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ร�ำลึก  

รำยงำน 
ประมวลกิจกรรมเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๔
จากหนงัสั้นไทยสู่หนงัยาวในเวทีโลก
หลายชีวิต อดีตคนท�าหนงัสั้น กับความทรงจ�าและ

ความหวังท่ีมต่ีอวงการหนงัสั้นไทย
ว่าด้วยเรื่องมรดกภาพยนตร์ของชาติ ป ี๒๕๖๔

เรื่องจำกปก
๑๐๐ ป ีส. อาสนจินดา ราชสีหแ์หง่วงการบันเทิงไทย
หลักหมายแหง่ศตวรรษของดาราจากยุคละครเวที
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คลังอนุรกัษ์ 
เก็บความทรงจ�าด้วยหนงับ้านของ สุรพงษ์ ลาภผาติกุล

หอ้งสมุดและโสตทัศนสถำน เชิด ทรงศรี
หนงัสือแหง่ความระลึกถึง บัณฑิต ฤทธิถ์กล

พิพิธภัณฑ์และนิทรรศกำร 
หอภาพยนตร์ได้รับการรับรองจาก SHA

กิจกรรม
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้  

ครั้งท่ี ๑๗

ต้นเดือนตลุาคมท่ีผา่นมา หอภาพยนตร์ได้กลับมาเปดิใหบ้ริการ เชน่เดียวกับกิจการต่าง ๆ  ท่ัวประเทศ

ท่ีจ�าต้องหยุดชะงักไปนานหลายเดือนหลังจากประเทศไทยได้ประสบปญัหาโรคระบาดโควิด-๑๙ อย่างหนกั 

แม้ตัวเลขผู้ติดเช้ือในตอนนี้ยังไม่อยู่ในจุดท่ีวางใจได้สนิท แต่หอภาพยนตร์ก็มีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้

ต้อนรับผูใ้ช้บริการทุกท่านอีกครั้ง โดยยังคงไว้ซึ่งมาตรการในการปอ้งกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม การกลับมาเปิดให้บริการคราวนี้ยังไม่ได้เป็นไปอย่างเต็มรูปแบบ เช่น พิพิธภัณฑ์

ภาพยนตร์ไทยและเมืองมายาท่ีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับภูมิทัศน์และพื้นท่ีด้านหน้าหอภาพยนตร์  

ซึ่งจ�าต้องเล่ือนก�าหนดเสร็จสิ้นออกไป อันเป็นผลข้างเคียงท่ีเกิดจากการแพร่ระบาด ในขณะเดียวกัน  

รอบฉายภาพยนตร์ได้ลดเหลือแค่วันศกุร์-อาทิตย์ วันละ ๑ รอบ เนื่องจากโรงภาพยนตร์ยังถือเปน็พื้นท่ีท่ีมี

ความเสี่ยงสูง แต่สิ่งท่ีเพิ่มขึ้นก็คือการขยายวันท�าการของห้องสมุดไปถึงวันเสาร์-อาทิตย์ ปิดแค่วันจันทร์  

เช่นเดียวกับส่วนใหบ้ริการอ่ืน ๆ เพื่อรองรับผูท่ี้ต้องการมาค้นคว้าแต่ไมส่ะดวกในช่วงวันท�างาน

จดหมายข่าวฯ ฉบับนี้ จึงเป็นฉบับเปล่ียนผ่านจากยุคล็อกดาวน์สู่ยุคเปิดเมือง ส่วนหนึ่งนั้นเป็น 

รายงานกิจกรรมทางออนไลน์ในช่วงท่ีผ่านมา อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องราวของสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นท่ีหอภาพยนตร์ 

ในช่วงสองเดือนข้างหนา้ ท้ังนทิรรศการร�าลึก ๑๐๐ ป ีส. อาสนจินดา และเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 

แต่เนื่องจากสถานการณ์ท่ีอาจเปล่ียนแปลงได้เสมอ หอภาพยนตร์จึงยังไม่ลงโปรแกรมฉายภาพยนตร์ไว้ 

ในเล่ม แต่จะทยอยประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ จ�านวนหน้าของฉบับนี้จึงยังคงไว้ท่ี  

๒๔ หนา้ เช่นเดียวกับฉบับท่ีแล้ว 

ส. อาสนจินดา ในวัยหนุม่ (ไมท่ราบป ีพ.ศ.)  
ถ่ายโดย สมชาย จันทวังโส



รำ�ลึก
	 เดือนตุลาคมที่ผ่านมา	 เป็นเดือนแห่งข่าวร้ายที่มีบุคคลส�าคัญจ�านวนมากซึ่งเคยมีผลงานเก่ียวข้องกับภาพยนตร์ใน
เมืองไทยได้เสียชีวิตลง	หอภาพยนตร์ขอร่วมไว้อาลัยแด่ผู้จากไป	และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของทุกท่าน	มา	ณ	ที่นี้

อัศวนิ รตันประชา 
(เสียชีวิต ๑๒ ตุลาคม) 

นกัแสดงชายท่ีเริม่เข้าวงการบันเทิง

จากการแสดงละครโทรทัศน์เรื่อง “ผู้ชนะ 

สบิทิศ” ในบทบาท “จะเด็ด” ก่อนจะมผีลงาน

ภาพยนตร์เร่ืองแรกออกฉายในปี พ.ศ. 

๒๕๑๖ เรื่อง พิษพยาบาท จากนั้นจึงค่อย ๆ 

มีบทบาทในวงการภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ ๒๕๒๐ ซ่ึงเขามี

ผลงานการแสดงออกมาเปน็จ�านวนมาก

รณชยั ถมยาปรวิฒัน์
“อ๊อด คีรบูีน” 
(เสียชีวิต ๑๖ ตุลาคม) 

นกัร้อง นกัดนตรี และนกัแต่งเพลง 

ท่ีมชีื่อเสยีงจากการเปน็หวัหนา้วงคีรบูีนและ

ผลงานต่อเนื่องมายาวนาน โดยครั้งหนึ่งเขา

เคยรบับทน�าในภาพยนตรเ์รื่อง ความรักของ

คุณฉุย (๒๕๓๒)

มนู วรรณายก 
(เสียชีวิต ๑๒ ตุลาคม) 

ชา่งถ่ายภาพยนตรค์นส�าคัญ ผูม้คีวามโดดเด่น

ในด้านการถ่ายภาพยนตร์บู๊ เช่น ไผก่�าเพลิง (๒๕๑๙) 

มหาหิน (๒๕๒๑) เสือภูเขา (๒๕๒๒) ฯลฯ รวมท้ังม ี

ผลงานก�ากับการแสดงอีกหลายเรื่อง เช่น ไอ้ผาง 

ร.ฟ.ท. (๒๕๒๕) ยุ่งดะมะด๊อง (๒๕๓๕) กอง 100 501 

ริมแดง (๒๕๓๖) โดยได้รางวัลตุ๊กตาทอง สาขาผูก้�ากับ

ยอดเยี่ยม จากเรื่อง นักเลง (๒๕๓๒)  

พรศักด์ิ ส่องแสง 
(เสียชีวิต ๑๕ ตุลาคม) 

นักร้องเพลงลูกทุ่งและหมอล�า

คนส�าคัญท่ีสุดคนหนึ่ง ผูเ้คยฝากผลงาน 

การแสดงในภาพยนตร์เร่ือง วอนเพลง

ฝากรัก (๒๕๓๐) รักพีดี่กว่า (๒๕๓๐) และ

มีบทบาทส�าคัญในภาพยนตร์สารคดี 

ว่าด้วยชีวิตคนอีสานในเมืองกรุงเร่ือง 

เสือร้องไห ้(๒๕๔๘)

ธวชัชยั พันธุภั์กดี 
(เสียชีวิต ๑๗ ตุลาคม) 

ผูจั้ดการท่ัวไป บริษัท พระนคร

ฟิลม์ จ�ากัด ผู้มีบทบาทส�าคัญในการ

ด�าเนินธุรกิจด้านภาพยนตร์ และผลิต 

ผลงานภาพยนตร์ ในเค รือ  บริ ษัท 

พระนครฟลิม ์ท่ีมชีื่อเสยีงหลายเรื่อง เช่น 

ผหัีวขาด (๒๕๔๕)  อีสม้ สมหวัง (๒๕๕๐) 

หลวงพี่เท่ง 2 รุ่นฮาร�ารวย (๒๕๕๑) ฯลฯ

๑

บรูซ แกสตัน 
(เสียชีวิต ๑๗ ตุลาคม) 

นักดนตรีชาวอเมริกันท่ีมีความสามารถด้าน

ดนตรีไทย เขาเป็นคนแรกท่ีน�าการแสดงดนตรี

ประกอบหนังเงียบกลับมาให้คนไทยยุคหลังได้รู้จัก 

ต้ังแต่เมื่ อคร้ังแสดงเด่ียวในรายการ “หนังใบ้ใส่ 

เปียโน” ท่ีสถาบันสอนภาษา เอยูเอ ช่วงทศวรรษ 

๒๕๒๐ และร่วมแสดงสดกับวงฟองน�า ประกอบการ

ฉายภาพยนตร์เงียบ เรื่อง ชา้ง (๒๔๗๐) หลายวาระ 

รวมท้ังบันทึกเสียงลงในฉบับดีวีดี นอกจากนี้เขายัง

เคยท�าดนตรีประกอบภาพยนตร์ไทยเรื่อง ไผ่แดง 

(๒๕๒๒) และ เงาะปา่ (๒๕๒๓)  



รำายงาน

๒

ประมวลกิจกรรม
เดือนกันยายน-ตุลาคม 

๗ กันยายน 
หอภาพยนตร์เปดิหอ้ง Clubhouse 

“๓๗ ป ีหอภาพยนตร์ กับ ๑ ความทรงจ�า” 

ในวาระครบรอบ ๓๗ ปี วันสถาปนา 

หอภาพยนตร์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเคย 

มาใชบ้ริการท่ีหอภาพยนตร์ได้รว่มบอกเล่า

ประสบการณ์ในความทรงจ�าท่ีผ่านมากับ 

โดม สุขวงศ ์ผูก่้อต้ังหอภาพยนตร์ 

๙ กันยายน 
หอภาพยนตร์

จัดกิจกรรม “Live 

Talk ๒๕ ปี เทศกาล

ภาพยนตร์สั้น” EP.3 

ในชื่อตอนว่า “หลาย

ชีวิต อดีตคนท�าหนงัสั้น” วงเสวนาท่ีว่าด้วยคนท�าหนงัท่ีเคยส่งผลงาน

เข้าประกวดในเทศกาลภาพยนตร์สั้นมาต้ังแต่ยุคแรก และปัจจุบัน 

มีบทบาทท่ีหลากหลายแตกต่างกันในวงการภาพยนตร์ไทยอย่าง  

ธญัญว์ารนิ สขุะพสิษิฐ,์ ลี ชาตะเมธกีลุ, ศวิโรจณ ์คงสกลุ ด�าเนนิรายการ

โดย ภาณุ อารี อดีตทีมงานจัดเทศกาลภาพยนตร์สั้นรุ่นบุกเบิก 

๑๙ กันยายน 
ชลิดา เอ้ือบ�ารุงจิต ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ พร้อมด้วย

ตัวแทนเจ้าหน้าท่ีหอภาพยนตร์ ได้เดินทางไปมอบเงินบริจาคให้กับ

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ซึ่งเงินดังกล่าว เป็นการร่วมกันบริจาคของ 

เจ้าหน้าท่ีหอภาพยนตร์ในวันสถาปนาหอภาพยนตร์ อันเป็นเหมือน

ประเพณีท่ีท�ากันประจ�าทกุปใีนการรวมเงินไปชว่ยเหลือเพื่อพพิิธภัณฑ์ 

๒๑ กันยายน 
หอภาพยนตร์ 

ร่วมกับ ชมรมสมองใส 

ใจสบาย และศูนย์ดูแล

ภาวะสมองเสื่ อม โรง-

พยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัด Live Talk สนทนาเก่ียวกับ

ภาพยนตร์สั้นท่ีเล่าเรื่องราวของผูป้ว่ยอัลไซเมอร์ ๒ เรื่อง คือ เหมือนเคย 

และ ตลอดไป ผลงานการก�ากับของ ศวิโรจณ์ คงสกุล ในกิจกรรมภาพยนตร์

กับผู้สูงอายุ รูปแบบออนไลน์ โดยสนทนาหลังจบภาพยนตร์กับ รศ.นพ. 

สขุเจรญิ ต้ังวงษ์ไชย, กนกวรรณ กนกวนาวงศ,์ ศวิโรจณ์ คงสกลุ และด�าเนนิ

รายการโดย สัณหช์ัย โชติรสเศรณี 

๒ ตุลาคม 
หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์สารคดีป ี๒๕๒๐ เรื่อง They Will 

Never Forget บอกเล่าการต่อสู้ของประชาชนจาก ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ -  

๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ รอบพรีเมยีร์ ทางช่อง YouTube หอภาพยนตร์ ซึ่งหลัง 

จบภาพยนตร์ได้สนทนาถึงโปรแกรมภาพยนตร์ดังกล่าวทางเพจบันทึก  

6 ตุลา - Documentation of Oct 6 โดยภาพยนตร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ

โปรแกรม “ก่อนพายุจะมา” โปรแกรมภาพยนตร์บันทึกความเคล่ือนไหว

ทางการเมอืงระหว่างเหตุการณ ์๑๔ ตลุาคม ๒๕๑๖ และ ๖ ตลุาคม ๒๕๑๙ 

ท่ีหอภาพยนตร์จัดขึ้นเนื่องในกิจกรรม “๕ ตุลา ตะวันจะมาเมื่อฟ้าสาง”  

ร่วมกับโครงการ บันทึก 6 ตุลา - Documentation of Oct 6

๔ ตุลาคม 
วันอนรุกัษ์ภาพยนตรไ์ทย หอภาพยนตรไ์ด้จัดพธิขีึน้ทะเบยีนมรดก

ภาพยนตร์ของชาติ ครั้งท่ี ๑๑ โดยมี อิทธิพล คุณปล้ืม รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวัฒนธรรม เปน็ประธานในพิธปีระกาศ ๑๑ รายชื่อภาพยนตร์ท่ี

ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๔  

ผา่นทาง Facebook Live ของหอภาพยนตร์ โดยหลังจากจบการประกาศ

รายช่ือภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ คร้ังท่ี ๑๑ แล้ว  

หอภาพยนตร์ได้เชิญ ๖ ตัวแทนคณะกรรมการพิจารณาตัดสินภาพยนตร์

มาแลกเปล่ียนให้ความเห็นและความรู้เก่ียวกับภาพยนตร์ท่ีได้รับการขึ้น

ทะเบยีนเปน็มรดกภาพยนตร์ของชาติในมมุมองแบบฉบบัของตนเอง ได้แก่ 

กิตติศกัด์ิ สวุรรณโภคิน, กษิดิศ อนนัทนาธร, ฤทัยวรรณ วงศส์ริสวัสด์ิ, ศรณัย์ 

ทองปาน, พรพชิติ พฒันถาบุตร และด�าเนนิรายการโดย โสภิต หวังวิวัฒนา 

ท่ีเปน็หนึ่งในคณะกรรมการครั้งนีด้้วย (อ่านเพิ่มเติมได้ท่ีหนา้ ๘)



๓

๑๔ ตุลาคม 
หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 

สาย สีมา นักสูส้ามัญชน (ปศีาจ) รอบพรีเมยีร์

ทางช่อง YouTube หอภาพยนตร์

๑๕ ตุลาคม 
ห อ ภ า พ ย น ต ร์ ไ ด้ พ า 

ส่ือมวลชนร่วมชมนิทรรศการ

วิดีโอจัดวาง “ปฐมกาลภาพยนตร์

ในสยาม” (Genesis: The Birth 

of Cinema in Siam) มีแนวคิดเพื่อเฉลิมฉลองและร�าลึกถึง “วันก�าเนิด

ภาพยนตร์ในสยาม” โดยหอภาพยนตร์ได้เชิญศิลปินท่ีจัดแสดงมาร่วม

แนะน�าสื่อมวลชนถึงผลงานการจัดแสดงในรูปแบบสื่อภาพเคล่ือนไหวผสม

งานจัดวางท่ีหอภาพยนตร์ได้เปิดโอกาสให้ศิลปินแต่ละคนค้นหา ตีความ 

ขยายบรบิท หรอืเล่าเรื่องการเดินทางของสิง่ประดิษฐท่ี์เรยีกว่าภาพยนตรท่ี์

เข้ามายังแผน่ดินสยามเมื่อ ๑๒๔ ป ี

๑๖ ตุลาคม 
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมวันหนังบ้าน ฉบับออนไลน์ โดยได้น�า 

หนังบ้านท่ีน่าสนใจมาจัดฉายให้ชมทางช่อง YouTube หอภาพยนตร์ คือ  

หนงังานขึ้นบา้นใหมข่องคุณนมิติร ภมูถิาวร นกัเขยีนคนส�าคัญ และสนทนา

กับคุณธาดา เกิดมงคล ผูถ่้ายท�า, หนงับ้านของคุณ Adolf Krajc วิศวกรชาว

เยอรมันท่ีมาท�างานอยู่ปีนัง และขับรถท่องเท่ียวถ่ายหนังหลายจังหวัดใน

ภาคใต้ พรอ้มรว่มการสนทนา, หนงับ้านของคณุทวีศกัด์ิ วิรยศริ ิคนถ่ายหนงั

บันทึกเหตุการณ์ส�าคัญอย่าง ๑๔ ตุลา และสนทนากับคุณวารินทร์ ชุมสาย 

ณ อยุธยา หลานของคุณทวีศกัด์ิ และหนงับ้านของคุณสุรพงษ์ ลาภผาติกุล 

ท่ีบันทึกภาพการเดินทางท้ังในและต่างประเทศเมื่อเกือบ ๔๐ ปก่ีอน พร้อม

ร่วมการสนทนา

๑๗ ตุลาคม 
หอภาพยนตร์ได้จัดการแสดงโคมเชิดหนัง Magic Lantern 

มหรสพท่ีเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะเกิดภาพยนตร์ และชุดนิทรรศการใน

