฆาตกรรมปริศนาภายในบ้าน
จุดเด่นที่ส�ำคัญของ ค�ำสั่งค�ำสาป คือการที่ทีมงานสร้างภาพยนตร์มา
จากสหรัฐอเมริกา ภาพยนตร์จึงถ่ายท�ำและด�ำเนินเรื่องแบบเดียวกับหนัง
ฮอลลีวูดคลาสสิกในยุคนั้น ทั้งบรรยากาศ การจัดแสง มุมกล้อง เทคนิคการ
บันทึกเสียง รวมไปถึงการแสดง ซึ่งดูแตกต่างอย่างชัดเจนจากหนังไทยเรื่อง
อื่น ๆ จนน่าทึ่ง โดยในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ที่มีการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ วงการ
ภาพยนตร์ไทยเพิง่ ตัง้ ต้นขึน้ ใหม่จากพิษภัยของสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ และนักแสดง
หลักหลายคนของเรือ่ ง ล้วนโด่งดังมาก่อนจากละครเวทีทเี่ ฟือ่ งฟูในระหว่างช่วง
สงคราม ทั้ง วสันต์ สุนทรปักษิน, สวลี ผกาพันธุ์, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา,
อารี โทณะวณิก, อุโฆษ จันทร์เรือง, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, เฉลิม เศวตนันท์ โดย
ผู้ประพันธ์เรื่องคือ กุมุท จันทร์เรือง ก็เป็นหนึ่งในนักเขียนบทละครเวทีที่มี
ชื่อเสียงที่สุดในเวลานั้น นอกจากนี้ยังมี ประหยัด ศ. นาคะนาท นักเขียน
นักหนังสือพิมพ์นามปากกา “นายร�ำคาญ” ผู้มีบทบาทส�ำคัญด้านสังคมและ
การเมืองไทย มารับบทบาทร่วมกับนักแสดงคนอืน่ ๆ ทีม่ รี ายชือ่ ปรากฏในเครดิต
คือ อมร เศวตนันท์, อมฤต ตันกุลรัตน์ และ พจนา สาคริก ซึ่งยังคงต้องสืบหา
ข้อมูลต่อไป
การค้นพบ ค�ำสัง่ ค�ำสาป จึงมีความส�ำคัญในหลายมิติ ทัง้ ในแง่หลักฐาน
ชิ้นแรก ๆ ของการโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ผ่านสื่อภาพยนตร์
ในเมืองไทย ทีส่ ร้างออกมาในรูปแบบหนังฮอลลีวดู คลาสสิก และในแง่บทบันทึก
ทางประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยในช่วงที่เพิ่งเปลี่ยนผ่านมาจากละครเวที
รวมถึงเป็นประจักษ์พยานให้แก่ฝีมือการแสดงของดาราชื่อดังในอดีตที่มี
ผลงานหลงเหลือมาในปัจจุบันเพียงน้อยนิด
วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายนนี้ หอภาพยนตร์จะน�ำ ค�ำสั่งค�ำสาป ทั้ง ๒ ฉบับ
ออกฉายเผยแพร่สู่สาธารณชน ในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “ค�ำสั่งค�ำสาป:
ร่างทรงฮอลลีวูดของหนังไทยในสงครามเย็นที่เพิ่งค้นพบ” พร้อมสนทนากับ
ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ในเมืองไทยโดยเฉพาะในยุคสงครามเย็น และ ผศ.ดร.ณัฐพล ใจจริง
อาจารย์ประจ�ำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ผู้เขียนหนังสือ “ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี” ว่าด้วยการเมือง
ไทยภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๔๙๑ – ๒๕๐๐

กำ�หนดการกิจกรรม
วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓

เวลา ๑๓.๐๐ น. ฉายภาพยนตร์ ค�ำสั่งค�ำสาป
		
ฉบับความยาว ๑๐๒ นาที
เวลา ๑๕.๐๐ น. สนทนากับศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
		
และ ผศ.ดร.ณัฐพล ใจจริง
เวลา ๑๖.๓๐ น. ฉายภาพยนตร์ ค�ำสั่งค�ำสาป
		
ฉบับความยาว ๑๓๘ นาที
ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

๑๙

กิจกรรม

แนะน�ำ หนังทึ่ง

The Graduate และ Gandhi
อธิพันธ์ สิมมาค�ำ

การปิดตัวของโรงภาพยนตร์สกาลา อันเนื่องมาจากผล
กระทบของสถานการณ์โควิด ๑๙ ท�ำให้หอภาพยนตร์จ�ำเป็นต้อง
ปรับรูปแบบการฉายหนังคลาสสิกในโปรแกรม “ทึง่ ! หนังโลก” โดย
ย้ายสถานทีจ่ ดั ฉายมาจัด ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนมิ า ชัน้ ๖ อาคาร
สรรพสาตรศุภกิจ อาคารแห่งใหม่ของหอภาพยนตร์ พร้อมรอบฉาย
ที่เพิ่มเป็นเรื่องละ ๒ รอบ รวมทั้งหลังชมภาพยนตร์จบจะมีการ
สนทนาพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษ โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยในการเข้าร่วม
กิจกรรมแต่อย่างใด
เดื อ นกั น ยายน พบกั บ The Graduate ภาพยนตร์
ปรากฏการณ์แห่งปี ๒๕๑๐ ซึ่งกวาดทั้งค�ำชมและรายได้อย่าง
ถล่มทลาย ผลการก�ำกับเรื่องที่สองของ ไมค์ นิโคลส์ ที่ส่งให้ ดัสติน
ฮอฟฟ์แมน นักแสดงหน้าใหม่ ณ ขณะนั้น โด่งดังเป็นพลุแตกใน
ชั่วข้ามคืน
The Graduate เล่าเรื่องราวของ เบนจามิน แบรดด็อก
บัณฑิตหนุ่มจบใหม่ผู้ไปพบและมีสัมพันธ์กับ คุณนายโรบินสัน
(แอนน์ แบนครอฟต์) เพื่อนสนิทของพ่อ แต่เหตุการณ์กลับยุ่งยาก
ขึ้นเมื่อเบนจามินตกหลุมรัก อีเลน (แคทเธอรีน รอส) ลูกสาวของ
คุณนายโรบินสันเสียเอง ภายหลังจากที่หนังออกฉาย ตัวละคร
เบนจามินและอีเลน กลายเป็นขวัญใจจอมขบถของวัยรุ่นในยุค
๑๙๗๐ โดยทันที ด้วยการทีท่ งั้ คูป่ ฏิเสธทีจ่ ะติดบ่วงอยูก่ บั กรอบและ
กฎเกณฑ์ของสถาบันครอบครัวที่ครอบง�ำชีวิตเอาไว้
หลังการฉายภาพยนตร์ในรอบฉายวันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมพูดคุยกับ โดม สุขวงศ์ นักอนุรักษ์ภาพยนตร์
เกียรติคุณ และผู้ก่อตั้งหอภาพยนตร์ ที่จะพาผู้ชมย้อนกลับไปพบ
เรื่องราวที่ยังดูสดใหม่ใน The Graduate แม้จะผ่านเวลามานาน
กว่า ๕๐ ปี
จากนั้นในเดือนตุลาคม ชม Gandhi ภาพยนตร์มหากาพย์
สุดยิง่ ใหญ่แห่งปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ทีส่ ร้างขึน้ จากเรือ่ งจริงของ มหาตมะ
คานธี ผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยการใช้หลักธรรมแบบอหิงสา

๒๐

เพื่อต่อต้านและปลดปล่อยอินเดียให้เป็นเอกราชจากการเป็น
เมืองขึ้นของสหราชอาณาจักร แต่กลับต้องประสบกับปัญหาความ
แตกแยกทางด้านศาสนา จนท�ำให้อินเดียเกิดการแบ่งแยกประเทศ
และน�ำมาซึ่งการลอบสังหารเขาในที่สุด ภาพยนตร์เรื่องยิ่งใหญ่นี้
ก�ำกับโดย เซอร์ริชาร์ด แอทเทนโบโรห์ ผ่านการแสดงอย่างสม
บทบาทของ เบน คิงสลีย์ ซึ่งรับบทเป็น คานธี
Gandhi คว้ารางวัลออสการ์ครั้งที่ ๕๕ มากถึง ๘ สาขา
จากการได้รับเสนอชื่อเข้าชิงทั้งหมด ๑๑ สาขา รวมถึงสาขาใหญ่
อย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ผู้ก�ำกับยอดเยี่ยม และนักแสดงน�ำชาย
ยอดเยี่ยม
หลังรอบฉายของวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ร่วม
สนทนากับ กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิณ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชั้นครู
ซึง่ จะพาผูช้ มย้อนกลับไปดูความยิง่ ใหญ่ตระการตา พร้อมทัง้ ชีช้ วน
วิเคราะ ห์วจิ ารณ์ประเด็นในแง่มมุ ต่าง ๆ ของภาพยนตร์สดุ อลังการ
เรื่องนี้กันอีกครั้ง

