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ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ขณะท่ีก�าลังปิดเล่มจดหมายข่าวฯ  

ฉบับนี้  หอภาพยนตร์ยังคงต้องปิดท�าการชั่วคราวจากสถานการณ ์

แพร่ระบาดของโรคโควิด–๑๙ ต่อเนื่องต้ังแต่วันท่ี ๑๙ เมษายนท่ีผ่านมา  

อันส่งผลใหกิ้จกรรมของเดือนพฤษภาคมและมถินุายนจ�าต้องเล่ือนออกไป

ท้ังหมด และยังไมอ่าจระบุได้ว่าจะกลับมาเปดิได้เมื่อไหร่ กองบรรณาธกิาร

จึงตัดสนิใจท่ีจะไมใ่สโ่ปรแกรมภาพยนตรข์องเดือนกรกฎาคมและสงิหาคม

ไปในเล่ม  โดยจะคอยแจ้งทางเว็บไซต์หรือสื่อออนไลนต่์าง ๆ  เมื่อถึงเวลาท่ี

สามารถกลับมาฉายภาพยนตร์ได้จริง ๆ 

เพื่อชดเชยพื้นท่ีส่วนโปรแกรมภาพยนตร์ท่ีขาดหายไป เราจึงได้ 

คัดสรรบทความท่ีผลิตขึ้นเพื่อเผยแพรท่างออนไลนใ์นชว่งปดิท�าการมาลง

ไว้ส�าหรบัผูท่ี้ชอบอ่านในแบบรูปเล่ม เพิม่เติมจากคอลัมนห์ลักท่ีมอียูป่ระจ�า 

นอกจากนี้ยังมีบทความสรุปรายงานระดับนานาชาติว่าด้วยเนื้องานของ 

หอจดหมายเหตุท่ีต้องเปล่ียนแปลงไปเพราะโรคโควิด-๑๙ รวมถึงบท

แนะน�านทิรรศการ “ปฐมกาลภาพยนตรใ์นสยาม” นทิรรศการวิดีโอจัดวาง

ท่ีเปิดพื้นท่ีให้ศิลปินรุ่นใหม่มาบอกเล่าถึงการ

ก�าเนดิภาพยนตรใ์นประเทศไทย ซึง่เปดิตัวทาง

ออนไลนไ์ปเมื่อวันท่ี ๑๐ มถินุายน และจะเปดิ

ใหเ้ข้าชมได้จริงเมื่อหอภาพยนตร์เปดิท�าการ

ในขณะเดียวกัน ระหว่างทางท่ีผา่นมา  

ได้มผีูค้นในวงการภาพยนตรไ์ทยทยอยจากไป

อย่างนา่ใจหาย นอกจากบุคคลส�าคัญท่ีเราได้

เขียนร�าลึกถึงในฉบับนี้แล้ว ช่วงโค้งสุดท้าย

ก่อนท่ีจะต้องปิดเล่มยังมีข่าวร้ายตามมาอีกระลอก เมื่อ วัฒนา กชีานนท์  

นกัแสดงผูเ้ปน็ท่ีจดจ�าในบทบาทดาวรา้ยจากละครโทรทัศนใ์นชว่งทศวรรษ 

๒๕๑๐ รวมถึงมผีลงานภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันท่ี ๑๖ 

มถินุายน ๒๕๖๔  หอภาพยนตรจึ์งขอใช้พื้นท่ีตรงนีเ้พื่อรว่มไว้อาลัยต่อการ

จากไปของท่าน และขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งส�าคัญของ

ครอบครัวคุณวัฒนา 
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ตัวขับเคล่ือน
การเปล่ียนแปลงของ
หอจดหมายเหตุ
ส่ือโสตทัศน์

รอบรั้วนานาชาติ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเพียงแค่ปีกว่าท่ีโลกได้รู้จักโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนาสายพนัธุใ์หม ่๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) นี ้ได้เกิดการเปล่ียนแปลง

อย่างฉับพลันไปทุกภาคส่วน ไมเ่ว้นแมแ้ต่งานของนกัจดหมายเหตุ  

ในจดหมายข่าวฉบับท่ี ๖๒ ประจ�าเดือนมนีาคม–เมษายน ๒๕๖๔ 

หอภาพยนตร์ได้สรุปคู่มือ “นักจดหมายเหตุอยู่บ้าน” (Archivists  

at Home) ของสมาคมนักหอจดหมายเหตุอเมริกัน (Society of 

American Archivist) ซึ่งท�าให้เห็นว่าบรรดานักจดหมายเหตุ

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในภาวะวิกฤติโรคระบาดได้อย่างไรไปแล้ว  

มาฉบบันี ้หอภาพยนตรจ์ะน�าเสนอข้อมลูการศกึษาเบื้องต้นจากการ

พดูคยุแลกเปล่ียนของบรรดานกัจดหมายเหตท่ัุวโลก จากสมาพนัธ์

หอจดหมายเหตุโทรทัศนน์านาชาติ (The International Federation 

of Television Archives - FIAT/IFTA ) และสมาคมหอจดหมายเหตุ

สื่อโสตทัศนน์านาชาติ (The International Association of Sound 

and Audiovisual Archives – IASA) ซึ่งได้เผยแพร่สู่สาธารณชนใน

รายงานเรื่อง “โควิด-๑๙ ตัวขับเคล่ือนการเปลี่ยนแปลงของ 

หอจดหมายเหตุสื่อโสตทัศน์ ข้อสังเกต ๖ ประการจากการ 

แลกเปลี่ยนความรูใ้นพื้นที่เสมือนระหว่างผู้ประกอบวิชาชพี” 

(COVID-19 as a driver for change in audiovisual archives Six 

observations from a virtual exchange between professionals)* 

โดยรายงานฉบับนี้ จะท�าให้ผู้อ่านเห็นว่าโรคโควิด-๑๙ ได้เข้ามา

เปล่ียนแปลงเนื้องานของหอจดหมายเหตุสื่อโสตทัศน์ท่ัวโลกไป

อย่างไรบ้าง 

ข้อสังเกตประการท่ี ๑ 
กระตุ้นศักยภาพในการเผยแพรเ่น้ือหา
ส่ือโสตทัศน์ทางออนไลน์

การเผยแพรส่ื่อโสตทัศนท์างออนไลนก์ลายเปน็เร่ืองธรรมดา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ีไม่สามารถให้บริการในพื้นท่ีหน่วยงานได้

ตามปกติ บางหน่วยงานท่ีมีทรัพยากรก็พัฒนาเครื่องมือเผยแพร ่

ทางออนไลน์ของตัวเอง หรือต่อยอดจากเครื่องมือเดิมท่ีมีอยู่ บาง

หนว่ยงานก็ใชส่ื้อสงัคมออนไลนท่ี์เปน็ท่ีนยิมอยู่แล้วมาเปน็เครื่องมอื

ในการเผยแพร่

นอกจากการเผยแพรแ่ล้ว ยงัมกีารใชเ้ทคโนโลยอ่ืีน ๆ  เขา้มา

พัฒนางานบริการอีกด้วย เช่น การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence – AI) การใช้โปรแกรมโต้ตอบอัตโนมติัอย่าง Chatbot 

ความต้องการในการบริโภคสื่อโสตทัศน์ท่ีสูงขึ้น จากการท่ี

ประชาชนต้องขวนขวายหาความบันเทิงในบา้นแทนการออกนอกบา้น 

ท้ังจากสื่อด้ังเดิมอย่างโทรทัศน ์วิทยุ รวมไปถึงสื่อออนไลนส์มยัใหม ่

ช่องทางสตรีมมิง ท�าให้เนื้อหาสื่อโสตทัศน์ในหอจดหมายเหตุได้ 

ถูกใช้มากขึ้นด้วย   

ท้ังนีค้วามนยิมอย่างสงูในเรื่องออนไลนก็์น�ามาซ่ึงประเด็นท่ี

เหล่าหอจดหมายเหตุจะต้องค�านึงถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ 

ท่ีเกิดขึ้นจากการเผยแพร่ทางออนไลน์ การตกเป็นเครื่องมือหา

ประโยชน์ด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคจากสื่อสังคมออนไลน ์ 

การตลาดมีอ�านาจในการครอบง�าการเผยแพร่ และปัญหาเร่ือง

ลิขสิทธิ์

*ท่านสามารถอ่าน

รายงานฉบับเต็มได้ท่ี

สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

๑



ข้อสังเกตประการท่ี ๓ 
ส�ารวจโอกาสท่ีจะสรา้ง
ความรว่มมอืใหม ่ๆ ใหเ้กิดขึ้น

ภาวะวิกฤตินี้จุดประกายให้หอจดหมายเหตุแสวงหา 

ความร่วมมอืใหม ่ๆ ในการท่ีจะใหบ้ริการสื่อโสตทัศนใ์นกรุของตน

ให้ได้มากท่ีสุด โดยไปหาความร่วมมือท้ังอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

นักการศึกษา ชุมชนนักวิจัย สื่อมวลชน คนท่ัวไป ตัวอย่างท่ีเห็น 

เด่นชดัคือ การรว่มมอืกับหนว่ยงานการศกึษาผา่นระบบจัดการเรยีน

การสอนออนไลน์ซ่ึงเกิดขึ้นมากมายในช่วงวิกฤตินี้ โดยใช้เป็น 

ช่องทางจัดอบรมออนไลนห์รือเผยแพร่สื่อโสตทัศนข์องตัวเอง 

นอกจากนี้ในช่วงภาวะวิกฤติก็น�ามาซึ่งสงครามข่าวสาร  

มีข้อมูลเท็จเกิดขึ้นมากมาย ซ่ึงหอจดหมายเหตุสามารถจะขยาย

บทบาทของตัวเองในการเปน็แหล่งขอ้มลูท่ีเชื่อถือได้ และใหบ้รกิาร

ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวสารต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้าง

ความรู้เท่าทันสื่อให้แก่สังคม เพื่อให้ประชาชนสามารถแยกแยะ

ข่าวปลอมได้ด้วย 

อีกหนึง่ความรว่มมอืท่ีเกิดข้ึนในภาวะนีคื้อความร่วมมอืกับ

กลุ่มศลิปนิการแสดง ท้ังดนตรี ละคร และโอเปร่า ซึ่งพยายามน�า

ผลงานของตัวเองขึ้นแสดงทางออนไลน์เพื่อชดเชยการต้องปิดตัว

ลงของโรงละคร โรงมรสพ การแสดงสดต่าง ๆ ซึ่งหอจดหมายเหตุ

หลายท่ีท�าโครงการแปลงสญัญาณเทปการบนัทึกการแสดงเหล่านี ้

ใหเ้ปน็ดิจิทัลเพื่อจะเผยแพร่ เปน็ต้น

ข้อสังเกตประการท่ี ๒ 
ส่งเสรมิการมปีฏิสัมพนัธท์างตรง
กับผู้ชมมากขึ้น

การจัดกิจกรรมในพื้นท่ีเสมือน เช่น การจัดฉายภาพยนตร์ 

ทางออนไลน์แล้วตามด้วยการพูดคุยกับผู้ชมหลังภาพยนตร์จบ การ

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางออนไลน์ การจัดการประชุมสัมมนา 

ทางออนไลน์ รวมไปถึงการเน้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นพื้นท่ีให้

บริการ ได้ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักจดหมายเหตุและผู้ชมใน 

รูปแบบใหม ่ๆ 

กิจกรรมท่ีจัดทางพื้นท่ีเสมอืนเปดิโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรม

ได้โดยไม่จ�ากัดพื้นท่ี ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสในการเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่ ๆ 

หนว่ยงานจดหมายเหตหุลายท่ีได้พยายามคิดหากิจกรรมทางออนไลน์

เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม อย่างเช่น การเปิดพ้ืนท่ีสาธารณะให้ 

ได้เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ในช่วงโรคระบาด หรือการเปิดให้ผู้ชม

สามารถน�าสื่อโสตทัศนข์องหนว่ยงานไปสร้างสรรค์ต่อ 

หอจดหมายเหตุเริ่มให้ความส�าคัญต่อเสียงของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียต่าง ๆ เช่น ผูใ้ช้บริการ สื่อมวลชน นกัวิชาการ นกัการศกึษา 

นักเรียน สาธารณชน โดยพยายามสร้างกิจกรรมหรือโครงการท่ี 

เหมาะสมต่อความต้องการผูม้สี่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมากขึ้น

๒ ภาพจากงานอบรมนักวิจารณ์ภาพยนตร์ส�าหรับเยาวชน



๓ภาพจากงานอบรมนักวิจารณ์ภาพยนตร์ส�าหรับเยาวชน

ข้อสังเกตประการท่ี ๕ 
ลงทนุเพื่อใหก้ารปฏิบัติงาน
จากท่ีพกัอาศัยบรรลผุลสูงสุด

ในรายงานได้อ้างถึง คู่มือ “นักจดหมายเหตุอยู่บ้าน”  

ของสมาคมนักหอจดหมายเหตุอเมริ กัน เพื่ อท�าให้ เห็นว่า 

นักจดหมายเหตุสามารถปฏิบัติงานอะไรได้บ้างจากท่ีพักอาศัย  

โดยการท่ีจะสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานจากท่ีพัก

อาศยัได้เต็มศกัยภาพจะต้องมัน่ใจว่า เจ้าหนา้ท่ีมอุีปกรณ์เครื่องมอื

ท่ีสามารถใช้เพ่ือปฏิบัติงานได้ รวมท้ังมีเครื่องมือท่ีจะส่ือสารกับ 

เพื่อนร่วมงาน และส่งมอบงาน ท่ีส�าคัญหลายหน่วยงานได้น�า

เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น  

ซึ่งนบัวันจะเริ่มมมีากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานจากท่ีพกัท่ีดีควรจะต้องค�านงึ

ถึงการสร้างบรรยากาศการท�างานท่ีสะดวกสบาย ปลอดภัย การ

บรหิารจัดการเวลา การมทัีศนคติการท�างานท่ีถูกต้อง เพ่ือจะบรรลุ

เนื้องานในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังต้องให้ความส�าคัญกับสภาพ 

จิตใจ โดยเฉพาะกับกลุ่มคนบอบบาง เชน่ มปีญัหาสขุภาพ หรืออยู ่

คนเดียว การพยายามลดความเครียดและความเข้าใจผิดระหว่าง 

ผูร้ว่มงานจากการไมไ่ด้พดูคยุกันตรง ๆ  การสรา้งความเปน็น�าหนึ่ง

ใจเดียวกันของเจ้าหน้าท่ีในภาวะท่ีอยู่ห่างกันก็เป็นสิ่งจ�าเป็น 

อย่างยิ่ง 

ข้อสังเกตประการท่ี ๔ 
นิยามความหมายใหมข่องการสรา้งเสรมิ
ศักยภาพและแลกเปลีย่นองค์ความรู้

ในป ี๒๕๖๓ งานอบรมวิชาชีพ สัมมนาวิชาการ การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การฝึกงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นแหล่งแลกเปล่ียน 

องค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุ

ล้วนแล้วแต่ถกูยกเลิกหรอืเล่ือนไปอยา่งไมม่กี�าหนด และก่อใหเ้กิดการ

ใช้พื้นท่ีเสมือนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพแทน และหนึ่งป ี

ท่ีผา่นมาเราได้เรียนรู้ข้อจ�ากัดของพื้นท่ีเสมอืน แมก้ารประชุมสัมมนา

หรอือบรมบางอยา่งสามารถกระท�าผา่นออนไลนไ์ด้ง่าย โดยเฉพาะการ

ประชุมท่ีเนน้การน�าเสนองาน การบรรยายต่าง ๆ  แต่บางกิจกรรมท่ี

เน้นการระดมสมอง การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีต้องอาศัยความสัมพันธ ์

ท่ีแน่นแฟ้น การอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีเน้นการลงมือท�า ก็ไม่สามารถ 

เกิดขึ้นได้ในพื้นท่ีเสมอืน 

นอกจากนี้ เรายังได้เห็นการจัดงานทางออนไลน์ท่ีถูกปรับมา

ใหเ้หมาะสมกับพฤติกรรมคน เช่น การอบรมท่ีระยะเวลาไมย่าวเกินไป 

การจัดตารางงานหลายวันแต่วันละไมก่ี่ชัว่โมง รวมถึงการน�าบนัทึกการ

บรรยายไปเผยแพร่ ท�าใหผู้ส้นใจสามารถดูได้ตลอดเวลา

ข้อสังเกตประการท่ี ๖ 
เป็นองค์กรท่ีต่ืนตัวและคลอ่งตัว

การปรบัเปล่ียนองค์กรใหค้ล่องตัวมากขึ้นและต่ืนตัวพรอ้มรบัสถานการณท่ี์เปล่ียนแปลงตลอดเวลา กลายเปน็สิง่จ�าเปน็ท่ีหนว่ยงาน

ต้องค�านึงถึง ซึ่งหอจดหมายเหตุแห่งหนึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์การสร้างความคล่องตัวให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน จากการแบ่งงานภายใน 

หนว่ยงานผา่นรูปแบบ ‘ตลาดงาน’ ท่ีเจ้าหนา้ท่ีจะแบ่งปนังานจากอีกฝา่ยหนึ่งมาท�าใหส้�าเร็จ ซึ่งจะช่วยแบ่งปนัองค์ความรู้ในองค์กร 

ไม่เพียงแต่ภายในองค์กรเท่านั้น การเปล่ียนแปลงเนื้องานตัวเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภายนอกองค์กรท่ีเปล่ียนไปก็ส�าคัญ 

ไมแ่พกั้น เชน่ การท่ีภัณฑารักษ์หรอืนกัจดหมายเหตุท�างานรว่มกับสถานโีทรทัศนใ์นการคัดเลือกสื่อโสตทัศนท่ี์มเีนื้อหาเหมาะสมกับสถานการณ์ 

และสามารถผอ่นคลายความตึงเครียดท่ีเกิดขึ้นในภาวะวิกฤติ ซึ่งหากท�าส�าเร็จจะเปน็ผลบวกอย่างมากต่องานด้านจดหมายเหตุสื่อโสตทัศน ์

ภาวะโรคระบาดยังขบัเนน้ใหเ้หน็ปญัหาสังคม การแบ่งแยกในสงัคม ความไมเ่ท่าเทียมกันในสงัคมมากขึ้น ซึ่งหอจดหมายเหตสุามารถ

เข้ามามบีทบาทในการสรา้งความเปน็น�าหนึ่งใจเดียวของคนในชาติโดยใชส้ื่อโสตทัศนใ์นการเรียนรู้ การแบ่งปนัความรู้ การสรา้งความทรงจ�า

ร่วมในสังคม และเพื่อความบันเทิง บทบาทนีจ้ะช่วยท�าใหห้นว่ยงานหอจดหมายเหตุมอิีทธพิลส�าคัญยิ่งต่อสังคม  

ภาพจากงานเปิดตัวนิทรรศการปฐมกาลภาพยนตร์ในสยาม



รายงาน

๔

กิจกรรม
เดือนเมษายน-มิถุนายน 
ช่วงการแพร่ระบาดของ
โควิด-๑๙

อ่านบทความสรุปกิจกรรมได้ที่หน้าสาระภาพยนตร์ 
www.fapot.or.th/main/information

๒๘ เมษายน 
หอภาพยนตรฉ์ายภาพยนตร์เรื่อง โรงแรมนรก ฉบบัรมีาสเตอร์

จากฟล์ิม ๓๕ มม. รอบปฐมทัศนท์างชอ่ง YouTube ของหอภาพยนตร์ 

ซึง่ภาพยนตร์เรื่องนีไ้ด้รบัการขึน้ทะเบียนเปน็มรดกภาพยนตรข์องชาติ

เมื่อป ี๒๕๕๔ และได้รบัการยกยอ่งว่าเปน็ภาพยนตรท่ี์ดีท่ีสดุเรื่องหนึ่ง

ในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย น�าแสดงโดย ชนะ ศรีอุบล, สุรสิทธิ ์ 

สัตยวงศ์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ และ ประจวบ ฤกษ์ยามดี (สามารถ 

รับชมภาพยนตร์ โรงแรมนรก ได้ทางช่อง  

YouTube ของหอภาพยนตร์ https://www.

youtube.com/watch?v=DhmDwTffuQY& 

t=2273s)

๖ พฤษภาคม    
ห อ ภ า พ ย น ต ร์ 

จัดสนทนาออนไลน์ผ่าน 

แอปพลิเคชัน Clubhouse 

กับ วิศิษฏ์  ศาสนเ ท่ียง  

ผูก้�ากับภาพยนตร์คนส�าคัญ 

ในวาระครบรอบ ๒๐ ป ี

ภาพยนตร์เร่ือง ฟ้าทะลายโจร หนังไทยเรื่องแรกท่ีได้รับเลือกให้ฉาย

ท่ีเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เมื่ อเดือนพฤษภาคมปี ๒๕๔๔  

ด�าเนนิรายการโดย ก้อง ฤทธิดี์ รองผูอ้�านวยการหอภาพยนตร์  

๑๒-๑๓ พฤษภาคม 
หอภาพยนตร์จัดอบรมนักวิจารณ์ภาพยนตร์ส�าหรับเยาวชน  

อายุระหว่าง ๑๒-๑๗ ปี ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

ถ่ายทอดศาสตรก์ารวิจารณภ์าพยนตรโ์ดยนกัวิจารณ์ภาพยนตรช์ัน้ครู

กิตติศกัด์ิ สุวรรณโภคิน และ ประวิทย์  แต่งอักษร ซึ่งมเียาวชนสนใจ

เข้าร่วมอบรมจ�านวนมาก  

๒๒ พฤษภาคม   
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ของผู้ยกระดับวงการภาพยนตร์