อาคารสรรพสาตรศภุกิจ เนื่องใน “วันสรรพสาตร” ซึ่งเปน็วันครบรอบ 

วันประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ ์

กรมหลวงสรรพสาตรศภุกิจ ผูท้รงเปน็พระบิดาแหง่ภาพยนตร์สยาม 

หอภาพยนตร์ขยายช่องทางการใหม่ส�าหรับผู้ ท่ีชื่ นชอบ 

การฟังเสียงผ่านพอดแคสต์ ให้ท่านได้รับฟังเนื้อหาของงานเสวนา

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหอภาพยนตร์จัดขึ้น อาทิ ภาพยนตร์สนทนา, งาน

เสวนาภาพยนตร์, ลานดารา, 

Cinema Lecture เปน็ต้น ท่าน

สามารถรับฟังและกดติดตาม 

(Subscribe) ได้ทาง Spotify 

และ SoundCloud โดยค้นหา

ช่อง “หอภาพยนตร์ : Film 

Archive Thailand” 

Podcast หอภาพยนตร์

๒๓ กันยำยน - ๓ ตลุำคม หอภาพยนตร์น�าภาพยนตร์เรื่อง นางนาก 

ไปฉายในงานเทศกาล Slash Film Festival ประเทศออสเตรีย 

๑๒ ตลุำคม  หอภาพยนตรไ์ด้เปน็สถานท่ีจัดฉายภาพยนตรแ์ละจัดการ 

Q&A ออนไลน์จากประเทศไทยให้แก่ทีมงานในเมืองไทย ในเทศกาล

ภาพยนตรน์านาชาติปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ในการจัดฉายภาพยนตร์

ไทยเรื่อง Anatomy of Time หรือ 

เวลา โดยหลังจากจบภาพยนตร์ 

ผู้ก�ากับ จักรวาล นิลธ�ารงค์ และ 

นักแสดงน�า เทวีรัตน์  ลีลานุช 

ประภามณฑล เอ่ียมจันทร์ และ 

วัลลภ รุ่งก�าจัด ได้ร่วมตอบค�าถาม

จากผูช้มท่ีประเทศเกาหลีใต้

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

       ส�าหรับผูท่ี้สนใจชมกิจกรรมออนไลนย์้อนหลังสามารถเข้าไปท่ี 

Facebook: หอภาพยนตร์ Thai Film Archive หรือช่อง YouTube  

หอภาพยนตร์ และสามารถอ่านสรุปบทความได้ท่ีหน้าสาระ

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



เมื่อวันอังคารท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์ 

(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสนทนาออนไลน ์“Live Talk ๒๕ ป ีเทศกาล

ภาพยนตร์สั้น” วงสนทนาเนื่องในวาระครบรอบปีท่ี ๒๕ ของเทศกาล

ภาพยนตร์ท่ีเป็นจุดเริ่มต้นให้แก่คนท�าหนังและผู้ชมมากมายใน

ประเทศไทย โดยในวันจัดกิจกรรมดังกล่าวตรงกับวันครบรอบวันเสยีชวิีต

ของ รัตน์ เปสตันยี ผู้ก�ากับคนส�าคัญท่ีบุกเบิกการส่งหนังไทยออกไปสู่

สากล และเพื่อเปน็การรว่มร�าลึกถึงคณุปูการด้านนี ้หอภาพยนตรจึ์งเชิญ

ผูก้�ากับท่ีมวิีธกีารท�างานแตกต่างกัน ซึง่เคยสง่หนงัสัน้มาประกวดในสาขา  

“รัตน์ เปสตันยี” และต่างมีผลงานท่ีได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ

ประจ�าปีนี้ มาร่วมพูดคุยถึงจุดเริ่มต้นและความประทับใจเมื่อครั้งท่ีส่ง 

ผลงานมาเวทีท่ีเปรียบด่ังพื้นท่ีทดลองและเรียนรู้ให้กับคนท�าหนัง 

หลากหลายแนวทาง ท่ีมาท่ีไปของผลงานเรื่องล่าสดุท่ีได้ไปฉายต่างประเทศ

ในปีนี้ ตลอดจนผลกระทบท่ีได้รับจากโควิด-๑๙ ในชื่อตอนว่า “จาก 

หนังส้ันไทยสู่หนังยาวในเวทีโลก” ประกอบด้วย ไทกิ ศักด์ิพิสิษฐ ์ 

นกัท�าหนงัทดลองท่ีโดดเด่นด้านงานภาพและเสียงท่ี พญาโศก พิโยคค�า  

(The Edge of Daybreak) ภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรก ได้รับรางวัล 

FIPRESCI Award จากสมาพันธน์กัวิจารณ์ภาพยนตร์นานาชาติ ในสาย

ประกวดหลักท่ีเทศกาลภาพยนตร์นานา

ชาติรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

บรรจง ปสิญัธนะกูล ผูก้�ากับชื่อดังท่ีเติบโต

มากับการท�างานในระบบสตูดิโอ เจ้าของ

ผลงานร่วมทุนไทย-เกาหลีเรื่อง ร่างทรง 

(The Medium) ซึ่งสรา้งปรากฏการณจ์าก

การออกฉายท่ีเกาหลีใต้ต้ังแต่สปัดาหแ์รก 

และ จักรวาล นิลธ�ารงค์ ศิลปินภาพเคล่ือนไหวท่ีมีผลงานครอบคลุม 

ต้ังแต่หนงัทดลองจนถึงศลิปะจัดวางท่ีเพิ่งพา เวลา (Anatomy of Time) 

เขา้รว่มประกวดในสายการประกวดรอง Orizzonti ของเทศกาลภาพยนตร์

นานาชาติเวนสิ ประเทศอิตาลี 

ช่วงแรกของการสนทนา ย้อนไปเล่าถึงจุดเริ่มต้นการส่งผลงาน

เข้าร่วมประกวดท่ีเทศกาลภาพยนตร์สั้น ซึ่งผู้ก�ากับแต่ละคนถ่ายทอด 

ถึงช่วงเวลาดังกล่าวเอาไว้อย่างน่าสนใจ และมีความรู้สึกร่วมไปใน 

ทางเดียวกัน โดยเฉพาะบรรจงท่ีอธบิายความรูส้กึเมื่อครัง้การฉายผลงาน

หนังสั้นของเขาเรื่อง แผลเก่า ว่า “เวทีนี้ช่วยท�าให้ทราบผลตอบรับใน 

ผลงานของเรา สว่นตัวจะรูส้กึต่ืนเต้นมาก ๆ  ท่ีมคีนพดูถึงหนงัของเราหรอื

ของคนอ่ืน ๆ เทศกาลหนังสั้นจึงเป็นเวทีท่ีส�าคัญมาก และเห็นว่าผลิต 

คนท�าหนงัไทยออกมาจริง ๆ” 

สว่นไทกิเสรมิว่า “ตอนฉายหนงัสัน้เรื่อง The Age of Anxiety จบ

คนดูปรบมอื อาจจะเพราะทรมานและดีใจท่ีมนัจบแล้ว หรืออะไรก็ตาม 

สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งท่ีท�าให้ผมอยากมีส่วนร่วมกับเทศกาลหนังส้ันอยู่เสมอ 

เพราะผลตอบรับจากผูช้มในไทยเปน็สิ่งท่ีผมอยากได้มากท่ีสุด”

ต่อด้วยค�าถามถึงท่ีมาท่ีไปของผลงานขนาดยาวเรื่องล่าสุดท่ีได้

ไปต่างประเทศในปนีี ้บรรจงเล่าถึงจุดเริม่ต้นของ รา่งทรง ว่า “โปรเจกต์นี้

เริ่มต้นจากการท่ีเจอคุณนาฮงจินในงาน Cinema Diverse ท่ีจัดโดย 

หอศิลป์ BACC ซ่ึงจะให้ผู้ก�ากับไทยเลือกหนังมา ๑ เรื่อง โดยผมเลือก  

The Chaser ของเขามา และไม่คาดคิดว่าเขาจะตอบรับค�าเชิญจาก 

ผู้จัดงาน พอเจอกัน ผมก็เอาผลงานทุกเรื่องให้เขาดู ผ่านไป ๓-๔ ป ี 

ผมมีโอกาสไปบรรยายท่ีกรุงโซลพอดีเลยได้เจอเขาอีกครั้ง เขาเล่าว่าจะ 

ท�าหนังท่ีเก่ียวกับร่างทรง ซึ่งมันจะมีบางพาร์ตท่ีไม่แตกต่างกันมากจาก 

The Wailing หนงัเรื่องล่าสดุของเขา โดยจะเปล่ียนบรบิทจากเกาหลีเปน็

ไทย จึงนกึถึงผมขึ้นมา ผมเลยลองขออ่านโครงรา่งบทจากเขา ซึ่งตอนนัน้

ไมเ่ขา้ใจเรื่องเก่ียวกับรา่งทรงเลย จึงขอลองรเีสริช์ และถกกันว่าจะท�างาน

อย่างไร โดยหลัก ๆ คือเอาเรื่องของเขามาตีความในบริบทแบบไทย

อย่างไรก็ได้ แล้วเสนอให้เขาดู ตอนถ่ายท�าคือท�าเป็นปี เดินทางหา 

ร่างทรงท้ังท่ีภาคเหนือและอีสาน เริ่มต้นจากการไม่รู้อะไรเลย พอเจอ

โปรดิวเซอร์คนหนึ่งรู้สึกไปถูกทางมาก ซึ่งเราสามารถปรึกษาได้เลยว่า 

รายละเอียดของพิธีกรรมและบทสวดจะเป็นอย่างไร แล้วเขาก็จะลิสต์ 

รำายงาน

๔

ไทกิ ศกัด์ิพสิิษฐ์ บรรจง ปิสัญธนะกลู



รายชื่อมาใหเ้ลยว่าร่างทรงคนไหนท่ีควรไปพบ ซึ่งมทีุกรูปแบบจริง ๆ  ถือ

เปน็หนึ่งปท่ีีเปดิโลกทัศนข์องผมมาก”

ด้านจักรวาลเล่าถึง เวลา ผลงานหนงัยาวเรื่องท่ี ๒ ของตัวเองว่า 

“หนังเรื่องนี้เป็นหนังร่วมทุนสร้างกับต่างประเทศเรื่องแรกของผมท่ีมี

โปรดิวเซอร์เปน็ชาวต่างชาติ เรื่อง Vanishing Point จะเปน็หนงัท่ีได้แค่

ทุนสร้างจากต่างประเทศเฉย ๆ แต่ เวลา จะมกีารโปรดิวซ์จากท้ังฝั่ งไทย 

ฝร่ังเศส เนเธอรแ์ลนด์ และสงิคโปร์ ซ่ึงค่อนขา้งวุ่นวายเหมอืนการท�างาน

กลุ่ม เวลาจะตัดสินท�าอะไรต้องรอการตอบรับจากทุกกลุ่ม ส่วนตัวหนัง

จะมอียู่ ๒ พาร์ต พาร์ตแรกถ่ายเสร็จไปต้ังแต่ก่อนโควิดช่วงปลายป ีค.ศ. 

๒๐๑๙ พอโควิดมาโปรดักชนัต้องหยุดไป ๖-๗ เดือน ท�าใหล้�าบากในการ

ถ่ายอีกพารต์ท่ีเหลือ ส่วนท่ีวุ่นวายจรงิ ๆ  คือสว่นของขัน้ตอนการท�าโพสต์

โปรดักชนั ด้วยความท่ีมนัมเีงินมาจาก ๔ ประเทศ แต่ละประเทศก็จะจอง

การท�างานแต่ละส่วน เช่น ท่ีนีจ่ะเกรดส ีท่ีนูน่จะผสมเสยีง ท่ีนัน่จะท�า VFX 

ซึ่งจริง ๆ เราสามารถท�าท่ีไทยได้หมดเลย แต่กลับต้องกระจายไปท�าใน

แต่ละท่ี ซึ่งมนัค่อนข้างวุ่นวายพอสมควร” 

ปิดท้ายด้วยไทกิท่ีเล่าถึงการท�าหนังยาวเรื่องแรกของตัวเองว่า 

“จุดเร่ิมต้นของ พญาโศก พิโยคค�า เริ่มจากการคุยกับโปรดิวเซอร์คือ  

พ่ีโสฬส สุขุม และ พี่คัทลียา เผ่าศรีเจริญ แล้วพัฒนาบทร่วมกันมา 

สักระยะ จากนั้นพอถ่ายท�าเสร็จได้ฉายเปดิตัวท่ีรอตเตอร์ดัม และมทัีวร์

ตามเทศกาลต่าง ๆ  อีกสิบประเทศ แก่นหลักของเรื่องคือความเปน็อัมพาต 

ท้ังทางกายภาพและจิตใจท่ีมันถูกครอบง�า เช่น ร่างท่ีโดนสะกดจาก

อ�านาจท่ีเรามองไมเ่หน็ ซึ่งมนัควบคมุชวิีตและจิตใจของตัวละครในเรื่อง 

โดยมอีีกสว่นท่ีผมสนใจคือ สภาวะก่อนและ

หลังของการเกิดเหตุการณ์ใหญ่บางอย่าง 

เช่น เหตกุารณ์ ๖ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ท่ีเปน็

หมดุหมายส�าคัญในประวัติศาสตรก์ารเมอืง

ของไทย ซึ่งมนัเปน็ผลกระทบกับครอบครัว

ของตัวละคร ท้ังหมดเลยเป็นท่ีมาของบท

หนังเรื่องนี้ และถือเป็นครั้งแรกท่ีผมได้

ก�ากับคนท่ีจับต้องได้จริง ๆ ซึ่งเปน็สิ่งท่ี

ไมเ่คยท�ามาก่อน แต่เราก็เลือกก�ากับนกั

แสดงในแบบท่ีเราชอบและสนใจ”

ในช่ วง ท้ายของการพูดคุย  

ผูก้�ากับท้ังสามเล่าถึงผลกระทบท่ีเกิดจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ

โควิด-๑๙ โดยบรรจงเล่าว่า “ส�าหรับผมกระทบหนกัมาก แต่ยังโชคดีท่ี

ช่วงถ่ายท�าเป็นช่วงท่ีโควิดซาลงไป ความซวยของผมคือตอนหนังฉายท่ี

เกาหลี แมท่ี้นั่นจะไมเ่คยปดิโรงหนงัเลย แต่อยู่ ๆ ช่วงท่ี ร่างทรง จะเข้า

เปน็ช่วงท่ีตัวเลขพุ่งขึ้นสูง ท�าใหโ้ดนมาตรการแรงท่ีสุด รวมท้ังการท่ีมนั

ฉายท่ีไทยไมไ่ด้ด้วย”  

จักรวาลเล่าต่อว่า “ของผมจะคล้าย ๆ กัน คือถ่ายเสร็จก่อนท่ี

ตัวเลขในประเทศจะพุ่งสูง ถ้ากระทบ คงกระทบช่วงการวางวันฉาย

มากกว่า แต่ท่ีน่าเป็นห่วงจริง ๆ คือสภาพจิตใจท่ีมีคนป่วยกันมากขึ้น 

เพราะมันหาทางออกไม่ได้ ในฐานะท่ีสอนหนังสือด้วย จะเร่ิมเห็น

นักศึกษามีอาการป่วย ก็ต้องให้ก�าลังใจกัน แล้วหาทางเยียวยาว่าเราจะ

น�าช่วงชีวิต ๒ ปท่ีีหายไปคืนกลับมาอย่างไรใหม้นัดีขึ้น”

ไทกิปดิท้ายว่า “ส�าหรบัตัวหนงัแทบไมไ่ด้รบัผลกระทบอะไรเลย 

เพราะถ่ายเสรจ็ต้ังแต่ต้นปก่ีอน ซึ่งหนงัได้ไปฉายต่างประเทศ แต่เรากลับ

ไม่ได้เดินทางไปด้วย จะคิดคล้าย ๆ กับจักรวาลคือ คิดถึงอนาคตของ

ประเทศและนกัศกึษา ด้วยความท่ีผมสอนหนงัสอืเหมอืนกัน ซึง่เปน็เทอม

แรกท่ีต้องสอนออนไลนล้์วน ถ้ามโีอกาสจะคยุกับลกูศษิยว่์า เรยีนออนไลน์

มา ๒ ปแีล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง ซึ่งหลายคนตอบตรงกันว่า สภาพจิตใจแย่ 

เพราะการเรียนแบบนี้ไม่ได้ประสิทธภิาพเท่าแบบปกติ รวมถึงช่วงชีวิต

ของเด็กวัยรุ่นท่ีหายไปนาน ๒ ป ีเปน็สิ่งท่ีผมกังวลเสมอ”   

อ่านบทความฉบับเต็มท่ีเผยแพร่ทางเว็บไซต์หอภาพยนตร์ ได้ท่ี

https://fapot.or.th/main/information/article/view/797

จากหนังสัน้ไทย
สูห่นังยาวในเวทีโลก

อธพิันธ ์สิมมาค�า

๕

จักรวาล นิลธ�ารงค์



รำายงาน

๖

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์ 

(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสนทนาออนไลน ์“Live Talk ๒๕ ป ีเทศกาล

ภาพยนตร์สั้น” ซึ่งจัดต่อเนื่องมาต้ังแต่เดือนกรกฎาคม และเดินทาง 

มาถึงตอนสดุท้ายในชื่อตอนว่า “หลายชวิีต อดีตคนท�าหนงัสัน้” โดยเชญิ

วิทยากรผู้มีจุดเริ่มต้นเส้นทางอาชีพจากการเป็นอดีตผู้ส่งผลงานเข้า

ประกวดในเทศกาลภาพยนตร์สั้นมาต้ังแต่ช่วงท่ีเทศกาลเพ่ิงต้ังไข่ และ

ปัจจุบันมีเส้นทางการท�างานท่ีแตกต่างกัน ประกอบด้วย ธัญญ์วาริน  

สุขะพิสิษฐ์ ผู้ก�ากับท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีหลากหลายในวงการ ไป 

