จดหมายข่าว

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖๙
พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เขาชื่อสรพงศ์

จดหมายข่่าวหอภาพยนตร์์ฉบัับนี้้�ขึ้้�นปกเพื่่� อ
เป็็ น การรำำ�ลึึ ก แด่่นัั ก แสดงผู้้�เป็็ น ที่่� รัั ก และมีีผลงาน
ยาวนานต่่อเนื่่� อ งมากที่่� สุุ ด คนหนึ่่� ง ในประวัั ติิ ศ าสตร์์
หนัังไทย - สรพงศ์์ ชาตรีี - ในบทบาทจากเรื่่�อง เขาชื่่�อกานต์์
ผลงานที่่�แจ้้งเกิิดให้้เขาในโลกภาพยนตร์์
ไม่่เพีียงแต่่สรพงศ์์ผู้้�จากไปเมื่่�อวัันที่่� ๑๐ มีีนาคม
ช่่วงที่่�ผ่่านมา ยัังมีีผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับวงการภาพยนตร์์อีีกหลายท่่านที่่�ทยอยจาก
โลกนี้้�ไป ซึ่�่งหอภาพยนตร์์ขอร่่วมไว้้ อาลััยแด่่ทุุกท่่าน เริ่่�มตั้้� งแต่่ ธรรมรััตน์์
นาคสุุริิยะ (๑๙ กุุมภาพัันธ์์), เศรษฐา ศิิระฉายา (๒๐ กุุมภาพัันธ์์), ภััทรธิิดา
พััชรวีีระพงศ์์ (๒๔ กุุมภาพัันธ์์), ปภัังกร ฤกษ์์เฉลิิมพจน์์ (๒๓ มีีนาคม), สมพงษ์์
ตรีีบุุบผา (๒๕ มีีนาคม) และ เกรีียงศัักดิ์์� ศิิลากอง (๒๗ มีีนาคม)
ท่่ามกลางเมฆครึ้้� มของความสููญเสีีย ผลงานของผู้้�วายชนม์์เหล่่านี้้�
ยัังคงตระหง่่านในความทรงจำำ�ของผู้้�ชมอยู่่�เสมอ จดหมายข่่าวฉบัับนี้้�จึึงเต็็ม
ไปด้้วยบทความรำำ�ลึึก รวมถึึงกิิจกรรมและโปรแกรมภาพยนตร์์ของบางท่่านที่่�
เราคัั ด สรรมาจัั ด ฉาย เพื่่� อ เป็็ น การเฉลิิ ม ฉลองจิิ ต วิิ ญ ญาณแห่่งภาพยนตร์์
นอกเหนืือจากเป็็นการร่่วมไว้้อาลััย
นอกจากนี้้� ปลายเดืือนพฤษภาคม หอภาพยนตร์์จะเปิิดนิิทรรศการ
Dolce Vita: Italian Cinema and Culture เพื่่� อเปิิดโลกทััศน์์ด้้านภาพยนตร์์
โลก เป็็นการเพิ่่�มเนื้้� อหาและสีีสัันภายในตึึกสรรพสาตรศุุภกิิจ ก่่อนที่่�เมืืองมายา
และพิิพิธภั
ิ ัณฑ์์ภาพยนตร์์ไทยที่่�จำำ�เป็็นต้้องปิิดปรัับปรุุงไปกว่่าหนึ่่�งปีีจะกลัับมา
เปิิดให้้เข้้าชมอีีกครั้้�งในเร็็ว ๆ นี้้� รวมถึึงนิิทรรศการรถไฟสายภาพยนตร์์ที่่�จะ
กลัั บม าให้้ บริิ ก าร ควบคู่่� ไ ปกัั บ ที่่� ใ นเดืื อ นมิิ ถุุ น ายน จะมีีการเปิิ ด กรุุ ผล งาน
ของกองภาพยนตร์์เผยแผ่่ข่่าว กรมรถไฟหลวง ที่่� หอภาพยนตร์์อนุุรัักษ์์ ไว้้
เนื่่� องในวาระครบ ๑๐๐ ปีี
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ทิิลดา – ดิิอานา - อภิิชาติิพงศ์์

“ชั้้น
� ครูู”

ในความทรงจำำ�ที่่�หอภาพยนตร์์

ก้้อง ฤทธิ์์�ดีี

กิิ จ กรรม Masterclass หรืื อ “ชั้้� น ครูู” ครั้้� ง สำำ�คัั ญ ของ
หอภาพยนตร์์ในปีีนี้้� เกิิดขึ้้�นในช่่วงสุุดสััปดาห์์ที่่� ๒๕-๒๖ กุุมภาพัันธ์์
เป็็นงาน Masterclass สามงานสุุดเข้้มข้้นด้้วยเนื้้� อหา ต่่อเนื่่� องกัันใน
ช่่วงเวลาสองวัั น เริ่่�มจากชั้้�นครููของดาราชาวสกอตแลนด์์ ทิิ ลดา
สวิิ น ตัั น ในวัั น ที่่� ๒๕ ตามมาด้้ ว ยผู้้�กำำ�กัั บช าวไทย อภิิ ช าติิ พ งศ์์
วีีระเศรษฐกุุล และโปรดิิวเซอร์์จากโคลอมเบีีย ดิิอานา บุุสตามานเต
ในวัันที่่� ๒๖ กุุมภาพัันธ์์ โดยงานชั้้�นครููทั้้�งสามงาน เกิิดขึ้้�นในโอกาส
ที่่ภ
� าพยนตร์์เรื่่�อง Memoria ของอภิิชาติิพงศ์์ เข้้าฉายในโรงภาพยนตร์์
เมืืองไทย โดยทีีมงานพาทั้้�งดารานำำ�แสดงและโปรดิิวเซอร์์ของหนััง
มาร่่วมงาน และถืือโอกาสร่่วมมืือกัับหอภาพยนตร์์จััด Masterclass
เพื่่� อเผยแพร่่ความรู้้�และประสบการณ์์ของคนทำำ�หนัังระดัับโลกให้้
ผู้้�ชมชาวไทย
งาน Masterclass ทั้้� ง สามงานได้้ รัั บ ความสนใจอย่่าง
ท่่วมท้้นจากผู้้�ชมอย่่างที่่�ผู้้�จััดไม่่ได้้คาดคิิดมาก่่อน ถึึงขั้้�นเกิิดปััญหา
ในการจองตั๋๋�ว ทั้้�งนี้้�เพราะมาตรการเว้้นระยะห่่างที่่�ทำำ�ให้้จำำ�นวนที่่�นั่่ง�
ลดน้้ อ ยลง และความสนใจล้้ น หลามจากผู้้�ชมทั้้� ง ชาวไทยและ
ต่่างประเทศ ในจดหมายข่่าวฉบัับนี้้� หอภาพยนตร์์ขอรายงานสรุุป
เนื้้� อหาคร่่าว ๆ และบรรยากาศของงานเป็็นบัันทึึกความทรงจำำ�ไว้้
(วิิดีีโอบัันทึึกภาพงานชั้้�นครููของ ทิิลดา สวิินตััน สามารถรัับชมได้้ทาง
ช่่อง YouTube ของหอภาพยนตร์์)

Masterclass

Tilda Swinton

Acting, Being, Shape-shifting
งานชั้้�นครููของ ทิิลดา สวิินตััน ในชื่่�อ “Acting, Being, Shape-shifting”
(“การแสดง การเป็็น การเปลี่่�ยนรููปร่่าง”) ถืือเป็็นไฮไลต์์ของกิิจกรรมในช่่วง
สองวัั น เพราะเป็็นโอกาสหายากยิ่่�งที่่� ดาราระดัั บโลกที่่� มีีผลงานต่่อเนื่่� อง
ยาวนานและหลากหลายที่่สุ
� ด
ุ คนหนึ่่�งในโลกภาพยนตร์์ร่่วมสมััย จะมานั่่�งคุุย
เล่่าประสบการณ์์และตอบคำำ�ถามผู้้�ชมอย่่างเต็็มอิ่่�มถึึงสองชั่่�วโมง
กิิจกรรมนี้้� ผู้้�เขีียนเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินรายการร่่วมกัับ ศศพิินทุ์์� ศิิริิวาณิิชย์์
เมื่่�อขึ้้�นเวทีี ทิิลดาเริ่่�มทัักทายด้้วยการย้้อนเล่่าการมาเยืือนตึึกสรรพสาตรศุุภกิิจของหอภาพยนตร์์ ตั้้�งแต่่ครั้้�งที่่�ยังั อยู่่ใ� นระหว่่างก่่อสร้้างและหลัังคายััง
ไม่่เสร็็จดีี หลัังจากนั้้�นเธอสร้้างเซอร์์ไพรส์์เล็็ก ๆ ด้้วยการบอกว่่าเธอไม่่อยาก
พููดถึึงเรื่่�อง “การแสดง” เพราะเธอไม่่ได้้มองตััวเองว่่าเป็็น “นัักแสดง” แต่่
มองว่่าเธอเป็็น “คนทำำ�หนััง” (filmmaker) และจริิง ๆ แล้้วตั้้�งแต่่เป็็นนัักศึึกษา
เธอไม่่ได้้อยากเป็็นนัักแสดง แต่่อยากเป็็นนัักเขีียนมากกว่่า คำำ�พููดนี้้�แสดงให้้
เห็็นถึึงปรััชญาการทำำ�งานของทิิลดา ที่่�มองตััวเองว่่าเป็็นส่่วนประกอบหนึ่่�ง
ในกระบวนการสร้้างสรรค์์ของงานภาพยนตร์์ แนวคิิดนี้้�ก่่อตััวขึ้้�นในช่่วงต้้น
ของการเป็็นนัักแสดงของเธอ โดยเฉพาะการร่่วมงานกัับผู้้�กำำ�กับ
ั หนัังทดลอง
ชาวอัังกฤษ เดเร็็ก จาร์์มาน ซึ่�่งเป็็นทั้้�งเพื่่� อนคู่่�คิิดและศิิลปิินที่่�เติิบโตและ
แผ้้วถางวงการหนัังอิิสระในอัังกฤษด้้วยกัันในทศวรรษที่่� ๑๙๘๐
บทสนทนาที่่�ทิิลดาพููดถึึง เดเร็็ก จาร์์มาน เป็็นหััวใจของการสนทนา
ในวัั น นั้้� น ทิิ ล ดาเล่่าถึึ ง บรรยากาศของวงการภาพยนตร์์ อิิ ส ระอัั ง กฤษที่่�
เบ่่งบานด้้ ว ยความคิิ ด และการผลัั ด ใบของคนทำำ� หนัั ง รุ่่� น ใหม่่ที่่� แ สวงหา
หนทางอัันแตกต่่างไปจากผู้้�กำำ�กัับอัังกฤษระดัับปรมาจารย์์ที่่�สร้้างวิิหารอััน
ตระหง่่านไว้้ ก่่อนหน้้า การตื่่� นตัั วทางศิิลปะในทศวรรษที่่� ๘๐ ยัังมีีแง่่มุุม
ทางการเมืืองและสัังคม เพราะเป็็นทศวรรษของนายกรััฐมนตรีี มาร์์กาเร็็ต
แทตเชอร์์ และพรรคอนุุ รัั ก ษนิิ ยม ที่่� ไ ม่่ค่่อยเห็็ น ค่่าของงานศิิ ลป ะและ
ภาพยนตร์์ การต่่อสู้้�เรีียกร้้องไม่่ว่่าจะในแง่่เนื้้� อหาของหนัังหรืือในแง่่การให้้
ทุุนศิิลปิน
ิ นำำ�มาซึ่่ง� การเติิบโตทางความคิิดของคนในวงการศิิลปะจำำ�นวนมาก
รวมทั้้�งทิิลดาและจาร์์มาน ที่่�ร่่วมกัันทำำ�หนัังที่่�ท้้าทายออกมามากมาย เช่่น
Caravaggio (๑๙๘๖), The Last of England (๑๙๘๗) War Requiem
(๑๙๘๙) และอื่่�น ๆ อีีกมาก

๑

จากนั้้�น ทิิ ลดาพููดถึึ งงานแสดงของเธอในหนัังฮอลลีีวููด
อัั น เป็็ น งานที่่� ทำำ� ให้้ เ ธอเป็็ น ที่่� จ ดจำำ� ของคนดููหนัั ง ทั่่� ว โลก เช่่น
บทแม่่มดขาวใน The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch
and the Wardrobe (๒๐๐๕) และ ดิิ แอนเชีียน วััน ใน Doctor
Strange (๒๐๑๖) ซึ่่�งทิิลดาเรีียกเสีียงฮืือฮาจากผู้้�ชม เมื่่�อเธอบอก
ว่่าการแสดงในหนัังเหล่่านี้้�ไม่่มีีอะไรแตกต่่างแม้้แต่่นิิดเดีียวจากการ
แสดงของเธอในหนัังอาร์์ตหรืือหนัังทดลอง เพราะในทุุกบทบาท
เธอเชื่่�อในการนั่่�งลงและสนทนากัับผู้้�กำำ�กัับเพื่่� อค้้นหาความหมาย
และการเดิินทางของตััวละคร ทิิลดาบอกว่่า เธอไม่่เคย “ค้้นคว้้า
ตััวละคร” หมายถึึงไม่่เคยศึึกษาบุุคคลในชีีวิิตจริิงเพื่่� อเอามาปรัับ
ในการแสดง แม้้แต่่ในบทบาททนายคนแกร่่งในหนัังเรื่่�อง Michael
Clayton (๒๐๐๙) เธอก็็ไม่่เคยไปศึึกษาทนายจริิง ๆ ว่่ามีีบุุคลิิกหรืือ
อิิริิยาบถอย่่างไร แต่่เธอใช้้สิ่่�งที่่� เรีียกแบบทีีเล่่นทีีจริิงว่่า “deep
disguise” หรืือการปลอมตััวแบบลึึกจนจัับไม่่ได้้
ทิิลดายัังพููดถึึงมิิติิทางการแสดงอื่่�น ๆ เช่่น การใช้้เสีียง การ
สร้้างแบ็็กกราวนด์์ของตััวละครเพื่่� อสร้้างสำำ�เนีียงพููดเฉพาะ และ
การพยายามไม่่ใช้้ “เทคนิิค” ในการแสดง นอกจากนั้้�นเธอยัังเล่่า
ถึึงโครงการโรงหนัังเคลื่่�อนที่่�ที่่�เธอเคยผลัักดัันในสกอตแลนด์์เมื่่�อ
หลายปีีก่่อน (ใกล้้เคีียงกัับโครงการรถโรงหนัังของหอภาพยนตร์์)
และยัังพููดถึึงโรงเรีียนมััธยมทางเลืือกที่่เ� ธอร่่วมก่่อตั้้�งในสกอตแลนด์์
ทั้้�งนี้้�เพราะนอกเหนืือจากเรื่่�องภาพยนตร์์ การศึึกษาเป็็นประเด็็น
ที่่�เธอให้้ความสนใจต่่อเนื่่� องและลงมืือทำำ�อย่่างจริิงจััง
ทิิลดาปิิดท้้ายด้้วยการพููดถึึงความสำำ�คััญของการดููหนัังใน
โรงภาพยนตร์์ และเมื่่�อพิิธีีกรเอ่่ยถึึงปรััชญาของหอภาพยนตร์์ที่่�ว่่า
“Cinema Enlightens” เธอจึึงพููดย้ำำ�ถึึงปรััชญาที่่�เทีียบเคีียงกัันได้้
ของสถาบัันภาพยนตร์์อัังกฤษ (British Film Institute) ที่่�ว่่า “Film
Forever” เป็็นการส่่งท้้ายชั้้�นครููของเธอให้้อยู่่�ในความทรงจำำ�ของ
ผู้้�ชมตลอดไป
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Diana Bustamante

A World Apart, But Same Boat
โปรดิิวเซอร์์ชาวโคลอมเบีีย ดิิอานา บุุสตามานเต เป็็นแม่่งานเบื้้� องหลััง
คนสำำ�คััญที่่�ปั้้�นภาพยนตร์์ Memoria และดููแลการถ่่ายทำำ�ที่่�ประเทศโคลอมเบีีย
จนสำำ�เร็็จ ชั้้�นครููของ ดิิอานา ดำำ�เนิินรายการโดย เรย์์มอนด์์ พััฒนวีีรางกููล เป็็น
โอกาสให้้เธอเล่่าประสบการณ์์ของคนทำำ�หนัังอิิสระในโคลอมเบีีย การบริิหาร
จััดการ การพยายามสร้้างอััตลัักษณ์์ของหนัังและของประเทศที่่�ไม่่โดนเหมารวม
ว่่าเป็็นดิิ นแดนของยาเสพติิ ดและความรุุ นแรง รวมทั้้� งการเรีียกร้้องกฎหมาย
สนัับสนุุนอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์
ดิิอานาเล่่าถึึงการทำำ�งานในภาพยนตร์์หลายเรื่่�องของเธอ เช่่น The Wind
Journeys (๒๐๐๙), Crab Trap (๒๐๐๙) และ La sirga (๒๐๑๒) ซึ่่�งล้้วนแต่่เป็็น
ภาพยนตร์์ ที่่� พูู ดถึึ ง คนตัั ว เล็็ ก ตัั ว น้้ อ ยในสถานที่่� ห่่ างไกล และเสนอภาพของ
ประเทศโคลอมเบีียในแบบจริิงจััง ไม่่ปรุุ งแต่่ง หรืือที่่�เธอเรีียกว่่า “Periphery
Film” (ภาพยนตร์์ชายขอบ) ทั้้�งนี้้�เป็็นที่่�น่่าสัังเกตุุว่่า ภาพของประเทศโคลอมเบีีย
เคยถููกนำำ�เสนอผ่่านหนัังจากคนทำำ�หนัังชาติิอื่่�นที่่�หยิิบเอา “ภาพจำำ�” ของประเทศ
อเมริิกาใต้้แห่่งนี้้�มาขยายเป็็นหนัังดรามาหรืือหนัังอาชญากรรม เช่่น Maria Full
of Grace (๒๐๐๔) หรืือ Our Lady of the Assassins (๒๐๐๐) แต่่ดิิอานาเล่่า
ว่่า หลัังจากกลางทศวรรษที่่� ๒๐๐๐ เมื่่�อโคลอมเบีียออกกฎหมายใหม่่ที่่� ช่่วย
ส่่งเสริิมเงิินทุุนให้้คนทำำ�หนััง ทำำ�ให้้เกิิดหนัังโคลอมเบีียที่่�เล่่าเรื่่�องอัันหลากหลาย
โดยผู้้�กำำ�กัับหน้้าใหม่่ที่่�ช่่วยกัันสร้้างความคึึกคัักให้้กัับวงการที่่�เคยซบเซา
ภาพยนตร์์หลายเรื่่�องที่่�ดิิอานาโปรดิิวซ์์เป็็นหนัังอิิสระทุุนไม่่สููง “พวกเรา
สามารถทำำ�งานแบบคล่่องตััว สามารถปรัับเปลี่่�ยนได้้ตลอด บางครั้้�งเหมืือนกัับ
พวกเรามาเล่่นสนุุกกัันมากกว่่า” ถึึงเธอจะเล่่าเช่่นนั้้�น แต่่หนัังหลายเรื่่�องของ
เธอได้้ ไปเปิิดตัั วที่่� เทศกาลใหญ่่ ๆ ในยุุ โรป ดิิ อานาบอกว่่า การเปิิดตัั วหนัังที่่�
ต่่างประเทศเป็็นทางหนึ่่�งในการสร้้างความตื่่� นเต้้นและยกระดัับความสำำ�คััญของ
หนัังโคลอมเบีียให้้คนในประเทศได้้รัับรู้้�
สำำ�หรัับ Memoria ซึ่�่งเป็็นภาพยนตร์์ที่่�ได้้รัับทุุนจากกองทุุนและบริิษััท
ต่่าง ๆ จากกว่่า ๑๐ ประเทศ ดิิอานาบอกว่่า วิิธีีการทำำ�หนัังแบบนี้้�อาจจะช้้ากว่่า
ซัับซ้อ
้ นกว่่า เพราะต้้องใช้้เงิินทุุนจากหลายแหล่่งนำำ�มารวมกััน แต่่วิิธีีโปรดิิวซ์์หนััง
แบบนี้้�จะทำำ�ให้้คนทำำ�หนัังมีีอิิสระและสามารถสร้้างงานตามวิิสััยทััศน์์ของตััวเอง
ได้้อย่่างเต็็มที่่� ต่่างจากระบบการทำำ�งานแบบอเมริิกัันที่่�นายทุุนให้้เงิินมาทำำ�หนััง
ทั้้� งหมด แต่่มีีสิิทธิ์์�ควบคุุมคนทำำ�งานอีีกทีี “อิิ สระในการทำำ�งานเป็็นสิ่่� งสำำ�คััญ
ที่่�สุุด หนัังที่่�เราทำำ�สุุดท้้ายแล้้วต้้องเป็็นหนัังของเรา”
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อภิิชาติิพงศ์์ วีีระเศรษฐกุุล
Memory of Filmmaking

กิิจกรรมชั้้�นครููโดย อภิิชาติิพงศ์์ วีีระเศรษฐกุุล ผู้้�กำำ�กับ
ั ภาพยนตร์์เรื่่�อง Memoria เป็็น
อีีกหนึ่่�งไฮไลต์์ของงาน โดยอภิิชาติิพงศ์์เลืือกใช้้รููปแบบมาสเตอร์์คลาสเป็็นการสนทนากัับ
ผู้้�กำำ�กัับภาพยนตร์์ชาวไทยอีีกสองคน ได้้แก่่ สมพจน์์ ชิิตเกษรพงศ์์ (ซึ่่�งเป็็นผู้้�ช่่วยคู่่�บุุญของ
อภิิชาติิพงศ์์มายาวนาน) และ ณฐพล บุุญประกอบ คนทำำ�หนัังสารดคีี
เป็็ น เรื่่� องน่่าตื่่� นเต้้ น สำำ� หรัั บผู้้�ชม เพราะในระหว่่างสองชั่่� ว โมงของการพููดคุุ ย
อภิิชาติิพงศ์์เปิิดเผยกระบวนการทำำ�งานและวิิธีีคิิดอย่่างละเอีียด โดยเฉพาะในการเตรีียมงาน
หนัังเรื่่�อง Memoria มีีการแสดงภาพสมุุดบัันทึึกส่่วนตััว ภาพสเกตช์์ รวมทั้้�งภาพคอนเซปต์์
ของวััตถุุต่่าง ๆ ที่่�ปรากฏในภาพยนตร์์ ที่่�เรีียกเสีียงฮืือฮาได้้มากที่่�สุด
ุ คืือคลิิปวิิดีีโอบัันทึึกการ
คัั ด เลืื อ กนัั ก แสดง ซึ่�่ ง โดยปกติิ แ ล้้ ว จะไม่่เป็็ น ที่่� เ ปิิ ด เผยต่่อสาธารณะ อีีกทั้้� ง ยัั ง มีีคลิิ ป ใน
ระหว่่างการถ่่ายทำำ� ขณะอภิิชาติิพงศ์์กำำ�ลัังกำำ�กัับการแสดงของ ทิิลดา สวิินตััน อัันแสดงให้้
เห็็นถึึงวิิธีีการทำำ�งานและการสร้้างความเข้้าใจในบทบาทและอารมณ์์ของตััวละคร ทวีีคููณ
ความยากเข้้าไปอีีกตรงที่่�ว่่าหนัังเรื่่�องนี้้�มีีทีีมงานที่่�พููดภาษาสเปน และมีีบทพููดที่่�ใช้้ทั้้�งภาษา
อัังกฤษและสเปน (ด้้วยเหตุุที่่�มีีการเปิิดเผยวััตถุุดิิบอัันมีีความเป็็นส่่วนตััวเหล่่านี้้� ทำำ�ให้้งาน
มาสเตอร์์คลาสนี้้�ไม่่สามารถถ่่ายทอดออนไลน์์ได้้)
อภิิชาติิพงศ์์เริ่่�มต้น
้ ด้้วยการพููดถึึงการจดบัันทึึกความฝััน ว่่าเป็็นกระบวนการที่่สำ
� ำ�คัญ
ั

ต่่างก็็ มีี สายตาแบบนั้้� น ในตอนท้้ า ยอภิิ ช าติิ พ งศ์์ ยัั ง เล่่า

อย่่างหนึ่่�งในการหาแรงบัันดาลใจสำำ�หรัับภาพยนตร์์ เพราะ “ความฝัันเหมืือนการดููภาพยนตร์์

ถึึงฉากใน Memoria ที่่�ทีีมงานเซตเพื่่� อถ่่ายทำำ� เป็็นฉาก

แบบหนึ่่�ง” การจดบัันทึึกระหว่่างการเดิินทางท่่องไปในโคลอมเบีียก่่อนหน้้าจะทำำ�หนัังเรื่่�อง

ใหญ่่ที่่� สุุ ด ท้้ า ยแล้้ ว กลัั บ ไม่่ได้้ ถูู กใช้้ ใ นหนัั ง ทั้้� ง นี้้� เ พราะ

Memoria เป็็นการบ่่มเพาะความคิิ ด และมองหาเรื่่�อ งเล่่าจากดิิ น แดนที่่� เ ขายัังไม่่คุ้้�นเคย

“การตััดทิ้้�ง” เป็็นส่่วนหนึ่่�งกระบวนการสร้้างสรรค์์ และ

ส่่วนในแง่่มุุมสนุุก ๆ อภิิชาติิพงศ์์ยัังบอกว่่า เขาพิิถีีพิิถัันมากกัับการเลืือกปากกาที่่�จะใช้้จด

ในบางครั้้�งมัันไม่่มีีคำำ�ตอบที่่ชั
� ด
ั เจนว่่าทำำ�ไมฉากบางฉากถึึง

ไดอารีี และสามารถใช้้เวลาเป็็นชั่่�วโมงในร้้านเครื่่�องเขีียนเพื่่� อเลืือกด้้ามที่่�ถููกใจที่่�สุุด

ถููกตััดทิ้้�ง และฉากอื่่�น ๆ ยัังคงอยู่่�

อภิิชาติิพงศ์์พููดถึึงการเลืือกโลเกชััน ความชอบในบรรยากาศที่่�ดูู “บ้้าน ๆ” ซึ่่�งเป็็น

ถึึ ง แม้้ อ ภิิ ช าติิ พ งศ์์ จ ะเคยจัั ด งานชั้้� น ครููที่่� ห อ-

สิ่่�งที่่�เห็็นได้้ทั้้�งในหนัังเรื่่�องก่่อน ๆ และใน Memoria เขายัังพููดถึึงการคััดเลืือกนัักแสดง ซึ่่�ง

ภาพยนตร์์มาแล้้ว (ไม่่นัับ Masterclass ที่่�เขามีีในประเทศ

นอกเหนืือจากฝีีมืือหรืือบุุคลิิก ผู้้�กำำ�กัับชาวไทยยัังพููดถึึงการเลืือกนัักแสดงจากใบหน้้าและ

อื่่�น ๆ อีีกนัับไม่่ถ้้วน) แต่่งานเมื่่�อวัันที่่� ๒๖ กุุมภาพัันธ์์ที่่�

การแสวงหา “สายตานิิพพาน” อัันหมายถึึงใบหน้้าที่่�ชวนมองแต่่แฝงด้้วยความโศกเศร้้าลึึก ๆ

ผ่่านมา เป็็นงานชั้้�นครููที่่�ผู้้�กำำ�กัับชั้้�นนำำ�ของไทยคนนี้้� เปิิด

เป็็นใบหน้้าที่่�ผู้้�ชมสามารถจัับจ้้องและรัับรู้้�ถึึงความรู้้�สึึกได้้เมื่่�อปรากฏบนจอใหญ่่ อภิิชาติิพงศ์์

กว้้าง เป็็นกัันเอง และร่่วมแบ่่งปัันแรงบัันดาลใจกัับผู้้�ชม

บอกว่่านัักแสดงชาวโคลอมเบีียใน Memoria ทั้้�งทิิลดาเอง และ ฆวน ปาโบล เออร์์โรโก

อย่่างเป็็นที่่�น่่าจดจำำ�

๓

รายงาน

ประมวลกิจกรรม
เดืือนกุุมภาพัันธ์์-เมษายน ๒๕๖๕
๒๒ กุุมภาพัั นธ์์
ค ณ ะ สัั ง ค ม ศ า ส ต ร์์
มหาวิิ ทยาลัั ยนเรศวร ร่่วมกัั บ
หอภาพยนตร์์ (องค์์การมหาชน)
จััดเสวนาออนไลน์์เรื่่�อง “ดููหนัังผีี
เข้้าใจคน ผ่า่ นภาพยนตร์์อาเซีียน” (Reading ASEAN through Ghost
Films) โดย Prof. Rachel V Harrison School of Languages,
Cultures & Linguistics SOAS University of London, Chong Lee
Yow Faculty of Applied and Creative Arts, University Malaysia
Sarawak, Anysay Keola Lao New Wave Cinema และ ดร.นัันทนุุช

๔-๖ มีีนาคม
ห อ ภ า พ ย น ต ร์์ จัั ด
โปรแกรมพิิเศษ “Colombian
Panorama” ฉายภาพยนตร์์
คััดสรรโดย ดิิอานา บุุสตามานเต
(Diana Bustamante) โปรดิิวเซอร์์ภาพยนตร์์เรื่่�อง Memoria จััดฉาย
ภาพยนตร์์อิิสระและภาพยนตร์์สั้้�นอีีก ๑๐ เรื่่�อง ใน Colombian Short
Films: Program 1 และ 2 โดยในวัันที่่� ๕ มีีนาคม ดิิอานา บุุสตามานเต
ได้้มาร่่วมพููดคุุยถึึงภาพรวมของภาพยนตร์์โคลอมเบีียที่่�ได้้คััดสรรมา
จััดฉายในโปรแกรมนี้้� ณ โรงภาพยนตร์์ศาลาศีีนิิมา