ไทย รตัน ์ เปสตันย ีหอภาพยนตร์ 

จัดสนทนาออนไลน์ ในหัวข้อ 

“โรงแรมนรก ๖๔ ปี ดูใหม่อีกที 

ยังมีอะไรให้ค้นพบ” ผ่านทาง 

แอปพลิเคชัน Clubhouse ซึ่ง

เปน็การแลกเปล่ียนประสบการณ์การชม โรงแรมนรก ผลงานชิ้นเอก

ของ รัตน ์เปสตันยี โดย ประวิทย์ แต่งอักษร, ศาสวัต บุญศรี, ออกัส 

เปสตันยี และทีมงานหอภาพยนตร์ 

โปรแกรมคอเลกทีฟ เอเชีย 

(Kolektif Asia) จัดโดย หอภาพยนตร์ 

(องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธ ิ

Cipta Citra Indonesia และสมาคม

อนุรักษ์ภาพยนตร์แห่งญี่ปุ่น ซึ่ง

โปรแกรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน

การจัดฉายภาพยนตร์และการ 

พูดคุยกับผู้ชมใน ๓ ประเทศ (อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และไทย) ด้วย

ระบบออนไลน ์ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๖๔ 

ในวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม กิจกรรมคอเลกทีฟ เอเชีย  

(Kolektif Asia): ภาพยนตร์สัมพัทธ ์ ประจ�าเดือนพฤษภาคม ได้ 

จัดฉายภาพยนตรไ์ทย เรื่อง กระเบนราห ู(Manta Ray) ผลงานการ

ก�ากับของ พุทธพิงษ์ อรุณเพ็ง ภาพยนตร์ท่ีคว้ารางวัลภาพยนตร์

ยอดเยีย่มในสาย Orizzonti จากเทศกาลภาพยนตรน์านาชาติเวนสิ

ครัง้ท่ี ๗๕ โดยหลังจากจบภาพยนตรไ์ด้มกีารสนทนาถาม-ตอบกับ

ผูก้�ากับในวันดังกล่าวด้วย 

และในวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม กับการบรรยายเชิงวิชาการ

เรื่อง โรฮิงญา โดย ดร.ลลิตา หาญวงษ์ จากคณะสังคมศาสตร์  

ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



๑๐ มิถุนายน 
ครบรอบ ๑๒๔ ปี วันก�าเนิดภาพยนตร์ในสยาม  

หอภาพยนตร์จัดไลฟ์ (Live) เปิดตัวนิทรรศการวิดีโอจัดวาง 

(Video Installation) “ปฐมกาลภาพยนตรใ์นสยาม” เพ่ือเปน็การ

ร�าลึกและเฉลิมฉลองผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของหอภาพยนตร์  

โดยการบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์วันแรกฉายภาพยนตร์ใน

ประเทศไทย ท่ีมาและแนวคิดของการจัดนิทรรศการจาก ก้อง 

ฤทธิดี์ รองผูอ้�านวยการหอภาพยนตร์, โดม สุขวงศ ์นกัอนรุักษ์

ภาพยนตร์เกียรติคุณ, วินัย สมบุญณา หัวหน้าฝ่ายเผยแพร ่

หอภาพยนตร์ และศลิปนิผูส้ร้างสรรค์ผลงานท้ัง ๕ คน ปดิท้าย

รายการด้วยการฉายวิดีโอเจ้าหน้าท่ีหอภาพยนตร์ร่วมกัน

ท�าความสะอาด บ�ารุงซ่อมแซมหลักหมายท่ีติดต้ังไว้เมื่อครั้ง

ฉลองภาพยนตรค์รบรอบ ๑๐๐ ปใีนสยาม บรเิวณสถานรีถไฟฟ้า

สามยอด ซึ่งเปน็กิจกรรมท่ีท�าต่อเนื่องเปน็ประจ�าทุกปี

นิเวศวิทยาของวัฒนธรรมภาพยนตร์
ในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน
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ด้วยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-๑๙ ท�าใหก้�าหนด

ฉายภาพยนตร์ ฟา้ทะลายโจร พร้อมกิจกรรม Masterclass โดยผูก้�ากับ 

วิศษิฏ์ ศาสนเท่ียง ในวันเสาร์ท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ต้องเล่ือนออกไป 

แต่เพื่อไมใ่หแ้ฟน ๆ ต้องรอกันนานจนเกินไปนกั เมื่อวันท่ี ๖ พฤษภาคม 

หอภาพยนตร์จึงได้เชิญ วิศิษฏ์ ศาสนเท่ียง มาสนทนาออนไลน์ผ่าน 

แอปพลิเคชัน Clubhouse ซึ่งก�าลังเป็นท่ีนิยมในเมืองไทย นับเป็นการ 

เข้าสู่โลก Clubhouse อย่างเปน็ทางการครั้งแรกของหอภาพยนตร์

ถึงแม้จะจัดขึ้นในวาระครบรอบ ๒๐ ปีท่ี ฟ้าทะลายโจร ได้รับ

เลือกใหฉ้ายท่ีเทศกาลภาพยนตร์เมอืงคานส์ในป ี๒๕๔๔ แต่การสนทนา

ได้เริ่มต้นด้วยการย้อนไปในปี ๒๕๔๓ ปีท่ีภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายใน 

เมอืงไทยเมื่อเดือนกันยายน และไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ

แวนคูเวอร์เมื่อเดือนตุลาคม พร้อมกับ ดอกฟ้าในมือมาร ผลงานของ  

อภิชาติพงศ ์วีระเศรษฐกุล

“ผมว่ามนัคงจะประหลาดไปนิดหน่ึงส�าหรับคนไทย หรืออาจจะ

ดูว่ามนัเชย มนัเป็นหนงัยอ้นยุคก็ไมเ่ปน็ไร แล้วพอฉายสกัพกัผมก็ต้องไป

แวนคเูวอร์แล้ว ก็เลยไมค่่อยรับรูตั้วเลขรายได้อะไรเท่าไร แล้วพอกลับมา

ก็ทราบว่า มันเจ๊งมาก (หัวเราะ)” วิศษิฏ์กล่าว 

ในช่วงเวลานั้น ความส�าเร็จของ นางนาก หรือ สตรีเหล็ก ท�าให้

บรรยากาศภาพยนตร์ไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งวิศิษฏ์ผู้ถือเป็นหนึ่ง 

ในคนท�าหนังไทยคล่ืนลูกใหม่แห่งทศวรรษ ๒๕๔๐ ก็หวังเพียงให้แรง

กระเพื่อมเหล่านีส้่งผลให ้ฟา้ทะลายโจร มรีายได้ในระดับเท่าทุน ไมต้่อง

ถึงขั้นท�าเงินมหาศาลเท่าหนงัไทยร่วมรุ่น 

ส�าหรบัแรงบนัดาลใจในการสรา้ง ฟา้ทะลายโจร วิศษิฏ์เล่าว่าตน

เติบโตมาในยุคหนงั ๑๖ มม. และดูหนงักลางแปลงซึ่งมกัจะมพีระเอกเปน็ 

“เสอื” ผสมผสานกับความเปน็คาวบอย อันเกิดจากความนยิมภาพยนตร์

คาวบอยจากตะวันตกในหมู่ชาวไทย ประกอบกับอิทธิพลจากนวนิยาย

ของ ป. อินทรปาลิต เช่น เสือใบ เสือด�า ดาวโจร และท่ีส�าคัญคือการ 

ได้ชมภาพยนตรไ์ทยช้ันครูในอดีต โดยเฉพาะงานของ รตัน ์เปสตันย ีเช่น 

โรงแรมนรก (๒๕๐๐) และ แพรด�า (๒๕๐๔) ในกิจกรรม “ท่ึง! หนงัไทย” 

อันเป็นโปรแกรมฉายฟิล์มภาพยนตร์ไทยท่ีพิมพ์จากฟิล์มต้นฉบับ ซึ่ง 

หอภาพยนตร์เพิ่งได้รับกลับมาจาก Rank Film LaboratorIes ประเทศ

อังกฤษ จัดโดยมลูนธิหินงัไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ในแง่ของกระบวนการสร้าง วิศิษฏ์เปิดเผยว่า ฟ้าทะลายโจร  

ถ่ายท�าด้วยฟิล์มเหมือนกับภาพยนตร์ท่ัว ๆ ไป เพียงแต่การท�าสีภาพ

จ�าเป็นต้องท�ามากกว่าเทคนิคทางแล็บตามปกติ แต่เนื่องด้วยตนเคย

ท�างานโฆษณามาก่อน จึงใช้วิธีเดียวกันกับการท�าโฆษณาเพื่อฉายใน 

โรงภาพยนตร์ คือการน�าฟิล์มมาแปลงเป็นดิจิทัลเพื่อ Color Grading 

หรอืเกรดส ีแล้วแปลงกลับมาเปน็ฟิล์มอีกครัง้ ซึง่ในครัง้นัน้ท�าท่ีออสเตรเลีย

เนื่องจากท่ีไทยยังไมไ่ด้คณุภาพท่ีดีพอ โดยผูเ้กรดสคืีอ ออกไซด์ แปง และ

ต้นแบบของสท่ีีปรากฏในภาพยนตรก็์ได้รบัแรงบนัดาลใจมาจากหนงัไทย

ยุคก่อน

ไมเ่พียงแต่สีเท่านั้น วิศษิฏ์ยังศกึษารายละเอียดต่าง ๆ ของงาน

สร้างภาพยนตร์ไทยในอดีต เช่น การจัดแสง “เราจัดไฟเหมือนสมัยก่อน

มาก สุมไฟเข้าไป แล้วหนังสมัยก่อนเขาจะให้นางเอกตาสวยหยาดเยิ้ม

มาก ก็จะมีไฟอีกดวงหน่ึงคอยจ้ีท่ีดวงตา ซ่ึงจะสวยมากแต่นักแสดง

ทรมานมาก พอสั่งคัตปุ๊บแกน�าตาเล็ดออกมาเลย” วิศิษฏ์กล่าว หรือ 

แม้กระท่ังตัวนางเอก วิศิษฏ์ก็ต้องการนักแสดงท่ีมีรูปลักษณ์คล้ายกับ

นางเอกเรื่อง แพรด�า ซึ่งได้ สเตลล่า มาลูก้ี มาแสดง

ตลอดจนการประชาสมัพนัธ ์วิศษิฏ์ยงัได้น�าแนวทางของหนงัไทย

สมยัก่อนมาใช้ อาทิ การแต่งนยิายเรื่อง ฟ้าทะลายโจร โดย ศ. จินดาวงศ ์

(ศิริพรรณ เตชจินดาวงศ์) ภรรยาของตน ซ่ึงก็ต้ังใจแต่งนามปากกา 

ให้เหมือนกับนักเขียนในอดีต และการท�าละครวิทยุทาง Fat Radio 

เนื่องจากภาพยนตรไ์ทยในอดีตมกัจะมสีิง่เหล่านีอ้อกพรอ้ม ๆ  กันไปด้วย 

นอกจากนีย้งัประชาสมัพนัธโ์ดยรถแห ่ท�าโชว์การด์ และท�าโปสเตอร์โดย 

เปี๊ ยก โปสเตอร ์และท่ีพเิศษคือการออกแบบฟอนต์เปน็ของตนเองชื่อว่า 

SR FahtalaiJone NP โดย โรจ สยามรวย

จากท่ึง! หนังไทย
สู่ภาพยนตรไ์ทยเรื่องแรกท่ีได้ไปคานส์

รายงาน

เมธากุล ชาบัญ นกัศกึษาฝกึงานหอภาพยนตร์

ฟ้าทะลายโจร
ร�าลกึ
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ส�าหรับการเป็นหนังไทยเรื่องแรกท่ีได้รับการคัดเลือกไปฉาย 

ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ก้อง ฤทธิ์ดี รองผู้อ�านวยการหอ-

ภาพยนตร ์เล่าถึงกระแสตอบรบัในครัง้นัน้ว่า พอไปในบรบิทต่างประเทศ 

ฟา้ทะลายโจร ได้รับการนยิามว่าเปน็ภาพยนตร ์“โพสต์โมเดิรน์” ซึ่งเปน็

ค�าใหม่ในยุคนั้น และได้รับการเขียนถึงเยอะมาก โดยมักถูกน�ามา 

เปรียบเทียบกับหนงัฮอลลีวูดคลาสสิก Gone with the Wind (๑๙๓๙) 

ตลอดจนหนังตระกูลคาวบอยแนว Spaghetti Western นอกจากนี้ยัง

พยายามประดิษฐค์�าขึ้นมาเพื่ออธบิายคณุลักษณะของภาพยนตรเ์รื่องนี้

อย่าง Spaghetti Mekhong หรือ Pad Thai Western ซึ่งก็แสดงใหเ้หน็

ว่าการรับรู้ของคนดูต่างชาติแตกต่างกับชาวไทย และน่าสนใจท่ีท้ังหมด

ล้วนน�ามาเชื่อมโยงเข้ากับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์

“ถ้าเขาเปรียบเทียบ Gone with the Wind กับหนังคาวบอย 

ยุโรปอย่างนี้ มันแปลว่าเขาเห็นว่าภาพยนตร์มันเดินทางไปเร่ือย ๆ มันมี 

คนใหมม่า แต่ว่าอิทธพิลหรือมรดกของหนังท่ีสรา้งไว้แต่เก่าแก่มนัก็สง่ผล

มาถึงคนท�าหนังรุ่นใหม ่แล้วก็กระจายไปท่ัวโลกด้วย” ก้องกล่าว

หลังจากกระแสความดังในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์  

ฟา้ทะลายโจร จึงได้มโีอกาสเดินทางต่อไปยงัเทศกาลภาพยนตรซ์นัแดนซ์ 

โดยบรษัิทมริาแมกซ ์(Miramax) เปน็ผูซ้ื้อไปจัดจ�าหนา่ยในสหรฐัอเมรกิา 

แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ ๙/๑๑ ทางมิราแมกซ์รู้สึกว่าไม่น่าเหมาะท่ีจะให้ 

คนอเมริกันดูอะไรเศร้า ๆ จึงขอให้วิศิษฏ์ตัดตอนจบใหม่แบบท่ีพระเอก

ไมต่าย  

“เราก็พยายามต่อสูน้ะว่าหนงัมนัถกูดีไซน์มาแบบนี ้ก็เถียงกันไป

เถียงกันมา จนเขาก็สง่เอดิเตอร์เปน็ฝร่ังมาเลย มาท่ีเมอืงไทยแล้วก็มานั่ง

ตัดขา้งผม ก็แก้จนพระเอกไมต่าย แล้วก็เปน็เวอร์ชนัท่ีไปฉายท่ีซันแดนซ์ 

เป็นเวอร์ชันท่ีเจ็บปวดมาก ดูไปแล้วก็ไมช่อบเลย รู้สึกว่าถ้าอเมริกาฉาย

เวอร์ชันนี้ขอฆา่ตัวตายดีกว่า ก็โชคดีท่ีเขายังตัดสินใจไมฉ่าย ไมรู่้ว่าด้วย

อะไรจนมิราแมกซ์มันปิดไป นานจน ๗-๘ ปีต่อมา มีบริษัท แมกโนเลีย 

(Magnolia) ซ้ือต่อไป แล้วแมกโนเลียก็ตัดสินใจว่าจะฉายฉบับด้ังเดิม  

เราก็ โห! ค่อยยังชั่ว ก็คือ ๗ ปีหลังจากนั้นอเมริกาถึงจะฉาย แต่ก็ได้ขา่ว

ว่าเจ๊งเหมือนกันนะครับ (หัวเราะ)” 

ในช่วงท้ายของการสนทนา ผู้ฟังหลายคนได้มาร่วมแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น เช่น ประวิทย์ แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์ กล่าวว่า 

“หนังเร่ือง ฟ้าทะลายโจร มันเป็นชัยชนะของการอนุรักษ์ภาพยนตร์  

ถ้าเกิดพี่ วิศิษฏ์ไม่ได้ดู ท่ึง! หนังไทย วันนั้น ผมว่าก็ไม่มีหนังเร่ือง  

ฟา้ทะลายโจร หรือถ้าท�าก็จะไมอ่อกมาเป็นอย่างนี้”

ขณะท่ี พิมพกา โตวิระ ผู้ก�ากับภาพยนตร์ ซึ่งขณะนั้นท�างาน 

เปน็นกัข่าวและมโีอกาสได้ตามไปท�าข่าวเรื่องนีท่ี้คานส์ด้วย มองว่าคนท่ี

ท�างานวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์ไทยรวมถึงพื้นท่ียังมีน้อยอยู่ จึงท�า 

ให้ขาดการสร้างองค์ความรู้ภาพยนตร์ไทยท่ีแข็งแกร่งไป ต่างจากสื่อ 

ตะวันตกท่ีสามารถมอง ฟา้ทะลายโจร แล้วเช่ือมโยงกับภาพยนตรต์ระกูล  

Spaghetti Western ได้ เชน่เดียวกับ ศาสวัต บุญศร ีอาจารยป์ระจ�าคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อได้ฟัง

แล้วก็เกิดความรู้สึกว่าหรือเรารู้จักประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยน้อย 

เกินไป

วิศิษฏ์ได้กล่าวท้ิงท้ายด้วยการขอบคุณผู้คนในช่วง ๒๐ ปีท่ี 

ผ่านมาท่ีคอยเขียนหรือพูดถึง ตลอดจนคอยเชียร์ผลงานของตนให้

สามารถไปต่อได้ รวมท้ังเหล่าคนดูรุ่นใหม ่ๆ ท่ีชอบในผลงานของตน 

“ก็ยังจะพยายามท�าอะไรท่ีถกูใจคนดอูยู่ จริง ๆ  เราไมไ่ด้มเีจตนา

ท่ีจะท�าอะไรเอาแต่ใจตัวเองขนาดนั้น คิดไว้ทุกเร่ืองว่ามนัจะได้เงินแต่มนั

ก็ไม่ได้ ตอนน้ีพยายามจะท�าเพื่อให้คนดูดูแล้วออกจากโรงด้วยความสุข 

ดูแล้วรู้สึกคุ้มกับเงินท่ีเสียไป เท่านี้ก็พอใจแล้ว” วิศษิฏ์กล่าว

ส�าหรับกิจกรรม ๒๐ ปี ฟ้าทะลายโจร และ Masterclass โดย  

วิศิษฏ์ ศาสนเท่ียง หอภาพยนตร์จะกลับมาจัดอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ คล่ีคลาย สามารถติดตามความ

เคล่ือนไหวได้ทาง www.face 

book.com/ThaiFilmArchive 

Page และ www.fapot.or.th   

*ตัดทอนและเรยีบเรยีงใหม่บางสว่นจาก
บทความฉบับเต็มท่ีเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
หอภาพยนตร ์www.fapot.or.th เมื่อวันท่ี  
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วิศษิฏ์ ศาสนเท่ียง และภาพต้นฉบับโปสเตอร ์ ในงาน ๑๐ ป ีฟา้ทะลายโจร ท่ีหอภาพยนตร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓



ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

๘

 ภาพยนตร์แต่ละเรื่องท่ีมอีงค์ประกอบการเล่าเรื่องคล้ายคลึง

กัน เช่น โครงเรื่อง ตัวละคร แก่นเรื่อง ความขัดแย้ง ฉาก จนกลายเปน็

ไวยากรณข์องประเภทภาพยนตร ์(Genre) ซึ่งองค์ประกอบในประเภท 

“ภาพยนตร์อาหาร” น่าจะมีอะไรบ้าง สิ่งท่ีขาดไม่ได้อย่างแรกเลยคือ 

อาหาร ตัวละครหลักจะเปน็เชฟหรือไมก็่ตาม มมุกล้องต่าง ๆ มกัเนน้

ไปท่ีอาหาร การถ่ายภาพระยะใกล้ การแพนภาพอาหารจนเต็มหนา้จอ 

ฉากหลักท่ีเปน็หอ้งครวัในรา้นอาหาร หอ้งครวัในบ้าน หอ้งรับประทาน

อาหาร อีกท้ังแนวการเล่าเรื่องของภาพยนตร์จะแสดงใหเ้หน็ตัวละคร

ท่ีต้ังค�าถามเก่ียวกับตัวตน อ�านาจ วัฒนธรรม ชนช้ัน ความสมัพันธผ์า่น

อาหาร 

 โดยหนังสือ Reel Food: Essays on Food and Film 

บรรณาธกิารโดย Anne L. Bower รวมบทความท้ังหมด ๒๒ บทความ 

จะช่วยให้ผู้ อ่านมีโอกาสศึกษาวิธีการท่ีอาหารเป็นตัวแทนของ

กระบวนการสื่อความหมายและสัญลักษณ์ในภาพยนตร์ และใหข้้อมลู

เชิงลึกท่ีเก่ียวข้องกับอาหารในทุกรูปแบบ แม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ 

จะเป็นไปตามค�าจ�ากัดความหรือถูกจัดหมวดหมู่ เป็นประเภท 

“ภาพยนตร์อาหาร” หรือ “ไมใ่ช่ภาพยนตร์อาหาร” ก็ตาม 

 ภาพรวมของ Reel Food ไม่ได้มีความประสงค์ให้ผู้อ่าน

ทบทวนประวัติศาสตร์เก่ียวกับภาพยนตร์และอาหาร แต่ก็มีบทความ

จ�านวนหนึ่งท่ีย้อนเวลากลับไป ๕๐ ปหีรอืมากกว่านัน้ เพ่ือเราจะได้เหน็

ว่าผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นก่อน ๆ น�าเสนออาหารอย่างไรในภาพยนตร์ 

ตัวอย่าง บทความของ Eric L. Reinholtz อธิบายถึงอุดมการณ์ของ

ชนชั้นและวัฒนธรรมบริโภคนยิมในยุคหนงัเงียบของ Buster Keaton 

นอกจากนั้น บทความของ Timothy P. Barnard ได้พาเราเข้าไปศกึษา

แง่มมุท่ีแตกต่างของภาพยนตรม์าเลเซยีในชว่งทศวรรษ ๑๙๕๐-๑๙๖๐ 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทอันทรงพลังของภาพอาหารในภาพยนตร์ท่ี

มีบทบาทต่อการสร้างเอกลักษณ์ประจ�าชาติอันเป็นการรวมกันของ

สังคม “สมยัใหม”่ และ “แบบด้ังเดิม” 

 ส�าหรับสิ่งหนึ่งท่ีเหน็ได้ชัดเจนจากบทความต่าง ๆ ใน Reel 

Food คือ บทบาทของอาหารในภาพยนตร์มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรง 