จนถึงเคยได้รับการเลือกต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมผู้ก�ากับ 

ภาพยนตร์ไทย และเปน็อดีตสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

ลี ชาตะเมธกีลุ มอืตัดต่อภาพยนตรแ์ละเจ้าของหอ้งแล็บโพสต์โปรดักชนั

ท่ีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และ ศิวโรจณ์ คงสกุล ผู้ก�ากับ 

ร่วมสมัยมือรางวัลคนส�าคัญท่ีปัจจุบันก�าลังมีผลงานการก�ากับซีรีส์ 

นอกจากนี้กิจกรรมยังด�าเนินรายการโดย ภาณุ อารี อาจารย์พิเศษด้าน

ภาพยนตร์ และผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อภาพยนตร์ต่างประเทศ บริษัท 

สหมงคลฟิล์ม ผู้เคยเป็นหนึ่งในทีมงานจัดเทศกาลยุคบุกเบิก ซึ่งมาร่วม

ย้อนร�าลึกถึงช่วงเวลาในอดีตของเทศกาลไปพร้อมกับผูช้ม 

ธญัญว์ารนิเล่าถึงจุดเริม่ต้นเสน้ทางการท�างานโดยมหีนงัส้ันเปน็

บันไดก้าวแรกว่า “กอล์ฟส่งหนงัสั้นเข้าประกวดครั้งแรกเมื่อ ๒๐ ปก่ีอน 

ตอนนั้นเป็นครูอยู่ท่ีโคราช ได้ยินชื่อเทศกาลนี้ครั้งแรกจากนิตยสาร 

Movie Time เห็นลงข่าวประกวดหนังส้ัน แต่ตอนนั้นส่วนใหญ่จะดูแต่

หนังแมส ไม่รู้หรอกว่าหนังสั้นหรือหนังทดลองคืออะไร รู้แต่ว่าอยาก 

ท�าหนงั ก็เลยท�าเรื่อง แหวน ส่งมา เพราะมนัเปน็สิ่งท่ีเราอยากเล่า จึงท�า

ทุกอย่าง ต้ังแต่ก�ากับยันแสดง เพราะอยากเปน็นกัแสดงมาก จากนั้นได้

มโีอกาสเล่นละครโทรทัศนเ์รื่อง ชายไมจ่รงิหญงิแท้ แต่ต่อมากลับมคี�าสัง่

หา้มกะเทยออกทีวี จึงเริ่มคิดว่าจะเอาอย่างไรต่อดี เพราะมบีทต่าง ๆ ท่ี

เราอยากเล่น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากชีวิตของผู้คนท่ีเราเห็นจาก

โคราช เลยเริ่มเขียนบทข้ึนมาให้ตัวเองแสดง แล้วไปยืมกล้อง Hi8  

ของลุงมา แกก็สอนวิธีการใช้งานอย่างเดียวเลย คือให้กดปุ่มสีแดง พอ 

กดเปน็จากนั้นชีวิตก็เปล่ียนเลย”

“หลังจากปี พ.ศ. ๒๕๔๔ กอล์ฟยังคงส่งหนังเข้ามาเรื่อย ๆ ได้

รางวัลบา้ง ไมไ่ด้รางวัลบา้ง คิดว่าการท�าหนงัก็เหมอืนกับการท่ีเราพดูกับ

โลกหรือสังคม เราใช้หนงัเปน็เครื่องมอืสื่อสารว่าเราคิดอะไรอยู่ ตอนท�า

เรื่อง I’m Fine สบายดีค่ะ ช่วงนั้นเริ่มมกีารประท้วงทางการเมอืง และมี

โปรเจกต์ท�าหนังสั้นเก่ียวกับเสรีภาพ เราจึงเริ่มคิดว่า อยากเล่าอะไรใน

เวลา ๓ นาที ทุกอย่างในเรื่องเลยมแีต่สัญลักษณ์ ซึ่งปจัจุบันหนงัเรื่องนี ้

ก็ยังน�ามาฉายอยู่เรื่อย ๆ เป็นประเด็นท่ียังร่วมสมัยอยู่จนทุกวันนี้ ตอน

ฉายเสร็จคนดูก็ฮือฮากันมาก ไมไ่ด้คิดเรื่องรางวัลอะไรเลย แต่ก็ได้รางวัล

ใหญ่กลับมา”

ลี ซึ่งเคยเป็นนักศึกษาภาพยนตร์ท่ีสหรัฐอเมริกา เล่าถึง

ประสบการณ์เมื่อคร้ังรู้จักกับเทศกาลซ่ึงเป็นใบเบิกทางการท�างานใน

ปัจจุบันให้กับเขาว่า “ผมรู้จักเทศกาลนี้จากการกลับมาเมืองไทยช่วง

ซัมเมอร์ตอนกลางปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เคยอ่านเจอจากในหนังสือพิมพ ์

บางกอกโพสต์ว่าท่ีนี่มีหอภาพยนตร์ เลยลองนั่งรถไปดู ได้พบคุณโดม  

สุขวงศ ์ซึ่งตอนนั้นก�าลังจัดนทิรรศการ ๑๐๐ ปหีนงัไทย จึงเข้าไปอาสา

ช่วยท�างานในส่วนนั้น แล้วช่วงนั้นเปน็ช่วงเปดิรับสมคัรหนงัสั้นครั้งแรก

พอดี จึงได้โอกาสพบกับผู้ก�ากับท่ีน�าผลงานมาส่งหลาย ๆ คน เช่น  

พี่สืบ-บุญส่ง นาคภู่ ก็ท�าความรู้จักกัน ซึ่งต่อมาผมได้ช่วยพี่สืบท�าเรื่อง  

ตากับหลาน

“จากนั้นพอผมกลับมาถ่าย เมืองมายา กรุงธิดา หนังสั้นจบ

ปรญิญาตรขีองผม ก็ได้พีส่บืชว่ยหาทีมงานถ่ายท�าท่ีนี ่ถือเปน็การท�างาน

แลกเปล่ียนกัน ซึ่งเรื่องนี้จะมีปัญหาตรงท่ีต้องเอากล้องฟิล์มจากท่ี

มหาวิทยาลัยมาถ่าย และมันต้องมีการขนส่งฟิล์มจากไทยกลับไปล้าง 

ท่ีอเมริกา ก็ได้พี่ ๆ จากท่ีหอภาพยนตร์แนะน�าคนท�าหนังคนหนึ่งท่ีท�า

คล้าย ๆ กับเราคือ พี่เจ้ย-อภิชาติพงศ ์วีระเศรษฐกุล ใหล้องอีเมลไปถาม

เขาดูว่ามีวิธกีารท�าอย่างไร จากนั้นจึงได้เริ่มเข้าไปท�าความรู้จักกับกลุ่ม

คนท�าหนงัในแวดวง โดยหลังจากท�า เมืองมายา กรุงธดิา เสร็จ ผมก็ไมไ่ด้

ท�าหนงัสั้นอีกเลย เพราะเทศกาลปนีั้น พี่เจ้ยเปน็หนึ่งในกรรมการ จึงได้

โอกาสติดต่อกับพี่เจ้ยอีกคร้ัง และช่วงนั้นพี่เจ้ยก�าลังเตรียมท�าหนัง 

เรื่องใหม่คือเรื่อง สุดเสน่หา ผมเลยตัดสินใจลาออกจากงานท่ีอเมริกา  

ธัญญว์ารนิ สุขะพสิิษฐ์ลี ชาตะเมธกีลุ ศวิโรจณ์ คงสกลุ



๗

หลายชวีติ 
อดีตคนท�าหนังสัน้ 

กับความทรงจ�าและความหวงั
ท่ีมต่ีอวงการหนังสัน้ไทย

ย้ายกลับมาเมืองไทยเพื่อออกกองกับพี่เจ้ย หลังจากนั้นเส้นทางชีวิต 

ก็เปล่ียนไป จากเดิมต้ังใจว่าจะเป็นผู้ก�ากับ เริ่มค้นพบว่าอยากท�างาน 

ตัดต่อ เพราะได้โอกาสจากพี่เจ้ย หลังจากนั้นก็มุ่งท�างานด้านโพสต์ 

โปรดักชันอย่างเดียวจนถึงปจัจุบัน”

ส่วน ศิวโรจณ์ อดีตนักศึกษาศิลปกรรม ผู้ไม่เคยรู้จักเทศกาล 

หนงัสัน้มาก่อน ถ่ายทอดความรูส้กึถึงเทศกาลท่ีท�าใหเ้ขาค้นพบตัวตนว่า 

“ผมจะคล้าย ๆ กับพี่กอล์ฟ คือไมไ่ด้รู้จักเทศกาลนีใ้นฐานะคนดู แต่มา

เริ่มสนใจตอนเรียนคณะศิลปกรรม เพราะคิดว่าหนังสั้นเป็นศาสตร์อีก

แขนงท่ีแตกต่างจากสิ่งท่ีเราเรียนมา โดยจุดเริ่มต้นของผมจริง ๆ จัง ๆ  

คือ เว็บไซต์ Thaishortfilm.com ของพี่ศโิรตม ์ตุลสุข ซึ่งแนะน�าคนใน

แวดวงนี้ได้กว้างมาก และเขาจะคอยส่งผมไปฝึกงานตามกองถ่ายของ 

คนท่ีอยู่ในแวดวง เช่น บริษัท Firecracker Film ของพี่เต่านา-ม.ล. 

มิง่มงคล โสณกุล หนงัอิสระเลยเริ่มไหลเข้ามาใหเ้รารู้จักในฐานะทีมงาน

ท่ีคอยชว่ยคนอ่ืน ซ่ึงตอนนัน้เรายงัไมอ่ยากมหีนงัเปน็ของตัวเอง แค่อยาก

รู้จักสิ่งนีก่้อนว่าพี่ ๆ ในแวดวงเขาท�าอะไรกันบ้าง”

“หนังเรื่องแรกท่ีผมส่งมาประกวดท่ีเทศกาล คือเรื่อง มื้อค�า  

เปน็ผลงานท่ีท�าหลังจากรูจั้กกับพ่ีทองดี-โสฬส สขุุม ชว่งท่ีเขาเพ่ิงฝกึเปน็

ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ท่ีบริษัท Firecracker Film ซึ่งผมเล่าให้เขาฟังว่า  

หลังจากเป็นทีมงานมานาน เริ่มอยากท�าหนังสั้นบ้างแล้ว โดยจากการ

สงัเกตเหน็ผลงานของพี ่ๆ  คนอ่ืน ๆ  ท�าใหพ้บว่า หนงัสั้นมนัมอิีสรภาพใน

การเล่าเรื่องมาก ซึ่งตอนนัน้เราอยากเล่าเรื่องของคนใกล้ตัว โดยเขียนบท

ใหแ้มกั่บนอ้งสาวเล่น พีท่องดีก็ชว่ยหาโลเคชนั ทีมงานหลาย ๆ  คนท่ีเปน็

เพื่อนกัน ก็เริ่มฝึกงานจากเรื่องนั้น บทพูดต่าง ๆ ก็สะท้อนมาจากชีวิต 

ตัวเองตอนออกกองถ่าย ณ เวลานั้น ซึ่งเรื่องนีเ้หมอืนเปน็จุดเริ่มต้นจาก

ความไมต้ั่งใจ และเปน็จุดเชื่อมในผลงานของผมเรื่องต่อ ๆ มา คือมฉีาก

บนโต๊ะอาหาร พอตอนท่ีหนังฉายในเทศกาล รู้สึกต่ืนเต้นมากท่ีคนดูจะ

ได้ดูผลงานส่วนตัวของเราเรื่องนี”้  

อ่านบทความฉบับเต็มท่ีเผยแพร่ทางเว็บไซต์หอภาพยนตร์ ได้ท่ี

https://fapot.or.th/main/information/article/view/809

อธพิันธ ์สิมมาค�า
ภาณุ อารี



“ทุกเรื่องควรเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ” เสียงของ 

กิตติศักด์ิ สุวรรณโภคิน ได้บอกเล่าเมื่อเริ่มต้นการเสวนามรดก

ภาพยนตร์ของชาติ ท่ีหอภาพยนตรไ์ด้เชญิตัวแทนคณะกรรมการ 

๖ ท่าน จากท้ังหมด ๓๘ ท่านท่ีรว่มกันพจิารณาตัดสนิภาพยนตร์

ท่ีได้รบัการขึ้นทะเบยีนเปน็มรดกภาพยนตรข์องชาติ ครั้งท่ี ๑๑ 

ประจ�าปี ๒๕๖๔ มาเล่าถึงมุมมองของตนเอง ได้แก่ กิตติศักด์ิ 

สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชั้นครู กษิดิศ อนันทนาธร 

บรรณาธิการผู้ เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ฤทัยวรรณ  

วงศสิ์รสวัสด์ิ ผูก้�ากับการแสดง ศรณัย์ ทองปาน นกัเขยีนสารคดี

ประวัติศาสตร์ พรพิชิต พัฒนถาบุตร นักวิชาการอิสระท่ีเป็น

แฟนหนังไทยตัวยง ด�าเนินรายการโดย โสภิต หวังวิวัฒนา  

นักจัดรายการวิทยุ ท่ีเป็นหนึ่งในคณะกรรมการคร้ังน้ี และมี  

ชลิดา เอ้ือบ�ารุงจิต ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์มาร่วมพูดคุย 

ในการเสวนาครั้งนี้ด้วย 

การเสวนาคร้ังน้ีนับเป็นคร้ังแรกท่ีหอภาพยนตร์ได้เชญิ

ตัวแทนคณะกรรมการมาพูดคุยหลังการประกาศขึ้นทะเบียน

มรดกภาพยนตร์ของชาติประจ�าปี ซ่ึงได้ด�าเนินการประกาศ 

ต่อเนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย ๔ ตุลาคม ปีนี้เป็นปีท่ี ๑๑ 

แล้ว โดยสรุปประเด็นในการเสวนาได้ดังนี้

งานขึ้นทะเบียนไม่ใช่การประกวด

ชลิดา เอ้ือบ�ารุงจิต ผูอ้�านวยการหอภาพยนตร์ ได้กล่าวถึงหลัก

ความคิดเก่ียวกับการประกาศรายช่ือภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดก

ภาพยนตรข์องชาติว่า “หลาย ๆ ครั้งคนจะเรียกว่าได้รางวัล จริง ๆ แล้ว

มันเหมือนกับการเลือกออกมา เพื่อสร้างการรับรู้ให้คนเข้าใจ บางคน 

คิดว่าเราเก็บเฉพาะหนงัเรื่อง บางคนคิดว่าหอภาพยนตรถ่์ายหนงัเองก็ม ี

บางคนสมคัรเปน็ดารา พอมงีานขึ้นทะเบยีนฯ ก็ท�าใหเ้ขาเขา้ใจ ท�าใหเ้ขา

คิดถึงหนังท่ีอยู่ท่ีหน่วยงานเขา หนังท่ีอยู่ท่ีบ้าน มันช่วยให้เราได้มาเก็บ

อนรุักษ์ อยากใหม้องงานนีไ้มใ่ช่การประกวด” 

“ถ้าจะบอกว่า เวทีไหน ๆ ท่ีภาพยนตร์รูปแบบต่าง ๆ จะอยู่ด้วย

กันแบบนี ้ก็คงเปน็เวทีนีเ้วทีเดียวครบั เพราะปกติท่ีอ่ืนเราก็ไมไ่ด้เอาหนงั

ประเภทต่าง ๆ มาอยู่ในเกณฑ์พิจารณาเดียวกัน แต่เปน็กรณีพิเศษของ

หอภาพยนตร์ท่ีมีหนังหลาย ๆ ประเภทมารวมกัน” ศรัณย์ ทองปาน  

กล่าว และยังเล่าอีกว่า “การขึ้นทะเบียนไม่ใช่การมาแปะป้ายหรือว่า 

แถลงข่าวกันเฉย ๆ  แต่มนัมกีระบวนการเบื้องหลัง นบัต้ังแต่การรวบรวม

ภาพยนตร์ โดยเฉพาะกระบวนการท่ีใช้ต้นทุนสูงอย่างเช่น การอนุรักษ์

จัดเก็บสภาพเดิมของฟิล์ม หรือว่าท�าการถ่ายทอดให้อยู่ในรูปแบบของ

ดิจิทัลเพื่อใหเ้ผยแพร่ออกไปในวงกว้างได้” 

รำายงาน

ว ่าด ้วยเรื่อง

ภาคภมู ิธรรมศรี

๘



การพิจารณาตัดสินภาพยนตร์ใน
ภาวการณ์โควิด-๑๙

ส�าหรับรูปแบบของการพิจารณาคัดเลือกในปีนี้นั้นมีการ 

ปรบัเปล่ียนรูปแบบเนื่องจากภาวะโรคระบาดโควิด-๑๙ ท�าใหไ้มส่ามารถ

เชิญกรรมการมาพดูคยุพจิารณาในสถานท่ีจรงิได้ดังเชน่ปก่ีอน ชลิดาได้

กล่าวว่า “ปนีีเ้นื่องจากสถานการณโ์ควิด เราก็ไมแ่นใ่จว่าเราจะสามารถ

มาพบปะกันได้เมื่อไร วันท่ี ๔ ตุลาคม ซึ่งเปน็วันอนรุักษ์ภาพยนตร์ไทย 

เราก็ต้องมีกิจกรรม เป็นไอเดียท่ีคุยกับทางทีมงาน เอาไอเดียมาจาก  

ออสการ์ อคาเดม ีเราก็เลยเอาคณะกรรมการในปก่ีอน เพื่อใหพ้อเข้าใจ

ในลักษณะงาน และเพิ่มเติมบางส่วนเข้ามา เดิมทีต้ังใจว่า ๔๐ ท่าน  

แต่ม ี๒ ท่านติดภารกิจ จึงลดเหลือ ๓๘ ท่าน ก็มกีรรมการท่ีครอบคลุม

ในหลาย ๆ  ด้าน ไมว่่าด้านวงการภาพยนตร ์ด้านประวัติศาสตรต่์าง ๆ  ด้วย

ความหลากหลาย ท�าใหก้ารตัดสินปนีีก็้นา่สนใจ เหมอืนเปน็การทดลอง 

เราเลือกตัวแทนท่ีแตกต่างกัน ทุกคนไมไ่ด้คุยกัน ทุกคนเลือกตามสิทธิ์

ของตนเอง เหมอืนเลือกต้ังเลย มนัก็เปน็จุดตัดของการยอมรับกัน” 