อุุดมละมุุล คณะมนุุษยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตร ร่่วมเสวนา ดำำ�เนิิน
รายการโดย ดร.อาทิิตย์์ พงษ์์พานิิช คณะสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
นเรศวร และ สััณห์์ชััย โชติิรสเศรณีี รองผู้้�อำำ�นวยการหอภาพยนตร์์
(องค์์การมหาชน)

๒๕ กุุมภาพัั นธ์์
นัักแสดงชั้้�นครูู ทิิลดา
สวิิ นตัั น (Tilda Swinton)
เดิินทางมาบรรยายในกิิจกรรม
Masterclass Tilda Swinton:
Acting, Being, Shape-shifting
ร่่ ว มบ อ ก เ ล่่ า ถึึ ง ตัั ว ต น แ ล ะ

๑๔ มีีนาคม
หอภาพยนตร์์ ร่่วมกัับ
ชมรมสมองใสใจสบาย ศููนย์์ดููแล
ภาวะสมองเสื่่�อม โรงพยาบาล
จุุ ฬ าลงกรณ์์ สภากาชาดไทย
และ บริิษััทชีีวามิิตร วิิสาหกิิจเพื่่� อสัังคม จำำ�กััด จััดกิิจกรรม Live Talk
สนทนาเกี่่� ยวกัั บละครเรื่่�อง “จากเจ้้ าพระยาสู่่�อิิรวดีี” ละครพีีเรีียด
จาก Thai PBS ในกิิจกรรมภาพยนตร์์กัับผู้้�สููงอายุุรููปแบบออนไลน์์ กัับ
ชาติิชาย เกษนััส ผู้้�กำำ�กับล
ั ะคร (จากเจ้้าพระยาสู่่อิ
� ริ วดีี), เพชรพริ้้�ง สารสิิน,
กนกวรรณ กนกวนาวงศ์์ และดำำ�เนิินรายการโดย สััณห์์ชัย
ั โชติิรสเศรณีี

ประสบการณ์์ ท างการแสดง
ที่่� บ่่มเพาะมากว่่า ๓๐ ปีี เป็็น
ครั้้�งแรกในประเทศไทย โดยใน
วัั นเดีียวกัั นได้้ มีีการจัั ดฉายภาพยนตร์์ผลงานการแสดงของ ทิิ ลดา
สวิินตััน เรื่่�อง Friendship’s Death (1987) และ Memoria ภาพยนตร์์
ขนาดยาวเรื่่�องแรกของอภิิชาติิพงศ์์ที่่�ถ่่ายทำำ�นอกประเทศไทย
และในวัันที่่� ๒๖ กุุมภาพัันธ์์ ดิิอานา บุุสตามานเต (Diana
Bustamante) โปรดิิ ว เซอร์์ มืื อ ทองของโคลอมเบีีย ร่่วมบอกเล่่า
ประสบการณ์์ของคนทำำ�หนัังอิิสระในโคลอมเบีีย ในกิิจกรรม Masterclass Diana Bustamante ในหััวข้้อ “A World Apart, But Same Boat:
Independent Film Industry in Thailand and Colombia” นำำ�คุุย
โดย เรย์์มอนด์์ พััฒนวีีรางกููล และในวัันเดีียวกััน อภิิชาติิพงศ์์ วีีระเศรษฐกุุล
ผู้้�กำำ�กัับภาพยนตร์์เรื่่�อง Memoria อีีกหนึ่่�งไฮไลต์์กัับกิิจกรรม Masterclass ในหััวข้้อ “Memory of Filmmaking” ซึ่่�งเป็็นการชวนคุุยโดย
สองผู้้�กำำ�กัับภาพยนตร์์สารคดีีต่่างรุ่่�นต่่างสไตล์์ สมพจน์์ ชิิตเกษรพงศ์์
และ ณฐพล บุุญประกอบ ณ โรงภาพยนตร์์ศาลาศีีนิิมา
(อ่่านรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�หน้้า ๔)

๔

๑๙ มีีนาคม
หอภาพยนตร์์จััดกิิจกรรม ทึ่่�ง! หนัังโลก x Cinema Lecture
ฉาย Ali: Fear Eats the Soul ภาพยนตร์์ขึ้้�นชื่่�อของผู้้�กำำ�กัับเยอรมััน
ไรเนอร์์ แวร์์ เ นอร์์ ฟาสบิิ น เดอร์์ และบรรยายแลกเปลี่่� ย นหลัั ง จบ
ภาพยนตร์์ กัับ กิิตติิศัก
ั ดิ์์� สุุวรรณโภคิิน โดยทิ้้�งท้้ายกิิจกรรมด้้วยการฉาย
Enfant Terrible หนัั ง เยอรมัั น ร่่วมสมัั ย ที่่� บ อกเล่่าชีีวประวัั ติิ ข อง
ฟาสบิินเดอร์์ ซึ่่�งได้้รัับคััดเลืือกให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของเทศกาลภาพยนตร์์
นานาชาติิเมืืองคานส์์ เมื่่�อปีี ๒๕๖๓ ณ โรงภาพยนตร์์ศาลาศีีนิิมา

๒๖ มีีนาคม
หอภาพยนตร์์ฉายภาพยนตร์์เรื่่�อง พลอย (Ploy) สารคดีีทดลอง

หน่่วยงานและสถาบัันการศึึกษาเข้้าศึึกษาดููงาน
๒ มีีนาคม

หลัักสููตรภาพยนตร์์และสื่่�อดิิจิิทััล วิิทยาลััยนวััตกรรม

ที่่� ได้้ แรงบัันดาลใจจาก “คนไกลบ้้าน” หนัังสืือตามรอยบัันทึึ กของ

	สื่่� อสารสัังคม มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ

แรงงานต่่างด้้าวในสิิงคโปร์์ ออกฉายรอบปฐมทััศน์์ที่เ่� ทศกาลภาพยนตร์์

๘ มีีนาคม

เบอร์์ลิิน เมื่่�อปีี ๒๕๖๔ พร้้อมพููดคุุยหลัังจบภาพยนตร์์กัับผู้้�กำำ�กัับ

สถาบัันแห่่งชาติิเพื่่� อการพััฒนาเด็็กและครอบครััว

๑๑ มีีนาคม คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ

ประพัั ท ธ์์ จิิ ว ะรัั ง สรรค์์ และโปรดิิ ว เซอร์์ ไกรวุุ ฒิิ จุุ ล พงศธร ณ

๒๙ มีีนาคม สาขาภาพยนตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏ

โรงภาพยนตร์์ศาลาศีีนิิมา

	บ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา
๕ เมษายน

สาขาออกแบบนิิเทศศิิลป์์ วิิทยาลััยนานาชาติิ

	มหาวิิทยาลััยมหิด
ิ ล

๙ เมษายน
หอภาพยนตร์์ นำ�ำ ภาพยนตร์์ บัั น ทึึ ก เหตุุ ก ารณ์์ ป ระเพณีี
สงกรานต์์ในภาคเหนืือ อาทิิ ร.๗ เสด็็จเลีียบมณฑลฝ่่ายเหนืือ (๒๔๖๙),
ควีีนเอลิิซาเบธเสด็็จเชีียงใหม่่ (๒๕๑๕), เบื้้� องหลัังสาวเครืือฟ้้า (๒๔๙๕)
ไปจัั ดฉายในกิิจกรรมส่่งเสริิมวััฒนธรรม ประเพณีี เนื่่� องในเทศกาล
สงกรานต์์ ป ระจำำ�ปีี ๒๕๖๕ ที่่� จัั ด ขึ้้� น โดย สำำ�นัั ก วัั ฒ นธรรมจัั ง หวัั ด
เชีียงใหม่่ ณ ชุุมชนคุุณธรรมพลัังบวร อำำ�เภอสัันกำำ�แพง จัังหวััดเชีียงใหม่่

๑ เมษายน
หอภาพยนตร์์ ร่่วมกัั บ Netflix แถลงข่่าวเปิิ ด โปรแกรม
“ฉายแล้้ววัันนี้้�ที่่� Netflix รามา” ต้้อนรัับเทศกาลสงกรานต์์ปีี ๒๕๖๕
โดยการนำำ�ภาพยนตร์์ไทย ๑๙ เรื่่�อง นำำ�โดย สัันติิ-วีีณา และ แพรดำำ�
ผลงานคลาสสิิกที่่� ได้้ รัับการบููรณะใหม่่จากฟิิล์์มในการอนุุรัักษ์์ ของ
หอภาพยนตร์์ แ ละภาพยนตร์์ อีี กมากมายที่่� ห อภาพยนตร์์ คัั ด สรร
เพื่่� อเป็็นการนำำ�ประวััติิศาสตร์์หนัังไทยฉบัับย่่อเผยแพร่่ในช่่องทางใหม่่
ให้้ผู้้�ชมทุุกรุ่่�นได้้ เห็็นภาพการเดิิ นทางของมรดกภาพยนตร์์ไทยกว่่า
ครึ่่�งศตวรรษที่่�ผ่า่ นมา รัับชมได้้ที่่� www.netflix.com/netflixรามา

สำำ� ห รัั บผู้้� ที่่� ส น ใ จ ชมกิิ จ ก ร ร ม
ออนไลน์์ ย้้ อ นหลัั ง สามารถเข้้ า
ไปที่่� Facebook: หอภาพยนตร์์
Thai Film Archive หรืื อ ช่่อง
YouTube หอภาพยนตร์์ และ
สามารถอ่่านสรุุ ปบท ความได้้ ที่่�
หน้้าสาระภาพยนตร์์ www.fapot.
or.th/main/information

๕

บทความพิิ เศษ

๑

การทำำ�
จดหมายเหตุุ
ส่่วนบุุคคล
ตอนที่่� ๓

๒
ภาพถ่่าย ถืื อ เป็็น เอกสารจดหมายเหตุุ ส่่ วนบุุ ค คลที่่� ค นส่่วนใหญ่่จะ
คุ้้�นเคย ในอดีีตภาพถ่่ายอาจจะถููกบััน ทึึ ก เพื่่� อเก็็ บภาพเหตุุก ารณ์์ ช่่วงเวลา
สถานที่่� บุุคคลที่่�สำำ�คััญ ๆ แต่่ปััจจุุบััน เมื่่�อโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ถููกใช้้เป็็นกล้้อง
ถ่่ายภาพและพกพาไปได้้ทุุกที่่� คนจำำ�นวนมากจึึงคุ้้�นเคยกัับการถ่่ายภาพเป็็น
อัันมาก และจำำ�นวนภาพถ่่ายของแต่่ละคนจึึงมีีมากขึ้้�นมากกว่่าสมััยที่่�ยังั จำำ�เป็็น
ต้้องพึ่่�งกล้้องถ่่ายภาพ
คอลััมน์ก
์ ารทำำ�จดหมายเหตุุส่่วนบุุคคล ตอนที่่� ๓ นี้้� จะเป็็นเรื่่�องการดููแล
จััดการและเก็็บรัก
ั ษาเอกสารจดหมายเหตุุประเภทภาพถ่่าย ไฟล์์ภาพ และฟิิล์ม
์
ภาพถ่่าย

การทำำ�ความสะอาด ดููแล
และจััดการ
วััตถุุประเภทภาพถ่่าย ไฟล์์ภาพ
และฟิิล์์มภาพถ่่าย

การคััดเลืือก
หากมีีจำำ�นวนรููปภาพจำำ�นวนมาก ควรต้้องมีีการวางแผนว่่า จะแปลง
สััญญาณดิิจิิทััลภาพถ่่ายทั้้�งหมดหรืือจะคััดเลืือกเฉพาะบางภาพเท่่านั้้�น
โดยการสััมผัส
ั ภาพถ่่ายควรมีีการสวมถุุงมืือเพื่่� อป้้องกัันไม่่ให้้ริ้้ว� รอยนิ้้�ว

กองบรรณาธิิการ

มืือติิดบนภาพถ่่าย
กรณีีฟิิล์์มภาพถ่่าย หากไม่่มีีสำำ�เนาภาพควรจะทำำ�ความสะอาดฟิิล์์ม
ภาพถ่่าย แล้้วนำำ�ไปแปลงสััญญาณเป็็นภาพด้้วยเครื่่�องสแกนเนอร์์ที่่�
สามารถสแกนฟิิล์์มภาพถ่่ายได้้

การคััดแยก
ควรวางแผนคััดแยกภาพเป็็นหมวดหมู่่� เช่่น บุุคคล สถานที่่� เหตุุการณ์์
หรืือลำำ�ดัับเวลา ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับวััตถุุประสงค์์ที่่�จะนำำ�ไปใช้้

ทำำ�ความสะอาด
ใช้้ลููกยางเป่่าลมและแปรงขนนุ่่�มเป่่าฝุ่่�นออกจากภาพและฟิิล์ม
์ ภาพถ่่าย
หากมีีสติิกเกอร์์หรืือเทปกาวควรจะใช้้วัต
ั ถุุขนาดเล็็กปลายแหลมดึึงออก
อย่่างเบา เพื่่� อไม่่ให้้เนื้้� อภาพหลุุดลอกออกมาด้้วย
หากบนภาพมีีคราบสกปรก ใช้้ไม้้พัันสำำ�ลีีชุุบแอลกอฮอล์์เช็็ดทำำ�ความ

๓

๖

สะอาดเฉพาะจุุดที่่�เป็็นคราบ

การแปลงสััญญาณให้้เป็็นไฟล์์ดิิจิทัั
ิ ล
การตั้้�งค่่าความละเอีียดของไฟล์์ภาพ หรืือ DPI (Dot per Inch) เป็็นการตั้้�งค่่าความละเอีียด
ของไฟล์์ภาพที่่�สแกนออกมา ยิ่่�งเลขค่่า DPI สููงยิ่่�งมีีความละเอีียดมาก ซึ่่�งไฟล์์ภาพจะเก็็บ
รายละเอีียดจากต้้นฉบัับได้้มากขึ้้�น และยิ่่�งไฟล์์ภาพมีีความละเอีียดสููง ขนาดไฟล์์ก็ยิ่่
็ ง� ใหญ่่
มากขึ้้�นไปอีีก หากขนาดภาพถ่่ายปกติิจะมีีการตั้้�งค่่าความละเอีียด ๖๐๐ DPI แต่่ถ้้าภาพ
ขนาดเล็็กกว่่า ๕ x ๓ นิ้้�ว สามารถตั้้�งค่่าความละเอีียดของไฟล์์ภาพที่่� ๑,๒๐๐ DPI
ควรบัันทึึกไฟล์์ดิิจิิทััลเป็็นนามสกุุล TIFF เนื่่� องจากเป็็นประเภทไฟล์์ภาพที่่�ไม่่มีีการบีีบอััด

๔

ขนาดไฟล์์ ทำำ�ให้้ไฟล์์มีีความสมบููรณ์์มากที่่�สุุด
เนื่่� องจากไฟล์์นามสกุุล TIFF จะมีีขนาดใหญ่่ อาจจะไม่่เหมาะสำำ�หรัับการนำำ�ไปให้้บริิการ
ทั่่�วไป ก็็สามารถแปลงเป็็นไฟล์์ JPEG ซึ่่�งจะบีีบอััดขนาดไฟล์์ภาพในเล็็กลง
หากไม่่มีีเครื่่�องสแกนเนอร์์ อาจจะใช้้กล้้องดิิจิิทััลหรืือกล้้องในโทรศััพท์์มือ
ื ถืือถ่่ายภาพก็็ได้้
ซึ่่�งจะไม่่ได้้ไฟล์์ต้้นฉบัับภาพสกุุล TIFF โดยการใช้้กล้้องถ่่ายรููปแทนเครื่่�องสแกนเนอร์์
ควรจะวางภาพที่่�จะถ่่ายในพื้้� นแบนราบ พยายามตั้้�งกล้้องให้้มั่่�นคง เก็็บภาพได้้ครบ และ
แสงสว่่างพอเหมาะ เพื่่� อให้้ภาพที่่�ถ่่ายมีีสีีและเสีียงใกล้้เคีียงกัับภาพต้้นฉบัับมากที่่�สุุด
การตั้้�งชื่่�อไฟล์์ดิิจิิทััล ควรจะตั้้�งตามหมวดหมู่่�ที่่�แยกคััดประเภทไว้้ตอนต้้นและลำำ�ดัับของ
ภาพนั้้�น

๕

การเก็็บรัักษาภาพถ่่ายและฟิิล์์มภาพถ่่าย
ถึึงแม้้จะมีีสำำ�เนาไฟล์์ภาพดิิจิิทััลแล้้ว ก็็ไม่่ควรทิ้้�งภาพถ่่ายและฟิิล์์มภาพถ่่ายแต่่อย่่างไร
โดยสามารถจัั ดเก็็บภาพถ่่ายและฟิิล์์มภาพถ่่ายในซองใสไร้้กรด หรืือซองกระดาษไร้้กรด แล้้ว
นำำ�เข้้าแฟ้้ม ใส่่กล่่องพลาสติิกที่่�มิิดชิิดพร้้อมกัับใส่่ซิิลิิกาเจลที่่�เป็็นสารเคมีีที่่�มีีคุุณสมบััติิในการดููด
และคายความชื้้� นได้้ โดยควรเก็็บในพื้้� นที่่�ที่่�แห้้งและมีีอุุณหภููมิิไม่่ร้้อนหรืือเย็็นเกิินไป และไม่่ถููกแสง
โดยตรง

การจััดเก็็บไฟล์์ภาพถ่่าย
	จััดเก็็บไฟล์์รููปภาพลงในฮาร์์ดดิิสก์์หรืือสื่่�อบัันทึึกที่่�คงทนต่่าง ๆ โดยแยกประเภทภาพ
ลงใส่่ Folder ซึ่่�งตั้้�งชื่่�อ Folder ตามประเภทที่่�คััดแยกไว้้ตอนต้้น
	สำำ�หรัับไฟล์์ภาพดิิจิิทััล ให้้ดำำ�เนิินการคััดแยกเป็็นหมวดหมู่่เ� ช่่นเดีียวกัับภาพถ่่าย โดยเลืือก
และคััดแยกเก็็บตาม Folder เช่่นเดีียวกััน
เพื่่� อความปลอดภััย ควรทำำ�สำำ�เนาไฟล์์ดิิจิิทััลเก็็บไว้้ในสื่่�อบัันทึึกอย่่างน้้อย ๓ สำำ�เนา เพื่่� อ

๖

เป็็นไฟล์์สำำ�รองในกรณีีที่่�สื่่�อบัันทึึกหลัักเกิิดความเสีียหาย โดยหากเก็็บสื่่�อบัันทึึกที่่�ต่่างชนิิด
กัันอย่่างน้้อย ๒ ประเภท และแยกเก็็บต่่างสถานที่่� จะช่่วยเรื่่�องความปลอดภััยมากขึ้้�น

การให้้คำำ�อธิิบายไฟล์์ภาพ
นอกจากกระบวนการพื้้� นฐานข้้างต้้นที่่�กล่่าวมานี้้� สำำ�หรัับงานนัักหอจดหมายเหตุุมือ
ื อาชีีพ
จะมีีการนำำ�เข้้าข้้อมููลรายละเอีียดของแต่่ละภาพ หรืือ Metadata ลงในไฟล์์รููปภาพแต่่ละรููป เช่่น
ผู้้�ถ่่ายภาพ เจ้้าของลิิขสิิทธิ์์ภ
� าพ ความสำำ�คััญ คำำ�สำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับภาพ คำำ�อธิิบายอื่่� น ๆ ที่่�สำำ�คััญ
ความเห็็นต่่อรููป ขนาดความละเอีียดของภาพ และตำำ�แหน่่งสถานที่่�ที่่�ถ่่ายภาพนั้้�น ข้้อมููลต่่าง ๆ

บรรยายภาพ
๑.

ใช้้ลููกยางเป่่าลมเอาฝุ่่�นออกก่่อนนำำ�ไปสแกน

๒.

ใช้้แปรงขนนุ่่�มเป่่าฝุ่่�นออกจากฟิิล์์มภาพถ่่าย

๓.

การคััดแยกประเภท

๔.

การเก็็บรููปใส่่ซองไร้้กรด

๕.	จััดเก็็บรููปเข้้าแฟ้้ม
๖.

แปลงสััญญาณเป็็นไฟล์์ดิิจิิทััล

เหล่่านี้้� จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการสืืบค้้นมากขึ้้�น

๗

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

อ่่านหนัังอิิตาลีี
ก้้อง ฤทธิ์์�ดีี

ภาพยนตร์์อิต
ิ าลีีเป็็นหนึ่่�งในเสาหลัักของประวััติศ
ิ าสตร์์ภาพยนตร์์
โลกในช่่วงหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่� ๒ ด้้วยแนวทาง ปรััชญา และมุุมมองต่่อ

The Italian Cinema Book

การเมืืองและโลกอัันเป็็นเอกลัักษณ์์ ผ่่านสายตาผู้้�กำำ�กับ
ั คนสำำ�คัญ
ั มากมาย

หากต้้องการศึึกษาแง่่มุุมต่่าง ๆ ของภาพยนตร์์อิิตาลีีจากอดีีตยุุค

ในโอกาสที่่� ห อภาพยนตร์์ จัั ด แสดงนิิ ท รรศการ Dolce Vita: Italian

หนัังเงีียบถึึงปััจจุุบััน แนะนำำ�เล่่มนี้้�เล่่มเดีียวได้้ครบทุุกอย่่าง The Italian

Cinema and Culture (ดููรายละเอีียดหน้้า ๑๖) จึึงขอใช้้พื้้�นที่่�นี้้แ
� นะนำำ�

Cinema Book ที่่�มีี ปีีเตอร์์ บอนดาเนลลา เป็็นบรรณาธิิการ ตีีพิิมพ์์โดย

หนัังสืือในห้้องสมุุดและโสตทัั ศนสถาน เชิิด ทรงศรีี ๓ เล่่ม ที่่� ว่่ าด้้ วย

British Film Institute เป็็นหนัังสืือรวบรวมบทความจากนัักเขีียนและ

ภาพยนตร์์อิิตาลีีในแง่่มุุมต่่าง ๆ ทั้้� งที่่�เป็็นวิิชาการเข้้มข้้น และที่่�พููดถึึง

นัักวิิ ชาการหลายคนที่่� ร่่วมเจาะลึึ กถึึ งหนัังอิิ ตาลีีในทุุกมิิติิ ทั้้� งภาพกว้้ าง

เสน่่ห์์เย้้ายวนของภาพยนตร์์ และดาราจากดิินแดนอัันน่่าหลงใหลแห่่งนี้้�

และภาพละเอีียด เขีียนในสไตล์์ที่่�จริิงจััง เต็็มไปด้้วยข้้อมููลและความเห็็น

หวัังว่่าหนัังสืือที่่�แนะนำำ�ในคอลััมน์์นี้้�จะทำำ�ให้้การดููหนัังอิิตาลีี ไม่่ว่่าจะที่่�

แต่่ไม่่เป็็นงานวิิ ชาการที่่� เทอะทะจนเข้้าไม่่ถึึ ง และถึึ งเราจะไม่่เคยดููหนััง

หอภาพยนตร์์หรืือที่่�อื่่�น มีีความสนุุกสนานและประเทืืองปััญญามากขึ้้�น

หลายเรื่่�องที่่บท
� ความในหนัังสืือเล่่มนี้้�กล่่าวถึึง นั่่�นไม่่ใช่่ปััญหา เพราะหนัังสืือ
เล่่มนี้้�ให้้บริิบทและเชื่่�อมโยงวงการภาพยนตร์์เข้้ากัับแง่่มุุมทางสัังคมและ

ศิิลปะอื่่�น ๆ ของประเทศอิิตาลีี จนสามารถอ่่านได้้ราวกัับเป็็นหนัังสืือประวััติิศาสตร์์และการเมืืองด้้วยซ้ำำ�
หนัังสืือเรีียงลำำ�ดัับตามยุุ คและวิิ วััฒนาการของหนััง เริ่่�มต้้นจากบทความ Silent Italian Cinema และ
The Beginnings of Film Stardom and the Print Media of Divisimo จากนั้้�นเขยิิบมาถึึงยุุคก่่อนสงครามโลก เมื่่�อ
การเมืืองอัันระส่ำำ�ระสายของยุุโรปส่่งผลถึึงวงการหนััง ด้้วยบทความอย่่าง Fascism and Italian Cinema เล่่าถึึง
ภาพยนตร์์ในช่่วง ๒๐ ปีีที่่� เบนิิโต มุุสโซลิินีี ครองอำำ�นาจเป็็นเผด็็จการทหาร ก่่อนจะถููกโค่่นไปในปีี ๑๙๔๓ และความ
สััมพัันธ์์อัันซัับซ้้อนระหว่่างศิิลปิิน คนทำำ�หนััง กัับอุุดมการณ์์ฝ่่ายขวาและลััทธิิอำำ�นาจนิิยม รวมทั้้�งการที่่�รััฐเข้้ามา
“สนัับสนุุน” การสร้้างภาพยนตร์์ เช่่นการที่่มุ
� ส
ุ โซลิินีีริเิ ริ่่�มเทศกาลภาพยนตร์์เวนิิส อัันเป็็นเทศกาลภาพยนตร์์นานาชาติิ
แห่่งแรกในโลก จากนั้้�นหนัังสืือขยัับต่่อมาพููดถึึงหนัังอิิตาลีีช่่วงหลัังสงครามโลก Post-War Cinematic Culture:
Realism and Beyond ที่่�มุ่่�งศึึกษางานประเภทนีีโอเรีียลลิิสม์์อัันโด่่งดัังของอิิตาลีี ต่่อเนื่่� องมาถึึงองค์์ที่่�พููดถึึง The
Golden Age of Italian Cinema จากทศวรรษที่่� ๑๙๕๐-๑๙๗๐ ผ่า่ นบทความหลากหลายที่่�พููดถึึง ผู้้�หญิิงในหนัังอิิตาลีี
เด็็กในหนัังอิิตาลีี ภาพความเป็็นชายในหนัังอิิตาลีี สารคดีีอิิตาลีี นอกจากนี้้�ยัังมีีบทความเกี่่�ยวกัับคนทำำ�หนัังผู้้�หญิิง
มาเฟีียในหนัังอิิตาลีี และวงการหนัังอิิตาลีีในยุุคใหม่่

๘

ทั้้�งหมดนี้้�ให้้ภาพอัันครบถ้้วน เห็็นภาพการเดิินทางของภาพยนตร์์
อิิตาลีี และช่่วยให้้เราเห็็นว่่าหนัังเป็็นทั้้�งส่่วนประกอบสร้้างและเป็็นภาพ
สะท้้อนช่่วงเวลาที่่�ผัน
ั ผ่่านในสัังคมอิิตาลีีอย่่างไร

Pier Paolo Pasolini:
My Cinema
ปีีนี้้เ� ป็็นปีีครบรอบ ๑๐๐ ปีีชาติิกาลของกวีี นัักเขีียน และผู้้�กำำ�กัับ
ภาพยนตร์์คนสำำ�คััญของอิิตาลีี ปิิแอร์์ เปาโล พาโซลิินีี ศิิลปิน
ิ ผู้้�เปี่่�ยมด้้วย
ความคิิดและความมุ่่�งมั่่�น และกล้้าท้้าทายความนิ่่�งงัันของสุุนทรีียศาสตร์์
อิิตาเลีียนแบบคลาสสิิก คนส่่วนมากมัักจำำ�พาโซลิินีีได้้จากหนัังสุุดอื้้�อฉาว
ของเขา Salo, or the 120 Days of Sodom (๑๙๗๓) หนัังที่่�รุุนแรง
ในการนำำ�เสนอเรื่่�องเซ็็กซ์์ อำำ�นาจ และการควบคุุม แต่่ในความจริิงแล้้ว
พาโซลิิ นีีทำำ�หนัังหลายเรื่่� องและในหลากหลายสไตล์์ ตั้้� งแต่่ปีี ๑๙๖๑๑๙๗๕ ก่่อนที่่�เขาจะเสีียชีีวิิตอย่่างน่่าเศร้้าจากการถููกฆาตกรรม
หนัังสืือ Pier Paolo Pasolini: My Cinema เป็็นหนัังสืือที่่�ผู้้�ที่่�สนใจ
งานของพาโซลิินีี พลาดไม่่ได้้ด้้วยประการทั้้�งปวง เพราะเป็็นการรวบรวม
ข้้อเขีียนของตััวพาโซลิินีีเองเกี่่�ยวกัับหนัังทุุกเรื่่�องของเขา แยกเป็็นเรื่่�อง ๆ
ตั้้�งแต่่ Accattone (๑๙๖๑) งานกำำ�กัับเรื่่�องแรก ไล่่ไปจนถึึงเรื่่�องสุุดท้้าย
คืือ Salo ในปีี ๑๙๗๕ อีีกทั้้�งยัังมีีภาพประกอบมากมายทั้้�งสีีและขาวดำำ�
ทั้้�งภาพเบื้้� องหลััง ภาพ
จ า ก ห นัั ง แ ล ะ ภ า พ
โปสเตอร์์จากหนัังเรื่่�อง
ดัั ง ของเขา เช่่น The
Gospel According to
St. Matthew (๑๙๖๔),
Medea (๑๙๖๙) และ
The Canterbury Tales
(๑๙๗๒)
ข้้อเขีียนในเล่่มนี้้�พิิเศษตรงที่่�เป็็นสิ่่�งที่่�พาโซลิินีีเขีียนถึึงหนัังของ
เขาเองอย่่างละเอีียด ทั้้�งเล่่าเบื้้� องหลััง กระบวนความคิิด บางครั้้�งใช้้รููปแบบ
การสััมภาษณ์์ตัวั เอง ตอบคำำ�ถามที่่ค
� นมัักสงสััยเกี่่ย
� วกัับงาน หรืือใช้้รููปแบบ
จดหมายถึึงเพื่่� อน หรืือบางบทก็็เป็็นงานเขีียนที่่�ส่่งเสนอนายทุุน ด้้วยความ
ที่่�พาโซลิินีีเป็็นที่่�รู้้�จัักในฐานะกวีีก่่อนมาเป็็นคนทำำ�หนััง การบรรยายถึึง
เนื้้� อ เรื่่� อ งหรืื อ อารมณ์์ ข องหนัั ง จึึ ง ละเอีียดอ่่อน สวยงาม แต่่จะแจ้้ ง ใน
ความคิิด ไม่่อ้้อมค้้อมในการแสดงความเห็็น (พาโซลิินีีได้้ชื่่�อว่่าเป็็นศิิลปิน
ิ
ฝ่่ า ยซ้้ า ยที่่� ต่่ อต้้ า นแนวคิิ ด อนุุ รัั ก ษนิิ ยม และตั้้� ง คำำ� ถามต่่ออำำ� นาจของ
การเมืืองและศาสนา รวมทั้้�งยัังมีีความสนใจประเทศโลกที่่ส
� าม ทั้้�งแอฟริิกา
อิินเดีีย และปาเลสไตน์์)
พาโซลิินีีอาจจะไม่่ใช่่ผู้้�กำำ�กัับอิิตาลีีที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักมากเท่่า เฟเดริิโก
เฟลลิินีี หรืือ วิิตเตอริิโอ เดอ ซิิกา และจริิงที่่�ว่่าหนัังของพาโซลิินีีหาดูู
ยากกว่่า และมัักจะ “แรง” กว่่าในเนื้้� อหาและวิิ ธีีการ แต่่ปฏิิ เสธไม่่ได้้
เช่่นกัันว่่า พาโซลิินีี คืือผู้้�กำำ�กัับคนสำำ�คััญของอิิตาลีีและของโลก หนัังสืือ
เล่่มนี้้�อย่่างน้้อยจะช่่วยให้้ผู้้�สนใจภาพยนตร์์โลกเข้้าใจงานของเขาผ่่าน
ถ้้อยคำำ�ของเขาเอง

