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รายงาน 
 ทิี่ลิดา – ดิอานา – อภิชิาติพงศ ์“ชิั�นคร่”  

ในความัที่รงจำาท่ี่�หอภาพยู่นตร์ 
 ป็ระมัวลิกิจกรรมัเดือนกุมัภาพันธ์-์เมัษ์ายู่น 

๒๕๖๕ 

บทความพิิเศษ
 การที่ำาจดหมัายู่เหตุส�วนบุัคคลิ ตอนท่ี่� ๓ 

 การที่ำาความัสะอาด ด่แลิแลิะจัดการ  
วัตถุป็ระเภที่ภาพถ�ายู่ ไฟ์ล์ิภาพ  
แลิะฟ์ิล์ิมัภาพถ�ายู่ 

ห้อ้งสมุดและโสตทัศนสถาน เชิิด ทรงศรี
 อ�านหนงัอิตาล่ิ 

ร�าลึก 
 โลิกภาพยู่นตร์ของ เศรษ์ฐา ศริะฉายู่า 
 เขาชิื�อ สรพงศ ์ชิาตร่ 

กิจกรรม 
 นทิี่รรศการแลิะโป็รแกรมัภาพยู่นตร์  

Dolce Vita: Italian Cinema and Culture 
 ๑๐๐ ป็ ีกองภาพยู่นตร์เผ่ยู่แผ่�ข�าว  

กรมัรถไฟ์หลิวง: เป็ดิกรุหนงัหลิวงกลิ 
 แสงฉายู่ท่ี่�ไมั�เคยู่มัอดดับั:  

จาก เอส.จ่. มัาร์คอฟ์สก่ ถึง เกร่ยู่งศกัดิ� ศลิิากอง 
 ทึี่�ง! หนงัโลิก x Cinema Lecture - Shara 

โปรแกรมฉายภาพิยนตร ์

จดหมัายู่ข�าวหอภาพยู่นตร์ฉบัับัน่�ขึ�นป็กเพื�อ

เป็็นการรำาลึิกแด�นักแสดงผ่่้ เป็็นท่ี่�รักแลิะมั่ผ่ลิงาน

ยู่าวนานต�อเนื�องมัากท่ี่�สุดคนหนึ�งในป็ระวัติศาสตร์ 

หนงัไที่ยู่ - สรพงศ ์ชิาตร ่- ในบัที่บัาที่จากเรื�อง เขาช่ื่�อกานต์์ 

ผ่ลิงานท่ี่�แจ้งเกิดใหเ้ขาในโลิกภาพยู่นตร์ 

ไมั�เพยู่่งแต�สรพงศผ์่่จ้ากไป็เมัื�อวันท่ี่� ๑๐ มัน่าคมั 

ชิ�วงท่ี่�ผ่�านมัา ยู่ังมั่ผ่่้เก่�ยู่วข้องกับัวงการภาพยู่นตร์อ่กหลิายู่ที่�านท่ี่�ที่ยู่อยู่จาก 

โลิกน่�ไป็ ซึึ่�งหอภาพยู่นตร์ขอร�วมัไว้อาลัิยู่แด�ทีุ่กที่�าน เริ�มัตั�งแต� ธ์รรมัรัตน ์ 
นาคสุริยู่ะ (๑๙ กุมัภาพันธ์)์, เศรษ์ฐา ศิระฉายู่า (๒๐ กุมัภาพันธ์)์, ภัที่รธ์ดิา 

พัชิรว่ระพงศ ์(๒๔ กุมัภาพันธ์)์, ป็ภังกร ฤกษ์์เฉลิิมัพจน ์(๒๓ มัน่าคมั), สมัพงษ์์ 

ตร่บุับัผ่า (๒๕ มัน่าคมั) แลิะ เกร่ยู่งศกัดิ� ศลิิากอง (๒๗ มัน่าคมั) 

ที่�ามักลิางเมัฆครึ�มัของความัส่ญเส่ยู่ ผ่ลิงานของผ่่้วายู่ชินมั์เหลิ�าน่� 

ยู่ังคงตระหง�านในความัที่รงจำาของผ่่้ชิมัอยู่่�เสมัอ จดหมัายู่ข�าวฉบัับัน่�จึงเต็มั 

ไป็ด้วยู่บัที่ความัรำาลึิก รวมัถึงกิจกรรมัแลิะโป็รแกรมัภาพยู่นตร์ของบัางที่�านท่ี่�

เราคัดสรรมัาจัดฉายู่ เพื�อเป็็นการเฉลิิมัฉลิองจิตวิญญาณแห�งภาพยู่นตร์  

นอกเหนอืจากเป็น็การร�วมัไว้อาลัิยู่  

นอกจากน่� ป็ลิายู่เดือนพฤษ์ภาคมั หอภาพยู่นตร์จะเป็ิดนิที่รรศการ 

Dolce Vita: Italian Cinema and Culture เพื�อเป็ดิโลิกทัี่ศนด้์านภาพยู่นตร์

โลิก เป็น็การเพิ�มัเนื�อหาแลิะสส่นัภายู่ในตึกสรรพสาตรศภุกิจ ก�อนท่ี่�เมัอืงมัายู่า

แลิะพิพธิ์ภัณฑ์ภาพยู่นตร์ไที่ยู่ท่ี่�จำาเป็น็ต้องป็ดิป็รับัป็รุงไป็กว�าหนึ�งป็จีะกลัิบัมัา

เป็ิดให้เข้าชิมัอ่กครั�งในเร็ว ๆ น่� รวมัถึงนิที่รรศการรถไฟ์สายู่ภาพยู่นตร์ท่ี่�จะ

กลัิบัมัาให้บัริการ ควบัค่�ไป็กับัท่ี่�ในเดือนมัิถุนายู่น จะมั่การเป็ิดกรุผ่ลิงาน

ของกองภาพยู่นตร์เผ่ยู่แผ่�ข�าว กรมัรถไฟ์หลิวง ท่ี่�หอภาพยู่นตร์อนุรักษ์์ไว้  

เนื�องในวาระครบั ๑๐๐ ป็ ี

รายงาน



๑

รายงาน

กิจกรรมั Masterclass หรือ “ชัิ�นคร่” ครั�งสำาคัญของ 

หอภาพยู่นตร์ในป็นี่� เกิดขึ�นในชิ�วงสุดสัป็ดาหท่์ี่� ๒๕-๒๖ กุมัภาพันธ์ ์

เป็น็งาน Masterclass สามังานสุดเข้มัข้นด้วยู่เนื�อหา ต�อเนื�องกันใน

ชิ�วงเวลิาสองวัน เริ�มัจากชิั�นคร่ของดาราชิาวสกอตแลินด์ ทิี่ลิดา  
สวินตัน ในวันท่ี่� ๒๕ ตามัมัาด้วยู่ผ่่้กำากับัชิาวไที่ยู่ อภิชิาติพงศ ์ 

ว่ระเศรษ์ฐกลุิ แลิะโป็รดิวเซึ่อรจ์ากโคลิอมัเบัยู่่ ดิอานา บุัสตามัานเต 

ในวันท่ี่� ๒๖ กุมัภาพันธ์ ์โดยู่งานชิั�นคร่ทัี่�งสามังาน เกิดขึ�นในโอกาส

ท่ี่�ภาพยู่นตร์เรื�อง Memoria ของอภิชิาติพงศ ์เข้าฉายู่ในโรงภาพยู่นตร์

เมัืองไที่ยู่ โดยู่ท่ี่มังานพาทัี่�งดารานำาแสดงแลิะโป็รดิวเซึ่อร์ของหนัง

มัาร�วมังาน แลิะถือโอกาสร�วมัมัอืกับัหอภาพยู่นตรจั์ด Masterclass 

เพื�อเผ่ยู่แพร�ความัร้่แลิะป็ระสบัการณ์ของคนที่ำาหนังระดับัโลิกให ้

ผ่่ช้ิมัชิาวไที่ยู่ 

งาน Masterclass ทัี่�งสามังานได้รับัความัสนใจอยู่�าง 

ที่�วมัท้ี่นจากผ่่้ชิมัอยู่�างท่ี่�ผ่่้จัดไมั�ได้คาดคิดมัาก�อน ถึงขั�นเกิดป็ัญหา

ในการจองตั�ว ทัี่�งน่�เพราะมัาตรการเว้นระยู่ะห�างท่ี่�ที่ำาใหจ้ำานวนท่ี่�นั�ง 
ลิดน้อยู่ลิง แลิะความัสนใจลิ้นหลิามัจากผ่่้ชิมัทัี่�งชิาวไที่ยู่แลิะ 

ต�างป็ระเที่ศ  ในจดหมัายู่ข�าวฉบัับัน่� หอภาพยู่นตร์ขอรายู่งานสรุป็

เนื�อหาคร�าว ๆ แลิะบัรรยู่ากาศของงานเป็็นบัันทึี่กความัที่รงจำาไว้ 

(วิด่โอบันัทึี่กภาพงานชัิ�นคร่ของ ทิี่ลิดา สวินตัน สามัารถรบััชิมัได้ที่าง

ชิ�อง YouTube ของหอภาพยู่นตร์)

ทิิลดา – ดิอานา - อภิิชาติิพงศ์์
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Masterclass
Tilda Swinton
Acting, Being, Shape-shifting 

งานชิั�นคร่ของ ทิี่ลิดา สวินตัน ในชิื�อ “Acting, Being, Shape-shifting” 

(“การแสดง การเป็น็ การเป็ล่ิ�ยู่นร่ป็ร�าง”) ถือเป็น็ไฮ้ไลิต์ของกิจกรรมัในชิ�วง 

สองวัน เพราะเป็็นโอกาสหายู่ากยิู่�งท่ี่�ดาราระดับัโลิกท่ี่�มั่ผ่ลิงานต�อเนื�อง

ยู่าวนานแลิะหลิากหลิายู่ท่ี่�สดุคนหนึ�งในโลิกภาพยู่นตร์ร�วมัสมัยัู่ จะมัานั�งคยุู่

เลิ�าป็ระสบัการณ์แลิะตอบัคำาถามัผ่่ช้ิมัอยู่�างเต็มัอิ�มัถึงสองชิั�วโมัง 

กิจกรรมัน่� ผ่่เ้ข่ยู่นเป็น็ผ่่ด้ำาเนนิรายู่การร�วมักับั ศศพินทีุ่์ ศริิวาณิชิยู่์

เมัื�อขึ�นเวท่ี่ ทิี่ลิดาเริ�มัทัี่กที่ายู่ด้วยู่การยู่้อนเลิ�าการมัาเยู่ือนตึกสรรพสาตร- 

ศภุกิจของหอภาพยู่นตร ์ตั�งแต�ครั�งท่ี่�ยู่งัอยู่่�ในระหว�างก�อสรา้งแลิะหลัิงคายู่งั

ไมั�เสร็จด่ หลัิงจากนั�นเธ์อสร้างเซึ่อร์ไพรส์เล็ิก ๆ  ด้วยู่การบัอกว�าเธ์อไมั�อยู่าก

พ่ดถึงเรื�อง “การแสดง” เพราะเธ์อไมั�ได้มัองตัวเองว�าเป็็น “นักแสดง” แต�

มัองว�าเธ์อเป็น็ “คนที่ำาหนงั” (filmmaker) แลิะจรงิ ๆ  แล้ิวตั�งแต�เป็น็นกัศกึษ์า 

เธ์อไมั�ได้อยู่ากเป็น็นกัแสดง แต�อยู่ากเป็น็นกัเข่ยู่นมัากกว�า คำาพ่ดน่�แสดงให้

เห็นถึงป็รัชิญาการที่ำางานของทิี่ลิดา ท่ี่�มัองตัวเองว�าเป็็นส�วนป็ระกอบัหนึ�ง

ในกระบัวนการสร้างสรรค์ของงานภาพยู่นตร์ แนวคิดน่�ก�อตัวขึ�นในชิ�วงต้น

ของการเป็น็นกัแสดงของเธ์อ โดยู่เฉพาะการร�วมังานกบััผ่่ก้ำากับัหนงัที่ดลิอง

ชิาวอังกฤษ์ เดเร็ก จาร์มัาน ซึ่ึ�งเป็็นทัี่�งเพื�อนค่�คิดแลิะศิลิป็ินท่ี่�เติบัโตแลิะ 

แผ่ว้ถางวงการหนงัอิสระในอังกฤษ์ด้วยู่กันในที่ศวรรษ์ท่ี่� ๑๙๘๐  

บัที่สนที่นาท่ี่�ทิี่ลิดาพ่ดถึง เดเร็ก จาร์มัาน เป็น็หวัใจของการสนที่นา

ในวันนั�น ทิี่ลิดาเลิ�าถึงบัรรยู่ากาศของวงการภาพยู่นตร์อิสระอังกฤษ์ท่ี่� 

เบั�งบัานด้วยู่ความัคิด แลิะการผ่ลัิดใบัของคนที่ำาหนังรุ�นใหมั�ท่ี่�แสวงหา

หนที่างอันแตกต�างไป็จากผ่่้กำากับัอังกฤษ์ระดับัป็รมัาจารย์ู่ท่ี่�สร้างวิหารอัน 

ตระหง�านไว้ก�อนหน้า การตื�นตัวที่างศิลิป็ะในที่ศวรรษ์ท่ี่� ๘๐ ยู่ังมั่แง�มัุมั

ที่างการเมัืองแลิะสังคมั เพราะเป็็นที่ศวรรษ์ของนายู่กรัฐมันตร่ มัาร์กาเร็ต 

แที่ตเชิอร์ แลิะพรรคอนุรักษ์นิยู่มั ท่ี่�ไมั�ค�อยู่เห็นค�าของงานศิลิป็ะแลิะ

ภาพยู่นตร์ การต�อส่้เร่ยู่กร้องไมั�ว�าจะในแง�เนื�อหาของหนังหรือในแง�การให้

ที่นุศลิิป็นิ นำามัาซึ่ึ�งการเติบัโตที่างความัคิดของคนในวงการศลิิป็ะจำานวนมัาก 

รวมัทัี่�งทิี่ลิดาแลิะจาร์มัาน ท่ี่�ร�วมักันที่ำาหนังท่ี่�ท้ี่าที่ายู่ออกมัามัากมัายู่ เชิ�น 

Caravaggio (๑๙๘๖), The Last of England (๑๙๘๗)  War Requiem 

(๑๙๘๙) แลิะอื�น ๆ อ่กมัาก

ก้อง ฤที่ธ์ิ�ด่



๒

จากนั�น ทิี่ลิดาพ่ดถึงงานแสดงของเธ์อในหนังฮ้อลิล่ิว่ด  

อันเป็็นงานท่ี่�ที่ำาให้เธ์อเป็็นท่ี่�จดจำาของคนด่หนังทัี่�วโลิก เชิ�น  

บัที่แมั�มัดขาวใน The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch 

and the Wardrobe (๒๐๐๕) แลิะ ดิ แอนเชิ่ยู่น วัน ใน Doctor 

Strange (๒๐๑๖) ซึ่ึ�งทิี่ลิดาเร่ยู่กเส่ยู่งฮ้ือฮ้าจากผ่่ช้ิมั เมัื�อเธ์อบัอก

ว�าการแสดงในหนังเหลิ�าน่�ไมั�มัอ่ะไรแตกต�างแมัแ้ต�นดิเด่ยู่วจากการ

แสดงของเธ์อในหนังอาร์ตหรือหนังที่ดลิอง เพราะในทุี่กบัที่บัาที่ 

เธ์อเชิื�อในการนั�งลิงแลิะสนที่นากับัผ่่้กำากับัเพื�อค้นหาความัหมัายู่

แลิะการเดินที่างของตัวลิะคร ทิี่ลิดาบัอกว�า เธ์อไมั�เคยู่ “ค้นคว้า 

ตัวลิะคร” หมัายู่ถึงไมั�เคยู่ศึกษ์าบุัคคลิในชิ่วิตจริงเพื�อเอามัาป็รับั

ในการแสดง แมัแ้ต�ในบัที่บัาที่ที่นายู่คนแกร�งในหนงัเรื�อง Michael 

Clayton (๒๐๐๙) เธ์อกไ็มั�เคยู่ไป็ศกึษ์าที่นายู่จรงิ ๆ  ว�ามับุ่ัคลิิกหรอื

อิริยู่าบัถอยู่�างไร แต�เธ์อใชิ้สิ�งท่ี่�เร่ยู่กแบับัท่ี่เลิ�นท่ี่จริงว�า “deep 

disguise” หรือการป็ลิอมัตัวแบับัลึิกจนจับัไมั�ได้

ทิี่ลิดายัู่งพด่ถึงมัติิที่างการแสดงอื�น ๆ  เชิ�น การใช้ิเสยู่่ง การ

สร้างแบั็กกราวนด์ของตัวลิะครเพื�อสร้างสำาเน่ยู่งพ่ดเฉพาะ แลิะ

การพยู่ายู่ามัไมั�ใชิ้ “เที่คนคิ” ในการแสดง นอกจากนั�นเธ์อยู่ังเลิ�า

ถึงโครงการโรงหนังเคลืิ�อนท่ี่�ท่ี่�เธ์อเคยู่ผ่ลัิกดันในสกอตแลินด์เมัื�อ

หลิายู่ป็ีก�อน (ใกล้ิเค่ยู่งกับัโครงการรถโรงหนังของหอภาพยู่นตร์) 

แลิะยัู่งพด่ถึงโรงเรยู่่นมัธั์ยู่มัที่างเลืิอกท่ี่�เธ์อร�วมัก�อตั�งในสกอตแลินด์ 

ทัี่�งน่�เพราะนอกเหนือจากเรื�องภาพยู่นตร์ การศึกษ์าเป็็นป็ระเด็น

ท่ี่�เธ์อใหค้วามัสนใจต�อเนื�องแลิะลิงมัอืที่ำาอยู่�างจริงจัง 

ทิี่ลิดาป็ดิท้ี่ายู่ด้วยู่การพด่ถึงความัสำาคัญของการดห่นังใน

โรงภาพยู่นตร์ แลิะเมัื�อพธิ์ก่รเอ�ยู่ถึงป็รชัิญาของหอภาพยู่นตร์ท่ี่�ว�า 

“Cinema Enlightens” เธ์อจึงพด่ยู่ำาถึงป็รัชิญาท่ี่�เท่ี่ยู่บัเค่ยู่งกันได้

ของสถาบัันภาพยู่นตรอั์งกฤษ์ (British Film Institute) ท่ี่�ว�า “Film 

Forever” เป็็นการส�งท้ี่ายู่ชิั�นคร่ของเธ์อให้อยู่่�ในความัที่รงจำาของ

ผ่่ช้ิมัตลิอดไป็

Masterclass
Diana Bustamante
A World Apart, But Same Boat

โป็รดิวเซึ่อร์ชิาวโคลิอมัเบั่ยู่ ดิอานา บุัสตามัานเต เป็น็แมั�งานเบัื�องหลัิง

คนสำาคัญท่ี่�ป็ั� นภาพยู่นตร์ Memoria แลิะด่แลิการถ�ายู่ที่ำาท่ี่�ป็ระเที่ศโคลิอมัเบั่ยู่

จนสำาเร็จ ชิั�นคร่ของ ดิอานา ดำาเนนิรายู่การโดยู่ เรยู่์มัอนด์ พัฒนว่รางก่ลิ เป็น็

โอกาสให้เธ์อเลิ�าป็ระสบัการณ์ของคนที่ำาหนังอิสระในโคลิอมัเบั่ยู่ การบัริหาร

จัดการ การพยู่ายู่ามัสร้างอัตลัิกษ์ณ์ของหนงัแลิะของป็ระเที่ศท่ี่�ไมั�โดนเหมัารวมั

ว�าเป็็นดินแดนของยู่าเสพติดแลิะความัรุนแรง รวมัทัี่�งการเร่ยู่กร้องกฎหมัายู่

สนบััสนนุอุตสาหกรรมัภาพยู่นตร์ 

ดิอานาเลิ�าถึงการที่ำางานในภาพยู่นตรห์ลิายู่เรื�องของเธ์อ เชิ�น The Wind 

Journeys (๒๐๐๙), Crab Trap (๒๐๐๙) แลิะ La sirga (๒๐๑๒) ซึ่ึ�งล้ิวนแต�เป็น็

ภาพยู่นตร์ท่ี่�พ่ดถึงคนตัวเล็ิกตัวน้อยู่ในสถานท่ี่�ห�างไกลิ แลิะเสนอภาพของ

ป็ระเที่ศโคลิอมัเบ่ัยู่ในแบับัจริงจัง ไมั�ป็รุงแต�ง หรือท่ี่�เธ์อเร่ยู่กว�า “Periphery 

Film” (ภาพยู่นตร์ชิายู่ขอบั) ทัี่�งน่�เป็น็ท่ี่�น�าสงัเกตวุ�า ภาพของป็ระเที่ศโคลิอมัเบัยู่่

เคยู่ถก่นำาเสนอผ่�านหนงัจากคนที่ำาหนงัชิาติอื�นท่ี่�หยิู่บัเอา “ภาพจำา” ของป็ระเที่ศ

อเมัริกาใต้แห�งน่�มัาขยู่ายู่เป็น็หนงัดรามัาหรือหนงัอาชิญากรรมั เชิ�น Maria Full 

of Grace (๒๐๐๔) หรือ Our Lady of the Assassins (๒๐๐๐) แต�ดิอานาเลิ�า 

ว�า หลัิงจากกลิางที่ศวรรษ์ท่ี่� ๒๐๐๐ เมัื�อโคลิอมัเบั่ยู่ออกกฎหมัายู่ใหมั�ท่ี่�ชิ�วยู่ 

ส�งเสริมัเงินทีุ่นใหค้นที่ำาหนงั ที่ำาใหเ้กิดหนงัโคลิอมัเบั่ยู่ท่ี่�เลิ�าเรื�องอันหลิากหลิายู่

โดยู่ผ่่ก้ำากับัหนา้ใหมั�ท่ี่�ชิ�วยู่กันสร้างความัคึกคักใหกั้บัวงการท่ี่�เคยู่ซึ่บัเซึ่า