ในการผลิตและแพร่กระจายค่านิยม ความหมาย อุดมการณ์ ทั้งใน 

ด้านสงัคมและความคิด การบรโิภคอาหารสามารถเปน็ตัวแทนของการ

ผสมผสานวัฒนธรรมจากชาติอ่ืน ๆ  อีกท้ังในบางแง่มมุอาจเปน็ตัวแทน

ของความขดัแย้งทางเพศหรอืการนยิามทางเพศ ตัวอย่างการวิเคราะห์

ความหมายของความหมายของ

วิมลิน มีศิริวิมลิน มีศิริ



๙

ท่ีบรรณาธกิารหนงัสอืเล่มนีก้ล่าวถึง Eat Drink Man Woman (๑๙๙๔) 

ผลงานของ Ang Lee ในเรื่องนีก้ารจัดเตรียมอาหารได้ถูกน�าเสนอออก

มาอย่างมากมายผ่านฉากต่าง ๆ การน�าเสนอภาพของตัวละครท่ีชื่อ 

“ชู” (Chu) เปน็เชฟแนวอนรุกัษ์นยิมท่ีพยายามรกัษาคุณค่าด้ังเดิมของ

ชีวิตครอบครัวและศิลปะการท�าอาหาร แม้ว่าชีวิตสมัยใหม่จะเป็น

อุปสรรคท่ีขวางก้ันก็ตาม เขาเป็นเชฟระดับปรมาจารย์ในการปรุง

อาหารจีนแบบด้ังเดิม เราจะได้เห็นต้ังแต่การเริ่มต้นเตรียมวัตถุดิบ  

การสับ การหั่น การทอด การนึ่ง และวิธกีารเตรียมอาหารอ่ืน ๆ เราได้

เห็นอาหารนึ่งถูกวางลงบนจานอย่างประณีต ไก่ต้มท้ังตัวถูกวางลง 

ในจานก้นลึก หมูและซอสถูกใส่ลงไปผัดในกระทะอย่างช�านาญ และ

มมุกล้องท่ีแพนไปตามท่ีวางของ ชั้นวางมดี สมนุไพร เครื่องเทศ และ

ของหมักดอง ซึ่งตลอดการด�าเนินเรื่องราวสะท้อนได้ว่าการเตรียม

อาหารมีส่วนส�าคัญอย่างมากเหนือฉากของการรับประทานอาหาร 

จรงิ ๆ  และเมื่อถึงจุดหนึง่เราจะตระหนกัได้ว่าสิง่ท่ีถกูตระเตรียมไว้อยา่ง

ดีมากกว่าอาหารท่ีพร้อมรบัประทานคือมรดกทางวัฒนธรรมจีนด้ังเดิม

ท่ีถูกถ่ายทอดออกมา โดย Lee ผู้ก�ากับภาพยนตร์ได้ผสมผสาน 

หลายอย่างเข้าในภาพยนตร์ของเขาเพื่ อสร้างงานท่ีเต็มไปด้วย

วัฒนธรรมและประเพณ ีเขารอ้ยเรยีงฉากต่าง ๆ  ไมว่่าจะเปน็สถานการณ์

ของลูกสาวแต่ละคน การห้ามลูกสาวท�าอาหารเป็นอาชีพเพื่อหวังว่า 

จะไมใ่หเ้ธอเขา้สูว่งการงานท�าอาหารท่ีแสนจะเหนด็เหนื่อย และบางที 

“ชู” อาจเชื่อว่ามีเพียงผู้ชายเท่านั้นท่ีสามารถเป็นเชฟได้ รวมถึงฉาก

การท�าอาหารของ “ชู” ท้ังตอนอยู่บ้านและการท�างานท่ีร้านอาหาร  

มื้ออาหารของครอบครัวอันหรูหราเต็มไปด้วยการโต้เถียงและความ 

หา่งเหนิ ภาพการจราจรท่ีทอดยาวผา่นถนนกว้าง ทางแยกอันพลกุพล่าน 

ซึ่งบ่งบอกถึงความทันสมยั การเปล่ียนแปลงและเวลาท่ีผา่นไป 

 สิ่งท่ีนา่สนใจอีกประเด็นหนึ่งของ Reel Food คือการศกึษา

ท่ีต้ังค�าถามเก่ียวกับเพศ เชื้อชาติ การเปรยีบเทียบ “วัฒนธรรมชั้นสงู” 

กับ “วัฒนธรรมนิยม” การสร้างชาติ การย้ายถ่ิน การเปล่ียนแปลง 

รูปแบบทางเศรษฐกิจ สังคมพหุนิยม ตลอดจนศึกษาผ่านตัวละครใน

ประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่ เสรีภาพ การกดขี่ ปญัหาทางจิตใจ ความผดิปกติ

ของการกิน จิตวิญญาณของผูห้ญงิ ซึง่น�าเสนอผา่นผูห้ญงิในชนช้ันและ

อาชพีท่ีแตกต่างกัน จาก ๕ บทความ (ในตอนท่ี ๒ ของเล่ม) เนน้น�าเสนอ

การส�ารวจพลังเชงิสญัลักษณข์องอาหารท่ีแตกต่างกันจากท้ังภาพยนตร์

เรื่องยาว หนงัสั้น สารคดี ผลงานของผูก้�ากับภาพยนตร์จากหลายชาติ

หลากวัฒนธรรมไมว่่าจะเปน็ 301/302 (๑๙๙๕), After the Earthquake 

(๑๙๗๙), Babette’s Feast (๑๙๘๗), Chocolat (๒๐๐๐), Life is Sweet 

(๑๙๙๐), Like Water for Chocolate (๑๙๙๒), Raise the Red Lantern 

(๑๙๙๑), Salt of the Earth (๑๙๕๔), Superstar: The Karen  

Carpenter Story (๑๙๘๘), Years of Hunger (๑๙๘๐)

 หนงัสือยังมกีารน�าเสนอ “อาหาร” จากภาพยนตร์เก่ียวกับ

การกินเนื้อคน Delicatessen (๑๙๙๑), The Cook, the Thief, His Wife 

and Her Lover (๑๙๘๙) โดยท้ังสองเรื่องนีเ้ปล่ียนภาพจ�าของอาหาร

ให้กลายเป็นเรื่องการกินเนื้อคน การกินท่ีน่าสยดสยอง น่าขยะแขยง 

แต่ฉากการจัดเตรียมอาหารและการรับประทานอาหารก็ยังคงเป็นสิ่ง

ส�าคัญ อีกท้ังภาพยนตร์เรื่องอ่ืน ๆ ในหนังสือเล่มนี้อาจจะถูกมองว่า

ไม่ใช่ประเภทภาพยนตร์อาหาร เช่น Dracula (๑๙๓๑), Notorious 

(๑๙๔๖), Pulp Fiction (๑๙๙๔), Soylent Green (๑๙๗๓)  

แต่ภาพยนตร์เหล่านีช้่วยใหเ้ราเหน็การใช้อาหารในเชิงสัญลักษณ์และ

น�าเสนอแนวคิดท่ีส�าคัญหลายประการผ่าน “ภาพยนตร์และอาหาร” 

โดยใช้อาหารเป็นองค์ประกอบเพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ

อาหารจะถูกน�าเสนอออกมาในเชิงลบหรือเชิงบวก ไม่ว่าจะมีบทบาท

ส�าคัญหรือมีบทบาทรอง เราจะเห็นว่าท้ังสิ่งท่ีกินได้และกินไม่ได้ 

ล้วนแล้วแต่มคีวามหมาย ซึ่งเปน็ตัวก�าหนดลักษณะของตัวละคร ไมว่่า

จะเป็นตัวละครท่ีเจ้าระเบียบ ประนีประนอม ตะกละ โดยค�านึงถึง 

มมุมองและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมบางอย่าง ต้ังแต่อายุ ชาติพนัธุ ์

ระดับการศกึษา อาหารท่ียนืหยัดในการส่ือถึงเพศเปน็สิง่ท่ีเราสามารถ

ตีความได้อย่างง่ายดายในภาพยนตร์ เช่นเดียวกับอาหารมื้อใหญ่ท่ี 

บง่บอกถึงความสมัพนัธแ์ละการมสีว่นรว่มภายในครอบครวั ชุมชนทาง

ศาสนา งานรื่นเริงหรือการเดินทาง อาหารยังสามารถก�าหนดบทบาท

ของตัวละคร เช่น แมใ่นครัว หรือบ่งบอกถึงความผดิปกติ เช่น อาหาร

บูด เสยี ปรุงไมดี่ เปน็พษิ หรอืบอกเราเก่ียวกับความยากจนท่ีนา่สงัเวช

ของตัวละคร หรือการสรุปโดยรวมเก่ียวกับสุขภาพ หรือการใช้จ่ายท่ี

สุรุ่ยสุร่ายของตัวละคร 

 บทความของ Reel Food คือ การศึกษา “อาหาร” ใน

ภาพยนตร์แบบสหสาขาวิชา เช่น การละคร ปรัชญา วรรณคดีอังกฤษ 

ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา สตรีนยิม อาหารและโภชนาการ อเมริกัน

ศึกษา มานุษยวิทยา ภาษาต่างประเทศ และผู้เขียนบทความแต่ละ

บทความเขียนในประเด็นท่ีแตกต่างกันไป ซ่ึงพวกเขาไม่เพียงแต่จะ

อธิบายรายละเอียดเก่ียวกับความเข้าใจในภาพยนตร์เท่านั้น แต่ยัง 

น�าเสนอในรูปแบบการเขยีนและความเก่ียวขอ้งในประเด็นด้านวิชาการ

ท่ีหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านท�าความเข้าใจได้มากขึ้นว่าอาหาร

มีหน้าท่ีอย่างไร และมีส่วนในการน�าเสนอภาพยนตร์อย่างไร ฉะนั้น 

ผู้อ่านอาจจะได้เปิดมุมมองใหม่ให้เกิดข้ึนแก่ตนเองส�าหรับการดู

ภาพยนตร์ทุกประเภท   

ภาพปกหนงัสือ: ชาลี แชปลิน ก�าลังกินรองเท้าหนึ่งข้าง โดยภาพนีม้า

จากฉากคลาสสิกในภาพยนตร์เงียบ The Gold Rush (๑๙๒๕)



นอกเหนือจากโปสเตอร์หรือใบปิดหนังท่ีแฟนภาพยนตร์รู้จักกันดี สื่ออีก

ประเภทหนึ่งท่ีเคยผลิตขึ้นเพื่อประชาสัมพันธภ์าพยนตร์คือ โชว์การ์ด (Show Card) 

หรือเรียกแบบไทยว่า “หนงัแผน่” ซึ่งเปน็แผน่โชว์ภาพนิ่งของภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ 

ท่ีผู้สร้างเลือกมาเพื่อดึงดูดผู้ชม พร้อมใส่ข้อมูลโดยสังเขป โดยภาพยนตร์หนึ่งเรื่อง 

มักจะมีโชว์การ์ดหลายแบบ และโรงภาพยนตร์ไทยในอดีตจะมีตู้กระจกส�าหรับติด 

โชว์การ์ดเรียกน�าย่อยก่อนชมภาพยนตร์โดยเฉพาะ

ในยุคท่ีการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ผันเปล่ียนไปอยู่ในโลกออนไลน์และ

กลายเป็นไฟล์ดิจิทัลเกือบท้ังหมด ท�าให้โชว์การ์ดค่อย ๆ หมดความส�าคัญลงไป  

หอภาพยนตร์จึงขอน�าบางส่วนของโชว์การ์ดในคลังอนุรักษ์มาบอกเล่าให้ได้เห็น

ตัวอย่างการโฆษณาหนงัรูปแบบนีท่ี้แทบไมม่ใีครผลิตออกมาอีกแล้วในปจัจุบัน  

คลังอนุรักษ์

โชว์การ์ดภาพขาวด�าระบายสี

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน การเปล่ียนภาพ 

ขาวด�าเปน็ภาพสจึีงท�าได้สะดวกง่ายดายขึ้น แต่ในอดีตยุคท่ี

ไม่มีคอมพิวเตอร์เทคนิคนี้เป็นงานท่ีใช้ฝีมือความช�านาญ

และความอุตสาหะอย่างสูง เพราะต้องระบายด้วยมือจาก 

สีท่ีท�าข้ึนมาส�าหรับระบายภาพถ่ายขาวด�าโดยเฉพาะ  

เช่นเดียวกับโชว์การ์ดหนงัไทยในยุคแรก ๆ ท่ีต้องอาศยัช่าง

ผูเ้ชีย่วชาญบรรจงแต่งแต้มสสีนับนภาพถ่ายขาวด�าท่ีเจ้าของ

หนังเลือกมาเพื่อโปรโมตภาพยนตร์ จนเกิดเป็นสีสวยงาม

แปลกตาไปจากภาพถ่ายสีท่ัวไป 

โชว์การด์ภาพขาวด�าระบายสนีีม้าจากภาพยนตร์ไทย

เรื่อง กัลปงัหา พ.ศ. ๒๕๐๕ น�าแสดงโดย ชนะ ศรีอุบล และ 

เกศรนิ ปทัมวรรณ ซึง่ได้เดินทางไปถ่ายท�ากันท่ี ฝรัง่เศส, อิตาลี, 

อังกฤษ และอียิปต์ โดยได้คัดมาให้ชมเฉพาะภาพโปรโมต

ฉากต่างประเทศ ขนาด ๔๐ x ๕๑ ซม. และ ๓๐ x ๒๕ ซม. 

สังเกตว่าจะมรูีหรือรอยฉีกขาดตามมมุท้ังสี่มมุ เกิดจากการ

ท่ีโชว์การ์ดเหล่านี้เคยถูกติดและแกะไปตระเวนโชว์ใน 

ตู้กระจกตามโรงภาพยนตรต่์าง ๆ และด้วยความท่ีชา่งศลิป์

ต้องระบายสีโชว์การ์ดทีละใบท�าให้โชว์การ์ดภาพเดียวกัน

สามารถมโีทนสีมากกว่าหนึ่งแบบ

๑๐

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู



โชว์การ์ดท�ามือ

โชว์การ์ดพร้อมกรอบขนาด  

๖๓ x ๔๑ ซม. นี ้ เปน็งานประดิษฐ์

แบบท่ีสมยันีเ้รยีกว่า “ท�ามอื” หรอื 

DIY (Do I Yourself) ผูจั้ดท�าใช้

เทคนิคตัดปะภาพถ่ายขาวด�า 

นักแสดงลงบนฉากท่ีวาดระบาย

สีด้วยมือ และเขียนตัวหนังสือ

ประกอบอย่างบรรจง พรอ้มใสก่รอบ

สีชมพูไว้ให้เข้ากับชื่อเรื่อง เรียกได้ว่า

เปน็ของลิมเิต็ดอิดิชันท่ีมเีพียงชิน้เดียวในโลก 

โชว์การ์ดนี้มาจากเรื่อง วิมานรักสีชมภู ภาพยนตร์ไทย 

ป ี๒๕๐๕ สร้างโดย ธงชัยภาพยนตร์ ของ ธงชัย ศรีเสรี น�าแสดงโดย 

สรุสทิธิ ์สตัยวงศ ์และ สมจิตต์ ทรพัยส์�ารวย หอภาพยนตรไ์ด้รบัมอบ

มาพร้อมกับโชว์การ์ดแบบปรกติของหนังจากบริษัท ไทยฟิล์ม ซึ่ง 

ท�าหนา้ท่ีจัดจ�าหนา่ยภาพยนตร์ นบัเปน็ตัวอย่างมค่ีาของยุคสมยัท่ี

โชว์การ์ดหนา้โรงหนงัก�าลังเฟื่ องฟู   

*เรยีบเรยีงใหมจ่ากขอ้มลูท่ีเคยเขยีนเผยแพรท่างเฟซบุก๊หอภาพยนตร ์www.facebook.
com/ThaiFilmArchivePage  ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ ์๒๕๖๔

โชว์การ์ดภาพพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส

เทคนิคภาพถ่ายขาวด�ามาระบายสีด้วยมือทีละรูปต่อรูปบน 

โชว์การด์นัน้ เหมาะส�าหรบัการผลิตจ�านวนนอ้ย แต่หากต้องการผลิตจ�านวน

มากจะใช้วิธีพิมพ์ด้วยเครื่องจักร ซ่ึงสามารถพิมพ์สอดสีหรือผสมสีให้รูป 

ออกมาเป็นสีธรรมชาติได้ ระบบการพิมพ์แบบหนึ่งซึ่งนิยมใช้กันมานานคือ  

แม่พิมพ์โลหะ ท่ีใช้ตัวอักษรแต่ละตัวหล่อด้วยตะกั่ว และรูปภาพท่ีเป็น 

แมพ่มิพโ์ลหะหรอืบล็อก การพิมพ์แบบนีเ้รยีกว่า เลตเตอรเ์พรส (Letterpress) 

ซึ่งเวลาเดินเคร่ืองแม่พิมพ์จะกดลงบนกระดาษทีละแผ่น ๆ ท�าให้ได้ยิน 

เสียงดัง ฉับ-แกระ ๆ บางทีจึงเรียกกันว่า “พิมพ์ฉับแกระ”  

การท�าบล็อกรูปส�าหรับการพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส เริ่มจากพิมพ์

แสงผา่นฟล์ิมภาพถ่ายลงบนแผน่โลหะ แล้วน�าแผน่โลหะไปกัดน�ายาใหก้ลาย

เป็นแม่พิมพ์นูน ซึ่งมักเรียกว่า “บล็อกตะก่ัวกัด” เนื่องจากมีตะก่ัวเป็น 

ส่วนผสมหลัก ถ้าต้องการพิมพรู์ปสีธรรมชาติต้องท�าบล็อกแยกสามสีแล้วน�า

ไปพิมพ์ลงกระดาษทีละสี โดยสีท่ีใช้จะมเีพียงแมส่ี ๓ สี คือ แดง เขียว น�าเงิน 

สีท่ีได้จะออกมาดดีูเปน็ธรรมชาติหรอืไมอ่ยูท่ี่ความช�านาญหรอืความพถีิพถัิน

ในการแยกสที�าบล็อก ต่อมาเมื่อเกิดการพมิพท่ี์ก้าวหนา้กว่าคือแบบออฟเซต 

ซึ่งได้สีสันครบถ้วน สวยงาม และท�าได้สะดวกกว่า วิธีการพิมพ์แบบนี้จึง 

ค่อย ๆ เสื่อมความนยิมลง

โชว์การ์ดภาพพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรสขนาด ๓๙ x ๒๗ ซ.ม. ซึ่ง 

กลายเปน็ของหายากไปแล้วนี ้มาจากภาพยนตรไ์ทยเรื่อง ยอดพยศ ป ี๒๕๐๓ 

น�าแสดงโดย รัตนาภรณ์ อินทรก�าแหง และ มติร ชัยบัญชา

๑๑



ชวีติหมุนไป
Rolling Life 
ศิลปิน: THADA Lab 

งานท่ีต้ังใจน�าฟิล์มมาใชเ้ปน็พระเอกในการจัดแสดง เพื่อร�าลึกถึงก�าเนดิ

ของภาพยนตรท่ี์เริม่ต้นจากแผน่ฟล์ิม ศลิปนิเลือกใชฟ้ล์ิมถ่ายรูป ๑๒๐ ซ่ึงมขีนาด

เพียง ๖ x ๔.๕ ซม. มาท�าหนา้ท่ีท้ังแสดงภาพและรับภาพ ท�าใหเ้สนห่อ์ย่างหนึ่ง

ในการชมผลงานชิ้นนีก็้คือ ผูช้มต้องเข้ามาดูผลงานใกล้ ๆ คล้ายกับการดูหนงัใน

ยุคแรกเริ่มแบบถ�ามองท่ีผู้ชมต้องส่องดูผ่านช่องทีละคน เนื้อหาเร่ืองราวจะถูก

เล่าผา่นแอนเิมชันสองมติิท่ีมาปรากฏตัวอยู่บนแผน่ฟิล์ม ประกอบเสียงบรรยาย

ของ โดม สุขวงศ ์ผูก่้อต้ังหอภาพยนตร์ และเปน็ผูท่ี้ค้นพบหลักฐานการฉายหนงั

ครั้งแรกเมื่อวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๔๔๐ โดย ธวัชชัย ดวงนภา หนึ่งในศิลปินคู่ 

ในนาม THADA Lab ได้ขยายความถึงผลงานของพวกเขาว่า “เหตุผลท่ีอยากผกู 

๒ อยา่งเขา้ด้วยกันคือตัวแอนเิมชันท่ีเราวาดทุกอย่างเปน็ Frame-by-Frame เหมอืน 

กับหลักคิดของการถ่ายท�าภาพยนตร์ท่ีเปน็ Frame-by-Frame เหมอืนกัน” 

หอภาพยนตร์ก�าหนดให้วันท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๔๔๐ เปน็วันก�าเนดิภาพยนตรใ์นประเทศไทย จากหลักฐาน

ในหน้าหนังสือพิมพ์บางกอกไตมส์ท่ีลงประกาศว่าจะมีการ 

จัดฉายภาพยนตร์เก็บค่าเข้าชมในวันดังกล่าว เมื่อยังไมม่กีาร

ค้นพบว่ามกีารจัดฉายหนงัเก็บค่าชมจากสาธารณชนในสยาม

ก่อนหน้านี้ การฉายหนังครั้งนั้นจึงเป็นครั้งแรก ถือเป็นวันท่ี

มหรสพภาพยนตร์เกิดขึ้นในสยามอย่างเป็นทางการ โดย 

หอภาพยนตรไ์ด้จัดงาน “ฉลองวันเกิด” ภาพยนตร์ในประเทศ 

ไทยเรื่อยมา เพื่อถ่ายทอดข้อมูลองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ 

วันส�าคัญในหน้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของประเทศให้

สาธารณชนได้รับรู้ 

ในโอกาสครบรอบวันเกิดปีท่ี ๑๒๔ เมื่อวันท่ี ๑๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมา หอภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรม

ออนไลน์เปิดตัวนิทรรศการชุดใหม่ท่ีท�าขึ้นเฉลิมฉลองวาระ

ส�าคัญนีอี้กครั้ง ในชื่อ ปฐมกาลภาพยนตร์ในสยาม (Genesis: 