Stardom Italian Style
ชื่่� อและหน้้ า ปกดููน่่าสนุุ ก และเอาเข้้ า จริิ ง เนื้้� อหาในหนัั ง สืื อ
Stardom Italian Style โดย มาร์์เซีีย แลนดีี ก็็น่่าติิดตามไม่่น้้อย ทั้้�งที่่�
นี่่�คืือหนัังสืือที่่�หนัักแน่่นด้้วยเนื้้� อหาและทฤษฎีีในเชิิง Star Studies หรืือ
งานวิิ ชาการภาพยนตร์์ที่่�มุ่่�งเน้้นไปที่่�การประกอบสร้้างภาพลัักษณ์์ของ
ดารา และอิิทธิิพลของ “สตาร์์” ต่่อผู้้�ชมและอภิิปรััชญาของภาพยนตร์์
ในที่่�นี้้� แน่่นอนว่่าเป็็นการศึึกษาที่่�เจาะจงไปที่่�ดาราอิิตาเลีียน ตั้้�งแต่่อดีีต
ถึึงประมาณกลางทศวรรษที่่� ๒๐๐๐
หนัังสืือเล่่าย้้อนไปตั้้�งแต่่ยุุคหนัังเงีียบและการที่่�ภาพยนตร์์ซึ่�ง่ เป็็น
สื่่�อใหม่่ในขณะนั้้�น ใช้้ประโยชน์์จากการแสดงภาพหน้้าตาและท่่วงท่่าของ
นัักแสดง ขยายขอบเขตไปจากละครเวทีี สิ่่�งที่่�น่่าสนใจคืือ หนัังสืือพยายาม
สร้้างความเชื่่�อมโยงระหว่่างภาพของนัักแสดงหรืือดาราหนัังเงีียบอิิตาลีี
เข้้ากัับการแผ่่อำำ�นาจของระบอบฟาสซิิสต์์ในทศวรรษที่่� ๑๙๒๐ การที่่�หนััง
มีีคุุณสมบััติิ “สร้้างภาพ” ให้้บุค
ุ คลดููยิ่่�งใหญ่่เกิินชีีวิิตจริิง สามารถถููกใช้้เป็็น
เครื่่�องมืือทางการเมืืองได้้โดยง่่าย
แน่่นอนว่่าหนัังสืือเล่่มนี้้� มีีส่่วนที่่�ครอบคลุุมผลงานและการแสดง
ของดาราดัังของอิิตาลีีในช่่วงหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่� ๒ ตั้้�งแต่่ มาร์์เชลโล
มาสโตรญานนีี, โมนิิกา วิิตตีี (ซึ่่�งอยู่่บ
� นปกหนัังสืือด้้วย) โซเฟีีย ลอเรน และ
ซิิลวานา มัันญาโน สิ่่�งที่่�ผู้้�เขีียนพยายามวิิเคราะห์์ผ่า่ นดาราเหล่่านี้้� มีีตั้้�งแต่่
อุุดมคติิภาพลัักษณ์์ของความเป็็นชายหรืือความเป็็นหญิิง การแสดงภาพ
ชนชั้้�น การที่่�ดารากลายเป็็นตััวแทนของการข้้ามผ่า่ นภาวะเศรษฐกิิจย่ำำ�แย่่
ไปสู่่� ค วามเจริิ ญ ทางวัั ต ถุุ รวมทั้้� ง การสร้้ า งภาพจำำ� หรืื อ การล้้ อ เล่่นกัั บ
ภาพจำำ�ของ “คนอิิตาลีี” (เช่่น มาสโตรญานนีี กัับภาพหนุ่่�มนัก
ั รัักหน้้าเข้้ม)
หรืือการใช้้อารมณ์์ขัันเพื่่� อขัับเน้้นหรืือลดทอนความยั่่�วยวนของรููปร่่าง
ในกรณีีของ โซเฟีี ย ลอเรน การศึึ ก ษาชีีวประวัั ติิ ข องดาราเหล่่านี้้� ไ ป
พร้้อม ๆ กัับศึก
ึ ษาบทบาทการแสดงยัังเป็็นวิิธีีการสำำ�คััญของ Star Studies
ด้้วยเช่่นกััน ไม่่ต่่างกัับแฟน ๆ หนัังที่่�รู้้�ประวััติิของดาราที่่�ตนชื่่�นชอบ และ
ประกอบสร้้างตำำ�นานหรืือเรื่่�องเล่่าของดาราผ่่านปููมหลัังเหล่่านั้้�น (เช่่น
การมาจากครอบครััวที่่�ยากจนของ โซเฟีีย ลอเรน)
Stardom Italian Style อาจจะมีีตััวหนัังสืือเยอะและรููปน้้อยไป
สัักนิิด แต่่หากมีีเวลา นี่่เ� ป็็นงานศึึกษาที่่�สำำ�คััญและช่่วยเติิมเต็็มความเข้้าใจ
ในประวััติิศาสตร์์ภาพยนตร์์อิิตาลีีอย่่างมาก

๙

รำำ�ลึึก

โลกภาพยนตร์์ของ

เศรษฐา ศิิระฉายา
พุุทธพงษ์์ เจีียมรััตตััญญูู

การเสีียชีีวิิตเมื่่�อวัันที่่� ๒๐ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๕ ของ เศรษฐา ศิิระฉายา ศิิลปิินแห่่งชาติิ
ประจำำ�ปีี ๒๕๕๔ ผู้้�มีีความสามารถรอบด้้าน นัับเป็็นการสููญเสีียครั้้�งใหญ่่ของวงการบัันเทิิงไทย
ไม่่เพีียงแต่่ในแวดวงดนตรีี ที่่เ� ขานัับเป็็นตำำ�นานผู้้�ยิ่่�งใหญ่่คนหนึ่่�ง หรืือแวดวงโทรทััศน์์ ในฐานะพิิธีีกร
และดาราละครที่่�ผู้้�ชมคุ้้�นหน้้ามายาวนาน หากแต่่ในด้้านภาพยนตร์์นั้้�น เขาก็็มีีบทบาทสำำ�คััญด้้วย
ผลงานการแสดงมากกว่่า ๑๒๐ เรื่่�อง
เศรษฐา ศิิระฉายา เริ่่�มเข้้าสู่่�โลกภาพยนตร์์จากการที่่�เขาและเพื่่� อน ๆ วง ดิิ อิิมพอสซิิเบิ้้�ลส์์
(The Impossibles) ได้้รับ
ั การชัักชวนจาก เปี๊๊�ยก โปสเตอร์์ ให้้มาร่่วมบรรเลงเพลงประกอบภาพยนตร์์
เรื่่�อง โทน ที่่�เปี๊๊�ยกเป็็นผู้้�กำำ�กัับเรื่่�องแรก ในปีี ๒๕๑๓ หลัังจากที่่�พวกเขาเพิ่่�งคว้้าถ้้วยพระราชทาน
รางวััลชนะเลิิศในการประกวดวงสตริิงคอมโบครั้้�งแรกในปีีก่่อนหน้้า

เก้้าล้้านหยดน้ำำ�ตา
(๒๕๒๐)

หลัังจากนั้้�น ดิิ อิิมพอสซิิเบิ้้�ลส์์ ที่่�มีีเศรษฐาเป็็นนัักร้้องนำำ� ได้้กลายเป็็นวงดนตรีีที่่�ทำำ�เพลง
ประกอบให้้ภาพยนตร์์ไทย รวมถึึงร่่วมแสดงอีีกหลายเรื่่�อง เช่่น ดวง (๒๕๑๔) สวนสน (๒๕๑๔)

เรื่่�องท้้าย ๆ ได้้แก่่ บิ๊๊�กบอย (๒๕๕๓) ขรััวโต อมตะเถระ

หนึ่่�งนุุช (๒๕๑๔) ระเริิงชล (๒๕๑๕) สายชล (๒๕๑๖) ฯลฯ ก่่อนที่่�ในปีี พ.ศ. ๒๕๑๘ เศรษฐาจะ

กรุุงรััตนโกสิินทร์์ (๒๕๕๘) รวมถึึงบทพระยาละแวก

ได้้รัับการชัักชวนจาก จุุรีี โอศิิริิ ให้้มาแสดงภาพยนตร์์อย่่างจริิงจัังครั้้�งแรก โดยได้้รัับบทนำ�ำ เป็็น

ใน ตำำ�นานสมเด็็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๓ และ

หนุ่่�มเจ้้าสำำ�ราญในเรื่่�อง ฝ้้ายแกมแพร

ภาค ๔ ปีี ๒๕๕๔

ฝีีมือ
ื การแสดงของเศรษฐาโดดเด่่นจนทำำ�ให้้เขาสามารถคว้้ารางวััลตุ๊๊ก
� ตาทอง สาขานัักแสดง

บทบาททางภาพยนตร์์อีีกด้้านของ เศรษฐา

สมทบชายยอดเยี่่ยม
� มาครองได้้ทัน
ั ทีี ประกอบกัับ ดิิ อิิมพอสซิิเบิ้้�ลส์์ ประกาศยุุบวงอย่่างเป็็นทางการ

ศิิระฉายา คืือการเป็็นกรรมการบริิหารหอภาพยนตร์์

ในเวลาต่่อมา นั่่�นทำำ�ให้้เขาเปลี่่�ยนจากนัักร้้องชื่่�อดัังกลายเป็็นดาราเนื้้� อหอมที่่�มีีผู้้�สร้้างติิดต่่อไป

ระหว่่างปีี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ที่่เ� ขาได้้ให้้คำ�ปรึ
ำ ก
ึ ษา รวมทั้้�ง

ร่่วมแสดงมากมาย ทั้้�งบทร้้าย บทดีี บทตลก โดยเฉพาะในตำำ�แหน่่ง “เพื่่� อนพระเอก” ที่่�เขามัักกล่่าว

ให้้ความร่่วมมืือในกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�หอภาพยนตร์์

เสมอว่่า ตนเองครองบทนี้้�เป็็นขาประจำำ� ทั้้�งกัับ สรพงศ์์ ชาตรีี, กรุุง ศรีีวิิไล, ไพโรจน์์ สัังวริิบุุตร ฯลฯ

จััดขึ้้�น เช่่น คอนเสิิร์ต
์ หนัังไทยในเสีียงเพลง ปีี ๒๕๕๖

เศรษฐา ศิิระฉายา นัับเป็็นดาราหลัักคนหนึ่่�งในทศวรรษ ๒๕๒๐ ที่่�มีีผลงานมากมาย เช่่น

โดยเศรษฐาเคยกล่่าวถึึงความสำำ�คััญในการอนุุรัักษ์์

แผลเก่่า (๒๕๒๐) พ่่อม่่ายทีีเด็็ด (๒๕๒๐) รัักคุุณเข้้าแล้้ว (๒๕๒๐) เก้้าล้้านหยดน้ำำ�ตา (๒๕๒๐)

ภาพยนตร์์ของหอภาพยนตร์์ ไว้้ในกิิจกรรมลานดารา

พ่่อจ๋๋า (๒๕๒๓) ยอดรัักผู้้ก
� อง (๒๕๒๔) เพชฌฆาตหน้้าเป็็น (๒๕๒๕) ครููสมศรีี (๒๕๒๙) ฯลฯ แต่่

ที่่�เขามาประทัับรอยมืือรอยเท้้าเป็็นดาวดวงที่่� ๑๕๐

เรื่่�องที่่�โดดเด่่นที่่�สุุดคืือ ชื่่�นรััก (๒๕๒๒) ซึ่�่งเขาได้้รัับบทพระเอก ประกบคู่่�กัับ อรััญญา นามวงษ์์

เมื่่�อวัันที่่� ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ว่่า

นางเอกชื่่�อดัังที่่�เขาเคยร่่วมแสดงในบทสมทบมาหลายครั้้�ง แต่่ความใกล้้ชิิดจากการรัับบทนำ�ำ ครั้้�งนี้้�
ได้้ทำำ�ให้้ทั้้�งคู่่�กลายมาเป็็นคู่่�รัักในชีีวิิตจริิงและครองคู่่�กัันมายาวนาน ตราบจนเขาสิ้้�นลมหายใจ

“ภาพยนตร์์เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญมากสำำ�หรัับสัังคม
เพราะว่่ามัันเป็็นศิิลปวััฒนธรรมที่่�เข้้าใกล้้ชิิดคนได้้

นอกจากนี้้�ในช่่วงดัังกล่่าว เศรษฐายัังได้้ทำำ�งานเบื้้� องหลััง เช่่น เลดี้้�ฝรั่่�งดอง (๒๕๒๖ – ผู้้�ช่่วย

มากที่่สุ
� ด
ุ แล้้วมีีพาวเวอร์์มากในการที่่จ
� ะเปลี่่ย
� นแปลง

กำำ�กัับ) แม่่ยอดกะล่่อน (๒๕๒๖ – ผู้้�ช่่วยกำำ�กัับ) รัักสองต้้องหาม (๒๕๒๘ – ผู้้�กำำ�กัับและลำำ�ดัับภาพ)

ความนึึกคิิ ดต่่ า ง ๆ ดููภาพยนตร์์ ก็็ ส ามารถเปลี่่� ย น

พ่่อมหาจำำ�เริิญ (๒๕๒๘ – ผู้้�กำำ�กัับ) ฯลฯ ต่่อมา แม้้วงการภาพยนตร์์จะมีีการผลััดใบใหม่่ จนเขา

ความคิิ ด ได้้ สิ่่� ง เหล่่ า นี้้� ถืื อว่่ า มีีความสำำ�คัั ญ มาก

หัันไปมีีผลงานทางโทรทััศน์์เป็็นหลััก แต่่เศรษฐาก็็ยัังมีีงานแสดงภาพยนตร์์ออกมาอยู่่�เป็็นระยะ

ภาพยนตร์์ที่่�ทางหอภาพยนตร์์ได้้ดำำ�เนิินการเก็็บไว้้
จะเป็็นทรััพย์์สิินที่่�ทรงคุุณค่่ามากที่่�สุุดของประเทศ
ทำำ�ให้้เราได้้เห็็นวััฒนธรรมต่่าง ๆ ของชาติิที่่�ผ่า่ นมา...
เพราะว่่าประเทศจะอยู่่�ได้้ก็็ต้้องมีีทั้้�งเรื่่�องของสัังคม
การเมืือง เศรษฐกิิจ และที่่� สำำ�คััญมากคืือเรื่่�องของ
วัั ฒ นธรรม ภาพยนตร์์ นี่่� เ ป็็ น วัั ฒ นธรรมที่่� มีี ความ
สำำ�คััญมากที่่�สุุดของประเทศอย่่างหนึ่่�ง”

เศรษฐาและเพื่่�อนร่่วมวง ดิิ อิิมพอสซิิเบิ้้�ลส์์
ในคอนเสิิร์์ตหนัังไทยในเสีียงเพลง

๑๐

ติิดตามโปรแกรมฉายผลงาน เศรษฐา ศิิระฉายา

ได้้ที่่หน้
� ้า ๒๔

รำำ�ลึึก

เขาชื่่�อ

สรพงศ์์ ชาตรีี
พุุทธพงษ์์ เจีียมรััตตััญญูู

เขามีีชื่่� อเดิิมว่่า พิิทยา เทีียมเศวต และมีีชื่่� อสุุดท้้ายว่่า กรีีพงศ์์
แต่่ชื่่� อที่่�สร้้างให้้เขาเป็็นตำำ�นาน และเป็็นชื่่�อที่่�ครั้้�งหนึ่่�ง เมื่่�อเอ่่ยถึึง
แล้้วแทบไม่่มีีใครในประเทศไม่่รู้้�จััก คืือ สรพงศ์์ ชาตรีี ชื่่�อการแสดง
ของบุุรุุษผู้้�ที่่�ยึึดงานศิิลปะแขนงนี้้�เป็็นอาชีีพมาตลอดทั้้�งชีีวิิต
“สมััยเราอยู่่�บ้้านนอกดููหนัังกลางแปลง พระเอกแต่่ละคน
เท่่มากเลยนะ ใส่่เสื้้�อแดง สะพายเป้้ หวีีผม ดูู ทัักษิิณ แจ่่มผล ดููใคร
ต่่อใคร นี่่เ� ท่่มากเลย แต่่บังั เอิิญว่่าสรพงศ์์ไม่่ค่อ
่ ยได้้เล่่นหนัังสไตล์์นั้้น
�
อยู่่�กัับท่่านมุ้้�ย ท่่านมุ้้�ยให้้เล่่นเป็็นคน ไม่่ได้้ให้้เป็็นพระเอก มัันมากัับ
ความมืืดเป็็นนัักวิิทยาศาสตร์์ เขาชื่่�อกานต์์เป็็นหมอ เทพธิิดาโรงแรม
เป็็นแมงดา ความรัักครั้้�งสุุดท้้ายดีีดกีีตาร์์เป็็นวััยรุ่่�น เทวดาเดิินดิิน
เป็็นโจร เดี๋๋�ยวเป็็นพระ เดี๋๋�ยวเป็็นหมอ เดี๋๋�ยวเป็็นตำำ�รวจ ท่่านมุ้้�ยไม่่ได้้
ให้้สรพงศ์์เป็็นพระเอก ท่่านมุ้้�ยบอก กููให้้มึึงเป็็นนัักแสดง”

ไอ้้แกละเพื่่�อนรััก (๒๕๑๕)

จากสามเณรสู่่�ดาราตุ๊๊�กตาทอง
สรพงศ์์ ชาตรีี เกิิดเมื่่�อวัันที่่� ๘ ธัันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ที่่�จัังหวััดพระนคร
ศรีีอยุุธยา หลัังจบ ป. ๔ ด้้วยความที่่�ไม่่ชอบเรีียนหนัังสืือ มารดาจึึงส่่งไปบวชเณร
ขณะอายุุได้้ ๑๑ ปีี ก่่อนจะเดิินทางเข้้ามาศึึกษาธรรมะเพิ่่�มเติิมที่่�วััดดาวดึึงษาราม
กรุุงเทพมหานคร ในอีีก ๒ ปีีต่่อมา
เมื่่�อย่่างเข้้าสู่่�วััยรุ่่�น แม้้ผ้้าเหลืื องจะยัังคงห่่มเขาไว้้ ในโลกพระธรรมจน
สอบได้้นัักธรรมเอก แต่่บรรยากาศของเมืืองหลวงกลัับดึึงดููดให้้เขาว่่อกแว่่กไปกัับ
รููปภาพดารา หนัังกลางแปลง และกองถ่่ายหนัังที่่�ชอบไปมุุงดูู ที่่�สุุดแล้้วจึึงตััดสิินใจ
ให้้เณรรุ่่�นพี่่ที่
� ่�รู้้�จัักกัับคนในวงการภาพยนตร์์พาไปฝากตััวเพื่่� อทำำ�งานในวงการ และ
ตััดสิินใจหยุุดชีีวิิตใต้้ร่่มกาสาวพััสตร์์ในวััย ๑๙ ปีี
ราวปีี พ.ศ. ๒๕๑๑ ก้้าวแรกบนถนนภาพยนตร์์ของสามเณรสึึกใหม่่ได้้
เริ่่�มต้้นขึ้้�น โดยนัับหนึ่่�งจากงานเบื้้� องหลัังของเบื้้� องหลัังอีีกทีี นั่่�นคืือการกางร่่มให้้
กล้้องถ่่ายภาพยนตร์์ เพื่่� อป้้องกัันไม่่ให้้ฟิิล์์มร้้อนเกิินไป นอกจากนี้้�ยัังทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
คนยกรีีเฟล็็กซ์์ เสิิร์ฟน้ำ
์ �ำ และเข้้าฉากเป็็นตััวประกอบเล็็ก ๆ น้้อย ๆ เวลาที่่ข
� าดนัักแสดง
ปีี ๒๕๑๒ ในยุุคที่่�ภาพยนตร์์ ๑๖ มม. กำำ�ลัังเฟื่่� องฟูู เขาได้้ร่่วมแสดงเป็็น
ตััวประกอบอยู่่�หลายเรื่่�อง แต่่จุุดเปลี่่�ยนสำำ�คััญจริิงๆ เกิิดขึ้้�นเมื่่�อได้้รู้้�จัักกัับ สุุรพงศ์์
โปร่่งมณีี แมวมองจากบริิษััทละโว้้ภาพยนตร์์ ของพระเจ้้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้า
อนุุสรมงคลการ ต่่อมา สุุรพงศ์์ได้้นััดหมายพาเขาไปแนะนำำ�ตััวกัับพระโอรสของ
พระองค์์ หม่่อมเจ้้าชาตรีีเฉลิิม ยุุคล หรืือ “ท่่านมุ้้�ย” ที่่�เพิ่่�งกลัับจากต่่างประเทศ
และกำำ�ลัังถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์โทรทััศน์์เรื่่�อง หญิิงก็็มีีหััวใจ

คนเลี้้�ยงช้้าง (๒๕๓๓)

๑๑

เมื่่�อถึึงวัันนััด เด็็กหนุ่่�มจากอยุุธยาผู้้�ยัังคงกิินนอนอยู่่�ที่่�วััด ลงทุุนซื้้�อ

ไพโรจน์์ ใจสิิงห์์, ยอดชาย เมฆสุุวรรณ ฯลฯ แต่่เมื่่�อ มัันมากัับความมืืด ออกฉาย

เสื้้�อใหม่่ และผููกเนกไทเพื่่� อให้้ตััวเองดููดีีที่่�สุุด ทว่่า เมื่่�อแนะนำำ�ตััวเสร็็จสรรพ

และไม่่ประสบความสำำ�เร็็จ ซ้ำำ�ปีีถััดมาเขามีีผลงานแค่่เพีียงเรื่่�องเดีียว คืื อ

ท่่านมุ้้�ยกลัับรับสั่่
ั ง� ให้้เขาเข้้าฉากกระโดดน้ำำ�ไปช่่วยเด็็กหญิิงวััย ๓ ขวบ แสดงโดย

ไอ้้แกละเพื่่�อนรััก ของละโว้้ภาพยนตร์์ ชื่่�อของ สรพงศ์์ ชาตรีี จึึงดููเหมืือนว่่า

ตุ๊๊�กตา จิินดานุุช ชุุดใหม่่เอี่่ยมนั้้
�
น
� จึึงเปีียกชุ่่�มไปทั้้�งตััวอย่่างรวดเร็็ว แต่่ก็็แลกมา

จะไม่่อาจแจ้้งเกิิดได้้เหมืือนเพื่่� อนพระเอกร่่วมรุ่่�น
อย่่างไรก็็ตาม ท่่ามกลางกระแสลมแห่่งความเปลี่่�ยนแปลงที่่�พััดผ่่าน

ด้้วยการแสดงเพีียง ๑ คััตที่่�ได้้เปลี่่�ยนชีีวิิตเขาไปตลอดกาล
จากตััวประกอบ ท่่านมุ้้�ยเริ่่�มมอบบทเด่่นขึ้้�นให้้เขาในหนัังโทรทััศน์์

เข้้าสู่่�วงการหนัังไทย หนัังฟิิล์์ม ๑๖ มม. หมดลมหายใจไปพร้้อมกัับเนื้้� อหาที่่�

เรื่่�องอื่่�น ๆ เช่่น บทผู้้�ร้้ายใน ห้้องสีีชมพูู บทผู้้�ช่่วยใน หมอผีี จนกระทั่่�งปีี ๒๕๑๔

ซ้ำำ�ซากจำำ�เจ เปลี่่ย
� นผ่่านสู่่ร� ะบบฟิิล์ม
์ ๓๕ มม. และผู้้�ชมที่่�เริ่่�มเปิิดรัับสิ่่ง� ใหม่่ ๆ

เมื่่�อทรงเตรีียมกำำ�กัับภาพยนตร์์ ๓๕ มม. ขนาดยาวเรื่่�องแรก ชื่่�อ มัันมากัับ

มากขึ้้�น ปีี ๒๕๑๖ สรพงศ์์ได้้รัับบทนำ�ำ ใน เขาชื่่�อกานต์์ ผลงานเรื่่�องที่่�สองของ

ความมืืด จึึงได้้มอบหมายให้้เขาเป็็นพระรอง ประกบกัับ ไชยา สุุริยั
ิ น
ั พระเอก

ท่่านมุ้้�ย แต่่เป็็นหนัังไทยเรื่่�องแรก ๆ ที่่�กล่่าวถึึงปััญหาสัังคม ภาพยนตร์์กลัับ

ระดัับสามรางวััลตุ๊๊�กตาทอง และนางเอกหน้้าใหม่่ นััยนา ชีีวานัันท์์

ประสบความสำำ�เร็็จในหลายด้้าน ทั้้�งสร้้างปรากฏการณ์์ที่่�ทำำ�ให้้คนรุ่่�นใหม่่หััน

แต่่เหตุุการณ์์ไม่่คาดฝัันก็็เกิิดขึ้้� น ระหว่่างถ่่ายทำำ�ได้้ เกิิดปััญหาจน
ทำำ�ให้้ท่่านมุ้้�ยตััดสิินใจเลื่่�อนเขาขึ้้�นมาเป็็นพระเอกแทนไชยา ท่่ามกลางเสีียง

กลัั บม าสนใจหนัั ง ไทย และขัั บ ให้้ สรพงศ์์ ในบทหมอหนุ่่� มผู้้�ยืื น หยัั ด ใน
อุุดมการณ์์ได้้เป็็นที่่�รู้้�จัักอย่่างเต็็มตััว

คััดค้้านจากหลายฝ่่าย รวมไปถึึงตััวผู้้�รัับบทเอง ที่่�ทั้้�งมองว่่าตนยัังไม่่พร้้อม

จากความสำำ�เร็็จใน เขาชื่่�อกานต์์ สรพงศ์์ได้้รัับบทเด่่นหลากหลาย

แสดง และรููปร่่างหน้้าตาไม่่ตรงกัับขนบของพระเอกหนัังไทย แต่่ท่่านมุ้้�ยยัังคง

ทั้้�งดีีและร้้ายในภาพยนตร์์ของท่่านมุ้้�ยอย่่างต่่อเนื่่� อง เช่่น เทพธิิดาโรงแรม

ยืืนยัันพร้้อมประกาศว่่า จะทำำ�ให้้เขาได้้ตุ๊๊�กตาทองมากกว่่า ไชยา สุุริยั
ิ น
ั ให้้ได้้

(๒๕๑๗) ความรัักครั้้�งสุุดท้้าย (๒๕๑๘) เทวดาเดิินดิิน (๒๕๑๙) ฯลฯ ในขณะ

นอกจากจะกลายเป็็นพระเอกอย่่างไม่่ทัันตั้้�งตััว นี่่�ยัังเป็็นช่่วงที่่�เขา

เดีียวกััน เขายัังได้้ แสดงให้้ผู้้�กำำ�กัับคนอื่่� น เรื่่�องที่่� โดดเด่่นที่่� สุุดคืื อหนัังชีีวิิ ต

ได้้รับชื่่
ั � อใหม่่ว่่า “สรพงศ์์ ชาตรีี” เพื่่� อใช้้เป็็นชื่่�อในการแสดง โดยเกิิดจากการนำำ�

หนััก ๆ อย่่าง สััตว์์มนุุษย์์ (๒๕๑๙) ของ วิินิิจ ภัักดีีวิิจิิตร และ ชีีวิิตบััดซบ

คำำ�ว่่า สร จากพระนามของพระองค์์เจ้้าอนุุสรมงคลการ รวมกัับ พงศ์์ ของ

(๒๕๒๐) ของ เพิ่่�มพล เชยอรุุ ณ ซึ่�่งได้้พิิสููจน์์ว่่าคำำ�ประกาศของท่่านมุ้้�ยใกล้้

สุุรพงศ์์ โปร่่งมณีี และนามสกุุล ชาตรีี จากพระนามของท่่านมุ้้�ย

เป็็นจริิง เพราะทำำ�ให้้ สรพงศ์์ ชาตรีี จากตััวประกอบนิิรนาม ได้้กลายเป็็นผู้้�รัับ

ปีี ๒๕๑๔ เป็็นปีีแรกที่่� วงการภาพยนตร์์ไทยไม่่มีี มิิตร ชััยบััญชา
พระเอกหมายเลขหนึ่่�งผู้้�เสีียชีีวิิตในปีีก่่อนหน้้า จึึงเกิิดการปั้้�นพระเอกหน้้าใหม่่
ขึ้้�นมาพร้้อมกัันอย่่างมากมายในปีีเดีียวกััน เช่่น กรุุ ง ศรีีวิิไล, นาท ภููวนััย,