โปรแกรมฉายภาพยนตร์ ทึ่ง! หนังโลก
The Graduate (๒๕๑๐ / ๑๐๖ นาที)
วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
(สนทนากับโดม สุขวงศ์ หลังชมภาพยนตร์จบ)
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
Gandhi (๒๕๒๕ / ๑๙๑ นาที)
อาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
(สนทนากับกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน หลังชมภาพยนตร์จบ)
เสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น ๖ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

โปรแกรมฉายภาพยนตร์
Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย
โปรแกรมกลั บ สู ่ เ ก้ า ศู น ย์ หรื อ Back to the 90s ที่
หอภาพยนตร์จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี ส�ำหรับเดือนกันยายนนี้
เราเตรียมหนังชุดพิเศษโดยประกบคูห่ นังดังของฮอลลีวดู กับหนังไทย
ยุค ๙๐ ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน เพื่อแสดงภาพความต่าง ความเหมือน
และที่ส�ำคัญคือเพื่อสร้างความบันเทิงแบบย้อนยุค (ไปไม่ไกลมาก)
ให้คนดูทุกรุ่น ทั้งรุ่นเก่าที่อาจจะคุ้นเคยกับหนังเหล่านี้อยู่แล้ว หรือ
รุ่นใหม่ที่อยากค้นหาและรู้จักหนังรวมทั้งดาราชื่อดังในยุคก่อนหน้า
หนังฝรั่ง ๕ เรื่องที่เราเลือกมาน�ำเสนอได้แก่ Speed หนังบู๊
บีบหัวใจที่ส่งให้เคียนู รีฟส์ กลายเป็นดาราดังระดับโลก My Best
Friend’s Wedding หนังโรแมนติก-คอเมดีในดวงใจของคนยุค ๙๐
น�ำแสดงโดยจูเลีย โรเบิรต์ ตามมาด้วย Flatliners หนังเขย่าขวัญของ
จูเลีย โรเบิรต์ อีกเช่นกัน และทีพ่ ลาดไม่ได้ดว้ ยประการทัง้ ปวงคือ หนังรัก
อลังการทั้งภาพ เสียง และโวหาร Romeo + Juliet ฉบับลีโอนาร์โด
ดิคาปริโอ เข้าพระเข้านางกับแคลร์ เดนส์ ปิดท้ายด้วย Little Women
ฉบับปี ๑๙๙๔ ที่น�ำแสดงโดยดาราดังของยุค วิโนนา ไรเดอร์
My Best Friend’s Wedding
(USA / 1997 / 105 min)
๒๕๔๐ / ก�ำกับโดย P.J. Hogan / ลิขสิทธิ์ของ
Filmbankmedia / น�ำแสดงโดย Julia Roberts,
Dermot Mulroney, Cameron Diaz, Rupert
Everett / ความยาว ๑๐๕ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำ
บรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวของ จูลล์ หญิงสาวที่เพิ่งรู้ใจตัว
เองว่าหลงรัก ไมเคิล เพือ่ นซีท้ คี่ บกันมานาน ภายหลังจากทีเ่ ขาโทรศัพท์
มาบอกเธอว่าก�ำลังจะเข้าพิธแี ต่งงานกับแฟนสาวสุดสวย จูลล์จงึ พยายาม
ท�ำทุกวิถีทางเพื่อดึงชายอันเป็นที่รักกลับมา โดยมี จอร์จ เพื่อนเกย์ของ
เธอ คอยเป็นที่ปรึกษาให้แก่ภารกิจสุดแสนชุลมุนนี้
รอบฉาย: อังคารที่ ๑ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 1 Sep / 15.30
อังคารที่ ๑๕ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 15 Sep / 13.00
Speed
(USA / 1994 / 116 min)
๒๕๓๗ / ก�ำกับโดย Jan de Bont / ลิขสิทธิ์ของ
Filmbankmedia / น�ำแสดงโดย Keanu Reeves,
Dennis Hopper, Sandra Bullock / ความยาว
๑๑๖ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

แจ็ก แทรเวน เจ้าหน้าที่หน่วยสวาท
สังกัดกรมต�ำรวจลอสแอนเจลิส ต้องเผชิญกับภารกิจช่วยเหลือตัวประกัน
ที่โดยสารอยู่บนรถประจ�ำทาง ซึ่งต้องวิ่งด้วยความเร็วมากกว่า ๕๐ ไมล์
ต่อชั่วโมงเท่านั้น เพื่อไม่ให้ระเบิดท�ำงาน โดยมี แอนนี หนึ่งในผู้โดยสาร
สาวทีอ่ าสาเป็นคูห่ ชู วั่ คราว เพือ่ ช่วยให้เขาฝ่าด่านอันตรายครัง้ นีไ้ ปให้ได้
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 3 Sep / 15.30
พุธที่ ๒๓ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 23 Sep / 13.00

ส่วนหนังไทย ๕ เรื่องที่จะน�ำมาประกบหนังฝรั่งในแต่ละรอบ
ได้แก่ CC-J แสบฟ้าแลบ น�ำแสดงโดยเจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์
รับบทต�ำรวจหนุม่ ทีต่ ามจับแก๊งมอเตอร์ไซค์ ฉายคูก่ บั Speed ได้อย่าง
สมศักดิศ์ รี ตามมาด้วย เกิดอีกทีตอ้ งมีเธอ หนังโรแมนติกในโลกหลัง
ความตาย น�ำแสดงโดยทัช ณ ตะกั่วทุ่ง และนิ้ง กุลสตรี ศิรพิ งศ์ปรีดา
จะฉายคู่กับหนังที่ว่าด้วยความเป็น-ความตาย Flatliners จากนั้น
ชม อันดากับฟ้าใส ว่าด้วยความรักของสองหนุ่มสาววัยรุ่นที่มีผู้ใหญ่
เป็นอุปสรรคขวางกัน้ เหมาะเจาะอย่างยิง่ ทีจ่ ะประกบคูก่ บั Romeo +
Juliet
สองเรื่องสุดท้ายคือ ส.อ.ว. ห้อง 2 รุ่น 44 หนังที่พูดถึงกลุ่ม
เพือ่ นสาวทีอ่ อกผจญโลกหลังเรียนจบมัธยม ฉายคูก่ บั Little Women
หรือ สีด่ รุณี ส่วนเรือ่ งสุดท้ายคือ มหัศจรรย์แห่งรัก ทีพ่ ดู ถึงเส้นบาง ๆ
ระหว่างเพือ่ นสนิทกับคนรูใ้ จ ฉายคูก่ บั My Best Friend’s Wedding
นี่เป็นโปรแกรมหลายรสชาติที่น่าจะสร้างความบันเทิง ความ
ตื่นเต้น หรืออารมณ์ซึ้ง ๆ แบบย้อนยุค ให้คนดูอย่างแน่นอน
มหัศจรรย์แห่งรัก
๒๕๓๘ / ก�ำกับโดย ม.ล. พันธุ์เทวนพ เทวกุล / สร้าง
โดย เอ็น.เค. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ / น�ำแสดงโดย ศรัณยู
วงษ์กระจ่าง, สินจัย เปล่งพานิช, สันติสุข พรหมศิริ,
วิลลี่ แมคอินทอช, นุสบา วานิชอังกูร, อังคณา ทิมดี /
ความยาว ๑๑๕ นาที

เรื่องราวความรักชุลมุนที่วุ่นวาย และ
พัวพันกับคนถึงสิบสองคน เมื่อพรหมลิขิตชักพาให้พวกเขามาพบกันที่
เชียงใหม่ และต่างคนต่างต้องเจอความรักที่ต่างรูปแบบกันไป เพียงแต่
เขาและเธอต้องฝ่าฟันบททดสอบทีจ่ ะพิสจู น์วา่ พวกเขาเข้าใจและรูซ้ งึ้ ถึง
ค�ำว่ารักแล้วหรือยัง
รอบฉาย: อังคารที่ ๑ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
อังคารที่ ๑๕ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
CC-J แสบฟ้าแลบ
๒๕๔๑ / ก�ำกับโดย สุรสีห์ จุติ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์
โปรดักชัน่ / น�ำแสดงโดย เรืองศักดิ์ ลอยชูศกั ดิ,์ แชมเปญ
เอ็กซ์, ชาติชาย งามสรรพ์ / ความยาว ๙๘ นาที