Video installations inspired by the birth of cinema in 

Siam) เป็นนิทรรศการแสดงงานวิดีโอจัดวางท่ีสร้างสรรค์ 

โดยศลิปนิรุ่นใหม ่๕ ท่าน ซึ่งได้รับโจทย์ใหถ่้ายทอดเรื่องราว

วันก�าเนิดภาพยนตร์ในสยามผ่านมุมมองแนวคิดของตน  

ผลิตเปน็ผลงานวิดีโอจัดวางจ�านวน ๕ ชิน้งาน จัดแสดง ณ หอ้ง

นทิรรศการ ชั้น ๓ อาคารสรรพสาตรศภุกิจ ซึ่งแต่ละงานล้วน

ตีความ วิพากษ์ และต้ังค�าถามกับ “วันก�าเนิดภาพยนตร ์

ในสยาม” ตามสไตล์คนรุ่นใหมอ่ย่างนา่สนใจ 

นิทรรศการปฐมกาลภาพยนตร์ในสยาม เริ่มต้น 

เส้นทางเข้าชมด้วยการจัดแสดงจากหอภาพยนตร์ เป็นการ

โหมโรงและเกริ่นน�าผูช้มด้วยข้อมลูประวัติศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง

กับวันก�าเนิดภาพยนตร์ให้ได้ทราบท่ีมาท่ีไป ภูมิหลังและ 

ภาพรวม หลักฐานท่ีค้นพบ ตลอดจนการประกอบสรา้งขอ้มลู

เหล่านั้นข้ึนเป็นโมเดล จ�าลองบรรยากาศของการฉายหนัง 

ครั้งแรกเพื่อให้ผู้เข้าชมเห็นภาพยิ่งขึ้น ถัดมาจึงเป็นโซน

ส�าหรบัจัดแสดงงานวิดีโอจัดวางของ ๕ ศลิปนิ ผลิตเปน็ผลงาน

วิดีโอจัดวาง จ�านวน ๕ ชิ้นงาน 

เรื่องจากปก

๑๒

ทีมงานนทิรรศการ



ท่ีระลึก 
Recollective Space 
ศิลปิน: ณัท เศรษฐธ์นา 

การเข้ามาของประดิษฐกรรมภาพยนตร์ล้วนเก่ียวพันกับการ

เดินทาง ประเด็นนีต้กตะกอนอยูใ่นงานวิดีโอจัดวางของศลิปนิ โดยเขา

ได้น�าภาพยนตร์เรื่อง A Trip to the Moon (๑๙๐๒) กับภาพยนตร์

บันทึกเหตุการณ์ในหลวงรัชกาลท่ี ๕ เสด็จประพาสยุโรปท่ีสวีเดน 

(๑๘๙๗) ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับการเดินทางเหมือนกันมาผสมผสานเข้า

ด้วยกัน และฉายหนงัท้ังสองเรื่องเขา้ไปยงัอุปกรณพิ์เศษท่ีสรา้งขึ้น จน

เกิดการซ้อนทับของเศษภาพและกระจายตัวของฟุตเทจเต็มผืนผนัง 

ปล่อยให้ผู้เข้าชมท�าหน้าท่ีรวบรวมปะติดปะต่อเศษช้ินส่วนเหล่านั้น 

และท�าความเข้าใจเส้ียวของประวัติศาสตรใ์นแบบของตนเอง

(โพธิ)์
(Pho) 

ศิลปิน: สะรจุ ศุภสุทธเิวช 

เล่าเรื่ องราวประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ท่ี 

แตกต่างกันของชว่งเวลาผา่นสถานท่ีเดียวกันในจุดท่ี

มกีารฉายภาพยนตร์ครัง้แรก ควบคู่ไปกับค�าบอกเล่า

ของคนในชุมชนย่านสามยอดท่ีบรรยายบรรยากาศ

ของพ้ืนท่ีนี้ในอดีตเมื่อ ๔๐ ปีก่อน วิดีโอจัดวางของ

เขาวางองค์ประกอบด้วยทีวี ๓ จอท่ีแขวนล้อมรอบ

ต้นโพธิ์ประดิษฐ ์ ตัวแทนของต้นโพธิ์ใหญ่ท่ีปัจจุบัน

ยืนตระหง่านอยู่ถัดจากสถานีรถไฟใต้ดินสามยอด 

สถานท่ีซึ่ งสันนิษฐานว่าเป็นท่ีต้ังของโรงละคร 

หม่อมเจ้าอลังการ โดยมีทีวีอีกจอแสดงภาพสามมิติ

ของหลักหมายท่ีหอภาพยนตรเ์คยปกัไว้เพื่อประกาศ

จุดนบัหนึ่งประวัติศาสตร์ภาพยนตรข์องประเทศ ถกู

จัดวางซุกตัวอยู่มุมห้องราวกับจะบอกว่าสิ่งเหล่านี ้

ยังคงหลบเร้นจากการรับรู้ของผูค้น  

๑๓



๑๔

หลายส่ิงหลายอย่างในชุดนิทรรศการเราไม่อาจบรรยาย 

รายละเอียดออกมาได้เป็นตัวหนังสือ เพราะเป็นสิ่งท่ีผู้ชมจะต้อง

เข้าไปสัมผสับรรยากาศและซมึซบัประสบการณน์ีด้้วยตัวเอง หวังว่า 

เร็ว ๆ นี้นิทรรศการปฐมกาลภาพยนตร์ในสยามจะได้เปิดต้อนรับ 

ผูเ้ยีย่มชมอย่างเปน็ทางการ ติดตามขา่วสารกิจกรรมของหอภาพยนตร์

ได้ท่ี https://www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage

แสงมวับอด
Blinded by the Light 
ศิลปิน: ชนสรณ์ ชยักิตติภรณ์ 

ศิลปินได้ต้ังค�าถามว่าหลังจากวันแรกท่ี

ภาพยนตร์ถูกฉายนั้น ภาพยนตร์ได้กลายเป็นอะไร 

และถูกใช้ไปกับอะไรบ้าง ต้ังแต่วันท่ีแสงจากจอ 

ภาพยนตร์กระทบกับตาของผู้ชมเป็นครั้งแรก  

แสงนีก็้สรา้งปรากฏการณ์ต่าง ๆ มากมาย “แสงจาก

ภาพยนตรเ์ลือกจดจ�าแค่คนไม่ก่ีคน แต่แสงเดียวกัน

นี้ก็เป็นเงาทับคนอีกหลายคนท่ีตายไป” ผลงาน 

ถูกจัดแสดงในรูปแบบการแบ่งจอ (Split Screen)  

บอกเล่าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ผ่านคนท�าและ 

คนดู โดยครอบคลุมวงจรชีวิตของภาพยนตร์ต้ังแต่

การสร้าง การฉาย จนถึงการชม เขาผสมผสาน 

ฟุตเทจภาพประกอบกับเสียงสัมภาษณ์ของกลุ่มคน

ท่ีเล่าถึงการดูหนังครั้งแรกในชีวิต และความในใจ 

ของคนเบื้องหลังท่ีท้ังเย้ยหยนัและยดึโยงกับงานท่ีรกั 

มท้ัีงล้มเหลวและส�าเร็จ ท้ังจดจ�าและถูกลืม  

สะเก็ดประกาย 
Spark From the Past 
ศิลปิน: อชติพนธิ ์เพียรสุขประเสรฐิ

งานท่ีค้นหาความเช่ือมโยงกันของความรู้ ผ่าน

วัตถุและหลักฐานท่ีจับต้องได้ รวมถึงตัวสถาบันท่ีเป็น 

ผูค้้นคว้ารวบรวมและตีแผอ่งค์ความรูอ้ยา่งหอภาพยนตร์ 

ศิลปินได้อุปมาการอ่านองค์ประกอบเหล่านี้กับการ  

“ปกัหมดุ” โดยเลือกแขวนจอภาพยนตรไ์ว้เปน็ศนูยก์ลาง

ของงานจัดแสดงเพ่ือรับแสงจากโปรเจกเตอรท่ี์ฉายเขา้มา

จากท้ังสองด้าน จอด้านหนึ่งปักเข็มหมุดท่ีเต็มไปด้วย 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์กระจายอยู่ท่ัวท้ังผนื อีกด้าน

จึงเห็นปลายแหลมของหมุดท่ีทะลุผ่านฝั่ งเข้ามาและถูก

ตกกระทบโดยแสงจากโปรเจกเตอร์ อชิตพนธิเ์ปรียบจุด

เล็ก ๆ ของข้อมลูความรู้กับสะเก็ดหมดุท่ีกระจัดกระจาย 

เมื่อผา่นการประกอบสรา้งและตีความก็จุดประกายใหเ้กิด

ความรู้ใหมแ่ผข่ยายไมส่ิ้นสุด



กระจกสไลด์เป็นสิ่งท่ีอยู่คู่กับโรงภาพยนตร์ไทยสมัยก่อน 

เพราะเป็นส่ือส�าคัญในการแจ้งข้อมูลหรือสื่อสารกับผู้ชมในรอบฉาย

ภาพยนตร์แต่ละรอบ ภาพนิ่งบนกระจกสไลด์โรงภาพยนตร์ม ี

หลากหลายประเภท เช่น ภาพโฆษณาสินค้า ภาพโปรโมตภาพยนตร์ 

ภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือนโยบายต่าง ๆ ของรัฐ ภาพการ 

หาเสียงของนกัการเมอืง รวมไปถึงภาพบุคคลส�าคัญท่ีฉายเพื่อใหผู้ช้ม

แสดงความเคารพ ก่อนจะมีการผลิตภาพเคล่ือนไหวขึ้นมาท�าหน้าท่ี 

ดังกล่าวแทนอย่างทุกวันนี้

เมื่อกลายเปน็ของพน้สมยั หอภาพยนตรจึ์งทยอยได้รบักระจก

สไลด์โรงภาพยนตร์ในอดีตมาอนุรักษ์ไว้จ�านวนหนึ่ง ซึ่งบางแผ่นนั้นมี

ความหมายท่ีพิเศษโดดเด่นออกไป อย่างเช่นกระจกสไลด์พระบรม-

ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๘ และภาพ 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม อันเป็นตัวอย่างส�าคัญของยุคท่ีโรงหนัง 

ในเมืองไทยมีธรรมเนียมการฉายรูปพระบรมฉายาลักษณ์กับเพลง

สรรเสริญพระบารมี และการฉายรูปกับเพลงเพื่อสดุดี จอมพล ป.  

พิบูลสงคราม ซึ่งนบัว่าแตกต่างจากช่วงเวลาท่ัว ๆ ไป  

เป็นท่ีทราบกันดีว่า ทุกรอบท่ีมีการฉายภาพยนตร์ในโรง

ภาพยนตร์ท่ัวไปของไทยจะต้องมีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี

ควบคู่ไปกับการฉายพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์เพื่อให้

ผู้ชมถวายความเคารพ ซึ่งแต่เดิมนั้นจะเกิดข้ึนหลังจบภาพยนตร์ 

อย่างไรก็ตามในอดีตยังมีผู้ท่ีคิดจะฉายรูปผู้น�าทางการเมืองคนอ่ืน

นอกจากกษัตริย์ เช่น ในสมัยรัชกาลท่ี ๗ ปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์ 

ศรีกรุง ฉบับเดือนตุลาคม ๒๔๗๑ ว่า มีโรงหนังของคนจีนบางโรงใน

กรุงเทพฯ ได้ฉายรูป ดร.ซุน ยัตเซ็น และเปิดเพลงชาติจีน หลังฉาย

ภาพยนตร์ จนถูกต�ารวจท้องท่ีเรียกมาสั่งห้ามฉาย ให้ฉายพระบรม

ฉายาลักษณ์พระเจ้าแผน่ดินไทยและบรรเลงเพลงสรรเสริญเท่านั้น

จนกระท่ังถึงยุคของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายก-

รัฐมนตรีสมัยแรก ซึ่งตรงกับรัชสมัยของในหลวงรัชกาลท่ี ๘ จึงเกิด

ธรรมเนยีมการเปดิเพลง “สดุดีพิบูลสงคราม” พรอ้มฉายรูปจอมพล ป. 

ให้ประชาชนยืนท�าความเคารพก่อนการฉายภาพยนตร์ โดยเพลง 

ดังกล่าวเริม่ต้นมาพรอ้มกับภาพยนตรเ์รื่อง บา้นไร่นาเรา ท่ี จอมพล ป. 

พิบูลสงคราม เขียนเค้าโครงเรื่องให้กองภาพยนตร์ทหารอากาศสร้าง 

เพ่ือปลูกฝังแนวคิดในการสร้างชาติและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชน  

อันสอดคล้องไปกับนโยบายรัฐนยิมในขณะนั้น   

ภาพยนตร์เรื่ องนี้มีเพลงประกอบอยู่ ๓ เพลง คือเพลง  

“บ้านไร่นาเรา” “คืนเดือนหงาย” และ “สดุดีพิบูลสงคราม” ท้ังหมด

กระจกสไลด์
รูปจอมพล ป. และรชักาลที ่๘
หลักฐานจากโรงหนังยุค “เชื่อผู้น�า ชาติพ้นภัย”  

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

๑๕

นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์



แต่งท�านองโดย พระเจนดุริยางค์ และม ีขุนวิจิตรมาตรา เปน็ผูแ้ต่งค�าร้อง 

ในขณะท่ีสองเพลงแรกนั้นสัมพันธ์กับเรื่องท่ีว่าด้วยการกสิกรรมและ 

ความรักของกสิกรไทย แต่เพลงสดุดีพิบูลสงครามนี้มีเนื้อหาและบริบทท่ี 

แตกต่างออกไป ราวกับเปน็ค�าขวัญของเรื่อง โดยมคี�าร้องว่า 

ไชโยวรีะชนชาติไทย 
ตลอดสมัยท่ีไทยมี

ประเทศไทยคงชาตร ี
ด้วยคนดีผยองไชย

ท่านผู้น�าพิบูลสงคราม 
ขอเชดินามเกรกิไกร
ขอด�ารงคู่ชาติไทย 

น�าชาติใหไ้พบูลย์เทอญฯ

ขุนวิจิตรมาตราได้เขียนเล่าถึงแนวคิดในการแต่งเพลงนี้ไว้ใน

หนงัสือ “๘๐ ป ีในชีวิตของข้าพเจ้า” ว่า ระหว่างการท�าหนงั บา้นไร่นาเรา 

พระเจนดุริยางค์ได้แต่งท�านองเพลงนี้ให้ฟังเพื่อให้ตนใส่ค�าร้อง เป็นเพลง 

ท่ีไม่เก่ียวกับเรื่อง แต่งขึ้นส�าหรับ “ท่านผู้น�า” โดยเฉพาะ เมื่อคิดค�าร้อง 

ได้แล้ว ขุนวิจิตรมาตราบอกว่ารู้สกึว่าส้ัน แต่พระเจนดรุยิางค์กล่าวว่า ค�าร้อง

นั้นเหมาะดีแล้ว เพราะเปน็เพลงสดุดีเฉพาะบุคคลพอเปน็เกียรติ ใช้ในพิธี

หรอืโอกาสท่ีส�าคัญเท่านัน้ ผดิกับเพลงสรรเสรญิพระบารมท่ีีต้องยาวเพราะ

ต้องการใหค้นยืนสงบนิง่นาน ๆ  หรือเพลงชาติเปน็เพลงขนาดกลาง ๆ  และ

ใหค้นสงบอยู่พอสมควร 

นอกจากขุนวิจิตรมาตรา สง่า อารัมภีร ซึ่งเปน็หนึ่งในทีมงานของ 

บา้นไรน่าเรา ยงัได้เล่าถึงเบ้ืองหลังการแต่งเพลงนีท่ี้ต่างออกไปในบทความ 

“ผมก็ร่วมแต่งเพลง สดุดี ป. พิบูลสงคราม” ว่า เพลงนี้ นาวาอากาศเอก  

ขุนสวัสด์ิฑิฆัมพร ผู้อ�านวยการกองภาพยนตร์ทหารอากาศ เป็นผู้มอบให้

พระเจนดุริยางค์แต่งท�านอง และขุนวิจิตรมาตราแต่งค�าร้อง เพื่อถ่ายฉาก

แรกของเร่ืองท่ีจะปรากฏหลังจากจบไตเติล โดยก�าหนดให้คณะนักร้อง 

ทหารอากาศมาร่วมขับร้องเพลงสดุดีพิบูลสงครามนี ้ภายใต้รูป จอมพล ป. 

พิบูลสงคราม และธงชาติไทย แต่ก่อนจะถ่ายท�า เนื้อร้องท่ีขุนวิจิตรมาตรา

แต่งไว้ส�าเรจ็แค่ครึง่เดียว ขุนสวัสด์ิฯ จึงต้องใหที้มงานรวมถึงสง่ามารว่มกัน

แต่งจนเสร็จสิ้น 

บา้นไรน่าเรา เขา้ฉายเมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๔๘๕ ท่ีโรงภาพยนตร์

ศาลาเฉลิมกรุง ซึง่คงเปน็วันแรกท่ีเพลงดังกล่าวได้เผยแพรใ่นโรงภาพยนตร์ 

พร้อมด้วยภาพ “ท่านผู้น�า” ท่ีปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ ตามข้อเขียนของ

สง่า อารัมภีร และน่าจะเป็นท่ีมาให้เกิดธรรมเนียมการเปิดเพลงสดุดี 

พิบูลสงครามและฉายภาพจอมพล ป. ก่อนเริ่มฉายภาพยนตร์ ควบคู่กับ

เพลงสรรเสริญพระบารมหีลังจบภาพยนตร์ในเวลาต่อมา 

๑๖

ภาพบน: เนื้อเพลง สดุดีพิบูลสงคราม และจุดประสงค์ของเรื่อง บา้นไร่นาเรา จาก
สูจิบัตรภาพยนตร์ บา้นไร่นาเรา

ภาพหน้าขวา: เคร่ืองฉายกระจกสไลด์ในโรงภาพยนตร์สมัยก่อน จัดแสดงอยู่ใน
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย



อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นยุคสมัยแห่งการรณรงค์ให้ “เชื่อผู้น�า  

ชาติพ้นภัย” อย่างแข็งขัน แต่ธรรมเนียมการเคารพภาพและเพลงสดุดี

ผู้น�าก่อนชมภาพยนตร์นี้กลับสร้างความไม่พอใจอย่างมาก โดยในค�า

บรรยายฟ้องของ ปรีดี พนมยงค์ ท่ีมีต่อ รอง ศยามานนท์ เรื่องการ

บิดเบือนข้อเท็จจริงท่ีมต่ีอปรีดีในหนงัสือ “ประวัติศาสตร์ไทยในระบอบ

รัฐธรรมนญู” ท่ีรองเขียนขึ้นในป ี๒๕๒๐ นั้น ได้มกีารกล่าวถึงเหตุการณ์

ดังกล่าว เช่น ค�าใหก้ารของพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาท่ีได้ประทาน

แก่คณะกรรมการอาชญากรสงครามเมื่อป ี๒๔๘๘ ท่ีเหน็ว่าการ “เอารูป

ไปฉายในโรงหนงัใหค้นท�าความเคารพโดยมกีารบังคับ” ของจอมพล ป. 