รางวััลตุ๊๊�กตาทอง สาขานัักแสดงนำำ�ชายยอดเยี่่�ยม ถึึงสองปีีติิดต่่อกััน

จากพระเอกอัันดัับหนึ่่�งถึึงดาวค้้างฟ้้า
แม้้จะเริ่่�มมีีชื่่�อเสีียง แต่่ในช่่วงปลายทศวรรษ ๒๕๑๐ นั้้�น สรพงศ์์
ยัังคงมีีงานแสดงน้้อยมากหากเทีียบกัับพระเอกคนอื่่�น จนกระทั่่�งเขาได้้รัับ
บทนำำ� ใน แผลเก่่า ภาพยนตร์์ปีี ๒๕๒๐ ที่่� เชิิด ทรงศรีี สร้้างจากนิิยายดัังของ
ไม้้ เมืืองเดิิม
หาก เขาชื่่�อกานต์์ เป็็นเรื่่�องแจ้้งเกิิด แผลเก่่า ก็็ถืือเป็็นผลงานที่่�ส่่งให้้
เขาได้้กลายเป็็นพระเอกอัันดัับหนึ่่�งของวงการอย่่างแท้้จริิง
สรพงศ์์มัักกล่่าวเสมอว่่าบท “ไอ้้ขวััญ” ใน แผลเก่่า เป็็นหนัังที่่�เขา
ประทัับใจที่่�สุด
ุ เพราะใกล้้เคีียงกัับตััวตนที่่�แท้้จริิงซึ่�ง่ โตขึ้้�นมาท่่ามกลางทุ่่�งนา
และชีีวิิตเรีียบง่่าย ขี่่ค
� วายว่่ายน้ำำ�จนคล่่องแคล่่ว ทำำ�ให้้เขาเป็็นพระเอกหนัังไทย

แผลเก่่า (๒๕๒๐)

๑๒

คนแรกและคนเดีียวที่่� ถอดเสื้้�อแสดงเป็็นลููกชาวนาได้้ สมจริิงจนกลายเป็็น

สรพงศ์์กับ
ั หอภาพยนตร์์
สรพงศ์์ ชาตรีี เคยมาร่่วมกิิจกรรมกัับ
หอภาพยนตร์์ อ ยู่่� บ่่ อยครั้้� ง ทั้้� ง มาประทัั บ
รอยมืือรอยเท้้าที่่ล
� านดารา ร่่วมกัับ ดวงเดืือน
จิิไธสงค์์ เมื่่�อวัันที่่� ๒๖ พฤศจิิกายน ๒๕๕๒
และมาร่่วมกิิ จ กรรมฉายภาพยนตร์์ เ รื่่� อง
แผลเก่่า ฉบัับบูู รณะใหม่่ ที่่� โรงภาพยนตร์์
สกาลา เมื่่�อวัันที่่� ๒๐ กัันยายน ๒๕๖๑
แต่่เหตุุการณ์์สำำ�คัญ
ั คืือการที่่เ� ขามาร่่วมเป็็นวิิทยากรเสวนาเรื่่�อง “หอ
ภาพยนตร์์ไทยและสัังคมไทย” ในรายการศููนย์์สังั คีีตศิิลป์สั
์ ญ
ั จร เมื่่�อวัันที่่�
สััญลัักษณ์์ และเมื่่�อ แผลเก่่า ประสบความสำำ�เร็็จเป็็นประวัั ติิการณ์์ จาก
พระเอกขวััญใจนัักศึึกษา สรพงศ์์ ชาตรีี ก็็ได้้กลายพระเอกขวััญใจชาวบ้้าน
ทั่่�วประเทศ
จากปีีละหลัักหน่่วย หลัักสิิบ เมื่่�อย่่างเข้้าสู่่�ทศวรรษ ๒๕๒๐ ผลงาน
การแสดงของ สรพงศ์์ ก็็เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นปีีละหลายสิิบเรื่่�อง ในช่่วงที่่�เฟื่่� องฟููที่่�สุุด
เขาต้้องทำำ�งานวัันละ ๒๐ ชั่่�วโมง ที่่�เหลืือคืือเวลาเดิินทางจากจัังหวััดสู่่�จัังหวััด
จากกองถ่่ายหนึ่่�งสู่่อีี
� กกองถ่่าย ตลอดทั้้�งทศวรรษนั้้�น สรพงศ์์ ชาตรีี ได้้ร่่วมงาน
กัับผู้้�กำำ�กัับคนสำำ�คััญมากมาย และประกบคู่่�กัับนางเอกแทบทุุกคน ราวกัับ
ว่่าเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญที่่�วงการไม่่อาจขาดได้้ และกลายเป็็นใบหน้้าแห่่ง
หนัังไทยในการรัับรู้้�ของผู้้�ชม
แต่่สิ่่�งที่่�แตกต่่างไปจากพระเอกยอดนิิยมยุุคก่่อนหน้้า คืือสรพงศ์์รู้้�ตััว
อยู่่�เสมอว่่าผู้้�คนรัักเขาที่่� ฝีีมืือไม่่ใช่่รููปร่่างหน้้าตาเพีียงอย่่างเดีียว เหนืือไป
กว่่าคำำ�ว่่าพระเอก เขาจึึงเป็็นนัักแสดงที่่�สามารถสวมบทบาทเป็็นมนุุษย์์ได้้
ทุุกชนชั้้�น ทุุกอาชีีพ มากมายนัับไม่่ถ้้วนได้้อย่่างแนบสนิิท ทั้้�ง ๆ ที่่�ไม่่เคยเรีียน
การแสดงมาก่่อน หากแต่่ใช้้วิิธีีครููพัักลัักจำำ�จากการทำำ�งาน ศึึกษาและสัังเกต

๑๗ กัันยายน ๒๕๔๗ ที่่�โรงละครแห่่งชาติิ ซึ่�ง่ จััดขึ้้�นเพื่่� อหารายได้้ ร่่วมทอด
ผ้้าป่่าหาทุุนสร้้างพิิพิิธภััณฑ์์ภาพยนตร์์ไทยของหอภาพยนตร์์ โดยตอน
หนึ่่�ง เขาได้้กล่่าวแก่่ผู้้�ชมบนเวทีีว่่า
“หลายท่่านพอบอกว่่า ทำำ�บุุญสร้้างวััด สร้้างโบสถ์์ สร้้างศาลา สร้้าง
โรงเรีียนได้้บุุญ คงจะแปลกว่่าทอดผ้้าป่่าสร้้างพิิพิิธภััณฑ์์แล้้วจะได้้อะไร
จะได้้บุุญไหม เป็็นคำำ�ตอบที่่� พระอาจจะไม่่เคยเทศน์์นะครัับ แต่่ผมคิิ ด
ว่่า... เราให้้พิิพิิธภััณฑ์์หนัังไทย คืือให้้ความรู้้�ให้้การศึึกษา ให้้สมอง ให้้สติิ
ให้้ ปัั ญ ญา ผมถืือว่่ า ได้้ บุุ ญ นะครัั บ เป็็ น การให้้ ปัั ญ ญาที่่� ยิ่่� ง ใหญ่่ ใ ห้้ กัั บ
ลููกหลานไทยที่่�จะได้้ร่่วมรัับรู้้�ว่่าอดีีตของหนัังไทยคืืออะไร ประเทศชาติิ
ของไทยเราเป็็นอย่่างไร”
ในวัันดัังกล่่าว สรพงศ์์ร่่วมบริิจาคเข้้ากองทุุนผ้้าป่่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท
จากยอดเงิิ น ที่่� ไ ด้้ ทั้้� ง หมด ๒๔๑,๙๖๕ บาท นัั บ เป็็ น กำำ�ลัั ง ทรัั พ ย์์ แ ละ
กำำ�ลัังใจสำำ�คััญของงานพิิพิิธภััณฑ์์ภาพยนตร์์ไทย รวมทั้้�งแสดงให้้เห็็นถึึง
การตระหนัักในความสำำ�คัญ
ั ของการอนุุรัก
ั ษ์์ภาพยนตร์์ไทย และความเป็็น
พระเอกผู้้�ใจบุุญโดยเนื้้� อแท้้ของ สรพงศ์์ ชาตรีี

จากผู้้�คนรอบตัั ว และทำำ� ให้้ ตัั ว เองเชื่่� อ ในบทที่่� ไ ด้้ รัั บ ทำำ�ตัั ว ให้้ เ ป็็ น อย่่างที่่�
ตัั ว ละครเป็็ น เพื่่� อ แสดงออกไปให้้ ค นดููเชื่่� อ ตาม นอกจากนี้้� ยัั ง เรีียนรู้้�จาก

หากยึึดว่่าเขาเป็็นพระเอก เส้้นทางหลัังจากนี้้�อาจนัับได้้ว่่าเป็็นขาลง

นัั ก แสดงต่่างประเทศหลายคนที่่� เ ขาเคยกล่่าวว่่ายึึ ด เป็็ น แบบฉบัั บ เช่่น

แต่่ถ้้ า มองในฐานะนัั ก แสดง ฝีี มืื อ ของสรพงศ์์ ไ ม่่เคยหมดอายุุ แม้้ จำำ� นวน

มาร์์ลอน แบรนโด, อััล ปาชิิโน, แจ็็ก นิิโคลสััน, โตชิิโร มิิฟููเน

ผลงานจะลดน้้อย แต่่พลัังทางการแสดงของเขาไม่่เคยลดลง ทั้้�งเข้้าชิิงและได้้

ปีี ๒๕๒๖ อัันเป็็นปีีที่่�เขามีีภาพยนตร์์ออกฉายมากที่่�สุุดเกิินกว่่า ๕๐

รัั บ รางวัั ล อยู่่� บ่่ อยครั้้� ง รวมถึึ ง ได้้ รัั บ เกีียรติิ ย ศสำำ�คัั ญ คืื อ ศิิ ลปิิ น แห่่งชาติิ

เรื่่�อง เรื่่�องหนึ่่�งซึ่่�งกลายเป็็นตำำ�นาน คืือ มืือปืืน ผลงานการกำำ�กัับของท่่านมุ้้�ย

ประจำำ�ปีี ๒๕๕๑ ในขณะเดีียวกััน เขายัังขยายขอบเขตไปในพื้้� นที่่� ใหม่่ ๆ

ที่่�ตััวเขาร่่วมลงทุุนสร้้างด้้วยในนาม ซีี. เอส. พีี. โปรดัักชั่่�น บทจ่่าสมหมาย

ทั้้� ง การแสดงหนัั ง สั้้� น ให้้ นัั ก ศึึ ก ษาและผู้้�กำำ�กัั บอิิ ส ระ หรืื อ พากย์์ เ สีียงหนัั ง

มืือปืืนขาพิิการที่่�เขาแสดงได้้ลึึกและมีีพลััง สร้้างความประทัับใจให้้แก่่ผู้้�ชม

ต่่างประเทศ เช่่นตััวละครวู้้�ดดี้้� ในชุุด Toy Story ซึ่่�งเป็็นที่่�ชื่่�นชอบของเด็็ก ๆ

และนัักวิิจารณ์์ ทั้้�งยัังทำำ�ให้้เขาได้้รัับรางวััลตุ๊๊�กตาทองตััวที่่� ๓ รวมไปถึึงรางวััล
สุุพรรณหงส์์ทองคำำ� สาขานัักแสดงนำำ�ยอดเยี่่�ยม

การจากไปของ สรพงศ์์ ชาตรีี เมื่่�อวัั นที่่� ๑๐ มีีนาคม ๒๕๖๕ จึึ ง
เสมืือนเป็็นการล้้มลงของเสาหลัักต้้ นสำำ�คััญแห่่งวงการภาพยนตร์์ไทย แต่่

แต่่ความเปลี่่�ยนแปลงย่่อมเป็็นไปตามวััฏจัักร เมื่่�อล่่วงเข้้าสู่่�ทศวรรษ

จากผลงานจำำ�นวนมากกว่่า ๕๕๐ เรื่่�องที่่�เขาฝากไว้้ รวมถึึงความตั้้�งใจ ความ

๒๕๓๐ แม้้เขาจะยัังมีีผลงานสำำ�คััญ ๆ ภายใต้้การกำำ�กัับของท่่านมุ้้�ย อย่่าง

สามารถ และการประพฤติิ ตััวอัั นเป็็นแบบอย่่างให้้แก่่คนทุุกรุ่่�น ทำำ�ให้้เขา

คนเลี้้�ยงช้้าง (๒๕๓๓) และภาพยนตร์์ที่่�ทำำ�ให้้ได้้รับ
ั รางวััลตุ๊๊�กตาทองเพิ่่�มขึ้้น
� อีีก

กลายเป็็นดาวค้้ างฟ้้าที่่� ยัังคงเปล่่งแสงเสมอ โดยเฉพาะเมื่่� อปรากฏตัั วบน

๒ ตััว คืือ มืือปืืน 2 สาละวิิน (๒๕๓๖) และ เสีียดาย 2 (๒๕๓๙) แต่่ด้้วยกระแส

จอภาพยนตร์์

ความนิิยมที่่� ไปตกอยู่่�ที่่�หนัังวัั ยรุ่่�นหรืือหนัังตลกเป็็นหลััก ผลงานส่่วนมาก
ของเขาในทศวรรษนี้้�จึึงเป็็นภาพยนตร์์บู๊๊�ที่่�ออกฉายตามต่่างจัังหวััดเสีียเป็็น
ส่่วนใหญ่่ นอกจากนี้้� ยัังเป็็นช่่วงที่่�เขาหวนกลัับไปสู่่�วงการโทรทััศน์์ รวมทั้้�ง
เป็็นนัักร้้องออกอััลบั้้�ม เช่่นเดีียวกัับดาราดัังอีีกหลายคน

“ถ้้าผมทำำ�หนัังดีี ผมแสดงดีี ผมตายไปแล้้ว ไอ้้ความดีีนี้้�มัันเชิิดชููผม
แต่่ถ้้าผมทำำ�หนัังไม่่ดีี หนัังเลว ตายไปแล้้วมัันก็็ประจานความเลวของเรา”
ติิดตามโปรแกรมฉายผลงาน สรพงศ์์ ชาตรีี ได้้ที่่หน้
� ้า ๒๐
*หมายเหตุุ: คำำ�พููดใน “...” เป็็นบทสััมภาษณ์์ของ สรพงศ์์ ชาตรีี ในกิิจกรรมลานดาราที่่�หอภาพยนตร์์

๑๓

กิิจกรรม

พบกัับนิิทรรศการ Dolce Vita: Italian Cinema and Culture ที่่�หอภาพยนตร์์ร่ว่ มจััดกัับสถานเอกอััครราชทููตอิิตาลีี
ประเทศไทย และ Museo Nazionale del Cinema หรืือพิิพิธิ ภััณฑ์์ภาพยนตร์์แห่่งชาติิ เมืืองตููรินิ ประเทศอิิตาลีี
นิิทรรศการนี้้�ไม่่ได้้เป็็นเพีียงเป็็นการเฉลิิมฉลองศิิลปะภาพยนตร์์และประวััติิศาสตร์์ภาพยนตร์์อัันเก่่าแก่่ของอิิตาลีเี ท่่านั้้น�
แต่่ยังั เป็็นการใช้้ภาพยนตร์์เป็็นประตููเพื่่�อทำำ�ความรู้้�จักั กัับวััฒนธรรมในแง่่มุมุ อื่่�น ๆ เช่่น อาหาร การท่่องเที่่ย� ว และจิิตวิิญญาณ
ของความเป็็น “เมืือง” อัันเป็็นส่ว่ นประกอบที่่ทำ� �ำ ให้้อิต
ิ าลีเี ป็็นประเทศที่่น่� า่ หลงใหล นอกจากนี้้� ยัังมีีการจััดโปรแกรมภาพยนตร์์
อิิตาลีี ๔ เรื่่�อง ฉายในช่่วงเวลา ๔ สััปดาห์์
นิิทรรศการ Dolce Vita: Italian Cinema and Culture เป็็นการแสดงภาพถ่่าย โปสเตอร์์ ข้้อมููล อัันแสดงความ
สััมพัันธ์ร์ ะหว่่างศิิลปะภาพยนตร์์ ดารา ผู้้�กำำ�กัับ และสถานที่่�อัันเป็็นหมุุดหมายสำำ�คััญในภาพยนตร์์ในอิิตาลีี นิิทรรศการนี้้�
หอภาพยนตร์์ได้้รับั ความช่่วยเหลืือจาก Museo Nazionale del Cinema หรืือพิิพิธิ ภััณฑ์์ภาพยนตร์์แห่่งชาติิ เมืือง
ตููรินิ ในการคััดเลืือกและจััดหาวััตถุุดิิบ โดยผ่่านการประชุุมหารืือและร่่วมเสนอความคิิดระหว่่างนัักออกแบบฝั่่� งอิิตาลีแี ละ
เจ้้าหน้้าที่่ฝ่
� า่ ยนิิทรรศการของหอภาพยนตร์์
Dolce Vita: Italian Cinema and Culture จะจััดแสดงที่่ห้� อ้ งนิิทรรศการชั้้น� ๓ อาคารสรรพสาตรศุุภกิิจ ตั้้ง� แต่่วันที่
ั ่�
๒๗ พฤษภาคม เป็็นต้้นไป

๑๔

โปรแกรมฉายภาพยนตร์์
ควบคู่่�ไปกัับนิิทรรศการ Dolce Vita: Italian
Cinema and Culture คืือโปรแกรมภาพยนตร์์
อิิตาเลีียน ๔ เรื่่�อง ที่่�พิิพิิธภััณฑ์์ภาพยนตร์์เมืือง
ตููริิน ร่่วมจััดฉายกัับหอภาพยนตร์์ โดยเป็็นหนััง
คลาสสิิก ๒ เรื่่�อง และหนัังร่่วมสมััยอีีก ๒ เรื่่�อง
เพื่่� อเสริิมอรรถรสในการชมนิิทรรศการ และเพื่่� อ
วาดภาพคร่่าว ๆ ของหนัังอิิตาลีีในช่่วง ๖๐ กว่่า
ปีีที่่�ผ่า่ นมา
ภาพยนตร์์ ใ นโปรแกรมนี้้� ไ ด้้ แ ก่่ La
strada (๑๙๕๔) งานชิ้้� น เอกของ เฟเดริิ โ ก
เฟลลิินีี มาคู่่�กับ
ั Accattone (๑๙๖๑) ภาพยนตร์์
เรื่่�องแรกของ ปิิแอร์์ เปาโล พาโซลิินีี กวีีและ
คนทำำ�หนัังคนสำำ�คััญในช่่วงทศวรรษที่่� ๑๙๖๐๑๙๗๐ ส่่วนหนัังใหม่่มีี ๒ เรื่่�อง และเป็็นสารคดีี
ดัังทั้้�งคู่่� ได้้แก่่ Ennio: The Maestro (๒๐๒๑)
เล่่าเรื่่�องของ เอ็็นนิิโอ มอร์์ริิโคเน นัักแต่่งเพลง
ประกอบภาพยนตร์์ ผู้้� โด่่งดัั ง ปิิ ด ท้้ า ยด้้ ว ย
Fuocoammare หรืือ Fire at Sea (๒๐๑๖)
หนัังที่่�เล่่าเรื่่�องวิิกฤติิผู้้�อพยพที่่�อิิตาลีีต้้องเผชิิญ
หนัังคลาสสิิกทั้้�ง ๒ เรื่่�อง เป็็นงานของ
ผู้้�กำำ�กัับชั้้�นครููทั้้�งคู่่� เฟเดริิโก เฟลลิินีี เป็็นที่่�รู้้�จััก
อย่่างดีีในหมู่่�คนดููหนัังในประเทศไทย และใน
ช่่วงหลััง หนัังหลายเรื่่�องของเขาเคยมาฉายใน
กรุุงเทพ ทั้้�งที่่ง� านทึ่่�ง! หนัังโลก ของหอภาพยนตร์์
และที่่�เทศกาลภาพยนตร์์อิิตาลีี แต่่ La strada
เป็็ น หนัั ง ที่่� ยัั ง ไม่่เคยฉายขึ้้� น จอใหญ่่ นี่่� จึึ ง เป็็ น
โอกาสแรกที่่� คนดููจะได้้ดููหนัังสำำ�คััญของอิิตาลีี
ยุุคหลัังสงครามเรื่่�องนี้้�แบบเต็็มตา ส่่วน Accattone
เป็็นงานแรกของพาโซลิินีี และมัักถููกอธิิบายว่่า
เป็็นหนัังเรื่่�องสุุดท้้ายในกระแส Neo-Realism
ที่่� จ้้ อ งมองคนยากจนข้้ น แค้้ น ที่่� ต้้ อ งกระเสืื อ ก
กระสนเอาตััวรอดไปวััน ๆ ทั้้�งนี้้�หนัังของพาโซลิินีี
แทบไม่่เคยมีีโอกาสฉายในเมืื อ งไทยมาก่่อน
นี่่�เป็็นโอกาสพิิเศษที่่� ผู้้�ชมชาวไทยจะได้้ ชมบน
จอใหญ่่ เนื่่� องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีีชาตกาล
ของพาโซลิินีีอีีกด้้วย ส่่วนหนัังสารคดีี ๒ เรื่่�อง
Ennio: The Maestro กัับ Fuocoammare ต่่าง
เล่่าประเด็็นทัันสมััย และช่่วยให้้เห็็นภาพประเทศ
อิิตาลีีทั้้�งในแง่่ศิิลปวัฒ
ั นธรรมและสัังคมการเมืือง
ได้้อย่่างดีี

รอบฉาย ศุุกร์์ที่่� ๒๗ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
Ennio: The Maestro

๒๕๖๕ / กำำ�กัับโดย Giuseppe Tornatore / ๑๕๖ นาทีี
ภาพยนตร์์สารคดีีที่่�ถ่่ายทอดเรื่่�องราวของ เอ็็นนิิโอ มอร์์ริิโคเน
นัักประพัันธ์์ดนตรีีประกอบภาพยนตร์์คนสำำ�คััญชาวอิิตาลีี ที่่�เพิ่่�งเสีียชีีวิิต
เมื่่�อปีี ค.ศ. ๒๐๒๐ ผ่่านบทสััมภาษณ์์ของผู้้�กำำ�กัับ นัักดนตรีี นัักแต่่งเพลง
นัักวิิจารณ์์ภาพยนตร์์ และอดีีตเพื่่� อนร่่วมงานในตลอดเส้้นทางอาชีีพการทำำ�งานอัันยาวนานกว่่า
หกทศวรรษของเขา

รอบฉาย อาทิิตย์์ที่่� ๕ มิิถุุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
La strada (The Road)

๒๔๙๗ / กำำ�กัับโดย Federico Fellini / ๑๐๘ นาทีี
ภาพยนตร์์รางวััลสิงิ โตเงิินจากเทศกาลภาพยนตร์์นานาชาติิเวนิิส
และรางวััลออสการ์์ สาขาภาพยนตร์์ภาษาต่่างประเทศยอดเยี่่ยม
� เล่่าเรื่่�อง
ราวของ เกลโซมิินา หญิิงสาวที่่�ถููกมารดาขายให้้แก่่ แซมปาโน นัักแสดง
เร่่ข้้ า งถนน ผู้้�ซึ่่� ง มัั ก บอกใครต่่อใครว่่าเกลโซมิิ น าเป็็ น ภรรยา วัั น หนึ่่� ง
เกลโซมิินาได้้ พบกัับ อิิ ล มััตโต นัักแสดงกายกรรมที่่� เคยร่่วมคณะละครสััตว์์ เดีียวกัับแซมปาโน
อิิล มััตโตสนิิทสนมกัับเกลโซมิินาอย่่างรวดเร็็ว พร้้อมกัับบอกให้้เธอหนีีแซมปาโนไปใช้้ชีีวิิตที่่�ดีีกว่่า
แต่่เกลโซมิินายัังตััดใจทิ้้�งแซมปาโนไม่่ลง

รอบฉาย อาทิิตย์์ที่่� ๑๒ มิิถุุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
Accattone

๒๕๐๔ / กำำ�กัับโดย Pier Paolo Pasolini / ๑๑๗ นาทีี
ผลงานที่่�ได้้รับคั
ั ัดเลืือกให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของสาย Cannes Classic

ณ เทศกาลภาพยนตร์์นานาชาติิเมืืองคานส์์ ประจำำ�ปีี ค.ศ. ๒๐๒๐ ว่่า
ด้้วยเรื่่�องราวของ วิิตตอริิโอ แอคคััตโตน ชายหนุ่่�มผู้้�ไม่่เอาการเอางาน
สำำ�มะเลเทเมา และคอยแต่่รีีดไถเงิินจากผู้้�คน วัันหนึ่่�งโชคชะตาของเขา
ต้้ องเปลี่่�ยนแปลงไป เมื่่�อ แมดดาลีีนา โสเภณีีงานชุุ กที่่� เขาเกาะอยู่่� ถููกจัับเข้้าคุุก เขาจึึ งจำำ�ต้้อง
เผชิิญหน้้าและเรีียนรู้้�ที่่�จะสู้้�ด้้วยลำำ�แข้้งตนเอง

รอบฉาย อาทิิตย์์ที่่� ๑๙ มิิถุุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
Fuocoammare (Fire at Sea)

๒๕๕๙ / กำำ�กัับโดย Gianfranco Rosi / ๑๑๔ นาทีี
ภาพยนตร์์ ส ารคดีีที่่� ช นะเลิิ ศ รางวัั ล หมีีทองคำำ� จากเทศกาล
ภาพยนตร์์ น านาชาติิ เ บอร์์ ลิิ น ประจำำ�ปีี ค.ศ. ๒๐๑๖ เรื่่� อ งราวของ
ซามููเอเล เด็็กชายวััย ๑๒ ปีี ผู้้�ใช้้ชีีวิิตอยู่่บ
� นเกาะลััมเปดููซา เกาะกลางทะเล
เมดิิเตอร์์เรเนีียนที่่�เป็็นสััญลัักษณ์์ของการข้้ามพรมแดนทั้้�งรููปธรรมและ
นามธรรมของทวีีปยุุโรป สถานที่่�ซึ่�่งผู้้�ลี้้�ภััยหลายพัันคนข้้ามน้ำำ�ข้้ามทะเลมาในช่่วง ๒๐ ปีีที่่�ผ่่านมา
เพื่่� อตามหาอิิสรภาพ

๑๕ ๑๗

กิิจกรรม

๑๐๐ ปีี

กองภาพยนตร์์เผยแผ่่ข่า
่ ว
กรมรถไฟหลวง
เปิิดกรุุหนัังหลวงกล
ภาพยนตร์์สนทนา พฤหััสบดีีที่่� ๑๖ มิิถุุนายน ๒๕๖๕
พุุทธพงษ์์ เจีียมรััตตััญญูู

๑

เมื่่� อ ๑๐๐ ปีี ก่่ อนพอดีี คืื อ ปีี พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้้ เ กิิ ด

แห่่งสยาม ซึ่่�งเวลานั้้�นมีีผู้้�บริิหารสููงสุุดหรืือเจ้้ากรม ที่่�เรีียกว่่าผู้้�บััญชาการ เป็็นเจ้้านาย

หน่่วยงานภาพยนตร์์ของรััฐแห่่งแรกในสยามและนัับเป็็นแห่่งแรก

ที่่จ
� บวิิชาวิิศวกรรมโยธาและวิิชาการทหารช่่างจากอัังกฤษ คืือ พลเอก พระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ

แห่่งหนึ่่�งในโลก ชื่่�อว่่า กองภาพยนตร์์เผยแผ่่ข่า่ ว กรมรถไฟหลวง

กรมพระกำำ�แพงเพ็็ชรอัั ครโยธิิน ผู้้�ทรงชอบภาพยนตร์์และเป็็นนัักถ่่ายภาพยนตร์์

ฟัังดููออกจะน่่าแปลกใจว่่าทํําไมจึึงไปอยู่่�ในกรมรถไฟ ทํํานอง

สมัั ค รเล่่น ทั้้� ง ยัั ง ทรงเห็็ น ประโยชน์์ ใ นทางสื่่� อ สารของภาพยนตร์์ โดยทรงเคยใช้้

เดีียวกัับที่่�ร่่วมสมััยเดีียวกัันนั้้�น ที่่�อัังกฤษก็็มีีการจััดตั้้�งหน่่วยผลิิต

ภาพยนตร์์ในการอบรมทหารช่่างในสมััยที่่�ทรงเป็็นผู้้�บัังคัับการทหารช่่าง

ภาพยนตร์์แห่่งแรก ๆ ของรััฐขึ้้�นในกรมไปรษณีีย์์หลวงเช่่นกััน

เมื่่�อทรงเป็็นผู้้�บััญชาการกรมรถไฟหลวง กรมพระกำำ�แพงเพ็็ชรอัั ครโยธิิน

เหตุุผลก็็คืือ ในสมััยนั้้�นภาพยนตร์์เป็็นสื่่�อสารมวลชน

คงจะทรงวางแผนที่่� จ ะตั้้� ง หน่่วยงานผลิิ ต ภาพยนตร์์ ขึ้้� น ดัั ง นั้้� น เมื่่� อครั้้� ง เสด็็ จ

และมหรสพอย่่างใหม่่ของโลก เพิ่่�งเกิิดและเติิบโตได้้สััก ๒๐ ปีี

ทอดพระเนตรกิิจการงานต่่าง ๆ รอบโลกเมื่่�อปีี ๒๔๖๓ จึึงได้้เสด็็จไปทอดพระเนตร

การที่่�รัฐ
ั จะคิิดตั้้�งหน่่วยงานผลิิตและใช้้ภาพยนตร์์ในการสื่่�อสาร

กิิจการอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ที่่�ฮอลลีีวููดด้้วย และต่่อมา จึึงมีีการจััดซื้้�ออุุปกรณ์์จาก

กัับประชาชนจึึงเป็็นเรื่่�องใหม่่ และผู้้�ที่่�คิิดจััดตั้้�งขึ้้�นต้้องเป็็นคน

ฮอลลีีวููดทั้้� ง กล้้ อ งถ่่ายและเครื่่� องพิิ มพ์์ - ล้้ า งฟิิ ล์์ ม ภาพยนตร์์ เข้้ า มาเพื่่� อมาผลิิ ต