ร.ต.ต. เจมส์ นายต�ำรวจหนุ่มไฟแรงแห่ง
หน่วยต�ำรวจสากลปราบปรามพิเศษคอยปกป้อง
พิทักษ์ความสงบได้รับมอบหมายให้ก�ำจัดกลุ่มโจรปล้นร้านนาฬิกา โดย
การปลอมตัวเข้าไปอยูใ่ นแก๊งโจร จนได้รจู้ กั กับ คาร์โล หญิงสาวผูม้ คี วาม
มั่นใจสูง ความสนิทสนมระหว่างปฏิบัติภารกิจ ท�ำให้เขาต้องสับสนใน
ความรักระหว่างเธอกับแฟนสาวผู้อ่อนโยน
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
พุธที่ ๒๓ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

= English Language or English Subtitles
Flatliners
(USA / 1990 / 115 min)
๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย Joel Schumacher / ลิขสิทธิ์
ของ Filmbankmedia / น�ำแสดงโดย Kiefer
Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon,
William Baldwin, Oliver Platt / ความยาว ๑๑๕
นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

กลุม่ เพือ่ นนักเรียนแพทย์ ๕ คน ได้ทดลองฉีดยาและช็อกหัวใจ
ให้หยุดไปหนึ่งนาที จากนั้นจึงท�ำการกู้ชีพกลับคืนมา เพื่อหาค�ำตอบว่า
โลกหลังความตายมีภาพสวรรค์หรือนรกจริงหรือไม่ แต่เมือ่ พิสจู น์สำ� เร็จ
พวกเขาต่างได้พาแรงอาฆาตพยาบาทของฝันร้ายจากอดีต ติดตามกลับ
มาในโลกแห่งความจริง
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๕ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 5 Sep / 13.00
ศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 25 Sep / 15.30

Little Women
(USA, Canada / 1994 / 115 min)
๒๕๓๗ / ก�ำกับโดย Gillian Armstrong / ลิขสิทธิ์
ของ Filmbankmedia / น�ำแสดงโดย Winona
Ryder, Kirsten Dunst, Claire Danes, Susan
Sarandon, Christian Bale / ความยาว ๑๑๕ นาที
(ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

เรือ่ งราวความรักและผูกพันของสีส่ าวพีน่ อ้ งตระกูลมาร์ช ทีม่ ี
ฉากหลั ง อยู ่ ใ นช่ ว งสงครามกลางเมื อ งอเมริ ก า เมื่ อ พ่ อ ต้ อ งออกไป
สนามรบ พวกเธอจึงอาศัยอยู่ด้วยกันเพียงล�ำพังกับแม่ แม้ทั้งสี่สาวต่าง
มีความฝันและสิ่งที่ชื่นชอบแตกต่างกัน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีชีวิตจบลง
อย่างสวยงามตามที่ใฝ่ฝันไว้
รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 13 Sep / 15.30
อังคารที่ ๒๙ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 29 Sep / 13.00

Romeo + Juliet
(USA, Australia, Canada / 1996 / 120 min)
๒๕๓๙ / ก�ำกับโดย Baz Luhrmann / ลิขสิทธิ์
ของ Filmbankmedia / น�ำแสดงโดย Leonardo
DiCaprio, Claire Danes / ความยาว ๑๒๐ นาที
(ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ ที่ ดั ด แปลงเนื้ อ หาจากบทละครรั ก
อมตะของวิลเลียม เชกสเปียร์ โดยปรับเปลีย่ นเหตุการณ์ในท้องเรือ่ งเป็น
ยุคปัจจุบัน ด้วยบรรยากาศที่ฉูดฉาดและร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น ผ่านเรื่อง
ราวความรักต้องห้ามระหว่างโรมีโอกับจูเลียต คูร่ กั จากสองตระกูลบริษทั
ยักษ์ใหญ่บนชายหาดเวโรนา ซึ่งเป็นคู่อาฆาตทางการค้ามาตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษ
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 17 Sep / 13.00
อาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 20 Sep / 15.30

๒๒

เกิดอีกทีต้องมีเธอ
Dark Side Romance
(Thailand / 1995 / 101 min)
๒๕๓๘ / ก�ำกับโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว / สร้างโดย
อาร์.เอส.ฟิลม์ / น�ำแสดงโดย ทัช ณ ตะกัว่ ทุง่ , กุลสตรี
ศิริพงศ์ปรีดา / ความยาว ๑๐๑ นาที

แทนและเพียง เสียชีวติ ด้วยอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ขณะเดินทาง
ไปเชียงใหม่ ท�ำให้ทั้งคู่ต้องเปลี่ยนจุดมุ่งหมายการเดินทางไปยังประตู
แห่งการเกิดใหม่ โดยต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการจากวิญญาณร้าย
ต่าง ๆ ในโลกแห่งความตาย ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไปถึงที่หมายให้ได้
ภายใน ๗ วัน
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๕ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sat 5 Sep / 15.30
ศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 25 Sep / 13.00

ส.อ.ว. ห้อง 2 รุ่น 44
๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย
ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ / น�ำแสดงโดย จินตหรา สุขพัฒน์,
ศศิ ม าภรณ์ ไชยโกมล, สั น ติ สุ ข พรหมศิ ริ , ทิ พ ย์
ธัมมศิริ, สมรัชนี เกษร, ปวีณา ชารีฟสกุล, รัญญา
ศิยานนท์ / ความยาว ๑๒๕ นาที

เรือ่ งราวของกลุม่ หญิงสาวทีจ่ บการศึกษา
จากโรงเรียนมัธยมแห่งเดียวกัน และต้องแยกย้ายกันไปคนละเส้นทาง
ของชีวิต แต่แล้วอาชีพและแนวคิดเรื่องสิทธิสตรีก็ท�ำให้มิตรภาพของ
บางคนต้องเริม่ ระหองระแหง จนหนึง่ ในนัน้ ตัดสินใจท�ำรายการข่าวเพือ่
เรียกร้องศักดิ์ศรีให้แก่ผู้หญิงทุกคน
รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
อังคารที่ ๒๙ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

อันดากับฟ้าใส
๒๕๔๐ / ก�ำกับโดย ม.ล. พันธุ์เทวนพ เทวกุล / สร้าง
โดย แกรมมี่ ภ าพยนตร์ / น� ำ แสดงโดย อนั น ดา
เอเวอร์รงิ่ แฮม, ชลธิชา นวมสุคนธ์, สินจัย เปล่งพานิช,
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง / ความยาว ๙๓ นาที

อันดามัน เป็นเด็กหนุ่มผู้รักธรรมชาติ
โดยเฉพาะท้ อ งทะเล วั น หนึ่ ง เขาได้ ช ่ ว ย ฟ้ า ใส
ซึ่งก�ำลังจะจมน�้ำด้วยการผายปอด ท�ำให้ทั้งคู่เกิดความรู้สึกพิเศษต่อกัน
แต่ เมธินี แม่ของฟ้าใสกลับคิดว่าทั้งคู่มีอะไรเกินเลยกันมากกว่าความ
เป็นเพื่อน ท�ำให้ สมบัติ พ่อของอันดามันต้องเข้ามาช่วยเหลือลูกชาย
ความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นจากมุมมองความรักที่แตกต่างกันของคนสองวัย
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
อาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