กิตติศักด์ิ สุวรรณโภคิน ในฐานะท่ีเป็นประธานกรรมการ

พิจารณาตัดสินภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนฯ มาต้ังแต่ปี ๒๕๖๐ ในฐานะ

ตัวแทนจากบอร์ดบริหารของหอภาพยนตร์ ได้กล่าวถึงการตัดสินใน 

ครั้งนีว่้า “ปนีีท่ี้นา่สนใจคือ มหีนงัอายุ ๗๐ ป ี๖๐ ป ีอายุ ๑ ป ีก็เข้ามา 

ขอบเขตของการคัดเลือกกว้าง” ส�าหรบัผูท่ี้มาเปน็กรรมการครัง้นีอ้ย่าง 

กษิดิศ อนนัทนาธร มคีวามเหน็ว่า “ผมเพิ่งเปน็กรรมการครั้งนีค้รั้งแรก 

หอภาพยนตร์ทาบทามมาก็หนักใจ พอได้รับค�าอธิบายว่าไม่ได้มีแค่ 

หนังยาว มันมีหนังประเภทอ่ืน ๆ ด้วย ผมก็ต่ืนเต้น การท่ีเราได้เห็น 

ตัวละคร ชื่อบุคคลทางประวัติศาสตร์ได้โลดแล่นไปมา การได้ยินเขา  

การได้เห็นปฏิกิริยาเขา ผมคิดว่ามันคือมิติท่ีเติมเต็มการศึกษาค้นคว้า

ประวัติศาสตรข์องเรามากนะครับ” 

ศรัณย์ได้กล่าวว่า “ภาพยนตร์ปีนี้ก็เช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา มี

หนังข่าวของรัฐบาล หนังประชาสัมพันธ ์ หรือเรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อ

ก็ได้ มหีนงับา้น มหีนงัเรื่อง หรอืภาพยนตรส์�าหรบัฉายตามโรงภาพยนตร์ 

รวมถึงหนงัโฆษณาด้วย หนงัต่าง ๆ  เหล่านี ้ประเภทมนัแตกต่างกันมาก”

ฤทัยวรรณ วงศส์ิรสวัสด์ิ กล่าวเสริมถึงการคัดเลือกในครั้งนีว่้า 

“น่าจะเหมือนประกวดนางงามท่ีเราจะต้องเลือก อันนั้นก็ชอบ อันนั้น 

ก็ดี กรรมการหลากหลายและกว้างมาก หนงัหรอืศลิปะบนัเทิงมนัก็เปน็

จดหมายเหตุ บันทึกทางสังคม มันก็จะมีบริบททางสังคมในช่วงท่ีหนัง

เรื่องนั้นถูกท�า ผูค้น แฟชั่น เพลง และท่ีสนใจมากท่ีสุดคือ ทัศนคติของ

คนท�า” ในขณะท่ี พรพิชิต พัฒนถาบุตร ได้พูดถึงความรู้สึกในการ 

เปน็กรรมการว่า “ใช้ความรกัดกู่อนครบั ผมชอบทกุอย่างท่ีเปน็หนงัไทย 

อาการรักพี่เสียดายน้องเกิดขึ้นทันที ผมดูด้วยความรัก รายละเอียด 

ศลิปะของยุคนั้น”

“เก็บอดีต ไว้ศึกษาในปัจจุบัน  
เพื่ออนาคต”

กิตติศกัด์ิได้พดูถึงคุณค่าท่ีสะท้อนออกมาจากกิจกรรมข้ึนทะเบยีน

มรดกภาพยนตร์ของชาติ ซึ่งในทุกปีนั้นจะจัดขึ้นตรงกับวันอนุรักษ์

ภาพยนตร์ไทย ๔ ตุลาคม โดยกษิดิศได้เสริมถึงประเด็นนีว่้า “การลงทุน

หรือการรกัษาของในประวัติศาสตรใ์นอดีต มนัพูดยากว่าจะเหน็ผลวันไหน 

แต่เมื่อคุณอยากใช้แล้วคุณหามันไม่ได้นั่นแหละ คุณจะรู้สึกว่ามันส�าคัญ 

ในแง่การเก็บรักษาและการให้ความหมายกับมันแข่งกับเวลาท่ีมันจะ 

สูญสลายไป เลยเปน็เรื่องส�าคัญ” 

เมื่อพูดถึงประเด็นคุณค่าของภาพยนตรไ์ทยนัน้ ฤทัยวรรณได้บอก

เล่าว่า “ไมช่อบท่ีคนพูดว่า 'ไปช่วยกันไปดูหนงัไทย' จริง ๆ แล้วเรารู้สึกว่า

เราเปน็หนีบุ้ญคุณหนงัไทยเสยีด้วยซ�า” พรพชิิตได้กล่าวเสรมิถึงเรื่องนีว่้า 

“หนงัไทย คนท่ีผลิตหนงัไทย มนัต้องใช้อารมณ์ผลิต ขอใหร้ักหนงัไทย รัก

ความเปน็ไทย ขอใหรู้้ว่าหนงัไทยมนัมคีุณค่าจริง ๆ”

แม้ปีนี้หอภาพยนตร์ได้ขึ้นทะเบียนภาพยนตร์ให้เป็นมรดก 

ภาพยนตร์ของชาติแล้ว ๒๒๑ เรื่อง แต่ยังมีภาพยนตร์ไทยไม่ว่าจะหนัง

ด�าเนินเรื่อง หนังบ้าน หนังสารคดี หนังข่าว ท้ังท่ีได้รับการเสนอช่ือจาก

ประชาชน และท่ีหอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้อีกหลากหลายเรื่องยังไม่ได้ 

รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ แต่เหมือนท่ีผู้อ�านวยการ 

หอภาพยนตร์ได้กล่าวไปข้างต้นว่าเวทีนี้ไม่ใช่การประกวด ภาพยนตร์อีก

หลาย ๆ เรื่องจึงยังมโีอกาสท่ีจะได้กลับมาพิจารณาใหมอี่กครั้ง “ปนีีไ้มไ่ด้ 

ปีหน้าก็อาจจะได้ บางเรื่องรอเป็น ๑๐ ปีกว่าจะได้” กิตติศักด์ิได้กล่าว 

จากประสบการณ์การเป็นกรรมการตัดสินภาพยนตร์จากหลากหลายปี 

ท่ีผา่นมา รวมท้ังพรพชิติเองก็กล่าวถึงเรื่องนีใ้นงานเสวนาว่า “๑๐ ปไีมเ่คย

สาย หนังเรื่องใดท่ีไม่เคยเข้ามา เรื่องนั้นก็อาจจะได้กลับมาพิจารณาอีก 

เพราะแต่ละเรื่องก็มคีุณค่าท้ังนั้น” 

๙



[ค�าปราศรยัในวนัครบรอบปีที ่๒ แหง่การปฏวัิติ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๓] (ไมส่มบูรณ์) (๒๕๐๓)

ภาพยนตร์บันทึกการอ่านค�า

ปราศรยัของ จอมพล สฤษด์ิ ธนะรชัต์ ใน

วันครบรอบปีท่ี ๒ แห่งการปฏิวัติ เมื่อ 

วันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๓ ซึ่งเคยออก

อากาศในสถานีโทรทัศน์กองทัพบก  

ช่อง ๗ อันเปน็สถานท่ีีรัฐบาลของคณะปฏิวัติของจอมพล สฤษด์ิ จัดต้ังขึ้น 

แม้เนื้อหาช่วงต้นจะขาดหายไป แต่ภาพยนตร์ยังมีคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะการถ่ายทอดให้เห็นถึงความสามารถในการเป็น

นักปราศรัยของจอมพล สฤษด์ิ ท่ีคนไทยยุคหนึ่งเคยติดใจ และยังเป็น

อนสุรณ์ถึงผลพวงของการรัฐประหารครั้งท่ีกล่าวกันว่า เปน็การล้างระบบ

ทางการเมอืงของการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ออกไปอย่าง

เด็ดขาด และสร้างระบอบประชาธปิไตยแบบ “ไทย ๆ” ขึ้นมาแทน 

สุรีรัตน์ล่องหน (๒๕๐๔)

ภาพยนตร์ท่ีสร้างจากบทละคร

วิทยุท่ีได้รับความนิยมอย่างมากของ 

สมสุข กัลย์จาฤก นกัเขียนบทละครวิทยุ

ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดคนหนึ่งของไทย นับเป็น

หลักฐานแหง่ความเฟ่ืองฟูของละครวิทยุท่ียุคหนึ่งได้รบัการน�ามาสรา้งเปน็

ภาพยนตร์จ�านวนมาก ในขณะเดียวกัน ภาพยนตร์ยังประสบความส�าเร็จ

ท้ังด้านรายได้และรางวัล รวมท้ังได้รับการกล่าวถึงในฐานะภาพยนตร์แนว

นยิายวิทยาศาสตรแ์บบก่ึงแฟนตาซยุีคแรก ๆ  ของไทยท่ีมชีื่อเสยีงมากท่ีสดุ 

ท่ามกลางท้องเรื่องและค่านิยมต่าง ๆ ท่ีจับใจผู้ชมชาวไทย รวมถึงการ

ด�าเนินเร่ืองด้วยตัวละครหญิงเป็นหลัก ซ่ึงท้ังหมดนี้ต่างสะท้อนให้เห็นถึง

ขนบของภาพยนตร์ไทยในช่วงต้นทศวรรษ ๒๕๐๐

นสิติพฒันา (ไมส่มบูรณ)์ (๒๕๐๕)

ภาพยนตร์ของส�านักข่าวสาร

อเมริกัน กรุงเทพฯ เล่าถึงเหตุการณ์การ

ออกค่ายอาสาสมัคร จุฬาลงกรณ์ ครั้งท่ี 

๔ ระหว่างวันท่ี ๓๑ มีนาคม - ๑๔ 

เมษายน ๒๕๐๕ ท่ีหมู่บ้านแกใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีค่าเป็น

เอกสารบันทึกการออกค่ายอาสาพัฒนาในยุคแรกของนิสิตนักศึกษาไทย 

ก่อนท่ีรุ่นน้องของพวกเขาจะมีบทบาทส�าคัญทางการเมืองจนเกิดการ

เปล่ียนแปลงและเกิดความขัดแย้งข้ึนกับรัฐในอีกไม่ก่ีปีต่อมา และแม้จะมี

จุดประสงค์เพื่อโฆษณาชวนเชื่อ แต่ภาพยนตร์ก็ได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงการ

ร่วมแรงร่วมใจ ความมีชีวิตชีวา และอุดมคติของหนุ่มสาวท่ีต้องการม ี

สว่นร่วมชว่ยเหลือสงัคม ในกิจกรรมท่ีต่อมาถือเปน็สิง่ท่ีได้รับความนยิมและ

ขึ้นหนา้ขึ้นตาท่ีสุดอย่างหนึ่งของนสิิตนกัศกึษาไทย  

[โสกันต์พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต] (๒๔๗๑)

ภาพยนตรบ์นัทึกพระราช-

พธิโีสกันต์ของพระองค์เจ้าจิรศกัด์ิ

สุประภาต และพระราชพิธี

เกศากันต์ของหม่อมเจ้ายุธษิเฐยีร 

สวัสดิวัตน์ ซึ่งพระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถ่าย

ด้วยฝพีระหตัถ์ และโปรดใหข้้าราชบริพารร่วมถ่าย 

ภาพยนตร์ได้ฉายให้เห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ในพระราชพิธี และ 

พระอิริยาบถของเจ้านายพระองค์น้อย ๆ แม้มิอาจแสดงถึงรายละเอียด 

ต่าง ๆ  อยา่งครบถ้วน แต่บันทึกความทรงจ�าของครอบครัวท่ีพระเจ้าแผน่ดิน

ได้พระราชนิพนธ์ไว้ด้วยกล้องถ่ายภาพยนตร์นี้ยังถือเป็นตัวอย่างอันมีค่า

และหายากของพระราชพิธีโกนจุกพระโอรสธิดาและพระนัดดาของ 

พระเจ้าแผน่ดินท่ีสบืทอดมายาวนานในราชส�านกัสยาม และปจัจุบนักลาย

เปน็อดีตไปแล้ว 

ห้วงรักเหวลึก (๒๔๙๘)

ภาพยนตร์ท่ีสร้างมาจาก

นวนิยายท่ีโด่งดังท่ีสุดของ หลวง

วิจิตรวาทการ บุคคลผู้มีบทบาท

ส�าคัญต่อการเมืองและสังคมไทย 

และเคยเปน็ “ขุนพลทางความคิด” 

ข้างกายของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

ห้วงรักเหวลึก นับเป็นภาพยนตร์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมเรื่อง

สิทธสิตรีในสังคมไทยยุคแรกเริ่ม ท้ังการตอบโต้การกดขี่ทางเพศ และการ

เดินเรื่องโดยผูห้ญงิซึ่งไมไ่ด้เปน็กุลสตรตีามขนบ ในขณะเดียวกันยังเปน็บท

บันทึกซึ่งเหลืออยู่นอ้ยนดิของวงการภาพยนตร์ไทย ช่วงก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ 

ท่ีนักแสดงท่ีมีชื่อเสียงจากละครเวทีก�าลังมีบทบาทส�าคัญ รวมถึงเป็น

ประจักษ์พยานในฝมีอืการแสดงภาพยนตรยุ์คแรกของ สพุรรณ บูรณะพมิพ์ 

นกัแสดงหญิงผูไ้ด้รับการยกย่องอย่างสูงในฐานะ “ราชินแีหง่การละคร”

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดค�าประกาศภาพยนตรท่ี์ได้รบั

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติฉบับเต็มได้ท่ี 

https://fapot.or.th/main/heritage

๑๐



โฆษณาเพียว [๒๕๐๖-๒๕๐๘] 

ภาพยนตร์ โฆษณาเครื่ อง ด่ืม 

ยี่ห้อ เพียว ผลงานสร้างสรรค์ของ ปยุต  

เงากระจ่าง ผู้สร้างภาพยนตร์การ์ตูน

ส�าเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย ผลิต

โดย “ส�านักโฆษณาสรรพสิริ” ของ สรรพสิริ วิรยศิริ ผู้บุกเบิกการผลิต

ภาพยนตร์โฆษณาการ์ตูนไทยรายแรก

จุดเด่นของโฆษณาชิ้นนี้ คือการใช้ตัวละครเป็นตัวการ์ตูนชุด 

“ตุ๊กตา” ของ พิมน กาฬสีห์ ผู้บุกเบิกการ์ตูนส�าหรับเด็กในเมืองไทย  

รวมท้ังมีเพลงประกอบบรรยายสรรพคุณสินค้าท่ีติดหู ซึ่งดัดแปลงมาจาก

ท�านองเพลงคลาสสิก In a Persian Market ภาพยนตร์โฆษณาสั้น ๆ นี ้ 

จึงมคีณุค่าท่ียิง่ใหญท้ั่งในฐานะการเปน็อนสุรณถึ์งผลงานของนกัวาดการต์นู

ไทยคนส�าคัญถึงสองคน และเปน็ตัวอย่างของภาพยนตรโ์ฆษณาท่ีมอิีทธพิล

ต่อผูค้นมายาวนาน จนกลายเปน็มรดกความทรงจ�าของสังคม

การเดินทางอันแสนไกล (๒๕๑๒)

ภาพยนตร์บันทึกการมาเยือน

เมืองไทย เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ของ นีล  

อาร์มสตรอง พร้อมด้วยคณะนักบิน

อวกาศชาวอเมริกันท่ีไปส�ารวจดวงจันทร์

ได้เป็นกลุ่มแรกของโลก สร้างโดยส�านัก

ขา่วสารอเมรกัิน กรุงเทพฯ โดยเล่าผา่นเรื่องราวของ อรนชุ ภาช่ืน เด็กหญงิ

จากจังหวัดสุรินทร์ ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สื่ อข่าวและช่างภาพ 

เฉพาะกิจ ซึ่งได้แสดงใหเ้หน็ถึงความรู้สึกของชาวไทยท่ีต่างต่ืนเต้นกับข่าว

การพชิิตดวงจันทรแ์ละการมาเยือนของมนษุย์จากดวงจันทร ์ภาพยนตรน์ี้

จึงมีคุณค่าเป็นบทบันทึกเหตุการณ์อันเป็นความทรงจ�าร่วมของคนท้ังโลก 

และในขณะเดียวกันยังสัมผัสได้ถึงอารมณ์ของการโฆษณาชวนเชื่อท่ีแผ่

ปกคลุมบรรยากาศท่ัวไปอยู่ในยุคสงครามเย็น 

ทอง (๒๕๑๖)

ภาพยนตร์เรื่ องส�าคัญท่ี ฉลอง 

ภักดีวิจิตร ได้ทุ่มทนุสรา้งด้วยการน�าดารา

ชื่อดังจากต่างประเทศมาร่วมงาน และเต็ม

ไปด้วยฉากบู๊ท่ีท้ังลุ้นระทึก จนภาพยนตร์

ประสบความส�าเร็จอย่างมากท้ังในและต่างประเทศ และเป็นหนังแอ็กชัน

ไทยท่ีได้รับการกล่าวถึงมากท่ีสุดเร่ืองหนึ่ง ผลงานเรื่องนี้จึงมีบทบาทท้ัง 

ในฐานะจุดเปล่ียนแห่งอาชีพของผู้ก�ากับภาพยนตร์ไทยท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด 