ที่่�มีีวิิสัยทั
ั ัศน์์ล้ำำ�หน้้าจริิง ๆ จึึงไม่่ใช่่เรื่่�องบัังเอิิญที่่�กรมรถไฟหลวง

ภาพยนตร์์ขึ้้�นในกรมรถไฟหลวง
พ.ศ. ๒๔๖๕ เริ่่�มมีีภาพยนตร์์ซึ่�ง่ สัันนิิษฐานว่่าเป็็นภาพยนตร์์ที่่�ถ่่ายทำำ�โดยกรม
รถไฟหลวง ออกฉายร่่วมกัับโปรแกรมภาพยนตร์์ต่่าง ๆ ตามโรงภาพยนตร์์ในกรุุงเทพฯ
เรื่่�องแรกที่่�พบคืือ ธงช้้างเผืือก (The White Elephant Militant) ฉายที่่�โรงภาพยนตร์์
พััฒนากร ในวัันที่่� ๑๒ เมษายน จากนั้้�น จึึงมีีภาพยนตร์์อีีกหลายเรื่่�องซึ่่�งภายหลัังระบุุ
ชััดเจนว่่าเป็็นหนัังของกรมรถไฟหลวง ทยอยออกฉายอย่่างต่่อเนื่่� องตลอดทั้้�งปีี ก่่อนที่่�
ชื่่�อ กองภาพยนตร์์เผยแผ่่ข่่าว กรมรถไฟหลวง จะปรากฏขึ้้�นอย่่างเป็็นทางการ
กองภาพยนตร์์เผยแผ่่ข่่าว กรมรถไฟหลวง ซึ่่�งมีีที่่�ทำำ�การอยู่่�ที่่�สถานีีรถไฟ
กรุุ งเทพ หััวลำำ�โพง ได้้มีีสถานะเป็็นศููนย์์ผลิิตภาพยนตร์์ของชาติิ ทั้้�งภาพยนตร์์ข่่าว
และสารคดีีเผยแพร่่กิิจการของหน่่วยงานราชการ พระราชกรณีียกิิจและพระราชพิิธีี
ต่่าง ๆ ภาพยนตร์์ส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวสยาม ตลอดจนรัับจ้า้ งผลิิตภาพยนตร์์ให้้เอกชน

๒

๑๖

ทั่่� ว ไป นอกจากนี้้� ในปลายปีี พ.ศ. ๒๔๖๕ ยัั ง ได้้ รัั บ พระกรุุ ณ าโปรดเกล้้ า ฯ จาก

พระบาทสมเด็็ จพระมงกุุฎ เกล้้ า เจ้้ า อยู่่� หััวให้้ดููแลช่่วยเหลืื อ หาสถานที่่� ถ่่ ายทำำ�และ
อำำ�นวยความสะดวกเครื่่�องมืืออุุปกรณ์์ต่่าง ๆ แก่่คณะถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ของ เฮนรีี
แม็็กเร (Henry MacRae) นัักสร้้างหนัังจากฮอลลีีวููด ซึ่�ง่ เดิินทางเข้้ามาขอพระราชทาน
พระบรมราชานุุญาตสร้้างภาพยนตร์์ในสยาม โดยเมื่่�อถ่่ายทำำ�เสร็็จสิ้้�น แม็็กเรได้้มอบ
สำำ�เนาฟิิล์์ม ๑ ชุุด ให้้แก่่กรมรถไฟหลวง ซึ่่�งได้้ให้้สยามภาพยนตร์์บริิษััทเช่่าไปจััดฉาย
ตามโรงภาพยนตร์์ในเครืือของบริิษััท ในชื่่�อว่่า นางสาวสุุวรรณ นัับเป็็นภาพยนตร์์เรื่่�อง
แรกที่่�แสดงโดยคนไทย
ในขณะเดีียวกััน กองภาพยนตร์์เผยแผ่่ข่่าวยัังเป็็นที่่�ฝึึกฝนวิิชาภาพยนตร์์ให้้
แก่่บุุคลากรที่่�กลายเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการบุุกเบิิกวงการภาพยนตร์์ไทยในเวลาต่่อมา
เช่่น ขุุ นปฏิิ ภาคพิิมพ์์ลิิขิิต (เปล่่ง เฟลาเนีีย) หััวหน้้าช่่างถ่่ายภาพและภาพยนตร์์
คนแรก และ หลวงกลการเจนจิิต (เภา วสุุวััต) หััวหน้้าช่่างถ่่ายภาพและภาพยนตร์์
คนที่่� ๒ ซึ่่�งได้้กลายเป็็นช่่างถ่่ายหนัังไทยในปีี ๒๔๗๐ เรื่่�อง ไม่่คิิดเลย และ โชคสองชั้้�น
ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งเป็็นภาพยนตร์์ ๒ เรื่่�องที่่�แข่่งขัันชิิงชััยกัันเพื่่� อสร้้างประวััติิศาสตร์์เป็็น
ภาพยนตร์์ไทยเรื่่�องแรก
กล่่าวเฉพาะ หลวงกลการเจนจิิต ผู้้�ที่่�สุุดท้้ายแล้้วสามารถถ่่ายทำำ� โชคสองชั้้�น
ร่่วมกัับพี่น้
่� อ
้ งตระกููลวสุุวัต
ั ได้้สำำ�เร็็จก่่อน เขาได้้รับ
ั การยกย่่องว่่าเป็็นช่่างถ่่ายภาพยนตร์์
อัั นดัั บหนึ่่� งของสยามตลอดระยะเวลาสิิบกว่่าปีีนัับจากนั้้�น ด้้ วยผลงานภาพยนตร์์

๓

บัันเทิิงที่่�ครอบครััวของเขาร่่วมกัันสร้้างขึ้้�นในนามบริิษััท ภาพยนตร์์เสีียงศรีีกรุุง และ
ภาพยนตร์์ของกองภาพยนตร์์เผยแผ่่ข่่าว กรมรถไฟหลวง ที่่�ฝีีมืือการถ่่ายทำำ�ของเขา
ขึ้้� น ชื่่� อ จนชาวสยามในยุุ ค นั้้� น ต่่างเรีียกขานหนัั ง ของกรมรถไฟว่่า “หนัั ง หลวงกล”
จนกระทั่่�งเมื่่�อเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงการปกครองในปีี พ.ศ. ๒๔๗๕ หลวงกลการเจนจิิต

ปััจจุุบััน ภาพยนตร์์ในกรุุ นี้้� ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนเป็็น

จึึงได้้ย้า้ ยมาเป็็นหััวหน้้าช่่างถ่่ายภาพยนตร์์ของกรมโฆษณาการ อัันเป็็นกระบอกเสีียง

มรดกภาพยนตร์์ ข องชาติิ ทั้้� ง พระราชพิิ ธีี ถวายพระเพลิิ ง

ใหม่่ของรัั ฐ บาลในระบอบประชาธิิ ป ไตย แทนที่่� ก องภาพยนตร์์ เ ผยแผ่่ข่่าว กรม

พระบรมศพรััชกาลที่่� ๖ พ.ศ. ๒๔๖๙, การเสด็็จเลีียบเมืืองเหนืือ

รถไฟหลวง ที่่�ค่่อย ๆ หมดบทบาทลงไป

ของรััชกาลที่่� ๗ พ.ศ. ๒๔๗๐ และสารคดีี ชมสยาม พ.ศ. ๒๔๗๓

พ.ศ. ๒๕๒๔ ขณะที่่� โดม สุุขวงศ์์ กำำ�ลัังค้้นคว้้าข้้อมููลเพื่่� อเขีียนประวััติิศาสตร์์

อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีีภาพยนตร์์อีีกจำำ�นวนมากที่่� ยัังไม่่ได้้ รัับการ

ภาพยนตร์์ไทย เขาได้้ค้้นพบกรุุ ฟิิล์์มภาพยนตร์์ของกองภาพยนตร์์เผยแผ่่ข่่าว กรม

พููดถึึ ง หรืื อ เผยแพร่่อย่่างกว้้ า งขวาง เนื่่� อ งในวาระครบรอบ

รถไฟหลวงกว่่า ๕๐๐ ม้้วน ถููกเก็็บลืืมอยู่่�ในตู้้�ที่่�อาคารเก่่าโรงพิิมพ์์รถไฟ ส่่งผลให้้เกิิด

๑๐๐ ปีี กองภาพยนตร์์เผยแผ่่ข่่าว กรมรถไฟหลวง หอภาพยนตร์์

การเรีียกร้้องให้้ทางราชการจััดตั้้�งหน่่วยงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�อนุุรัักษ์์ภาพยนตร์์ในประเทศ

จึึ ง ขอนำำ�บ างส่่วนของภาพยนตร์์ ใ นกรุุ นี้้� ม าจัั ด ฉายให้้ ชมบ น

ไทย ก่่อนจะสำำ�เร็็จเป็็นหอภาพยนตร์์ใน พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยฟิิล์์มเหล่่านี้้�ล้้วนเป็็นผลงาน

จอใหญ่่ พร้้อมสนทนากัับ โดม สุุขวงศ์์ ในวัันคล้้ายวัันเกิิดของ

ของกองภาพยนตร์์เผยแผ่่ข่่าว ที่่�หลวงกลการเจนจิิตได้้ถ่่ายทำำ�ไว้้ในสมััยรััชกาลที่่� ๗

หลวงกลการเจนจิิต พฤหััสบดีีที่่� ๑๖ มิิถุน
ุ ายน ๒๔๖๕ ตั้้�งแต่่เวลา

และแม้้ทั้้� งหมดจะเป็็นเพีียงเศษที่่� ถููกตัั ดออกมาจากฉบัับที่่� ฉายจริิง หรืือที่่� เรีียกว่่า

๑๔.๐๐ น. เป็็นต้้นไป ณ โรงภาพยนตร์์ศาลาศีีนิิมา หอภาพยนตร์์

Outtakes แต่่ก็็ยัังนัับได้้ว่่าคุุณค่่ามหาศาลต่่อการศึึกษาประวััติิศาสตร์์ในด้้านต่่าง ๆ

(องค์์การมหาชน)

ของไทย
บรรยายภาพ
๑.	นิิทรรศการกองภาพยนตร์์เผยแผ่่ข่่าว ภายใน
รถไฟสายภาพยนตร์์ ที่่�หอภาพยนตร์์

๕

๔

๒.

พลเอก พระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ

๓.

หลวงกลการเจนจิิต

๔.

กรุุฟิิล์์มของกองภาพยนตร์์เผยแผ่่ข่่าว

๕.

ฉลากติิดกระป๋๋องฟิิล์์มของกองภาพยนตร์์

๖.

ไตเติิลภาษาอัังกฤษของเรื่่�อง ชมสยาม ที่่�ระบุุ

กรมพระกำำ�แพงเพ็็ชรอััครโยธิิน

โดม สุุขวงส์์ ค้้นพบเมื่่�อ พ.ศ. ๒๕๒๔
เผยแผ่่ข่่าว

เครดิิตการถ่่ายภาพของหลวงกลการเจนจิิต

๖

๑๗

กิิจกรรม
เสวนาภาพยนตร์์ ศุุกร์์ที่่� ๑๐ มิิถุุนายน ๒๕๖๕

แสงฉายที่่�ไม่่เคยมอดดัับ
จาก เอส.จีี. มาร์์คอฟสกีี ถึึง
เกรีียงศัักดิ์์� ศิิลากอง

พุุทธพงษ์์ เจีียมรััตตััญญูู และ ก้้อง ฤทธิ์์ดี
� ี

จากหลัักฐานเก่่าแก่่ที่่� สุุดที่่� ค้้นพบในหนัังสืือพิิมพ์์บางกอกไตม์์ วัั นที่่� ๑๐
มิิถุุนายน ๒๔๔๐ นัับเป็็นวัันแรกที่่�มีีการฉายภาพยนตร์์แบบสาธารณะในเมืืองไทย
โดยชาวต่่างประเทศ นามว่่า เอส.จีี. มาร์์คอฟสกีี ซึ่่�งได้้นำ�ป
ำ ระดิิษฐกรรมภาพยนตร์์
ยุุคแรกของโลก มาจััดฉายแบบเก็็บค่่าเข้้าชมที่่โ� รงละครหม่่อมเจ้้าอลัังการ หรืือบริิเวณ

ชมภาพยนตร์์ ใ นเมืื อ งไทยอยู่่� ห ลายปีี ก่่อนงานจะหยุุ ด ลงเมื่่� อ

สวนรมณีีนาถ แยกสามยอด กรุุงเทพฯ ในปััจจุุบััน

ประมาณ ๕ ปีีก่่อน

หอภาพยนตร์์จึึงกำำ�หนดให้้วัันที่่� ๑๐ มิิถุุนายน เป็็น “วัันกำำ�เนิิดภาพยนตร์์

ด้้ ว ยบุุ ค ลิิ ก อัั น ร่่าเริิ ง มองโลกในแง่่ดีี เต็็ ม ไปด้้ ว ยเสีียง

ในสยาม” และจััดกิิจกรรมรวมถึึงจััดทำำ�อนุุสรณ์์เพื่่� อรำำ�ลึึกถึึงเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวอย่่าง

หััวเราะและอารมณ์์ขัน
ั มีีความกระตืือรืือร้้นที่่จ
� ะสนทนากัับทุก
ุ คน

ต่่อเนื่่� อง หนึ่่�งในนั้้�นคืือ “โรงหนัังอลัังการ” โรงภาพยนตร์์แห่่งแรกของหอภาพยนตร์์

เรื่่�องศิิลปะและภาพยนตร์์ และโอบอ้้อมอารีีกัับคนดููหนัังทุุกรุ่่�น

เมื่่�อครั้้�งที่่�ตั้้�งอยู่่�ที่่�ถนนเจ้้าฟ้้า กรุุ งเทพฯ ซึ่�่งได้้หยิิบยืืมชื่่�อมาจากโรงละครหม่่อมเจ้้า

ทำำ� ให้้ เ กรีียงศัั ก ดิ์์� มีี เพื่่� อนมากมายทั้้� ง ในไทยและต่่างประเทศ

อลัังการ สถานที่่�แรกที่่�ทำำ�ให้้ชาวไทยได้้ลืืมตาดููภาพยนตร์์

การจากไปอย่่างกะทัันหัันของเขาจึึงไม่่เพีียงแต่่เป็็นการสููญเสีีย

โรงหนัั ง อลัั ง การ เปิิ ด ใช้้ ง านเมื่่� อ ปีี ๒๕๓๐ ๙๐ ปีี ใ ห้้ ห ลัั ง จากที่่� เอส. จีี.
มาคอฟสกีี จุุดเตาฉายภาพยนตร์์ให้้ลืม
ื ตาตื่่�นขึ้้�นในประเทศไทย หาก Cinémathèque

ครั้้�งสำำ�คััญ หากแต่่ยัังนำำ�มาซึ่่�งความอาลััยและใจหายอย่่างสุุดซึ้้�ง
แก่่คนรัักหนัังจำำ�นวนมาก

Française ภาพยนตร์์สถานของฝรั่่�งเศส สามารถบ่่มเพาะผู้้�ชมให้้กลายมาเป็็นผู้้�กำำ�กับ
ั

หาก เอส. จีี. มาร์์คอฟสกีี เป็็นผู้้�ฉายแสงให้้ชาวสยามเมื่่�อ

ยุุค French New Wave ได้้ฉัน
ั ใด ก็็อาจจะพอนัับได้้ว่่า โรงหนัังเล็็ก ๆ ของหอภาพยนตร์์

๑๒๕ ปีีก่่อนได้้สัมผั
ั ส
ั กัับความมหััศจรรย์์ของภาพยนตร์์ เกรีียงศัักดิ์์�

แห่่งนี้้�เคยทำำ�หน้้าที่่�ไม่่แตกต่่างกัันฉัันนั้้�น เพราะที่่�นี่ไ่� ด้้เป็็นสถานชุุมนุม
ุ ของนัักดููหนััง

ศิิ ล ากอง ก็็ คืื อ ผู้้�ที่่� ข ยายขอบเขตและเปิิ ด โลกทัั ศ น์์ เ กี่่� ย วกัั บ

หลายคน ที่่ต่่
� อมาได้้เติิบโตเป็็นบุุคคลสำำ�คัญ
ั ในวงการภาพยนตร์์ ด้้วยบทบาทหลากหลาย

มหรสพนี้้�อย่่างมหาศาลให้้แก่่ลููกหลานของพวกเขาในอีีกศตวรรษ

แตกต่่างกัันออกไป

ต่่อมา และเนื่่� องในวัันครบรอบการฉายหนัังครั้้�งแรกในเมืืองไทย

หนึ่่�งในนั้้�นคืือ เกรีียงศัักดิ์์� ศิิลากอง ผู้้�จััดเทศกาลภาพยนตร์์ ที่่เ� พิ่่�งเสีียชีีวิิตลง

วัันศุุกร์์ที่่� ๑๐ มิิถุุนายน ๒๕๖๕ หอภาพยนตร์์จึึงขอเชิิญเพื่่� อน

เมื่่�อวัันที่่� ๒๗ มีีนาคมที่่�ผ่า่ นมา ไม่่เพีียงแต่่จะเป็็นสมาชิิกประจำำ�ของโรงหนัังอลัังการ

พี่่�น้้องด้้านภาพยนตร์์ของเกรีียงศัักดิ์์� รวมทั้้�งคนรัักหนัังทุุกท่่าน

เกรีียงศัักดิ์์�ยัังเข้้ามาร่่วมกิิจกรรมของหอภาพยนตร์์ตั้้�งแต่่แรกเริ่่�มก่่อตั้้�งในปีี ๒๕๒๗

มาร่่วมพููดคุุยแลกเปลี่่�ยนถึึงความทรงจำำ�และคุุณููปการของบุุคคล

วัันที่่�ตััวเขายัังเป็็นเพีียงนัักเรีียนขาสั้้�น เริ่่�มจากกิิจกรรมภาพยนตร์์สโมสรที่่�จััดฉาย

อัั น เป็็ น ที่่� รัั ก ผู้้�ที่่� จิิ ต วิิ ญ ญาณแห่่งการฉายหนัั ง ของเขาไม่่เคย

ตามห้้องต่่าง ๆ ของหอศิิลป เจ้้าฟ้้า ก่่อนหอภาพยนตร์์จะมีีโรงหนัังเป็็นของตััวเอง

มอดดัับลง ตราบจนวาระสุุดท้้ายของชีีวิิต

การเป็็นคนรัักหนัังผู้้�ตื่่�นตััวและสนใจใคร่่รู้้� ทำำ�ให้้เกรีียงศัักดิ์์�เป็็นคนหนึ่่�งที่่�คลุุกคลีีกัับ
หอภาพยนตร์์ในยุุคเริ่่�มต้้น จนเป็็นที่่�คุ้้�นเคยกัับเจ้้าหน้้าที่่�หลายคน และพััฒนามาเป็็น

เริ่่� มกิิ จ กรรมตั้้� ง แต่่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็็ น ต้้ น ไป ณ
หอภาพยนตร์์ (องค์์การมหาชน)

อาสาสมััครที่่�คอยช่่วยเหลืืองานต่่าง ๆ อยู่่�เป็็นประจำำ�
เวลาผ่่านไป จากนัักดููหนัังพัันธุ์์�แท้้ หรืือที่่�เรีียกกัันว่่า “ซีีเนไฟล์์” คนหนึ่่�ง
เกรีียงศัักดิ์์�ได้้ก้้าวมาขึ้้�นมาเป็็นคนจััดฉายภาพยนตร์์ผู้้�สร้้างให้้เกิิดซีีเนไฟล์์อีีกหลาย
คนในเมืืองไทย เมื่่�อเขากลายเป็็นผู้้�ก่่อตั้้�งและผู้้�อำำ�นวยการเทศกาลภาพยนตร์์ World
Film Festival of Bangkok ซึ่่�งจััดขึ้้�นระหว่่างปีี ๒๕๔๖-๒๕๕๙ รวมทั้้�งเคยเป็็นผู้้�
คััดเลืือกภาพยนตร์์ให้้กัับงาน Bangkok International Film Festival ก่่อนหน้้านั้้�น
รสนิิ ยมอัั น กว้้ า งขวางของเกรีียงศัั ก ดิ์์� ก่่อให้้ เ กิิ ด การจัั ด ฉายภาพยนตร์์
ต่่างประเทศเรื่่�องสำำ�คััญในเทศกาลดัังกล่่าว ทั้้�งยัังมีีส่่วนสำำ�คััญในการเชิิญผู้้�กำำ�กัับ
ภาพยนตร์์ระดัับโลกมาเยืือนไทย เช่่น อานเญส วาร์์ดา, ไฉ้้หมิิงเลี่่�ยง และ มิิเกล
โกเมส นอกจากนี้้� เกรีียงศัักดิ์์�ยังั ให้้โอกาสคนทำำ�หนัังไทยมากมาย ทั้้�งหนัังสั้้�นและยาว
ได้้นำ�ผล
ำ
งานมาฉายขึ้้�นจอใหญ่่ รวมทั้้�งให้้ประสบการณ์์การทำำ�งานแก่่ทีีมงานที่่�เป็็น
คนรุ่่�นหลัังอีีกจำำ�นวนมาก World Film Festival of Bangkok ของเกรีียงศัักดิ์์� หรืือที่่�
มัักเรีียกกัันว่่า “วิิกเตอร์์” จึึงเปรีียบเสมืือนตาน้ำำ�กลางทะเลทรายของวััฒนธรรมการ

เกรีียงศัักดิ์์� ศิิลากอง (เสื้้�อลาย) เมื่่�อครั้้�งที่่�มาช่่วยขายบััตรกิิจกรรมฉาย
แม่่นาคพระโขนง (๒๕๑๒) ที่่�หอภาพยนตร์์ เมื่่�อ พ.ศ. ๒๕๓๐

กิจกรรม

Shara
บรรยายโดย
ดร.ไกรวุุฒิิ จุุลพงศธร

เสาร์์ที่่� ๒๕ มิิถุุนายน ๒๕๖๕

อธิิพัันธ์์ สิิมมาคำำ�

กิิจกรรม “ทึ่่�ง! หนัังโลก x Cinema Lecture” ที่่�หอภาพยนตร์์

คาวาเสะนำำ�เสนอบรรยากาศห้้วงเวลาแห่่งการสููญเสีียคนรัักของ

ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายนนี้้� พบกัับ Shara ภาพยนตร์์ญี่่�ปุ่่�นที่่�ได้้เข้้าชิิงรางวััล

ตััวละครได้้อย่่างเจ็็บปวดและงดงามราวกัับบทกวีี แม้้สถานการณ์์ของเรื่่�อง

ปาล์์มทองคำำ� (Palme d’Or) ในสายประกวดหลัักของเทศกาลภาพยนตร์์

จะเอื้้� อให้้นำ�ำ เสนอด้้ วยอารมณ์์แบบพรั่่�งพรูู แต่่เธอกลัับเลืือกแนวทางการ

นานาชาติิเมืืองคานส์์ ประเทศฝรั่่�งเศส ประจำำ�ปีี ค.ศ. ๒๐๐๓ ผลงาน

เล่่าเรื่่�องอย่่างเรีียบง่่าย พร้้อมกัับคลี่่�คลายอย่่างมีีความหวััง คล้้ายกัับการ

ขนาดยาวลำำ�ดัั บ ที่่� ๓ ของ นาโอมิิ คาวาเสะ ผู้้�กำำ�กัั บ หญิิ ง มืื อ รางวัั ล

ปลอบประโลมและมอบแสงสว่่างให้้ แ ก่่ชีีวิิ ต มนุุ ษย์์ ทุุ ก คนว่่า เราล้้ ว นมีี

ชาวญี่่ปุ่่�
� น ผู้้�เริ่่�มต้้นเส้้นทางอาชีีพจากการเป็็นคนทำำ�สารคดีี ก่่อนจะผัันตััว

บาดแผล แต่่เราต้้องมีีความหวัังและมีีชีีวิิตเพื่่� อก้้าวข้้ามมัันไป

มาเป็็นผู้้�กำำ�กัับภาพยนตร์์ประเภทเล่่าเรื่่�อง

หนึ่่�งในความโดดเด่่นของ Shara คืืองานภาพที่่�เปรีียบดั่่� งการร่่าย

Shara ถ่่ายทอดเรื่่�องราวในช่่วงหน้้าร้้อนของวัันหนึ่่�งที่่�เมืืองนารา

เวทมนตร์์สะกด ซึ่่�งได้้รัับการกล่่าวถึึงอย่่างมาก ผ่่านหลาย ๆ ฉาก โดยเฉพาะ

ขณะที่่� ชุุนและเคย์์ เด็็กชายฝาแฝดกำำ�ลัังวิ่่�งเล่่นไปตามตรอกซอกซอยใน

ฉากเต้้นรำำ�ในเทศกาลชาระประจำำ�ปีี ฉากสำำ�คััญที่่�ถ่่ายแบบลองเทก (Long

ละแวกบ้้านที่่�ร้้างผู้้�คน ได้้เกิิดเหตุุการณ์์ประหลาดขึ้้�น เมื่่�อ เคย์์ ได้้หายตััว

Take) ในช่่วงท้้ายเรื่่�อง ซึ่่�งได้้รัับการถ่่ายทอดผ่่านภาษาภาพที่่�เคลื่่�อนไหวใน

ไปอย่่างเป็็นปริิศนา ทิ้้�งให้้ ชุุน จมอยู่่�กัับความรู้้�สึึกผิิดจนกลายเป็็นปม

ลัักษณะแฮนด์์เฮลด์์เกืือบทั้้�งเรื่่�อง ผ่่านฝีีมืือของ ยููตากะ ยามาซากิิ ผู้้�กำำ�กัับ

ติิดฝัังใจที่่�ไม่่อาจลบเลืือนได้้ ขณะที่่�เขาเติิบโตขึ้้�นในอีีก ๕ ปีีถััดมา สิ่่�งเดีียว

ภาพมากประสบการณ์์ ผู้้�เคยฝากผลงานเด่่น ๆ อย่่าง After Life (๑๙๙๘),

ที่่�ยัังคงพอเยีียวยาให้้ชุุนคลายเรื่่�องร้้ายที่่�ตามหลอกหลอนตลอดชีีวิิตเขา

Distance (๒๐๐๑) และหลัังจากถ่่ายทำำ�เรื่่�องนี้้� เขามีีผลงานคุุณภาพอย่่าง

คืือการศึึกษาต่่อในโรงเรีียนด้้านศิิลปะ เมื่่�อทุุกครั้้�งที่่�เขาวาดภาพระบาย

ต่่อเนื่่� องอีีกหลายเรื่่�องจนถึึงปััจจุุบััน ทั้้�ง Nobody Knows (๒๐๐๔), Still

ความรู้้�สึึกที่่� คั่่� งค้้ างของตัั วเองเสร็็จ ทุุกอย่่างที่่� อยู่่�รอบข้้างกลัั บดููสดใส

Walking (๒๐๐๘), After the Storm (๒๐๑๖), The Long Excuse (๒๐๑๖)

ขึ้้�นมาทัันตา

ฯลฯ นี่่�จึึงเป็็นโอกาสอัันดีีที่่�จะได้้สััมผััสงานภาพสุุดแสนวิิจิิตรของเขาบนจอ

หลัังสร้้างชื่่�อจากภาพยนตร์์เรื่่�อง Suzaku ผลงานที่่�คว้้ารางวััล

ใหญ่่ในรููปแบบฟิิล์์ม ๓๕ มม. ไปพร้้อม ๆ กััน

กล้้องทองคำำ� (Caméra d'Or) ในปีี ค.ศ. ๑๙๙๗ อัันเป็็นรางวััลยอดเยี่่�ยม

หอภาพยนตร์์ (องค์์การมหาชน) ขอเชิิญชม Shara ผลงานที่่�เปรีียบ

ที่่�เทศกาลภาพยนตร์์นานาชาติิเมืืองคานส์์มอบให้้แก่่ผลงานเรื่่�องแรกของ

เสมืือนจดหมายรัักถึึงบ้้านเกิิดของ นาโอมิิ คาวาเสะ ผู้้�กำำ�กัับหญิิงคนสำำ�คััญ

ผู้้�กำำ�กัั บหน้้าใหม่่ คาวาเสะได้้ ส านต่่อแนวทางการเล่่าเรื่่� อ งในลัั ก ษณะ

ของวงการหนัังญี่่�ปุ่่�น จัั ดฉายเพีียงรอบเดีียวในรููปแบบฟิิล์์ม ๓๕ มม. ใน

สััจนิิยม โดยใช้้กลวิิธีีการเล่่าเรื่่�องอย่่างสารคดีี เพื่่� อบัันทึึกภาพให้้ใกล้้เคีียง

วัันเสาร์์ที่่� ๒๕ มิิถุุนายน เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์์ศาลาศีีนิิมา ชั้้�น ๖

ต่่อความเป็็นจริิงมากที่่�สุุด โดยเพิ่่�มความเข้้มข้้นในกรรมวิิธีีการนำำ�เสนอ

อาคารสรรพสาตรศุุภกิิจ และร่่วมฟัังการบรรยายพิิเศษหลัังจบภาพยนตร์์โดย

มากยิ่่�งขึ้้�นใน Shara ผ่่านการเลืือกใช้้เมืืองนารา จัังหวััดบ้้านเกิิดมาเป็็น

ดร.ไกรวุุ ฒิิ จุุ ลพงศธร อาจารย์์ด้้านภาพยนตร์์ ประจำำ�คณะนิิเทศศาสตร์์

ฉากหลัังของเรื่่�องและคััดเลืือกนัักแสดงที่่�ส่่วนใหญ่่เป็็นคนจากในพื้้� นที่่�

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ที่่ศึ
� ก
ึ ษาและมีีงานเขีียนวิิชาการเกี่่ย
� วกัับผลงานของ