ภาพยู่นตรห์ลิายู่เรื�องท่ี่�ดิอานาโป็รดิวซึ่เ์ป็น็หนงัอิสระที่นุไมั�สง่ “พวกเรา

สามารถทำำางานแบบคล่่องตั์ว สามารถปรับเปล่่�ยนได้้ต์ล่อด้ บางครั�งเหม่อนกับ

พวกเรามาเล่่นสนุกกันมากกว่า” ถึงเธ์อจะเลิ�าเชิ�นนั�น แต�หนังหลิายู่เรื�องของ 

เธ์อได้ไป็เป็ิดตัวท่ี่�เที่ศกาลิใหญ� ๆ ในยุู่โรป็ ดิอานาบัอกว�า การเป็ิดตัวหนังท่ี่� 

ต�างป็ระเที่ศเป็น็ที่างหนึ�งในการสร้างความัตื�นเต้นแลิะยู่กระดับัความัสำาคัญของ

หนงัโคลิอมัเบั่ยู่ใหค้นในป็ระเที่ศได้รับัร่้ 

สำาหรับั Memoria ซึ่ึ�งเป็็นภาพยู่นตร์ท่ี่�ได้รับัทีุ่นจากกองทีุ่นแลิะบัริษั์ที่

ต�าง ๆ จากกว�า ๑๐ ป็ระเที่ศ ดิอานาบัอกว�า วิธ์ก่ารที่ำาหนงัแบับัน่�อาจจะชิ้ากว�า 

ซึ่บััซ้ึ่อนกว�า เพราะต้องใช้ิเงินทุี่นจากหลิายู่แหลิ�งนำามัารวมักัน แต�วิธ์โ่ป็รดิวซ์ึ่หนงั

แบับัน่�จะที่ำาใหค้นที่ำาหนงัมัอิ่สระแลิะสามัารถสร้างงานตามัวิสัยู่ทัี่ศนข์องตัวเอง

ได้อยู่�างเต็มัท่ี่� ต�างจากระบับัการที่ำางานแบับัอเมัริกันท่ี่�นายู่ทุี่นใหเ้งินมัาที่ำาหนงั

ทัี่�งหมัด แต�มั่สิที่ธ์ิ�ควบัคุมัคนที่ำางานอ่กท่ี่ “อิสระในการทำำางานเป็นสิ�งสำาคัญ 

ท่ำ�สุด้ หนังท่ำ�เราทำำาสุด้ท้ำายแล้่วต้์องเป็นหนังของเรา” 



Masterclass 
อภิิชาติิพงศ์์ วีรีะเศ์รษฐกุลุ
Memory of Filmmaking

กิจกรรมัชัิ�นคร่โดยู่ อภิชิาติพงศ ์ว่ระเศรษ์ฐกุลิ ผ่่ก้ำากับัภาพยู่นตร์เรื�อง Memoria เป็น็

อ่กหนึ�งไฮ้ไลิต์ของงาน โดยู่อภิชิาติพงศ์เลืิอกใชิ้ร่ป็แบับัมัาสเตอร์คลิาสเป็็นการสนที่นากับั 

ผ่่้กำากับัภาพยู่นตร์ชิาวไที่ยู่อ่กสองคน ได้แก� สมัพจน์ ชิิตเกษ์รพงศ์ (ซึ่ึ�งเป็็นผ่่้ชิ�วยู่ค่�บุัญของ

อภิชิาติพงศม์ัายู่าวนาน) แลิะ ณฐพลิ บุัญป็ระกอบั คนที่ำาหนงัสารดค่

เป็็นเรื� องน�าตื� นเต้นสำาหรับัผ่่้ชิมั เพราะในระหว�างสองชิั�วโมังของการพ่ดคุยู่  

อภิชิาติพงศเ์ป็ดิเผ่ยู่กระบัวนการที่ำางานแลิะวิธ์คิ่ดอยู่�างลิะเอ่ยู่ด โดยู่เฉพาะในการเตรยู่่มังาน

หนงัเรื�อง Memoria มัก่ารแสดงภาพสมัดุบัันทึี่กส�วนตัว ภาพสเกตชิ์ รวมัทัี่�งภาพคอนเซึ่ป็ต์

ของวัตถุต�าง ๆ  ท่ี่�ป็รากฏิในภาพยู่นตร์ ท่ี่�เรยู่่กเสยู่่งฮื้อฮ้าได้มัากท่ี่�สดุ คือคลิิป็วิด่โอบันัทึี่กการ

คัดเลืิอกนักแสดง ซึึ่�งโดยู่ป็กติแล้ิวจะไมั�เป็็นท่ี่�เป็ิดเผ่ยู่ต�อสาธ์ารณะ อ่กทัี่�งยัู่งมั่คลิิป็ใน 

ระหว�างการถ�ายู่ที่ำา ขณะอภิชิาติพงศก์ำาลัิงกำากับัการแสดงของ ทิี่ลิดา สวินตัน อันแสดงให้

เห็นถึงวิธ์่การที่ำางานแลิะการสร้างความัเข้าใจในบัที่บัาที่แลิะอารมัณ์ของตัวลิะคร ที่ว่ค่ณ

ความัยู่ากเข้าไป็อ่กตรงท่ี่�ว�าหนังเรื�องน่�มั่ท่ี่มังานท่ี่�พ่ดภาษ์าสเป็น แลิะมั่บัที่พ่ดท่ี่�ใช้ิทัี่�งภาษ์า

อังกฤษ์แลิะสเป็น (ด้วยู่เหตุท่ี่�มั่การเปิ็ดเผ่ยู่วัตถุดิบัอันมั่ความัเป็็นส�วนตัวเหลิ�าน่� ที่ำาให้งาน 

มัาสเตอร์คลิาสน่�ไมั�สามัารถถ�ายู่ที่อดออนไลินไ์ด้)

อภิชิาติพงศเ์ริ�มัต้นด้วยู่การพด่ถึงการจดบันัทึี่กความัฝ่นั ว�าเป็น็กระบัวนการท่ี่�สำาคัญ

อยู่�างหนึ�งในการหาแรงบันัดาลิใจสำาหรบััภาพยู่นตร ์เพราะ “ความัฝ่นัเหมัอืนการดภ่าพยู่นตร์

แบับัหนึ�ง” การจดบัันทึี่กระหว�างการเดินที่างที่�องไป็ในโคลิอมัเบ่ัยู่ก�อนหน้าจะที่ำาหนังเรื�อง 

Memoria เป็็นการบั�มัเพาะความัคิดแลิะมัองหาเรื�องเลิ�าจากดินแดนท่ี่�เขายัู่งไมั�คุ้นเคยู่  

ส�วนในแง�มัุมัสนุก ๆ อภิชิาติพงศ์ยู่ังบัอกว�า เขาพิถ่พิถันมัากกับัการเลืิอกป็ากกาท่ี่�จะใชิ้จด

ไดอาร่ แลิะสามัารถใชิ้เวลิาเป็น็ชิั�วโมังในร้านเครื�องเข่ยู่นเพื�อเลืิอกด้ามัท่ี่�ถ่กใจท่ี่�สุด

อภิชิาติพงศพ์่ดถึงการเลืิอกโลิเกชิัน ความัชิอบัในบัรรยู่ากาศท่ี่�ด่ “บั้าน ๆ” ซึ่ึ�งเป็น็

สิ�งท่ี่�เห็นได้ทัี่�งในหนังเรื�องก�อน ๆ แลิะใน Memoria เขายู่ังพ่ดถึงการคัดเลืิอกนักแสดง ซึ่ึ�ง 

นอกเหนือจากฝ่ีมัือหรือบุัคลิิก ผ่่้กำากับัชิาวไที่ยู่ยัู่งพ่ดถึงการเลืิอกนักแสดงจากใบัหน้าแลิะ

การแสวงหา “สายู่ตานพิพาน” อันหมัายู่ถึงใบัหนา้ท่ี่�ชิวนมัองแต�แฝ่งด้วยู่ความัโศกเศรา้ลึิก ๆ  

เป็น็ใบัหนา้ท่ี่�ผ่่ช้ิมัสามัารถจับัจ้องแลิะรบััร่ถึ้งความัร่สึ้กได้เมัื�อป็รากฏิบันจอใหญ� อภิชิาติพงศ์

บัอกว�านักแสดงชิาวโคลิอมัเบั่ยู่ใน Memoria ทัี่�งทิี่ลิดาเอง แลิะ ฆวน ป็าโบัลิ เออร์โรโก  

ต�างก็มั่สายู่ตาแบับันั�น ในตอนท้ี่ายู่อภิชิาติพงศ์ยู่ังเลิ�า 

ถึงฉากใน Memoria ท่ี่�ท่ี่มังานเซึ่ตเพื�อถ�ายู่ที่ำา เป็็นฉาก 

ใหญ�ท่ี่�สุดท้ี่ายู่แล้ิวกลัิบัไมั�ได้ถ่กใชิ้ในหนัง ทัี่�งน่�เพราะ  

“การตัดทิี่�ง” เป็็นส�วนหนึ�งกระบัวนการสร้างสรรค์ แลิะ 

ในบัางครั�งมันัไมั�มัค่ำาตอบัท่ี่�ชิดัเจนว�าที่ำาไมัฉากบัางฉากถึง

ถ่กตัดทิี่�ง แลิะฉากอื�น ๆ ยู่ังคงอยู่่� 

ถึงแมั้อภิชิาติพงศ์จะเคยู่จัดงานชิั�นคร่ท่ี่�หอ-

ภาพยู่นตรม์ัาแล้ิว (ไมั�นบัั Masterclass ท่ี่�เขามัใ่นป็ระเที่ศ

อื�น ๆ อ่กนับัไมั�ถ้วน) แต�งานเมัื�อวันท่ี่� ๒๖ กุมัภาพันธ์ท่์ี่� 

ผ่�านมัา เป็็นงานชิั�นคร่ท่ี่�ผ่่้กำากับัชิั�นนำาของไที่ยู่คนน่� เป็ิด

กว้าง เป็็นกันเอง แลิะร�วมัแบั�งป็ันแรงบัันดาลิใจกับัผ่่้ชิมั

อยู่�างเป็น็ท่ี่�น�าจดจำา  

๓



๒๒ กุุมภาพัันธ์์ 
ค ณ ะ สั ง ค มั ศ า ส ต ร์ 

มัหาวิที่ยู่าลัิยู่นเรศวร ร�วมักับั 

หอภาพยู่นตร ์(องค์การมัหาชิน) 

จัดเสวนาออนไลินเ์รื�อง “ดห่นงัผ่ ่

เขา้ใจคน ผ่�านภาพยู่นตร์อาเซึ่ยู่่น” (Reading ASEAN through Ghost 

Films) โดยู่ 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 แลิะ ดร.นนัที่นชุิ 

อุดมัลิะมัลุิ คณะมันษุ์ยู่ศาสตร์ มัหาวิที่ยู่าลัิยู่เกษ์ตร ร�วมัเสวนา ดำาเนนิ

รายู่การโดยู่ ดร.อาทิี่ตยู่์ พงษ์์พานชิิ คณะสังคมัศาสตร์ มัหาวิที่ยู่าลัิยู่

นเรศวร แลิะ สัณห์ชิัยู่ โชิติรสเศรณ่ รองผ่่้อำานวยู่การหอภาพยู่นตร์ 

(องค์การมัหาชิน)

๒๕ กุุมภาพัันธ์์ 
นักแสดงชิั�นคร่ ทิี่ลิดา 

สวินตัน (Ti lda Swinton)  

เดินที่างมัาบัรรยู่ายู่ในกิจกรรมั 

Masterclass Tilda Swinton: 

Acting, Being, Shape-shifting  

ร� วมับัอกเลิ� า ถึ ง ตัวตนแลิะ

ป็ระสบัการณ์ที่างการแสดง 

ท่ี่�บั�มัเพาะมัากว�า ๓๐ ป็ี เป็็น

ครั�งแรกในป็ระเที่ศไที่ยู่ โดยู่ใน

วันเด่ยู่วกันได้มั่การจัดฉายู่ภาพยู่นตร์ผ่ลิงานการแสดงของ ทิี่ลิดา  

สวินตัน เรื�อง Friendship’s Death (1987) แลิะ Memoria ภาพยู่นตร์

ขนาดยู่าวเรื�องแรกของอภิชิาติพงศท่์ี่�ถ�ายู่ที่ำานอกป็ระเที่ศไที่ยู่ 

แลิะในวันท่ี่� ๒๖ กุมัภาพันธ์์ ดิอานา บุัสตามัานเต (Diana 

Bustamante) โป็รดิวเซึ่อร์มัือที่องของโคลิอมัเบ่ัยู่ ร�วมับัอกเลิ�า

ป็ระสบัการณ์ของคนที่ำาหนงัอิสระในโคลิอมัเบั่ยู่ ในกิจกรรมั Master-

class Diana Bustamante ในหวัข้อ “A World Apart, But Same Boat: 

Independent Film Industry in Thailand and Colombia” นำาคุยู่

โดยู่ เรยู่ม์ัอนด์ พฒันว่รางกล่ิ แลิะในวันเด่ยู่วกัน อภิชิาติพงศ ์ว่ระเศรษ์ฐกุลิ 

ผ่่ก้ำากับัภาพยู่นตร์เรื�อง Memoria อ่กหนึ�งไฮ้ไลิต์กับักิจกรรมั Master-

class ในหวัข้อ “Memory of Filmmaking” ซึ่ึ�งเป็น็การชิวนคุยู่โดยู่

สองผ่่ก้ำากับัภาพยู่นตร์สารคด่ต�างรุ�นต�างสไตล์ิ สมัพจน ์ชิิตเกษ์รพงศ ์

แลิะ ณฐพลิ บุัญป็ระกอบั ณ โรงภาพยู่นตร์ศาลิาศน่มิัา 

(อ�านรายู่ลิะเอ่ยู่ดเพิ�มัเติมัได้ท่ี่�หนา้ ๔) 

๔

ประมวลกิจกรรม
เดืือนกุมภาพัันธ์์-เมษายน ๒๕๖๕ 

รายงาน

๔-๖ มีนาคม 
ห อ ภ า พ ยู่ น ต ร์ จั ด

โป็รแกรมัพิเศษ์ “Colombian 

Panorama” ฉายู่ภาพยู่นตร์  

คัดสรรโดยู่ ดิอานา บุัสตามัานเต 

(Diana Bustamante) โป็รดิวเซึ่อร์ภาพยู่นตร์เรื�อง Memoria จัดฉายู่

ภาพยู่นตร์อิสระแลิะภาพยู่นตร์สั�นอ่ก ๑๐ เรื�อง ใน Colombian Short 

Films: Program 1 แลิะ 2 โดยู่ในวันท่ี่� ๕ มัน่าคมั ดิอานา บุัสตามัานเต 

ได้มัาร�วมัพ่ดคุยู่ถึงภาพรวมัของภาพยู่นตร์โคลิอมัเบั่ยู่ท่ี่�ได้คัดสรรมัา 

จัดฉายู่ในโป็รแกรมัน่� ณ โรงภาพยู่นตร์ศาลิาศน่มิัา 

๑๔ มีนาคม   
หอภาพยู่นตร์ ร�วมักับั 

ชิมัรมัสมัองใสใจสบัายู่ ศน่ยู่ด์แ่ลิ

ภาวะสมัองเสื�อมั โรงพยู่าบัาลิ

จุฬาลิงกรณ์ สภากาชิาดไที่ยู่ 

แลิะ บัริษั์ที่ชิ่วามัติร วิสาหกิจเพื�อสังคมั จำากัด จัดกิจกรรมั Live Talk 

สนที่นาเก่�ยู่วกับัลิะครเรื�อง “จากเจ้าพระยู่าส่�อิรวด่” ลิะครพ่เร่ยู่ด 

จาก Thai PBS ในกิจกรรมัภาพยู่นตร์กับัผ่่ส้่งอายุู่ร่ป็แบับัออนไลิน ์กับั  

ชิาติชิายู่ เกษ์นสั ผ่่ก้ำากับัลิะคร (จากเจ้าพระยู่าส่�อิรวด่), เพชิรพริ�ง สารสนิ, 

กนกวรรณ กนกวนาวงศ ์แลิะดำาเนนิรายู่การโดยู่ สณัหช์ิยัู่ โชิติรสเศรณ่

๑๙ มีนาคม 
หอภาพยู่นตร์จัดกิจกรรมั ทึี่�ง! หนังโลิก x Cinema Lecture 

ฉายู่ Ali: Fear Eats the Soul ภาพยู่นตร์ขึ�นชิื�อของผ่่้กำากับัเยู่อรมััน  

ไรเนอร์ แวร์เนอร์ ฟ์าสบิันเดอร์ แลิะบัรรยู่ายู่แลิกเป็ล่ิ�ยู่นหลัิงจบั

ภาพยู่นตร ์กับั กิตติศกัดิ� สวุรรณโภคิน โดยู่ทิี่�งท้ี่ายู่กิจกรรมัด้วยู่การฉายู่ 

Enfant Terrible หนังเยู่อรมัันร�วมัสมััยู่ท่ี่�บัอกเลิ�าชิ่วป็ระวัติของ 

ฟ์าสบัินเดอร์ ซึ่ึ�งได้รับัคัดเลืิอกใหเ้ป็น็ส�วนหนึ�งของเที่ศกาลิภาพยู่นตร์

นานาชิาติเมัอืงคานส์ เมัื�อป็ ี๒๕๖๓ ณ โรงภาพยู่นตร์ศาลิาศน่มิัา 



๒๖ มีนาคม  
หอภาพยู่นตร์ฉายู่ภาพยู่นตรเ์รื�อง พล่อย (Ploy) สารคด่ที่ดลิอง

ท่ี่�ได้แรงบัันดาลิใจจาก “คนไกลิบั้าน” หนังสือตามัรอยู่บัันทึี่กของ

แรงงานต�างด้าวในสิงคโป็ร์ ออกฉายู่รอบัป็ฐมัทัี่ศนท่์ี่�เที่ศกาลิภาพยู่นตร์

เบัอร์ลิิน เมัื�อป็ี ๒๕๖๔ พร้อมัพ่ดคุยู่หลัิงจบัภาพยู่นตร์กับัผ่่้กำากับั 

ป็ระพัที่ธ์์ จิวะรังสรรค์ แลิะโป็รดิวเซึ่อร์ ไกรวุฒิ จุลิพงศธ์ร ณ  

โรงภาพยู่นตร์ศาลิาศน่มิัา 

๑ เมษายน 
หอภาพยู่นตร์ ร�วมักับั Netflix แถลิงข�าวเป็ิดโป็รแกรมั  

“ฉายู่แล้ิววันน่�ท่ี่� Netflix รามัา” ต้อนรับัเที่ศกาลิสงกรานต์ป็ ี๒๕๖๕ 

โดยู่การนำาภาพยู่นตร์ไที่ยู่ ๑๙ เรื�อง นำาโดยู่ สันติ์-ว่ณา แลิะ แพรด้ำา 

ผ่ลิงานคลิาสสิกท่ี่�ได้รับัการบ่ัรณะใหมั�จากฟิ์ล์ิมัในการอนุรักษ์์ของ 

หอภาพยู่นตร์แลิะภาพยู่นตร์อ่กมัากมัายู่ท่ี่�หอภาพยู่นตร์คัดสรร  

เพื�อเป็น็การนำาป็ระวัติศาสตร์หนงัไที่ยู่ฉบัับัยู่�อเผ่ยู่แพร�ในชิ�องที่างใหมั� 

ให้ผ่่้ชิมัทีุ่กรุ�นได้เห็นภาพการเดินที่างของมัรดกภาพยู่นตร์ไที่ยู่กว�า 

ครึ�งศตวรรษ์ท่ี่�ผ่�านมัา รับัชิมัได้ท่ี่� www.netflix.com/netflixรามัา

๙ เมษายน  
หอภาพยู่นตร์นำาภาพยู่นตร์บัันทึี่กเหตุการณ์ป็ระเพณ่

สงกรานต์ในภาคเหนอื อาทิี่ ร.๗ เสด็้จเล่่ยบมณฑล่ฝ่า่ยเหนอ่ (๒๔๖๙), 

คว่นเอลิ่ซาเบธเสด็้จเชื่ย่งใหม ่(๒๕๑๕), เบ่�องหลั่งสาวเคร่อฟ้า้ (๒๔๙๕) 

ไป็จัดฉายู่ในกิจกรรมัส�งเสริมัวัฒนธ์รรมั ป็ระเพณ่ เนื�องในเที่ศกาลิ

สงกรานต์ป็ระจำาป็ี ๒๕๖๕ ท่ี่�จัดขึ�นโดยู่ สำานักวัฒนธ์รรมัจังหวัด

เชิยู่่งใหมั� ณ ชุิมัชินคณุธ์รรมัพลิงับัวร อำาเภอสนักำาแพง จังหวัดเชิยู่่งใหมั� 

๕

สำาหรับัผ่่้ ท่ี่� สนใจชิมักิจกรรมั

ออนไลิน์ยู่้อนหลัิงสามัารถเข้า 

ไป็ท่ี่� Facebook: หอภาพยู่นตร์  

Thai Film Archive หรือชิ�อง 

YouTube หอภาพยู่นตร์ แลิะ

สามัารถอ�านสรุป็บัที่ความัได้ท่ี่�

หนา้สาระภาพยู่นตร์ www.fapot.

or.th/main/information 

หน่วยงานและสถาบัันกุารศึึกุษาเข้้าศึึกุษาดููงาน
๒ มนีาคม   หลัิกส่ตรภาพยู่นตร์แลิะสื�อดิจิทัี่ลิ วิที่ยู่าลัิยู่นวัตกรรมั 