คนหนึ่ง และเปน็ตัวอย่างส�าคัญท่ีแสดงใหเ้หน็ความทะเยอทะยานของคน

ท�าหนงัไทยซึ่งต้องการก้าวออกไปสูต่ลาดสากล ในขณะเดียวกันภาพยนตร์

ยังเป็นผลงานร่วมสมัยในยุคสงครามเวียดนาม ซึ่งได้ฉายภาพปฏิบัติการ

ความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาท่ีเกิดขึ้นในเวลานั้นได้อย่างมี

สีสันมากและเปน็ท่ีจดจ�า

วิมานดารา (๒๕๑๗)

ภาพยนตร์ท่ีร่วมสร้าง

โดยต�านานนกัร้องคู่ขวัญ สุเทพ 

วงศก์�าแหง และ สวลี ผกาพันธุ ์

รว่มด้วย ธงชยั วงษ์ประเสรฐิ ก�ากับโดย ชุติมา สวุรรณรัต ผูก้�ากับภาพยนตร์

แนวชีวิตคนส�าคัญ แต่งเรื่องและเขียนบทโดย รพีพร หรือ สุวัฒน ์วรดิลก 

นกัประพันธช์ื่อดัง

วิมานดารา เป็นภาพยนตร์ท่ีกล้าหาญในการน�าเสนอเนื้อหาท่ี

แปลกแตกต่างจากผลงานในยุคเดียวกัน ท้ังยงับนัทึกบรรยากาศและค่านยิม

ของสังคมไทยในยุคสมัยนั้นไว้ในหลายแง่มุม รวมถึงเป็นผลงานการแสดง

ภาพยนตร์ของต�านานนกักีฬาชื่อดังของประเทศอย่าง ปรีดา จุลละมณฑล 

และ โผน ก่ิงเพชร นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านประวัติศาสตร์การอนุรักษ์

ภาพยนตร์ไทย ในฐานะเป็นภาพยนตร์ประเดิมโครงการ “หนังไทย 

กลับบ้าน” โครงการส�าคัญท่ีสุดโครงการหนึ่งของหอภาพยนตร์  

สาย สีมา นักสู้สามัญชน (๒๕๒๔)

ภาพยนตร์ท่ีสร้างจาก

นวนิยายเรื่อง ปีศาจ ของ เสนีย์ 

เสาวพงศ์ โดยกลุ่มนักเขียนและ

นักหนังสือพิมพ์ น�าโดย เจน  

จ�ารัสศลิป ์และ ขรรค์ชัย บุนปาน ในนามพิฆเณศภาพยนตร์ ภาพยนตร์มี

คุณค่าในฐานะมรดกจากความกล้าหาญของนักหนังสือพิมพ์ไทยกลุ่มหนึ่ง

ท่ีลกุขึน้มาสรา้งภาพยนตรอั์นเต็มไปด้วยอุดมคติอันแรงกล้า ในขณะเดียวกัน

ยังเปน็ตัวแทนในโลกภาพยนตรเ์พียงหนึ่งเดียวของวรรณกรรมอมตะท่ีทรง

อิทธพิลต่อบรรดานักคิดนักเขียนไทย และสิงสถิตอยู่ในความคิดอ่านของ

หนุ่มสาวผู้รักความเป็นธรรมมาทุกยุค รวมท้ังแฝงไปด้วยบรรยากาศและ

จิตวิญญาณแหง่การเปน็ “ปศีาจของกาลเวลา” ไมต่่างไปจากบทประพันธ์

Goal Club เกมล้มโต๊ะ (๒๕๔๔)

ภาพยนตร์เรื่ องส�าคัญ

ของผู้ก�ากับ กิตติกร เลียวศิริกุล 

เล่าเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นชาย

ยุค “มลิเลนเนยีม” ท่ีเข้าไปพวัพนั

กับกระแสการพนันฟุตบอล 

ผิดกฎหมาย แม้เวลาจะผ่านไป ๒๐ ปี แต่ภาพยนตร์ยังคงมีน�าหนักและ

เชื่อมต่อได้กับผูช้มในปจัจุบนั ท้ังในแง่การเปน็เอกสารบนัทึกท้ังด้านมดืและ

ด้านสว่างของกระแสความคล่ังไคล้กีฬาฟุตบอลในเมืองไทย และการเป็น

ค�าพยากรณข์องสหสัวรรษใหมต่่อชวิีตวัยรุ่นท่ีต้องเผชญิหนา้กับสังคมไทย

ท่ีก�าลังเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันภาพยนตร์ยังถือเป็น 

หลักหมายส�าคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของคนท�าหนังในช่วง 

หวัเล้ียวหวัต่อท่ีสุดช่วงหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย

๑๑



นักประพันธ์ผู้จองหอง
ส. อาสนจินดา มีชื่อจริงว่า สมชาย อาสนจินดา เกิดเมื่อวันท่ี ๑๖ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ท่ีกรุงเทพมหานคร และเติบโตท่ามกลางโลกแห่ง 

การอ่านการเขียน รวมท้ังได้สืบทอดความรักและทักษะในงานประพันธม์าทาง

สายเลือด จนเกิดความใฝฝ่นัอยากเปน็นกัประพันธม์าแต่วัยเยาว์ 

บดิาของเขาคือ หลวงสหการสนัทัด หรอื แฉง่ อาสนจินดา เปน็ขา้ราชการ

กรมสหกรณ์ผูม้ใีจรกัในทางหนงัสอื ท้ังเปน็นกัอ่านตัวยง นกัประพนัธ ์และนกัแปล

หนงัสอืเรื่องยอ่ภาพยนตรเ์งียบต่างประเทศ ในนามปากกาว่า “ฉ. อาสนจินดา”  

ในขณะท่ีมารดา สมาน อาสนจินดา เคยเป็นนักเขียนบทละครขายคณะละคร 

ปราโมทัยในนามปากกาว่า “แมส่มร” 

แววการประพันธข์องสมชายฉายออกมาต้ังแต่อายุแค่ ๑๔ ป ีเมื่อได้ร่วม

กับเพื่อนเขยีนนวนยิายบูใ๊นนามปากกาว่า “จิรฤทธิ-์จิรเดช” ส่งไปลงท่ีหนงัสอืพมิพ์ 

“สยามราษฎร์” รวมท้ังร่วมกันท�าหนงัสือเขียนมอื เพื่อนผูน้ีคื้อ ประมลู อุณหธูป 

ผูซ้ึง่ต่อมากลายเปน็นกัประพนัธท่ี์มนีามปากกาอันโด่งดังว่า “อุษณา เพลิงธรรม”

เมื่อจบ ม.๘ สมชายได้เปน็ครูท่ีโรงเรยีนอ�านวยศลิปใ์น พ.ศ. ๒๔๘๒ และ

ออกมารับราชการกรมสหกรณ์ในปีถัดมา ซึ่งท�าให้ต้องตระเวนไปหลายจังหวัด 

พ.ศ. ๒๔๘๖ ขณะประจ�าอยู่เชียงราย ในภาวะสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ท่ามกลาง

ความเงียบเหงาและหนาวเหนบ็ เขาได้ใชเ้วลายามค�าคืนเขยีนหนงัสือคลายเหงา

ราชสีห์แห่งวงการบันเทิงไทยราชสีห์แห่งวงการบันเทิงไทย

เรำื่องจากปก

ในชั่วเวลาไม่ก่ีปี อาจจะมีนักเขียนท่ีโดดเด่นเกิดขึ้น 

มาสักคนหนึ่ง เช่นเดียวกับนักแสดงเจ้าบทบาท หรือนักสร้าง

ภาพยนตร์ผู้มีศักยภาพ แต่หากจะให้สถานะท้ังหมดนี้มีอยู่ใน

คนเพยีงคนเดียว และมผีลงานอยา่งต่อเนื่องจนเปน็ท่ียอมรบันัน้ 

คงต้องใช้เวลานานนบัศตวรรษ

ส. อำสนจินดำ คือหนึง่ในบุคคลพิเศษประเภทดังกล่าว 

เมื่อครั้งยังมชีีวิตอยู่ เขาได้รับสมญานามอย่างหลากหลาย เช่น 

“พระเอกนกัประพันธ”์ “ราชาแหง่ละครเวทีไทย” “ศลิปนิผูม้ี

ความสามารถรอบตัว” “ศลิปนิกระดูกเหล็ก” “ศลิปนิชั้นครู” 

ฯลฯ ท้ังหมดนี้แสดงให้เห็นถึงฝีมืออันรอบด้าน และการผ่าน

ร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชกโชน จนเป็นท่ียอมรับนับถือและ

เคารพย�าเกรงของประชาชนและผูค้นรว่มวงการ ดังท่ี เชิด ทรงศรี 

ผูก้�ากับภาพยนตรซ์ึง่เคยรว่มงานกันบอ่ยครัง้ ได้เคยเปรยีบเปรย 

ส. อาสนจินดา ว่าเปน็ “ราชสีหแ์หง่วงการบันเทิงไทย” 

และนีคื่อเรื่องราวบางสว่นในแต่ละด้านของ ส. อาสน-

จินดา เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปแีหง่ชาตกาลของบุรุษผูท่ี้

ร้อยปจีะมสีักคน

 

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

พิมพ์ดีดคู่กายท่ี ส. อาสนจินดา ใช้เขียนหนงัสือและบทภาพยนตร์หาเล้ียงชีวิต จัดแสดง
อยู่ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

ภาพนิ่งจากเรื่อง ๒๔๘๒ นกัโทษประหาร  
(ภาพยนตร์ถูกระงับการสร้าง) 



ในนามปากกา “ส. อาสนจินดา” ส่งไปยังหนังสือพิมพ์รายปักษ์ 

“ประชามิตร-สุภาพบุรุษ” เรื่องสั้นเรื่องแรก “ชีวิตในภาพวาดอัน

เลอะเลือนของพระเจ้า” ได้รับการตีพิมพ์ลงปกหน้าเฉกเช่น 

นักประพันธ์ชื่อดัง ท�าให้มีก�าลังใจเขียนเร่ืองสั้นส่งไปได้ลงอีกถึง 

สามเรื่อง 

ต่อมา ประมูล อุณหธูป ได้พาเขาไปพบกับบรรณาธิการ 

กุหลาบ สายประดิษฐ์ ท่ีส�านักงานหนังสือพิมพ์ “ประชามิตร- 

สุภาพบุรุษ” กุหลาบได้กล่าวชื่นชมในฝีมือและน�าเงินค่าเรื่องมาให้

นกัเขยีนหนุม่ผูไ้มเ่คยทราบว่ามกีารจ่ายค่าเรื่อง ท�าใหเ้ขาปลาบปล้ืมใจ

และเป็นแรงขับให้ลาออกจากงานราชการท่ีเต็มไปด้วยเรื่องทุจริต 

เพื่อมายึดอาชีพนกัประพันธต์ามความฝนัภายหลังสงคราม

ปี ๒๔๘๙ ส. อาสนจินดา ได้ร่วมกับกลุ่มนักเขียน เช่น 

ประหยัด ศ. นาคะนาท (นายร�าคาญ), ศกัด์ิเกษม หตุาคม (อิงอร), 

ประมูล อุณหธูป และ อิศรา อมันตกุล ท�าหนังสือพิมพ์บางกอก  

รายปกัษ์ และบางกอก รายวัน โดยเขาเขยีนท้ังขา่วสารคดี ขา่วบันเทิง 

และข่าวอาชญากรรม นอกจากนีเ้ขายงัแต่งนยิายเรื่อง “ความรกัของ

คนจองหอง” จัดพิมพ์เป็นพ็อกเกตบุ๊ก จนท�าให้เพื่อน ๆ ต่างเรียก

ขานว่า “นกัประพันธผ์ูจ้องหอง”

ความจองหองอันหมายถึงหย่ิงในศักด์ิศรีนั้น ไม่ได้ปรากฏ 
อยู่เพยีงแค่ชื่อนยิาย หากแต่ ส. ยงัท�าใหเ้หน็ประจักษ์ โดยเฉพาะเมื่อ

ได้เข้าไปเป็นบรรณาธิการให้หนังสือพิมพ์ “๘ พฤศจิ.” ของคณะ

รฐัประหาร ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ ซึง่น�าโดย จอมพล ป. พบูิลสงคราม 

และหลวงกาจสงคราม ผ่านไปไม่ถึงเดือน คณะรัฐประหารชุดนี้ได้

ท�าการจับกุมนักหนังสือพิมพ์จ�านวนมาก รวมถึง อิศรา อมันตกุล  

วันรุ่งขึ้น ส. จึงได้เขียนบทความ “จอมพล ป. ก�าลังถอยหลังกลับไป

ล�าลูกกา” โจมตีเจ้าของหนังสือพิมพ์ของตัวเอง และล้อมกรอบ

ประกาศลาออกทางหนา้บรรณาธกิารในเวลาต่อมา 

ไม่นานหลังจากตัดสินใจทุบหม้อข้าวตนเองอย่างเด็ดเด่ียว 

และอาศยัวัดเปน็ท่ีพักพิง เขาตัดสินใจจะออกบวชไมส่ึก และเขียน

หนังสือเรื่อง “สุขอ่ืนยิ่งกว่าสงบไม่มี” จึงไปขอกระดาษกับ อิศรา 

อมนัตกลุ ท่ีโรงพมิพ์ แต่ท่ีนัน่ เขากลับพบกับอิงอรท่ีชวนเขามาแสดง

บทพระเอกในละครเวทีเรื่อง “ดรรชนนีาง” อันเปน็จุดเปล่ียนใหเ้ขา

เบนเข็มจากโลกหนังสือพิมพ์ การประพันธ์ และโลกกาสาวพัสตร์  

ไปสู่โลกใหม ่คือโลกมายาตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต

อย่างไรก็ตาม ช่วงโลดแล่นในวงการบันเทิง ส. อาสนจินดา 

ยงัได้แสดงความสามารถด้านการเขียนอยูเ่สมอ ท้ังคิดประพันธเ์ร่ือง

เพื่อสร้างภาพยนตร์ หนึ่งในนั้นคือนยิายเรื่อง “ดอกแก้ว” อันโด่งดัง 

ท่ีเขาเขียนขณะพักรักษาตัวหลังแสดงเรื่อง เรือนแพ (๒๕๐๔) ใน

ขณะเดียวกัน เขายังเขียนบทภาพยนตร์อีกมากกว่า ๑๐๐ เรื่อง  

รวมถึงเขยีนบทความลงนติยสารต่าง ๆ  จ�านวนมาก ด้วยส�านวนและ

ความคิดท่ีกล้าแกร่ง ตราบจนบั้นปลายชีวิต ซึ่งต่อมาบางส่วนได้ 

มีการน�ามารวมเล่ม เช่น “เขาท�าหนังกันอย่างไร?” “ชีวิตพิสดาร  

(อันแสนจะบัดซบ) ของข้าพเจ้า” และ “พรุ่งนี.้..จะรดน�าศพ” 

นักแสดงกระดูกเหล็ก
ปี ๒๔๙๐ ขณะท่ี ส. อาสนจินดา ได้รับการขอร้องจาก อิงอร เพื่อน

หนงัสือพิมพ์รุ่นพี่ ใหม้ารับบทเปน็ “หมอ่มเจ้านริันดร์ฤทธิธ์�ารง” พระเอกละคร

เวทีเรื่อง “ดรรชนนีาง” ท่ีสรา้งจากนยิายของอิงอร ยุคนัน้เปน็ยุคท่ีละครเวทีก�าลัง

เฟื่ องฟูต่อเนื่องมาจากช่วงสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ในตอนแรก ส. คิดว่าเขาจะแสดง

เพียงเรื่องเดียว แล้วกลับไปบวชตามท่ีต้ังใจ แต่ละครเรื่องดังกล่าวกลับโด่งดัง  

จนเขาถูกจองตัวให้เป็นพระเอกละครเวทีอีกหลายเรื่อง และไม่กล้าปฏิเสธด้วย

ความเกรงใจผูท่ี้เคยช่วยเหลือเก้ือกูลกันมา 

ปี ๒๔๙๑ จากท่ีไม่เคยคิดจะเป็นนักแสดงมาก่อน ละครเวที “ความ

พยาบาท” เป็นผลงานเรื่องแรกท่ีมอบวิญญาณนักแสดงให้แก่เขา และฝังเขา 

ลงในโลกศลิปนิอย่างเต็มตัว ตลอดระยะเวลาท่ีรับบทเปน็ ฟาบิโอ โรมาน ีผูถู้กฝงั

ท้ังเป็นในโลงศพ เขาทุ่มเทจนถูกวิญญาณของตัวละครสิงสถิต ไม่พูดจากับ

ครอบครัว และเกลียดนกัแสดงคนอ่ืนจริง ๆ ตามบทบาทในเรื่อง ซึ่งแลกมาด้วย

การท่ีเขาสามารถกุมหวัใจผูช้มได้อยูห่มดั กับเสียงท่ีแหบแหง้มาตลอดชวิีต เพราะ

หลอดเสียงมปีญัหา จากการต้องตะเบ็งพลังเสียงทุกรอบการแสดง 

ส. อาสนจินดา กลายเป็นพระเอกละครเวทีท่ีมีชื่อเสียงเกรียวกราว จน

บางครั้งต้องว่ิงรอกแสดงสองท่ีในคืนเดียว เขาเล่นละครเดือนละ ๒ เรื่อง นานถึง 

๗-๘ ป ีรวมแล้วประมาณ ๒๐๐ เรื่อง แต่ในชว่งระหว่างนัน้ วงการภาพยนตร์ค่อย ๆ 

กลับมาเฟื่ องฟ ูหลังจากซบเซาไปในชว่งสงคราม ท�าให ้ส. และเพื่อนรว่มอาชพีละคร 

ได้หันมามีบทบาทในภาพยนตร์ควบคู่กันไป โดยภาพยนตร์เร่ืองแรกท่ี ส. แสดง

คือ สุภาพบุรุษจากอเวจี ซึ่งเขาเปน็ผูเ้ขียนบท ออกฉายใน พ.ศ. ๒๔๙๔ 

ปลายทศวรรษ ๒๔๙๐ เมื่อละครเวทีหมดความนยิม ส. อาสนจินดา ได้

กลายมาเปน็ดาราจอเงินอยา่งเต็มตัว โดยไมไ่ด้จ�ากัดเฉพาะบทพระเอกเท่านัน้ ใน

โลกภาพยนตร์ ส. ได้ปล่อยพลังความสามารถทางการแสดงออกมาให้เห็นอย่าง

เขม้ขน้และหลากหลาย ท้ังบทชวิีต บทบู ๊บทตลก ฯลฯ และสวมวิญญาณเปน็ผูค้น

ได้ทุกวัย ทุกระดับ ต้ังแต่กษัตริย์โบราณ ผูดี้สูงศกัด์ิ ไปจนถึงคนสิ้นไร้ไมต้อก 

พี่ชาย (๒๔๙๔)