การแพทย์และโรคร้าย
Medicines and Maladies
หมอ พยาบาล และบุคคลด้านสาธารณสุข มีบทบาท
โดดเด่นอย่างยิ่งในการควบคุมและบริหารสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-๑๙ ในประเทศไทย จนประสบความส�ำเร็จในช่วงหลายเดือน
ที่ผ่านมา แต่บนจอภาพยนตร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน หมอ รวมทั้ง
ผู้รับหน้าที่บ�ำบัดโรคร้ายต่าง ๆ ได้รับการวางบทบาทอันแตกต่าง
หลากหลาย เป็นทั้งวีรบุรุษและเป็นผู้ร้าย ผู้สร้างเสียงหัวเราะและ
ผู้มั่นคงในอุดมการณ์ ผู้ตกในห้วงรักและผู้สังเกตการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ส่วนโรคภัยที่หมอต้องต่อกรด้วย มีทั้งโรค
ทางร่างกาย ทางจิตใจ โรคในจินตนาการของคนไข้ และโรคร้ายที่
กัดกินสังคม ทั้งการคอร์รัปชัน หรือการครอบง�ำสภาพจิตใจให้
คนตกอยูใ่ นกรอบความเชือ่ จนกลายเป็นกรงขังร่างกายให้หลับใหล
ภาพยนตร์ทงั้ ๘ เรือ่ งในโปรแกรม “การแพทย์และโรคร้าย”
ครอบคลุมทัง้ หนังทีส่ ะท้อนความจริงและหนังทีส่ ร้างจากจินตนาการ
ทีค่ นท�ำหนังมีตอ่ บุคลากรทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขของ
ไทย มีทั้งหนังดรามา เข้มข้นในประเด็นสังคม เช่น เขาชื่อกานต์
และ รักใคร่ หรือหนังชวนหัวที่ท�ำให้เห็นว่า หมอไม่ได้เป็นอาชีพ
ที่เคร่งขรึมเสมอไปแต่มีมุมขบขัน หรือถึงขั้นโปกฮาอยู่ด้วย เช่น
หมอซ้ง และ หมอเจ็บ นอกจากนีย้ งั มีหนังทีส่ ร้างจากคดีอาชญากรรม
อื้อฉาว นวลฉวี ที่หมอกลับตกเป็นเหยื่อของความแค้นและโทสะ
เสียเอง
ในขณะเดียวกันยังมี ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย..ห้ามพัก..ห้ามรัก
หมอ หนังโรแมนติก-คอเมดีรว่ มสมัย ทีน่ อกเหนือจากจะมีตวั ละคร
เป็นคุณหมอสาว ยังแฝงภาพระบบสาธารณสุขไทยให้เห็นอีกด้วย
นอกจากนี้ โปรแกรมการแพทย์และโรคร้ายจะฉาย บ้านผีปอบ ภาค
แรก ที่ยังคงความเป็นหนังสยองขวัญว่าด้วยหมอเมืองกรุงที่ต้อง
เผชิญหน้ากับผีสางและความเชื่อทางไสยศาสตร์ในชนบท และ
สุดท้ายในโปรแกรมคือ รักทีข่ อนแก่น หนังทีเ่ ชือ่ มโยงประวัตศิ าสตร์
ความฝัน และโรคภัยที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเข้าด้วยกัน
หมอเจ็บ
๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย สมภพ เวชชพิพัฒน์ / สร้าง
โดย ไท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ / น�ำแสดงโดย ภัทรพล
ศิลปาจารย์, ตะวัน แซ่ตั้ง, อัมธิดา กองค�ำ /
ความยาว ๘๕ นาที

สองหนุ่มนักศึกษาแพทย์ พายและ
ถุน ต้องไปฝึกงานยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน
ต่างจังหวัด พวกเขาพบว่าที่นั่นมีแต่คนแปลก ๆ เต็มไปหมดไม่ว่าจะ
เป็นหมอรุ่นพี่สุดเฮี้ยบ พยาบาลสาวใหญ่สุดโหด และเหล่าคนป่วยที่
วายป่วงไม่แพ้กัน จะมีก็แต่พยาบาลสาวสวยที่เป็นก�ำลังใจให้พวกเขา
ฝ่าฟันเรื่องวุ่น ๆ นี้ไปให้ได้ ก่อนกลับไปสอบใบวิชาชีพแพทย์อย่าง
เต็มตัวที่กรุงเทพฯ เพื่อที่จะได้เป็นหมอจริง ๆ เสียที

รักที่ขอนแก่น
Cemetery of Splendour
(Thailand, UK, France, USA / 2015 / 122 min)
๒๕๕๘ / ก�ำกับโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล /
สร้างโดย Kick the Machine, Anna Sanders Films,
Match Factory Productions, ZDF/Arte / น�ำแสดง
โดย เจนจิรา พงพัศ วิดเนอร์, บัลลพ ล้อมน้อย,
จรินทร์ภัทรา เรืองรัมย์ / ความยาว ๑๒๒ นาที

DCP

เรือ่ งราวของทหารกลุม่ หนึง่ ซึง่ พักรักษาตัวด้วยอาการป่วย
หลับใหลเป็นเจ้าชายนิทรา ภายในโรงพยาบาลชั่วคราวที่เคยเป็น
โรงเรียนมาก่อน โดยมี ป้าเจน หญิงวัยกลางคนผู้มีปัญหาสุขภาพที่ขา
รับอาสาคอยพยาบาลดูแลผูป้ ว่ ย ในขณะที่ เก่ง หญิงสาวผูม้ ญ
ี าณวิเศษ
ได้มาท�ำหน้าทีเ่ ป็นร่างทรงให้แก่ อิฐ ทหารหนุม่ ทีย่ งั หลับไม่รสู้ กึ ตัวอยู่
บนเตียงเฉพาะกิจ
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๔ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 4 Sep / 13.00
ศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 18 Sep / 15.30
บ้านผีปอบ
๒๕๓๒ / ก�ำกับโดย ศรีสวัสดิ์ / สร้างโดย กรุ๊ฟโฟร์
โปรดักชั่น / น�ำแสดงโดย เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์,
ตรีรกั รักการดี, เกียรติ กิจเจริญ / ความยาว ๙๑ นาที

จุดเริ่มต้นต�ำนานหนังชุดสุดคลาสสิก
ใน “บ้านผีปอบ” ที่ยังคงลักษณะของหนังผี
น่ากลัวเต็มตัว โดยที่ส่วนตลกเล่าเรื่องราวของ
กลุ่มแพทย์อาสาจากกรุงเทพฯ น�ำโดย หมอนเรศ ที่เข้ามารักษา
ชาวบ้านในหมู่บ้านห่างไกล จนได้พบกับการอาละวาดของผีปอบ
ยายทอง ในขณะเดียวกัน ความรักระหว่างนเรศกับสาวสวยประจ�ำ
หมู่บ้านชื่อ พลับพลึง ก็เกิดขึ้น ท่ามกลางสารพัดวิธีที่กลุ่มแพทย์กับ
ชาวบ้านร่วมมือกันหาวิธีก�ำจัดปอบ
รอบฉาย: อังคารที่ ๘ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
ศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
หมอซ้ง
๒๕๒๒ / ก�ำกับโดย ศุภักษร / สร้างโดย เอ็ม.ซี.
โปรดักชัน่ / น�ำแสดงโดย ทรงวิทย์ จิรโศภิณ, เนาวรัตน์
ยุกตะนันท์, อ�ำภา ภูษติ / ความยาว ๑๐๗ นาที

หนั ง ตลกเกี่ ย วกั บ หมอที่ ก ลายเป็ น
ต�ำนานเรือ่ งหนึง่ เล่าเรือ่ งราวของ หมอซ้ง แพทย์
มือหนึง่ ประจ�ำโรงพยาบาล ผูร้ กั ษาคนไข้สำ� เร็จทุกรายและเป็นทีร่ กั ใคร่
ของทุกคนด้วยความยียวนและเป็นกันเอง แต่วันหนึ่ง เขาต้องพบกับ
ปัญหาเมือ่ โรงพยาบาลคูแ่ ข่งได้โจมตีวา่ ใบประกอบวิชาชีพของเขาเป็น
ของปลอม
รอบฉาย: พุธที่ ๙ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
พฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

รอบฉาย: พุธที่ ๒ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
พฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

๒๓

ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย..ห้ามพัก..ห้ามรักหมอ
๒๕๕๘ / ก�ำกับโดย นวพล ธ�ำรงรัตนฤทธิ์ / สร้างโดย จีเอ็มเอ็ม ไท หับ /
น�ำแสดงโดย ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, ดาวิกา โฮร์เน่ / ความยาว ๑๒๗ นาที