 สื�อสารสังคมั มัหาวิที่ยู่าลัิยู่ศร่นครินที่รวิโรฒ 

๘ มนีาคม   สถาบัันแห�งชิาติเพื�อการพัฒนาเด็กแลิะครอบัครัว 

๑๑ มนีาคม   คณะสถาป็ตัยู่กรรมัศาสตร์ มัหาวิที่ยู่าลัิยู่กรุงเที่พ 

๒๙ มนีาคม  สาขาภาพยู่นตร์ มัหาวิที่ยู่าลัิยู่ราชิภัฏิ 

 บั้านสมัเด็จเจ้าพระยู่า 

๕ เมษายน สาขาออกแบับันเิที่ศศลิิป็ ์วิที่ยู่าลัิยู่นานาชิาติ  

 มัหาวิที่ยู่าลัิยู่มัหดิลิ 



บทิความพิเศ์ษ

การทำำา
จดืหมายเหตุุ 
ส่่วนบุุคคล
ตุอนทำ่� ๓

การทำำาความสะอาด ดูแล 
และจัดัการ

วตัถุุประเภทำภาพถุ่าย ไฟล์ภาพ
และฟลิ์มภาพถุ่าย

กองบัรรณาธ์กิาร

ภาพถ�ายู่ ถือเป็็นเอกสารจดหมัายู่เหตุส�วนบุัคคลิท่ี่�คนส�วนใหญ�จะ 

คุ้นเคยู่ ในอด่ตภาพถ�ายู่อาจจะถ่กบัันทึี่กเพื�อเก็บัภาพเหตุการณ์ ชิ�วงเวลิา  

สถานท่ี่� บุัคคลิท่ี่�สำาคัญ ๆ แต�ป็ัจจุบััน เมัื�อโที่รศัพท์ี่เคลืิ�อนท่ี่�ถ่กใชิ้เป็็นกล้ิอง 

ถ�ายู่ภาพแลิะพกพาไป็ได้ทีุ่กท่ี่� คนจำานวนมัากจึงคุ้นเคยู่กับัการถ�ายู่ภาพเป็็น 

อันมัาก แลิะจำานวนภาพถ�ายู่ของแต�ลิะคนจึงมัม่ัากขึ�นมัากกว�าสมัยัู่ท่ี่�ยู่งัจำาเป็น็

ต้องพึ�งกล้ิองถ�ายู่ภาพ  

คอลัิมันก์ารที่ำาจดหมัายู่เหตุส�วนบุัคคลิ ตอนท่ี่� ๓ น่� จะเป็น็เรื�องการด่แลิ

จัดการแลิะเก็บัรกัษ์าเอกสารจดหมัายู่เหตปุ็ระเภที่ภาพถ�ายู่ ไฟ์ล์ิภาพ แลิะฟ์ล์ิิมั

ภาพถ�ายู่

การค้ดเลือก

 หากมั่จำานวนร่ป็ภาพจำานวนมัาก ควรต้องมั่การวางแผ่นว�า จะแป็ลิง

สญัญาณดิจิทัี่ลิภาพถ�ายู่ทัี่�งหมัดหรอืจะคัดเลืิอกเฉพาะบัางภาพเที่�านั�น 

โดยู่การสมััผ่สัภาพถ�ายู่ควรมัก่ารสวมัถงุมัอืเพื�อป็อ้งกันไมั�ใหริ้�วรอยู่นิ�ว

มัอืติดบันภาพถ�ายู่

 กรณ่ฟ์ิล์ิมัภาพถ�ายู่ หากไมั�มั่สำาเนาภาพควรจะที่ำาความัสะอาดฟ์ิล์ิมั

ภาพถ�ายู่ แล้ิวนำาไป็แป็ลิงสัญญาณเป็็นภาพด้วยู่เครื�องสแกนเนอร์ท่ี่�

สามัารถสแกนฟ์ิล์ิมัภาพถ�ายู่ได้ 

การค้ดแยก

ควรวางแผ่นคัดแยู่กภาพเป็น็หมัวดหมั่� เชิ�น บุัคคลิ สถานท่ี่� เหตุการณ์ 

หรือลิำาดับัเวลิา ทัี่�งน่� ขึ�นอยู่่�กับัวัตถุป็ระสงค์ท่ี่�จะนำาไป็ใชิ้

ทิำาความสะอาด

 ใชิล้ิก่ยู่างเป็า่ลิมัแลิะแป็รงขนนุ�มัเป็า่ฝุ่น่ออกจากภาพแลิะฟิ์ล์ิมัภาพถ�ายู่

 หากมัส่ติกเกอรห์รอืเที่ป็กาวควรจะใชิวั้ตถขุนาดเล็ิกป็ลิายู่แหลิมัดึงออก

อยู่�างเบัา เพื�อไมั�ใหเ้นื�อภาพหลิุดลิอกออกมัาด้วยู่ 

 หากบันภาพมั่คราบัสกป็รก ใช้ิไมั้พันสำาล่ิชุิบัแอลิกอฮ้อล์ิเชิ็ดที่ำาความั

สะอาดเฉพาะจุดท่ี่�เป็น็คราบั

๖

๑ ๒

๓



การแปลงส้ญญาณใหเ้ป็นไฟล์ดิจำท้ิิล

 การตั�งค�าความัลิะเอ่ยู่ดของไฟ์ลิภ์าพ หรอื DPI (Dot per Inch) เป็น็การตั�งค�าความัลิะเอ่ยู่ด

ของไฟ์ล์ิภาพท่ี่�สแกนออกมัา ยู่ิ�งเลิขค�า DPI ส่งยู่ิ�งมัค่วามัลิะเอ่ยู่ดมัาก ซึ่ึ�งไฟ์ล์ิภาพจะเก็บั

รายู่ลิะเอ่ยู่ดจากต้นฉบัับัได้มัากขึ�น แลิะยู่ิ�งไฟ์ล์ิภาพมัค่วามัลิะเอ่ยู่ดสง่ ขนาดไฟ์ล์ิก็ยู่ิ�งใหญ�

มัากขึ�นไป็อ่ก หากขนาดภาพถ�ายู่ป็กติจะมัก่ารตั�งค�าความัลิะเอ่ยู่ด ๖๐๐ DPI แต�ถ้าภาพ

ขนาดเล็ิกกว�า ๕ x ๓ นิ�ว สามัารถตั�งค�าความัลิะเอ่ยู่ดของไฟ์ล์ิภาพท่ี่� ๑,๒๐๐ DPI 

 ควรบัันทึี่กไฟ์ล์ิดิจิทัี่ลิเป็น็นามัสกุลิ TIFF เนื�องจากเป็น็ป็ระเภที่ไฟ์ล์ิภาพท่ี่�ไมั�มัก่ารบั่บัอัด

ขนาดไฟ์ล์ิ ที่ำาใหไ้ฟ์ล์ิมัค่วามัสมับ่ัรณ์มัากท่ี่�สุด

 เนื�องจากไฟ์ล์ินามัสกุลิ TIFF จะมัข่นาดใหญ� อาจจะไมั�เหมัาะสำาหรับัการนำาไป็ใหบ้ัริการ

ทัี่�วไป็ ก็สามัารถแป็ลิงเป็น็ไฟ์ล์ิ JPEG ซึ่ึ�งจะบั่บัอัดขนาดไฟ์ล์ิภาพในเล็ิกลิง    

 หากไมั�มัเ่ครื�องสแกนเนอร ์อาจจะใชิก้ล้ิองดิจิทัี่ลิหรอืกล้ิองในโที่รศพัท์ี่มัอืถือถ�ายู่ภาพก็ได้ 

ซึ่ึ�งจะไมั�ได้ไฟ์ล์ิต้นฉบัับัภาพสกุลิ TIFF โดยู่การใช้ิกล้ิองถ�ายู่ร่ป็แที่นเครื�องสแกนเนอร์  

ควรจะวางภาพท่ี่�จะถ�ายู่ในพื�นแบันราบั พยู่ายู่ามัตั�งกล้ิองใหม้ัั�นคง เก็บัภาพได้ครบั แลิะ 

แสงสว�างพอเหมัาะ เพื�อใหภ้าพท่ี่�ถ�ายู่มัส่่แลิะเส่ยู่งใกล้ิเค่ยู่งกับัภาพต้นฉบัับัมัากท่ี่�สุด  

 การตั�งชิื�อไฟ์ล์ิดิจิทัี่ลิ ควรจะตั�งตามัหมัวดหม่ั�ท่ี่�แยู่กคัดป็ระเภที่ไว้ตอนต้นแลิะลิำาดับัของ

ภาพนั�น

การเก็บรก้ษาภิาพถ่่ายและฟลิ์มภิาพถ่่าย

ถึงแมั้จะมั่สำาเนาไฟ์ล์ิภาพดิจิทัี่ลิแล้ิว ก็ไมั�ควรทิี่�งภาพถ�ายู่แลิะฟ์ิล์ิมัภาพถ�ายู่แต�อยู่�างไร 

โดยู่สามัารถจัดเก็บัภาพถ�ายู่แลิะฟ์ิล์ิมัภาพถ�ายู่ในซึ่องใสไร้กรด หรือซึ่องกระดาษ์ไร้กรด แล้ิว 

นำาเข้าแฟ์้มั ใส�กลิ�องพลิาสติกท่ี่�มัิดชิิดพร้อมักับัใส�ซึ่ิลิิกาเจลิท่ี่�เป็็นสารเคมั่ท่ี่�มั่คุณสมับััติในการด่ด

แลิะคายู่ความัชิื�นได้ โดยู่ควรเก็บัในพื�นท่ี่�ท่ี่�แหง้แลิะมัอุ่ณหภม่ัไิมั�ร้อนหรือเย็ู่นเกินไป็ แลิะไมั�ถ่กแสง

โดยู่ตรง 

การจำด้เก็บไฟล์ภิาพถ่่าย

 จัดเก็บัไฟ์ล์ิร่ป็ภาพลิงในฮ้าร์ดดิสก์หรือสื�อบัันทึี่กท่ี่�คงที่นต�าง ๆ โดยู่แยู่กป็ระเภที่ภาพ 

ลิงใส� Folder ซึ่ึ�งตั�งชิื�อ Folder ตามัป็ระเภที่ท่ี่�คัดแยู่กไว้ตอนต้น 

 สำาหรับัไฟ์ล์ิภาพดิจิทัี่ลิ ใหด้ำาเนนิการคัดแยู่กเป็น็หมัวดหมั่�เชิ�นเด่ยู่วกับัภาพถ�ายู่ โดยู่เลืิอก

แลิะคัดแยู่กเก็บัตามั Folder เชิ�นเด่ยู่วกัน  

 เพื�อความัป็ลิอดภัยู่ ควรที่ำาสำาเนาไฟ์ล์ิดิจิทัี่ลิเก็บัไว้ในสื�อบัันทึี่กอยู่�างนอ้ยู่ ๓ สำาเนา เพื�อ

เป็น็ไฟ์ล์ิสำารองในกรณท่่ี่�สื�อบันัทึี่กหลัิกเกิดความัเสยู่่หายู่ โดยู่หากเก็บัสื�อบัันทึี่กท่ี่�ต�างชินดิ

กันอยู่�างนอ้ยู่ ๒ ป็ระเภที่ แลิะแยู่กเก็บัต�างสถานท่ี่� จะชิ�วยู่เรื�องความัป็ลิอดภัยู่มัากขึ�น

การใหค้ำาอธิบิายไฟล์ภิาพ

นอกจากกระบัวนการพื�นฐานข้างต้นท่ี่�กลิ�าวมัาน่� สำาหรับังานนักหอจดหมัายู่เหตุมัอือาชิพ่ 

จะมัก่ารนำาเข้าข้อมัล่ิรายู่ลิะเอ่ยู่ดของแต�ลิะภาพ หรือ Metadata ลิงในไฟ์ล์ิร่ป็ภาพแต�ลิะร่ป็ เชิ�น  

ผ่่้ถ�ายู่ภาพ เจ้าของลิิขสิที่ธ์ิ�ภาพ ความัสำาคัญ คำาสำาคัญท่ี่�เก่�ยู่วกับัภาพ คำาอธ์บิัายู่อื�น ๆ ท่ี่�สำาคัญ 

ความัเห็นต�อร่ป็ ขนาดความัลิะเอ่ยู่ดของภาพ แลิะตำาแหน�งสถานท่ี่�ท่ี่�ถ�ายู่ภาพนั�น ข้อมั่ลิต�าง ๆ 

เหลิ�าน่� จะเป็น็ป็ระโยู่ชินต์�อการสืบัค้นมัากขึ�น   

๗

๔

๕

๖

บัรรยู่ายู่ภาพ

๑. ใชิ้ลิ่กยู่างเป็า่ลิมัเอาฝุ่น่ออกก�อนนำาไป็สแกน

๒. ใชิ้แป็รงขนนุ�มัเป็า่ฝุ่น่ออกจากฟ์ิล์ิมัภาพถ�ายู่

๓. การคัดแยู่กป็ระเภที่

๔. การเก็บัร่ป็ใส�ซึ่องไร้กรด

๕. จัดเก็บัร่ป็เข้าแฟ์้มั

๖. แป็ลิงสัญญาณเป็น็ไฟ์ล์ิดิจิทัี่ลิ



ห้องสมุดและโสตทำัศนสถุาน เชิด ทำรงศรี

๘

ภาพยู่นตรอิ์ตาล่ิเป็น็หนึ�งในเสาหลัิกของป็ระวัติศาสตรภ์าพยู่นตร์

โลิกในชิ�วงหลัิงสงครามัโลิกครั�งท่ี่� ๒ ด้วยู่แนวที่าง ป็รชัิญา แลิะมัมุัมัองต�อ

การเมัอืงแลิะโลิกอันเป็น็เอกลัิกษ์ณ ์ผ่�านสายู่ตาผ่่ก้ำากับัคนสำาคัญมัากมัายู่ 

ในโอกาสท่ี่�หอภาพยู่นตร์จัดแสดงนิที่รรศการ Dolce Vita: Italian  

Cinema and Culture (ด่รายู่ลิะเอ่ยู่ดหนา้ ๑๖) จึงขอใชิ้พื�นท่ี่�น่�แนะนำา

หนังสือในห้องสมัุดแลิะโสตทัี่ศนสถาน เชิิด ที่รงศร่ ๓ เลิ�มั ท่ี่�ว�าด้วยู่

ภาพยู่นตร์อิตาล่ิในแง�มัุมัต�าง ๆ ทัี่�งท่ี่�เป็็นวิชิาการเข้มัข้น แลิะท่ี่�พ่ดถึง 

เสน�หเ์ยู่้ายู่วนของภาพยู่นตร์ แลิะดาราจากดินแดนอันน�าหลิงใหลิแห�งน่� 

หวังว�าหนังสือท่ี่�แนะนำาในคอลัิมัน์น่�จะที่ำาให้การด่หนังอิตาล่ิ ไมั�ว�าจะท่ี่� 

หอภาพยู่นตร์หรือท่ี่�อื�น มัค่วามัสนกุสนานแลิะป็ระเทืี่องป็ญัญามัากขึ�น

The Italian Cinema Book
หากต้องการศึกษ์าแง�มัุมัต�าง ๆ ของภาพยู่นตร์อิตาล่ิจากอด่ตยุู่ค

หนังเง่ยู่บัถึงป็ัจจุบััน แนะนำาเลิ�มัน่�เลิ�มัเด่ยู่วได้ครบัทีุ่กอยู่�าง The Italian 

Cinema Book ท่ี่�มั่ ป็ีเตอร์ บัอนดาเนลิลิา เป็็นบัรรณาธ์กิาร ต่พิมัพ์โดยู่ 

British Film Institute เป็็นหนังสือรวบัรวมับัที่ความัจากนักเข่ยู่นแลิะ 

นักวิชิาการหลิายู่คนท่ี่�ร�วมัเจาะลึิกถึงหนังอิตาล่ิในทุี่กมัิติ ทัี่�งภาพกว้าง 

แลิะภาพลิะเอ่ยู่ด เข่ยู่นในสไตลิ์ท่ี่�จริงจัง เต็มัไป็ด้วยู่ข้อมั่ลิแลิะความัเห็น 

แต�ไมั�เป็็นงานวิชิาการท่ี่�เที่อะที่ะจนเข้าไมั�ถึง แลิะถึงเราจะไมั�เคยู่ด่หนัง

หลิายู่เรื�องท่ี่�บัที่ความัในหนงัสือเลิ�มัน่�กลิ�าวถึง นั�นไมั�ใชิ�ป็ญัหา เพราะหนงัสือ

เลิ�มัน่�ให้บัริบัที่แลิะเชิื�อมัโยู่งวงการภาพยู่นตร์เข้ากับัแง�มัุมัที่างสังคมัแลิะ

อ่่านหนังอิ่ตาลี

ศลิิป็ะอื�น ๆ ของป็ระเที่ศอิตาล่ิ จนสามัารถอ�านได้ราวกับัเป็น็หนงัสือป็ระวัติศาสตร์แลิะการเมัอืงด้วยู่ซึ่ำา

หนังสือเร่ยู่งลิำาดับัตามัยุู่คแลิะวิวัฒนาการของหนัง เริ�มัต้นจากบัที่ความั Silent Italian Cinema แลิะ  

The Beginnings of Film Stardom and the Print Media of Divisimo จากนั�นเขยู่ิบัมัาถึงยุู่คก�อนสงครามัโลิก เมัื�อ

การเมัืองอันระสำาระสายู่ของยุู่โรป็ส�งผ่ลิถึงวงการหนัง ด้วยู่บัที่ความัอยู่�าง Fascism and Italian Cinema เลิ�าถึง

ภาพยู่นตร์ในชิ�วง ๒๐ ป็ท่ีี่� เบันโิต มัสุโซึ่ลิิน ่ครองอำานาจเป็น็เผ่ด็จการที่หาร ก�อนจะถ่กโค�นไป็ในป็ ี๑๙๔๓ แลิะความั

สัมัพันธ์์อันซึ่ับัซึ่้อนระหว�างศิลิป็ิน คนที่ำาหนัง กับัอุดมัการณ์ฝ่่ายู่ขวาแลิะลัิที่ธ์ิอำานาจนิยู่มั รวมัทัี่�งการท่ี่�รัฐเข้ามัา 

“สนบััสนนุ” การสร้างภาพยู่นตร์ เชิ�นการท่ี่�มัสุโซึ่ลิินร่เิริ�มัเที่ศกาลิภาพยู่นตร์เวนสิ อันเป็น็เที่ศกาลิภาพยู่นตร์นานาชิาติ

แห�งแรกในโลิก จากนั�นหนังสือขยู่ับัต�อมัาพ่ดถึงหนังอิตาล่ิชิ�วงหลัิงสงครามัโลิก Post-War Cinematic Culture:  

Realism and Beyond ท่ี่�มัุ�งศึกษ์างานป็ระเภที่น่โอเร่ยู่ลิลิิสมั์อันโด�งดังของอิตาล่ิ ต�อเนื�องมัาถึงองค์ท่ี่�พ่ดถึง The 

Golden Age of Italian Cinema จากที่ศวรรษ์ท่ี่� ๑๙๕๐-๑๙๗๐ ผ่�านบัที่ความัหลิากหลิายู่ท่ี่�พด่ถึง ผ่่ห้ญงิในหนงัอิตาล่ิ  

เด็กในหนังอิตาล่ิ ภาพความัเป็็นชิายู่ในหนังอิตาล่ิ สารคด่อิตาล่ิ นอกจากน่�ยู่ังมั่บัที่ความัเก่�ยู่วกับัคนที่ำาหนังผ่่้หญิง 

มัาเฟ์ียู่ในหนงัอิตาล่ิ แลิะวงการหนงัอิตาล่ิในยุู่คใหมั� 

ก้อง ฤที่ธ์ิ�ด่



ทัี่�งหมัดน่�ใหภ้าพอันครบัถ้วน เห็นภาพการเดินที่างของภาพยู่นตร์

อิตาล่ิ แลิะชิ�วยู่ให้เราเห็นว�าหนังเป็็นทัี่�งส�วนป็ระกอบัสร้างแลิะเป็็นภาพ

สะท้ี่อนชิ�วงเวลิาท่ี่�ผ่นัผ่�านในสังคมัอิตาล่ิอยู่�างไร

Pier Paolo Pasolini: 
My Cinema

ป็นี่�เป็น็ป็คีรบัรอบั ๑๐๐ ป็ชีิาติกาลิของกว่ นกัเข่ยู่น แลิะผ่่ก้ำากับั

ภาพยู่นตร์คนสำาคัญของอิตาล่ิ ป็แิอร์ เป็าโลิ พาโซึ่ลิิน ่ศลิิป็นิผ่่เ้ป็ี� ยู่มัด้วยู่

ความัคิดแลิะความัมัุ�งมัั�น แลิะกล้ิาท้ี่าที่ายู่ความันิ�งงันของสุนที่ร่ยู่ศาสตร์

อิตาเล่ิยู่นแบับัคลิาสสิก คนส�วนมัากมักัจำาพาโซึ่ลิินไ่ด้จากหนงัสุดอื�อฉาว

ของเขา Salo, or the 120 Days of Sodom (๑๙๗๓) หนังท่ี่�รุนแรง 

ในการนำาเสนอเรื�องเซึ่็กซ์ึ่ อำานาจ แลิะการควบัคุมั แต�ในความัจริงแล้ิว  

พาโซึ่ลิิน่ที่ำาหนังหลิายู่เรื�องแลิะในหลิากหลิายู่สไตล์ิ ตั�งแต�ป็ี ๑๙๖๑-

๑๙๗๕ ก�อนท่ี่�เขาจะเส่ยู่ชิ่วิตอยู่�างน�าเศร้าจากการถ่กฆาตกรรมั

หนงัสือ Pier Paolo Pasolini: My Cinema เป็น็หนงัสือท่ี่�ผ่่ท่้ี่�สนใจ

งานของพาโซึ่ลิิน ่พลิาดไมั�ได้ด้วยู่ป็ระการทัี่�งป็วง เพราะเป็น็การรวบัรวมั

ข้อเข่ยู่นของตัวพาโซึ่ลิินเ่องเก่�ยู่วกับัหนงัทีุ่กเรื�องของเขา แยู่กเป็น็เรื�อง ๆ  