สมัยเป็นพระเอกละครเวที ไขลู่กเขย (๒๕๒๔)

๑ ต่อ ๗ ประจัญบาน (๒๕๑๐)๑ ต่อ ๗ ประจัญบาน (๒๕๑๐)



ตัวละครท่ีโดดเด่นมากมายต่างซ้อนทับอยู่ใน

รา่งของ ส. อาสนจินดา ต้ังแต่หนุม่จนชรา เชน่ บทต�ารวจ

ผู้รักเพื่อนใน เรือนแพ (๒๕๐๔) ท่ีท�าให้เขาได้รางวัล

ตุ๊กตาทอง สาขาการแสดง ตัวแรกมาครอง บทเฒา่หลัก 

ชาวประมงผูพ้ิทักษ์ทะเลใน อุกาฟา้เหลือง (๒๕๒๒) ซึ่ง

ได้รับรางวัลดาราประกอบชายยอดเยี่ยม ในมหกรรม

ภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิกท่ีอินโดนีเซีย บทปู่ผู้ปากกัด 

ตีนถีบในเรื่อง บา้น (๒๕๓๐) ซึ่งเขากล่าวว่าทุ่มเทแสดง

ด้วยชีวิต จนได้รางวัลตุ๊กตาทองตัวท่ีสอง และบทภิกษุ

ชราใน อ�าแดงเหมือนกับนายริด (๒๕๓๗) ท่ีแสดงท้ังท่ี

ตามองไม่เห็น และเพ่ิงออกจากโรงพยาบาลหลังป่วย

หนัก ก่อนจะเสียชีวิตหลังท�าหน้าท่ีเสร็จส้ินในฉาก

สุดท้ายได้เพียงไมก่ี่วัน 

การสวมหัวใจสิงห์ในการเข้าถึงทุกบทบาท

อย่างกัดไม่ปล่อยของ ส. อาสนจินดา รวมท้ังวินัยท่ี

เคร่งครัดและความซื่ อสัตย์ต่อหน้าท่ีของตนอย่าง 

สุดความสามารถ ท�าให้เขาเป็นนักแสดงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด

คนหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย รวมท้ังยังเปน็

แบบอยา่งอันสง่างามและเปน็ครูของนกัแสดงคนส�าคัญ

รุ่นหลังหลายคน

คนท�ำหนังผู้ทระนง
บทบาทเด่นอีกด้านของ ส. อาสนจินดา 

คือการเป็นนักสร้างภาพยนตร์ โดยผู้ท่ีประสาท

วิชาใหเ้ขา คือ “เนรมติ” หรือ “อ�านวย กลัสนมิ”ิ 

ครูในโลกละครเวทีซึ่งเคยมีประสบการณ์ด้านนี ้

มาก่อน และเปน็คนแรก ๆ  ท่ีเหน็แววว่าละครเวที

ก�าลังจะพ่ายแพ้ต่อภาพยนตร์ 

ส. อาสนจินดา เริ่มมชีื่อเปน็ผูก้�ากับภาพยนตร์ต้ังแต่ราว พ.ศ. ๒๔๙๖ เรื่องแรกท่ี

พบขอ้มลูคือ ยอดนกัเบง่ จากนัน้จึงมผีลงานเรื่อยมา โดยหลายเรื่องลงทนุสรา้งด้วยตนเอง 

ซึ่งแมจ้ะท�าใหช้วิีตต้องล้มลุกคลุกคลาน แต่เขาก็ต่อสู้มาอย่างทรหดและฝากชื่อไว้ในหวัใจ

ผูช้มได้อย่างสมศกัด์ิศรี

บรษัิทภาพยนตรแ์รกของ ส. ชื่อ “โรงถ่ายภาพยนตร ์ส. อาสนจินดา”  โดยม ีสมใจ 

อาสนจินดา คู่ชีวิตเปน็ผูอ้�านวยการสร้าง ต่อมาป ีพ.ศ. ๒๕๐๐ เขาได้เริ่มสร้างภาพยนตร์

ในนามบรษัิท “บางกอกการภาพยนตร์” เร่ืองแรกคือ มงกฎุเด่ียว ซึง่เขาได้รางวัลส�าเภาทอง 

สาขาล�าดับภาพยอดเยี่ยม 

ในปนีั้น ส. ได้กู้เงินมาสร้างภาพยนตร์แนวชีวิตเรื่อง พอ่จ๋า ท่ีเขาต้ังใจท�าสุดฝมีอื 

แต่กลับถกูบบีใหอ้อกจากโรงก่อนปใีหม ่ท�าใหร้ายได้นอ้ยกว่าท่ีคาดไว้มาก แต่ก็เปน็จุดเปล่ียน

ให้เขาได้รับโอกาสจากเจ้าของโรงหนังอีกรายหนึ่ง ซ่ึงต้องการให้สร้างหนังบู๊ต้อนรับช่วง

ตรุษจีน โดยใหเ้ดินทางไปรับเงินสร้างท่ีโรงหนงัในหาดใหญ่ ด้วยเวลาท่ีกระชั้น ส. จึงได้พา

ทีมงานกับดาราขึ้นรถไฟ และค่อย ๆ สร้างเรื่องราวจากสิ่งท่ีพบเหน็ระหว่างทาง จนทันได้

ถ่ายท�าเมื่อถึงหาดใหญ่ ภาพยนตร์เรื่องนั้นคือ หนึ่งต่อเจ็ด (๒๕๐๑) ผลงานเรื่องแรกในชุด 

“๗ ประจัญบาน” ท่ีประสบความส�าเร็จและกลายเปน็ต�านานมาถึงคนรุ่นหลัง โดยเขารับ

บทเปน็ จ่าดับ จ�าเปาะ คนแรกในโลกภาพยนตร์ 

ส. อาสนจินดา ไม่เพียงแต่จะเป็นคนท�าหนังท่ีมีจินตนาการอันล�าเลิศ รวดเร็ว  

หากยังเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานสรา้งผลงานท่ีย่ิงใหญ่ เช่นเรื่อง ดรุณีสเีลือด (๒๕๐๙) 

ท่ีสร้างในนาม ส. อาสนจินดาภาพยนตร์ และหมดทุนไปเกือบสามล้านบาท ด้วยการพา

ดาราคู่ขวัญอันดับหนึ่ง มติร ชัยบัญชา และ เพชรา เชาวราษฎร ์ไปถ่ายท�าท่ีญีปุ่น่ และสรา้ง

เปน็ภาพยนตร์ ๓๕ มม. มาตรฐานสากล แตกต่างจากหนงัไทยในยุคนั้นท่ีนยิมถ่ายท�าด้วย

ฟิล์ม ๑๖ มม. ซ่ึงประหยัดกว่า แต่ผลตอบแทนท่ีได้กลับท�าให้เขาบาดเจ็บ จนต้องยุติ 

การสร้างภาพยนตร์ด้วยตนเองในเวลาต่อมา และหันมารับก�ากับ เขียนบท และแสดงให ้

ผูส้ร้างรายอ่ืนเพียงอย่างเดียว 

ส. อาสนจินดา ก�ากับภาพยนตร์ได้ทุกประเภท โดยมผีลงานมากกว่า ๑๐๐ เรื่อง 

ว่ากันว่าในขณะท่ีเปน็นกัแสดงท่ีเชื่อฟงัผูก้�ากับโดยแทบไมป่รปิาก แต่เขาจะเปน็คนละคน

เมื่ อต้องสวมบทบาทผู้ก�ากับ ท่ีท้ังเข้มงวด ดุดัน และแผดเสียงค�ารามเป็นประจ�า  

นอกจากนี้เขายังคอยเป็นปากเสียงให้แก่วงการ ด้วยการโจมตีระบบนายทุนท่ีท�าลาย 

หนังไทยและรัฐบาลท่ีไม่เคยเห็นค่า ซึ่งเสียงท่ีดังและศักด์ิสิทธิ์ของ ส. ได้ก่อคุณูปการ 

หลายอย่าง อย่างเช่นโครงการจัดต้ังหอภาพยนตร์ ท่ีเขารับเปน็กรรมการและช่วยส่งเสียง

เรียกร้องต่อสื่อสาธารณะ จนกระท่ังได้รับการอนมุติัจากรัฐบาลใน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

ส. อาสนจินดา จึงเป็นราชสีห์ท่ีเย่อหยิ่งไม่ยอมก้มหัวต่อผู้มีอ�านาจท่ีไม่มีธรรม  

แต่เปี่ ยมไปด้วยความเมตตาต่อผูท่ี้ถกูเอารดัเอาเปรยีบหรอืขาดการสนบัสนนุ พ.ศ. ๒๕๓๓ 

เขาได้รับรางวัลศิลปินอาเซียนและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ และใน 

ช่วงท้ายของชีวิต เขาได้อุทิศตนเพื่อศิลปะและสังคมตราบจนสิ้นลมหายใจ เมื่อวันท่ี  

๑๙ กันยายน ๒๕๓๖   

เตรียมพบกับโปรแกรมภาพยนตร์และนิทรรศการ  

๑๐๐ ปี ส. อำสนจินดำ รำชสหีแ์หง่วงกำรบนัเทิงไทย 

ท่ีหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ระหว่างเดือน 

พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๔ ติดตามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ท่ี www.fapot.or.th

ส. อาสนจินดา ในการประชุมคณะกรรมการ
โครงการจัดต้ังหอภาพยนตร์ครั้งสุดท้าย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

อ�าแดงเหมือนกับนายรดิ (๒๕๓๗) 



นอกจาก ส. อาสนจินดา ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 

๒๕๖๔ ยังเปน็เดือนครบรอบวันคล้ายวันเกิดของนกัแสดงคนส�าคัญระดับ

ศลิปนิแหง่ชาติอีกสองท่าน คือ มำรศร ีอิศรำงกรู ณ อยุธยำ และ สมควร 

กระจ่ำงศำสตร ์ท่ีโด่งดังมาจากยุคละครเวทีและมชีาตกาลครบ ๑๐๐ ปี

เช่นเดียวกัน 

มำรศรี อิศรำงกูร ณ อยุธยำ 
มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา 

เริ่มเป็นนักแสดงจ�าอวดต้ังแต่อายุ 

ราว ๑๗ ป ีก่อนจะพบรกักับ ม.ล.รุจิรา 

อิศรางกรู ซ่ึงได้ชกัชวนใหเ้ธอผนัตัวมา

เป็นนักแสดงละครเวทีในช่วงปลาย

สงครามโลกครั้งท่ี ๒ จนกลายเป็น 

ดาวเด่นดวงหนึ่งในยุคเฟ่ืองฟูของ

ละครเวทีไทย โดยมักได้รับบทบาท

เปน็นางเอกอยู่เสมอ 

ในช่วงท้ายของยุคละครเวที มารศรีเร่ิมเข้าสู่วงการภาพยนตร์ 

เรื่องส�าคัญในยุคแรกคือ ค�าสั่งค�าสาป ผลงานท่ีถ่ายท�าโดยทีมสร้างจาก

อเมริกาใน พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งหอภาพยนตร์เพ่ิงค้นพบท่ีหอจดหมายเหตุ

แห่งชาติสหรัฐอเมริกา และประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร ์

ของชาติเมื่อป ี๒๕๖๓ ภาพยนตรเ์รื่องนีท้�าใหผู้ช้มยุคหลังได้ประจักษ์ถึง

ความสามารถทางการแสดงของมารศรีในมาตรฐานการถ่ายท�าแบบ 

ฮอลลีวูด นอกจากนี้เธอยังมีผลงานแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์

อีกมากมายอย่างต่อเนื่องมาจนถึงวัยชรา 

บทบาทส�าคัญอีกด้านของมารศรีคือการเป็นนักพากย์เคียงคู่ 

กับสามี ในนาม “รุจิรา-มารศรี” คู่รักนักพากย์ท่ีร่วมกันสร้างอารมณ ์

ความรู้สึกอันนา่ประทับใจแก่ผูช้มในยุคหนึ่งอย่างยาวนาน 

ปจัจุบนั มารศรยีงัคงดสูดใสแข็งแรงเหมอืนเมื่อครัง้เปน็นกัแสดง 

แมข้้อมลูวันเกิดของเธอท่ีปรากฏในแหล่งต่าง ๆ  จะระบุไมต่รงกัน แต่หาก

อ้างอิงจากท่ีครอบครวัใหส้มัภาษณ์ วันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นี ้มารศรี 

อิศรางกูร ณ อยุธยา จะมอีายุครบ ๑๐๐ ป ีนบัเปน็นกัแสดงท่ีมอีายุยืนยาว

ท่ีสุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย 

สมควร กระจ่ำงศำสตร์ 
สมควร กระจ่างศาสตร์ เกิดเมื่อวันท่ี ๑๓ 

ธันวาคม ๒๔๖๔ เริ่มเข้าสู่วงการแสดงต้ังแต่อายุ  

๑๕ ป ีจากการฝากตัวเปน็ศษิย์อยู่ในคณะจ�าอวดของ 

สุคนธ ์ ค้ิวเหล่ียม ตลกชื่อดัง จากนัน้จึงมาแสดงตลก

ตามพระในคณะละครหญิงล้วน ก่อนจะได้รับการ

ชักชวนมาเป็นพระเอกภาพยนตร์เรื่อง แม่จ้าวฟ้า  

ออกฉายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ไม่นานก่อนสงครามโลก 

ครั้งท่ี ๒ จะเกิดขึ้น

ต่อมา เมื่อละครเวทีแบบชายจริงหญิงแท้ 

เริ่มได้รับความนิยม ภายหลังสงครามสงบได้ไม่นาน สมควรได้เข้ามาอยู่ท่ี 

คณะละครศวิารมณ์ และถูกผูก้�ากับ ครูเนรมติ เปล่ียนบทบาทจากตลกเปน็

พระเอก จนกลายเปน็พระเอกแถวหนา้ในยุคทองของละครเวทีไทย ร่วมกับ 

สุรสิทธิ ์สัตยวงศ,์ ส. อาสนจินดา ฯลฯ 

เมื่อวงการภาพยนตรก์ลับมาฟื้ นตัวได้อีกครั้งหลังสงคราม เชน่เดียว

กับเพื่อนนักแสดงละครเวทีคนอ่ืน สมควรเริ่มผันตัวมาสู่วงการภาพยนตร์ 

และเป็นพระเอกท่ีมีผลงานโดดเด่นคนหนึ่งในช่วงทศวรรษ ๒๔๙๐ เช่น  

สภุาพบุรุษจากอเวจี (๒๔๙๔) มงกฏุไพร (๒๔๙๖) พมิพลิาไลย (๒๔๙๘) ก่อน

จะเริ่มรับบทสมทบ รวมไปถึงบทพ่อ หลัง พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมา โดยมี

บทบาทพอ่ตาจอมเฮีย้บเปน็หนึ่งในภาพจ�า เชน่เรื่อง มนต์รักลกูทุ่ง (๒๕๑๓) 

วัยอลวน (๒๕๑๙) เด็ดหนวดพอ่ตา (๒๕๒๓) ฯลฯ นอกจากนีเ้ขายงัรบัหนา้ท่ี

ก�ากับภาพยนตร์และละครโทรทัศนเ์รื่องส�าคัญอีกหลายเรื่อง

สมควร กระจ่างศาสตร์ เสียชีวิตเมื่อวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๑  

ภายหลังแสดงภาพยนตร์มามากกว่า ๑๐๐ เรื่อง นบัเปน็ศลิปนินกัแสดงท่ีมี

ผลงานมากและยืนนานต่อเนื่องท่ีสุดคนหนึ่งของไทย   

หลักหมำย
แห่งศตวรรษ
ของดาราจากยุคละครเวที

เดือนธนัวาคมนี้ เตรียมชม พี่ชาย (๒๔๙๔) มรดกภาพยนตร์ของชาติ ท่ีเป็นเสมือนอนุสรณ์แห่งยุคเฟ่ืองฟูของละครเวที ผลงานการแสดงร่วมกัน

ระหว่าง ส. อาสนจินดา, สมควร กระจ่างศาสตร์ และ มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา นอกจากนี ้หว้งรักเหวลึก (๒๔๙๘) ภาพยนตร์ท่ี สมควร ก�ากับ และ

แสดงน�าร่วมกับ มารศรี ยังเปน็หนึ่งในผลงานท่ีเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติประจ�าปนีี ้ซึ่งหอภาพยนตร์เตรียมน�าฟิล์มมาบูรณะ

เพื่อจัดฉายใหช้มในโอกาสต่อไป

มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา และ สมควร กระจ่างศาสตร์ ในภาพยนตร์เรื่อง พี่ชาย (๒๔๙๔)