ยุ ่ น นั ก กราฟิ ก หนุ ่ ม งานชุ ก ผู ้ ท� ำ งานอย่ า งไม่ มี วั น หยุ ด
จนกระทั่งร่างกายของเขาเริ่มมีผื่นขึ้นตามตัว เป็นเหตุให้ต้องไปรักษา
ที่โรงพยาบาล ที่นั่นเขาได้พบกับ หมออิม หมอสาวอายุใกล้เคียงกัน
ที่ท�ำให้เขารู้สึกดี การพบกันในแต่ละเดือนจึงเปรียบเสมือนการ
ออกเดตทีม่ เี พียงแค่ ๑๕ นาทีตามเวลาตรวจ ในขณะเดียวกัน เงือ่ นไข
ในการรักษาก็สวนทางกับงานฟรีแลนซ์ของเขาทีแ่ ทบจะไม่อนุญาตให้
พักได้แม้แต่แค่นาทีเดียว
รอบฉาย: พุธที่ ๙ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
อังคารที่ ๖ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
รักใคร่
๒๕๓๐ / ก�ำกับโดย คมสัน พงษ์สธุ รรม / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ /
น�ำแสดงโดย สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, อรัญญา นามวงศ์ /
ความยาว ๑๑๗ นาที

นงเยาว์ หมอเถื่อนรับท�ำแท้ง ได้รับอุปการะ ประคอง และ
ลูกสาวชื่อ ทับทิม โดยให้ประคองเป็นผู้ช่วยในการท�ำแท้ง ในขณะที่
หมอรัน ลูกชายจอมเจ้าชูข้ องนงเยาว์ ก็พาสาวไม่ซำ�้ หน้ามาท�ำแท้งกับ
แม่เสมอ จนเมือ่ ทับทิมโตขึน้ และรูค้ วามจริงเรือ่ งอาชีพของแม่ รวมถึง
อดีตของหมอรัน เธอจึงตั้งใจว่าจะเรียนให้จบเพื่อพาแม่ออกไปจาก
ที่นี่ให้ได้
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๑๒ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
พฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
นวลฉวี
๒๕๒๘ / ก�ำกับโดย บรรจง โกศัลวัฒน์ / สร้างโดย พูนทรัพย์ โปรดักชัน่ /
น�ำแสดงโดย อภิชาติ หาล�ำเจียก, สินจัย เปล่งพานิช / ความยาว ๑๑๗ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากคดีสะเทือนขวัญเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒
ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับพยาบาล จากจุดเริ่มต้นของ
ความรักกลายเป็นอาฆาต เมื่อพยาบาลสาวผิดหวังที่หมอคนรักไม่คิด
จะจริงจังกับเธอดัง่ ค�ำมัน่ เธอจึงพร้อมท�ำทุกวิถที างเพือ่ ให้เขาเป็นของ
เธอคนเดียว ในขณะที่เขาก็พร้อมท�ำทุกวิธีเพื่อให้เธอออกไปจากชีวิต
เขาเช่นกัน
รอบฉาย: พุธที่ ๑๖ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
อังคารที่ ๖ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
เขาชื่อกานต์
๒๕๑๖ / ก�ำกับโดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย ละโว้ภาพยนตร์ /
น�ำแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, นัยนา ชีวานันท์, ภิญโญ ทองเจือ / ความยาว
๑๕๓ นาที

หมอกานต์ เป็นหมอหนุ่มที่มีอุดมการณ์แรงกล้า เขาจึง
เลือกไปท�ำงานเป็นหมอชนบท ที่นั่นไม่ใช่แค่ต้องดูแลรักษาคนไข้ เขา
ยังต้องรับมือกับเหล่าข้าราชการในท้องถิ่น ซึ่งไม่พอใจที่หมอกานต์
มาเปิดเผยเรื่องการคอร์รัปชันภายใน จนกลายเป็นการต่อสู้เชิง
อุดมการณ์ที่ดุเดือด แต่เขายังคงตั้งมั่นว่าจะสู้กับระบบคอร์รัปชันนี้
จนตัวตาย
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๓ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
พุธที่ ๗ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

มิตร ชั ยบัญชา
The Hero Never Dies
ท่ามกลางภาพยนตร์นับร้อย ๆ เรื่องและบทบาทการแสดง
ทีห่ ลากหลาย ปฏิเสธไม่ได้วา่ ภาพลักษณ์ความเป็น “วีรบุรษุ ” หรือ
“Hero” บนจอใหญ่ของ มิตร ชัยบัญชา คือส่วนส�ำคัญที่สร้าง
อิทธิพลให้เขาครองใจแฟน ๆ ทุกเพศทุกวัยและทุกรุน่ มาจนถึงปัจจุบนั
แม้จะจากไปแล้วถึงครึ่งศตวรรษก็ตาม
โปรแกรมภาพยนตร์ร�ำลึก มิตร ชัยบัญชา ที่หอภาพยนตร์
ประจ�ำปีนี้ จึงจะพาผู้ชมไปย้อนดูว่าต�ำนานพระเอกผู้นี้ ถูกวาง
บทบาทเป็นฮีโร่ในหนังไทยยุคนั้นแบบใดบ้าง โดยในช่วงเวลา
ดังกล่าว โลกก�ำลังตกอยู่ในภาวะสงครามเย็น ความเป็นฮีโร่ของ
มิตร จึงมักมาพร้อมกับสถานะวีรบุรษุ ผูพ้ าประเทศหลุดพ้นเงือ้ มมือ
ของกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติ หรือลัทธิคอมมิวนิสต์ ไม่ว่าจะการ
ปลอมตัวด้วยหน้ากาก “อินทรีแดง” อันโด่งดัง ทั้ง อวสานอินทรี
แดง, จ้าวอินทรี และ อินทรีทอง อันเป็นผลงานเรื่องสุดท้ายของ
ชีวิต หรือเป็นสายลับที่แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มศัตรู ทั้ง ทรชนคนสวย,
ชุมทางหาดใหญ่, 7 พระกาฬ, เพชรตัดเพชร, ทรชนเดนตาย
ในขณะเดียวกัน นอกจากบริบทสงครามเย็น มิตรยังได้เป็นทั้ง
“คาวบอย” แบบไทย ๆ ใน จอมโจรมเหศวร และข้ามประเทศไป
เป็น “จอมยุทธ์” ใน อัศวินดาบกายสิทธิ์ หนังก�ำลังภายในที่
ร่วมทุนสร้างกับต่างประเทศ
นอกจากหนังในโปรแกรม “มิตร ชัยบัญชา The Hero
Never Dies” เดือนตุลาคมนี้ยังมีหนังของมิตรเรื่อง สมิงบ้านไร่
และ แสนรัก ที่จะจัดฉายในรูปแบบพากย์สดอย่างในอดีต เป็น
กิจกรรมพิเศษ ส�ำหรับวาระครบรอบ ๕๐ ปีแห่งการจากไปของ
พระเอกผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้โดยเฉพาะ

DCP
อินทรีทอง
๒๕๑๓ / ก�ำกับโดย มิตร ชัยบัญชา / สร้างโดย สมนึกภาพยนตร์ /
น�ำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๐๔ นาที

ผลงานภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายในชีวิตของ มิตร ชัยบัญชา
ที่ติดตรึงในความทรงจ�ำคนไทยทั้งชาติ เรื่องราวของ โรม ฤทธิไกร
ผูใ้ ช้ชวี ติ ปกติอย่างส�ำราญในช่วงทีบ่ า้ นเมืองอยูใ่ นความสงบ จนไม่ตอ้ ง
เปลี่ยนตนเองเป็นอินทรีแดงอีกต่อไป ทว่า หลังการปรากฏตัวของ
อินทรีแดงตัวปลอม ที่ออกปล้นฆ่าผู้คนอย่างโหดเหี้ยมต่อเนื่อง โดยมี
กลุ่มก่อการร้ายอยู่เบื้องหลัง เขาจึงจ�ำต้องกลับมาสืบหาความจริง
อีกครั้ง ด้วยการสวมหน้ากากอินทรีทอง
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
อาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

DCP

ทรชนคนสวย Operation Revenge
(Thailand / 1967 / 130 min)
๒๕๑๐ / ก�ำกับโดย หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา / สร้างโดย ละโว้ภาพยนตร์ /
น�ำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, มิสจิน้ หลู / ความยาว ๑๓๐ นาที