โดยให้้นัักแสดงเหล่่านั้้�นอาศััยอย่่างใกล้้ชิิดด้้วยกัันหลายเดืือนก่่อนการ

นาโอมิิ คาวาเสะ อย่่างต่่อเนื่่� อง

ถ่่ายทำำ�จริิง เพื่่� อให้้เกิิดภาพการแสดงที่่�สมจริิงมากที่่�สุุด

๑๙

โปรแกรมฉายภาพยนตร์์

= English Language or English Subtitles

In Memoriam ด้้วยความระลึึกถึึง
การจากไปของบุุ ค คลที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ วงการภาพยนตร์์ ไ ทยจำำ� นวนมากตั้้� ง แต่่ช่่วงปลายเดืื อ น
กุุมภาพัันธ์์ที่่�ผ่า่ นมา ทำำ�ให้้โปรแกรมภาพยนตร์์ที่่�หอภาพยนตร์์ตลอดเดืือนพฤษภาคมและมิิถุน
ุ ายน ๒๕๖๕
นี้้� ล้้วนแล้้วแต่่เป็็นผลงานที่่� จััดฉายเพื่่� อระลึึกถึึ งความทรงจำำ�อัันสวยงามที่่� พวกเขาเคยมอบให้้แก่่แฟน
ภาพยนตร์์ไทยเมื่่�อครั้้�งที่่�ยัังคงมีีชีีวิิต ไม่่ว่่าจะเป็็นตำำ�นานนัักแสดง สรพงศ์์ ชาตรีี และ เศรษฐา ศิิระฉายา
หรืือผู้้�กำำ�กัับคนสำำ�คััญ สมพงษ์์ ตรีีบุุบผา รวมถึึงดาราสาว ภััทรธิิดา พััชรวีีระพงษ์์ ผู้้�เคยร่่วมสร้้างสีีสัันให้้แก่่
โลกหนัังไทย

สรพงศ์์ ชาตรีี

(๘ ธัันวาคม ๒๔๙๒-๑๐ มีีนาคม ๒๕๖๕)
ด้้ ว ยผลงานการแสดงอัั น มากมาย
กว่่า ๕๐๐ เรื่่�อง ภาพยนตร์์ในโปรแกรมรำำ�ลึึก
สรพงศ์์ ชาตรีี ที่่คั
� ด
ั สรรมานี้้� จึึงมีีจำำ�นวนมากกว่่า
โปรแกรมปรกติิที่่�หอภาพยนตร์์เคยจััด เริ่่�มต้้น
จากกลุ่่�มผลงานเด่่น ๆ ที่่�ร่่วมงานกัับหม่่อมเจ้้า
ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล คนทำำ�หนัังผู้้�ประทานชื่่�อและ
แจ้้งเกิิดให้้แก่่เขา รวมถึึงมีีเขาเป็็นพระเอกคู่่บุ
� ญ
ุ
มายาวนาน ในโปรแกรมนี้้�มีีตั้้�งแต่่เรื่่�องแรก คืือ มัันมากัับความมืืด (๒๕๑๔)
ต่่อเนื่่� องด้้วย เขาชื่่�อกานต์์ (๒๕๑๖) เทวดาเดิินดิิน (๒๕๑๙) มืือปืืน (๒๕๒๖)
อิิสรภาพ ของ ทองพููน โคกโพ (๒๕๒๗) คนเลี้้�ยงช้้าง (๒๕๓๓) มืือปืืน 2
สาละวิิน (๒๕๓๖) เสีียดาย 2 (๒๕๓๙) และ สุุริิโยไท (๒๕๔๔)
ต่่อมาเป็็นภาพยนตร์์ที่ร่่่� วมงานกัับผู้้�กำำ�กับ
ั คนอื่่�นในช่่วงที่่เ� ขากำำ�ลังั
เป็็นพระเอกแถวหน้้า ตั้้�งแต่่ปลายทศวรรษ ๒๕๑๐-๒๕๒๐ ในกลุ่่�มนี้้มีีทั้้
� �ง
งานที่่�ได้้รัับรางวััลทางการแสดง หรืือเป็็นหมุุดหมายของวงการหนัังไทย
หรืือแสดงให้้เห็็นถึึงความเป็็นดาราเจ้้าบทบาทในหนัังหลากหลายประเภท
ทั้้�ง ประสาท (๒๕๑๘) สััตว์์มนุุษย์์ (๒๕๑๙) แผลเก่่า (๒๕๒๐) ชีีวิิตบััดซบ
(๒๕๒๐) เสืือภููเขา (๒๕๒๒) ไผ่่สีีทอง (๒๕๒๒) กามนิิต วาสิิฏฐีี (๒๕๒๔)
ไอ้้ค่่อม (๒๕๒๔) เพื่่�อน-แพง (๒๕๒๖) จัับตาย (๒๕๒๘) ตะวัันยิ้้�มแฉ่่ง
(๒๕๒๘) และปิิ ด ท้้ า ยด้้ ว ยผลงานในยุุ ค หลัั ง การเป็็ น พระเอก ได้้ แ ก่่
ภาพยนตร์์สั้้�น ๓ เรื่่�อง คน-ผู้้ถ
� ามหาตััวเอง (๒๕๓๖) ลมเยาวราช (๒๕๔๖)
ภููเก็็ต (๒๕๕๒) ไปจนถึึง อาปััติิ (๒๕๕๘) ภาพยนตร์์ขนาดยาวเรื่่�องท้้าย ๆ
ที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ชมรุ่่�นใหม่่ประจัักษ์์ได้้ถึึงพลัังทางการแสดงอัันเอกอุุของเขา
นอกจากนี้้� ยัังมีีภาพยนตร์์ผลงานการแสดงของ สรพงศ์์ ชาตรีี อีีก
บางเรื่่�องที่่�รวมอยู่่ใ� นโปรแกรมของผู้้�ล่่วงลัับท่่านอื่่�น ทั้้�ง เศรษฐา ศิิระฉายา
เรื่่�อง เก้้าล้้านหยดน้ำำ�ตา (๒๕๒๐) และ เพชฌฆาตหน้้าเป็็น (๒๕๒๕) กัับ
สมพงษ์์ ตรีีบุุบผา เรื่่�อง ไอ้้คุุณเฉิ่่�ม (๒๕๒๐) และ ทรามวััยใจเด็็ด (๒๕๒๐)
แม้้จะทราบดีีว่่า ชุุดภาพยนตร์์ทั้้� งหมดนี้้�ไม่่มีีทางจะครอบคลุุม
บริิบทการแสดงอัันกว้้างขวาง ยาวนาน และมีีปริิมาณมากมายมหาศาล
ของพระเอกตลอดกาลผู้้�นี้้�ได้้ทั้้�งหมด อย่่างไรก็็ตาม หอภาพยนตร์์หวัังว่่า
ในจำำ�นวนเพีียงเสี้้�ยวหนึ่่�งที่่�คััดมานี้้�คงจะพอทำำ�ให้้แฟน ๆ ได้้คลายคิิดถึึง
และเปิิดโอกาสให้้คนรุ่่�นหลัังได้้ตระหนัักว่่าเขามีีสถานะที่่�ยิ่่�งใหญ่่เพีียงใด
ในประวััติิศาสตร์์ภาพยนตร์์ไทย

คนเลี้้�ยงช้้าง The Elephant Keeper
(Thailand / 1990 / 136 min)
๒๕๓๓ / กำำ�กัับโดย ม.จ.ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล /
สร้้างโดย พร้้อมมิิตรภาพยนตร์์ / นำำ�แสดง
โดย สรพงศ์์ ชาตรีี, ดวงเดืื อ น จิิ ไ ธสงค์์ ,
รณ ฤทธิิชััย, วิิชุุดา มงคลเขตร์์ / ความยาว
๑๓๖ นาทีี

เรื่่�องราวของ บุุญส่่ง ชาวบ้้านป่่า
ที่่� สืื บท อดอาชีีพควาญช้้ า งมาตั้้� ง แต่่
บรรพบุุรุุษ กัับ คำำ�รณ เจ้้าหน้้าที่่�ป่า่ ไม้้
ผู้้�เคร่่งครัั ด ต่่อหน้้า ที่่� วัั น หนึ่่� ง บุุ ญ ส่่ง
ได้้ ช่่ วยให้้ คำำ� รณ รอดพ้้ น จากการถููกยิิ ง จากพวกลัั ก ลอบตัั ด ไม้้
ต่่อมา เมื่่�อคำำ�รณรู้้�ข่่าวว่่าบุุญส่่งกลายไปเป็็นแรงงานในขบวนการ
ค้้ าไม้้เถื่่� อน เขาจึึงพยายามหยุุ ดยั้้�ง จนเป็็นเหตุุให้้ทั้้� งคู่่�ถููกคุุกคาม
เอาชีีวิิต
รอบฉาย:
อาทิิตย์์ที่่� ๑ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 1 May / 13.00
พฤหััสบดีีที่่� ๑๒ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 12 May / 13.00

อิิสรภาพ ของ ทองพููน โคกโพ
Citizen 2
(Thailand / 1984 / 115 min)

๒๕๒๗ / กำำ�กัับโดย ม.จ.ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล /
สร้้างโดย พร้้อมมิิตรภาพยนตร์์ / นำำ�แสดง
โดย สรพงศ์์ ชาตรีี, วิิชุุดา มงคลเขตร์์, สุุเชาว์์
พงษ์์วิิไล / ความยาว ๑๑๕ นาทีี

ภาคต่่อของ ทองพููน โคกโพ
ราษฎรเต็็ ม ขั้้� น เล่่าเรื่่� อ งราวหลัั ง พ้้ น
โทษออกจากคุุกของทองพููน อดีีตคนขัับแท็็กซี่่�ที่่�ตกเป็็นผู้้�ต้้ องหา
จากคดีีฆาตกรรม แม้้จะได้้อิิสรภาพ เขายัังต้้องดิ้้�นรนเพื่่� อให้้ได้้รัับ
การยอมรัับ แต่่แล้้วสถานการณ์์ก็็บีีบบัังคัับให้้ทองพููนต้้องกลัับมา
หยิิบปืืนฆ่่าคนอีีกครั้้�ง

รอบฉาย:
อาทิิตย์์ที่่� ๑ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 1 May / 15.30
อัังคารที่่� ๑๐ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 10 May / 13.00

สััตว์์มนุุษย์์

๒๕๑๙ / กำำ�กัั บ โดย วิิ นิิ จ ภัั ก ดีีวิิ จิิ ต ร / สร้้ า งโดย
บางกอกการภาพยนตร์์ / นำำ�แสดงโดย กรุุง ศรีีวิิไล,
สรพงศ์์ ชาตรีี, อรััญญา นามวงษ์์ / ความยาว ๑๒๘ นาทีี

ผลงานการแสดงรางวัั ลตุ๊๊� ก ตาทอง
เรื่่�องแรกของ สรพงศ์์ ชาตรีี ในบทบาทของ ชด
ชายหนุ่่�มที่่�ครอบครััวถููกรัังแกจากผู้้�มีีอิิทธิิพล
ในท้้ อ งที่่� จนเขาต้้ อ งกลายเป็็ น คนนอกกฎหมายเพื่่� อ แก้้ แ ค้้ น ให้้ แ ก่่
ครอบครััว ในขณะเดีียวกััน ช้้อย พี่่�สาวของชด กลัับต้้องจำำ�ยอมไปอยู่่�
บ้้านเจ้้าสััวเพื่่� อขััดดอกให้้แก่่พ่่อ จนทำำ�ให้้เธอถููกข่่มเหงทางร่่างกายและ
จิิตใจจากทั้้�งเจ้้าสััวและลููกชาย

มัันมากัับความมืืด

ฟิิล์ม
์ ๓๕ มม.

๒๕๑๔ / กำำ�กับ
ั โดย ม.จ.ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล /
สร้้างโดย ละโว้้ภาพยนตร์์ / นำำ�แสดงโดย
สรพงศ์์ ชาตรีี, นััยนา ชีีวานัันท์์ / ความยาว
๑๔๑ นาทีี

ภาพยนตร์์เรื่่�องแรกที่่� สรพงศ์์
ชาตรีี รัับบทนำ�ำ เรื่่�องราวของ ธงชััย

รอบฉาย: อัังคารที่่� ๓ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
	อัังคารที่่� ๑๗ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

นัั ก วิิ ทย าศาสตร์์ และ เสก ลููกศิิ ษย์์ ห นุ่่� ม ได้้ เ ดิิ น ทางไปตรวจสอบ

สุุริโิ ยไท

พบว่่าที่่นั่่
� น
� า้ นร้้างไปภายในชั่่�วข้้ามคืืน เหลืือเพีียงเศษ
� ได้้กลายเป็็นหมู่่บ้

ปรากฏการณ์์หิน
ิ อุุกกาบาตที่่ต
� กลงมายัังหมู่่บ้
� า้ นคนน้ำำ� แต่่พวกเขากลัับ

๒๕๔๔ / กำำ�กัับโดย ม.จ.ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล / สร้้างโดย พร้้อมมิิตรภาพยนตร์์ /
นำำ� แสดงโดย ม.ล.ปิิ ย าภัั ส ร์์ ภิิ ร มย์์ ภัั ก ดีี, ศรัั ณ ยูู วงษ์์ ก ระจ่่าง, พงษ์์ พัั ฒ น์์
วชิิรบรรจง, ฉััตรชััย เปล่่งพานิิช, สรพงศ์์ ชาตรีี / ความยาว ๓๐๐ นาทีี

โครงกระดููกของชาวบ้้านเท่่านั้้�นที่่�เป็็นร่่องรอยของเบาะแส
รอบฉาย: อัังคารที่่� ๑๐ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
เสาร์์ที่่� ๑๔ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผลงานระดัั บปรากฏการณ์์ของ ม.จ.ชาตรีีเฉลิิม ยุุ คล ฉบัับ
ความยาว ๕ ชั่่�วโมง เล่่าเรื่่�องราวประวัั ติิศาสตร์์พงศาวดารในสมััย
กรุุงศรีีอยุุธยาตอนต้้น ผ่่านเหตุุการณ์์ที่เ่� กิิดขึ้้�นกัับพระสุุริโิ ยไท พระมเหสีี
ของสมเด็็จพระมหาจัักรพรรดิิ ตั้้�งแต่่ขณะทรงพระเยาว์์จนถึึงวีีรกรรม
ซึ่่�งยอมสละชีีพแทนพระสวามีีในสงครามยุุทธหัต
ั ถีีกัับกองทััพพม่่า
รอบฉาย: พุุธที่่� ๔ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น

ตะวัันยิ้้�มแฉ่่ง

๒๕๒๘ / กำำ�กัับโดย กำำ�ธร ทััพคััลไลย /
สร้้ า งโดย สยามสตาร์์ / นำำ� แสดงโดย
สรพงศ์์ ชาตรีี, ปิิ ย ะมาศ โมนยะกุุ ล /
ความยาว ๑๒๒ นาทีี

เรื่่� องราววุ่่� น ๆ เมื่่� อคณะ
นัักมานุุษยวิทย
ิ ากลุ่่�มหนึ่่�งเดิินทางไปศึึกษาชนเผ่า่ มลาบรีี (ผีีตองเหลืือง)

ไอ้้ค่่อม

แต่่กลัับไปจัับ แฉ่่ง ชายหนุ่่�มเชื้้�อสายไทยใหญ่่จากหมู่่�บ้้านตะวัันโด่่ง

๒๕๒๔ / กำำ�กับ
ั โดย คิิด สุุวรรณศร / สร้้างโดย สหมงคล
ฟิิล์ม
์ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล / นำำ�แสดงโดย สรพงศ์์ ชาตรีี,
จารุุณีี สุุขสวััสดิ์์� / ความยาว ๑๒๓ นาทีี

กลัับมายัังกรุุงเทพฯ เพราะเข้้าใจผิิดว่่าเขาเป็็นชาวเผ่่า เมื่่�อความจริิง
ถููกเปิิด เผย แฉ่่งจึึ ง ต้้ อ งพาคณะสำำ�รวจกลัั บไปค้้ น หาชนเผ่่ามลาบรีี

ค่่อม ชายหนุ่่�มรููปร่่างหน้้าตาอััปลัก
ั ษณ์์

ตััวจริิง

แต่่มีีหััวใจอัันบริิสุทธิ์์
ุ ที่
่� วัังมอบให้้แก่่ เรไร ลููกสาว
� ห
แสนสวยของคนที่่�เกลีียดเขาจัับใจ เพราะเชื่่�อ

รอบฉาย: พฤหััสบดีีที่่� ๑๒ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ว่่าเด็็กหลัังค่่อมที่่�เกิิดมาจะนำำ�ความฉิิบหายมาสู่่�หมู่่�บ้้าน ค่่อมจึึงต้้อง

	พุุธที่่� ๑๘ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

พิิสููจน์์ให้้เห็็นถึึงความรััก ความเสีียสละที่่ย
� ากจะหาได้้จากคนปกติิทั่่�วไป

จัับตาย

รอบฉาย: ศุุกร์์ที่่� ๖ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
	พุุธที่่� ๑๘ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

เพื่่� อน-แพง

DCP

๒๕๒๘ / กำำ�กัับโดย โสภณ เจนพานิิช / สร้้างโดย
วีีซีี โปรโมชั่่�นแอนด์์พิิคเจอร์์ / นำำ�แสดงโดย สรพงศ์์
ชาตรีี, อัั จ ฉราภรณ์์ โสมวิิ ภ าต, รณ ฤทธิิ ชัั ย /
ความยาว ๑๐๔ นาทีี

ภาพยนตร์์ ที่่� ดัั ด แปลงจากเรื่่� องสั้้� น

๒๕๒๖ / กำำ�กัับโดย เชิิด ทรงศรีี / สร้้างโดย เชิิดไชยภาพยนตร์์ / นำำ�แสดงโดย
สรพงศ์์ ชาตรีี, คนึึงนิิจ ฤกษะสาร, ชณุุตพร วิิศิษฏ
ิ โสภณ / ความยาว ๑๓๒ นาทีี

ชั้้�นครููของ มนััส จรรยงค์์ เรื่่�องราวของ พร

ภาพยนตร์์ที่่� เชิิด ทรงศรีี ดััดแปลงจากเรื่่�องสั้้�นของยาขอบ

นัักโทษผู้้�มีีความประพฤติิที่่�ดีี จนเป็็นที่่�รัก
ั ของ

ว่่าด้้วยโศกนาฏกรรมความรัักของหนุ่่�มสาวแห่่งท้้องทุ่่�ง ระหว่่าง ลอ
ชายหนุ่่�มผู้้�ผิิดคำำ�สาบานกัับ เพื่่� อนและแพง สองพี่่�น้้องผู้้�มีีใจรัักชาย
คนเดีียวกััน โดยสอดแทรกวิิถีีชีีวิต
ิ ชาวไทยในช่่วงประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๖

หััวหน้้าผู้้�คุุมอย่่าง สกล ทว่่า พรกลัับไปชอบผู้้�หญิิงคนเดีียวกัับ ประสิิทธิ์์�
ผู้้�คุุ มอีี กคน ความรัั ก สามเส้้ า เกิิ ด เป็็ น ชนวนให้้ พ รต้้ อ งหลบหนีีจาก
นัักโทษชั้้�นดีีต้้องกลายเป็็นนัักโทษจัับตาย

เอาไว้้อย่่างกลมกลืืน
รอบฉาย: เสาร์์ที่่� ๗ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
	ศุุกร์์ที่่� ๒๐ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

รอบฉาย: ศุุกร์์ที่่� ๑๓ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
พฤหััสบดีีที่่� ๒๖ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

DCP

แผลเก่่า The Scar

(Thailand / 1977 / 132 min)
๒๕๒๐ / กำำ�กัับโดย เชิิด ทรงศรีี / สร้้างโดย เชิิดไชยภาพยนตร์์ / นำำ�แสดงโดย
สรพงศ์์ ชาตรีี, นัันทนา เงากระจ่่าง, เศรษฐา ศิิระฉายา / ความยาว ๑๓๒ นาทีี

ชุุดภาพยนตร์์สั้้�นสรพงศ์์ (๑๐๒ นาทีี)
ลมเยาวราช

ภาพยนตร์์ระดัับปรากฏการณ์์ที่่�สร้้างจากวรรณกรรมขึ้้�นหิ้้�ง

๒๕๔๖ / กำำ�กัับโดย ชููเกีียรติิ ศัักดิ์์�วีีระกุุล / นำำ�แสดงโดย
สรพงศ์์ ชาตรีี, สิิริิยากร พุุกกะเวส, พิิมพ์์พรรณ บููรณะ
พิิมพ์์, ปวีีณ ลี้้�ชาญกุุล / ความยาว ๔๗ นาทีี

ของ ไม้้ เมืืองเดิิม ซึ่ง�่ หอภาพยนตร์์บููรณะขึ้้�นใหม่่จากฟิิล์ม
์ ในการอนุุรัก
ั ษ์์

ภาพยนตร์์ สั้้� น สมัั ย เป็็ น นัั ก ศึึ ก ษาของ

เล่่าเรื่่�องราวโศกนาฏกรรมของ ขวััญและเรีียม คู่่�รัก
ั แห่่งท้้องทุ่่�งบางกะปิิ

ชููเกีียรติิ ศัักดิ์์�วีีระกุุล เล่่าเรื่่�องราวความสััมพัันธ์์ของครอบครััวคนไทย

ที่่�สาบานกัับเจ้้าพ่่อไทรว่่าจะซื่่�อสััตย์์ต่่อกััน แต่่พ่่อของเรีียมกลัับกีีดกััน

เชื้้�อสายจีีนในย่่านเยาวราช ผ่่านตััวละครเด็็กหนุ่่�มกำำ�พร้้าที่่�อาศััยอยู่่กั
� บ
ั

ด้้วยการขายเรีียมให้้ไปอยู่่�กัับ คุุณนายทองคำำ� ที่่�บางกอก เมื่่�อเรีียม

อาม่่าและน้้าสาวผู้้�ออกจากบ้้านไปนานก่่อนจะกลัับมาพร้้อมเด็็กในท้้อง

กลัับมาเยี่่�ยมบ้้าน ขวััญก็็พบว่่าเธอดููสููงส่่งจนไม่่เหมืือนเรีียมคนเดิิม

ภููเก็็ต

อีีกต่่อไป
รอบฉาย: เสาร์์ที่่� ๑๔ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sat 14 May / 15.30
	ศุุกร์์ที่่� ๒๐ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 20 May / 13.00

DCP

เทวดาเดิินดิิน

๒๕๑๙ / กำำ�กัับโดย ม.จ.ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล / สร้้างโดย
พร้้ อ มมิิ ต รภาพยนตร์์ , ไฟว์์ ส ตาร์์ โปรดัั ก ชั่่� น /
นำำ� แสดงโดย สรพงศ์์ ชาตรีี, วิิ ย ะดา อุุ ม าริิ น ทร์์ ,
ต่่อลาภ กำำ�พุุศิริิ ิ, กิิตติิ ดััสกร / ความยาว ๑๕๓ นาทีี

ผลงานภาพยนตร์์สั้้น
� ของ อาทิิตย์์ อััสสรััตน์์ ที่่�นำ�ำ สรพงศ์์ ชาตรีี
มาประกบคู่่�กัับนางเอกเกาหลีีชื่่� อดััง ผ่่านเรื่่�องราวของ จิิน ดาราสาว
จากเกาหลีีใต้้ที่่�เดิินทางมาพัักร้้อนที่่�ภููเก็็ต และได้้พบกัับ พงษ์์ คนขัับรถ

คน-ผู้้�ถามหาตััวเอง

๒๕๓๖ / กำำ�กับ
ั โดย เชิิด ทรงศรีี / นำำ�แสดงโดย สรพงศ์์ ชาตรีี / ความยาว ๒๕ นาทีี

ผลงานของ เชิิด ทรงศรีี ที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ Southern Winds
ภาพยนตร์์ พิิ เ ศษฉลองครบรอบ ๒๕ ปีี อ าเซีียน ซึ่่� ง ประกอบด้้ ว ย

เรื่่�องราวของกลุ่่�มวััยรุ่่�นที่่�ทำำ�งานเถื่่�อน

ภาพยนตร์์ ๔ เรื่่�องย่่อย โดยผู้้�กำำ�กัับจาก ๔ ชาติิ (ไทย อิินโดนีีเซีีย

เริ่่�มจากขนยาเสพติิด ขโมยของ ปล้้นร้้านทอง

ฟิิลิิปปิน
ิ ส์์ และญี่่�ปุ่่�น) นำำ�แสดงโดย สรพงศ์์ ชาตรีี ในบทบาทนัักธุุรกิิจ

ขโมยรถ และฆ่่าคน พวกเขาใช้้ชีีวิิตอย่่างอิิสระ

ใหญ่่ที่่�หวนกลัับไปยัังอดีีตอัันงดงามในวััยเยาว์์ที่่�บ้้านเกิิด

และไม่่เกรงกลัั ว กฎหมาย จนได้้ รัั บ ฉายาว่่า
“เทวดาเดิินดิิน” แต่่ก็็ถููกตำำ�รวจตามล่่าจนต้้องหนีีลงใต้้
รอบฉาย: เสาร์์ที่่� ๒๑ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
พฤหััสบดีีที่่� ๒๖ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

เขาชื่่�อกานต์์

๒๕๕๒ / กำำ�กัับโดย อาทิิตย์์ อััสสรััตน์์ / นำำ�แสดงโดย สรพงศ์์ ชาตรีี, อิิมซููจอง /
ความยาว ๓๐ นาทีี

ฟิิล์ม
์ ๓๕ มม.

๒๕๑๖ / กำำ�กัับโดย ม.จ.ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล / สร้้างโดย ละโว้้ภาพยนตร์์ / นำำ�แสดง
โดย สรพงศ์์ ชาตรีี, นััยนา ชีีวานัันท์์, ภิิญโญ ทองเจืือ / ความยาว ๑๕๓ นาทีี

ภาพยนตร์์ที่่�ดััดแปลงมาจากนิิยายเรื่่�องสำำ�คััญของ สุุวรรณีี
สุุคนธา เล่่าเรื่่�องราวของ หมอกานต์์ หมอหนุ่่�มที่่�มีีอุุดมการณ์์แรงกล้้า
และเลืือกไปทำำ�งานเป็็นหมอชนบท ที่่�นั่่�นไม่่ใช่่แค่่ต้้องดููแลรัักษาคนไข้้
เขายัังต้้องรัับมือ
ื กัับเหล่่าข้้าราชการในท้้องถิ่่�น ซึ่�ง่ ไม่่พอใจที่่�หมอกานต์์
มาเปิิ ด เผยเรื่่� องการคอร์์ รัั ปชัั น ภายใน จนกลายเป็็ น การต่่อสู้้�เชิิ ง
อุุดมการณ์์ที่่�ดุเุ ดืือด แต่่เขายัังคงตั้้�งมั่่�นว่่าจะสู้้�กัับระบบคอร์์รัปชั
ั น
ั นี้้�จน
ตััวตาย
รอบฉาย: เสาร์์ที่่� ๒๑ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
อาทิิตย์์ที่่� ๒๙ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๔๕ น.

รอบฉาย: อาทิิตย์์ที่่� ๒๙ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
พฤหััสบดีีที่่� ๙ มิิถุุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประสาท

๒๕๑๘ / กำำ�กับ
ั โดย เปี๊๊�ยก โปสเตอร์์, เริิงศิิริิ ลิิมอัก
ั ษร / สร้้างโดย เริิงศิิริิ / นำำ�แสดง
โดย กรุุง ศรีีวิิไล, สรพงศ์์ ชาตรีี, ภิิญโญ ทองเจืือ, ทััศน์์วรรณ เสนีีย์์วงศ์์ ณ อยุุธยา,
มยุุรฉััตร เหมืือนประสิิทธิเิ วช, เปีียทิิพย์์ คุ้้�มวงศ์์ / ความยาว ๙๑ นาทีี

พรรััชนีี นัักเขีียนสาวอาศััยอยู่่�กัับ อนัันต์์ สามีีผู้้�ร่ำำ�รวยแต่่มีี
โรคภััยรุม
ุ เร้้า วัันหนึ่่�ง เนติิญา เศรษฐิินีีม่่ายที่่เ� พิ่่�งหายออกจากโรงพยาบาล
โรคประสาท ได้้มาพัักตากอากาศที่่�บ้้านของทั้้�งคู่่�ในพััทยา พร้้อมด้้วย
นพ น้้องชายที่่�เป็็นจิิตรกร แต่่ อรอนงค์์ แฟนของนพ กลัับตามมาราวีี
เขาถึึ ง ที่่� นี่่� เมื่่� อ ความรู้้�สึึ ก อัั น เปราะบางของผู้้�คนที่่� ต่่ างโหยหาสิ่่� ง ที่่�
ขาดหายไปได้้มาเผชิิญหน้้ากััน เรื่่�องราวจึึงบานปลายเกิินกว่่าจะคาดเดา
รอบฉาย: เสาร์์ที่่� ๒๘ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
	ศุุกร์์ที่่� ๑๗ มิิถุุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

ชีีวิิตบััดซบ Damn Life

(Thailand / 1977 / 107 min)
๒๕๒๐ / กำำ�กัับโดย เพิ่่�มพล เชยอรุุณ / สร้้างโดย มููฟวิ่่�งพิิคเจอร์์ / นำำ�แสดงโดย
สรพงศ์์ ชาตรีี, เปีียทิิพย์์ คุ้้�มวงศ์์, ภิิญโญ ปานนุ้้�ย / ความยาว ๑๐๗ นาทีี

ครููทม เป็็นสามีีของ ฤดีี ช่่างเสริิมสวย ผู้้�มีีโอกาสพบปะผู้้�คน
มากมาย ในขณะที่่� ตััวเขาเองกลัับไม่่ค่่อยมีีเวลาให้้ครอบครััวเพราะ
หน้้าที่่�การงาน จนทำำ�ให้้ ฤดีี เผลอใจให้้แก่่ชายอื่่� นเพื่่� อบำำ�บััดความเหงา
รวมทั้้�งเติิมเต็็มความรู้้�สึึกที่่�ว่่าสามีีของเธอไม่่ร่ำำ�รวย
รอบฉาย: พุุธที่่� ๑ มิิถุุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 1 Jun / 13.00
	ศุุกร์์ที่่� ๑๗ มิิถุุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 17 Jun / 13.00

เสืือภููเขา

ฟิิล์ม
์ ๓๕ มม.