นั้น เปน็ส่วนหนึ่งของการกระท�า “เพื่อจะเปน็พระเจ้าแผน่ดินเสียเอง”

นอกจากนีป้รดีียังได้กล่าวถึงเหตกุารณท่ี์นกัศกึษาเตรยีมปรญิญา

แห่งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองกลุ่มหนึ่งไม่ยอมลุก 

ขึ้นยืน เมื่อมีการฉายภาพจอมพล ป. พร้อมเพลงสดุดีพิบูลสงครามใน 

โรงภาพยนตร์ ทางทหารจึงได้มาแจ้งแก่ปรีดีในฐานะผู้ประศาสน์การ

มหาวิทยาลัยใหล้งโทษนกัศกึษากลุ่มนั้น แต่ปรีดีกล่าวว่า ตนไมเ่หน็ด้วย

กับธรรมเนยีมนี ้เพราะจะท�าใหป้ระชาชนเหน็ว่าจอมพล ป. ท�าตนเทียบ

เท่าพระมหากษัตริย์ วิธกีารเช่นนีม้แีต่โรงภาพยนตร์ในอิตาลีท่ีถูกบังคับ

ใหฉ้ายภาพมสุโสลินเีท่านัน้ จึงได้ใหน้ายทหารผูน้ัน้เรยีนแก่จอมพล ป. ว่า 

ขอใหถ้อนค�าสั่งท่ีใหโ้รงภาพยนตรฉ์ายภาพของท่านเสีย รวมท้ังปรีดียัง 

ได้สอบถามนักศึกษาถึงสาเหตุไม่ยืนท�าความเคารพ ได้ความว่าเพราะ 

เห็นว่าไม่มีกฎหมายฉบับใดบังคับ ในขณะเดียวกันนิสิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยยังได้แสดงความเห็นใจท่ีเพื่อนต่างสถาบันถูกคุกคาม และ

เหน็พ้องว่าไมม่กีฎหมายใดท่ีลงโทษเรื่องดังกล่าวได้ 

ในชว่งเวลาดังกล่าวเปน็ช่วงท่ีประเทศไทยก้าวเขา้สูส่งครามโลก

ครั้งท่ี ๒ อย่างเต็มตัว วงการภาพยนตร์ไทยค่อย ๆ ซบเซา ในขณะท่ี

ภาพยนตร์ต่างประเทศก็เริม่ขาดแคลน โรงภาพยนตรห์ลายโรงจึงได้เปดิ

ท�าการแสดงละครเวทีท่ีเริ่มเฟื่ องฟูขึ้นมา ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปยังข้อเขียน

ของ สง่า อารัมภีร เขายังได้กล่าวอีกว่า ธรรมเนียมการฉายรูปและเปิด

เพลงสดดีุพบูิลสงครามนีไ้ด้เขา้ไปอยูใ่นการแสดงละครเวทีท่ีโรงภาพยนตร์

ศาลาเฉลิมกรุงด้วย โดยก่อให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายเมื่อมีการประกาศ 

ให้ผู้ชมยืนท�าความเคารพ แต่กลับมีเสียงตะโกนต่อต้านอยู่เป็นระยะ  

นานวันเข้าก็ลุกลามไปจนถึงเอามดีมากรีดท�าลายเบาะ สุดท้ายจึงต้องมี

ค�าสั่งใหห้ยุดธรรมเนยีมดังกล่าวไป 

กระจกสไลด์รูปจอมพล ป. พิบูลสงคราม และพระบรมฉายาลักษณ์ 

รัชกาลท่ี ๘ ท่ีหอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้นี้ ได้รับมอบมาจากทายาทของ  

เนย วรรณงาม หนึ่งในผูบุ้กเบิกโรงหนงัในแถบภาคเหนอืและภาคอีสาน 

รวมท้ังเป็นเจ้าของโรงหนังและสายหนังเฉลิมวัฒนาท่ีนครราชสีมา ซึ่ง

รวมอยู่ในชุดกระจกสไลด์อ่ืน ๆ  ของยุค “เช่ือผูน้�า ชาติพน้ภัย” อีกจ�านวน

หนึ่ง เมื่อพิจารณาจากหลักฐานและประวัติศาสตร์จากความทรงจ�า 

ต่าง ๆ จึงสันนิษฐานได้ว่า นี่เป็นกระจกสไลด์ท่ีเคยผ่านการฉายให้

ประชาชนยืนท�าความเคารพในโรงภาพยนตร์ต้ังแต่ปี ๒๔๘๕ จนถึง 

๒๔๘๗ อันเปน็ปท่ีีจอมพล ป. ออกจากต�าแหนง่นายกรฐัมนตร ีพร้อมกับ

การจบไปของนโยบายและการบังคับปฏิบัติหลายอย่างท่ีเขาก�าหนดขึ้น

ท่ีส�าคัญการมีอยู่ของกระจกสไลด์สองแผ่นจากเจ้าของโรงหนัง

ทางภาคอีสานนี ้เปน็หลักฐานยนืยันว่าธรรมเนยีมการฉายรูปใหป้ระชาชน

ท�าความเคารพท้ังก่อนและหลังชมภาพยนตร์นั้น นอกเหนือจากใน

กรุงเทพมหานคร นา่จะต้องเกิดขึน้ในโรงภาพยนตร์ต่างจังหวัดด้วย ตาม

ข้อเขียนของบุคคลส�าคัญต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวอ้างมา

ปัจจุบันหอภาพยนตร์ได้น�ากระจกสไลด์ประวัติศาสตร์ท้ังสอง

แผ่น ซึ่งมาจากแหล่งเดียวกันและมีรูปลักษณะทางกายภาพเหมือนกัน 

จัดแสดงอยูใ่นพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เพ่ือเปน็กรณีศกึษาถึงเหตกุารณ์

พิเศษท่ีครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นในโรงภาพยนตร์ของไทย และเป็นเคร่ืองมือ

ในการเรยีนรูข้องผูท่ี้ต้องการค้นคว้าทางวิชาการเพ่ือช�าระขอ้มลูดังกล่าว

ใหช้ัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป   

*เผยแพร่ครั้งแรกในเว็บไซต์หอภาพยนตร์ www.fapot.or.th เมื่อวันท่ี ๑ มถิุนายน ๒๕๖๔ 

๑๗

ข้อมลูประกอบการเขียน
-  สัมภาษณ์ โดม สุขวงศ ์
-  สูจิบัตรภาพยนตร์เรื่อง บา้นไร่นาเรา พ.ศ. ๒๔๘๕ 
-  หนงัสือ “๘๐ ป ีในชีวิตของข้าพเจ้า” โดย ขุนวิจิตรมาตรา พ.ศ. ๒๕๒๓
-  บทความ “ผมก็ร่วมแต่งเพลง สดุดี ป. พิบูลสงคราม” โดย สง่า อารัมภีร 

จากนติยสารต่วยตูน ปกัษ์แรก ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
-  หนังสือ “บางเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ” โดย 

ปรีดี พนมยงค์ ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



ในทุกการสนทนาเรื่องนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์  

แทบไมม่คีร้ังไหนท่ีไมม่กีารเปรยีบเทียบกับความส�าเรจ็ของประเทศเกาหลีใต้ 

เมื่อเดือนเมษายนท่ีผา่นมา งานประชุมวิชาการ Perspectives on Contem-

porary Korea Conference  ท่ีจัดผา่นระบบออนไลนโ์ดย Nam Center for 

Korean Studies, University of Michigan ได้ก�าหนดหัวข้อหนึ่งในการ 

น�าเสนองานวิชาการว่า Perspectives on Contemporary South Korean 

Film Industry โดยอุทิศเวลาหลายชั่วโมงให้กับงานของนักวิชาการด้าน

ภาพยนตรห์ลายคน ท่ีท้ังทบทวน ฉายภาพการเติบโต ความส�าเรจ็ และปญัหา

ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีใต้ในช่วงประมาณ ๓๐ ปีท่ีผ่านมา ซึ่ง 

มักถูกยกเป็นภาพความส�าเร็จท่ีรุ่งโรจน์และน่าต่ืนเต้นท่ีประเทศในเอเชีย 

รวมท้ังประเทศไทย เฝ้ามองและศึกษาเป็นตัวอย่างเพื่อพยายามถอดรหัส

และด�าเนนิรอยตาม

หอภาพยนตรเ์หน็ว่างานวิเคราะหข์องนกัวิชาการเกาหลีบางท่านใน

งานสมัมนานี ้มคีวามนา่สนใจ เพราะเปน็การน�าเสนอผา่นข้อมลูจรงิ ตัวเลข 

และการตกตะกอนทางความคิด จึงขอน�าเสนอประเด็นท่ีส�าคัญเพื่อเป็น

ประโยชนต่์อผูอ่้านชาวไทยในการคิดค�านงึถึงนโยบายส่งเสริมภาพยนตร์ 

  ความตกต�่าและการคืนชีพ ค.ศ. ๑๙๙๐-๒๐๒๑

อาจารย์โช จูยอง หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Korean Film Archive  

ไล่เรียงให้เห็นการเดินทางของนโยบายและอุดมการณ์ของรัฐบาลเกาหลีใน

การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ด้อยา่งชดัเจน อาจารยโ์ชเล่าว่า ภาพยนตร์

เกาหลีตกต�าอย่างหนักในช่วงทศวรรษท่ี ๑๙๗๐ ภายใต้การปกครองของ

เผด็จการทหาร ซึ่งควบคมุการแสดงออกของศลิปนิอยา่งเขม้งวด จุดเปล่ียน

เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ. ๑๙๗๙ เมื่อมกีารลกุฮอืโดยประชาชน ต่อเนื่องมายังกลาง

ทศวรรษท่ี ๑๙๘๐ เมื่อมกีารผอ่นคลายการเซ็นเซอรท่ี์ขดักับหลักรฐัธรรมนญู 

ถึงกระนั้นภาพยนตร์เกาหลียังคงต้องเผชิญกับการรุกหนักของ 

ฮอลลีวูดท่ีครองส่วนแบ่งตลาดอย่างมหาศาลเช่นเดียวกับหลายประเทศ 

ในโลก ค.ศ. ๑๙๙๓ หนงัเกาหลีมสี่วนแบ่งการตลาดเพียง ๑๕% อีก ๘๕% 

เป็นหนังน�าเข้าจากอเมริกา นี่เป็นส่วนแบ่งท่ีต�าท่ีสุดต้ังแต่มีการเก็บตัวเลข

กันมา ท้ัง ๆ  ท่ีเกาหลีมรีะบบ Screen Quota หรอืกฎหมายท่ีบงัคับใหโ้รงหนงั

ต้องฉายหนงัเกาหลีตามจ�านวนท่ีระบุไว้ 

ทกุอยา่งพลิกผนัใน ค.ศ. ๑๙๙๓ ประธานาธบิดีคิม ยองซมั เปน็ผูน้�า

คนแรกท่ีเห็นความส�าคัญของ “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม” หรือ Cultural 

Industry เมื่อได้รับต�าแหนง่ประธานาธบิดี เขากล่าวว่า “ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ศิลปะและวัฒนธรรมจะเป็นอุตสาหกรรมท่ีทรงอ�านาจผ่านการพัฒนาส่ือ

ทัศน์ท่ีทันสมัย การแข่งขันระหว่างชาติมหาอ�านาจต่าง ๆ จะเข้มข้นด้วย 

‘สงครามวัฒนธรรม’ ดังนั้นเกาหลีต้องพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมท่ีตอบ

สนองวิสัยทัศนน์านาชาติ เพิ่มมลูค่าของสินค้า”

จะเหน็ได้ว่าเกาหลีมวิีสัยทัศนว่์าด้วยการสง่เสรมิสนิค้าทางวัฒนธรรม 

รวมท้ัง “อ่านขาด” ว่าศตวรรษท่ี ๒๑ จะเปน็การฟาดฟันกันด้วยอ�านาจทาง

วัฒนธรรม ก่อนชาติอ่ืน ๆ ในเอเชียถึงเกือบ ๓๐ ปี

  ยุคทอง ค.ศ. ๑๙๙๘-๒๐๐๘

ปัจจัยส�าคัญอีกประการ คือการท่ีคนท�าหนังและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

หวัก้าวหนา้ เริม่เขา้มาก�าหนดทิศทางของนโยบายต้ังแต่กลางทศวรรษท่ี ๙๐ 

ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปิดกว้างทางความคิด ท้ังนี้อาจารย์โชเล่าต่อว่า  

ช่วง ค.ศ. ๑๙๙๘ ถึง ๒๐๐๘ ของประธานาธิบดีสองคน คิม แดจุง และ  

โน มูฮยอน เป็น ๑๐ ปีแห่งการก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมบันเทิงอัน 

โชติช่วงและทรงอิทธิพลของเกาหลี เป็นการยึดหัวหาดในแนวรบด้าน

วัฒนธรรมตามท่ีประธานาธิบดีคนก่อนหน้าคาดการณ์ไว้ไม่ผิด ประเด็น

ส�าคัญในช่วงเวลานี ้ได้แก่

• ค.ศ. ๒๐๐๑ หนงัเกาหลีมสี่วนแบ่งการตลาด ๕๐% เปน็ครั้งแรก

• ค.ศ. ๒๐๐๔ ส่วนแบ่งของหนังเกาหลีขึ้นไปถึง ๕๙% พอถึง ค.ศ. 

๒๐๐๖ พุง่ขึน้ไปอีกถึง ๖๓% แสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนว่า ความต่ืนตัว

ของคนดูท่ีจะดูหนงัชาติตัวเองเปน็พลังผลักดันท่ีมอี�านาจอย่างยิ่ง

• การถือก�าเนดิของ Content Industry ค�าค�านีห้ลายประเทศเพิ่งจะ

ต่ืนเต้นกัน แต่เกาหลีสร้างนโยบายคอนเทนต์ในฐานะหัวหอกทาง

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมมาต้ังแต่ราว ค.ศ. ๒๐๐๐ 

นโยบายภาพยนตรเ์กาหลี
๓๐ ปีแห่งอุดมการณ์
วฒันธรรม

บทความพิเศษ

ก้อง ฤทธิดี์

๑๘

Old Boy (๒๐๐๔)Old Boy (๒๐๐๔) My Sassy Girl (๒๐๐๑)My Sassy Girl (๒๐๐๑) JSA (๒๐๐๐)JSA (๒๐๐๐)



• หัวใจส�าคัญอีกประการคือการให้บุคลากรภาคเอกชนเข้ามามี

บทบาทในการตัดสินใจเชิงนโยบายร่วมกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ โดยฝ่าย

เอกชนในอุตสาหกรรมเป็นตัวน�าในการขับเคล่ือน ไม่ใช่เป็นการ

วางแผนชี้น�ามาโดยรัฐ 

• การพัฒนาของอุตสาหกรรมหนงัเกาหลีเกิดขึ้นเคียงบา่เคียงไหล่กับ

การพัฒนาอุตสาหกรรมไอที (IT) ท้ังสองภาคเก้ือหนนุและส่งเสริม

ซึ่งกันและกัน

• “อุดมการณ์ทางวัฒนธรรม” และ “วัฒนธรรมสวัสดิการ” เกิดขึ้น

ควบคู่ไปกับนโยบายด้านการค้า หมายถึงการจัดสรรให้เกิดความ

หลากหลาย และการมองว่าวัฒนธรรมเปน็สิง่ท่ีประชาชนทกุคนควร

เข้าถึงได้

  ปัญหา เพราะเกาหลีก็มีปัญหา

อุตสาหกรรมหนังเกาหลีไม่ได้ไร้ซึ่งปัญหาและความท้าทายโดย 

สิ้นเชิง โดยเฉพาะในแง่มมุการค้าโลกและมติิทางเศรษฐกิจ ใน ค.ศ. ๒๐๐๖ 

สหรัฐอเมรกิาบบีใหเ้กาหลีลด Screen Quota โดยต้องฉายหนงัฮอลลีวูดมาก

ขึ้น และใหล้ดวันท่ีกฎหมายก�าหนดว่าโรงหนงัต้องฉายหนงัเกาหลีจาก ๑๔๖ 

วันเป็น ๗๓ วัน เกิดการประท้วงใหญ่โตโดยคนท�าหนังเกาหลีท่ีต้องการ

ปกปอ้งหนงัในประเทศ แต่สดุท้ายรัฐบาลก็ต้องยอมแรงกดดันจากฝั่ งอเมรกิา 

น่าสนใจท่ีว่า ถึงแม้ Screen Quota จะลดลง แต่หนังเกาหลียังคงครอง 

ส่วนแบ่งตลาดเกิน ๕๐% มาจนถึงปัจจุบัน (หนังไทยมีส่วนแบ่งการตลาด

ประมาณเพียง ๑๕-๒๐% ทุกป)ี 

ช่วงระหว่าง ค.ศ. ๒๐๐๘-๒๐๑๖ ประธานาธบิดีลี มยองบัค ต่อด้วย

ประธานาธบิดีพัค กึนฮเย มนีโยบายเอนเอียงเปน็อนรุักษ์นยิม และกระทบ

กระท่ังกับคนในวงการภาพยนตรห์ลายกรณ ีหนกัท่ีสดุเมื่อรัฐบาลพคั กึนฮเย 

ขึ้นบัญชีด�าศิลปินและผู้ก�ากับหนังจ�านวนมากท่ี “หัวด้ือ” และมีแนวโน้ม 

ไม่สนับสนุนรัฐบาล อีกท้ังยังกดดันเทศกาลภาพยนตร์ปูซาน ซ่ึงเป็นงาน

ภาพยนตรท่ี์มชีื่อเสยีงท่ีสุดของเอเชยี ใหด้�าเนนิการสอดคล้องกับอุดมการณ์

เอียงขวาของรฐั แต่ท่ามกลางความระส�าระสาย คนท�าหนงัเกาหลียงัยืนหยัด

ในความเป็นมืออาชีพและจิตวิญญาณนักสู้ จนกระท่ังได้ประธานาธิบดี 

คนใหม ่และนโยบายต่าง ๆ กลับมาเข้าท่ีเข้าทางเหมอืนเดิม

ต่อเนื่องจากอาจารย์โช อาจารย์จิน ดัลยอง จาก Simon Fraser 

University ประเทศแคนาดา บรรยายว่า หนงัเกาหลียุคใหมม่อุีปสรรคหลาย

อย่างท่ีคนท่ัวไปมองไมเ่หน็ เพราะมวัแต่ไปมุง่ท่ีความส�าเร็จ เช่น

• การลด Screen Quota ใน ค.ศ. ๒๐๐๖ ยังคงส่งผลต่อเนื่อง

• หนังท่ีประสบความส�าเร็จและฉุดตัวเลขให้ดูดีมีเพียงไม่ก่ีเร่ืองต่อป ี

สว่นท่ีเหลือขาดทนุระเนระนาด เชน่ใน ค.ศ. ๒๐๑๘ มหีนงั ๔๐ เรื่อง

ท่ีใชเ้งินทุนสรา้งมากกว่า ๓ ล้านดอลลาร์ แต่มเีพียง ๑๓ เรื่องเท่านัน้

ท่ีไมข่าดทุน

• การเข้าถึงแหล่งเงินทุนยังเปน็ปญัหาส�าหรับคนท�าหนงัจ�านวนมาก

  อุดมการณ์ สวัสดิการ และ Neoliberalism

จากสถิติท่ีน�าเสนอในการประชุมวิชาการครัง้นี ้เกาหลีใต้มตีลาดหนงั

ใหญเ่ปน็อันดับ ๔ ของโลก หากนบัตามมลูค่า (เปน็รองเพียงอเมรกิา จีน และ

ญี่ปุน่) และมค่ีาเฉล่ียประชากรดูหนงัในโรงสูงถึง ๔ เรื่องต่อคนต่อปี

อาจารย์โชสรุปว่า นบัต้ังแต่ต้นศตวรรษท่ี ๑๙๙๐ ถึงปจัจุบนั รัฐบาล

เกาหลีแทบทุกชุดขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และ 

คอนเทนต์ โดยใชน้โยบายท่ีอ้างอิงปรชัญาและอุดมการณห์ลายชุดท่ีทับซอ้น

กัน โดยไม่ได้เน้นชุดความคิดใดความคิดหนึ่งเป็นพิเศษ แต่ปรับเปล่ียนไป

ตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อม อีกท้ังแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลก 

ชุดความคิดดังกล่าวเริ่มต้นจากความจ�าเป็นท่ีจะต้องสลัดการกดข่ี

ของยุคเผด็จการออกไป เปิดเสรีภาพให้ศิลปินคนท�าหนัง ผ่อนคลายการ

เซ็นเซอร์ จากนั้นปรับไปให้ความส�าคัญกับการสร้างตลาดและเพิ่มทุนให้

ตลาดตามระบอบทุนนิยม น�ามาซึ่งการสถาปนา Cultural Industry และ 

Content Industry ในปลายยุค ๑๙๙๐ นอกจากนัน้รฐัเกาหลียงัชูอุดมการณ์

ว่าด้วยวัฒนธรรมในฐานะสว่นประกอบของสงัคมประชาธปิไตย และการสรา้ง

ความหลากหลายของเนื้อหา ท้ายท่ีสุดยังมชุีดความคิดเชิง Neoliberalism 

หรือการเปดิโอกาสใหต้ลาดท�างานเต็มท่ีและเพิ่มการแข่งขัน 

วิวัฒนาการนโยบายภาพยนตร์ของเกาหลีใต้ผ่านร้อนผ่านหนาว 

ผ่านอุปสรรค กว่าจะก้าวเข้าสู่ยุคทอง และยังคงต่ืนตัวตลอดเวลา โดย 

ผูก้�าหนดนโยบายมคีวามกล้าท่ีจะมองเหน็ปญัหาท่ีเกิดขึ้นตรงหนา้ ท้ังนีก้าร

ท่ีรฐัมนีโยบายครอบคลมุแต่ยังคงเหน็เอกชนเปน็ผูเ้ล่นหลักท่ีควบคุมทิศทาง 

เปน็แนวคิดส�าคัญท่ีท�าใหเ้กาหลีก้าวมาถึงจุดท่ีแทบทุกประเทศในเอเชยีต้อง

เรียนรู้และยกเปน็กรณีศกึษาอย่างเช่นในทุกวันนี ้  

*เผยแพร่คร้ังแรกในเว็บไซต์หอภาพยนตร์ www.fapot.or.th เมื่อวันท่ี ๘ มถินุายน ๒๕๖๔ 

ชมบันทึก งานประชุมวิชาการ  
Perspectives on Contemporary Korea Conference ได้ท่ี 
https://youtube.com/user/umichncks

๑๙
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เชิด ทรงศรี ผู้ก�ากับภาพยนตร์ไทยท่ีโดดเด่นและเป็นท่ีรักมาก

ท่ีสุดคนหนึ่ง ได้จากโลกนีไ้ปเมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมี

ผลงานเรื่องสุดท้ายคือ ข้างหลังภาพ ภาพยนตร์ปี ๒๕๔๔ ท่ีเขาสร้าง 

จากนวนิยายของ “ศรีบูรพา” หรือ กุหลาบ สายประดิษฐ์ สุภาพบุรุษ 

นกัประพันธค์นส�าคัญของวงการวรรณกรรมไทย 

แม ้“ขา้งหลังภาพ” จะเปน็ผลงานท่ีเชิดเคยกล่าวว่า “เปน็เรื่อง

ท่ีอยู่ในฝันผมมาต้ังแต่เด็ก” และเคยเกือบจะสร้างถัดจาก แผลเก่า 

ภาพยนตรท่ี์สรา้งความส�าเรจ็อยา่งมากใหแ้ก่เขาในป ี๒๕๒๐ ก่อนจะต้อง

รออีกถึงยี่สิบกว่าปีต่อมาจึงจะบรรลุ ในความเป็นจริงเชิดยังคงมีความ

ปรารถนาจะน�านวนิยายของศรีบูรพาอีกเรื่องมาท�าให้เกิดมีชีวิตบนจอ

เงินเช่นเดียวกัน แต่สุดท้ายฝันนี้กลับค้างไว้เพียงแค่บทภาพยนตร์ท่ีเขา

เขียนขึ้นก่อนจะล่วงลับ  

นวนยิายเรื่องนั้นคือ “สงครามชีวิต” งานเขียนชิ้นส�าคัญของศรี

บูรพาท่ีได้รับการยกย่องมายาวนาน โดยเฉพาะในแง่ของการวิพากษ์

วิจารณค์วามเหล่ือมล�าและความอยุติธรรมในสงัคม ท่ามกลางโครงเร่ือง

ท่ีว่าด้วยความรักอันอาภัพระหว่างหนุ่มสาวคู่หนึ่งในช่วงหัวเล้ียวหัวต่อ

ของประวัติศาสตร์การเมืองไทย โดยได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในเดือน

มถินุายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ก่อนหนา้การเปล่ียนแปลงการปกครองเพยีงไมถึ่ง