ตั�งแต� Accattone (๑๙๖๑) งานกำากับัเรื�องแรก ไลิ�ไป็จนถึงเรื�องสุดท้ี่ายู่ 

คือ Salo ในป็ี ๑๙๗๕ อ่กทัี่�งยู่ังมั่ภาพป็ระกอบัมัากมัายู่ทัี่�งส่แลิะขาวดำา  

ทัี่�งภาพเบัื�องหลัิง ภาพ

จากหนัง  แลิะภาพ

โป็สเตอร์จากหนงัเรื�อง

ดังของเขา เชิ�น The 

Gospel According to 

St. Matthew (๑๙๖๔), 

Medea (๑๙๖๙) แลิะ 

The Canterbury Tales 

(๑๙๗๒) 

ข้อเข่ยู่นในเลิ�มัน่�พิเศษ์ตรงท่ี่�เป็็นสิ�งท่ี่�พาโซึ่ลิิน่เข่ยู่นถึงหนังของ

เขาเองอยู่�างลิะเอ่ยู่ด ทัี่�งเลิ�าเบัื�องหลัิง กระบัวนความัคิด บัางครั�งใช้ิร่ป็แบับั

การสมััภาษ์ณตั์วเอง ตอบัคำาถามัท่ี่�คนมักัสงสยัู่เก่�ยู่วกับังาน หรอืใชิร่้ป็แบับั

จดหมัายู่ถึงเพื�อน หรอืบัางบัที่ก็เป็น็งานเขยู่่นท่ี่�ส�งเสนอนายู่ทุี่น ด้วยู่ความั

ท่ี่�พาโซึ่ลิิน่เป็็นท่ี่�ร่้จักในฐานะกว่ก�อนมัาเป็็นคนที่ำาหนัง การบัรรยู่ายู่ถึง 

เนื�อเรื�องหรืออารมัณ์ของหนังจึงลิะเอ่ยู่ดอ�อน สวยู่งามั แต�จะแจ้งใน 

ความัคิด ไมั�อ้อมัค้อมัในการแสดงความัเหน็ (พาโซึ่ลิินไ่ด้ชิื�อว�าเป็น็ศลิิป็นิ

ฝ่่ายู่ซึ่้ายู่ท่ี่�ต�อต้านแนวคิดอนุรักษ์นิยู่มั แลิะตั�งคำาถามัต�ออำานาจของ

การเมัอืงแลิะศาสนา รวมัทัี่�งยู่งัมัค่วามัสนใจป็ระเที่ศโลิกท่ี่�สามั ทัี่�งแอฟ์รกิา 

อินเด่ยู่ แลิะป็าเลิสไตน)์

พาโซึ่ลิิน่อาจจะไมั�ใชิ�ผ่่้กำากับัอิตาล่ิท่ี่�เป็็นท่ี่�ร่้จักมัากเที่�า เฟ์เดริโก 

เฟ์ลิลิิน่ หรือ วิตเตอริโอ เดอ ซึ่ิกา แลิะจริงท่ี่�ว�าหนังของพาโซึ่ลิิน่หาด่ 

ยู่ากกว�า แลิะมัักจะ “แรง” กว�าในเนื�อหาแลิะวิธ์่การ แต�ป็ฏิิเสธ์ไมั�ได้ 

เชิ�นกันว�า พาโซึ่ลิิน่ คือผ่่้กำากับัคนสำาคัญของอิตาล่ิแลิะของโลิก หนังสือ

เลิ�มัน่�อยู่�างน้อยู่จะชิ�วยู่ให้ผ่่้สนใจภาพยู่นตร์โลิกเข้าใจงานของเขาผ่�าน

ถ้อยู่คำาของเขาเอง

Stardom Italian Style
ชิื� อแลิะหน้าป็กด่น�าสนุก แลิะเอาเข้าจริงเนื� อหาในหนังสือ  

Stardom Italian Style โดยู่ มัาร์เซึ่่ยู่ แลินด่ ก็น�าติดตามัไมั�น้อยู่ ทัี่�งท่ี่� 

น่�คือหนังสือท่ี่�หนักแน�นด้วยู่เนื�อหาแลิะที่ฤษ์ฎ่ในเชิิง Star Studies หรือ

งานวิชิาการภาพยู่นตร์ท่ี่�มัุ�งเน้นไป็ท่ี่�การป็ระกอบัสร้างภาพลัิกษ์ณ์ของ

ดารา แลิะอิที่ธ์ิพลิของ “สตาร์” ต�อผ่่้ชิมัแลิะอภิป็รัชิญาของภาพยู่นตร์  

ในท่ี่�น่� แน�นอนว�าเป็็นการศึกษ์าท่ี่�เจาะจงไป็ท่ี่�ดาราอิตาเล่ิยู่น ตั�งแต�อด่ต

ถึงป็ระมัาณกลิางที่ศวรรษ์ท่ี่� ๒๐๐๐

หนงัสอืเลิ�ายู่อ้นไป็ตั�งแต�ยุู่คหนงัเง่ยู่บัแลิะการท่ี่�ภาพยู่นตร์ซึ่ึ�งเป็น็

สื�อใหมั�ในขณะนั�น ใช้ิป็ระโยู่ชินจ์ากการแสดงภาพหนา้ตาแลิะที่�วงที่�าของ

นกัแสดง ขยู่ายู่ขอบัเขตไป็จากลิะครเวท่ี่ สิ�งท่ี่�น�าสนใจคือ หนงัสือพยู่ายู่ามั

สร้างความัเชิื�อมัโยู่งระหว�างภาพของนักแสดงหรือดาราหนังเง่ยู่บัอิตาล่ิ

เขา้กับัการแผ่�อำานาจของระบัอบัฟ์าสซิึ่สต์ในที่ศวรรษ์ท่ี่� ๑๙๒๐ การท่ี่�หนงั

มัค่ณุสมับัติั “สร้างภาพ” ใหบุ้ัคคลิดยู่่ิ�งใหญ�เกินชิวิ่ตจรงิ สามัารถถก่ใช้ิเป็น็

เครื�องมัอืที่างการเมัอืงได้โดยู่ง�ายู่

แน�นอนว�าหนงัสือเลิ�มัน่� มัส่�วนท่ี่�ครอบัคลิุมัผ่ลิงานแลิะการแสดง

ของดาราดังของอิตาล่ิในชิ�วงหลัิงสงครามัโลิกครั�งท่ี่� ๒ ตั�งแต� มัาร์เชิลิโลิ 

มัาสโตรญานน,่ โมันกิา วิตต่ (ซึ่ึ�งอยู่่�บันป็กหนงัสอืด้วยู่) โซึ่เฟี์ยู่ ลิอเรน แลิะ 

ซึ่ลิิวานา มันัญาโน สิ�งท่ี่�ผ่่เ้ขยู่่นพยู่ายู่ามัวิเคราะหผ์่�านดาราเหลิ�าน่� มัตั่�งแต�

อุดมัคติภาพลัิกษ์ณ์ของความัเป็น็ชิายู่หรือความัเป็น็หญิง การแสดงภาพ

ชินชิั�น การท่ี่�ดารากลิายู่เป็น็ตัวแที่นของการขา้มัผ่�านภาวะเศรษ์ฐกิจยู่ำาแยู่�

ไป็ส่�ความัเจริญที่างวัตถุ รวมัทัี่�งการสร้างภาพจำาหรือการล้ิอเลิ�นกับั 

ภาพจำาของ “คนอิตาล่ิ” (เชิ�น มัาสโตรญานน ่กับัภาพหนุ�มันกัรกัหนา้เข้มั) 

หรือการใชิ้อารมัณ์ขันเพื�อขับัเน้นหรือลิดที่อนความัยู่ั�วยู่วนของร่ป็ร�าง 

ในกรณ่ของ โซึ่เฟ์ียู่ ลิอเรน การศึกษ์าชิ่วป็ระวัติของดาราเหลิ�าน่�ไป็ 

พรอ้มั ๆ  กับัศกึษ์าบัที่บัาที่การแสดงยู่งัเป็น็วิธ์ก่ารสำาคัญของ Star Studies 

ด้วยู่เชิ�นกัน ไมั�ต�างกับัแฟ์น ๆ หนงัท่ี่�ร่้ป็ระวัติของดาราท่ี่�ตนชิื�นชิอบั แลิะ

ป็ระกอบัสร้างตำานานหรือเรื�องเลิ�าของดาราผ่�านป่็มัหลัิงเหลิ�านั�น (เชิ�น 

การมัาจากครอบัครัวท่ี่�ยู่ากจนของ โซึ่เฟ์ียู่ ลิอเรน)

Stardom Italian Style อาจจะมัตั่วหนงัสือเยู่อะแลิะร่ป็นอ้ยู่ไป็

สกันดิ แต�หากมัเ่วลิา น่�เป็น็งานศึกษ์าท่ี่�สำาคัญแลิะชิ�วยู่เติมัเต็มัความัเข้าใจ

ในป็ระวัติศาสตร์ภาพยู่นตร์อิตาล่ิอยู่�างมัาก  

๙



๑๐

พุที่ธ์พงษ์์ เจ่ยู่มัรัตตัญญู่

การเส่ยู่ชิ่วิตเมัื�อวันท่ี่� ๒๐ กุมัภาพันธ์์ ๒๕๖๕ ของ เศรษฐา ศริะฉายา ศิลิป็ินแห�งชิาติ  

ป็ระจำาป็ี ๒๕๕๔ ผ่่้มั่ความัสามัารถรอบัด้าน นับัเป็็นการส่ญเส่ยู่ครั�งใหญ�ของวงการบัันเทิี่งไที่ยู่  

ไมั�เพยู่่งแต�ในแวดวงดนตร่ ท่ี่�เขานับัเป็น็ตำานานผ่่ยู้่ิ�งใหญ�คนหนึ�ง หรือแวดวงโที่รทัี่ศน์ ในฐานะพิธ์ก่ร

แลิะดาราลิะครท่ี่�ผ่่ช้ิมัคุ้นหนา้มัายู่าวนาน หากแต�ในด้านภาพยู่นตร์นั�น เขาก็มับ่ัที่บัาที่สำาคัญด้วยู่

ผ่ลิงานการแสดงมัากกว�า ๑๒๐ เรื�อง

 เศรษ์ฐา ศริะฉายู่า เริ�มัเข้าส่�โลิกภาพยู่นตร์จากการท่ี่�เขาแลิะเพื�อน ๆ  วง ดิ อิมัพอสซึ่ิเบัิ�ลิส์ 

(The Impossibles) ได้รบััการชิกัชิวนจาก เป็ี� ยู่ก โป็สเตอร ์ใหม้ัาร�วมับัรรเลิงเพลิงป็ระกอบัภาพยู่นตร์

เรื�อง โทำน ท่ี่�เป็ี� ยู่กเป็น็ผ่่ก้ำากับัเรื�องแรก ในป็ ี ๒๕๑๓ หลัิงจากท่ี่�พวกเขาเพิ�งคว้าถ้วยู่พระราชิที่าน

รางวัลิชินะเลิิศในการป็ระกวดวงสตริงคอมัโบัครั�งแรกในป็กี�อนหนา้ 

หลัิงจากนั�น ดิ อิมัพอสซึ่ิเบิั�ลิส์ ท่ี่�มัเ่ศรษ์ฐาเป็น็นกัร้องนำา ได้กลิายู่เป็น็วงดนตร่ท่ี่�ที่ำาเพลิง

ป็ระกอบัให้ภาพยู่นตร์ไที่ยู่ รวมัถึงร�วมัแสดงอ่กหลิายู่เรื�อง เชิ�น ด้วง (๒๕๑๔) สวนสน (๒๕๑๔)  

หน่�งนชุื่ (๒๕๑๔) ระเริงชื่ล่ (๒๕๑๕) สายชื่ล่ (๒๕๑๖) ฯลิฯ ก�อนท่ี่�ในป็ ีพ.ศ. ๒๕๑๘ เศรษ์ฐาจะ 

ได้รับัการชัิกชิวนจาก จุร่ โอศิริ ให้มัาแสดงภาพยู่นตร์อยู่�างจริงจังครั�งแรก โดยู่ได้รับับัที่นำาเป็็น 

หนุ�มัเจ้าสำาราญในเรื�อง ฝ่า้ยแกมแพร  

ฝ่มีัอืการแสดงของเศรษ์ฐาโดดเด�นจนที่ำาใหเ้ขาสามัารถคว้ารางวัลิตุ�กตาที่อง สาขานักแสดง

สมัที่บัชิายู่ยู่อดเยู่่�ยู่มั มัาครองได้ทัี่นท่ี่ ป็ระกอบักับั ดิ อิมัพอสซิึ่เบัิ�ลิส ์ป็ระกาศยุู่บัวงอยู่�างเป็น็ที่างการ

ในเวลิาต�อมัา นั�นที่ำาให้เขาเป็ล่ิ�ยู่นจากนักร้องชืิ�อดังกลิายู่เป็็นดาราเนื�อหอมัท่ี่�มั่ผ่่้สร้างติดต�อไป็ 

ร�วมัแสดงมัากมัายู่ ทัี่�งบัที่รา้ยู่ บัที่ด่ บัที่ตลิก โดยู่เฉพาะในตำาแหน�ง “เพื�อนพระเอก” ท่ี่�เขามักักลิ�าว

เสมัอว�า ตนเองครองบัที่น่�เป็น็ขาป็ระจำา ทัี่�งกับั สรพงศ ์ชิาตร่, กรุง ศร่วิไลิ, ไพโรจน ์สังวริบุัตร ฯลิฯ 

เศรษ์ฐา ศริะฉายู่า นบััเป็น็ดาราหลัิกคนหนึ�งในที่ศวรรษ์ ๒๕๒๐ ท่ี่�มัผ่่ลิงานมัากมัายู่ เชิ�น 

แผล่เก่า (๒๕๒๐) พ่อม่ายท่ำเด็้ด้ (๒๕๒๐) รักคุณเข้าแล้่ว (๒๕๒๐) เก้าล้่านหยด้นำาต์า (๒๕๒๐)  

พอ่จ๋า (๒๕๒๓) ยอด้รักผ้ก้อง (๒๕๒๔) เพชื่ฌฆาต์หนา้เป็น (๒๕๒๕) คร้สมศร่ (๒๕๒๙) ฯลิฯ แต�

เรื�องท่ี่�โดดเด�นท่ี่�สุดคือ ชื่่�นรัก (๒๕๒๒) ซึึ่�งเขาได้รับับัที่พระเอก ป็ระกบัค่�กับั อรัญญา นามัวงษ์์ 

นางเอกชิื�อดังท่ี่�เขาเคยู่ร�วมัแสดงในบัที่สมัที่บัมัาหลิายู่ครั�ง แต�ความัใกล้ิชิิดจากการรับับัที่นำาครั�งน่� 

ได้ที่ำาใหทั้ี่�งค่�กลิายู่มัาเป็น็ค่�รักในชิ่วิตจริงแลิะครองค่�กันมัายู่าวนาน ตราบัจนเขาสิ�นลิมัหายู่ใจ

นอกจากน่�ในชิ�วงดังกลิ�าว เศรษ์ฐายัู่งได้ที่ำางานเบัื�องหลัิง เชิ�น เล่ด่้�ฝ่รั�งด้อง (๒๕๒๖ – ผ่่ช้ิ�วยู่

กำากับั) แมย่อด้กะล่่อน (๒๕๒๖ – ผ่่ช้ิ�วยู่กำากับั) รักสองต้์องหาม (๒๕๒๘ – ผ่่ก้ำากับัแลิะลิำาดับัภาพ) 

พ่อมหาจำาเริญ (๒๕๒๘ – ผ่่้กำากับั) ฯลิฯ ต�อมัา แมั้วงการภาพยู่นตร์จะมั่การผ่ลัิดใบัใหมั� จนเขา 

หันไป็มั่ผ่ลิงานที่างโที่รทัี่ศน์เป็็นหลัิก แต�เศรษ์ฐาก็ยู่ังมั่งานแสดงภาพยู่นตร์ออกมัาอยู่่�เป็็นระยู่ะ  

โลกุภาพัยนตร์ข้อ่ง 
เศึรษฐา ศิึระฉายา

รำาลึก

เรื�องท้ี่ายู่ ๆ  ได้แก� บิ�กบอย (๒๕๕๓) ขรัวโต์ อมต์ะเถระ 

กรุงรัต์นโกสินทำร์ (๒๕๕๘) รวมัถึงบัที่พระยู่าลิะแวก

ใน ต์ำานานสมเด็้จพระนเรศวรมหาราชื่ ภาค ๓ แลิะ 

ภาค ๔ ป็ ี๒๕๕๔ 

บัที่บัาที่ที่างภาพยู่นตร์อ่กด้านของ เศรษ์ฐา 

ศริะฉายู่า คือการเป็น็กรรมัการบัรหิารหอภาพยู่นตร์ 

ระหว�างป็ ี๒๕๕๕-๒๕๕๗ ท่ี่�เขาได้ใหค้ำาป็รกึษ์า รวมัทัี่�ง

ให้ความัร�วมัมัือในกิจกรรมัต�าง ๆ ท่ี่�หอภาพยู่นตร์ 

จัดขึ�น เชิ�น คอนเสริต์หนงัไที่ยู่ในเสยู่่งเพลิง ป็ ี๒๕๕๖ 

โดยู่เศรษ์ฐาเคยู่กลิ�าวถึงความัสำาคัญในการอนุรักษ์์

ภาพยู่นตรข์องหอภาพยู่นตร ์ไว้ในกิจกรรมัลิานดารา 

ท่ี่�เขามัาป็ระทัี่บัรอยู่มัอืรอยู่เท้ี่าเป็น็ดาวดวงท่ี่� ๑๕๐ 

เมัื�อวันท่ี่� ๒๖ เมัษ์ายู่น ๒๕๕๗ ว�า

“ภาพยนต์ร์เป็นสิ�งสำาคัญมากสำาหรับสังคม 

เพราะว่ามันเป็นศิล่ปวัฒนธรรมท่ำ�เข้าใกล้่ชื่ิด้คนได้้

มากท่ำ�สดุ้ แล้่วมพ่าวเวอร์มากในการท่ำ�จะเปล่่�ยนแปล่ง

ความน่กคิด้ต่์าง ๆ ด้้ภาพยนต์ร์ก็สามารถเปล่่�ยน

ความคิด้ได้้ สิ� งเหล่่าน่� ถ่อว่าม่ความสำาคัญมาก 

ภาพยนต์ร์ท่ำ�ทำางหอภาพยนต์ร์ได้้ด้ำาเนินการเก็บไว้ 

จะเป็นทำรัพย์สินท่ำ�ทำรงคุณค่ามากท่ำ�สุด้ของประเทำศ 

ทำำาใหเ้ราได้้เห็นวัฒนธรรมต่์าง ๆ  ของชื่าติ์ท่ำ�ผา่นมา... 

เพราะว่าประเทำศจะอย่้ได้้ก็ต้์องม่ทัำ�งเร่�องของสังคม 

การเม่อง เศรษฐกิจ แล่ะท่ำ�สำาคัญมากค่อเร่�องของ

วัฒนธรรม ภาพยนต์ร์น่�เป็นวัฒนธรรมท่ำ�ม่ความ

สำาคัญมากท่ำ�สุด้ของประเทำศอย่างหน่�ง”  

ติดตามโปรแกรมฉายผลงาน เศรษฐา ศริะฉายา 
ได้ที�ห้น้า ๒๔

เศรษฐาและเพื่่�อนรว่มวง ดิิ อิมพื่อสซิิเบิ้ิ�ลส์ 
ในคอนเสิร์ตหนังไทยในเสียงเพื่ลง

เก้้าล้้านหยดนำาตา 
(๒๕๒๐)



เขามัช่ิื�อเดิมัว�า พทิี่ยู่า เท่ี่ยู่มัเศวต แลิะมัชื่ิ�อสดุท้ี่ายู่ว�า กรพ่งศ ์

แต�ชิื�อท่ี่�สร้างให้เขาเป็็นตำานาน แลิะเป็็นชืิ�อท่ี่�ครั�งหนึ�ง เมัื�อเอ�ยู่ถึง

แล้ิวแที่บัไมั�มัใ่ครในป็ระเที่ศไมั�ร่จั้ก คือ สรพิงศ ์ชิาตร ีชิื�อการแสดง

ของบุัรุษ์ผ่่ท่้ี่�ยู่ึดงานศลิิป็ะแขนงน่�เป็น็อาชิ่พมัาตลิอดทัี่�งชิ่วิต

“สมัยเราอย้่บา้นนอกด้้หนังกล่างแปล่ง พระเอกแต่์ล่ะคน

เท่ำมากเล่ยนะ ใสเ่ส่�อแด้ง สะพายเป ้หว่ผม ด้้ ทัำกษิณ แจ่มผล่ ด้้ใคร

ต่์อใคร น่�เท่ำมากเล่ย แต่์บงัเอิญว่าสรพงศ์ไมค่่อยได้้เล่่นหนังสไต์ล์่นั�น 

อย้กั่บท่ำานมุย้ ท่ำานมุย้ใหเ้ล่่นเปน็คน ไมไ่ด้้ใหเ้ป็นพระเอก มนัมากับ

ความมด่้เปน็นกัวิทำยาศาสต์ร์ เขาช่ื่�อกานต์์เป็นหมอ เทำพธดิ้าโรงแรม

เป็นแมงด้า ความรักครั�งสุด้ท้ำายด่้ด้ก่ต์าร์เป็นวัยรุ่น เทำวด้าเดิ้นดิ้น

เป็นโจร เด่้�ยวเปน็พระ เด่้�ยวเป็นหมอ เด่้�ยวเปน็ต์ำารวจ ท่ำานมุย้ไมไ่ด้้

ใหส้รพงศเ์ป็นพระเอก ท่ำานมุย้บอก ก้ใหม้่งเป็นนักแสด้ง”

จากุสามเณรสู่ดูาราตุ�กุตาทอ่ง 
สรพงศ์ ชิาตร่ เกิดเมัื�อวันท่ี่� ๘ ธ์นัวาคมั พ.ศ. ๒๔๙๒ ท่ี่�จังหวัดพระนคร 

ศร่อยุู่ธ์ยู่า หลัิงจบั ป็. ๔ ด้วยู่ความัท่ี่�ไมั�ชิอบัเร่ยู่นหนงัสือ มัารดาจึงส�งไป็บัวชิเณร 