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู



 สรุพงษ์ ลาภผาติกุล ได้รบักล้องถ่ายรูปตัวเก่าของพอ่มาถ่ายรูป

เล่นต้ังแต่อายุราว ๑๐ ขวบ ตัวเขาและพี่ชายจึงได้มโีอกาสฝกึหดัการใช้

กล้องถ่ายรูปบันทึกเร่ืองราวต่าง ๆ และเปน็เสมอืนเครื่องเล่นอย่างหนึ่ง

ในยามว่าง จนกระท่ังเมื่ออายุย่างเข้า ๒๐ ปี จึงได้มีโอกาสได้ลองถ่าย 

กล้องถ่ายภาพยนตร์ ๘ มม. เปน็ครั้งแรก ไมน่านนบัจากนั้น สุรพงษ์ซึ่งม ี

มารดาเปน็ชาวญี่ปุน่ได้มโีอกาสเดินทางไปญี่ปุน่ครั้งแรก โดยเปน็การไป

พักกับญาติ และฝึกงานกับบริษัทของเพ่ือนพ่อซ่ึงด�าเนินกิจการอยู่ใน

วงการน�าเขา้สง่ออก เปน็เวลาราว ๓ เดือน ด้วยความต่ืนเต้นและไมอ่ยาก

จะลืมความทรงจ�าเหล่านั้น สุรพงษ์ซื้อกล้องถ่ายภาพยนตร์เป็นของ

ตนเองและเร่ิมบนัทึกกิจกรรมต่าง ๆ  ท้ังชวิีตการฝกึงาน การเดินทางพบปะ

ญาติ ท่องเท่ียว และสิ่งต่าง ๆ ท่ีเขาเหน็ว่านา่สนใจและอยากจะจดจ�าไว้

 “ผมไม่อยากจะรู้สึกเสียดาย ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาอีก 

หรือว่ามาอีกที เด็กคนนี้โตแล้ว อะไรแบบนี้ ผมก็อยากมีบันทึกเก็บไว้

ตลอด เพื่อว่าตอนแก่ ๆ จะได้มาดู นั่งดูสนกุ ๆ ตอนไมม่อีะไรท�าแล้ว”

 หนงับา้นจากการถ่ายของสรุพงษ์ โดยเฉพาะชว่งเวลาท่ีถ่ายใน

ญี่ปุ่นนั้น นอกจากจะบันทึกเอาภาพเคล่ือนไหวของสิ่งต่าง ๆ ท่ีพบเจอ

และต้องการจะจดจ�าไว้แล้ว ยังมีลักษณะน่าสนใจอันเกิดขึ้นจากนิสัย 

ชอบบนัทึกรายละเอียดเรื่องราวต่าง ๆ  ของเขาเอง คือมกีารเขยีนข้อความ

ลงบนกระดาษขนาดใหญก่่อนเริม่กิจกรรมนัน้ ๆ  เปน็ Intertitle ซึ่งบนัทึก 

ข้อมลู เช่น วันเดือนป ี เวลา สภาพอากาศ อุณหภมูปิระจ�าวัน กิจกรรม 

และบางครั้งก็เขยีนถึงผูค้นท่ีเมอืงไทยท่ีเขาระลึกถึง ราวกับการถ่ายหนงั

บันทึกกิจกรรมท่ีเขาท�านั้นแทนจดหมายท่ีเขาส่งไปเล่าเรื่องราวต่าง ๆ 

 “ผมถ่ายแล้วก็กลัวว่าผมจะลืมเองว่า ไปถ่ายท่ีไหน อย่างไร  

เมื่อไหร่ แล้วก็เนื่องจากมนัเปน็หนงั ๘ มม. ด้วย คือมนัไมม่อีะไรเลย พอ

วางไว้มันดูไม่ออกเลย ต้องยกขึ้นมาดู ผมก็เลยคิดว่าถ่ายต่างหากแล้วก็

ตัดต่อมาแปะไว้ตอนต้นเพื่อใหตั้วเองจ�าได้เท่านั้นเอง”

 หนังบ้านของสุรพงษ์ในช่วงไปฝึกงานท่ีญี่ปุ่นนี้ ประกอบด้วย 

SNOW IN JAPAN, MY LIFE IN JAPAN, พระราชวังอิมพีเรียล, ไปบา้น

จินดาท่ีชิบูย่า, สวนสาธารณะอาโอโนะ โตเกียว ไปนั่งเล่น, [สนามบิน 

ญี่ปุน่] โดยเปน็การบันทึกภาพเหตุการณ์และสถานท่ีต่าง ๆ  ท่ีได้ไปเยือน 

ระหว่างวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ จนถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๗  

ในสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ส�านักงานของบริษัท TAIYO BOEKI, ท่ีพักแถบ 

ชานเมืองเนริมะ, ห้องพักของเพื่อนแถบชิบูย่า พระราชวังอิมพีเรียล, 

แหล่งชุมนุมและท�ากิจกรรมของวัยรุ่นญี่ปุ่นอย่างฮาราจูกุ และโตเกียว

คลังอนุรำักษ์

เก็บความทรงจ�า
ด้วยหนงับา้นของ 
สุรพงษ์
ลาภผาติกุล

ธติิพงษ์ ก่อสกุล

๑๖



ทาวเวอร์จากมุมล่างและจากมุมบนหอคอย ถัดจากนั้นจึงเป็น ถ่าย 

บนเคร่ืองบินก�าลังจะไปไต้หวัน บันทึกการแวะเยือนไต้หวันระหว่าง 

ขากลับอีก ๓ วัน นอกจากนี้ยังมีเรื่อง ถ่ายนักร้องก�าลังดังปี ๒๕๒๗  

บันทึกภาพระหว่างวันท่ี ๑๒-๑๕ กรกฎาคม ซึ่งเป็นการไปเยือนญ่ีปุ่น 

คร้ังต่อมาในปีเดียวกัน ซ่ึงได้ไปเยือนฮาโกเนะ, เกาะมิยาจิมะ และตึกท่ี

หลงเหลือจากระเบิดนวิเคลียร์ท่ีฮิโรชิมาด้วย

 ส่วนหนังบ้านของสุรพงษ์ท่ีถ่ายในประเทศไทยนั้น ได้บันทึก

ภาพกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวลาภผาติกุล เช่น สถานท่ีท่ัวไป

ของวันสารทจีน, ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ต้อนรับปีเสือ ๒๕๒๙)  

ช่วงท้ายของ ถ่ายบนเคร่ืองบินก�าลังจะไปไต้หวัน, น�าท่วม ๒ และ  

[น�าท่วม] ซึ่งจะปรากฏภาพสมาชกิครอบครวัอยู่รว่มกันในบา้นซอยอารย์ี 

ท�ากิจกรรมร่วมกันในวาระต่าง ๆ เช่น คุณพ่อของคุณสุรพงษ์ร่วมเตรียม

อาหารวันสารทจีน, ทุกคนล้อมวงกันในงานเล้ียงฉลองปีใหม่, พี่สะใภ้

ตัดผมให้พี่ชาย, คุณสุรพงษ์และน้องชายลุยน�าท่วมซอยอารีย์ และไป 

ดูน�าท่วมบนถนนพหลโยธิน ในบางเรื่องจะปรากฏคุณสุรพงษ์หรือ 

พีช่ายถือกล้องถ่ายภาพยนตรผ์า่นเขา้มาด้วย เนื่องจากท้ังสองท่านได้รบั

การปลูกฝงัใหส้นใจการถ่ายภาพและภาพยนตร์จากคุณพ่อ 

 “เริ่มต้นพ่อก็สอนง่าย ๆ ว่าต้องถ่ายอย่างไร กดตรงไหน  

ส่องอย่างไร ก็เริ่มมาจากพ่อนีแ่หละท่ีถ่ายหนงั เพราะฟิล์มพวกนี ้ต้ังแต่

ผมยงัไมเ่กิดก็ยงัม ีมนัยังถอยไปกว่านัน้อีก แต่ผมไมรู่ว่้าอยู่ไหน ต้ังแต่สมยั

พี่ชายผมยังเล็ก ๆ ผมเริ่มหดัถ่ายภาพนิง่ก่อน ส่วนกล้องถ่ายหนงัได้ลอง

ถ่ายตอนท่ีโตขึ้นมาแล้วหลายปี ส่วนพ่ีชายก็ถ่ายหนังนะ แต่ผมจ�าไม่ได้

ว่าเขาเริ่มตอนไหน หยุดตอนไหนเหมอืนกัน”

 นอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีหนังซึ่งน้องชายของคุณสุรพงษ์ยืม

กล้องไปถ่ายท่ีโรงเรยีนเซนต์จอหน์ด้วย คือ เร่ือง [ในหอ้งเรียน] ซึ่งมภีาพ

การหยอกล้อกันของเพื่อนร่วมช้ัน, อาจารย์ก�าลังบรรยาย และนักเรียน

จ�านวนมากในสนามโรงเรียน

 หนงับา้นท่ีถ่ายท�าในประเทศไทยอีกสว่นหนึง่ท่ีมคีวามนา่สนใจ 

คือหนงับ้านท่ีบันทึกการเดินทางท่องเท่ียวของคุณสุรพงษ์ กับคุณหนอ่ง 

ภรรยา ท้ังก่อนและหลังการแต่งงาน เช่น ไปเท่ียวมวกเหล็กกับหน่อง, 

[เท่ียวฟาร์มจระเข้ สมุทรปราการ], พาหน่องเท่ียวสวนสามพราน ใน 

ช่วงท้ายของหนงั ถ่ายบนเคร่ืองบินก�าลังจะไปไต้หวัน มบัีนทึกภาพการ

ไปเท่ียวแดนเนรมติกับคุณหนอ่ง ในวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๒๗ ซึ่งถึงแม้

จะไม่มีภาพท่ีบันทึกในขณะคุณสุรพงษ์กับภรรยาเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ  

แต่ก็ได้เห็นผู้คนจ�านวนมากกับเครื่องเล่นของสวนสนุกชื่อดังซึ่งปัจจุบัน

เลิกกิจการไปแล้ว และ นั่งรถไฟไปเชียงใหม่, [วัดพระธาตุดอยสุเทพ  

พระต�าหนกัภพูงิค์ราชนเิวศน]์, [น�าตกแมส่า สามเหล่ียมทองค�า แมส่าย], 

[ศนูย์อุตสาหกรรมท�าร่ม สวนสัตว์เชียงใหม]่ ซึ่งเปน็บันทึกประสบการณ์

การเดินทางไปเชียงใหม่ครั้งแรกของคุณสุรพงษ์ด้วยการโดยสารรถไฟ 

และว่าจ้างรถตุ๊กตุ๊กในพื้นท่ี ซึ่งได้เห็นท้ังภาพทัศนียภาพสองข้างทาง

รถไฟและสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหมด้่วย

 ภาพยนตร์บ้านของคุณสุรพงษ์ ลาภผาติกุล ดังรายช่ือท่ี 

น�าเสนอในบทความคลังอนุรักษ์นี้ คุณสุรพงษ์ได้น�ามาให้หอภาพยนตร์ 

(องค์การมหาชน) แปลงสญัญาณในป ี๒๕๕๓ และได้รบัเลือกมาน�าเสนอ

ในกิจกรรมวันหนังบ้านปีล่าสุด (๒๕๖๔) โดยคุณสุรพงษ์ได้พูดถึง 

ความรู้สึกเมื่อได้รับชมหนังบ้านของตนอีกครั้ง และความคิดเร่ืองการ

บันทึกเรื่องราวในปจัจุบันไว้ดังนี้

 “ผมต่ืนเต้นนะ รู้สึกแปลกด้วย เพราะว่าผมเองหลังจากถ่าย 

ก็ไม่ได้ดูเลย แค่เก็บเอาไว้ กะว่าจะเอามาดูทีหลัง บางทีก็นึกไม่ออกว่า 

ถ่ายอะไรมา ผมชอบดูชีวิตคน ยิ่งเก่า ๆ ย่ิงชอบ ดูว่าสมัยนั้นเขาท�า 
อะไรกัน แต่งตัวอย่างไร หรือชีวิตประจ�าวันเขาท�าอะไรบ้าง ขอบคุณท่ี 

ยังมีหน่วยงานนี้อยู่ เพราะไม่อย่างนั้นอดีตผมก็อาจจะหายไปกับฟิล์ม

แล้วก็ได้ สมยันัน้การเก็บบันทึกความทรงจ�ามนัยาก เพราะว่าฟิล์ม ๘ มม. 

มันก็แพง แล้วมันก็ ๓ นาที พลาดก็ไม่ได้ พลาดก็เสียของ ถ่ายเสร็จ 

กว่าจะส่งไปล้าง ก็ลืมไปแล้วว่าถ่ายอะไรมา ต้องคอยจดเอาไว้ตลอด  

ไม่สะดวกเหมือนตอนนี้ สมัยนี้เองผมก็ยังถ่ายอยู่ มันสะดวกข้ึนเยอะ  

ก็เลยเด๋ียวถ่าย ๆ ถ่ายเป็นคลิปสั้น ๆ ผมก็สะสมไว้ในเครื่องน่ะ (ช้ีไปท่ี

โทรศพัท์มอืถือ) เก็บไว้เอง แทบไมไ่ด้สง่ใหใ้คร เพราะผมว่าเด๋ียวนีทุ้กคน

ก็มกีล้อง เขาก็ถ่ายของเขา ยกเว้นว่าเราอยากใหเ้ขาเหน็ เราก็สง่ แต่ไมไ่ด้

สง่ทุกอัน มนัสะดวกข้ึนเยอะเลย สะดวกจนผมคิดว่าเสยีดาย ไมรู่จ้ะมใีคร

คิดท�าแบบนีอ้ยู่หรือเปล่า”  

๑๗



ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรำงศรำี

๑๘

วิมลิน มศีริิ

 The director ฉำกชีวิต..บัณฑิต ฤทธิ์ถกล เป็นหนังสือ

อนสุรณ์งานศพ เพื่อมอบเปน็ท่ีระลึกใหกั้บผูม้าร่วมงานวันอาลัย บัณฑิต 

ฤทธิ์ถกล เป็นคร้ังสุดท้าย ซึ่งเขาเป็นบุคคลหนึ่งท่ีควรได้รับการบันทึก 

ในต�านานประวัติศาสตร์หนังไทยในฐานะผู้ก�ากับภาพยนตร์ท่ีผลิต 

ผลงานแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยหนังของเขามีเนื้อหาสะท้อนการ

เดินทางของยุคสมยัและวุฒภิาวะของสงัคม หนงัสือเล่มนีบั้นทึกชวิีตของ

บัณฑิตไว้อย่างครบถ้วน เขียนโดย ธนธรณ์ ฤทธิถ์กล บุตรสาวคนเดียว

ของเขา 

 ในสามบทแรก (ฉากท่ี ๑-๓) ธนธรณ์เล่าเรื่องต้ังแต่บัณฑิต 

แรกเกิดถึงช่วงเริ่มเข้าสู่วงการหนังไทย ซ่ึงธนธรณ์เขียนเรียบเรียงแต่ละ

บทต่อเนื่องตามล�าดับเวลา บัณฑิตเริ่มวัยเรียนท่ีโรงเรียนประสาทวิทย์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และย้ายเปน็นกัเรียนแบบอยู่ประจ�า ป.๑ ถึง 

ม.ศ.๓ ท่ีโรงเรยีนอัสสมัชัญศรรีาชา สอบเข้าเรยีนต่อท่ีโรงเรยีนอัสสมัชญั

พาณิชย์ เรียนจบเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ บัณฑิตจัดต้ังบริษัท Ten Brands  

ร่วมกับเพื่อนท้ังหมด ๙ คน รับท�างานจิปาถะต้ังแต่งานเล็ก ๆ อย่าง 

พิมพ์ ส.ค.ส. ยันออกแบบสร้างตึก โดยบัณฑิตรับผดิชอบแผนกโฆษณา 

จนกระท่ังผันตัวเองไปท�างานประจ�าเป็นพนักงานร่างจดหมายโต้ตอบ

ภาษาอังกฤษ พนักงานเขียนค�าโฆษณา รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษ 

สอนวิชาโฆษณา ภาษาอังกฤษ การขาย ในโรงเรียนพาณิชย์ ๒-๓ แห่ง  

หลังจากนั้นเปล่ียนอาชีพเป็นนักหนังสือพิมพ์อยู่ ๓ ท่ี ระหว่างท�างาน 

คอลัมนสิต์กับหนงัสอืพมิพช์าวไทย บุญสทิธิ ์วิบูลยล์าภ ผูอ้�านวยการสร้าง

ภาพยนตร์ โบต๋ัน (๒๕๑๘) ได้ชักชวนบัณฑิตให้มาเขียนบทภาพยนตร์ 

เรื่ องนี้ เมื่อได้เริ่มเขียนบท บัณฑิตขอเป็นผู้ช่วยผู้ก�ากับภาพยนตร์  

จากนัน้เขารบัท้ังงานเขยีนบทและผูช้ว่ยผูก้�ากับภาพยนตรห์ลายเร่ือง เชน่ 

เดียมห์ (๒๕๑๙) เสือภเูขา (๒๕๒๒) ทอง ภาค 2 (๒๕๒๒) ผา่ปืน (๒๕๒๓) 

รักข้ามคลอง (๒๕๒๔) ไอ้ผาง ร.ฟ.ท. (๒๕๒๕) ฯลฯ บัณฑิตมีโอกาส 

ร่วมงานกับผูก้�ากับภาพยนตร์ชื่อดังยุคนั้นหลายคน เช่น คมน ์อรรฆเดช, 

ฉลอง ภักดีวิจิตร, ชรินทร์ นนัทนาคร และชาลี อินทรวิจิตร ซึ่งบัณฑิตมี

สว่นรว่มในการท�างานมากกว่า ๔๐ เรื่อง บณัฑิตฝกึการเขียนบทและเปน็

ผูช้่วยผูก้�ากับอยู่หลายป ี โดยเรียนรู้การท�างานส่วนต่าง ๆ ต้ังแต่ท�าฉาก 

จัดแสง ถ่ายท�า จัดตัวประกอบ ฯลฯ การท่ีบัณฑิตมีพื้นฐานมาจากงาน

เขียนบทช่วยให้เขาท�าหน้าท่ีผู้ก�ากับภาพยนตร์ได้คล่องตัวยิ่งขึ้น เพราะ

หนงัสือแหง่ความระลึกถึง



๑๙

เขารู้ว่าฉากไหนจะต้องเขยีนอยา่งไรเพ่ือใหส้ามารถถ่ายท�าได้จรงิ บทพดู

ของตัวละครนั้นต้องสื่อสารอะไรกับคนดู หนังทุกเรื่องท่ีบัณฑิตเป็น 

ผูก้�ากับภาพยนตร์ บัณฑิตมกัจะลงมอืเขียนบทเองเสมอ

 ส�าหรับสี่บทหลัง (ฉากท่ี ๔-๗) ธนธรณ์เนน้เล่าวิธกีารท�างาน

และประสบการณ์ของพ่อในการก�ากับภาพยนตร์ทุกผลงาน เขาเริ่มงาน

เป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์ครั้งแรกใน คาดเชือก (๒๕๒๗) ซึ่งทุนท�าหนัง 