หนึ่งเดือน

“สงครามชีวิต” เล่าเรื่องระหว่าง ระพินทร์ ยุทธศลิป ์ชายหนุม่ 

ผู้ยากไร้และใฝ่ฝันจะเป็นนักประพันธ์ กับ เพลิน โรหิตบวร หญิงสาว 

ผู้เคยมีชีวิตท่ีเพียบพร้อมแต่ชะตากลับพลิกผันให้ต้องจมอยู่กับความ

ขมขื่น ศรีบูรพาบรรยายเรื่องราวชีวิตของท้ังคู่ ความรู้สึกอันลึกซึ้ง ความ

เห็นอกเห็นใจกันในยามยาก ความฝันและอุดมคติในชีวิตท่ีปรารถนา  

รวมถึงสภาพสังคมไทยในช่วงเวลานั้น ให้ผู้อ่านได้รับรู้ผ่านจดหมาย

โต้ตอบหลายฉบับท่ีพวกเขาส่งถึงกันต้ังแต่ต้นจนจบเรื่อง 

ศรีบูรพาได้แรงบนัดาลใจท้ังโครงเรื่องและรูปแบบการประพนัธ์

นี้มาจากนวนิยายเรื่อง “Poor People” ของ ฟิโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี  

นักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ชาวรัสเซีย โดยได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนใน 

“สงครามชีวิต” ด้วยการก�าหนดให้เป็นหนังสือท่ีระพินทร์ช่ืนชม และ 

บทภาพยนตรท์ีไ่มไ่ด้สรา้งของ เชิด ทรงศร ี

บทความพิเศษ

เชิด ทรงศรี 

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู



หวังจะน�าเรื่องของเขากับเพลินมาเขียนได้แบบนั้นบ้าง รวมท้ังไปศึกษา

เร่ืองราวของดอสโตเยฟสกีจนยกให้เป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิต 

นกัประพันธ ์

 “โอ, แมย่อดมติร ฉนัขอสารภาพแก่เธอว่าฟโิอดอร์ ดอสโตเยฟ-

สก้ี มาท�าใหฉ้นัคลุ้มคล่ังเป็นอันมาก ฉนัเกรงว่าปศีาจของนกัประพนัธเ์อก

ผู้นี้จะเข้ามาสิงอยู่ในตัวฉัน เข้ามาปลุกสั่นหัวใจฉันให้เกิดความต่ืนเต้น

ทะเยอทะยาน ระพนิทร์มคีวามอยากอยา่งแรงกล้าท่ีจะเปน็อยา่งฟิโอดอร์

บา้ง ฉันอยากแต่งหนังสือใหไ้ด้รับความส�าเร็จอย่างเขา” 

เช่นเดียวกับท่ีระพนิทรค์ล่ังไคล้ในตัวดอสโตเยฟสกีและนวนยิาย 

“Poor People” เชิด ทรงศรี ซึ่งเคยเปน็นกัประพันธม์าก่อนจะมาสร้าง

ภาพยนตร์ ก็ยึดเอาศรีบูรพาและ “สงครามชีวิต” เป็นแรงบันดาลใจ 

ไม่ต่างกัน โดยได้เขียนถึงจุดเริ่มต้นนี้ในหนังสือ “นั่งคุยกับความรัก” 

 ป ี๒๕๔๗ ว่า ทันทีท่ีเบิกค่าเรื่องได้เปน็ครัง้แรก เขารบีน�าเงินไปซื้อหนงัสอื 

“สุดบูชา” ๔ เล่ม คือ “สงครามชีวิต” และ “ข้างหลังภาพ” ของศรีบูรพา 

กับ “ปักก่ิงนครแห่งความหลัง” และ “คนดีท่ีโลกไม่ต้องการ” ของ สด  

กูรมะโรหติ 

“ผมอ่านหนังสือท้ัง ๔ เล่มนี้ยังกะอ่านคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์ อ่านไป 
คิดไป ชอบประโยคไหนขดีเสน้แดงไว้ขา้งใต้ประโยคนัน้ จนเด๋ียวนี ้‘คัมภีร์’ 

ท้ัง ๔ ยังอยู่ครบ” 

ต่อมา ในบทความชื่อ “สงครามชีวิต-ข้างหลังภาพ ข้อเขียนต่าง 

‘หญ้าแพรกกับดอกมะเขือ’ บูชาครู ศรีบูรพา” เชิดได้เล่าว่า “ระพินทร์ 

ยุทธศลิป ใน สงครามชีวิต เป็นพระเอกท่ี เชิด ทรงศรี เจริญรอยตาม ก็

เมื่อ ‘ศรีบูรพา’ เป็นด่ังพรหมผูลิ้ขิตชีวิตระพินทร์ใหผ้มคล่ังไคล้ใหลหลง 

ท่านจึงเป็นเชน่เทพเจ้าท่ีผมเฝา้บูชาตลอดวัยเวลาท่ีอยากเปน็นกัประพันธ”์ 

โดยเนื้อหาหลักของบทความคือการเล่าเบ้ืองหลังเมื่อครั้งท่ีไปเตรียม 

งานสร้าง ข้างหลังภาพ ท่ีประเทศญี่ปุ่น แต่เขาได้จบข้อเขียนด้วยการ 

ท้ิงท้ายไว้ว่า 

“งานสร้างภาพยนตร์ ข้างหลังภาพ ผ่านไปแล้ว ผมเขียนบท

สงครามชีวิต ต่อทันที และเสร็จแล้วด้วย แต่จะลงมือสร้างได้เม่ือไหร่... 

ค�าตอบไมไ่ด้อยู่ท่ีผมคนเดียวครับ” 

บทความนี้ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือร�าลึก ๑๐๐ ปีชาตกาล กุหลาบ 

สายประดิษฐ ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ นั่นแสดงว่า หนึ่งปก่ีอนหนา้ท่ีจะเสียชีวิต 

เชดิยงัคงคิดค�านงึถึงการสรา้งภาพยนตรจ์ากบทประพนัธเ์รื่องนีท่ี้เขารกั

และบูชา

 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากบทภาพยนตร์ สงครามชีวิต ท่ี 

หอภาพยนตรไ์ด้รบัมอบมาจาก เชดิ ทรงศร ีเชน่เดียวกับสิง่ละอันพนัละนอ้ย

ของเขาจ�านวนมาก พบว่าจริง ๆ แล้วเขาเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี ้

เอาไว้ต้ังแต่กลางปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ก่อนการเกิดขึ้นของภาพยนตร์เร่ือง  

ขา้งหลังภาพ 

ในปีนั้นเป็นปีท่ีประเทศไทยก�าลังประสบความยากล�าบากทาง

เศรษฐกิจ หลังเพิ่งผา่นมรสุมจากวิกฤติ “ต้มย�ากุ้ง” ซึ่งเชิดได้กล่าวถึงสิ่ง

ท่ีต้องการน�าเสนอในภาพยนตร์ สงครามชวิีต เชื่อมโยงกับบรบิทดังกล่าวว่า 

“๑. ให้คนท้ังหลายมีความเห็นอกเห็นใจกัน แม้จะต่างกันโดย

ฐานะและภาวะก็ตามที เพราะความเห็นอกเห็นใจนั้นจะน�าความสุข 

ความราบร่ืนร่มเย็นมาสูช่ีวิตคนเรา

๒. แสดงอ�านาจของความรัก ความผิดหวัง ความขมขื่น ความ

เศร้า และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เป็นภาวะของมนุษย์และของโลก  

จึงไม่ควรต้ังอยู่ในความประมาท ถ้าใครประสบเหตุการณ์เช่นนี้ควรจะ 

รู้ว่าเป็นธรรมดาโลก เราควรประจัญหนา้กับมันอย่างกล้าหาญ (และเก็บ

เก่ียวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประสบการณ์ ดังเชน่ ระพินทร์ ยุทธศลิป์ ได้ใช้

ประสบการณ์ท่ีพบ-รัก-ร้างจาก เพลิน โรหิตบวร เป็นความส�าเร็จของ 

การเขียนนวนิยาย)*

๓. พ.ศ. ๒๔๗๔-๒๔๗๕ ซ่ึงก�าหนดให้เป็นเวลาด�าเนินเร่ือง 

“สงครามชีวิต” ประเทศไทย (สยาม) ภาวะเศรษฐกิจตกต�ามาก แบบ 

เดียวกับ พ.ศ .๒๕๔๐-๒๕๔๑

อดีตคน พ.ศ. ๒๔๗๔-๒๔๗๕ ผจญชีวิตวิบากอันเนื่องแต่วิกฤติ

เศรษฐกิจอย่างไร เขาต่อสู ้“สงครามชีวิต” กันแบบไหน

ปัจจุบันคน พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑ น่าจะได้ข้อคิดเพื่อการท�า 

“สงครามชีวิต” ของตนไมน่อ้ย

หมายเหตุ ข้อ ๑-๒ เก็บความจากข้อเขียนของ “ศรีบูรพา” ในค�าน�า 

“สงครามชีวิต” ฉบับพิมพ์คร้ังแรก”

เชดิ ทรงศร ีเปดิฉาก สงครามชวิีต ฉบับภาพยนตรข์องเขา ในช่วง

ปลายป ี๒๔๗๔ ยุคสมยัท่ีวันท่ี ๑ เมษายน ยงัคงเปน็วันขึน้ปใีหม ่ท่ีสะพาน

พระพทุธยอดฟา้ ซึ่งเพิง่สรา้งเสรจ็แต่ยังไมเ่ปดิเปน็ทางการ โดยเสยีงและ

ภาพของตัวละครแรกท่ีเข้ามาคือ ขอทานขาพิการซอมซ่อซึ่งก�าลัง 

เดินรอ้ง “ล�าตัดหมอต๋อง” อยา่งสนกุสนาน มชีวิีตชวีา เปน็ฉากหลังใหแ้ก่

เหตุการณ์ส�าคัญท่ีเกิดขึ้นต่อมา เมื่อเพลินก�าลังจะกระโดดสะพาน 

ฆา่ตัวตาย และระพนิทรเ์ขา้มาหา้มเอาไว้ ท�าใหท้ั้งคู่จดจ�าได้ว่าเคยพบกัน

มาก่อน ก่อนจะตัดภาพเข้าสู่ไตเติล 

ฉากแรกของภาพยนตร์นี้บ่งบอกให้เห็นถึงลักษณะส�าคัญของ 

เชดิ ทรงศร ีอยา่งนอ้ย ๒ ประการ นัน่คือการท่ีเขามกัจะสอดแทรกมหรสพ

พื้นบา้นของไทย อันเปน็สิง่ท่ีเขารกัและสนใจไว้ในภาพยนตรอ์ยู่เสมอ ซึ่ง

ในเรื่องนีคื้อล�าตัด ในขณะเดียวกันเมื่อต้องสร้างภาพยนตร์จากนวนยิาย 

เขาก็จะต้องศึกษาให้เข้าใจถึงชีวิตและผลงานอ่ืน ๆ ของเจ้าของบท

ประพันธน์ั้น ๆ ควบคู่ไปด้วย ซึ่งตามประวัติของ กุหลาบ สายประดิษฐ ์

๒๑

หนงัสือ “สุดบูชา” ท้ัง ๔ เล่ม ของ เชิด ทรงศรี หนงัสือ “สุดบูชา” ท้ัง ๔ เล่ม ของ เชิด ทรงศรี 



ในยุคแรกของการเป็นนักประพันธ์ เขาเคยเขียนงานไว้หลายประเภท 

หนึ่งในนั้นกลอนล�าตัดในนามปากกาว่า “หมอต๋อง” โดยเพลง “ล�าตัด

หมอต๋อง” ท่ีวณิพกร้องขึน้มาบนสะพานนี ้เปน็เพลงล�าตัดท่ีศรบูีรพาแต่ง

ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ นีจึ่งเปน็เสมอืนการเปดิเรื่องด้วยบทไหว้ครูในแบบ

ฉบับของ เชิด ทรงศรี ไปในตัว

นอกจากเนื้อหาท่ีเขาดัดแปลงจากจดหมายของระพินทร์กับ

เพลินในนวนยิายเพื่อมาด�าเนนิเรื่องในแบบภาพยนตร ์เชิดยงัได้พยายาม

สอดแทรกบริบทต่าง ๆ ของยุคสมยั ๒๔๗๕ ใหผู้ช้มได้เหน็เปรียบเทียบ

เพิ่มเติมจากในนวนิยาย ท้ังสถานท่ีส�าคัญของกรุงเทพฯ เช่น เสาชิงช้า 

ตึกหา้งแบดแมนแอนด์โก สวนสัตว์เขาดิน วังพญาไท ฯลฯ รวมถึงสถานท่ี

ราชการ ตลอดจนการแต่งกาย ยานพาหนะ หรือแม้กระท่ังวัฒนธรรม

บันเทิงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภาพยนตร์ 

อย่างท่ีผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยทราบกันดีว่า ป ี

๒๔๗๕ ไม่เพียงแต่จะเป็นปีแห่งการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครอง 

หากแต่ยงัเปน็ปท่ีีวงการหนงัไทยได้เปล่ียนโฉมหนา้ไปครัง้ใหญ ่เมื่อพีน่อ้ง

ตระกูลวสุวัต ซ่ึงเป็นผู้สร้างหนังเงียบไทยเรื่องแรกเมื่อปี ๒๔๗๐ ได้ 

สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้ง ด้วยการผลิตภาพยนตร์เสียงแบบ

ด�าเนนิเรื่องของไทยได้ส�าเร็จเปน็คณะแรก ชื่อเรื่องว่า หลงทาง ออกฉาย

ฉลองปใีหมใ่นวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ท่ีโรงภาพยนตร์พัฒนากร 

เชิด ทรงศรี ได้กล่าวถึงการเกิดขึ้นของภาพยนตร์เรื่องนีไ้ว้ในบท 

ด้วยการก�าหนดให้ระพินทร์กับเพลินซ้ือต๋ัวคนละ ๕๐ สตางค์เข้าไปชม 

โดยใหเ้หน็ท้ังหนา้โรงภาพยนตร์พฒันากรและภายในท่ีก�าลังฉายฉากรกั

ท่ีมีเพลงประกอบ (หลงทาง มีเพลงประกอบ ๖ เพลง เชิดได้ระบุว่าใช้

เพลง “บัวบังใบ” หรือ “ขึ้นพลับพลา” ก็ได้) และใช้เสียงเพลงนีส้ื่อความ

รูสึ้กของระพินทรกั์บเพลิน รวมท้ังคลอต่อเนื่องไปยังฉากต่อ ๆ  มาท่ีแสดง

ภาพระหว่างท่ีท้ังสองคนท่องเท่ียวกันในพระนคร แม้ฉากดังกล่าวจะ 

ไมไ่ด้เกิดขึ้นจริง แต่ต่อมา ใน ขา้งหลังภาพ เชิดก็ได้เนรมติภาพยนตร์เก่า

เอาไว้ตามยุคสมัยของเรื่องได้ส�าเร็จ นั่นคือฉากการชมภาพยนตร์เรื่อง 

บา้นไร่นาเรา ท่ีเข้าฉายท่ีโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ 

ในฉบับนวนยิาย ศรบูีรพาก็ได้กล่าวถึงการเกิดขึ้นของภาพยนตร์

เสยีงของไทยในช่วงเวลานั้นไว้ด้วยเช่นกัน และเปน็จุดเปล่ียนส�าคัญของ

เรื่อง เมื่อเพลินได้ไปสมัครเป็นนางเอกภาพยนตร์ของบริษัทภาพยนตร์

ไทยขวัญเมอืง ซ่ึงก�าลังจะสรา้ง “ภาพยนตรเ์สยีงพดูได้” เปน็งานช้ินแรก

ของบรษัิท โดยไมไ่ด้เล่าเนื้อเรื่องอยา่งละเอียดนกั เพยีงแต่ระบุว่าต้องการ

นางเอกท่ีสามารถแสดงบทบาทของความรกั และมฉีากท่ีต้องเดินทางไป

ถ่ายท�าท่ีจังหวัดสงขลา

เมื่อมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ เชิดได้เปล่ียนชื่อบริษัทนี้เป็น 

“สยามราษฎร์ภาพยนตรบ์รษัิท” ซึ่ง “สยามราษฎร”์ นั้นเปน็ชื่อของหนึ่ง

ในหนังสือพิมพ์ท่ีศรีบูรพาเคยท�างาน และได้ก�าหนดให้ภาพยนตร์ท่ี 

บรษัิทนีส้ร้างนั้นชื่อเรื่องว่า เทพธดิาปา่ไม ้เล่าเรื่องความรกัระหว่างหญิง

สาวท่ีจบจากต่างประเทศกับหนุ่มชาวเขาเผ่าลีซอ โดยเชิดได้ขยาย 

ส่วนนี้ให้ผู้ชมได้เห็นถึงบรรยากาศการถ่ายท�าภาพยนตร์ไทยในยุคนั้น 

และใช้เปน็เครื่องมอืในการบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ  ภายในใจของเพลินท่ี

ซ้อนทับกับการมาคัดเลือกและได้แสดงเปน็นางเอกภาพยนตร์ 

นวนิยาย “สงครามชีวิต” ไม่เพียงแต่จะเป็นแรงบันดาลใจของ 

เชิด ทรงศรี หากแต่ยงัมอิีทธพิลต่อนกัคิดนกัเขยีนรวมท้ังศิลปินไทยอีก

หลายคน เช่น สุวัฒน ์วรดิลก ท่ีชื่นชอบบทประพันธเ์รื่องนีอ้ย่างมาก ใน

นวนยิายเรื่องแรกของเขา ชื่อ “นางไพร” สวัุฒนไ์ด้ก�าหนดใหพ้ระเอกของ

๒๒



เรื่ องโปรดปรานหนังสือเล่มนี้ 

จนต้องน�าติดตัวไปทุกแห่งหน 

นอกจากนี้ สุวัฒน์ยังเคยเล่าว่า 

เขาเคยท่องข้อความอันกินใจ

ตอนสุดท้ายของเรื่องท่ีว่า “ถ้าฉัน

เป็นนก ฉันคงจะบินติดตามเธอ

ไปทกุหนทกุแหง่ แมว่้าเมื่อบินไป

ในระหว่างทาง ตัวฉนัจะต้องลกูธน ู

ฉนัก็จะอุตสา่ห์พยุงกายบนิไปตก

ตรงหน้าตักเธอ และเมื่อยอดรัก

ได้เช็ดเลือดและน�าตาให้ฉันสัก

คร้ังหนึ่ง ฉนัก็จะหลับตาตายด้วย

ความเป็นสุข” ให้เพื่ อนรักคือ  

ชาลี อินทรวิจิตร ฟัง ซึ่งชาลี

ประทับใจจนน�าไปแต่งเปน็เพลง

ชื่อ “อาลัยรัก” อันโด่งดัง

ข้อความดังกล่าวก็เป็น

หนึ่งในขอ้ความท่ีเชดิขดีเสน้แดงไว้ในหนงัสอืด้วยความประทับใจเชน่กัน 

และเขาก็ได้น�าเพลง “อาลัยรัก” ของ ชาลี อินทรวิจิตร นี้มาใส่ไว้เป็น 

เพลงจบของภาพยนตร์ 

ในบทภาพยนตรเ์รื่อง สงครามชวิีต เชดิได้ระบุว่าเขาได้เขยีนบท

ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม - ๑๖ มถิุนายน ๒๕๔๑ และครั้งท่ี ๒  

เมื่อวันท่ี ๒๒-๒๖ มถิุนายน ๒๕๔๑ นอกจากบทภาพยนตร์ยังมจีดหมาย

ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ท่ีเชิดมอบให้หอภาพยนตร์

อนุรักษ์ เป็นจดหมายท่ีเขียนขึ้นเมื่อปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๔๑ ฉบับ

หนึ่งมาจากผูอ้�านวยการสรา้งภาพยนตรค์นหนึ่ง ซึ่งเชิดสง่บทภาพยนตร์

ไปให้อ่านเพื่อขอค�าปรึกษาเป็นคนแรกว่าสมควรท�าหรือไม่ โดยผู้สร้าง

ท่านนัน้ได้แสดงความเหน็ด้วยความหนกัใจและจรงิใจว่า “ไมน่า่ท�า” พรอ้ม

แจกแจงเหตุผลท่ีผา่นการวิเคราะหม์าอยา่งละเอียด ประเด็นหลัก ๆ  ก็คือ 

คอนเซป็ต์และเนื้อหาของเร่ือง “เรยีบเกินไป” รวมท้ังการท่ีเปน็หนงัพเีรยีด

ท�าให้ต้องลงทุนมหาศาล ในขณะท่ีความนิยมของหนังแนวนี้ก�าลังจะถึง

จุดอ่ิมตัว ท�าให้เขาคิดว่าถ้าเชิดสร้างอาจจะต้องขาดทุนอย่างหนัก โดย

เชิดได้มีจดหมายตอบกลับไปด้วยความขอบคุณท่ีได้อ่านบทภาพยนตร์

ของเขาด้วยความต้ังใจ และตอบกลับมาด้วยข้อคิดเห็นท่ีหวังดีโดย 

บริสุทธิใ์จ รวมท้ังประกอบไปด้วยเหตุผลอย่างสมบูรณ์

นอกจากนีใ้นบทความ ชวิีตวิถี: “เชิด ทรงศร”ี กับครู “ศรีบูรพา” 

ของ สมปอง ดวงไสว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังระบุว่า ในเดือนกรกฎาคม 