ขณะอายุู่ได้ ๑๑ ป็ ี ก�อนจะเดินที่างเข้ามัาศกึษ์าธ์รรมัะเพิ�มัเติมัท่ี่�วัดดาวดึงษ์ารามั 

กรุงเที่พมัหานคร ในอ่ก ๒ ป็ตี�อมัา

เมัื�อยู่�างเข้าส่�วัยู่รุ�น แมั้ผ่้าเหลืิองจะยู่ังคงห�มัเขาไว้ในโลิกพระธ์รรมัจน 

สอบัได้นักธ์รรมัเอก แต�บัรรยู่ากาศของเมัืองหลิวงกลัิบัดึงด่ดให้เขาว�อกแว�กไป็กับั

ร่ป็ภาพดารา หนงักลิางแป็ลิง แลิะกองถ�ายู่หนงัท่ี่�ชิอบัไป็มังุด่ ท่ี่�สุดแล้ิวจึงตัดสินใจ

ใหเ้ณรรุ�นพ่�ท่ี่�ร้่จักกับัคนในวงการภาพยู่นตร์พาไป็ฝ่ากตัวเพื�อที่ำางานในวงการ แลิะ 

ตัดสินใจหยุู่ดชิ่วิตใต้ร�มักาสาวพัสตร์ในวัยู่ ๑๙ ป็ี

ราวป็ี พ.ศ. ๒๕๑๑ ก้าวแรกบันถนนภาพยู่นตร์ของสามัเณรสึกใหมั�ได้ 

เริ�มัต้นขึ�น โดยู่นับัหนึ�งจากงานเบัื�องหลัิงของเบัื�องหลัิงอ่กท่ี่ นั�นคือการกางร�มัให้

กล้ิองถ�ายู่ภาพยู่นตร์ เพื�อป็อ้งกันไมั�ใหฟ้์ิล์ิมัร้อนเกินไป็ นอกจากน่�ยู่ังที่ำาหนา้ท่ี่�เป็น็ 

คนยู่กรเ่ฟ์ล็ิกซึ่ ์เสริฟ์์นำา แลิะเขา้ฉากเป็น็ตัวป็ระกอบัเล็ิก ๆ  นอ้ยู่ ๆ  เวลิาท่ี่�ขาดนกัแสดง 

ป็ ี ๒๕๑๒ ในยุู่คท่ี่�ภาพยู่นตร์ ๑๖ มัมั. กำาลัิงเฟ่์� องฟ์่ เขาได้ร�วมัแสดงเป็น็

ตัวป็ระกอบัอยู่่�หลิายู่เรื�อง แต�จุดเป็ล่ิ�ยู่นสำาคัญจริงๆ เกิดขึ�นเมัื�อได้ร่้จักกับั สุรพงศ ์

โป็ร�งมัณ่ แมัวมัองจากบัริษั์ที่ลิะโว้ภาพยู่นตร์ ของพระเจ้าวรวงศเ์ธ์อ พระองค์เจ้า

อนุสรมังคลิการ ต�อมัา สุรพงศ์ได้นัดหมัายู่พาเขาไป็แนะนำาตัวกับัพระโอรสของ

พระองค์ หมั�อมัเจ้าชิาตร่เฉลิิมั ยุู่คลิ  หรือ “ที่�านมัุยู้่”  ท่ี่�เพิ�งกลัิบัจากต�างป็ระเที่ศ 

แลิะกำาลัิงถ�ายู่ที่ำาภาพยู่นตร์โที่รทัี่ศนเ์รื�อง หญิงก็ม่หัวใจ

เข้าชื่่�อ่
สรพังศ์ึ ชื่าตรี
เข้าชื่่�อ่
สรพังศ์ึ ชื่าตรี

๑๑

พุที่ธ์พงษ์์ เจ่ยู่มัรัตตัญญู่

รำาลึก

ไอ้้แก้ล้ะเพื่่�อ้นรักั้ (๒๕๑๕)

คนเล้้�ยงช้้าง (๒๕๓๓) 



เมัื�อถึงวันนัด เด็กหนุ�มัจากอยุู่ธ์ยู่าผ่่้ยู่ังคงกินนอนอยู่่�ท่ี่�วัด ลิงทีุ่นซึ่ื�อ

เสื�อใหมั� แลิะผ่่กเนกไที่เพื�อให้ตัวเองด่ด่ท่ี่�สุด ที่ว�า เมัื�อแนะนำาตัวเสร็จสรรพ 

ที่�านมัุยู้่กลัิบัรบััสั�งใหเ้ขาเข้าฉากกระโดดนำาไป็ชิ�วยู่เด็กหญงิวัยู่ ๓ ขวบั แสดงโดยู่ 

ตุ�กตา จินดานชุิ ชุิดใหมั�เอ่�ยู่มันั�นจึงเป็ยีู่กชุิ�มัไป็ทัี่�งตัวอยู่�างรวดเร็ว แต�ก็แลิกมัา 

ด้วยู่การแสดงเพ่ยู่ง ๑ คัตท่ี่�ได้เป็ล่ิ�ยู่นชิ่วิตเขาไป็ตลิอดกาลิ 

จากตัวป็ระกอบั ที่�านมัุ้ยู่เริ�มัมัอบับัที่เด�นขึ�นให้เขาในหนังโที่รทัี่ศน์

เรื�องอื�น ๆ   เชิ�น บัที่ผ่่ร้า้ยู่ใน หอ้งสช่ื่มพ ้บัที่ผ่่ช้ิ�วยู่ใน หมอผ ่จนกระทัี่�งป็ ี๒๕๑๔ 

เมัื�อที่รงเตร่ยู่มักำากับัภาพยู่นตร์ ๓๕ มัมั. ขนาดยู่าวเรื�องแรก ชิื�อ มันมากับ 

ความมด่้ จึงได้มัอบัหมัายู่ใหเ้ขาเป็น็พระรอง ป็ระกบักับั ไชิยู่า สรุยิู่นั พระเอก

ระดับัสามัรางวัลิตุ�กตาที่อง  แลิะนางเอกหนา้ใหมั� นยัู่นา ชิ่วานนัท์ี่

แต�เหตุการณ์ไมั�คาดฝ่ันก็เกิดขึ�น ระหว�างถ�ายู่ที่ำาได้เกิดป็ัญหาจน

ที่ำาให้ที่�านมัุ้ยู่ตัดสินใจเลืิ�อนเขาขึ�นมัาเป็็นพระเอกแที่นไชิยู่า ที่�ามักลิางเส่ยู่ง

คัดค้านจากหลิายู่ฝ่่ายู่ รวมัไป็ถึงตัวผ่่้รับับัที่เอง ท่ี่�ทัี่�งมัองว�าตนยัู่งไมั�พร้อมั

แสดง แลิะร่ป็ร�างหนา้ตาไมั�ตรงกับัขนบัของพระเอกหนงัไที่ยู่ แต�ที่�านมัุยู้่ยัู่งคง

ยู่นืยู่นัพรอ้มัป็ระกาศว�า จะที่ำาใหเ้ขาได้ตุ�กตาที่องมัากกว�า ไชิยู่า สุรยิู่นั ใหไ้ด้

นอกจากจะกลิายู่เป็็นพระเอกอยู่�างไมั�ทัี่นตั�งตัว น่�ยู่ังเป็็นชิ�วงท่ี่�เขา 

ได้รบััชืิ�อใหมั�ว�า “สรพงศ ์ชิาตร”่ เพื�อใช้ิเป็น็ชิื�อในการแสดง โดยู่เกิดจากการนำา

คำาว�า สร จากพระนามัของพระองค์เจ้าอนุสรมังคลิการ รวมักับั พงศ์ ของ  

สุรพงศ ์โป็ร�งมัณ่ แลิะนามัสกุลิ ชิาตร่ จากพระนามัของที่�านมัุยู้่ 

ป็ี ๒๕๑๔ เป็็นป็ีแรกท่ี่�วงการภาพยู่นตร์ไที่ยู่ไมั�มั่ มัิตร ชิัยู่บััญชิา 

พระเอกหมัายู่เลิขหนึ�งผ่่เ้สยู่่ชิวิ่ตในปี็ก�อนหนา้ จึงเกิดการป็ั� นพระเอกหน้าใหมั�

ขึ�นมัาพร้อมักันอยู่�างมัากมัายู่ในป็ีเด่ยู่วกัน เชิ�น กรุง ศร่วิไลิ, นาที่ ภ่วนัยู่, 

ไพโรจน ์ ใจสงิห,์ ยู่อดชิายู่ เมัฆสุวรรณ ฯลิฯ แต�เมัื�อ มนัมากับความมด่้ ออกฉายู่

แลิะไมั�ป็ระสบัความัสำาเร็จ ซึ่ำาป็ีถัดมัาเขามั่ผ่ลิงานแค�เพ่ยู่งเรื�องเด่ยู่ว คือ  

ไอ้แกล่ะเพ่�อนรัก ของลิะโว้ภาพยู่นตร์ ชิื�อของ สรพงศ ์ชิาตร่ จึงด่เหมัอืนว�า

จะไมั�อาจแจ้งเกิดได้เหมัอืนเพื�อนพระเอกร�วมัรุ�น

อยู่�างไรก็ตามั ที่�ามักลิางกระแสลิมัแห�งความัเป็ล่ิ�ยู่นแป็ลิงท่ี่�พัดผ่�าน

เข้าส่�วงการหนงัไที่ยู่ หนงัฟ์ิล์ิมั ๑๖ มัมั. หมัดลิมัหายู่ใจไป็พร้อมักับัเนื�อหาท่ี่�

ซึ่ำาซึ่ากจำาเจ เป็ล่ิ�ยู่นผ่�านส่�ระบับัฟิ์ล์ิมั ๓๕ มัมั. แลิะผ่่ช้ิมัท่ี่�เริ�มัเป็ดิรบััสิ�งใหมั� ๆ 

มัากขึ�น  ป็ ี๒๕๑๖ สรพงศไ์ด้รับับัที่นำาใน เขาชื่่�อกานต์์ ผ่ลิงานเรื�องท่ี่�สองของ

ที่�านมัุยู้่ แต�เป็น็หนงัไที่ยู่เรื�องแรก ๆ ท่ี่�กลิ�าวถึงป็ญัหาสังคมั ภาพยู่นตร์กลัิบั

ป็ระสบัความัสำาเร็จในหลิายู่ด้าน ทัี่�งสร้างป็รากฏิการณ์ท่ี่�ที่ำาใหค้นรุ�นใหมั�หนั

กลัิบัมัาสนใจหนังไที่ยู่ แลิะขับัให้ สรพงศ์ ในบัที่หมัอหนุ�มัผ่่้ยู่ืนหยู่ัดใน

อุดมัการณ์ได้เป็น็ท่ี่�ร่้จักอยู่�างเต็มัตัว  

จากความัสำาเร็จใน เขาชื่่�อกานต์์  สรพงศ์ได้รับับัที่เด�นหลิากหลิายู่ 

ทัี่�งด่แลิะร้ายู่ในภาพยู่นตร์ของที่�านมัุ้ยู่อยู่�างต�อเนื�อง เชิ�น เทำพธิด้าโรงแรม 

(๒๕๑๗) ความรักครั�งสุด้ท้ำาย (๒๕๑๘) เทำวด้าเดิ้นดิ้น (๒๕๑๙) ฯลิฯ ในขณะ

เด่ยู่วกัน เขายู่ังได้แสดงให้ผ่่้กำากับัคนอื�น เรื�องท่ี่�โดดเด�นท่ี่�สุดคือหนังชิ่วิต 

หนัก ๆ อยู่�าง สัต์ว์มนุษย์ (๒๕๑๙) ของ วินิจ ภักด่วิจิตร แลิะ ชื่่วิต์บัด้ซบ 

(๒๕๒๐) ของ เพิ�มัพลิ เชิยู่อรุณ ซึึ่�งได้พิส่จน์ว�าคำาป็ระกาศของที่�านมัุ้ยู่ใกล้ิ 

เป็น็จริง เพราะที่ำาให ้สรพงศ์ ชิาตร่ จากตัวป็ระกอบันิรนามั ได้กลิายู่เป็น็ผ่่รั้บั

รางวัลิตุ�กตาที่อง สาขานกัแสดงนำาชิายู่ยู่อดเยู่่�ยู่มั ถึงสองป็ติีดต�อกัน 

จากุพัระเอ่กุอั่นดัูบัหนึ�งถึงดูาวค้างฟ้า้ 
แมั้จะเริ�มัมั่ชิื�อเส่ยู่ง แต�ในชิ�วงป็ลิายู่ที่ศวรรษ์ ๒๕๑๐ นั�น สรพงศ ์

ยู่ังคงมั่งานแสดงน้อยู่มัากหากเท่ี่ยู่บักับัพระเอกคนอื�น จนกระทัี่�งเขาได้รับั

บัที่นำา ใน แผล่เก่า ภาพยู่นตร์ป็ ี๒๕๒๐ ท่ี่� เชิิด ที่รงศร่ สร้างจากนยิู่ายู่ดังของ 

ไมั ้เมัอืงเดิมั 

หาก เขาชื่่�อกานต์์ เป็น็เรื�องแจ้งเกิด แผล่เก่า ก็ถือเป็น็ผ่ลิงานท่ี่�ส�งให้

เขาได้กลิายู่เป็น็พระเอกอันดับัหนึ�งของวงการอยู่�างแท้ี่จริง 

สรพงศ์มัักกลิ�าวเสมัอว�าบัที่ “ไอ้ขวัญ” ใน แผล่เก่า เป็็นหนังท่ี่�เขา

ป็ระทัี่บัใจท่ี่�สดุ เพราะใกล้ิเค่ยู่งกับัตัวตนท่ี่�แท้ี่จรงิซึึ่�งโตขึ�นมัาที่�ามักลิางทุี่�งนา

แลิะชิวิ่ตเรยู่่บัง�ายู่ ข่�ควายู่ว�ายู่นำาจนคลิ�องแคลิ�ว ที่ำาให้เขาเป็น็พระเอกหนังไที่ยู่

คนแรกแลิะคนเด่ยู่วท่ี่�ถอดเสื�อแสดงเป็็นลิ่กชิาวนาได้สมัจริงจนกลิายู่เป็็น

๑๒

แผลเก่่า (๒๕๒๐)



สัญลัิกษ์ณ์ แลิะเมัื�อ แผล่เก่า ป็ระสบัความัสำาเร็จเป็็นป็ระวัติการณ์ จาก

พระเอกขวัญใจนักศึกษ์า สรพงศ์ ชิาตร่ ก็ได้กลิายู่พระเอกขวัญใจชิาวบ้ัาน 

ทัี่�วป็ระเที่ศ 

จากป็ลีิะหลัิกหน�วยู่ หลัิกสิบั เมัื�อยู่�างเข้าส่�ที่ศวรรษ์ ๒๕๒๐ ผ่ลิงาน 

การแสดงของ สรพงศ ์ก็เพิ�มัขึ�นเป็น็ป็ลีิะหลิายู่สิบัเรื�อง ในชิ�วงท่ี่�เฟ์่� องฟ์่ท่ี่�สุด 

เขาต้องที่ำางานวันลิะ ๒๐ ชิั�วโมัง ท่ี่�เหลืิอคือเวลิาเดินที่างจากจังหวัดส่�จังหวัด 

จากกองถ�ายู่หนึ�งส่�อ่กกองถ�ายู่ ตลิอดทัี่�งที่ศวรรษ์นั�น สรพงศ ์ชิาตร ่ได้ร�วมังาน

กับัผ่่้กำากับัคนสำาคัญมัากมัายู่ แลิะป็ระกบัค่�กับันางเอกแที่บัทีุ่กคน ราวกับั 

ว�าเป็็นองค์ป็ระกอบัสำาคัญท่ี่�วงการไมั�อาจขาดได้ แลิะกลิายู่เป็็นใบัหน้าแห�ง 

หนงัไที่ยู่ในการรับัร่้ของผ่่ช้ิมั

แต�สิ�งท่ี่�แตกต�างไป็จากพระเอกยู่อดนยิู่มัยุู่คก�อนหนา้ คือสรพงศร่์ตั้ว

อยู่่�เสมัอว�าผ่่้คนรักเขาท่ี่�ฝ่ีมัือไมั�ใชิ�ร่ป็ร�างหน้าตาเพ่ยู่งอยู่�างเด่ยู่ว เหนือไป็ 

กว�าคำาว�าพระเอก เขาจึงเป็็นนักแสดงท่ี่�สามัารถสวมับัที่บัาที่เป็็นมันุษ์ย์ู่ได้ 

ที่กุชินชิั�น ที่กุอาชิพ่ มัากมัายู่นบััไมั�ถ้วนได้อยู่�างแนบัสนทิี่ ทัี่�ง ๆ  ท่ี่�ไมั�เคยู่เรยู่่น

การแสดงมัาก�อน หากแต�ใชิ้วิธ์ค่ร่พักลัิกจำาจากการที่ำางาน ศกึษ์าแลิะสังเกต

จากผ่่้คนรอบัตัว แลิะที่ำาให้ตัวเองเชิื�อในบัที่ท่ี่�ได้รับั ที่ำาตัวให้เป็็นอยู่�างท่ี่� 

ตัวลิะครเป็็น เพื�อแสดงออกไป็ให้คนด่เชิื�อตามั นอกจากน่�ยู่ังเร่ยู่นร้่จาก 

นักแสดงต�างป็ระเที่ศหลิายู่คนท่ี่�เขาเคยู่กลิ�าวว�ายู่ึดเป็็นแบับัฉบัับั เชิ�น  

มัาร์ลิอน แบัรนโด, อัลิ ป็าชิิโน, แจ็ก นโิคลิสัน, โตชิิโร มัฟิ์่เน 

ป็ ี๒๕๒๖ อันเป็น็ป็ท่ีี่�เขามัภ่าพยู่นตร์ออกฉายู่มัากท่ี่�สุดเกินกว�า ๕๐ 

เรื�อง เรื�องหนึ�งซึ่ึ�งกลิายู่เป็น็ตำานาน คือ ม่อปืน ผ่ลิงานการกำากับัของที่�านมัุยู้่  

ท่ี่�ตัวเขาร�วมัลิงทีุ่นสร้างด้วยู่ในนามั ซึ่่. เอส. พ่. โป็รดักชิั�น บัที่จ�าสมัหมัายู่ 

มัือป็่นขาพิการท่ี่�เขาแสดงได้ลึิกแลิะมั่พลัิง สร้างความัป็ระทัี่บัใจให้แก�ผ่่้ชิมั 

แลิะนกัวิจารณ์ ทัี่�งยู่ังที่ำาใหเ้ขาได้รับัรางวัลิตุ�กตาที่องตัวท่ี่� ๓ รวมัไป็ถึงรางวัลิ

สุพรรณหงส์ที่องคำา สาขานกัแสดงนำายู่อดเยู่่�ยู่มั

แต�ความัเป็ล่ิ�ยู่นแป็ลิงยู่�อมัเป็น็ไป็ตามัวัฏิจักร เมัื�อลิ�วงเข้าส่�ที่ศวรรษ์ 

๒๕๓๐ แมั้เขาจะยู่ังมั่ผ่ลิงานสำาคัญ ๆ ภายู่ใต้การกำากับัของที่�านมัุ้ยู่ อยู่�าง  

คนเล่่�ยงชื่า้ง (๒๕๓๓) แลิะภาพยู่นตร์ท่ี่�ที่ำาใหไ้ด้รบััรางวัลิตุ�กตาที่องเพิ�มัขึ�นอ่ก 

๒ ตัว คือ ม่อปืน 2 สาล่ะวิน (๒๕๓๖) แลิะ เส่ยด้าย 2 (๒๕๓๙) แต�ด้วยู่กระแส

ความันิยู่มัท่ี่�ไป็ตกอยู่่�ท่ี่�หนังวัยู่รุ�นหรือหนังตลิกเป็็นหลัิก ผ่ลิงานส�วนมัาก 

ของเขาในที่ศวรรษ์น่�จึงเป็็นภาพยู่นตร์บ่ั�ท่ี่�ออกฉายู่ตามัต�างจังหวัดเส่ยู่เป็็น

ส�วนใหญ� นอกจากน่� ยู่ังเป็็นชิ�วงท่ี่�เขาหวนกลัิบัไป็ส่�วงการโที่รทัี่ศน์ รวมัทัี่�ง

เป็น็นกัร้องออกอัลิบัั�มั เชิ�นเด่ยู่วกับัดาราดังอ่กหลิายู่คน 

หากยู่ึดว�าเขาเป็น็พระเอก เส้นที่างหลัิงจากน่�อาจนบััได้ว�าเป็น็ขาลิง 

แต�ถ้ามัองในฐานะนักแสดง ฝ่ีมัือของสรพงศ์ไมั�เคยู่หมัดอายุู่ แมั้จำานวน 

ผ่ลิงานจะลิดนอ้ยู่ แต�พลัิงที่างการแสดงของเขาไมั�เคยู่ลิดลิง ทัี่�งเขา้ชิงิแลิะได้

รับัรางวัลิอยู่่�บั�อยู่ครั�ง รวมัถึงได้รับัเก่ยู่รติยู่ศสำาคัญคือ ศิลิป็ินแห�งชิาติ  

ป็ระจำาป็ี ๒๕๕๑ ในขณะเด่ยู่วกัน เขายู่ังขยู่ายู่ขอบัเขตไป็ในพื�นท่ี่�ใหมั� ๆ  

ทัี่�งการแสดงหนังสั�นให้นักศึกษ์าแลิะผ่่้กำากับัอิสระ หรือพากยู่์เส่ยู่งหนัง 

ต�างป็ระเที่ศ เชิ�นตัวลิะครว้่ดด่� ในชุิด Toy Story ซึ่ึ�งเป็น็ท่ี่�ชิื�นชิอบัของเด็ก ๆ 