เร่ืองนี้มาจากเงินท่ีเพื่อนฝูงร่วมกันลงขันประมาณ ๓ ล้านบาท ในด้าน

คุณภาพของงานได้รับค�าชม แต่รายได้ไม่ประสบความส�าเร็จ แต่เขายัง

ท�าหนังต่อไป โดยรับจ้างก�ากับ มือเหนือเมฆ (๒๕๒๗) ต่อมาเขาลงทุน

หาเงินเอง เขียนบทเอง ก�ากับเอง เพื่อผลิตงานท่ีตนเองต้องการท�า คนดี

ท่ีบ้านด่าน (๒๕๒๘) แม้ต้ังใจมากแต่อุปสรรคก็มาก ด้วยข้อจ�ากัดด้าน 

เงินทุน พอหนงัออกฉาย ขาดทุนย่อยยับ หนีส้ิ้นรุงรัง 

หลังจากนัน้เขามโีอกาสเขา้ไปคยุกับ เจรญิ เอ่ียมพึง่พร ผูอ้�านวย-

การสร้างภาพยนตร์ ผ่านการแนะน�าของ ชาลี อินทรวิจิตร และได้รับ

โอกาสร่วมงานกับ บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด ซึ่งทางไฟว์สตาร์

ช่วยสะสางปญัหาหนีส้ินและใหโ้อกาสท�าหนงั ซึ่งหนงัเรื่องแรกท่ีบัณฑิต

ก�ากับภาพยนตร์ในสังกัดไฟว์สตาร์คือ คู่วุ่นวัยหวาน (๒๕๒๙) เป็นการ

ชิมลางหนงัตลกเรื่องแรกของเขา ต่อด้วย ปญัญาชนก้นครัว (๒๕๓๐) ซึ่ง

ท้ังสองเรื่องประสบความส�าเร็จทางด้านรายได้ ผลงานต่อมาบัณฑิตได้

ก�ากับภาพยนตร์ ด้วยเกล้า (๒๕๓๐) เขาเขียนบทเองเช่นกัน โดยธนธรณ์

ได้น�าบทสัมภาษณ์บัณฑิตเก่ียวกับกระบวนการถ่ายท�า ด้วยเกล้า จาก

นิตยสาร Starpics ปีท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๑๔ (๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๐) มาลง 

ประกอบไว้ด้วย 

บทสรุปหลังจาก ด้วยเกล้า ออกฉาย ผลลัพธคื์อขาดทุนย่อยยับ 

เขาต้องมาเร่ิมต้ังหลักใหม ่ไฟว์สตารต้ั์งโจทย์ใหเ้ขาท�าหนงัวัยรุน่ ตอนนัน้

บัณฑิตท่ีเลยวัยรุ่นมานาน ได้โจทย์มาแบบนี้เลยคิดหนัก บัณฑิตจึงนึก

ย้อนไปสมัยท่ีเขาเป็นวัยรุ่นต่างจังหวัดและต้องเข้ามาสอบเรียนต่อท่ี

กรุงเทพฯ จึงได้พล็อตและตัวละคร “บุญชู บ้านโข้ง” ขึ้นมา ผูม้ปีระโยค

เด็ดว่า “เล่ายาวนะ” ใน บุญชูผู้น่ารัก (๒๕๓๑) ซึ่งวิธคิีดสร้างตัวละคร 

“บุญชู” บัณฑิตมมีมุมองว่า เขาต้องการชดเชยความรู้สึกท่ีช่วงเวลานั้น

สังคมเริ่มขาดความเอ้ืออาทรต่อกัน เขาต้องการสร้างตัวละครท่ีมเีมตตา 

เขาคิดว่าบุญชูต้องเป็นคนดีมาก ๆ ไม่มีใครดีแบบนี้อีกแล้ว ธนธรณ์ 

เล่าว่า ช่วงท่ี บุญชูผูน้า่รัก เข้าฉายท่ีโรงหนงัเอเธนส์ จะเหน็แถวของคน

ยาวเหยียดมาถึงถนนใหญ่ ซึ่งประตูทางเข้าโรงหนังอยู่ลึกจากถนนใหญ่

เข้าไปอีกประมาณ ๕๐๐ เมตร แต่ละรอบต้องยกเก้าอ้ีเสริมจนโรงหนัง

แทบไมม่ทีางเดิน สุดท้าย บุญชูผูน้า่รัก กวาดรายได้เฉพาะในกรุงเทพฯ 

๑๔ ล้านบาท (ซึ่งถือเปน็รายได้ท่ีสูงมากในขณะนั้น) เทียบจากค่าต๋ัวต่อ

ท่ีนั่ง ๑๐-๔๐ บาท 

บัณฑิตไมไ่ด้ต้ังใจใหบุ้ญชูมภีาคต่อ แต่ บุญชูผูน้า่รัก กลายเปน็

หนงัยอดนยิม ส่งผลใหม้กีารสร้างบุญชูภาคอ่ืนออกมาเปน็ระยะ ซึ่งก่อน

เปิดกล้องหนังบุญชูในแต่ละภาค บัณฑิตมีเทคนิคการท�างานท่ีเรียกว่า 

“เจ๊าะมกุ” คือการนดันกัแสดงกลุ่มซูโม ่(นกัแสดงหลายท่านท่ีแสดงเปน็ 

กลุ่มเพื่อนของบุญชู) มาคุยกันท่ีร้านอาหารในกรุงเทพฯ บางทีก็เป็น 

รีสอร์ตตามต่างจังหวัด และบัณฑิตแจกบทย่อใหทุ้กคนอ่าน หลังจากนั้น

รว่มกันระดมความคิด ชว่ยกันปรบับท ปรบัเรื่องใหส้มบูรณย์ิง่ขึ้น บณัฑิต

จะใช้สมุดเล็ก ๆ จดมุกเหล่านั้นไว้ จนเป็นท่ีพอใจ และเขาจะกลับไป 

เก็บตัวเขียนบทจนได้เปน็หนงับุญชูในทุก ๆ  ภาค แต่บางชว่งก่อนจะสร้าง

บุญชูภาคต่อไปบัณฑิตมักค่ันเวลาจากบุญชู โดยเสนอโครงการหนัง 

แนวอ่ืนท่ีเขาสนใจอยากท�ากับทางไฟว์สตาร ์เชน่ หนงัสะท้อนปญัหาของ

ผู้หญิงในสังคมไทย ส.อ.ว. ห้อง ๒ รุ่น ๔๔ (๒๕๓๓) หนงัในดวงใจของ 

ใครหลายคนอย่าง กาลคร้ังหน่ึงเม่ือเช้านี้ (๒๕๓๘) เป็นหนังท่ีใช้เวลา 

ถ่ายท�ากันแรมป ีพิถีพิถัน และใช้ฟิล์มมากกว่า ๕๐๐ มว้น เปน็หนงัเพื่อ

เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และได้รับค�าวิจารณ์แง่บวก  

ได้รางวัลก็มาก แต่เมื่อเข้าฉายรับรายได้เพียง ๔ ล้านบาท 

เมื่อจบงาน กาลคร้ังหนึ่งเมื่อเชา้นี้ เปน็ช่วงเวลาวงการหนงัไทย

เริม่ซบเซา เขาเริม่หมดไฟ เปล่ียนไปท�างานละครอยูร่ะยะหนึง่ แต่สดุท้าย

กลับมาท�าหนงั ชว่งท่ีก�ากับ สตางค์ (๒๕๔๓) ปญัหาสขุภาพเริม่รุมเรา้ คือ

โรคหัวใจท่ีเป็นมาต้ังแต่อายุ ๓๐ ปี มีอาการหนักขึ้นเรื่อย ๆ หลังจาก 

ปดิงาน สตางค์ เขายังสู้ท�าหนงัยาวได้อีก ๔ เรื่อง จนกระท่ังช่วงถ่ายท�า

ตอนท้าย ๆ  ของ อุกกาบาต (๒๕๔๗) พบว่าเปน็โรคไต หลังจากพกัรักษาตัว

เมื่อร่างกายดีขึ้น บัณฑิตกลับมาก�ากับภาพยนตร์ พระ เด็ก เสือ ไก่ วอก 

(๒๕๔๙) อาการโรคไตกลับมาทรุดหนัก ครั้งนี้ไตเสียไปแล้วท้ังสองข้าง 

บัณฑิตรักษาและประคองตัวเองด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องชนิด 

ต่อเนื่องด้วยตนเอง โดยการพกถุงน�ายาล้างหน้าท้องติดตัวไปท�าเวลา 

พักกอง และเข้าโรงพยาบาลเพื่อฟอกเลือดเปน็ระยะ รวมถึงการควบคุม

อาหาร อีกท้ังบัณฑิตมีแผลเรื้อรังบริเวณขาท้ังสองข้าง ขณะไปกองถ่าย

จึงไม่สามารถจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้คล่องตัวเหมือนเดิม เขาต้องใช้ไม้เท้า

และมีเก้าอ้ีพับส�าหรับพักขาตลอดเวลาระหว่างถ่ายหนัง แต่ในท่ีสุดก็ 

ปดิกล้อง พระ เด็ก เสือ ไก่ วอก ได้ส�าเร็จ และก�ากับภาพยนตร์เรื่องยาว

ได้อีก ๒ เรื่อง ภาพยนตรส์ั้นอีก ๒ เรื่อง ซึ่งผลงานเรื่องสดุท้ายของบณัฑิต

คือ มาหานคร (๒๕๕๒) หนึ่งในภาพยนตร์ส้ันชุด สวัสดีบางกอก เมื่อ  

มาหานคร ได้ร่วมฉายท่ีเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ครั้งท่ี ๗ 

และวันต่อมา ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นวันปิดฉากชีวิตผู้ก�ากับภาพยนตร์ 

บัณฑิต ฤทธิถ์กล ไปตลอดกาล   



พิพิธภัณฑ์และนิทรำรำศการำ

๒๐

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้รับการรบัรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสขุอนามยั

และได้รับตราสัญลักษณ์จาก SHA 

SHA ย่อมาจาก Safety & Health Administration เปน็ตราสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า สถานท่ี

นัน้ ๆ  ผา่นการประเมนิมาตรฐานความปลอดภัยด้านสขุอนามยัของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย

และกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปน็โครงการท่ีกระตุ้นใหส้ถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

ด�าเนนิการปรบัปรุงมาตรฐานด้านสขุอนามยัใหส้อดคล้องกับชวิีตวิถีใหม ่(New Normal) เพื่อสรา้ง

ความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการมาเข้าใช้บริการช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา หอภาพยนตร์ได้ด�าเนินการปรับปรุงมาตรฐานด้านสุขอนามัย

และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัดตามมาตรฐาน SHA 

อันได้แก่

การจัดใหม้ทีางเขา้-ออกทางเดียว เจ้าหนา้ท่ีและผูใ้ช้บรกิารทกุท่านต้องตรวจวัดอุณหภมูิ

ทุกครั้งก่อนเข้าพื้นท่ี อนุญาตให้ผู้ท่ีสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการได้เท่านั้น  

มกีารลงทะเบยีนก่อนเขา้ใช้บรกิาร พ้ืนท่ีใหบ้รกิารกว้างขวาง ไมแ่ออัด อากาศถ่ายเทสะดวก มกีาร

จ�ากัดจ�านวนผู้เข้าใช้บริการ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร มีการท�าความ

สะอาดด้วยน�ายาฆ่าเชื้อในพื้นท่ีให้บริการอย่างสม�าเสมอ จัดท่ีล้างมือไว้อย่างท่ัวถึง รวมถึงเจล

แอลกอฮอล์ต้ังไว้ตามจุดต่าง ๆ  รา้นค้ามบีรกิารช�าระเงินท่ีปลอดภัยและลดการสมัผสั มปีา้ยแสดง

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ใช้บริการ มีถังขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิดและคัดแยกประเภทขยะ นอกจากนี ้

ในระหว่างท่ีปดิใหบ้ริการ เจ้าหนา้ท่ีในส่วนใหบ้ริการของหอภาพยนตร์ได้รับการฉีดวัคซีนปอ้งกัน

โควิด-๑๙ แล้ว รวมถึงได้มกีารตรวจ Antigen Test Kit ก่อนใหบ้ริการด้วย

ด้วยมาตรการเหล่านี้ท�าให้หอภาพยนตร์ผ่านมาตรฐานการประเมินและได้รับตรา

สัญลักษณ์ SHA ผู้มาเข้าใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่าเรามีมาตรการท่ีสร้างความปลอดภัยด้าน 

สุขอนามยัได้เปน็อย่างดี พร้อมสร้างประสบการณ์การท่องเท่ียวรูปแบบใหม ่

(New Normal) ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน มาเรียนรู้ เสริมสร้าง

ประสบการณ์ ด้วยความอุ่นใจ และเขา้ชมอยา่งปลอดภัยไปกับ

หอภาพยนตร์   

หอภาพยนตร์ 
ได้รับการรับรองจาก SHA

ทีมงานพิพิธภัณฑ์



กิจกรำรำม

วชิราภรณ์  ขวาของ

 พบกันอีกครั้งกับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่ อการเรียนรู้ ท่ีจัดข้ึนโดยสถาบันเกอเธ ่ 

ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

แห่งชาติ (อพวช.) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท่ัวประเทศไทย และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  

เพื่อสง่เสริมใหเ้ยาวชนได้เรยีนรูเ้รื่องราวรอบตัวในแง่มมุวิทยาศาสตร ์ผา่นภาพยนตรท่ี์คัดสรรตามความเหมาะสม

ของทุกช่วงวัย โดยเปน็กิจกรรมส�าหรับคณะนกัเรียนต้ังแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงมธัยมศกึษาตอนปลาย

 ในปีนี้ได้หยิบยกประเด็นเก่ียวกับ “สุขภาพ” ประเด็นส�าคัญเมื่อโลกยังคงต้องอยู่ร่วมกับโรคระบาดและม ี

แนวโนม้จะพบเจอปญัหาด้านสุขภาพมากขึน้ อีกท้ังเปน็หนึง่ในเปา้หมายการพฒันาท่ีย่ังยืน (SDGs) โดยสหประชาชาติ 

น�าไปสู่การจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “สุขภาพท่ีดีขึ้นจากความเข้าใจท่ีมากขึ้น” เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการ

สร้างสุขภาวะท่ีดีท้ังร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งได้คัดสรรภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นเย่ียม ๓๐ เรื่อง จาก  

๘ ประเทศท่ัวโลก ท่ีบอกเล่าถึงการดูแลสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหาร การเยียวยาจิตใจ และการใช้ชีวิต

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ รวมไปถึงภาพยนตร์ท่ีว่าด้วยเรื่องราวเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ 

ในประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีนา่สนใจอีกมากมาย

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งท่ี ๑๗  ณ 

หอภาพยนตร์ ในปนีีจ้ะจัดขึ้น ๒ ช่วง ช่วงแรกต้ังแต่วันท่ี ๕-๒๑ พฤศจิกายน 

เปน็รอบสาธารณะส�าหรับบุคคลท่ัวไป จัดฉายทุกวันศกุร์-อาทิตย์ รอบ ๑๓.๐๐ น. และ

วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน - ๙ ธนัวาคม เปน็รอบส�าหรบัคณะนกัเรยีน วันละ ๒ รอบ เชา้-บา่ย 

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ รวมท้ังได้ปรับเพ่ิมรูปแบบการจัดฉายออนไลน์แบบเฉพาะกลุ่ม เพื่อ

รองรับความต้องการและข้อจ�ากัดต่าง ๆ  ของโรงเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลาง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

ส�าหรับโรงเรียนท่ีสนใจชมภาพยนตร์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือจองรอบเข้าร่วมกิจกรรมได้ท่ี
ฝา่ยเผยแพร่ โทรศพัท์ ๐ ๒๔๘๒ ๒๐๑๓-๕ ต่อ ๑๓๐๘ หรือ ๐๘ ๖๓๘๖ ๓๓๑๓ อีเมล faschoolcinema@fapot.org ๒๑

นักเรยีนจะได้เรยีนรูต้ามชว่งวยัผ่านภาพยนตรว์ทิยาศาสตร ์ในประเด็นดังนี้
ปฐมวัย: การดูแลสุขอนามยั, การใช้ชีวิตในยุคโควิด-๑๙

ประถมศกึษำตอนต้น: วิธคิีดทางวิทยาศาสตร์, การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ

ประถมศกึษำตอนปลำย: การจัดการทางอารมณ์, การเปล่ียนแปลงของร่างกาย, การรักษาสุขภาพ

กายและใจ และความปลอดภัยบนโลกออนไลน์

มัธยมศกึษำตอนต้น: รู้จักร่างกายตนเอง, โควิดกับเบาหวาน, นวัตกรรม, ความรู้เก่ียวกับสารพิษ, 

ภาวะทางใจ

มัธยมศึกษำตอนปลำย: ภาวะโดดเด่ียวทางสังคม, การปรับตัวกับ 

โรคระบาด, ความรู้เรื่องวัคซีน, รหสัพันธุกรรม และเหมอืงอวกาศ
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