๒๕๔๑ เชิดได้ส่งบทภาพยนตร์นีไ้ปใหแ้ก่ ชนดิ สายประดิษฐ ์ภรรยาของ

ศรีบูรพา อ่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและให้ค�าแนะน�า  

โดยในจดหมายนั้นเชิดได้กล่าวว่า “หลายปีเหลือเกินแล้วท่ีผมจะสร้าง 

‘สงครามชีวิต’ เปน็ภาพยนตร์ แต่สถานะทางการลงทนุกับการตลาดเปน็

อุปสรรคอยู่เร่ือยมา อยา่งไรก็ตามผมปกัใจว่าต้องสรา้งบทภาพยนตร์ใหจ้บ 

สว่นจะได้เป็นภาพยนตร์หรือไมน่ั้น ค่อยว่ากันทีหลัง” ซึ่งผลสุดท้ายแล้ว

ภาพยนตร์เรื่อง สงครามชีวิต ฉบับ เชิด ทรงศรี ก็ไม่ได้เกิดข้ึนจริง  

เหลือไว้เพียงแต่ ขา้งหลังภาพ ท่ีเริ่มสร้างในอีก ๒ ปถัีดมา กับความฝนัท่ี

ได้แต่เก็บไว้ในใจตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต 

ในบรรดาประโยคอันซาบซ้ึงจากบทประพันธ์เร่ือง “สงคราม

ชีวิต” ท่ีเชิดกล่าวว่าเขาได้ขีดเส้นแดงเอาไว้ตลอดนั้น ข้อความหนึ่งท่ีเขา

เคยยกตัวอย่างไว้ในหนงัสือ “นั่งคุยกับความรัก” ก็คือ  

“เวลาเกิดมา เราไม่ได้เอาอะไรมา เวลาตาย ก็ไม่ได้เอาอะไรไป 

คนยากจนต้องต่อสู้อย่างหนัก เพ่ือความเป็นอยู่อันจ�าเป็น แต่คนมั่งมี 

ต่อสูเ้พื่อการสะสม” 

ในฐานะผูท่ี้ม ีระพินทร ์ยุทธศลิป ์เปน็แบบอยา่งในชีวิตจรงิ และ

ผูท่ี้ปรารถนาจะสร้างใหร้ะพินทร์มชีีวิตในโลกภาพยนตร์ เชิด ทรงศรี ก็

เกิดโดยท่ีไมม่อีะไรมา และตายโดยท่ีไมม่อีะไรไปเช่นกัน แต่ระหว่างท่ีมี

ชีวิตอยู่นั้น เขาได้สร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่ามากมายให้แก่ผู้คน  

รวมท้ังครั้งหนึ่งยังเคยได้พยายามแสดงภาพและจิตวิญญาณของ 

คนยากจนท่ีต้องต่อสู้อย่างหนัก ผ่านบทภาพยนตร์ท่ีเขารักมากท่ีสุด 

เรื่องหนึ่ง ซึ่งได้ฝากเปน็มรดกไว้ใหห้อภาพยนตร์อนรุักษ์    

*เผยแพรค่ร้ังแรกในเว็บไซต์หอภาพยนตร ์www.fapot.or.th เมื่อวันท่ี  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔   

ภาพหน้าซ้าย-บน: หนึ่งในข้อความท่ีเชิดขีดเส้นไว้ในหนังสือ “สงครามชีวิต”  
ซึ่งต่อมาเปน็ข้อความท่ี ชาลี อินทรวิจิตร น�าไปแต่งเพลง “อาลัยรัก” 
ภาพล่าง: กองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง หลงทาง

ภาพหนา้ขวา: หอ้งนทิรรศการ เชิด ทรงศร ีท่ีหอภาพยนตรก์�าลังน�าของท่ีเชดิมอบ
ใหม้าจัดแสดง และเตรียมเปดิใหเ้ข้าชมในอนาคต

๒๓



การจากไปของ ชาลี อินทรวิจิตร เมื่ อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 

ท่ีผา่นมา นบัเปน็การสญูเสยีศลิปนิท่ียิง่ใหญท่ี่สดุคนหนึง่ของประเทศไทย 

โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากบทเพลงทรงคุณค่าจ�านวนมหาศาลท่ีเขาได้

รังสรรค์ขึ้น อย่างไรก็ตาม นอกเหนอืจากผลงานด้านการประพันธเ์พลง

ท่ีรู้จักกันดีอย่างกว้างขวาง “ครูชาลี” ยังมีเส้นทางชีวิตท่ีโลดแล่นอยู่ใน

วงการภาพยนตรไ์ทยท้ังเบ้ืองหนา้และเบ้ืองหลังมายาวนาน ดังจะเหน็ได้

จากค�าอธิบายต่อท้ายในฐานะศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 

ประจ�าปี ๒๕๓๖ ท่ีระบุว่าเขาเป็นผู้ประพันธค์�าร้อง-ผู้ก�ากับภาพยนตร์ 

อันบ่งบอกถึงความสามารถซึ่งปรากฏชัดในท้ังสองวงการ 

  ก้าวแรกสู่จอเงิน  
เช่นเดียวกับนักแสดงภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่ในยุคหลัง

สงครามโลกครั้งท่ี ๒ ชาลี หรือในชื่อเดิมว่า “สง่า อินทรวิจิตร” ได้เริ่มต้น

ชวิีตการเปน็นกัแสดงในโรงละครเวที มหรสพท่ีเฟ่ืองฟูขึ้นในชว่งระหว่าง

สงคราม จากการชักชวนของ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ นักร้องผู้ผันตัวมาเป็น

พระเอกละครเวทีต้ังแต่ราวป ี๒๔๘๗ ซึ่งรู้จักคุ้นเคยกับสง่ามาต้ังแต่ร่วม

วงดนตรีของ ล้วน ควันธรรม ครูเพลงผู้ประสาทวิชาด้านดนตรีให้แก่ 

ท้ังคู่

เมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลง วงการภาพยนตร์ท่ีเคยซบเซาเพราะ

พิษสงครามไปนานได้ค่อย ๆ ฟื้ นต่ืนขึ้น จุดเปล่ียนส�าคัญคือความส�าเร็จ

ระดับปรากฏการณ์ของภาพยนตร์ ๑๖ มม. ป ี๒๔๙๒ เรื่อง สุภาพบุรุษ

เสือไทย ท่ี สุรสิทธิ ์ สัตยวงศ์ น�าแสดง ซึ่งส่งผลให้เกิดความนิยมในการ

สร้างหนงัไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก และบรรดานกัแสดงละครเวทีก็ค่อย ๆ 

ยา้ยมาสูโ่ลกภาพยนตร์ ถัดมาป ี๒๔๙๓ ช่ือของ สง่า อินทรวิจิตร ได้ปรากฏ

ในฐานะนกัแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกจากเรื่อง ชายสะไบ หนงัแนวนกัเลง

ลูกทุ่งท่ีน�าแสดงโดย สุรสิทธิ ์เพื่อนรักผูก้ลายเปน็พระเอกหนงัชื่อดัง

ป ี๒๔๙๖ สง่า อินทรวิจิตร ในวัยสามสบิ มผีลงานภาพยนตร์ร่วม

กับ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ อีกครั้งคือ ตารางดวงใจ ก่อนท่ีปีถัดมา ๒๔๙๗  

เขาจะมีชื่อเป็นพระเอกใน ฟ้าแลบบนสาปไตย ภาพยนตร์ท่ีสร้างจาก 

เรื่องสั้นของ แข ณ วังนอ้ย โดยน�าแสดงคู่กับ ศรินทิพย์ ศริิวรรณ คู่รักใน

ชวิีตจรงิ จากนั้นในป ี๒๔๙๘ เขาได้รว่มแสดงใน โบต๋ัน หนงัไทยเร่ืองแรก

ท่ีท�ารายได้เกินล้านบาท ซึ่งเป็นช่วงท่ีเปล่ียนไปใช้ชื่อ ชาลี อินทรวิจิตร 

แล้วเขาค่อย ๆ  มผีลงานการแสดงภาพยนตรม์ากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยได้รบับท

พระเอกอีก ๒ เรื่อง คือ เกียรติศกัด์ิทหารไทย (๒๔๙๘) และ โอ้ชนกชนนี 

(๒๔๙๙) ท่ีได้ใช้ค�าโฆษณาเหมือนเป็นการสรุปสถานะในวงการบันเทิง

ของตัวชาลีในขณะนัน้ว่า “ชาลี อินทรวิจิตร ดาวรุง่แหง่โลกภาพยนตรยุ์ค

ก้าวใหม ่และดาราสดใสเหนอืละครเวทีในอดีต ซึ่งเปน็ดาวสอ่งแสงอยูใ่น

ร�ลึก

กับชวิีต
ในโลกภาพยนตร ์

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

จากภาพยนตร์เรื่อง โบต๋ันจากภาพยนตร์เรื่อง โบต๋ัน

๒๔



วงดนตรี ‘ประสานมติร’ มารับเศรษฐผีูม้จิีตใจเปี่ ยมล้นไปด้วยความดี...” 

นับจากนั้น ชาลี อินทรวิจิตร ก็กลายเป็นนักแสดงภาพยนตร์ไทยท่ีม ี

ผลงานหลากหลายบทบาทมาต่อเนื่องยาวนาน ผ่านยุคการเปล่ียนแปลงของ

วงการภาพยนตร์ไทยท้ังยุคทองของหนัง ๑๖ มม. พากย์ ท่ีสิ้นสุดในช่วงกลาง

ทศวรรษ ๒๕๑๐ มาจนถึงหนงั ๓๕ มม. เสยีงในฟล์ิม ก่อนจะค่อย ๆ  หา่งหายจาก

การแสดงไปเมื่อเข้าสู่ช่วงทศวรรษ ๒๕๔๐ แม้ส่วนมากจะเป็นบทสมทบ แต่ก็ 

เปน็ท่ีคุ้นหนา้ของแฟน ๆ  หนงัไทยมาหลายยุคสมยั โดยมผีลงานการแสดงนบัได้

เกือบร้อยเรื่อง รวมท้ังเคยได้รับรางวัลพระสุรัสวดี สาขานกัแสดงประกอบชาย 

ยอดเยี่ยม จากเรื่อง คาดเชือก (๒๕๒๗)  

  จากเบื้องหน้าสู่เบื้องหลัง  
 ไมเ่พียงแต่จะปรากฏตัวเบื้องหนา้ในฐานะนกัแสดง ชาลี อินทรวิจิตร 

ยังมีบทบาทเบื้องหลังในฐานะผู้อ�านวยการสร้างและผู้ก�ากับภาพยนตร์อีก

จ�านวนมาก 

ผลงานท่ีปรากฏชื่อเขาเปน็ผูอ้�านวยการสรา้งเร่ืองแรกคือ ดวงตาสวรรค์ 

ซึ่งสร้างในนาม “ศิรินทราภาพยนตร์” ร่วมกับ ศรินทิพย์ ศิริวรรณ คู่ชีวิตใน 

ขณะนั้น ภาพยนตร์ออกฉายในปี ๒๕๐๗ น�าแสดงโดย พิศมัย วิไลศักด์ิ และ 

สมบัติ เมทะน ีก�ากับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ โดยชาลีเคยกล่าวไว้ในหนงัสืองานศพ

ของ วิจิตร คุณาวุฒิ ว่า “ผมคิดจะสร้างหนังเร่ือง ‘ดวงตาสวรรค์’ ของ กัญญชลา 

เป็นหนัง ๑๖ มม. เฮียจือรับก�ากับใหผ้ม เขียนบทภาพยนตร์ใหด้้วย แค่เร่ิมก็เป็น

หว่งงบสร้าง เพราะต้องใชเ้งินมาก ผมสูเ้ต็มท่ีอยู่แล้ว แมจ้ะมีอุปสรรคมากมาย 

แต่เราสามคน ผูก้�ากับ ตากล้อง และผมผูส้ร้าง ภาคภมูิใจกับภาพยนตร์เร่ืองนี้

มาก ท่ีได้รับรางวัลตุ๊กตาทองถึงสามตัว” (ดวงตาสวรรค์ ได้รับรางวัลนักแสดง 

น�าหญิงยอดเยี่ยมโดย พิศมยั วิไลศกัด์ิ กับ บทภาพยนตร์และผูก้�ากับการแสดง

ยอดเยี่ยมโดย วิจิตร คุณาวุฒิ) 

 นอกจาก “ศิรินทราภาพยนตร์” ชาลี อินทรวิจิตร และ ศรินทิพย์  

ศิริวรรณ ยังสร้างภาพยนตร์ในนาม “อินทรวิจิตรภาพยนตร์” อีกด้วย โดย

ภาพยนตร์ของท้ังคู่มีส่วนส�าคัญในการสร้างดาราช่ือดังขึ้นมาประดับวงการ

ภาพยนตร์ไทยจ�านวนมาก เช่น เมตตา รุ่งรัตน,์ โสภา สถาพร, สุริยา ชินพันธุ ์

รวมถึงสี่ยอดดาวร้าย ดามพ์ (ดัสกร), โดม (สิงหโ์มฬี), คมน ์(อรรฆเดช), ลักษณ์ 

(อภิชาติ)   

ไมเ่พียงแต่เปน็ผูอ้�านวยการสร้าง ภาพยนตร์หลายเรื่องท่ีเขาสร้าง ชาลี 

อินทรวิจิตร ยังรับหนา้ท่ีก�ากับเอง เช่น 7 พระกาฬ (๒๕๑๐), ไอ้หนึ่ง (๒๕๑๑), 

ปราสาททราย (๒๕๑๒), ก่ิงแก้ว (๒๕๑๓), สื่อกามเทพ (๒๕๑๔), สวนสน (๒๕๑๕), 

ขอบฟา้เขาเขียว (๒๕๑๖), ประทีปอธษิฐาน (๒๕๑๗), ผยอง (๒๕๑๘), นางสาว

ลูกดก (๒๕๑๙), มันทะลุฟ้า (๒๕๒๐), ขอเช็ดน�าตาให้ตัวเอง (๒๕๒๑) ฯลฯ 

นอกจากนี้ยังรับก�ากับให้แก่ผู้สร้างรายอ่ืน เช่น ความรักเจ้าขา (๒๕๑๒),  

โซ่เกียรติยศ (๒๕๑๘), เกวียนหัก (๒๕๒๑), ชั่วฟ้าดินสลาย (๒๕๒๓), สายใจ 

(๒๕๒๔), เพลงรักก้องโลก (๒๕๒๖), ลูกสาวคนใหม่ (๒๕๒๗), น�าเซาะทราย 

(๒๕๒๙), ความรัก (๒๕๓๑), ย้ิมนิดคิดเท่าไหร่ (๒๕๓๒) ฯลฯ รวมแล้วเขาม ี

ผลงานก�ากับภาพยนตร์รว่ม ๓๐ เรื่อง นบัเปน็ผูก้�ากับท่ีมผีลงานโดดเด่นคนหนึ่ง

ในชว่งทศวรรษ ๒๕๑๐ – ๒๕๓๐ อันเปน็สว่นส�าคัญใหเ้ขาได้รบัการยกยอ่งเชดิชู

เกียรติใหเ้ปน็ศลิปนิแหง่ชาติด้านก�ากับภาพยนตร์ 

อีกหนึ่งบทบาทในโลกภาพยนตร์ท่ีไม่อาจกล่าวข้าม  

เมื่อพดูถึงชื่อ ชาลี อินทรวิจิตร นั่นคือบทบาทของการเปน็นกัแต่ง

เพลงประกอบภาพยนตร ์ในบรรดาบทเพลงหลายรอ้ยเพลงท่ีเขา

ประพนัธข์ึน้ มผีลงานจ�านวนมากท่ีน�าไปประกอบอยู่ในภาพยนตร์

จนกลายเปน็บทเพลงอมตะ และชว่ยส่งใหภ้าพยนตรเ์ร่ืองนัน้เปน็

ท่ีจดจ�า เช่น เพลง “สวรรค์มืด” ใน สวรรค์มืด (๒๕๐๑) เพลง  

“เรือนแพ” ใน เรือนแพ (๒๕๐๔) เพลง “จ�าเลยรัก” ใน จ�าเลยรัก 

(๒๕๐๖) เพลง “หยาดเพชร” ใน เงิน เงิน เงิน (๒๕๐๘) เพลง  

“แสนแสบ” ใน แผลเก่า (๒๕๒๐) เพลง “บา้นทรายทอง” ใน บา้น

ทรายทอง (๒๕๒๓) และอีกมากมายหลากหลายบทเพลงท่ี 

ขบักล่อมแฟนหนงัไทยมาหลายยุค รวมท้ังได้รางวัลเพลงประกอบ

ภาพยนตร์มากมาย 

ชาลี อินทรวิจิตร เคยมาประทับรอยมือรอยเท้าบนลาน

ดารา ในฐานะนกัแสดงและผูม้บีทบาทส�าคัญต่อวงการภาพยนตร์

ไทยถึง ๒ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เมื่อ 

หอภาพยนตร์ยังอยู่ท่ีถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ และครั้งท่ี ๒ เมื่อ 

หอภาพยนตร์ย้ายมาอยู่ท่ีศาลายา ชาลีได้มาประทับรอยมือ 

รอยเท้า ณ ลานดาราแห่งใหม่ ร่วมกับบุคคลส�าคัญในวงการ

ภาพยนตร์มากมาย ในวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เนื่องในวาระ

ครบรอบ ๑๐๐ ป ีรตัน ์เปสตันยี ผูท่ี้เขาเคยรว่มแสดงในงานก�ากับ

ภาพยนตร์เรื่อง สวรรค์มืด (๒๕๐๑) รวมท้ังแต่งเพลงประกอบ

ภาพยนตร์ไว้ถึง ๓ เพลง คือ สวรรค์มดื, มนต์รกัดวงใจ และภาวนา 

งานสุดท้ายท่ี ชาลี อินทรวิจิตร ได้ให้เกียรติมาท่ี 

หอภาพยนตร ์ก็คืองาน “๖๐ ป ีสวรรค์มดื” เมื่อวันท่ี ๑๐ กุมภาพนัธ ์

๒๕๖๑ ซึ่งเขากับนักแสดงน�าท่ีเคยร่วมแสดงด้วยกันมาเมื่อ ๖๐ 

กว่าปีก่อน ท้ัง สุเทพ วงศ์ก�าแหง และ สืบเนื่อง กันภัย ได้ร่วม

สนทนาย้อนวันวานกันอย่างสนุกสนาน รวมท้ังได้ร่วมร้องเพลง

ประกอบภาพยนตรใ์หผู้ร้ว่มกิจกรรมได้ชื่นใจ นบัเปน็ความทรงจ�า

อันแสนงามคร้ังสุดท้ายท่ีแฟน ๆ และเจ้าหน้าท่ีหอภาพยนตร์ได้

รับจากศลิปนิผูย้ิ่งใหญ่ท่ีชื่อ ชาลี อินทรวิจิตร

รอยพิมพ์มือ-เท้า และผลงานด้านภาพยนตร์ท่ีชาลีได้

สร้างสรรค์ไว้มากมายท่ีหอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ จะกลายเป็น 

อมตนุสรณ์เพื่อร�าลึกถึงความสามารถอันไม่อาจมีใครเทียบของ 

“ครูชาลี” ท่ีมต่ีอโลกภาพยนตร์ไทยสืบไป    

*เผยแพร่ครั้งแรกในเว็บไซต์หอภาพยนตร์ www.fapot.or.th 
เมื่อวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

จากภาพยนตร์เรื่อง สวรรค์มืด

๒๕



แม้จะเป็นผู้ก�ากับหญิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดคนหนึ่งในยุคท่ีผู้ชาย 

ยึดครองวงการภาพยนตร์ไทย ด้วยผลงานการก�ากับภาพยนตร์มาก 

ถึง ๖ เรื่องในช่วงทศวรรษ ๒๕๑๐ แต่เรื่องราวของ ภรณี สุวรรณทัต 

กลับหาได้ยากยิ่ง จนดูเหมือนจะถูกหลงลืมไปในหน้าประวัติศาสตร์

ภาพยนตร์ไทย 

เมื่อเดือนมนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หอภาพยนตร์ได้จัดโปรแกรม

ผลงานภาพยนตร์ท่ีก�ากับโดยผู้หญิงในชื่อ “Wonder Women เมื่อ 

ผู้หญิงท�าหนัง” โดยหนึ่งในเรื่องท่ีจัดฉายคือ รักนิรันดร์ ผลงานการ

ก�ากับของ ภรณี สวุรรณทัต ผูเ้ขยีนจึงได้พยายามสบืหาขอ้มลูของภรณี 

จนมโีอกาสได้โทรศพัท์สอบถามเรื่องราวโดยตรงจากเธอ 

และนี่คือเรื่องราวจากค�าบอกเล่าของอดีตผู้ก�ากับหญิง ผู้ซึ่ง

หอภาพยนตร์เพิ่งได้รับทราบข่าวร้ายว่าเธอจากไปเมื่อวันท่ี ๒๓ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ ด้วยวัย ๗๓ ปี

 ภรณี สุวรรณทัต เกิดเมื่อวันท่ี ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เปน็ลูกสาว

ของ ไถง สุวรรณทัต นกัการเมอืงท่ีมบีทบาทส�าคัญมาต้ังแต่ก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ 

ภรณเีริม่ต้นเรยีนหนงัสอืท่ีโรงเรยีนซางตาครู้สคอนแวนท์ ก่อนจะถกูสง่ไปเรียน

ท่ีโรงเรียนคาทอลิกในเมอืงเคนต์ ประเทศอังกฤษ เมื่ออายุราว ๑๕ ป ี

ระหว่างท่ีเธอศกึษาอยู่ท่ีอังกฤษ ไถง สุวรรณทัต ได้เริ่มสร้างภาพยนตร์

เรื่องแรกในนามสุริยเทพภาพยนตร์ ชื่อเรื่องว่า พระลอ ออกฉายเมื่อป ี๒๕๑๑ 

น�าแสดงโดย มติร ชัยบัญชา และ เพชรา เชาวราษฎร์ โดยลงทุนสร้างโรงถ่าย

และหอ้งบนัทึกเสยีงท่ีหมูบ่า้นเศรษฐกิจ หมูบ่า้นจัดสรรแหง่แรกของไทย ซึ่งไถง

เป็นผู้บุกเบิกและถ่ายท�าในระบบฟิล์ม ๓๕ มม. มาตรฐานสากล แตกต่างจาก

หนงัไทย ๑๖ มม. ส่วนมากในยุคนั้น 

ขณะนัน้ ภรณศีกึษาจบระดับไฮสคลูแล้ว และได้รูจั้กกับผูส้รา้งภาพยนตร์

ท้ังของอังกฤษและฮอลลีวูดมากมายท่ีมารวมตัวกันอยู่ท่ี Pinewood Studios 

โรงถ่ายหนังส�าคัญของอังกฤษ เนื่องจาก สุขุม บุญลือ แฟนหนุ่มของเธอได้มี

โอกาสแสดงภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายเรื่อง ท้ัง Kaleidoscope (๑๙๖๖),  