การจากไป็ของ สรพงศ์ ชิาตร่ เมัื�อวันท่ี่� ๑๐ มั่นาคมั ๒๕๖๕ จึง 

เสมัือนเป็็นการล้ิมัลิงของเสาหลัิกต้นสำาคัญแห�งวงการภาพยู่นตร์ไที่ยู่ แต� 

จากผ่ลิงานจำานวนมัากกว�า ๕๕๐ เรื�องท่ี่�เขาฝ่ากไว้ รวมัถึงความัตั�งใจ ความั

สามัารถ แลิะการป็ระพฤติตัวอันเป็็นแบับัอยู่�างให้แก�คนทีุ่กรุ�น ที่ำาให้เขา 

กลิายู่เป็็นดาวค้างฟ์้าท่ี่�ยู่ังคงเป็ลิ�งแสงเสมัอ โดยู่เฉพาะเมัื�อป็รากฏิตัวบัน

จอภาพยู่นตร์ 

“ถ้าผมทำำาหนังด่้ ผมแสด้งด่้ ผมต์ายไปแล้่ว ไอ้ความด่้น่�มันเชื่ิด้ช้ื่ผม 

แต่์ถ้าผมทำำาหนงัไมด่่้ หนงัเล่ว ต์ายไปแล้่วมนัก็ประจานความเล่วของเรา”   

ติดตามโปรแกรมฉายผลงาน สรพิงศ ์ชิาตร ีได้ที�ห้น้า ๒๐

*หมัายู่เหต:ุ คำาพด่ใน “...” เป็น็บัที่สมััภาษ์ณข์อง สรพงศ ์ชิาตร่ ในกิจกรรมัลิานดาราท่ี่�หอภาพยู่นตร์ 

สรพังศ์ึกุบััหอ่ภาพัยนตร์ 
สรพงศ์ ชิาตร่ เคยู่มัาร�วมักิจกรรมักับั

หอภาพยู่นตร์อยู่่�บั�อยู่ครั�ง ทัี่�งมัาป็ระทัี่บั 

รอยู่มัอืรอยู่เท้ี่าท่ี่�ลิานดารา ร�วมักับั ดวงเดือน 

จิไธ์สงค์ เมัื�อวันท่ี่� ๒๖ พฤศจิกายู่น ๒๕๕๒ 

แลิะมัาร�วมักิจกรรมัฉายู่ภาพยู่นตร์เรื� อง  

แผล่เก่า ฉบัับับ่ัรณะใหมั� ท่ี่�โรงภาพยู่นตร์ 

สกาลิา เมัื�อวันท่ี่� ๒๐ กันยู่ายู่น ๒๕๖๑ 

แต�เหตกุารณส์ำาคัญคือการท่ี่�เขามัาร�วมัเป็น็วิที่ยู่ากรเสวนาเรื�อง “หอ

ภาพยู่นตรไ์ที่ยู่แลิะสงัคมัไที่ยู่” ในรายู่การศน่ย์ู่สงัค่ตศลิิป็ส์ญัจร เมัื�อวันท่ี่� 

๑๗ กันยู่ายู่น ๒๕๔๗ ท่ี่�โรงลิะครแห�งชิาติ ซึึ่�งจัดขึ�นเพื�อหารายู่ได้ ร�วมัที่อด

ผ่้าป็่าหาทีุ่นสร้างพิพิธ์ภัณฑ์ภาพยู่นตร์ไที่ยู่ของหอภาพยู่นตร์ โดยู่ตอน

หนึ�ง เขาได้กลิ�าวแก�ผ่่ช้ิมับันเวท่ี่ว�า   

“หล่ายท่ำานพอบอกว่า ทำำาบุญสร้างวัด้ สร้างโบสถ์ สร้างศาล่า สร้าง

โรงเร่ยนได้้บุญ คงจะแปล่กว่าทำอด้ผ้าป่าสร้างพิพิธภัณฑ์แล้่วจะได้้อะไร 

จะได้้บุญไหม เป็นคำาต์อบท่ำ�พระอาจจะไม่เคยเทำศน์นะครับ แต่์ผมคิด้ 

ว่า... เราใหพ้ิพิธภัณฑ์หนังไทำย ค่อใหค้วามร้้ใหก้ารศก่ษา ใหส้มอง ใหส้ติ์  

ให้ปัญญา ผมถ่อว่าได้้บุญนะครับ เป็นการให้ปัญญาท่ำ�ยิ�งใหญ่ให้กับ 

ล่้กหล่านไทำยท่ำ�จะได้้ร่วมรับร้้ว่าอด่้ต์ของหนังไทำยค่ออะไร ประเทำศชื่าติ์

ของไทำยเราเป็นอย่างไร” 

ในวันดังกลิ�าว สรพงศร์�วมับัรจิาคเขา้กองที่นุผ่า้ป็า่ ๑๐๐,๐๐๐ บัาที่ 

จากยู่อดเงินท่ี่�ได้ทัี่�งหมัด ๒๔๑,๙๖๕ บัาที่ นับัเป็็นกำาลัิงที่รัพยู่์แลิะ 

กำาลัิงใจสำาคัญของงานพิพิธ์ภัณฑ์ภาพยู่นตร์ไที่ยู่ รวมัทัี่�งแสดงให้เห็นถึง

การตระหนกัในความัสำาคัญของการอนรุกัษ์์ภาพยู่นตรไ์ที่ยู่ แลิะความัเป็น็

พระเอกผ่่ใ้จบุัญโดยู่เนื�อแท้ี่ของ สรพงศ ์ชิาตร่

๑๓



กิจำกรรม

พบกัับนิทิรรศกัาร Dolce Vita: Italian Cinema and Culture ท่�หอภาพยนิตรร์ว่มจัดักัับสถานิเอกัอัครราชทตูอิตาล่ี 
ประเทศไทย แลีะ Museo Nazionale del Cinema หรอืพพิธิภัณฑ์์ภาพยนิตรแ์หง่ชาติ เมอืงตรูนิิ ประเทศอิตาล่ี 

นิทิรรศกัารนิ่�ไมไ่ด้เปน็ิเพย่งเปน็ิกัารเฉลิีมฉลีองศิลีปะภาพยนิตรแ์ลีะประวติัศาสตรภ์าพยนิตรอั์นิเก่ัาแก่ัของอิตาล่ีเท่านิั�นิ 
แต่ยงัเปน็ิกัารใชภ้าพยนิตรเ์ปน็ิประตเูพื�อทำาความรูจ้ักัักัับวฒันิธรรมในิแง่มุมอื�นิ ๆ  เชน่ิ อาหาร กัารท่องเท่�ยว แลีะจัติวญิญาณ
ของความเปน็ิ “เมอืง” อันิเปน็ิสว่นิประกัอบท่�ทำาใหอิ้ตาล่ีเปน็ิประเทศท่�นิา่หลีงใหลี นิอกัจัากันิ่� ยงัมก่ัารจัดัโปรแกัรมภาพยนิตร์
อิตาล่ี ๔ เรื�อง ฉายในิชว่งเวลีา ๔ สปัดาห ์

นิทิรรศกัาร Dolce Vita: Italian Cinema and Culture เปน็ิกัารแสดงภาพถ่าย โปสเตอร ์ขอ้มูลี อันิแสดงความ
สมัพนัิธร์ะหวา่งศิลีปะภาพยนิตร ์ดารา ผูู้้กัำากัับ แลีะสถานิท่�อันิเปน็ิหมุดหมายสำาคัญในิภาพยนิตรใ์นิอิตาล่ี นิทิรรศกัารนิ่� 
หอภาพยนิตรไ์ด้รบัความชว่ยเหลืีอจัากั Museo Nazionale del Cinema หรอืพพิธิภัณฑ์์ภาพยนิตรแ์หง่ชาติ เมอืง 
ตรูนิิ ในิกัารคัดเลืีอกัแลีะจัดัหาวตัถดิุบ โดยผู้า่นิกัารประชุมหารอืแลีะรว่มเสนิอความคิดระหวา่งนิกััออกัแบบฝ่ั่� งอิตาล่ีแลีะ
เจัา้หน้ิาท่�ฝ่ั่ายนิทิรรศกัารของหอภาพยนิตร ์

Dolce Vita: Italian Cinema and Culture จัะจัดัแสดงท่�หอ้งนิทิรรศกัารชั�นิ ๓ อาคารสรรพสาตรศุภกิัจั ตั�งแต่วนัิท่� 
๒๗ พฤษภาคม เปน็ิต้นิไป

๑๔



๑๗

กิจำกรรม

โปรแกรมฉายภิาพยนติร์
ควบัค่�ไป็กับันิที่รรศการ Dolce Vita: Italian 

Cinema and Culture คือโป็รแกรมัภาพยู่นตร์

อิตาเล่ิยู่น ๔ เรื�อง ท่ี่�พิพิธ์ภัณฑ์ภาพยู่นตรเ์มัอืง

ตร่นิ ร�วมัจัดฉายู่กับัหอภาพยู่นตร์ โดยู่เป็น็หนงั

คลิาสสิก ๒ เรื�อง แลิะหนงัร�วมัสมัยัู่อ่ก ๒ เรื�อง 

เพื�อเสรมิัอรรถรสในการชิมันทิี่รรศการ แลิะเพื�อ

วาดภาพคร�าว ๆ ของหนงัอิตาล่ิในชิ�วง ๖๐ กว�า

ป็ท่ีี่�ผ่�านมัา

ภาพยู่นตร์ในโป็รแกรมัน่�ได้แก�  La  

strada (๑๙๕๔) งานชิิ�นเอกของ เฟ์เดริโก  

เฟ์ลิลิิน ่มัาค่�กับั Accattone (๑๙๖๑) ภาพยู่นตร์

เรื�องแรกของ ป็ิแอร์ เป็าโลิ พาโซึ่ลิิน่ กว่แลิะ 

คนที่ำาหนังคนสำาคัญในชิ�วงที่ศวรรษ์ท่ี่� ๑๙๖๐-

๑๙๗๐ ส�วนหนงัใหมั�มั ่๒ เรื�อง แลิะเป็น็สารคด่

ดังทัี่�งค่� ได้แก� Ennio: The Maestro (๒๐๒๑) 

เลิ�าเรื�องของ เอ็นนโิอ มัอร์ริโคเน นกัแต�งเพลิง

ป็ระกอบัภาพยู่นตร์ผ่่้ โด�งดัง ป็ิดท้ี่ายู่ด้วยู่  

Fuocoammare หรือ Fire at Sea (๒๐๑๖)  

หนงัท่ี่�เลิ�าเรื�องวิกฤติผ่่อ้พยู่พท่ี่�อิตาล่ิต้องเผ่ชิิญ

หนังคลิาสสิกทัี่�ง ๒ เรื�อง เป็็นงานของ 

ผ่่ก้ำากับัชิั�นคร่ทัี่�งค่� เฟ์เดริโก เฟ์ลิลิิน ่ เป็น็ท่ี่�ร่้จัก

อยู่�างด่ในหมั่�คนด่หนังในป็ระเที่ศไที่ยู่ แลิะใน

ชิ�วงหลัิง หนังหลิายู่เรื�องของเขาเคยู่มัาฉายู่ใน

กรุงเที่พ ทัี่�งท่ี่�งานทึี่�ง! หนงัโลิก ของหอภาพยู่นตร์ 

แลิะท่ี่�เที่ศกาลิภาพยู่นตร์อิตาล่ิ แต� La strada  

เป็็นหนังท่ี่�ยู่ังไมั�เคยู่ฉายู่ขึ�นจอใหญ� น่�จึงเป็็น

โอกาสแรกท่ี่�คนด่จะได้ด่หนังสำาคัญของอิตาล่ิ

ยุู่คหลัิงสงครามัเรื�องน่�แบับัเต็มัตา ส�วน Accattone 

เป็น็งานแรกของพาโซึ่ลิิน่ แลิะมักัถ่กอธ์บิัายู่ว�า

เป็็นหนังเรื�องสุดท้ี่ายู่ในกระแส Neo-Realism  

ท่ี่�จ้องมัองคนยู่ากจนข้นแค้นท่ี่�ต้องกระเสือก

กระสนเอาตัวรอดไป็วัน ๆ ทัี่�งน่�หนงัของพาโซึ่ลิิน่

แที่บัไมั�เคยู่มั่โอกาสฉายู่ในเมืัองไที่ยู่มัาก�อน  

น่�เป็็นโอกาสพิเศษ์ท่ี่�ผ่่้ชิมัชิาวไที่ยู่จะได้ชิมับัน 

จอใหญ� เนื�องในวาระครบัรอบั ๑๐๐ ป็ชีิาตกาลิ

ของพาโซึ่ลิิน่อ่กด้วยู่ ส�วนหนังสารคด่ ๒ เรื�อง 

Ennio: The Maestro กับั Fuocoammare ต�าง

เลิ�าป็ระเด็นทัี่นสมัยัู่ แลิะชิ�วยู่ใหเ้หน็ภาพป็ระเที่ศ 

อิตาล่ิทัี่�งในแง�ศิลิป็วัฒนธ์รรมัแลิะสังคมัการเมืัอง

ได้อยู่�างด่ 

รอบฉาย  ศุ์กรท่์ิ� ๒๗ พฤษภิาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

Ennio: The Maestro 
๒๕๖๕ / กำากับัโดยู่ Giuseppe Tornatore / ๑๕๖ นาท่ี่ 

ภาพยู่นตร์สารคด่ท่ี่�ถ�ายู่ที่อดเรื�องราวของ เอ็นนิโอ มัอร์ริโคเน 

นกัป็ระพนัธ์ด์นตรป่็ระกอบัภาพยู่นตรค์นสำาคัญชิาวอิตาล่ิ ท่ี่�เพิ�งเสยู่่ชิวิ่ต

เมัื�อป็ ีค.ศ. ๒๐๒๐ ผ่�านบัที่สัมัภาษ์ณ์ของผ่่ก้ำากับั นกัดนตร่ นกัแต�งเพลิง 

นักวิจารณ์ภาพยู่นตร์ แลิะอด่ตเพื�อนร�วมังานในตลิอดเส้นที่างอาชิ่พการที่ำางานอันยู่าวนานกว�า 

หกที่ศวรรษ์ของเขา

รอบฉาย  อาทิิติย์ท่ิ� ๕ มิถุ่นายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

La strada (The Road)
๒๔๙๗ / กำากับัโดยู่ Federico Fellini / ๑๐๘ นาท่ี่ 

ภาพยู่นตรร์างวัลิสงิโตเงินจากเที่ศกาลิภาพยู่นตร์นานาชิาติเวนสิ 

แลิะรางวัลิออสการ ์สาขาภาพยู่นตร์ภาษ์าต�างป็ระเที่ศยู่อดเยู่่�ยู่มั เลิ�าเรื�อง

ราวของ เกลิโซึ่มันิา หญิงสาวท่ี่�ถ่กมัารดาขายู่ใหแ้ก� แซึ่มัป็าโน นกัแสดง

เร�ข้างถนน ผ่่้ซึ่ึ�งมัักบัอกใครต�อใครว�าเกลิโซึ่มัินาเป็็นภรรยู่า วันหนึ�ง 

เกลิโซึ่มัินาได้พบักับั อิลิ มััตโต นักแสดงกายู่กรรมัท่ี่�เคยู่ร�วมัคณะลิะครสัตว์เด่ยู่วกับัแซึ่มัป็าโน  

อิลิ มัตัโตสนทิี่สนมักับัเกลิโซึ่มันิาอยู่�างรวดเร็ว พร้อมักับับัอกใหเ้ธ์อหนแ่ซึ่มัป็าโนไป็ใชิ้ชิ่วิตท่ี่�ด่กว�า 

แต�เกลิโซึ่มันิายู่ังตัดใจทิี่�งแซึ่มัป็าโนไมั�ลิง

รอบฉาย  อาทิิติย์ท่ิ� ๑๒ มิถุ่นายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

Accattone  
๒๕๐๔ / กำากับัโดยู่ Pier Paolo Pasolini / ๑๑๗ นาท่ี่ 

ผ่ลิงานท่ี่�ได้รบััคัดเลืิอกใหเ้ป็น็ส�วนหนึ�งของสายู่ Cannes Classic 

ณ เที่ศกาลิภาพยู่นตร์นานาชิาติเมัืองคานส์ ป็ระจำาป็ี ค.ศ. ๒๐๒๐ ว�า 

ด้วยู่เรื�องราวของ วิตตอริโอ แอคคัตโตน ชิายู่หนุ�มัผ่่้ไมั�เอาการเอางาน 

สำามัะเลิเที่เมัา แลิะคอยู่แต�ร่ดไถเงินจากผ่่้คน วันหนึ�งโชิคชิะตาของเขา

ต้องเป็ล่ิ�ยู่นแป็ลิงไป็ เมัื�อ แมัดดาล่ินา โสเภณ่งานชุิกท่ี่�เขาเกาะอยู่่� ถ่กจับัเข้าคุก เขาจึงจำาต้อง 

เผ่ชิิญหนา้แลิะเร่ยู่นร่้ท่ี่�จะส่้ด้วยู่ลิำาแข้งตนเอง 

รอบฉาย  อาทิิติย์ท่ิ� ๑๙ มิถุ่นายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

Fuocoammare (Fire at Sea) 
๒๕๕๙ / กำากับัโดยู่ Gianfranco Rosi / ๑๑๔ นาท่ี่ 

ภาพยู่นตร์สารคด่ท่ี่�ชินะเลิิศรางวัลิหมั่ที่องคำาจากเที่ศกาลิ

ภาพยู่นตร์นานาชิาติเบัอร์ลิิน ป็ระจำาป็ี ค.ศ. ๒๐๑๖ เรื�องราวของ  

ซึ่ามัเ่อเลิ เด็กชิายู่วัยู่ ๑๒ ป็ ีผ่่ใ้ชิช้ิวิ่ตอยู่่�บันเกาะลัิมัเป็ดซ่ึ่า เกาะกลิางที่ะเลิ

เมัดิเตอร์เรเน่ยู่นท่ี่�เป็็นสัญลัิกษ์ณ์ของการข้ามัพรมัแดนทัี่�งร่ป็ธ์รรมัแลิะ

นามัธ์รรมัของที่ว่ป็ยุู่โรป็ สถานท่ี่�ซึ่ึ�งผ่่้ล่ิ�ภัยู่หลิายู่พันคนข้ามันำาข้ามัที่ะเลิมัาในชิ�วง ๒๐ ป็ีท่ี่�ผ่�านมัา 

เพื�อตามัหาอิสรภาพ

๑๕



๑๐๐ ปี
กองภาพิยนตรเ์ผยแผข่่า่ว
กรมรถไฟห้ลวง
เปิดกรุห้นังห้ลวงกล

๑๖

กิจำกรรม

เมัื� อ ๑๐๐ ป็ีก�อนพอด่ คือป็ี พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้เกิด 

หน�วยู่งานภาพยู่นตรข์องรฐัแห�งแรกในสยู่ามัแลิะนบััเป็น็แห�งแรก

แห�งหนึ�งในโลิก ชิื�อว�า กองภาพิยนตรเ์ผยแผข่่่าว กรมรถไฟห้ลวง 

ฟ์ังด่ออกจะน�าแป็ลิกใจว�าที่ำาไมัจึงไป็อยู่่�ในกรมัรถไฟ์ ที่ำานอง

เด่ยู่วกับัท่ี่�ร�วมัสมัยัู่เด่ยู่วกันนั�น ท่ี่�อังกฤษ์ก็มัก่ารจัดตั�งหน�วยู่ผ่ลิิต

ภาพยู่นตร์แห�งแรก ๆ ของรัฐขึ�นในกรมัไป็รษ์ณ่ยู่์หลิวงเชิ�นกัน  

 เหตุผ่ลิก็คือ ในสมััยู่นั�นภาพยู่นตร์เป็็นสื�อสารมัวลิชิน

แลิะมัหรสพอยู่�างใหมั�ของโลิก เพิ�งเกิดแลิะเติบัโตได้สัก ๒๐ ป็ ี

การท่ี่�รฐัจะคิดตั�งหน�วยู่งานผ่ลิิตแลิะใชิภ้าพยู่นตรใ์นการสื�อสาร

กับัป็ระชิาชินจึงเป็็นเรื�องใหมั� แลิะผ่่้ท่ี่�คิดจัดตั�งขึ�นต้องเป็็นคน 

ท่ี่�มัวิ่สยัู่ทัี่ศนล์ิำาหนา้จริง ๆ  จึงไมั�ใชิ�เรื�องบัังเอิญท่ี่�กรมัรถไฟ์หลิวง

แห�งสยู่ามั ซึ่ึ�งเวลิานั�นมัผ่่่บ้ัริหารส่งสุดหรือเจ้ากรมั ท่ี่�เร่ยู่กว�าผ่่บ้ััญชิาการ เป็น็เจ้านายู่

ท่ี่�จบัวิชิาวิศวกรรมัโยู่ธ์าแลิะวิชิาการที่หารชิ�างจากอังกฤษ์ คือ พลิเอก พระเจ้าบัรมัวงศเ์ธ์อ 

กรมัพระกำาแพงเพ็ชิรอัครโยู่ธ์ิน ผ่่้ที่รงชิอบัภาพยู่นตร์แลิะเป็็นนักถ�ายู่ภาพยู่นตร์ 

สมััครเลิ�น ทัี่�งยัู่งที่รงเห็นป็ระโยู่ชิน์ในที่างสื�อสารของภาพยู่นตร์ โดยู่ที่รงเคยู่ใช้ิ

ภาพยู่นตร์ในการอบัรมัที่หารชิ�างในสมัยัู่ท่ี่�ที่รงเป็น็ผ่่บ้ัังคับัการที่หารชิ�าง 

เมัื�อที่รงเป็็นผ่่้บััญชิาการกรมัรถไฟ์หลิวง กรมัพระกำาแพงเพ็ชิรอัครโยู่ธ์ิน 

คงจะที่รงวางแผ่นท่ี่�จะตั�งหน�วยู่งานผ่ลิิตภาพยู่นตร์ขึ�น ดังนั�นเมัื� อครั�งเสด็จ 
ที่อดพระเนตรกิจการงานต�าง ๆ รอบัโลิกเมัื�อป็ี ๒๔๖๓ จึงได้เสด็จไป็ที่อดพระเนตร

กิจการอุตสาหกรรมัภาพยู่นตร์ท่ี่�ฮ้อลิล่ิว่ดด้วยู่ แลิะต�อมัา จึงมัก่ารจัดซึ่ื�ออุป็กรณ์จาก