เรื่องราวของอดีตนายต�ำรวจหนุ่มที่ตัดสินใจออกตามล่า
แก๊งค้ายาเสพติดเพียงล�ำพัง จนท�ำให้เขาได้พบกับ หลิน ลูกสาว
อดีตหัวหน้าแก๊งคนก่อน ผู้เข้ามาช่วยทลายแก๊ง เพื่อล้างแค้นคนที่
สังหารพ่อเธอแล้วขึน้ ครองอ�ำนาจแทน ในขณะเดียวกันยังมีนกั สืบไทย
จากหน่วยต้านยาเสพติด เข้ามาพัวพันกับการตามล่าล้างแค้นภายใน
แก๊งครั้งนี้
รอบฉาย: อังคารที่ ๑๓ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 13 Oct / 13.00
ศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 30 Oct / 13.00
จ้าวอินทรี
๒๕๑๑ / ก�ำกับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร / สร้างโดย รามาภาพยนตร์ /
น�ำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์ / ความยาว ๑๓๙ นาที

หนึง่ ในภาพยนตร์ชดุ อินทรีแดงของ มิตร ชัยบัญชา ในภาคนี้
โรม ฤทธิไกร ชายหนุ่มผู้แปลงตัวเองเป็น อินทรีแดง เพื่อกวาดล้าง
เหล่าอาชญากร ต้องปลอมตัวเข้าไปเป็นลูกสมุนของนักธุรกิจวายร้าย
ผู ้ ต ้ อ งสงสั ย ในคดี ฆ าตกรรมและพั ว พั น กั บ แก๊ ง ภู ต มรณะ กลุ ่ ม
อาชญากรที่ก�ำลังออกอาละวาด
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
พุธที่ ๒๑ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
จอมโจรมเหศวร
๒๕๑๓ / ก�ำกับโดย อนุมาศ บุนนาค / สร้างโดย พลสัณห์ภาพยนตร์ /
น�ำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๔๓ นาที

ศวร เภรี ต้องระหกระเหินหนีการตามล่าของ หมื่นชน
ผู้ลอบสังหารผู้ใหญ่สุข พ่อของเขา แต่โชคชะตาพลิกผันให้เขาเข้าไป
เป็นพรรคพวกของ เสือฝ้าย จอมโจรชื่อกระฉ่อน แม้ในตอนแรกจะ
เป็นเพียงลูกไล่ภายในชุมเสือ แต่เหตุการณ์ต่าง ๆ ก็น�ำพาให้ศวรได้
พิสจู น์ตนเองจนขึน้ เป็นมือขวาเสือฝ้ายและได้รบั ฉายาว่า เสือมเหศวร
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
เสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
ชุมทางหาดใหญ่
๒๕๐๙ / ก�ำกับโดย ส. อาสนจินดา /
สร้างโดย ส. อาสนจินดาภาพยนตร์ /
น�ำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา
เชาวราษฎร์ / ความยาว ๗๔ นาที

พ.ต.ต. ทนนัก เสนาประจักษ์
ผูป้ ลอมตัวมายังหาดใหญ่เพือ่ สืบคดีของจอมโจร มะเซ็งกะ ทีถ่ กู กล่าว
หาว่ายิงต�ำรวจตาย และไปอาศัยอยู่กับ ลีกิมซัว หัวหน้าผู้ก่อการร้าย
ไร้ชาติ แต่ทันทีที่ทนนักไปถึง เขากลับถูกลูกน้องของลีกมิ ซัวจับตัว
จึงต้องแสร้งเป็นบ้า เหตุการณ์บานปลายจน จ่าดับ จ�ำเปาะ กับเหล่า
๗ ประจัญบาน ต้องออกโรงมาช่วยปราบปรามเหล่าร้าย

อวสานอินทรีแดง
๒๕๐๖ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้าง โดย ดุสิต
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา
เชาวราษฎร์ / ความยาว ๙๙ นาที

หนึ่งในภาพยนตร์ชุดอินทรีแดง เล่า
เหตุการณ์เมื่อ โรม ฤทธิไกร หนุ่มเจ้าส�ำราญ
ผู้เบื้องหลังเป็น อินทรีแดง วีรบุรุษนอกระบบที่ออกจัดการเหล่าร้าย
อย่างลับ ๆ โดยเฉพาะเมื่อเกิดมีกลุ่มโจรที่ชื่อว่า โบว์ด�ำ ออกมา
อาละวาด ในขณะที่ตัวเขาเองก็ถูกตามล่าโดยบรรดาต�ำรวจ จากการ
ท�ำตัวอยู่เหนือกฎหมาย
รอบฉาย: อังคารที่ ๒๐ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
ศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
7 พระกาฬ
๒๕๑๐ / ก�ำกับโดย ชาลี อินทรวิจติ ร /
สร้างโดย อินทรวิจิตรภาพยนตร์ /
น�ำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา
เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๔๑ นาที

เมือ่ นักโทษ ๗ คน หลุดพ้น
จากการควบคุมระหว่างถูกน�ำตัวไปฝากขัง จนถูกประกาศจับจาก
ต� ำ รวจทั่ ว ประเทศ องค์ ก รก่ อ การร้ า ยซึ่ ง ก� ำ ลั ง รวบรวมคนเพื่ อ
ก่อวินาศกรรมครัง้ ใหญ่ในไทย จึงได้ออกตามตัวพวกเขามาร่วมมือกัน
ในปฏิบัติการนี้ แต่ไม่มีใครรู้ว่าในบรรดานักโทษทั้งเจ็ดคนนี้ จะมี
สายลับของไทยแฝงตัวอยู่เพื่อหมายหยุดยั้งแผนการดังกล่าว
รอบฉาย: พุธที่ ๒๑ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
พฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
ทรชนเดนตาย
๒๕๑๒ / ก�ำกับโดย มารุต / สร้างโดย มารุต ฟิลม์ / น�ำแสดงโดย มิตร
ชัยบัญชา, โสภา สถาพร / ความยาว ๑๔๖ นาที

ภาพยนตร์ซงึ่ ได้ตำ� นานพระเอกหนังไทย มิตร ชัยบัญชา มา
รับบทเป็นหนึ่งในสามทหารเสือ ซึ่งถูกเรียกตัวให้มาร่วมกันท�ำงาน
เพื่อสืบราชการลับ และต้องปลอมตัวเข้าไปในดินแดนของพรรค
คอมมิวนิสต์ โดยมีสาวสวยอดีตคอมมิวนิสต์กลับใจร่วมขบวนไปด้วย
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
พุธที่ ๒๘ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

รอบฉาย: อังคารที่ ๒๐ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
พุธที่ ๒๘ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

๒๕

อัศวินดาบกายสิทธิ์
๒๕๑๓ / ก�ำกับโดย เฉิน เลียก ปิน / สร้างโดย
เซาท์อีสเอเชียฟิล์ม / น�ำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา,
เถียนเหย่, ซีเจียง / ความยาว ๘๕ นาที

DCP

ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ มิตร ชัยบัญชา
ได้ ร ่ ว มงานกั บ สตู ดิ โ อในต่ า งประเทศ และ
เป็ น เพี ย งเรื่ อ งเดี ย วที่ ถ ่ า ยจนจบก่ อ นที่ เขาจะ
เสียชีวิต เรื่องราวการแย่งชิงแร่เกลือมูลค่ามหาศาลบนเขาเกลือ
ระหว่างตระกูลเหอกับตระกูลเหว่ย จนฝ่ายหลังเหลือเพียง เหว่ยชิง
จอมยุทธ์หนุ่มรูปงามทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลที่รอดมาได้
พร้อมกับความแค้น ทว่าการช�ำระแค้นนั้นกลับมีอุปสรรค เมื่อเขา
ได้พบรักกับแม่นางเหอหลานจู บุตรสาวตระกูลคู่อาฆาต
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
เสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

สมิงบ้านไร่ (พากย์สด)
๒๕๐๗ / ก�ำกับโดย พันค�ำ / สร้างโดย บูรพาศิลป์
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา
เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๓๒ นาที

DCP

โมกขศักดิ์ เป็นผู้มีอิทธิพลในต�ำบล
บ้านไร่ และผู้จัดการโรงงานน�้ำตาลที่ก�ำลังจะ
ทรุดตัวลง เขาจึงบังคับให้ชาวบ้านร่วมมือกันท�ำ
ไร่อ้อยเพื่อส่งมาให้ยังโรงงานของตน หนึ่งในนั้นมี สมิง บ้านไร่
ชายหนุ่มที่ไม่คิดจะท�ำตามข้อบังคับ ทั้งยังเป็นคนที่สนิทสนมกับ
นกเขียว ลูกสาวคนเดียวของโมกขศักดิ์ จึงเป็นเหตุให้เขาไม่กล้าที่จะ
เล่นงานสมิง เพราะกลัวว่าจะเป็นการท�ำร้ายหัวใจลูกสาวของตน
รอบฉาย: พฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เพชรตัดเพชร
๒๕๐๙ / ก�ำกับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ, พร้อมสิน สีบุญเรือง, ประกอบ
แก้วประเสริฐ / สร้างโดย สหการภาพยนตร์ไทย / น�ำแสดงโดย มิตร
ชัยบัญชา, ลือชัย นฤนาท, เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๐๘ นาที