You Only Live Twice (๑๙๖๗), A Countess from Hong Kong (๑๙๖๗)  

ดังนั้น ไถงจึงได้น�าฟิล์มภาพยนตร์เรื่องพระลอบินมาท่ีอังกฤษใหบ้รรดาผูส้ร้าง

หนงัท้ังหลายท่ีภรณรูีจั้กได้ชม เพื่อหวังจะใหห้นงัไทยเรื่องนีไ้ด้ออกฉายเผยแพร่

สู่สายตานานาชาติ

ผู้ก�ากับหญิงไทยคนแรกทีผ่า่น
การเรยีนรูง้านภาพยนตรจ์ากอังกฤษ

ภรณี 
สุวรรณทัต 

ร�ลึก

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

๒๖

บรรยายภาพ ๑. ภรณี สุวรรณทัต (ท่ี ๒ จากขวา) และนอ้ง ๆ คือ เรวดี, กฤติกา 
และ อัสนีย์ สุวรรณทัต ท่ีไปศึกษาเรียนรู้งานภาพยนตร์ท่ีประเทศอังกฤษ  
๒. บรรยากาศการถ่ายหนงัของครอบครัว ไถง สุวรรณทัต ๓. จากซ้ายไปขวา 
สมวงษ์, ไถง, เรวดี และ ภรณี สุวรรณทัต เมื่อครั้งท่ีน�าภาพยนตร์เรื่อง พระลอ 
ไปน�าเสนอท่ีประเทศอังกฤษ

๑

๒ ๓

ขอบคุณภาพประกอบและค�าแนะน�าด้านข้อมลูจากเฟซบุ๊กเพจ ไถง สุวรรณทัต  



“คุณพ่ออยากจะให้โลกเขาเห็นเมืองไทย ว่าเราเป็นชาติท่ีมี

วัฒนธรรมท่ีน่าชมท่ีสุด อยากจะขยับความเป็นไทยให้มันดังไปท่ัวโลก” 

ภรณีกล่าวถึงความฝนัท่ีท�าใหไ้ถงลงทุนสร้างพระลอ

อย่างไรก็ตาม แมผู้ส้ร้างหลายคนจะชอบพระลอ แต่พวกเขากลับ

ต้องการใหตั้ดหนงัท่ียาวถึง ๓ ช่ัวโมงใหส้ัน้ลง ซึง่เขาไมย่นิยอม บรรดาผูส้รา้ง

หนังจึงแนะน�าให้ไถงและครอบครัว รวมท้ังภรณี พาพระลอไปน�าเสนอ 

ในเทศกาลภาพยนตร์เมอืงคานสซ่ึ์งก�าลังจะมขีึ้นในปนีัน้ แต่โชครา้ยเมื่อไป

ถึงและได้จัดฉายโชว์ให้ผู้จัดจ�าหน่ายต่างประเทศ กลับเกิดการประท้วง 

ครั้งใหญ่ของฝรั่งเศสในเหตุการณ์ “May 1968” ท�าใหเ้ทศกาลต้องยกเลิก

กลางคัน จึงไมทั่นท่ีพระลอจะได้รับการเซ็นสัญญาจัดจ�าหนา่ยกับค่ายใด 

แต่นั่นไมไ่ด้ท�าใหแ้รงปรารถนาในการยกระดับภาพยนตรไ์ทยของ

ไถงต้องล้มเลิกตามไปด้วย เมื่อไมส่มหวังกับพระลอ เขาได้ตัดสนิใจใหภ้รณี 

และลูก ๆ  อีก ๓ คนท่ีก�าลังเรยีนอยูท่ี่อังกฤษด้วยกันคือ อัสนย์ี, กฤติกา และ 

เรวดี สวุรรณทัต หนัไปเรยีนรูด้้านภาพยนตรโ์ดยตรง เพ่ือกลับมาเปน็ก�าลัง

หลักในการสร้างหนงัของครอบครัวใหต้รงตามมาตรฐานสากล

ภรณีและนอ้ง ๆ ท้ังสามได้เข้าไปเรียนและฝกึวิชาด้านภาพยนตร์

กับเจ้าของบริษัทผลิตภาพยนตร์แห่งหนึ่งในลอนดอนท่ีภรณีรู้จัก ตลอด

ระยะเวลาประมาณ ๒ ปีพวกเขาจะต้องเดินทางไปยังสตูดิโอซึ่งต้ังอยู่ริม 

แมน่�าเทมส์ เพื่อเรียนทุกอย่างเก่ียวกับการสร้างภาพยนตร์ ท้ังท�าบท สร้าง

สตอรีบอร์ด ถ่ายภาพ ก�ากับ ฯลฯ ก่อนจะเดินทางกลับพิสูจนตั์วเองจากสิ่ง

ท่ีได้ร�าเรียนมายังบ้านเกิด 

เมื่อกลับมาเมืองไทย ราว พ.ศ. ๒๕๑๓ ไถงได้จัดงานแถลงข่าว 

เปิดตัวทีมงานใหม่ของสุริยเทพภาพยนตร์ท่ีเพิ่งศึกษาด้านภาพยนตร์จาก

ต่างประเทศนี ้ ท่ีโรงแรมโอเรียนเต็ล โดยภรณีซึ่งขณะนั้นอายุเพียง ๒๒ ป ี

ได้รับการวางตัวให้เป็นผู้ก�ากับ แม้ในอดีตจะมีผู้หญิงไทยคนอ่ืนเคยรับ

หน้าท่ีนี้มาก่อน แต่กรณีของเธอนั้นอาจนับได้ว่าเป็นผู้ก�ากับหญิงไทย 

คนแรกท่ีได้ไปเรียนรูแ้ละฝกึฝนงานด้านภาพยนตรโ์ดยตรงจากต่างประเทศ 

และสร้างความฮือฮาอย่างมากใหแ้ก่วงการในขณะนั้น 

“สมยันั้นเขาต่ืนเต้นกันมาก เพราะว่าผูห้ญงิท่ีจะท�างานโปรดักชนั

แบบนี้ไม่ค่อยมี โดยมากก็จะเป็นดารา เขาจะไม่ค่อยท�างานเก่ียวกับ 

โปรดักชัน โดยมากเขาจะไมยุ่่ง”

ภาพยนตร์เรื่องแรกท่ีภรณีก�ากับคือ รักนรัินดร์ น�าแสดงโดย สมบัติ 

เมทะนี และ เพชรา เชาวราษฎร์ ซึ่งมีหลายฉากท่ีบินไปถ่ายท�าถึงฮ่องกง 

นอกจากเธอและบรรดานอ้ง ๆ ท่ีเรียนภาพยนตร์มาด้วยกัน

ท่ีอังกฤษ ลูก ๆ อีก ๓ คนของไถง คือ นงเยาว์, อัญชลี และ

วิศณุชาติ รวมท้ังสมวงษ์ ภรรยาของเขา ได้มีส่วนร่วมใน

ภาพยนตร์ท้ังหมด เรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน

อยา่งแท้จรงิ โดยหากต�าแหนง่ใดเปน็ผูห้ญิง จะขึ้นค�าน�าหนา้

ชื่อ น.ส. ใหเ้หน็ชัดเจน เช่น น.ส.ภรณี สุวรรณทัต ก�ากับการ

แสดง ราวกับต้องการประกาศว่า นีคื่อบรรดา “ผูห้ญิง” ท่ีอยู่

เบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องนี ้

หลังจาก รักนิรันดร์ ภรณีมผีลงานก�ากับอีก ๕ เรื่อง

คือ เพลงรักแมน่�าแคว (๒๕๑๓), ลมรักทะเลใต้ (๒๕๑๔), หาด

ทรายแก้ว (๒๕๑๕), เตะฝุ่น (๒๕๑๖) และ แว่วเสียงลมรัก 

(๒๕๑๗) นอกจากเป็นผู้ก�ากับ เธอยังรับหน้าท่ีตัดต่อด้วย โดยงานต่าง ๆ 

นั้นไม่ได้ถูกแบ่งอย่างตายตัว เนื่องจากเป็นการท�างานในครอบครัว ไม่ใช่

ระบบบริษัท หลัก ๆ เธอและนอ้ง ๆ ท่ีเรียนภาพยนตร์จากอังกฤษจะดูแล

ด้านโปรดักชัน ขณะท่ี ไถง กับ นงเยาว์ สุวรรณทัต พี่สาวคนโต จะจัดการ

ต้ังชื่อเร่ือง การเข้าฉาย ประชาสัมพันธ์ รวมถึงเอกสารต่าง ๆ แต่ปัญหา

ส�าคัญท่ีพบคือแนวทางการสรา้งภาพยนตรท่ี์พวกเธอเรยีนมากับการท�างาน

ของวงการหนงัไทยในตอนนั้นไมส่อดคล้องกัน

“ฝร่ังเวลาเขาท�าหนัง เขาเหมอืนท�างานออฟฟิศ คือเชา้ถึงเย็น แล้ว

ก็หยุดพัก แต่ท่ีเมืองไทย ดาราเขาจะเป็นคนใหเ้วลาเรา เวลาเราก�ากับเขา 

เราใหเ้ขาซอ้มหรือเล่นหลายคร้ัง เขาก็จะมอีารมณ ์เราใหเ้อาใหม ่๒-๓ คร้ัง

ยังได้ แต่พอคร้ังท่ี ๔ ท่ี ๕ เขาจะเร่ิมไมพ่อใจ 

“แต่เราก็เขา้ใจเขา เพราะว่าพวกเขาท�างานหนักนะ เขารับหลาย

เร่ือง ร่างกายเขาเหนื่อย คือเขารู้ว่าตัวเขา พออยู่บนจอ เขาสามารถท�าให้

ประชาชนชอบเขาได้ แต่การคิดของเขากับการคิดของเรามันต่างกัน มัน

ล�าบากมากนะคะชว่งนั้น เพราะว่าเราใชก้ารท�างานฝร่ังกับคนไทย แต่เรา

ก็ไมว่่าเขานะ เพราะเราก็สงสารเขา แล้วเราก็สงสารตัวเราเองด้วย ว่า เอ๊ะ 

สิ่งท่ีเราเรียนมามนัใชไ้ด้สามสบิเปอร์เซ็นต์เองเหรอ มนัไมใ่ช ่เพราะว่าเวลา

เราท�าหนังเอง เราจะต้องท�าสคริปต์สั้น ๆ ส�าหรับแต่ละพาร์ต การจะท�า

สคริปต์แต่ละอันมันใชเ้วลา แล้วมันก็ใช ้emotional ของเราเยอะมาก แต่

พอปฏิบัติจริง มันไมไ่ด้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างท่ีเราต้องการ มันก็ยากส�าหรับ

เราด้วยเหมือนกัน” 

ผลงานเร่ืองสุดท้ายของธุรกิจสุริยเทพภาพยนตร์แห่งครอบครัว

สุวรรณทัตคือ อยุธยาท่ีข้ารัก (๒๕๒๒) ซึ่งไถงรับหน้าท่ีก�ากับเอง จากนั้น

พวกเขาจึงตัดสินใจยุติการสร้างภาพยนตร์เนื่องจากไถงมีอายุมากขึ้น  

ในขณะท่ีสมาชิกแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปประกอบกิจการของแต่ละคน 

เรื่องราวของพวกเขาจึงค่อย ๆ เลือนหายไปจากวงการหนงัไทย

ในช่วงท้ายของชีวิต ภรณี สุวรรณทัต พ�านักอยู่ท่ีรัฐฟลอริดา 

สหรัฐอเมริกา กับ สุขุม บญลือ คู่ชีวิตอดีตนกัแสดงฮอลลีวูด ผูม้สี่วนส�าคัญ

ใหเ้ธอได้เข้ามาเปน็ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ภาพยนตร ์   

*ปรับปรุงจากฉบับท่ีเผยแพร่คร้ังแรกในเว็บไซต์หอภาพยนตร์ www.fapot.or.th เมื่อวันท่ี ๑๗ 

มนีาคม ๒๕๖๔  

๒๗



ร�ลึก

๒๘

มาลาริน บุนนาค 
มาลาริน บุนนาค เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ ท่ีกรุงเทพมหานคร มชีื่อจริงว่า ดนลุดา สวัสด์ิธนบาล 

เปน็ลูกสาวของ ธดิา บุนนาค นกัเขียนหญิงคนแรกของไทยท่ีเขียนเรื่องแนวอีโรติกอย่างเปดิเผย ผูเ้คย

แสดงเปน็นางเอกภาพยนตร์ท่ีสร้างจากบทประพันธข์องเธอเรื่อง ร้อยพิศวาส (๒๔๙๔) 

มาลารินเริ่มเข้าสู่เส้นทางบันเทิงจากการชนะต�าแหน่งมิสออด๊าซ เมื่อปี ๒๕๑๒ และเข้ารอบ 

๑๕ คนสุดท้ายในการประกวดนางสาวไทยปเีดียวกัน จากนั้นจึงได้รับการชักชวนจาก สุรัสน ์พุกกะเวส 

และ สุธ ีมศีลีสัตย์ ใหม้าแสดงภาพยนตร์ ๑๖ มม. เรื่อง ทุ่งมหาราช น�าแสดงโดย สมบัติ เมทะน ีและ  

สุทิศา พัฒนุช ก�ากับโดย ส. อาสนจินดา เข้าฉายในเดือนเมษายน ๒๕๑๓ ก่อนจะมาเป็นท่ีรู้จักจาก

บทบาทในภาพยนตร์เรื่อง ม้ามืด ของ ดอกดิน กัญญามาลย์ ท่ีเข้าฉายในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน  

ซึ่งท�าใหเ้ธอได้แจ้งเกิดในฐานะเซ็กซี่สตาร์ดวงใหมข่องวงการ

จากนั้น ด้วยรูปร่างทรวดทรงและบุคลิกอันโดดเด่น มาลาริน บุนนาค จึงได้รับบทบาทในเชิงยั่วยวนหวัใจชายหนุม่ ไปจนถึงเปน็นางร้าย

อยา่งต่อเนื่อง เช่น ภตูเสนห่า (๒๕๑๓), มนต์รักชาวไร่ (๒๕๑๔), ชาละวัน (๒๕๑๔), ไอ้ทยุ (๒๕๑๔), ลมรักทะเลใต้ (๒๕๑๔), เพชรตาแมว (๒๕๑๕), 

แก้วกลางนา (๒๕๑๖), เทพบุตรตัวแสบ (๒๕๑๘), รางวัลชีวิต นิสิตท่ีรัก (๒๕๑๘), ดวล (๒๕๒๐) ฯลฯ รวมท้ังเคยสร้างความฮือฮาด้วยการได้ 

ร่วมแสดงใน The Big Boss ภาพยนตร์ฮ่องกงท่ีแจ้งเกิดในระดับนานาชาติใหแ้ก่ บรูซ ลี ซึ่งเดินทางมาถ่ายท�าในเมอืงไทย และเข้าฉายท่ีไทยในชื่อ 

ไอ้หนุม่ซินต้ึง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ 

มาลาริน บุนนาค เสียชีวิตเมื่อวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ฝากไว้แต่ผลงานภาพยนตร์ท่ีเคยสร้างสีสันและอยู่ในความทรงจ�าอันสวยงาม

ของแฟนภาพยนตรไ์ทยหลายต่อหลายคน รวมท้ังรอยมอืรอยเท้าเปน็ดาวดวงท่ี ๑๔ ท่ีเธอมาประทับไว้เปน็อมตนสุรณบ์นลานดารา หอภาพยนตร์ 

เมื่อวันท่ี ๒ สงิหาคม ๒๕๕๑ หอภาพยนตรข์อแสดงความเสยีใจต่อครอบครวัของคุณมาลารนิ และขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนกัแสดงหญิง

คนส�าคัญของวงการภาพยนตร์ไทยท่านนีม้า ณ ท่ีนี ้

อาคม ปรีดากุล
อาคม ปรีดากุล เกิดเมื่อวันท่ี ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ท่ีพระนครศรีอยุธยา 

เริม่ต้นชวิีตในทางศลิปะการแสดงมาจากคณะลิเก จากนัน้จึงได้รบัการชกัชวนมาแสดง

ตลกในคณะชวนชื่น ต้ังแต่ช่วงปลายทศวรรษ ๒๕๓๐ ในยุคท่ีตลกคาเฟก่�าลังเปน็ท่ีนยิม 

โดยเปน็ท่ีรู้จักในชื่อ “ค่อม ชวนชื่น” ผูเ้ต็มไปด้วยปฏิภาณไหวพริบและลีลาการพูดจา

ท่ีนา่จดจ�า จนท�าใหไ้ด้ก้าวเข้าสู่อาชีพการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์

ภาพยนตร์เรื่องแรกของ “ค่อม ชวนชื่น” คือ กล่ินสีและทีแปรง (๒๕๓๙)  

ก่อนจะแจ้งเกิดอยา่งเปน็ทางการจากบท จุก เบ้ียวสกลุ ใน 7 ประจัญบาน (๒๕๔๕) หนงัแอกชนัอารมณดี์ของผูก้�ากับ เฉลิม วงศพ์มิพ ์ท่ีดัดแปลง

จากชุดตัวละครอันโด่งดังในอดีตของ ส. อาสนจินดา ซึ่งเปน็ส่วนส�าคัญใหเ้ขามผีลงานภาพยนตร์ตามมาอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยลีลายียวนแต่อบอุ่น และเอกลักษณ์ในการด่าค�าหยาบท่ีท�าใหผู้ฟ้ังสะดุ้งและขบขันในแบบท่ีโกรธไมล่ง จาก “ค่อม ชวนชื่น” เขาได้

กลายเป็นท่ีรู้จักท่ัวฟ้าเมืองไทยในชื่อ “น้าค่อม” ผู้ท่ีการปรากฏตัวเล่นมุกเพียงแค่ไม่ก่ีนาทีก็สามารถดึงดูดแฟนภาพยนตร์ได้ยิ่งกว่าพระเอก

นางเอกชื่อดัง ตลอดระยะเวลา ๒๐ ป ีนา้ค่อมมผีลงานภาพยนตร์รวมแล้วไมต่�ากว่า ๙๐ เรื่อง เรื่องท่ีโดดเด่นเช่น 7 ประจัญบาน 2 (๒๕๔๘), 

แสบสนิทศิษย์ส่ายหน้า (๒๕๔๙), ว้อ หมาบ้ามหาสนุก (๒๕๕๑), ฟ้าใส ใจชื่นบาน (๒๕๕๒), โหดหน้าเห่ียว (๒๕๕๒), น�า ผีนองสยองขวัญ 

(๒๕๕๓), คุณนายโฮ (๒๕๕๕), ไบค์แมน ศักรินทร์ตูดหมึก (๒๕๖๑), ไบค์แมน 2 (๒๕๖๒), อีเรียมซ่ิง (๒๕๖๓) ฯลฯ รวมถึงได้ร่วมแสดงใน 

ภาพยนตร์นอกกระแส Die Tomorrow (๒๕๖๐) ในบทท่ีแปลกออกไปจากท่ีผูช้มคุ้นเคย

นา้ค่อมเสยีชวิีตจากการติดเชื้อโควิด-๑๙ ในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ท่ามกลางความอาลัยของคนไทยท้ังประเทศท่ีคอยติดตามอาการ

มาโดยตลอดต้ังแต่ติดเช้ือ การจากไปของเขานับเป็นการสูญเสียท่ีน่าเศร้าและน่าใจหายท่ีสุดครั้งหนึ่งของวงการบันเทิงไทย หอภาพยนตร ์

ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้าค่อม และร่วมร�าลึกถึงผลงานการแสดงท่ีเขาเคยฝากไว้ในฐานะดาราตลกคนส�าคัญของโลก 

ภาพยนตร์ไทยมา ณ ท่ีนี้



ภาพยนตรสั์มพัทธ์

กิจกรรม

ผู้ท่ีสนใจกิจกรรม คอเลกทีฟ เอเชยี: ภาพยนตรสั์มพัทธ์ 

สามารถติดตามรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์กิจกรรม 

https://kolektiffilm.id/kolektif-asia หรอื https://www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage 

ต้ังแต่เดือนเมษายนท่ีผ่านมา ในภาวะวิกฤติโรคระบาดท่ัวโลก หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ 

ร่วมกับ มลูนธิ ิCipta Citra Indonesia และสมาคมอนรุักษ์ภาพยนตร์แหง่ญี่ปุน่ จัดโปรแกรมพิเศษ คอเลกทีฟ 

เอเชีย: ภาพยนตร์สัมพัทธ์ ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการจัดฉายภาพยนตร์และการพูดคุยกับ 

ผู้ชมใน ๓ ประเทศ (อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น และไทย) ด้วยระบบออนไลน์ โดยในแต่ละเดือนจะมีการจัดฉาย

ภาพยนตร์ ๑ โปรแกรมจาก ๑ ชาติ ประกอบการสนทนาหลังจบภาพยนตร์ และการบรรยายเชิงวิชาการ 

ในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ ด้วย ซึ่งโปรแกรมนี้จะท�าให้ผู้ชมแต่ละชาติเข้าใจภาพยนตร ์

แต่ละเรื่องและเชื่อมโยงถึงบริบทสภาพสังคมของภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ ใหก้ระจ่างมากยิ่งขึ้น 

วันพฤหสับดีท่ี ๑๙ สงิหาคม จะเปน็การจัดฉายภาพยนตรไ์ทยเรื่อง แพรด�า ผลงานการก�ากับของ รตัน ์

เปสตันยี ซึ่งเปน็ภาพยนตร์คลาสสิกของไทยเรื่องล่าสุดท่ีได้รับคัดเลือกในสาย Cannes Classics พร้อมพูดคุย

กับ ชลิดา เอ้ือบ�ารุงจิต ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ หลังจบการฉายภาพยนตร์ ส่วนในวันพฤหัสบดีท่ี  

๒๖ สิงหาคม จะเปน็การบรรยายเรื่อง รัตน ์เปสตันยี โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู นกัจัดกิจกรรมภาพยนตร์

และสิ่งเก่ียวเนื่องกับภาพยนตร์ เปดิส�ารองท่ีนั่ง ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

 

๒๙