ฮ้อลิล่ิว่ดทัี่�งกล้ิองถ�ายู่แลิะเครื� องพิมัพ์-ล้ิางฟ์ิล์ิมัภาพยู่นตร์ เข้ามัาเพื�อมัาผ่ลิิต

ภาพยู่นตร์ขึ�นในกรมัรถไฟ์หลิวง

พ.ศ. ๒๔๖๕ เริ�มัมัภ่าพยู่นตรซ์ึ่ึ�งสนันษิ์ฐานว�าเป็น็ภาพยู่นตรท่์ี่�ถ�ายู่ที่ำาโดยู่กรมั

รถไฟ์หลิวง ออกฉายู่ร�วมักับัโป็รแกรมัภาพยู่นตรต์�าง ๆ  ตามัโรงภาพยู่นตรใ์นกรุงเที่พฯ 

เรื�องแรกท่ี่�พบัคือ ธงชื่า้งเผอ่ก (The White Elephant Militant) ฉายู่ท่ี่�โรงภาพยู่นตร์

พัฒนากร ในวันท่ี่� ๑๒ เมัษ์ายู่น จากนั�น จึงมัภ่าพยู่นตร์อ่กหลิายู่เรื�องซึ่ึ�งภายู่หลัิงระบุั

ชิดัเจนว�าเป็น็หนงัของกรมัรถไฟ์หลิวง ที่ยู่อยู่ออกฉายู่อยู่�างต�อเนื�องตลิอดทัี่�งป็ ีก�อนท่ี่�

ชิื�อ กองภาพยู่นตร์เผ่ยู่แผ่�ข�าว กรมัรถไฟ์หลิวง จะป็รากฏิขึ�นอยู่�างเป็น็ที่างการ

 กองภาพยู่นตร์เผ่ยู่แผ่�ข�าว กรมัรถไฟ์หลิวง ซึ่ึ�งมั่ท่ี่�ที่ำาการอยู่่�ท่ี่�สถาน่รถไฟ์

กรุงเที่พ หัวลิำาโพง ได้มั่สถานะเป็็นศ่นย์ู่ผ่ลิิตภาพยู่นตร์ของชิาติ ทัี่�งภาพยู่นตร์ข�าว 

แลิะสารคด่เผ่ยู่แพร�กิจการของหน�วยู่งานราชิการ พระราชิกรณ่ยู่กิจแลิะพระราชิพิธ์่

ต�าง ๆ  ภาพยู่นตรส์�งเสรมิัการที่�องเท่ี่�ยู่วสยู่ามั ตลิอดจนรบััจ้างผ่ลิิตภาพยู่นตรใ์หเ้อกชิน

ทัี่�วไป็ นอกจากน่� ในป็ลิายู่ปี็ พ.ศ. ๒๔๖๕ ยู่ังได้รับัพระกรุณาโป็รดเกล้ิาฯ จาก 

๑๐๐ ปี
กองภาพิยนตรเ์ผยแผข่่า่ว
กรมรถไฟห้ลวง
เปิดกรุห้นังห้ลวงกล

ภิาพยนติรส์นทินา พฤหส้บด่ท่ิ� ๑๖ มิถุ่นายน ๒๕๖๕ 
๑

๒

พุุทธพุงษ์์ เจีียมรััตตัญญูู



๑๗

กิจำกรรม

พระบัาที่สมัเด็จพระมังกุฎเกล้ิาเจ้าอยู่่�หัวให้ด่แลิชิ�วยู่เหลืิอหาสถานท่ี่�ถ�ายู่ที่ำาแลิะ

อำานวยู่ความัสะดวกเครื�องมัืออุป็กรณ์ต�าง ๆ แก�คณะถ�ายู่ที่ำาภาพยู่นตร์ของ เฮ้นร ่

แมัก็เร (Henry MacRae) นกัสร้างหนงัจากฮ้อลิล่ิว่ด ซึึ่�งเดินที่างเข้ามัาขอพระราชิที่าน

พระบัรมัราชิานญุาตสร้างภาพยู่นตร์ในสยู่ามั โดยู่เมัื�อถ�ายู่ที่ำาเสร็จสิ�น แมัก็เรได้มัอบั

สำาเนาฟ์ิล์ิมั ๑ ชุิด ใหแ้ก�กรมัรถไฟ์หลิวง ซึ่ึ�งได้ใหส้ยู่ามัภาพยู่นตร์บัริษั์ที่เชิ�าไป็จัดฉายู่

ตามัโรงภาพยู่นตรใ์นเครอืของบัริษั์ที่ ในชิื�อว�า นางสาวสวุรรณ นบััเป็น็ภาพยู่นตรเ์รื�อง

แรกท่ี่�แสดงโดยู่คนไที่ยู่

ในขณะเด่ยู่วกัน กองภาพยู่นตร์เผ่ยู่แผ่�ข�าวยู่ังเป็็นท่ี่�ฝ่ึกฝ่นวิชิาภาพยู่นตร์ให้

แก�บุัคลิากรท่ี่�กลิายู่เป็็นกำาลัิงสำาคัญในการบุักเบัิกวงการภาพยู่นตร์ไที่ยู่ในเวลิาต�อมัา 

เชิ�น ขุนป็ฏิิภาคพิมัพ์ลิิขิต (เป็ลิ�ง เฟ์ลิาเน่ยู่) หัวหน้าชิ�างถ�ายู่ภาพแลิะภาพยู่นตร์ 

คนแรก แลิะ หลิวงกลิการเจนจิต (เภา วสุวัต) หัวหน้าชิ�างถ�ายู่ภาพแลิะภาพยู่นตร์ 

คนท่ี่� ๒ ซึ่ึ�งได้กลิายู่เป็น็ชิ�างถ�ายู่หนงัไที่ยู่ในป็ ี๒๔๗๐ เรื�อง ไมคิ่ด้เล่ย แลิะ โชื่คสองชื่ั�น 

ตามัลิำาดับั ซึ่ึ�งเป็็นภาพยู่นตร์ ๒ เรื�องท่ี่�แข�งขันชิิงชัิยู่กันเพื�อสร้างป็ระวัติศาสตร์เป็็น

ภาพยู่นตร์ไที่ยู่เรื�องแรก 

กลิ�าวเฉพาะ หลิวงกลิการเจนจิต ผ่่ท่้ี่�สุดท้ี่ายู่แล้ิวสามัารถถ�ายู่ที่ำา โชื่คสองชื่ั�น 

ร�วมักับัพ่�นอ้งตระกล่ิวสวัุตได้สำาเรจ็ก�อน เขาได้รบััการยู่กยู่�องว�าเป็น็ชิ�างถ�ายู่ภาพยู่นตร์

อันดับัหนึ�งของสยู่ามัตลิอดระยู่ะเวลิาสิบักว�าป็ีนับัจากนั�น ด้วยู่ผ่ลิงานภาพยู่นตร์

บัันเทิี่งท่ี่�ครอบัครัวของเขาร�วมักันสร้างขึ�นในนามับัริษั์ที่ ภาพยู่นตร์เส่ยู่งศร่กรุง แลิะ

ภาพยู่นตร์ของกองภาพยู่นตร์เผ่ยู่แผ่�ข�าว กรมัรถไฟ์หลิวง ท่ี่�ฝ่ีมัือการถ�ายู่ที่ำาของเขา

ขึ�นชิื�อจนชิาวสยู่ามัในยุู่คนั�นต�างเร่ยู่กขานหนังของกรมัรถไฟ์ว�า “หนังหลิวงกลิ”  

จนกระทัี่�งเมัื�อเกิดการเป็ล่ิ�ยู่นแป็ลิงการป็กครองในปี็ พ.ศ. ๒๔๗๕ หลิวงกลิการเจนจิต

จึงได้ยู่า้ยู่มัาเป็น็หวัหนา้ชิ�างถ�ายู่ภาพยู่นตรข์องกรมัโฆษ์ณาการ อันเป็น็กระบัอกเสยู่่ง

ใหมั�ของรัฐบัาลิในระบัอบัป็ระชิาธ์ิป็ไตยู่ แที่นท่ี่�กองภาพยู่นตร์เผ่ยู่แผ่�ข�าว กรมั 

รถไฟ์หลิวง ท่ี่�ค�อยู่ ๆ หมัดบัที่บัาที่ลิงไป็

พ.ศ. ๒๕๒๔ ขณะท่ี่� โดมั สุขวงศ ์กำาลัิงค้นคว้าข้อมัล่ิเพื�อเข่ยู่นป็ระวัติศาสตร์

ภาพยู่นตร์ไที่ยู่ เขาได้ค้นพบักรุฟ์ิล์ิมัภาพยู่นตร์ของกองภาพยู่นตร์เผ่ยู่แผ่�ข�าว กรมั

รถไฟ์หลิวงกว�า ๕๐๐ มัว้น ถ่กเก็บัลืิมัอยู่่�ในต่้ท่ี่�อาคารเก�าโรงพิมัพ์รถไฟ์ ส�งผ่ลิใหเ้กิด

การเร่ยู่กร้องให้ที่างราชิการจัดตั�งหน�วยู่งานท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�อนุรักษ์์ภาพยู่นตร์ในป็ระเที่ศ 

ไที่ยู่ ก�อนจะสำาเรจ็เป็น็หอภาพยู่นตรใ์น พ.ศ. ๒๕๒๗  โดยู่ฟ์ล์ิิมัเหลิ�าน่�ล้ิวนเป็น็ผ่ลิงาน

ของกองภาพยู่นตร์เผ่ยู่แผ่�ข�าว ท่ี่�หลิวงกลิการเจนจิตได้ถ�ายู่ที่ำาไว้ในสมััยู่รัชิกาลิท่ี่� ๗ 

แลิะแมั้ทัี่�งหมัดจะเป็็นเพ่ยู่งเศษ์ท่ี่�ถ่กตัดออกมัาจากฉบัับัท่ี่�ฉายู่จริง หรือท่ี่�เร่ยู่กว�า 

Outtakes แต�ก็ยู่ังนับัได้ว�าคุณค�ามัหาศาลิต�อการศึกษ์าป็ระวัติศาสตร์ในด้านต�าง ๆ 

ของไที่ยู่ 

บัรรยู่ายู่ภาพ

๑. นทิี่รรศการกองภาพยู่นตร์เผ่ยู่แผ่�ข�าว ภายู่ใน
รถไฟ์สายู่ภาพยู่นตร์ ท่ี่�หอภาพยู่นตร์

๒. พลิเอก พระเจ้าบัรมัวงศเ์ธ์อ  
กรมัพระกำาแพงเพ็ชิรอัครโยู่ธ์นิ

๓. หลิวงกลิการเจนจิต 

๔. กรุฟ์ิล์ิมัของกองภาพยู่นตร์เผ่ยู่แผ่�ข�าว  
โดมั สุขวงส์ ค้นพบัเมัื�อ พ.ศ. ๒๕๒๔

๕. ฉลิากติดกระป็อ๋งฟ์ิล์ิมัของกองภาพยู่นตร์
เผ่ยู่แผ่�ข�าว

๖. ไตเติลิภาษ์าอังกฤษ์ของเรื�อง ชื่มสยาม ท่ี่�ระบุั
เครดิตการถ�ายู่ภาพของหลิวงกลิการเจนจิต

ป็ัจจุบััน ภาพยู่นตร์ในกรุน่� ได้รับัการขึ�นที่ะเบั่ยู่นเป็็น

มัรดกภาพยู่นตร์ของชิาติ ทัี่�ง พระราชิพิธ์่ถวายู่พระเพลิิง

พระบัรมัศพรัชิกาลิท่ี่� ๖ พ.ศ. ๒๔๖๙, การเสด็จเล่ิยู่บัเมัอืงเหนอื

ของรัชิกาลิท่ี่� ๗ พ.ศ. ๒๔๗๐ แลิะสารคด่ ชิมัสยู่ามั พ.ศ. ๒๔๗๓ 

อยู่�างไรก็ตามั ยู่ังมั่ภาพยู่นตร์อ่กจำานวนมัากท่ี่�ยู่ังไมั�ได้รับัการ 

พ่ดถึงหรือเผ่ยู่แพร�อยู่�างกว้างขวาง เนื�องในวาระครบัรอบั  

๑๐๐ ป็ ีกองภาพยู่นตรเ์ผ่ยู่แผ่�ข�าว กรมัรถไฟ์หลิวง หอภาพยู่นตร์

จึงขอนำาบัางส�วนของภาพยู่นตร์ในกรุน่�มัาจัดฉายู่ให้ชิมับัน 

จอใหญ� พร้อมัสนที่นากับั โดมั สุขวงศ์ ในวันคล้ิายู่วันเกิดของ

หลิวงกลิการเจนจิต พฤหสับัด่ท่ี่� ๑๖ มัถินุายู่น ๒๔๖๕ ตั�งแต�เวลิา 

๑๔.๐๐ น. เป็น็ต้นไป็ ณ โรงภาพยู่นตรศ์าลิาศน่มิัา หอภาพยู่นตร์ 

(องค์การมัหาชิน)   

๔
๖

๓

๕
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จากหลัิกฐานเก�าแก�ท่ี่�สุดท่ี่�ค้นพบัในหนังสือพิมัพ์บัางกอกไตม์ั วันท่ี่� ๑๐ 

มัิถุนายู่น ๒๔๔๐ นับัเป็็นวันแรกท่ี่�มั่การฉายู่ภาพยู่นตร์แบับัสาธ์ารณะในเมัืองไที่ยู่ 

โดยู่ชิาวต�างป็ระเที่ศ นามัว�า เอส.จ.ี มารค์อฟสก ีซึ่ึ�งได้นำาป็ระดิษ์ฐกรรมัภาพยู่นตร์

ยุู่คแรกของโลิก มัาจัดฉายู่แบับัเกบ็ัค�าเขา้ชิมัท่ี่�โรงลิะครหมั�อมัเจ้าอลัิงการ หรอืบัรเิวณ

สวนรมัณ่นาถ แยู่กสามัยู่อด กรุงเที่พฯ ในป็จัจุบััน 

หอภาพยู่นตร์จึงกำาหนดให้วันท่ี่� ๑๐ มัิถุนายู่น เป็็น “วันกำาเนิดภาพยู่นตร์ 

ในสยู่ามั” แลิะจัดกิจกรรมัรวมัถึงจัดที่ำาอนสุรณ์เพื�อรำาลึิกถึงเหตุการณดั์งกลิ�าวอยู่�าง

ต�อเนื�อง หนึ�งในนั�นคือ “โรงหนงัอลัิงการ” โรงภาพยู่นตร์แห�งแรกของหอภาพยู่นตร์ 

เมัื�อครั�งท่ี่�ตั�งอยู่่�ท่ี่�ถนนเจ้าฟ์้า กรุงเที่พฯ ซึึ่�งได้หยู่ิบัยู่ืมัชิื�อมัาจากโรงลิะครหมั�อมัเจ้า

อลัิงการ สถานท่ี่�แรกท่ี่�ที่ำาใหช้ิาวไที่ยู่ได้ลืิมัตาด่ภาพยู่นตร์ 

โรงหนังอลัิงการ เป็ิดใชิ้งานเมัื�อป็ี ๒๕๓๐ ๙๐ ป็ีให้หลัิงจากท่ี่� เอส. จ่.  

มัาคอฟ์สก่ จุดเตาฉายู่ภาพยู่นตรใ์หลื้ิมัตาตื�นขึ�นในป็ระเที่ศไที่ยู่ หาก Cinémathèque 

Française ภาพยู่นตร์สถานของฝ่รั�งเศส สามัารถบั�มัเพาะผ่่ช้ิมัใหก้ลิายู่มัาเป็น็ผ่่ก้ำากับั

ยุู่ค French New Wave ได้ฉนัใด ก็อาจจะพอนบััได้ว�า โรงหนงัเล็ิก ๆ  ของหอภาพยู่นตร์

แห�งน่�เคยู่ที่ำาหนา้ท่ี่�ไมั�แตกต�างกันฉันนั�น เพราะท่ี่�น่�ได้เป็น็สถานชุิมันมุัของนกัด่หนงั 

หลิายู่คน ท่ี่�ต�อมัาได้เติบัโตเป็น็บุัคคลิสำาคัญในวงการภาพยู่นตร ์ด้วยู่บัที่บัาที่หลิากหลิายู่

แตกต�างกันออกไป็ 

หนึ�งในนั�นคือ เกรยีงศกัดิ� ศลิากอง ผ่่จั้ดเที่ศกาลิภาพยู่นตร์ ท่ี่�เพิ�งเสยู่่ช่ิวิตลิง

เมัื�อวันท่ี่� ๒๗ มัน่าคมัท่ี่�ผ่�านมัา ไมั�เพยู่่งแต�จะเป็น็สมัาชิกิป็ระจำาของโรงหนังอลัิงการ 

เกร่ยู่งศักดิ�ยู่ังเข้ามัาร�วมักิจกรรมัของหอภาพยู่นตร์ตั�งแต�แรกเริ�มัก�อตั�งในป็ี ๒๕๒๗ 

วันท่ี่�ตัวเขายู่ังเป็็นเพ่ยู่งนักเร่ยู่นขาสั�น เริ�มัจากกิจกรรมัภาพยู่นตร์สโมัสรท่ี่�จัดฉายู่

ตามัหอ้งต�าง ๆ ของหอศลิิป็ เจ้าฟ์้า ก�อนหอภาพยู่นตร์จะมัโ่รงหนงัเป็น็ของตัวเอง 

การเป็น็คนรักหนงัผ่่ตื้�นตัวแลิะสนใจใคร�ร่้ ที่ำาใหเ้กร่ยู่งศกัดิ�เป็น็คนหนึ�งท่ี่�คลิุกคล่ิกับั

หอภาพยู่นตรใ์นยุู่คเริ�มัต้น จนเป็น็ท่ี่�คุ้นเคยู่กับัเจ้าหนา้ท่ี่�หลิายู่คน แลิะพฒันามัาเป็น็

อาสาสมัคัรท่ี่�คอยู่ชิ�วยู่เหลืิองานต�าง ๆ อยู่่�เป็น็ป็ระจำา 

เวลิาผ่�านไป็ จากนักด่หนังพันธ์ุ์แท้ี่ หรือท่ี่�เร่ยู่กกันว�า “ซ่ึ่เนไฟ์ล์ิ” คนหนึ�ง 

เกร่ยู่งศักดิ�ได้ก้าวมัาขึ�นมัาเป็็นคนจัดฉายู่ภาพยู่นตร์ผ่่้สร้างให้เกิดซึ่่เนไฟ์ล์ิอ่กหลิายู่

คนในเมัอืงไที่ยู่ เมัื�อเขากลิายู่เป็น็ผ่่ก้�อตั�งแลิะผ่่อ้ำานวยู่การเที่ศกาลิภาพยู่นตร์ World 

Film Festival of Bangkok ซึึ่�งจัดขึ�นระหว�างป็ี ๒๕๔๖-๒๕๕๙ รวมัทัี่�งเคยู่เป็็นผ่่ ้

คัดเลืิอกภาพยู่นตร์ใหกั้บังาน Bangkok International Film Festival ก�อนหนา้นั�น

รสนิยู่มัอันกว้างขวางของเกร่ยู่งศักดิ� ก�อให้เกิดการจัดฉายู่ภาพยู่นตร์ 

ต�างป็ระเที่ศเรื�องสำาคัญในเที่ศกาลิดังกลิ�าว ทัี่�งยู่ังมั่ส�วนสำาคัญในการเชิิญผ่่้กำากับั

ภาพยู่นตร์ระดับัโลิกมัาเยู่ือนไที่ยู่ เชิ�น อานเญส วาร์ดา, ไฉ้หมัิงเล่ิ�ยู่ง แลิะ มัิเกลิ  

โกเมัส นอกจากน่� เกรยู่่งศักดิ�ยู่งัใหโ้อกาสคนที่ำาหนงัไที่ยู่มัากมัายู่ ทัี่�งหนงัสั�นแลิะยู่าว 

ได้นำาผ่ลิงานมัาฉายู่ขึ�นจอใหญ� รวมัทัี่�งให้ป็ระสบัการณ์การที่ำางานแก�ท่ี่มังานท่ี่�เป็็น

คนรุ�นหลัิงอ่กจำานวนมัาก World Film Festival of Bangkok ของเกร่ยู่งศกัดิ� หรือท่ี่�

มักัเรยู่่กกันว�า “วิกเตอร”์ จึงเป็รยู่่บัเสมัอืนตานำากลิางที่ะเลิที่รายู่ของวัฒนธ์รรมัการ

ชิมัภาพยู่นตร์ในเมัืองไที่ยู่อยู่่�หลิายู่ป็ี ก�อนงานจะหยุู่ดลิงเมัื�อ

ป็ระมัาณ ๕ ป็กี�อน

ด้วยู่บุัคลิิกอันร�าเริง มัองโลิกในแง�ด่ เต็มัไป็ด้วยู่เส่ยู่ง

หวัเราะแลิะอารมัณข์นั มัค่วามักระตือรือรน้ท่ี่�จะสนที่นากับัที่กุคน

เรื�องศิลิป็ะแลิะภาพยู่นตร์ แลิะโอบัอ้อมัอาร่กับัคนด่หนังทีุ่กรุ�น 

ที่ำาให้เกร่ยู่งศักดิ�มั่เพื�อนมัากมัายู่ทัี่�งในไที่ยู่แลิะต�างป็ระเที่ศ  
การจากไป็อยู่�างกะทัี่นหันของเขาจึงไมั�เพ่ยู่งแต�เป็็นการส่ญเส่ยู่