ภาพยนตร์แนวสายลับเรื่องยิ่งใหญ่ของไทย ที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติเมื่อปี ๒๕๕๖ เมื่อ ชาติ
สมุนเอกของ มิสเตอร์ตนั มาเฟียข้ามชาติผกู้ ว้างขวางถูกฆ่าตาย ร.ต.ท.
ศักดิช์ ยั แห่งกองปราบทีม่ หี น้าตาคล้ายกับชาติ จึงได้สวมรอยเป็นชาติ
กลับเข้าไปในแก๊งเพื่อล้มแผนการร้ายยึดครองประเทศ โดยเขาต้อง
เผชิญหน้ากับ ยอด ที่เป็นผู้สังหารชาติตัวจริง
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
พฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
แพรด�ำ Black Silk
(Thailand / 1961 / 120 min)
๒๕๐๔ / ก�ำกับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย
หนุ ม านภาพยนตร์ / น� ำ แสดงโดย รั ต นาวดี
รัตนาพันธ์, ทม วิศวชาติ / ความยาว ๑๒๐ นาที

หนังมิตรพากย์สด

DCP

ภาพยนตร์เรือ่ งส�ำคัญของรัตน์ เปสตันยี
ทีห่ อภาพยนตร์บรู ณะใหม่ และได้รบั การคัดเลือก
ให้เป็นหนึง่ ในโปรแกรมคานส์คลาสสิก ในเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ประจ�ำปีนี้ เล่าเรื่องราวของ แพร
หญิงหม้ายลูกติดทีส่ วมชุดสีดำ� เพือ่ ไว้ทกุ ข์ให้แก่สามีผลู้ ว่ งลับ แต่ความ
สัมพันธ์ระหว่างเธอกับ ทม คนคุมไนต์คลับ กลับชักน�ำเธอให้เข้าไป
พัวพันกับเหตุฆาตกรรม เกิดเป็นผลร้ายแก่ทกุ คนจนยากจะมีชวี ติ ดังเดิม
รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. รอบปฐมทัศน์ ในพิธี
ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
และวันอังคารที่ ๑๓ – อาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม (ยกเว้นวันเสาร์ที่ ๑๗)
รอบ ๑๕.๓๐ น.
Sun 4 Oct at 15.30 and Tue 13 – Sun 18 Oct (except Sat 17)
at 15.30

แสนรัก (พากย์สด)
๒๕๑๐ / ก�ำกับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ / สร้างโดย
ต๊อกบูมภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา,
เพชรา เชาวราษฎร์, ล้อต๊อก / ความยาว ๑๕๔ นาที

DCP

หนังชีวิตเรื่องเด่นของ มิตร ชัยบัญชา
และ ล้อต๊อก ดาวตลกผู้พลิกบทบาทครั้งส�ำคัญ
เล่าเรือ่ งราวของ โถ ชาวนายากจนทีบ่ งั เอิญไปพบ
เด็กทารกคนหนึง่ ถูกทิง้ ไว้ ด้วยความสงสารเขาจึง
เก็บมารับเลีย้ งและตัง้ ชือ่ ว่า “บุญทิง้ ” เมือ่ โตขึน้ บุญทิง้ กลายเป็นหนุม่
รูปงามผู้เป็นที่หมายปองของสาว ๆ ในหมู่บ้าน แต่ตัวเขาเองนั้นกลับ
ไปพบรักกับ พัชรี สาวสวยต่างฐานะ กระทั่งวันหนึ่งมหาเศรษฐี พ่อ
ทีแ่ ท้จริงของบุญทิง้ ได้ปรากฏตัว พร้อมกับต้องการให้เขากลับไปอยูด่ ว้ ย
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม เวลา ๑๔.๐๐ น.

โปรแกรมภาพยนตร์โลก
ภาพยนตร์เยอรมัน

สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
Solo Sunny
(East Germany / 1980 / 104 min)
๒๕๒๓ / ก�ำกับโดย Konrad Wolf, Wolfgang
Kohlhaase / น�ำแสดงโดย Renate Krößner,
Alexander Lang / ความยาว ๑๐๔ นาที (ภาษา
เยอรมัน ค�ำบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่ผู้ก�ำกับมือฉมัง คอนราด
โวล์ฟ และนักเขียนบทคูห่ ู โวล์ฟกัง โคห์ฮาส ได้จบั มือกันสร้างจนกลาย
เป็นอนุสรณ์ให้แก่เยอรมันตะวันออกที่ก�ำลังจะล่มสลายในขณะนั้น
เล่าเรื่องราวของ ซันนี่ นักร้องสาวสวยประจ�ำวงดนตรีในเยอรมัน
ตะวันออก ผู้ตกหลุมรัก ราล์ฟ นักศึกษาวิชาปรัชญาและมือแซ็กโซ
โฟนสมัครเล่น
รอบฉาย: อาทิตย์ที่ ๖ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 6 Sep / 13.00
อังคารที่ ๒๒ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 22 Sep / 13.00

Nirgendwo in Afrika (Nowhere in Africa)
(Germany / 2001 / 141 min)
๒๕๔๔ / ก�ำกับโดย Caroline Link / น�ำแสดงโดย
Juliane Köhler, Merab Ninidze, Matthias Habich /
ความยาว ๑๔๑ นาที / ภาษาอังกฤษ, สวาฮิลี และ
เยอรมัน ค�ำบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ภาพยนตร์ ร างวั ล ออสการ์ สาขา
ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม ที่หยิบ
เอานิยายอัตชีวประวัติของ สเตฟาน ซเวก มาถ่ายทอด เล่าเรื่องราว
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ว่าด้วยครอบครัวเยอรมันเชื้อสายยิวที่
ต้องลี้ภัยไปอยู่ในเคนยา สิ่งเดียวที่จะท�ำให้พวกเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยว
คือความรักของคนในครอบครัวที่มีต่อกัน
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๓ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sat 13 Oct / 15.30
พฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 22 Oct / 13.00
ภาพยนตร์สเปน

สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต
สเปนประจ�ำประเทศไทย
Júlia ist
(Spain / 2017 / 90 min)
๒๕๖๐ / ก�ำกับโดย Elena Martín / น�ำแสดงโดย
Elena Martín, Oriol Puig, Laura Weissmahr /
ความยาว ๙๐ นาที (ภาษาสเปน, คาตาลัน, เยอรมัน
และอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

จูเลีย นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ชาวคาตาลัน วัย ๒๑ ปี
ได้รบั ทุนศึกษาต่อทีก่ รุงเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมนี เธอจึงได้ออกเผชิญ
โลกกว้ า งเพี ย งล� ำ พั ง เป็ น ครั้ ง แรก และได้ พ บกั บ มิ ต รภาพและ
วัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนในชีวิต
รอบฉาย: อังคารที่ ๒๒ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 22 Sep / 15.30
พุธที่ ๓๐ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 30 Sep / 13.00
Silencio en la nieve
(Frozen Silence)
(Spain, Lithuania / 2011 / 106 min)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย Gerardo Herrero / น�ำแสดง
โดย Juan Diego Botto, Carmelo Gómez,
Víctor Clavijo / ความยาว ๑๐๖ นาที (ภาษาสเปน
ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

กองพันทหารอาสาหน่วย Blue Division ของสเปนที่
ช่วยทหารนาซีรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ พบศพถูกเชือดคอ
นอนอยู่บนน�้ำแข็งในที่รกร้างแห่งหนึ่งที่รัสเซีย โดยบนอกมีตัวอักษร
สลักเป็นข้อความเกี่ยวกับพระเจ้า อาร์ตูโร อันดราเด นายทหาร
อดีตสารวัตรต�ำรวจได้เข้ามาสืบสวนและตั้งสมมติฐานว่า คดีนี้อาจ
เกี่ยวข้องกับองค์กรลับทีเ่ ชือ่ ในพระเจ้าสูงสุด หรืออาจมีสายลับโซเวียต
แฝงตัวเข้ามา
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 9 Oct / 13.00
อาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 25 Oct / 13.00