๒๕๒๒ / กำำ�กัับโดย คมน์์ อรรฆเดช / สร้้างโดย โคลีีเซี่่�ยมฟิิล์์ม / นำำ�แสดงโดย
สรพงศ์์ ชาตรีี, จารุุณีี สุุขสวััสดิ์์�, นิิจ อลิิษา / ความยาว ๑๑๔ นาทีี

เรื่่�องราวของหนุ่่�มชาวเขาเผ่่าแม้้วผู้้�มีีความเก่่งกาจรอบด้้าน
จนได้้ชื่่�อว่่าเป็็น “เสืือภููเขา” เขาจำำ�ต้้องออกตามล่่า มููเซอดำำ� คู่่�แค้้นที่่�
มาพรากเมีียเขา รวมทั้้� ง บุุ ก ปล้้ น ฆ่่าคนในหมู่่� บ้้ า นแม้้ ว จนวอดวาย
ในขณะเดีียวกัันก็็ต้้องหนีีการไล่่ล่่าจากทั้้�งทหารรัับจ้้าง และแม้้วนัักล่่า
มืือพระกาฬ โดยมีีสาวแม้้วผู้้�ปลอมเป็็นชายคอยช่่วยเหลืือเขาอยู่่ห่่
� าง ๆ

ไผ่่สีีทอง

๒๕๒๒ / กำำ�กัั บ โดย แสนยากร / สร้้ า งโดย วีีรกรณ์์
โปรดัั ก ชั่่� น / นำำ� แสดงโดย สรพงศ์์ ชาตรีี, สุุ พ รรษา
เนื่่� องภิิรมย์์, นิิรุุตติ์์� ศิิริิจรรยา / ความยาว ๑๑๑ นาทีี

รอบฉาย: ศุุกร์์ที่่� ๓ มิิถุุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
พฤหััสบดีีที่่� ๙ มิิถุุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

ไผ่่ นัักศึึกษาผู้้�ยากจนและทำำ�งานทุุกอย่่าง
เพื่่� อหาทุุนส่่งเสีียตััวเองเรีียน โดยมีีความฝัันอยาก
จะเป็็นนัักประพัันธ์์ จนกระทั่่�ง เขาได้้เข้้าไปทำำ�งานที่่�โรงพิิมพ์์แห่่งหนึ่่�ง
ที่่�มีี ขนิิษฐา ลููกสาวเจ้้าของโรงพิิมพ์ซึ่
์ �ง่ เป็็นเพื่่� อนร่่วมคณะ แม้้ตอนแรก
เธอจะไม่่ชอบหน้้าเขา แต่่ต่่อมาความสััมพัันธ์์ของทั้้�งคู่่�กลัับก่่อตััวเป็็น
ความรััก ทำำ�ให้้ ไผ่่ เกิิดแรงบัันดาลใจที่่�จะแต่่งบทประพัันธ์์ของตััวเอง
ขึ้้�นมา

กามนิิต วาสิิฏฐีี

๒๕๒๔ / กำำ�กัับโดย พรพจน์์ / สร้้างโดย โอลิิมปิค
ิ ฟิิล์์ม / นำำ�แสดงโดย สรพงศ์์
ชาตรีี, เนาวรััตน์์ ยุุกตะนัันท์์, เศรษฐา ศิิระฉายา / ความยาว ๑๓๐ นาทีี

ภาพยนตร์์ที่่�ดััดแปลงจากนวนิิยายอิิงพระพุุทธศาสนาเรื่่�องดััง
เรื่่�องราวของ กามนิิต หนุ่่�มเจ้้ าสำำ�ราญ ผู้้�ชอบเที่่� ยวเตร่่ แต่่วัั นหนึ่่� ง
กลัับไปตกหลุุมรัก
ั สาวงามชื่่� อ วาสิิฏฐีี ทว่่าเธอนั้้�นกลัับเป็็นที่่�หมายปอง
ของ สาตาเคีียร บุุ ต รชายคนเดีียวของประธานมนตรีีแห่่งโกสัั มพีี

รอบฉาย: พุุธที่่� ๑ มิิถุุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

ศึึกชิิงรัักหัักสวาททำำ�ให้้กามนิิตเกิิดความทุุกข์์ระทมใจ

พฤหััสบดีีที่่� ๒๓ มิิถุุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

รอบฉาย: อัังคารที่่� ๗ มิิถุุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
พฤหััสบดีีที่่� ๒๓ มิิถุุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

อาปััติิ

๒๕๕๘ / กำำ�กับ
ั โดย ขนิิษฐา ขวััญอยู่่� / สร้้างโดย สหมงคล
ฟิิล์์ม อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล / นำำ�แสดงโดย ชาลีี ไตรรััตน์์,
พลอย ศรนริินทร์์, สรพงศ์์ ชาตรีี / ความยาว ๘๓ นาทีี

เสีียดาย 2 Daughter 2
(Thailand / 1996 / 115 min)

ภาพยนตร์์ที่่�กลายเป็็นปรากฏการณ์์แห่่ง
ปีี ๒๕๕๘ เล่่าเรื่่�องราวของ ซััน เด็็กหนุ่่�มถููกพ่่อ
บัังคัับให้้มาบวชเณรเพื่่� อดััดนิิสัย
ั แต่่เณรซัันกลัับยังั ใช้้ชีีวิิตเหมืือนปกติิ
และได้้มีีความสััมพัันธ์์กัับ ฝ้้าย สาววััยรุ่่�นท้้องถิ่่�น การกระทำำ�ที่่�ท้้าทาย
อาบััติินี้้� ทำำ�ให้้เณรซัันต้้ องเข้้าไปพััวพัันกัับเหตุุการณ์์ลึึกลัับ รวมทั้้� ง
ความผิิดที่่�เคยทำำ�ไว้้ในอดีีต

ภาพยนตร์์ที่่�ได้้รัับรางวััลตุ๊๊�กตาทองมากถึึง ๑๒ รางวััล รวมถึึง
รางวััลนัักแสดงนำำ�ชายยอดเยี่่�ยมของ สรพงศ์์ ชาตรีี เล่่าเรื่่�องราวของ
โรส เด็็ ก สาวผู้้�เคราะห์์ ร้้ า ยติิ ด เชื้้� อ เอชไอวีีจากการรัั บบริิ จ าคเลืื อ ด
ต่่อมาเธอตััดสิินใจหนีีออกจากบ้้าน และได้้อาศััยอยู่่กั
� บ
ั เพื่่� อนรุ่่�นพี่่ที่
� เ่� ป็็น

รอบฉาย: พฤหััสบดีีที่่� ๒ มิิถุุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้้�ป่่วยโรคเอดส์์เช่่นเดีียวกััน โดยมีีนัักข่่าวสาวที่่�คอยสืืบเสาะหาข้้อมููล

	อัังคารที่่� ๒๑ มิิถุุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

มืือปืืน 2 สาละวิิน Salween

๒๕๓๙ / กำำ�กัับโดย ม.จ.ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล / สร้้างโดย สหมงคลฟิิล์์ม อิินเตอร์์
เนชั่่�นแนล, พร้้อมมิิตรภาพยนตร์์ / นำำ�แสดงโดย มาริิสา อานิิต้้า, สรพงศ์์ ชาตรีี,
วิิชุุดา มงคลเขตร์์ / ความยาว ๑๑๕ นาทีี

เพื่่� อทำำ�รายการโทรทััศน์์ให้้สัังคมได้้รัับรู้้�และเข้้าใจผู้้�ที่่�ป่ว่ ยเป็็นโรคนี้้�

DCP

(Thailand / 1993 / 129 min)
๒๕๓๖ / กำำ�กัับโดย ม.จ.ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล / สร้้างโดย
พร้้อมมิิตรภาพยนตร์์ / นำำ�แสดงโดย สรพงศ์์ ชาตรีี,
ฉััตรชััย เปล่่งพานิิช, นพพล โกมารชุุน, สิิรคุุปต์์ เมทะนีี,
วิิชุุดา มงคลเขตร์์, ปวีีณา ชารีีฟสกุุล / ความยาว ๑๒๙
นาทีี

เรื่่�องราวของนายตำำ�รวจหนุ่่�มไฟแรง ร.ต.ท.
ดนััย ดุุลยพินิ
ิ จ
ิ ที่่�ถููกย้้ายไปประจำำ�การที่่�ตำำ�บลฟ้า้ สููงป่่าสััก ติิดชายแดน
พม่่า โดยมีีแม่่น้ำำ�สาละวิินขวางกั้้�น ที่่�นั่่�นเขาต้้องเผชิิญกัับความขััดแย้้ง
ระหว่่างกองกำำ�ลัังปลดปล่่อยกะเหรี่่�ยงกัับกองทััพพม่่า และนายทุุนที่่�
หาผลประโยชน์์จากความขััดแย้้งนี้้�
รอบฉาย: ศุุกร์์ที่่� ๓ มิิถุุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 3 Jun / 13.00
พฤหััสบดีีที่่� ๓๐ มิิถุน
ุ ายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 30 Jun / 15.30

รอบฉาย: อัังคารที่่� ๒๑ มิิถุน
ุ ายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 21 Jun / 13.00
พฤหััสบดีีที่่� ๓๐ มิิถุน
ุ ายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 31 Jun / 13.00

มืือปืืน

ฟิิล์ม
์ ๓๕ มม.

๒๕๒๖ / กำำ�กัับโดย ม.จ.ชาตรีีเฉลิิม ยุุคล / สร้้างโดย นิิวพร้้อมมิิตรภาพยนตร์์,
ซีี.เอส.พีี. โปรดัักชั่่�น, วีีซีี โปรโมชั่่�นแอนด์์พิิคเจอร์์ / นำำ�แสดงโดย สรพงศ์์ ชาตรีี,
รณ ฤทธิิชััย, ชาลิิตา ปััทมพัันธุ์์� / ความยาว ๑๔๑ นาทีี

ผลงานการแสดงภาพยนตร์์ เ รื่่� อ งสำำ�คัั ญ ที่่� สุุ ด เรื่่� อ งหนึ่่� ง ของ
สรพงศ์์ ชาตรีี ในบทบาท จ่่าสมหมาย ช่่างตััดผมขาพิิการผู้้�มีีเบื้้� องหลััง
เป็็นมืือปืืนเพื่่� อหาเลี้้�ยงชีีพตนและลููกชาย จนต้้องโคจรมาเผชิิญหน้้า
กัับ สารวัั ตรธนูู มืือปราบเจ้้ าของฉายา “ไอ้้ มืือดำำ�” อัั นนำำ�ไปสู่่�การ
เปิิดเผยเบื้้� องลึึกที่่�ไม่่มีีใครเคยล่่วงรู้้�
รอบฉาย: อาทิิตย์์ที่่� ๒๖ มิิถุุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

เศรษฐา ศิิ ระฉายา

(๖ พฤศจิิกายน ๒๔๘๗ - ๒๐ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๕)
แม้้จะเป็็นที่่�จดจำำ�ในฐานะตำำ�นานนัักร้้องผู้้�
ยิ่่�งใหญ่่ แต่่ปฏิิ เสธไม่่ได้้ ว่่ า เศรษฐา ศิิระฉายา
นัั บ เป็็ น นัั ก แสดงภาพยนตร์์ ค นสำำ�คัั ญ คนหนึ่่� ง
ของวงการ จากผลงานการแสดงมากกว่่าร้้อยเรื่่�อง
ในโปรแกรมรำำ�ลึก
ึ ถึึงศิิลปิน
ิ ผู้้�มีีความสามารถรอบ
ด้้านท่่านนี้้� หอภาพยนตร์์จััดฉายงานแสดงเรื่่�อง
สำำ�คััญ ทั้้�ง ฝ้้ายแกมแพร (๒๕๑๘) ผลงานแจ้้งเกิิดในโลกภาพยนตร์์
ที่่� เขาคว้้ ารางวัั ลตุ๊๊�กตาทองมาครองได้้ และ ชื่่�นรััก (๒๕๒๒) ซึ่�่งเขา
รัับบทพระเอกคู่่�กัับ อรััญญา นามวงษ์์ คู่่�รัักในชีีวิิตจริิง นอกจากนี้้�ยัังมีี
หนัังเพลงเรื่่�องเด่่น ๆ ที่่�เขาทั้้� งร้้องและเล่่น ได้้แก่่ มนต์์รัักแม่่น้ำำ�มููล

มนต์์รัักแม่่น้ำำ�มููล

DCP

๒๕๒๐ / กำำ�กัั บ โดย พงษ์์ ศัั ก ดิ์์�
จัั น ทรุุ ก ขา / สร้้ า งโดย ดวงกมล
มหรสพ / นำำ� แสดงโดย สมบัั ติิ
เมทะนีี, นััยนา ชีีวานัันท์์, เปีียทิิพย์์
คุ้้�มวงศ์์ , เนาวรัั ต น์์ ยุุ ก ตะนัั น ท์์ ,
สุุริย
ิ า ชิินพัันธุ์์�, เศรษฐา ศิิระฉายา /
ความยาว ๑๑๓ นาทีี

เรื่่�องราวความรัักความสััมพัันธ์์ของหนุ่่�มสาวหลายชีีวิิตแห่่ง
ลุ่่�มแม่่น้ำำ�มููล ไม่่ว่่าจะเป็็น ครููตะวััน ครููใหญ่่ของโรงเรีียนในหมู่่�บ้้าน
ผู้้�พยายามเอาชนะใจ สายไหม คุุณหมอคนงาม แคน หนุ่่�มนัักร้้อง
เจ้้ า เสน่่ห์์ ผู้้�เข้้ า กรุุ ง เทพฯ เพื่่� อ หวัั ง เป็็ น นัั ก ร้้ อ งดัั ง นำำ� เงิิ น มาไถ่่ถอน
หนี้้�สิินให้้ครอบครััวของ คำำ�หล้้า คนรััก และ พิิณ ครููบ้้านนอกจน ๆ
ผู้้�เฝ้้าเพ้้อรำำ�พัันถึึง เดืือน ซึ่่�งถููกพรากไปอยู่่�กัับครอบครััวเศรษฐีี และ

(๒๕๒๐) และ เก้้าล้้านหยดน้ำำ�ตา (๒๕๒๐) รวมถึึงบทสมทบที่่�โดดเด่่น

กำำ�ลัังจะลงเอยกัับหนุ่่�มเมืืองกรุุง

อีีกหลายเรื่่�อง ไม่่ว่่าจะเป็็น ร้้ายก็็รััก (๒๕๒๒) ยอดรัักผู้้ก
� อง (๒๕๒๔)

รอบฉาย: ศุุกร์์ที่่� ๑๓ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

เพชฌฆาตหน้้าเป็็น (๒๕๒๕) และผลงานยุุคหลััง บิ๊๊�กบอย (๒๕๕๓)

	อัังคารที่่� ๒๔ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ในขณะเดีียวกััน ยัังมีีผลงานเรื่่�องอื่่�น ๆ ของเขารวมอยู่่ใ� นโปรแกรมของ
สรพงศ์์ ชาตรีี ทั้้�ง แผลเก่่า (๒๕๒๐) กัับ กามนิิต วาสิิฏฐีี (๒๕๒๔) และ
สมพงษ์์ ตรีีบุุบผา เรื่่�อง ทรามวััยใจเด็็ด (๒๕๒๐) อีีกด้้วย

เพชฌฆาตหน้้าเป็็น

๒๕๒๕ / กำำ�กัับโดย ชาย มีีคุุณสุุต / สร้้างโดย มีีคุุณสุุต
ภาพยนตร์์ / นำำ�แสดงโดย สรพงศ์์ ชาตรีี, เศรษฐา
ศิิระฉายา, พอเจตน์์ แก่่นเพชร, วิิฑููรย์์ กรุุ ณา, วีีนััส
ทิิพยจัันทร์์ / ความยาว ๑๑๑ นาทีี

หนึ่่�งในผลงานเด่่นของ เศรษฐา ศิิระฉายา
ในบท มหาฉ่ำำ� พระผู้้�เคร่่งศาสนา แต่่กลัับพบ
เหตุุการณ์์สะเทืือนใจเมื่่�อสมภารที่่�เขาเคารพรัักถููกกลุ่่�มโจรร้้ายฆ่่าตาย
เขาจึึงตััดสิินใจสึึกออกมาเพื่่� อแก้้แค้้น โดยมีีเป้้าหมายอยู่่ที่
� ่� หิิน หััวหน้้า
โจร ที่่�หลบหนีีอยู่่�กัับ นายใหญ่่ ผู้้�มีีอิิทธิพ
ิ ล ในขณะเดีียวกััน สองพี่่�น้อ
้ ง
เพลิิงและแพน ก็็กำำ�ลังั วางแผนแก้้แค้้นให้้พ่่อที่่�ถููกนายใหญ่่ฆ่่าตายเพื่่� อ
แย่่งชิิงที่่�ดิิน
รอบฉาย: พฤหััสบดีีที่่� ๕ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
	อัังคารที่่� ๑๗ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ร้้ายก็็รััก

DCP

๒๕๒๒ / กำำ�กับ
ั โดย ชุุมพร เทพพิิทัักษ์์ / สร้้างโดย พีี.78
โปรดัักชั่่�น / นำำ�แสดงโดย ไพโรจน์์ สัังวริิบุุตร, เนาวรััตน์์
ยุุกตะนัันท์์, เศรษฐา ศิิระฉายา / ความยาว ๑๑๕ นาทีี

หลัังจากที่่� พ่่อยิิงแม่่เสีียชีีวิิ ต แอนนี่่�จึึง
ต้้ อ งไปอาศัั ย อยู่่� กัั บป้้ า เพลิิ น ซึ่่� ง เลี้้� ย งดููเธอดั่่� ง
ลููกในไส้้ ในขณะที่่�ป้า้ เพลิินเองก็็มีีลููกชายสองคน
คืือ ทวน ผู้้�เป็็นสุุภาพบุุรุุษเอาการเอางาน และ ทด ซึ่่�งมีีนิิสััยเจ้้าชู้้�และ
เกเร เพราะมีีพ่่อคอยให้้ท้้ายอยู่่�เสมอ แต่่นานวัันเข้้า แอนนี่่ก
� ลัับเผลอ

บิ๊๊ก
� บอย

๒๕๕๓ / กำำ�กับ
ั โดย มณฑล อารยางกููร / สร้้างโดย
เอ็็ม เทอร์์ตี้้ไ� นน์์ / นำำ�แสดงโดย เศรษฐา ศิิระฉายา,
โทนี่่� รากแก่่น, รััตนารััตน์์ เอื้้�อทวีีกุุล / ความยาว
๑๐๑ นาทีี

โป้้ หนุ่่� มนัั ก ศึึ ก ษาผู้้�อยากเป็็ น
นัักเต้้นบีีบอย เพื่่� อ ให้้ ส าวที่่� ต นแอบรัั ก มา
สนใจ จึึ งขอแม่่มาฝึึกฝนที่่� กรุุ งเทพฯ โดย
อ้้างว่่าจะมาดููแล ปู่่�ปุุน ซึ่่�งเป็็นไม้้เบื่่� อไม้้เมากัันมาตั้้�งแต่่เขายัังเด็็ก เมื่่�อ
มาถึึ ง โป้้ ก็็ ต้้ อ งพบปู่่�ปุุ น ในมาดเพลย์์ บ อยกระชากวัั ย จนเขาจำำ� แทบ
ไม่่ได้้ แม้้จะยัังคงเขม่่นใส่่กัันตั้้�งแต่่แรกเจอ แต่่สองปู่่�หลานก็็ได้้เรีียนรู้้�
ซึ่่�งกัันและกััน ผ่่านการตระเวนฝึึกวิิชาบีีบอยของโป้้
รอบฉาย: พฤหััสบดีีที่่� ๒ มิิถุุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
	พุุธที่่� ๒๙ มิิถุุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ยอดรัักผู้้�กอง

๒๕๒๔ / กำำ�กัั บ โดย สมเดช สัั น ติิ ป ระชา /
สร้้างโดย พููนทรััพย์์โปรดัั คชั่่�น / นำำ�แสดงโดย
จตุุพล ภููอภิิรมย์์, เนาวรััตน์์ ยุุกตะนัันท์์, เศรษฐา
ศิิระฉายา, ล้้อต๊๊อก, พิิศมััย วิิไลศัักดิ์์� / ความยาว
๑๑๔ นาทีี

เศรษฐา ศิิระฉายา รัับบทเป็็น อ่ำำ�
เพื่่� อนเลืือดสุุพรรณที่่ติ
� ด
ิ ตาม พััน เนติิบัณ
ั ฑิิต
หนุ่่� ม ไปสมัั ค รเข้้ า เกณฑ์์ ท หารเพื่่� อ ศึึ ก ษา
ชีีวิิตทหาร พัันกัับอ่ำำ�ถููกขอตััวไปเป็็นทหารรัับใช้้ที่่�บ้้านผู้้�พัันผวน ที่่�นั่่�น
พัันได้้พบกัับ ผู้้�กองฉวีีผ่่อง ด้้วยความใกล้้ชิด
ิ ทำำ�ให้้พัน
ั ตกหลุุมรัก
ั ผู้้�กอง
แต่่ก็็ถููกกีีดกัันจากผู้้�พัันผวนและคุุณนายไสววงศ์์ เพราะดููแคลนว่่าเขา

มีีใจให้้ทด แม้้ว่่าเขาจะเลวร้้ายในสายตาคนอื่่�นเพีียงใดก็็ตาม

เป็็นเพีียงแค่่ทหารเกณฑ์์

รอบฉาย: ศุุกร์์ที่่� ๖ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

รอบฉาย: อัังคารที่่� ๗ มิิถุุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

เสาร์์ที่่� ๒๘ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

	พุุธที่่� ๒๒ มิิถุุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

เก้้าล้้านหยดน้ำำ�ตา

สมพงษ์์ ตรีีบุุบผา

(๑๑ มิิถุน
ุ ายน ๒๔๘๘ - ๒๖ มีีนาคม ๒๕๖๕)

๒๕๒๐/ กำำ�กัับโดย สายยนต์์ ศรีีสวััสดิ์์� / สร้้าง
โดย เมโทรฟิิล์์ม / นำำ�แสดงโดย สรพงศ์์ ชาตรีี,
เนาวรััตน์์ ยุุกตะนัันท์์, เศรษฐา ศิิระฉายา, ดอน
สอนระเบีียบ / ความยาว ๑๑๓ นาทีี

สมพงษ์์ ตรีีบุุ บผ า เป็็น คนทำำ�หนััง
ที่่� เคยสร้้างเสีียงหััวเราะและความสุุขให้้แก่่

เรื่่� องราวการดวลเพลงสตริิ ง

แฟน ๆ หนัังไทย โดยเฉพาะในช่่วงทศวรรษ

คอมโบระหว่่างวง พีี เอ็็ม ไฟว์์ ของ ดอน

๒๕๒๐ ที่่เ� ขามีีผลงานภาพยนตร์์ตลกยอดนิิยม

และพรรคพวก กัับ เดอะ ฮอต เปปเปอร์์

ออกมาหลายเรื่่�อง จนได้้รัับฉายาว่่า “เศรษฐีี

ของ ต้้อย และสมาชิิก ซึ่่�งต่่างได้้อัันดัับ
หนึ่่�งในสายของตน และต้้องมาแข่่งขัันกัันเพื่่� อชิิงชนะเลิิศ แต่่ระหว่่าง
ทางที่่� จ ะไปถึึ ง เส้้ น ชัั ย แห่่งการประลองกัั น ด้้ ว ยเสีียงเพลงบนเวทีี
พวกเขาต่่างยัังมีีเรื่่�องราวความรัักที่่�ต้้องคอยแก้้ปัญ
ั หาให้้ลุุล่่วง
รอบฉาย: อัังคารที่่� ๑๔ มิิถุุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

อารมณ์์ขััน” ในโปรแกรมนี้้�ได้้นำ�ำ เอางานระดัับปรากฏการณ์์ของเขา
มาจััดฉายทั้้�ง ไอ้้คุุณเฉิ่่�ม (๒๕๒๐) และ เทพบุุตรต๊๊ะติ๊๊�งโหน่่ง (๒๕๒๐)
รวมทั้้�ง ทรามวััยใจเด็็ด (๒๕๒๐) ภาพยนตร์์ที่่�ร่่วมงานกัับทั้้�ง สรพงศ์์
ชาตรีี และ เศรษฐา ศิิ ร ะฉายา สองนัั ก แสดงที่่� เ พิ่่� ง จากไปเช่่นกัั น
นอกจากนี้้�ยังั มีี กามเทพหััวเราะ (๒๕๒๑) ผลงานสนุุก ๆ ที่่ห
� อภาพยนตร์์

	ศุุกร์์ที่่� ๒๔ มิิถุุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

เคยนำำ�ฟิิล์์มในการอนุุรัักษ์์มาสแกนภาพใหม่่

ฝ้้ายแกมแพร

ทรามวััยใจเด็็ด

๒๕๑๘ / กำำ�กัับโดย ปริิญญา ลีีละศร / สร้้าง
โดย นภาสิิริภ
ิ าพยนตร์์ / นำำ�แสดงโดย นาท ภููว
นััย, อรััญญา นามวงษ์์, ดวงดาว จารุุ จิินดา,
เศรษฐา ศิิระฉายา / ความยาว ๑๓๐ นาทีี

๒๕๒๐ / กำำ�กัับโดย สมพงษ์์ ตรีีบุุบผา / สร้้าง
โดย ตรีีบุุบผาฟิิล์์ม / นำำ�แสดงโดย สรพงศ์์
ชาตรีี, มยุุรา ธนะบุุตร, เศรษฐา ศิิระฉายา /
ความยาว ๙๘ นาทีี

ภาพยนตร์์ที่่� เศรษฐา ศิิระฉายา

ร้้อยตำำ�รวจเอกพรหมทััต และ

คว้้ารางวััลตุ๊๊�กตาทอง สาขาผู้้�แสดงสมทบ

สิิบโทเบิ้้�ม ได้้รัับหน้้าที่่�เป็็นผู้้�ฝึึกตำำ�รวจ

ชายยอดเยี่่�ยมมาครอง เล่่าเรื่่�องราวของ

หญิิ ง โดยการฝึึ ก ครั้้� ง นี้้� พ รหมทัั ต ได้้

ทมนััย และ จารวีี ผู้้�บัังเอิิ ญพบกัันบน
รถไฟ ทั้้�งสองแข่่งกัันโอ้้อวดว่่าตนเองเป็็นลููกเศรษฐีี โดยต่่างเอาชื่่�อและ
สถานะของลููกเจ้้านายมาแอบอ้้างเป็็นว่่าเป็็นตนเอง ด้้วยความอยาก
เอาชนะกััน ทั้้�งคู่่จึ
� งึ ได้้แต่่งงานกัับลููกเจ้้านายของอีีกฝั่่�ง แต่่กลัับต้้องแลก
กัับชีีวิิตคู่่�ที่่�ไม่่มีีความสุุข

จัับตามอง อุุมากร นฤมิิต เนื่่� องจากมีี
นามสกุุลเหมืือนนายตำำ�รวจที่่�ตนนัับถืือ การที่่�พรหมทััตสนใจอุุมากร
ทำำ�ให้้เธอเป็็นที่่�ริษย
ิ าของ อััญชลีี และ จริินทร์์ เพื่่� อนร่่วมฝึึกของเธอ แต่่
ต่่อมา พวกเขาก็็ต้้องร่่วมมืือกัันในการสืืบคดีีสำำ�คััญ
รอบฉาย: อัังคารที่่� ๓ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

รอบฉาย: เสาร์์ที่่� ๑๘ มิิถุุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
	พุุธที่่� ๒๙ มิิถุุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

	พุุธที่่� ๒๕ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ชื่่�นรััก

เทพบุุตรต๊๊ะติ๊๊�งโหน่่ง

๒๕๒๒ / กำำ�กัับโดย ม.จ.ทิิพยฉััตร ฉััตรชััย /
สร้้างโดย เอเพ็็กซ์์ โปรดัักชั่่�น / นำำ�แสดงโดย
เศรษฐา ศิิระฉายา, อรััญญา นามวงษ์์ / ความ
ยาว ๑๑๘ นาทีี

๒๔๒๐ / กำำ�กัับโดย สมพงษ์์ ตรีีบุุบผา / สร้้าง
โดย ไฟว์์สตาร์์ โปรดัักชั่่�น / นำำ�แสดงโดย เด่่น
ดอกประดู่่�, เด๋๋อ ดอกสะเดา, เทพ โพธิ์์�งาม,
ลลนา สุุลาวััลย์์ / ความยาว ๙๔ นาทีี

ผลงานภาพยนตร์์เรื่่�องเด่่นที่่�สุุด

หนึ่่�งในหน้้าสำำ�คััญของประวััติิ-

เรื่่�องหนึ่่�งของ เศรษฐา ศิิระฉายา เรื่่�องราว

ศาสตร์์ภาพยนตร์์ไทย เมื่่�อตลกคาเฟ่่

ของ ฤทธิิ ร งค์์ นัั ก เรีียนโข่่งจอมแก่่น

ได้้ รัับโอกาสแสดงภาพยนตร์์ในบทนำำ�

หัั ว โจกของห้้ อ งที่่� เ รีียนอย่่างไรก็็ เ รีียน
ไม่่จบ เดืือดร้้อนถึึง ดารา ครููสาวคนใหม่่ที่่�ต้้องมาเคี่่�ยวเข็็ญเขาเป็็น
พิิเศษ เนื่่� องจากสงสารที่่�พ่่อแม่่ต้้องทำำ�งานอย่่างหนัักเพื่่� อส่่งเสีียให้้เรีียน
แต่่ฤทธิิรงค์์ยังั คงทำำ�เป็็นไม่่สนใจ และเอาแต่่ร้้องเพลงแซวครููและตั้้�งตน
เป็็นไม้้เบื่่� อไม้้เมากัับครูู
รอบฉาย: เสาร์์ที่่� ๑๘ มิิถุุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
	ศุุกร์์ที่่� ๒๔ มิิถุุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