ภาพยนตร์ฝรั่งเศส

สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจ�ำประเทศไทย, สถาบันฝรั่งเศสประจ�ำ
ประเทศไทย
Le mépris (Contempt)
(France, Italy / 1963 / 102 min
(๒๕๐๖ / ก�ำกับโดย Jean-Luc Godard / น�ำแสดง
โดย Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz Lang /
ความยาว ๑๐๒ นาที (ภาษาฝรั่งเศส ค�ำบรรยาย
ภาษาไทยและอังกฤษ)

หนังซ้อนหนังของ ฌ็อง ลุค โกดาร์ ผู้ก�ำกับแห่งยุคนิวเวฟ
ของฝรั่งเศส เล่าเรื่องราวของ ปอล นักเขียนบทหนุ่ม และ คามิลล์
ภรรยาสาวสวย ขณะที่ปอลก�ำลังวุ่นกับการดัดแปลงบทภาพยนตร์
คลาสสิกขึ้นมาใหม่เพื่อเสนอให้โปรดิวเซอร์ชาวอเมริกัน ความรักที่
ภรรยาเคยมีให้เขากลับค่อย ๆ จืดจางลง จนเกิดเป็นเรื่องรักแสน
ซับซ้อนระหว่างเขาและเธอ
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๔ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 4 Sep / 15.30
พุธที่ ๑๖ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 16 Sep / 13.00
Chambre 212
(On a Magical Night)
(France, Belgium, Luxembourg / 2019 / 86 min)
(๒๕๖๒ / ก�ำกับโดย Christophe Honoré /
น�ำแสดงโดย Chiara Mastroianni, Benjamin
Biolay, Vincent Lacoste / ความยาว ๘๖ นาที
(ภาษาฝรั่งเศส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

หลังจากใช้ชีวิตร่วมกันมานานกว่า ๒๐ ปี คืนหนึ่ง มาเรีย
ตัดสินใจบอกเลิกริชาร์ด และตัดสินใจขนย้ายข้าวของไปพักอยูโ่ รงแรม
ฝั่งตรงข้าม ภายในห้องพัก “หมายเลข ๒๑๒” เธอได้พบกับเรื่อง
ประหลาดมากมาย ซึ่งท�ำให้เธอทบทวนและฉุกคิด ถึงการตัดสินใจ
ส�ำคัญเกี่ยวกับชีวิตคู่ในครั้งนี้
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 2 Oct / 15.30
พุธที่ ๑๔ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 14 Oct / 13.00
ภาพยนตร์โปแลนด์

สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐโปแลนด์ประจ�ำประเทศไทย
Pilkarski poker (Soccer Poker)
(Poland / 1989 / 99 min)
๒๕๓๒ / ก�ำกับโดย Janusz Zaorski / น�ำแสดง
โดย Janusz Gajos, Malgorzata Pieczynska,
Marian Opania / ความยาว ๙๙ นาที (ภาษา
โปแลนด์ ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่จะพาไปพบกับเบื้องหลัง
แสนอลหม่านในวงการฟุตบอลโปแลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยการฉ้อฉล
เมื่อประธานสโมสรฟุตบอลแต่ละทีมในลีก ต่างใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกง
เพื่อให้ต้นสังกัดของตนเองเป็นฝ่ายก�ำชัยชนะ โดยกรรมการในสนาม
ผู้เที่ยงตรง ได้เข้ามามีส่วนพัวพันกับความอื้อฉาวในครั้งนี้
รอบฉาย: พุธที่ ๒ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 2 Sep / 13.00
อาทิตย์ที่ ๖ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 6 Sep / 15.30

Persona non grata
(Poland / 2005 / 110 min)
๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย Krzysztof Zanussi / น�ำแสดง
โดย Zbigniew Zapasiewicz, Nikita Mikhalkov,
Jerzy Stuhr / ความยาว ๑๑๐ นาที (ภาษา
โปแลนด์ ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์เข้าชิงรางวัลสิงโตทองค�ำ
จากเทศกาลภาพยนตร์เวนิส เล่าเรื่องราวของ วิกตอร์ เจ้าหน้าที่
ทางการทูตของโปแลนด์ประจ�ำประเทศอุรุกวัย ซึ่งเดินทางกลับมา
บ้านเพื่อร่วมพิธีศพภรรยาของตัวเอง ที่นั่น วิกตอร์ได้พบกับ โอเล็ก
เพื่อนเก่าชาวรัสเซีย ผู้ที่เขาเชื่อว่าคบชู้และอาจเป็นสาเหตุที่ท�ำให้
คนรักของเขาเสียชีวิต
รอบฉาย: ศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 2 Oct / 13.00
ศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 9 Oct / 15.30
Musuko

ภาพยนตร์ญี่ปุ่น

A Boy's Summer in 1945

สนับสนุนโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
My Sons
๒๕๓๔ / ก�ำกับโดย Yamada Yôji / น�ำแสดงโดย
Rentarô Mikuni, Masatoshi Nagase, Mieko
Harada / ความยาว ๑๒๑ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�ำ
บรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ ญี่ ปุ ่ น ที่ ค ว้ า รางวั ล จาก
Japan Academy Prize ไปทั้งหมด ๕ รางวัล
รวมถึ ง ภาพยนตร์ ย อดเยี่ ย ม ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งราว
ของ เท็ตซึโอะ ชายหนุ่มผู้อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียว ภายหลังจากการ
เดินทางไปร่วมท�ำบุญครบรอบหนึ่งปีการเสียชีวิตของแม่ที่บ้านเกิด
เขาได้กลับมายังเมืองหลวง เพื่อเริ่มต้นท�ำงานรับจ้างขนส่งแท่งเหล็ก
ตามโรงงาน จนกระทัง่ ได้พบกับ เซโกะ หญิงสาวหูหนวกหน้าตาน่ารัก
ผู้ซึ่งกุมหัวใจของเขาเอาไว้ตั้งแต่แรกเจอ
รอบฉาย: เสาร์ที่ ๑๒ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
พฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

A Boy's Summer in 1945
๒๕๔๕ / ก�ำกับโดย Kuroki Kazuo / น�ำแสดงโดย
Tasuku Emoto, Yoshio Harada / ความยาว ๑๑๘
นาที (ภาษาญีป่ นุ่ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ ญี่ ปุ ่ น ที่ มี ฉ ากหลั ง อยู ่ ใ น
ช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ บอกเล่าเรื่องราวในช่วง
ฤดูรอ้ นของ ยาสึโอะ เด็กชายมัธยมต้น ผูม้ ปี ญ
ั หา
ทางด้านสุขภาพ ซึ่งจมปลักอยู่กับความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถปกป้อง
เพื่อนร่วมชั้นจากภยันตรายในสงครามได้ นอกจากนี้ เขายังเผชิญกับ
ทัศนคติชาตินยิ มจากผูใ้ หญ่รอบข้างทีพ่ ยายามครอบง�ำชีวติ และจิตใจ
ของเขา
รอบฉาย: พุธที่ ๗ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
อาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
ภาพยนตร์ไต้หวัน

สนับสนุนโดย ชุดเครื่องมือภาพยนตร์ไต้หวัน
Taiwan Cinema Toolkit
7 Days in Heaven

7 วัน 8 คืน พ่อกับพีแ่ ละครอบครัวของเรา

๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย Liu Zi-Jie, Wang Yu-Lin /
น�ำแสดงโดย Shiao Hai Pi, Shih-Chieh King /
ความยาว ๑๐๕ นาที (ภาษาจีนกลางและฮกเกี้ยน
ค�ำบรรยายภาษาไทย)
ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดภาพวัฒนธรรม
งานศพของไต้หวันได้อย่างมีสีสัน ผ่านเรื่องราวของ เสียวเหมย
หญิงสาวผู้กลับมาจัดการพิธีศพให้แก่พ่อที่เสียชีวิตอย่างกะทันหัน
ท่ามกลางขบวนแห่ที่ดูเหลวไหลและเสียงดังอึกทึกตามแบบพิธีกรรม
ดั้งเดิม สิ่งเหล่านี้กลับช่วยท�ำให้เธอผ่อนคลายอย่างคาดไม่ถึง ก่อนที่
ความเจ็บปวดและความทรงจ�ำมากมายระหว่างเธอกับพ่อจะกลับมา
หลังจากเสร็จสิ้นพิธี

รอบฉาย: อังคารที่ ๘ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
พุธที่ ๓๐ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