จนกลายเป็็นขวััญใจคนทั่่� วประเทศใน
ยุุคนั้้�น เล่่าเรื่่�องราวของ เด่่น ผู้้�ได้้รัับรางวััลจากรายการเป็็นเงิินจำำ�นวน
มาก และมีีเจ้้าหน้้าที่่�สาวพาเขาและเพื่่� อน คืือ เด๋๋อ กัับ เทพ เที่่�ยวจน
ทั่่�วพััทยา จนเกิิดเป็็นเรื่่�องราวชวนหััว ในขณะเดีียวกััน เด่่นกลัับเกิิด
หลงรัักเจ้้าหน้้าที่่�คนสวยที่่�ดููแลพวกเขาเป็็นอย่่างดีี

สนัับสนุุน
ไฟล์์ภาพยนตร์์โดย

รอบฉาย: พฤหััสบดีีที่่� ๕ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
	พุุธที่่� ๒๕ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ภััทรธิิดา พัั ชรวีีระพงษ์์

ไอ้้คุุณเฉิ่่�ม

(๑๓ กัันยายน ๒๕๒๗ - ๒๔ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๕)

๒๕๒๐ / กำำ�กัับโดย สมพงษ์์ ตรีีบุุบผา / สร้้างโดย
ตรีีบุุ บผ าฟิิ ล์์ ม / นำำ� แสดงโดย สรพงศ์์ ชาตรีี,
เนาวรััตน์์ ยุุกตะนัันท์์, มยุุรา ธนะบุุตร, กรุุง ศรีีวิิไล /
ความยาว ๑๐๔ นาทีี

การเสีียชีีวิิ ต ของ แตงโม-ภัั ท รธิิ ด า
พัั ช รวีีระพงษ์์ ได้้ ส ร้้ า งความสะเทืื อ นใจและ

ความวุ่่� น วายเกิิ ด ขึ้้� น เมื่่� อโชคชะตา

กลายเป็็นปรากฏการณ์์สำำ�คััญของสัังคมไทยใน

เล่่นตลกกัับ ชอบ ขยัันขััด ช่่างขััดรองเท้้า ที่่�ไป
สมััครงาน แต่่กลัับถููกลัักพาตัั วเพราะคิิ ดว่่าเป็็นเจ้้าของบริิษััท และ
ต่่อมากลัับได้้บัังเอิิญช่่วยลููกสาวเจ้้าของบริิษััทคนนั้้�น ในขณะที่่�เพื่่� อน
ของเขา ดัับ อารมณ์์เสีีย คนตาบอดขายหมากฝรั่่�ง ได้้ตามจีีบ จิิตตรีี
ลููกสาวของเสี่่�ยใหญ่่ แต่่เสี่่�ยผู้้�นี้้ก
� ลัับกำำ�ลัังถููกคนร้้ายหมายปอง

แต่่แตงโมก็็ มีีผล งานการแสดงภาพยนตร์์ อ ยู่่�
จำำ�นวนหนึ่่�ง ในโปรแกรมนี้้�ได้้เลืือกเอา นาค รัักแท้้ วิิญญาณ ความตาย
(๒๕๔๘) ซึ่�ง่ เป็็นภาพยนตร์์ที่่�เธอแสดงนำำ�อย่่างโดดเด่่นและกำำ�ลังั อยู่่ใ� น
ช่่วงรุ่่�งเรืืองที่่�สุด
ุ มาจััดฉายเพื่่� อรำำ�ลึึกถึึงคืืนวัันที่่�เธอเคยสุุกสกาวอยู่่บ
� น
ฟากฟ้้าวงการบัันเทิิงไทย

รอบฉาย: พุุธที่่� ๘ มิิถุุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
	อัังคารที่่� ๑๔ มิิถุุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

กามเทพหััวเราะ

ช่่วงผ่า่ นมา แม้้จะเติิบโตจากวงการละครโทรทััศน์์

DCP

๒๕๒๑ / กำำ�กัับโดย สมพงษ์์ ตรีีบุุบผา /
สร้้างโดย แวว โปรดััคชั่่�น / นำำ�แสดงโดย
วิิฑููรย์์ กรุุ ณา, ลลนา สุุลาวััลย์์, นิิรุุตติ์์� ศิิริิ
จรรยา / ความยาว ๑๒๐ นาทีี

เรื่่�องราวชวนหััวของ ดร.สัันดร
หนุ่่�มหล่่อนัักเรีียนนอกที่่�เพิ่่�งเดิินทาง
กลัับมายัังประเทศไทย เขามีีความฝัันที่่�อยากจะออกเดิินทางไปสำำ�รวจ
สะดืือทะเล โดยได้้เพื่่� อน ๆ และครอบครััวมาช่่วยกัันในภารกิิจต่่อเรืือ
ดำำ�น้ำ�ำ แต่่เมื่่�อพวกเขานำำ�เรืือออกทะเลจริิง ๆ ภารกิิจกลัับไม่่เป็็นดั่่�งที่่�
คาดฝััน ขณะเดีียวกัันเขาก็็แอบมีีใจให้้ หมีี น้้องสาวของหมุุย เพื่่� อนสนิิท
ของเขา แม้้ว่่าเขาจะมีีคู่่�หมั้้�นอยู่่�แล้้วก็็ตาม
รอบฉาย: พุุธที่่� ๘ มิิถุุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
	พุุธที่่� ๒๒ มิิถุุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

โปรแกรมภาพยนตร์์โลก
ภาพยนตร์์เยอรมััน
สนัับสนุุนโดย สถาบัันเกอเธ่่ ประเทศไทย

Alle Anderen (Everyone Else)

นาค รัักแท้้ วิิญญาณ ความตาย
Ghose of Mae Nak
(Thailand / 2005 / 101 min)

๒๕๔๘ / กำำ�กัับโดย มาร์์ก ดััฟฟิิลด์์ / สร้้างโดย Box
Office Entertainment, De Warrenne Pictures /
นำำ� แสดงโดย ศิิ วัั ฒ น์์ โชติิ ชัั ยชริิ น ทร์์ , ภัั ท รธิิ ด า
พััชรวีีระพงษ์์ / ความยาว ๑๐๑ นาทีี

ภาพยนตร์์ที่่�นำ�ตำ
ำ ำ�นานผีีแม่่นาคพระโขนงไทยมาบอกเล่่า
ใหม่่โดยผู้้�กำำ�กัับต่่างประเทศ เล่่าเรื่่�องราวของ มาก และ นาค คู่่�รัก
ั หนุ่่�ม
สาวที่่�ตััดสิินใจซื้้�อบ้้านทรงไทยอายุุกว่่าร้้อยปีีแถวพระโขนงเพื่่� อเป็็น
เรืือนหอ แต่่หลัังวัันแต่่งงาน มากกลัับพบว่่าเข็็มกลััดโบราณที่่�เขาซื้้�อมา
เพื่่� อเป็็นของขวัั ญแต่่งงานกลัับถููกขโมยไปจากบ้้านหลัังนี้้� และการ
ติิดตามหััวขโมยทำำ�ให้้เขาถููกทำำ�ร้า้ ยจนสาหััส เป็็นเหตุุให้้นาคที่่�ต้้องการ
ช่่วยคนรัักได้้พบกัับตำำ�นานแม่่นาคพระโขนง และพยายามไขปริิศนา
ของเข็็มกลััดโบราณลึึกลัับชิ้้�นนี้้�
รอบฉาย: เสาร์์ที่่� ๗ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sat 7 May / 15.30
พฤหััสบดีีที่่� ๑๙ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 19 May / 13.00

Das Vorspiel
(The Audition)

(Germany, France / 2019 / 99 min)
๒๕๖๒ / กำำ�กัับโดย Ina Weisse / นำำ�แสดงโดย
Nina Hoss, Sophie Rois, Thorsten Merten /
ความยาว ๙๙ นาทีี (ภาษาเยอรมััน คำำ�บรรยาย
ภาษาไทยและอัังกฤษ)

(Germany / 2009 / 119 min)
๒๕๕๒ / กำำ�กับ
ั โดย Maren Ade / นำำ�แสดงโดย Lars Eidinger,
Birgit Minichmayr, Hans-Jochen Wagner / ความยาว ๑๑๙
นาทีี / ภาษาเยอรมัันและอิิตาลีี คำำ�บรรยายภาษาอัังกฤษ)

สำำ� เร็็ จ ในชีีวิิ ต ได้้ ผัั น ตัั ว มาเป็็ น ครููประจำำ� โรงเรีียนสอนดนตรีีมัั ธยม

ภาพยนตร์์รางวััลหมีีเงิินขวััญใจคณะกรรมการ

สำำ� เร็็ จ ที่่� ยัั ง มาไม่่ถึึ ง ด้้ ว ยความทะเยอทะยานและความลุ่่� ม หลงที่่�

และนัักแสดงนำำ�หญิิงยอดเยี่่ยม
� จากเทศกาลภาพยนตร์์
นานาชาติิเบอร์์ลิิน ครั้้�งที่่� ๕๙ ว่่าด้้วยเรื่่�องราวความสััมพัันธ์์ของคู่่�รัักคู่่�หนึ่่�ง
เมื่่�อช่่วงเวลาแห่่งการพัักผ่่อนในช่่วงหน้้าร้้อนที่่�เกาะซาร์์ดิิเนีีย กลัับกลาย

อัันนา นัักไวโอลิินที่่�ไม่่ประสบความ
แห่่งหนึ่่�ง แม้้ชีีวิิตจะเป็็นไปอย่่างราบรื่่� น แต่่เธอก็็มัักเฝ้้าฝัันถึึงความ
เพิ่่�มมากขึ้้�น ทำำ�ให้้เธอมัักใช้้เวลาอยู่่กั
� บ
ั อเล็็กซานเดอร์์ ลููกศิิษย์ห
์ นุ่่�มวััย
๑๒ ปีี ผู้้�อยู่่� ใ ต้้ ก ารดููแลสำำ� หรัั บ การฝึึ ก ซ้้ อ มเพื่่� อ เตรีียมสอบแข่่งขัั น
จนทำำ�ให้้เริ่่�มละเลยครอบครััวตัั วเอง และนำำ�พาให้้ชีีวิิตการแต่่งงาน

เป็็นบททดสอบชีีวิิตคู่่�ครั้้�งสำำ�คััญ

ตกอยู่่�ในภาวะวิิกฤติิ

รอบฉาย: อาทิิตย์์ที่่� ๘ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 8 May / 13.00

รอบฉาย: อาทิิตย์์ที่่� ๕ มิิถุุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 5 Jun / 15.30

พฤหััสบดีีที่่� ๑๙ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 19 May / 15.30

	พุุธที่่� ๑๕ มิิถุุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 15 Jun /15.30

ภาพยนตร์์สเปน
สนัับสนุุนโดย
สถานเอกอััครราชทููตสเปนประจำำ�ประเทศไทย

Vacas (Cows)

Au Hasard Balthazar

(France, Sweden / 1966 / 95 min)
๒๕๐๙ / กำำ�กับ
ั โดย Robert Bresson / นำำ�แสดงโดย
Anne Wiazemsky, Walter Green, François
Lafarge / ความยาว ๙๕ นาทีี (ภาษาฝรั่่� ง เศส
คำำ�บรรยายภาษาอัังกฤษ)

(Spain / 1992 / 96 min)
๒๕๓๕ / กำำ�กับ
ั โดย Julio Medem / นำำ�แสดงโดย Emma
Suárez, Carmelo Gómez, Ana Torrent / ความยาว
๙๖ นาทีี (ภาษาสเปน คำำ�บรรยายภาษาอัังกฤษ)

เริ่่�มต้้นขึ้้�น เมื่่�อมัันถููกใช้้แรงงานอย่่างหนัักในไร่่ ตามที่่�เจ้้าของคนแล้้ว

เหตุุการณ์์วุ่่�นวายที่่�เกิิดขึ้้�นในแคว้้นบาสก์์

คนเล่่าต้้องการให้้ทำำ� ชีีวิิตของบััลธาซาร์์ถููกเล่่าคู่่�ขนานไปกัับชีีวิิตของ

ที่่�เริ่่�มต้้นขึ้้�นพร้้อมกัับสงครามการ์์ลิส
ิ ต์์ เมื่่�อปีี ค.ศ.
๑๘๗๕ และจบลงระหว่่างสงครามกลางเมืืองสเปน เมื่่�อปีี ค.ศ. ๑๙๓๖
ผ่่านความไม่่ลงรอยระหว่่างสองครอบครััวถึึง ๓ รุ่่�นที่่�กิินเวลายาวนาน
กว่่า ๖๐ ปีี

เรื่่�องราวของ บััลธาซาร์์ ลาตััวหนึ่่�งที่่�
เคยอยู่่�อย่่างมีีความสุุขในฐานะของสััตว์์เลี้้�ยง แต่่ความทุุกข์์ทรมานก็็

มารีี เด็็กหญิิงที่่�เคยดููแลมัันในวััยเยาว์์ ผู้้�ซึ่่�งเติิบโตและมีีชะตากรรมที่่�
ต้้องทนทุุกข์์ไม่่ต่่างกััน
รอบฉาย: เสาร์์ที่่� ๔ มิิถุุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sat 4 Jun / 15.30
	พุุธที่่� ๑๕ มิิถุุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 15 Jun / 13.00

รอบฉาย: อาทิิตย์์ที่่� ๒๒ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 22 May / 13.00
	อัังคารที่่� ๓๑ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 31 May / 13.00

ภาพยนตร์์ญี่่�ปุ่่�น
สนัับสนุุนโดย เจแปนฟาวน์์เดชั่่�น กรุุงเทพฯ

Cría Cuervos

(Spain / 1976 / 105 min)
๒๕๑๙ / กำำ�กัับโดย Carlos Saura / นำำ�แสดงโดย Ana
Torrent, Conchita Pérez, Mayte Sanchez, Geraldine
Chaplin / ความยาว ๑๐๕ นาทีี (ภาษาสเปน คำำ�บรรยาย
ภาษาอัังกฤษ)

ภาพยนตร์์ชิ้้�นเอกของวงการหนัังสเปน
ผลงานที่่� ส ะท้้ อ นให้้ เ ห็็ น ภาพของประเทศในช่่วงสิ้้� น สุุ ด ยุุ ค ระบอบ
เผด็็ จ การของนายพลฟรัั ง โก ถ่่ายทอดผ่่ า นมุุ มม องอัั น ไร้้ เ ดีียงสาที่่�
พร่่าเลืื อนระหว่่างความจริิงและจิิ นตนาการของ อนา เด็็ กหญิิงวัั ย
๘ ขวบจากครอบครััวชนชั้้� นกลาง ผู้้�ต้้ องรัับมืือกัั บสถานการณ์์การ
สููญเสีียแม่่ของตััวเอง
รอบฉาย: อาทิิตย์์ที่่� ๑๒ มิิถุน
ุ ายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 12 Jun / 15.30
	อัังคารที่่� ๒๘ มิิถุน
ุ ายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 28 May / 13.00

ภาพยนตร์์ฝรั่่ง� เศส
สนัับสนุุนโดย สถานเอกอััครราชทููต
ฝรั่่�งเศสประจำำ�ประเทศไทย, สถาบัันฝรั่่�งเศสประจำำ�ประเทศไทย

Petit paysan (Bloody Milk)

(France / 2017 / 90 min)
๒๕๖๐ / กำำ�กัับโดย Hubert Charuel / นำำ�แสดงโดย
Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Isabelle Candelier /
ความยาว ๙๐ นาทีี (ภาษาฝรั่่�งเศส คำำ�บรรยายภาษา
ไทย)

ภาพยนตร์์ ร างวัั ลนัั ก แสดงนำำ�ช ายและ
ผลงานเรื่่�องแรกยอดเยี่่ยม
� จากเวทีีซีีซาร์์อวอร์์ดส์์ ประจำำ�ปีี ค.ศ. ๒๐๑๘
เมื่่�อวััวตััวหนึ่่�งในฟาร์์มเกิิดล้้มป่่วย ปิิแอร์์ ชาวนาซึ่่�งรัักและผููกพัันกัับ
ฝููงวััว จึึงยอมทำำ�ทุุกวิิถีีทางที่่�จะรัักษาชีีวิิตของพวกมัันที่่�เหลืือเอาไว้้
รอบฉาย: พุุธที่่� ๑๑ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
อาทิิตย์์ที่่� ๒๒ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

Moving

ฟิิล์ม
์ ๑๖ มม.

๒๕๓๖ / กำำ�กัั บ โดย SÔMAI Shinji / นำำ� แสดง
โดย NAKAI Kiichi, SAKURADA Junko, TABATA
Tomoko / ความยาว ๑๒๔ นาทีี (ภาษาญี่่� ปุ่่� น
คำำ�บรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์์ที่่�ได้้รับคั
ั ัดเลืือกให้้เข้้าฉาย
ในสายการประกวดรอง Un Certain Regard
ของเทศกาลภาพยนตร์์นานาชาติิเมืืองคานส์์
เรื่่� องราวการก้้ า วข้้ า มพ้้ น วัั ย ของ เรนโกะ
เด็็ ก หญิิ ง ที่่� ต้้ อ งผ่่ า นสถานการณ์์ อัั น ยากลำำ�บ าก เมื่่� อ พ่่อแม่่ของเธอ
ตััดสิินใจแยกทางกััน เธอรู้้�สึึกอึึดอััดกัับเงื่่�อนไขที่่�เข้้มงวดในสััญญาที่่�แม่่
ร่่างขึ้้�น จึึงพยายามวางแผนให้้พ่่อแม่่กลัับมาอยู่่ด้
� ้วยกัันดัังเดิิม วัันหนึ่่�ง
เธอบัังเอิิญพบกัับชายแก่่คนหนึ่่�ง ผู้้�ที่่ส
� อนให้้เธอรู้้�จัักลืืมเรื่่�องราวในอดีีต
รอบฉาย: พุุธที่่� ๑๑ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
อาทิิตย์์ที่่� ๑๕ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

Tragedy of W

ฟิิล์ม
์ ๑๖ มม.

๒๕๒๗ / กำำ�กัับโดย SAWAI Shin'ichirô / นำำ�แสดง
โดย YAKUSHIMARU Hiroko, MITA Yoshiko, SERA
Masanori / ความยาว ๑๐๘ นาทีี (ภาษาญี่่�ปุ่่�น
คำำ�บรรยายภาษาไทย)

ชิิสุุกะ นัักแสดงสาวหน้้าใหม่่ ได้้รัับ
บทคนใช้้ในละครเรื่่�อง “โศกนาฏกรรมของ
W” เธอมีีความฝัันที่่�ต้้องการเป็็นนัักแสดงนำำ�
ให้้ได้้ และแล้้วในที่่�สุุดโอกาสก็็มาถึึง เมื่่�อใน
คืื น หนึ่่� ง นัั ก แสดงนำำ� ฝ่่ า ยหญิิ ง ได้้ ห ยิิ บยื่่� น บทนัั ก แสดงนำำ� ให้้ แ ก่่เธอ
โดยมีีข้้อแม้้ว่่ า เธอต้้ องยอมเป็็นผู้้�สมรู้้�ร่่วมคิิ ดในเหตุุฆาตกรรมของ
มหาเศรษฐีีผู้้�หนึ่่�ง
รอบฉาย: อาทิิตย์์ที่่� ๑๙ มิิถุุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.
	อัังคารที่่� ๒๘ มิิถุุนายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

ภาพยนตร์์อิห
ิ ร่่าน
สนัับสนุุนโดย ศููนย์์วััฒนธรรม
สถานเอกอััครราชทููต สาธารณรััฐอิิสลามแห่่งอิิหร่่าน ประจำำ�กรุุงเทพฯ

Sweet Taste of Imagination

(Iran / 2014 / 94 min)
๒๕๕๗ / กำำ�กับ
ั โดย Kamal Tabrizi / นำำ�แสดงโดย Shahab
Hosseini, Nazanin Bayati, Nader Fallah / ความยาว
๙๔ นาทีี (ภาษาเปอร์์เซีีย คำำ�บรรยายภาษาอัังกฤษ)

การููส อาจารย์์ ร ะดัั บม หาวิิ ทย าลัั ย ตก
หลุุมรัักลููกศิิษย์์สาวของตัั วเอง แต่่ความรัักของ
ทั้้� ง คู่่� ก ลัั บมีีอุุ ป สรรคขัั ด ขวาง เมื่่� อ คู่่� แ ข่่งทางธุุ ร กิิ จ ของการููสเตรีียม
เปิิดเผยความรัักที่่�ผิด
ิ หลัักจรรยาบรรณนี้้�
รอบฉาย: อาทิิตย์์ที่่� ๑๕ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 15 May / 15.30
	อัังคารที่่� ๒๔ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 24 May / 15.30

And Life Goes On

(Iran / 1992 / 95 min)
๒๕๓๕ / กำำ�กัับโดย Abbas Kiarostami / นำำ�แสดงโดย Farhad Kheradmand,
Buba Bayour, Hossein Rezai / ความยาว ๙๕ นาทีี (ภาษาเปอร์์เซีีย คำำ�บรรยาย
ภาษาไทยและอัังกฤษ)

เมื่่�อได้้ยิินข่่าวแผ่่นดิินไหวในปีี ค.ศ. ๑๙๙๐ ที่่�ทำำ�ลายหลาย

ภาพยนตร์์ไต้้หวััน

พื้้� นที่่�ทางภาคเหนืือของอิิหร่่านจนย่่อยยัับ ด้้วยความเป็็นห่่วงเด็็กสอง

สนัับสนุุนโดย Taiwan Cinema Toolkit,

คนผู้้�นำำ�แสดงในเรื่่�อง Where Is the Friend’s Home? พ่่อลููกคู่่�หนึ่่�งจึึง

สำำ�นัก
ั งานเศรษฐกิิจและวััฒนธรรมไทเป ประจำำ�ประเทศไทย

ตััดสิินใจขัับรถคัันน้้อยมุ่่�งตรงสู่่�หมู่่�บ้้านโคเคอร์์เพื่่� อตามหาเด็็กทั้้�งสอง

Face to Face

(Taiwan / 2013 / 110 min)
๒๕๕๖ / กำำ�กัับโดย Chung Chuan / ความยาว ๑๑๐
นาทีี (ภาษาจีีนกลาง คำำ�บรรยายภาษาอัังกฤษ)

ภาพยนตร์์สารคดีีที่่�จะพาไปสำำ�รวจและ
ค้้นหาความหมายของกีีฬามวยปล้ำำ� กีีฬาที่่�ยากจะ
นิิยามว่่าเป็็นการต่่อสู้้�ทางพละกำำ�ลัังหรืือความบัันเทิิงที่่�มีีบทละครเป็็น
ส่่วนประกอบ ผ่่านเบื้้� องหน้้าและเบื้้� องหลัังจากเหล่่านัักมวยปล้ำำ�ของ

คนนั้้� น ระหว่่างทางพวกเขาได้้ พ านพบชาวบ้้ า นมากหน้้ า หลายตา
ผู้้�อยู่่� ท่่ ามกลางโศกนาฏกรรมและความสููญเสีีย จนทำำ� ให้้ ไ ด้้ ซึึ มซัั บ
ความหมายของถ้้อยคำำ�ที่่�ว่่า “ชีีวิิตต้้องดำำ�เนิินต่่อไป”
รอบฉาย: เสาร์์ที่่� ๑๑ มิิถุุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 11 Jun / 13.00
หลัังจบภาพยนตร์์สนทนากัับนัก
ั วิิจารณ์์ชั้้น
� ครูู
ในรายการ ดูู หนัั ง คลาสสิิ ก กัั บ กิิ ต ติิ ศััก ดิ์์�
สุุวรรณโภคิิน

Taiwan Wrestling Taipei สมาคมมวยปล้ำำ�ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดของไต้้หวััน
รอบฉาย: อาทิิตย์์ที่่� ๘ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 8 May / 15.30
	อัังคารที่่� ๓๑ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 31 May / 15.30

โปรแกรมพิิ เศษ The Koker Trilogy
หนัังไตรภาคหมู่่�บ้้านโคเคอร์์ โดย อัับบาส เคีียรอสตามีี
สนัับสนุุนโดย Documentary Club

Where Is the Friend's Home?

(Iran / 1987 / 83 min)
๒๕๓๐ / กำำ�กัับโดย Abbas Kiarostami / นำำ�แสดงโดย Babek Ahmed Poor,
Ahmed Ahmed Poor, Khodabakhsh Defaei / ความยาว ๘๓ นาทีี (ภาษา
เปอร์์เซีีย คำำ�บรรยายภาษาไทยและอัังกฤษ)

ณ โรงเรีียนเล็็ก ๆ ในหมู่่บ้
� ้านโคเคอร์์ เด็็กชายอาห์์มัด
ั พบว่่า
ตนเองเผลอหยิิบสมุุดการบ้้านของ เนมััทซาเดห์์ เพื่่� อนร่่วมชั้้�นเรีียน
ติิดมืือมา ด้้วยความเป็็นห่่วงว่่าเพื่่� อนจะโดนครููตำำ�หนิิ อาห์์มัด
ั จึึงตััดสิินใจ
ฝืืนคำำ�สั่่�งของพ่่อแม่่ แอบวิ่่�งออกไปตามหาบ้้านของเนมััทซาเดห์์ โดยที่่�
นึึกไม่่ถึึงว่่าการเดิินทางเล็็ก ๆ ครั้้�งนี้้�จะกลายเป็็นการผจญภััยในโลกที่่�

Through the Olive Trees
(Iran / 1994 / 103 min)
๒๕๓๗ / กำำ�กับ
ั โดย Abbas Kiarostami /
นำำ�แสดงโดย Mohamad Ali Keshavarz,
Farhad Kheradmand, Zarifeh Shiva /
ความยาว ๑๐๓ นาทีี (ภาษาเปอร์์เซีีย
คำำ�บรรยายภาษาไทยและอัังกฤษ)

เรื่่� องราวอัั น ซ้้ อ นทัั บกัั บ
And Life Goes On เหตุุการณ์์ใน
ภาคก่่อนหน้้ า เมื่่� อผู้้�กำำ�กัั บ หนัั ง
วััยกลางคนเดิินทางมายัังหมู่่�บ้้าน
ที่่�เพิ่่�งประสบเหตุุแผ่่นดิินไหว เพื่่� อ
คัั ด สรรชาวบ้้ า นมาแสดงและเป็็ น ทีีมงาน โดยมีีสองคนสำำ�คัั ญ คืื อ
ฮุุสเซน ชายหนุ่่�มแววตาใสซื่่�อ และ ตาเฮเรห์์ หญิิงสาวหััวดื้้�อรููปงาม
หน้้ากล้้องทั้้�งคู่่�ได้้รัับบทเป็็นสามีีภรรยากััน แต่่หลัังกล้้องตาเฮเรห์์กลัับ
เย็็นชาใส่่ฮุุสเซน เพราะเขาหลงรัักเธอหััวปัักหััวปำำ� มีีเพีียงผู้้�กำำ�กัับที่่�
สัังเกตเห็็นสิ่่�งนี้้� และคอยเอาใจช่่วยฮุุสเซนอยู่่�ห่่าง ๆ

เต็็มไปด้้วยผู้้�ใหญ่่ที่่�สุุดแสนจะวุ่่�นวายและสนใจแต่่เรื่่�องของตััวเอง
รอบฉาย: เสาร์์ที่่� ๔ มิิถุุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 4 Jun / 13.00

รอบฉาย: เสาร์์ที่่� ๑๑ มิิถุุนายน เวลา ๑๖.๐๐ น. Sat 11 Jun / 16.00
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Friend's Home?

เสือภูเขา

อาปติ

4

13.00 น.

มือปน 2 สาละวิน

บิ๊กบอย

7

เสาร
3

2
13.00 น.

ไผสีทอง
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เทวดาเดินดิน

เพื่อน-แพง

13.00 น.

ชีวิตบัดซบ

โปรแกรม

13.00 น.

แผลเกา

Face to Face

1

มือปน

21

จัดฉายวันอังคาร-อาทิตย ไมเสียคาใชจายในการรับชม
อานรายละเอียดและสำรองที่นั่งไดที่ www.fapot.or.th

Cows

อาทิตย

13.00 น.

แผลเกา

Ennio:
The Maestro
+ พิธีเปดนิทรรศการ
Dolce Vita

จับตาย

เทพบุตรตะติ๊งโหนง

15.30 น.

31

ชุดภาพยนตรสั้น
สรพงศ
เขาชื่อกานต

25
ทรามวัยใจเด็ด

Sweet Taste of
Imagination

29

Everyone Else

13.00 น.

มันมากับความมืด

20

นาค รักแท
วิญญาณ ความตาย

15.30 น.

Bloody Milk

19

13.00 น.

ตะวันยิ้มแฉง
ไอคอม

14
13.00 น.

มนตรักแมนํ้ามูล

13.00 น.

มนตรักแมนํ้ามูล

Cows

18

นาค รักแท
วิญญาณ ความตาย

จับตาย

ตะวันยิ้มแฉง

Bloody Milk

15.30 น.

13

13.00 น.

เพชฌฆาตหนาเปน

13.00 น.

12
คนเลี้ยงชาง

Moving

17
สัตวมนุษย

15.30 น.

11

เพื่อน-แพง

รายก็รัก

13.00 น.

13.00 น.

7

13.00 น.

ไอคอม

13.00 น.

15.30 น.

โปรแกรมฉายเดือนมิถุนายน

6
13.00 น.

10
อิสรภาพ ของ
ทองพูน โคกโพ

13.00 น.

เสาร

5
13.00 น.

เพชฌฆาตหนาเปน

สุริโยไท

15.30 น.

8

ศุกร

4
13.00 น.

ทรามวัยใจเด็ด

15.30 น.

พฤหัสบดี

3
13.00 น.

คนเลี้ยงชาง

โปรแกรมฉายเดือนพฤษภาคม

พุธ

มือปน 2 สาละวิน

Shara

ชื่นรัก

14.00 น.

ดูหนังคลาสสิกกับ

กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน

The Young Girls of
Rochefort

ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ

โปรแกรมภาพยนตรโลก

QR