ครั�งสำาคัญ หากแต�ยู่ังนำามัาซึ่ึ�งความัอาลัิยู่แลิะใจหายู่อยู่�างสุดซึ่ึ�ง

แก�คนรักหนงัจำานวนมัาก

หาก เอส. จ่. มัาร์คอฟ์สก่ เป็น็ผ่่ฉ้ายู่แสงใหช้ิาวสยู่ามัเมัื�อ 

๑๒๕ ป็กี�อนได้สมััผ่สักับัความัมัหศัจรรย์ู่ของภาพยู่นตร์ เกรยู่่งศักดิ� 

ศิลิากอง ก็คือผ่่้ท่ี่�ขยู่ายู่ขอบัเขตแลิะเป็ิดโลิกทัี่ศน์เก่�ยู่วกับั 

มัหรสพน่�อยู่�างมัหาศาลิใหแ้ก�ลิก่หลิานของพวกเขาในอ่กศตวรรษ์

ต�อมัา แลิะเนื�องในวันครบัรอบัการฉายู่หนังครั�งแรกในเมัืองไที่ยู่ 

วันศุกร์ท่ี่� ๑๐ มัิถุนายู่น ๒๕๖๕ หอภาพยู่นตร์จึงขอเชิิญเพื�อน 

พ่�น้องด้านภาพยู่นตร์ของเกร่ยู่งศักดิ� รวมัทัี่�งคนรักหนังทีุ่กที่�าน  
มัาร�วมัพด่คุยู่แลิกเป็ล่ิ�ยู่นถึงความัที่รงจำาแลิะคุณป่็การของบุัคคลิ

อันเป็็นท่ี่�รัก ผ่่้ท่ี่�จิตวิญญาณแห�งการฉายู่หนังของเขาไมั�เคยู่ 

มัอดดับัลิง ตราบัจนวาระสุดท้ี่ายู่ของชิ่วิต 

เริ�มักิจกรรมัตั�งแต� เวลิา ๑๔.๐๐ น. เป็็นต้นไป็ ณ  
หอภาพยู่นตร์ (องค์การมัหาชิน)   

เสวนาภิาพยนติร ์ ศุ์กรท่์ิ� ๑๐ มิถุ่นายน ๒๕๖๕ 

แส่งฉายทำ่�ไม่เคยมอดืดืับุ
จัาก เอส.จั.ี มารค์อฟสกี ถุึง 
เกรยีงศักดิ� ศิลากอง 

พุุทธพุงษ์์ เจีียมรััตตัญญูู และ ก้้อง ฤทธ์�ดีี

เกร่ยู่งศกัดิ� ศลิิากอง (เสื�อลิายู่) เมัื�อครั�งท่ี่�มัาชิ�วยู่ขายู่บััตรกิจกรรมัฉายู่ 
แมน่าคพระโขนง (๒๕๑๒) ท่ี่�หอภาพยู่นตร์ เมัื�อ พ.ศ. ๒๕๓๐



กิจักรรม

๑๙

กิจกรรมั “ทึี่�ง! หนังโลิก x Cinema Lecture” ท่ี่�หอภาพยู่นตร์

ป็ระจำาเดือนมัถิุนายู่นน่� พบักับั Shara ภาพยู่นตร์ญ่�ปุ็น่ท่ี่�ได้เข้าชิิงรางวัลิ

ป็าล์ิมัที่องคำา (Palme d’Or) ในสายู่ป็ระกวดหลัิกของเที่ศกาลิภาพยู่นตร์

นานาชิาติเมัืองคานส์ ป็ระเที่ศฝ่รั�งเศส ป็ระจำาป็ี ค.ศ. ๒๐๐๓ ผ่ลิงาน 

ขนาดยู่าวลิำาดับัท่ี่� ๓ ของ นาโอมัิ คาวาเสะ ผ่่้กำากับัหญิงมัือรางวัลิ 

ชิาวญ่�ปุ็น่ ผ่่เ้ริ�มัต้นเส้นที่างอาชิพ่จากการเป็น็คนที่ำาสารคด่ ก�อนจะผ่นัตัว

มัาเป็น็ผ่่ก้ำากับัภาพยู่นตร์ป็ระเภที่เลิ�าเรื�อง 

Shara ถ�ายู่ที่อดเรื�องราวในชิ�วงหนา้รอ้นของวันหนึ�งท่ี่�เมัอืงนารา 

ขณะท่ี่� ชุินแลิะเคยู่์ เด็กชิายู่ฝ่าแฝ่ดกำาลัิงวิ�งเลิ�นไป็ตามัตรอกซึ่อกซึ่อยู่ใน

ลิะแวกบั้านท่ี่�ร้างผ่่ค้น ได้เกิดเหตุการณ์ป็ระหลิาดขึ�น เมัื�อ เคยู่์ ได้หายู่ตัว

ไป็อยู่�างเป็็นป็ริศนา ทิี่�งให้ ชุิน จมัอยู่่�กับัความัร่้สึกผิ่ดจนกลิายู่เป็็นป็มั 

ติดฝ่งัใจท่ี่�ไมั�อาจลิบัเลืิอนได้ ขณะท่ี่�เขาเติบัโตขึ�นในอ่ก ๕ ป็ถัีดมัา สิ�งเด่ยู่ว

ท่ี่�ยู่ังคงพอเยู่่ยู่วยู่าให้ชุินคลิายู่เรื�องร้ายู่ท่ี่�ตามัหลิอกหลิอนตลิอดชิ่วิตเขา 

คือการศึกษ์าต�อในโรงเร่ยู่นด้านศิลิป็ะ เมัื�อทีุ่กครั�งท่ี่�เขาวาดภาพระบัายู่

ความัร้่สึกท่ี่�คั�งค้างของตัวเองเสร็จ ทีุ่กอยู่�างท่ี่�อยู่่�รอบัข้างกลัิบัด่สดใส 

ขึ�นมัาทัี่นตา 

หลัิงสร้างชิื�อจากภาพยู่นตร์เรื�อง Suzaku ผ่ลิงานท่ี่�คว้ารางวัลิ

กล้ิองที่องคำา (Caméra d'Or) ในป็ ีค.ศ. ๑๙๙๗ อันเป็น็รางวัลิยู่อดเยู่่�ยู่มั

ท่ี่�เที่ศกาลิภาพยู่นตรน์านาชิาติเมัอืงคานสม์ัอบัใหแ้ก�ผ่ลิงานเรื�องแรกของ

ผ่่้กำากับัหน้าใหมั� คาวาเสะได้สานต�อแนวที่างการเลิ�าเรื�องในลัิกษ์ณะ

สจันิยู่มั โดยู่ใช้ิกลิวิธ์ก่ารเลิ�าเรื�องอยู่�างสารคด่ เพื�อบัันทึี่กภาพให้ใกล้ิเค่ยู่ง

ต�อความัเป็็นจริงมัากท่ี่�สุด โดยู่เพิ�มัความัเข้มัข้นในกรรมัวิธ์ก่ารนำาเสนอ

มัากยู่ิ�งขึ�นใน Shara ผ่�านการเลืิอกใช้ิเมัืองนารา จังหวัดบ้ัานเกิดมัาเป็็น

ฉากหลัิงของเรื�องแลิะคัดเลืิอกนักแสดงท่ี่�ส�วนใหญ�เป็็นคนจากในพื�นท่ี่� 

โดยู่ให้นักแสดงเหลิ�านั�นอาศัยู่อยู่�างใกล้ิชิิดด้วยู่กันหลิายู่เดือนก�อนการ

ถ�ายู่ที่ำาจริง เพื�อใหเ้กิดภาพการแสดงท่ี่�สมัจริงมัากท่ี่�สุด

คาวาเสะนำาเสนอบัรรยู่ากาศห้วงเวลิาแห�งการส่ญเส่ยู่คนรักของ 

ตัวลิะครได้อยู่�างเจ็บัป็วดแลิะงดงามัราวกับับัที่กว่ แมั้สถานการณ์ของเรื�อง

จะเอื�อให้นำาเสนอด้วยู่อารมัณ์แบับัพรั�งพร่ แต�เธ์อกลัิบัเลืิอกแนวที่างการ 

เลิ�าเรื�องอยู่�างเร่ยู่บัง�ายู่ พร้อมักับัคล่ิ�คลิายู่อยู่�างมั่ความัหวัง คล้ิายู่กับัการ

ป็ลิอบัป็ระโลิมัแลิะมัอบัแสงสว�างให้แก�ชิ่วิตมันุษ์ยู่์ทีุ่กคนว�า เราล้ิวนมั่

บัาดแผ่ลิ แต�เราต้องมัค่วามัหวังแลิะมัช่ิ่วิตเพื�อก้าวข้ามัมันัไป็  

หนึ�งในความัโดดเด�นของ Shara คืองานภาพท่ี่�เป็ร่ยู่บัดั�งการร�ายู่

เวที่มันตร์สะกด ซึ่ึ�งได้รับัการกลิ�าวถึงอยู่�างมัาก ผ่�านหลิายู่ ๆ  ฉาก โดยู่เฉพาะ

ฉากเต้นรำาในเที่ศกาลิชิาระป็ระจำาป็ี ฉากสำาคัญท่ี่�ถ�ายู่แบับัลิองเที่ก (Long 

Take) ในชิ�วงท้ี่ายู่เรื�อง ซึ่ึ�งได้รับัการถ�ายู่ที่อดผ่�านภาษ์าภาพท่ี่�เคลืิ�อนไหวใน

ลัิกษ์ณะแฮ้นด์เฮ้ลิด์เกือบัทัี่�งเรื�อง ผ่�านฝ่ีมัือของ ยู่่ตากะ ยู่ามัาซึ่ากิ ผ่่้กำากับั

ภาพมัากป็ระสบัการณ์ ผ่่เ้คยู่ฝ่ากผ่ลิงานเด�น ๆ อยู่�าง After Life (๑๙๙๘), 

Distance (๒๐๐๑) แลิะหลัิงจากถ�ายู่ที่ำาเรื�องน่� เขามั่ผ่ลิงานคุณภาพอยู่�าง 

ต�อเนื�องอ่กหลิายู่เรื�องจนถึงป็ัจจุบััน ทัี่�ง Nobody Knows (๒๐๐๔), Still 

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

ฯลิฯ น่�จึงเป็็นโอกาสอันด่ท่ี่�จะได้สัมัผ่ัสงานภาพสุดแสนวิจิตรของเขาบันจอ

ใหญ�ในร่ป็แบับัฟ์ิล์ิมั ๓๕ มัมั. ไป็พร้อมั ๆ กัน

หอภาพยู่นตร์ (องค์การมัหาชิน) ขอเชิิญชิมั Shara ผ่ลิงานท่ี่�เป็ร่ยู่บั

เสมัอืนจดหมัายู่รักถึงบั้านเกิดของ นาโอมั ิคาวาเสะ ผ่่ก้ำากับัหญิงคนสำาคัญ

ของวงการหนังญ่�ปุ็่น จัดฉายู่เพ่ยู่งรอบัเด่ยู่วในร่ป็แบับัฟ์ิล์ิมั ๓๕ มัมั. ใน 

วันเสาร์ท่ี่� ๒๕ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงภาพยู่นตร์ศาลิาศน่มิัา ชิั�น ๖ 

อาคารสรรพสาตรศุภกิจ แลิะร�วมัฟั์งการบัรรยู่ายู่พิเศษ์หลัิงจบัภาพยู่นตร์โดยู่ 

ดร.ไกรวุฒิ จุลิพงศธ์ร อาจารย์ู่ด้านภาพยู่นตร์ ป็ระจำาคณะนิเที่ศศาสตร์ 

จุฬาลิงกรณ์มัหาวิที่ยู่าลัิยู่ ท่ี่�ศกึษ์าแลิะมัง่านเขยู่่นวิชิาการเก่�ยู่วกับัผ่ลิงานของ 

นาโอมั ิคาวาเสะ อยู่�างต�อเนื�อง   

บรรยายโดย 
ดร.ไกรวฒุิิ จัลุพงศธร
เสาร์ที� ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

อธ์พิันธ์ ์สิมัมัาคำา

Shara



   = English Language or English Subtitlesโปรแกรมฉายภาพยนตร์

การจากไป็ของบุัคคลิท่ี่�เก่�ยู่วข้องกับัวงการภาพยู่นตร์ไที่ยู่จำานวนมัากตั�งแต�ชิ�วงป็ลิายู่เดือน

กมุัภาพันธ์ท่์ี่�ผ่�านมัา ที่ำาใหโ้ป็รแกรมัภาพยู่นตร์ท่ี่�หอภาพยู่นตร์ตลิอดเดือนพฤษ์ภาคมัแลิะมัถินุายู่น ๒๕๖๕  

น่� ล้ิวนแล้ิวแต�เป็็นผ่ลิงานท่ี่�จัดฉายู่เพื�อระลึิกถึงความัที่รงจำาอันสวยู่งามัท่ี่�พวกเขาเคยู่มัอบัให้แก�แฟ์น

ภาพยู่นตร์ไที่ยู่เมัื�อครั�งท่ี่�ยู่ังคงมัช่ิ่วิต ไมั�ว�าจะเป็น็ตำานานนกัแสดง สรพงศ ์ชิาตร่ แลิะ เศรษ์ฐา ศริะฉายู่า 

หรือผ่่ก้ำากับัคนสำาคัญ สมัพงษ์์ ตร่บุับัผ่า รวมัถึงดาราสาว ภัที่รธ์ดิา พัชิรว่ระพงษ์์ ผ่่เ้คยู่ร�วมัสร้างส่สันใหแ้ก�

โลิกหนงัไที่ยู่ 

In Memoriam ด้วยความระลึกถุึง

สรพงศ์์ ชาตรี
(๘ ธัันวาคม ๒๔๙๒-๑๐ มนีาคม ๒๕๖๕)

ด้วยู่ผ่ลิงานการแสดงอันมัากมัายู่ 

กว�า ๕๐๐ เรื�อง ภาพยู่นตร์ในโป็รแกรมัรำาลึิก  

สรพงศ ์ชิาตร ่ท่ี่�คัดสรรมัาน่� จึงมัจ่ำานวนมัากกว�า 

โป็รแกรมัป็รกติท่ี่�หอภาพยู่นตร์เคยู่จัด เริ�มัต้น

จากกลิุ�มัผ่ลิงานเด�น ๆ  ท่ี่�ร�วมังานกับัหมั�อมัเจ้า

ชิาตร่เฉลิิมั ยุู่คลิ คนที่ำาหนงัผ่่ป้็ระที่านชิื�อแลิะ

แจ้งเกิดใหแ้ก�เขา รวมัถึงมัเ่ขาเป็น็พระเอกค่�บุัญ

มัายู่าวนาน ในโป็รแกรมัน่�มัตั่�งแต�เรื�องแรก คือ มนัมากับความมด่้ (๒๕๑๔) 

ต�อเนื�องด้วยู่ เขาช่ื่�อกานต์์ (๒๕๑๖) เทำวด้าเดิ้นดิ้น (๒๕๑๙) มอ่ปนื (๒๕๒๖) 

อิสรภาพ ของ ทำองพ้น โคกโพ (๒๕๒๗) คนเล่่�ยงชื่า้ง (๒๕๓๓) ม่อปืน 2 

สาล่ะวิน (๒๕๓๖) เส่ยด้าย 2 (๒๕๓๙) แลิะ สุริโยไทำ  (๒๕๔๔) 

ต�อมัาเป็น็ภาพยู่นตร์ท่ี่�ร�วมังานกับัผ่่ก้ำากับัคนอื�นในชิ�วงท่ี่�เขากำาลัิง

เป็น็พระเอกแถวหนา้ ตั�งแต�ป็ลิายู่ที่ศวรรษ์ ๒๕๑๐-๒๕๒๐ ในกลิุ�มัน่�มัทั่ี่�ง

งานท่ี่�ได้รับัรางวัลิที่างการแสดง หรือเป็็นหมัุดหมัายู่ของวงการหนังไที่ยู่ 

หรือแสดงใหเ้หน็ถึงความัเป็น็ดาราเจ้าบัที่บัาที่ในหนงัหลิากหลิายู่ป็ระเภที่ 

ทัี่�ง ประสาทำ (๒๕๑๘) สัต์ว์มนษุย์ (๒๕๑๙) แผล่เก่า (๒๕๒๐) ชื่่วิต์บัด้ซบ 

(๒๕๒๐) เส่อภเ้ขา (๒๕๒๒) ไผส่่ทำอง (๒๕๒๒) กามนิต์ วาสิฏฐ ่(๒๕๒๔) 

ไอ้ค่อม (๒๕๒๔) เพ่�อน-แพง (๒๕๒๖) จับต์าย (๒๕๒๘) ต์ะวันยิ�มแฉ่่ง 

(๒๕๒๘) แลิะปิ็ดท้ี่ายู่ด้วยู่ผ่ลิงานในยุู่คหลัิงการเป็็นพระเอก ได้แก� 

ภาพยู่นตร์สั�น ๓ เรื�อง คน-ผ้ถ้ามหาตั์วเอง (๒๕๓๖) ล่มเยาวราชื่ (๒๕๔๖) 

ภเ้ก็ต์ (๒๕๕๒)  ไป็จนถึง อาปติั์ (๒๕๕๘) ภาพยู่นตร์ขนาดยู่าวเรื�องท้ี่ายู่ ๆ  

ท่ี่�ที่ำาใหผ้่่ช้ิมัรุ�นใหมั�ป็ระจักษ์์ได้ถึงพลัิงที่างการแสดงอันเอกอุของเขา 

นอกจากน่� ยู่งัมัภ่าพยู่นตรผ์่ลิงานการแสดงของ สรพงศ ์ชิาตร ่อ่ก

บัางเรื�องท่ี่�รวมัอยู่่�ในโป็รแกรมัของผ่่ล้ิ�วงลัิบัที่�านอื�น ทัี่�ง เศรษ์ฐา ศริะฉายู่า 

เรื�อง เก้าล้่านหยด้นำาต์า (๒๕๒๐) แลิะ เพชื่ฌฆาต์หนา้เป็น (๒๕๒๕) กับั 

สมัพงษ์์ ตร่บุับัผ่า เรื�อง ไอ้คุณเฉ่ิ�ม (๒๕๒๐) แลิะ ทำรามวัยใจเด็้ด้ (๒๕๒๐) 

แมั้จะที่ราบัด่ว�า ชุิดภาพยู่นตร์ทัี่�งหมัดน่�ไมั�มั่ที่างจะครอบัคลุิมั

บัริบัที่การแสดงอันกว้างขวาง ยู่าวนาน แลิะมั่ป็ริมัาณมัากมัายู่มัหาศาลิ

ของพระเอกตลิอดกาลิผ่่น้่�ได้ทัี่�งหมัด อยู่�างไรก็ตามั หอภาพยู่นตร์หวังว�า

ในจำานวนเพ่ยู่งเส่�ยู่วหนึ�งท่ี่�คัดมัาน่�คงจะพอที่ำาให้แฟ์น ๆ ได้คลิายู่คิดถึง 

แลิะเป็ิดโอกาสให้คนรุ�นหลัิงได้ตระหนักว�าเขามั่สถานะท่ี่�ยู่ิ�งใหญ�เพ่ยู่งใด

ในป็ระวัติศาสตร์ภาพยู่นตร์ไที่ยู่

คนเล่�ยงช้าง The Elephant Keeper  
(Thailand / 1990 / 136 min)
๒๕๓๓ / กำากับัโดยู่ มั.จ.ชิาตร่เฉลิิมั ยุู่คลิ / 
สร้างโดยู่ พร้อมัมัติรภาพยู่นตร์ / นำาแสดง
โดยู่ สรพงศ์ ชิาตร่, ดวงเดือน จิไธ์สงค์,  
รณ ฤที่ธ์ชิิัยู่, วิชุิดา มังคลิเขตร์ / ความัยู่าว 
๑๓๖ นาท่ี่ 

เรื�องราวของ บุัญส�ง ชิาวบัา้นป็า่

ท่ี่�สืบัที่อดอาช่ิพควาญชิ้างมัาตั�งแต�

บัรรพบุัรุษ์ กับั คำารณ เจ้าหนา้ท่ี่�ป็า่ไมั ้

ผ่่้เคร�งครัดต�อหน้าท่ี่� วันหนึ�ง บุัญส�ง 

ได้ชิ�วยู่ให้ คำารณ รอดพ้นจากการถ่กยิู่งจากพวกลัิกลิอบัตัดไมั ้ 

ต�อมัา เมัื�อคำารณร่้ข�าวว�าบุัญส�งกลิายู่ไป็เป็็นแรงงานในขบัวนการ 

ค้าไมั้เถื�อน เขาจึงพยู่ายู่ามัหยุู่ดยัู่�ง จนเป็็นเหตุให้ทัี่�งค่�ถ่กคุกคามั 

เอาชิ่วิต

รอบฉาย: 

อาทิี่ตยู่์ท่ี่� ๑ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. Sun 1 May / 13.00

พฤหสับัด่ท่ี่� ๑๒ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. Thu 12 May / 13.00

อสิรภิาพ ของ ทิองพูน โคกโพ
Citizen 2  
(Thailand / 1984 / 115 min)
๒๕๒๗ / กำากับัโดยู่ มั.จ.ชิาตร่เฉลิิมั ยุู่คลิ / 
สร้างโดยู่ พร้อมัมัติรภาพยู่นตร์ / นำาแสดง
โดยู่ สรพงศ ์ชิาตร,่ วิชุิดา มังคลิเขตร,์ สเุชิาว์ 
พงษ์์วิไลิ / ความัยู่าว ๑๑๕ นาท่ี่

ภาคต�อของ ทำองพ้น โคกโพ 

ราษฎรเต็์มขั�น เลิ�าเรื�องราวหลัิงพ้น 

โที่ษ์ออกจากคุกของที่องพ่น อด่ตคนขับัแท็ี่กซึ่่�ท่ี่�ตกเป็็นผ่่้ต้องหา 

จากคด่ฆาตกรรมั แมั้จะได้อิสรภาพ เขายัู่งต้องดิ�นรนเพื�อให้ได้รับั

การยู่อมัรับั แต�แล้ิวสถานการณ์ก็บั่บับัังคับัให้ที่องพ่นต้องกลัิบัมัา

หยู่ิบัป็น่ฆ�าคนอ่กครั�ง 

รอบฉาย: 

อาทิี่ตยู่์ท่ี่� ๑ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. Sun 1 May / 15.30

อังคารท่ี่� ๑๐ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. Tue 10 May / 13.00



ม้นมาก้บความมืด
๒๕๑๔ / กำากับัโดยู่ มั.จ.ชิาตรเ่ฉลิิมั ยุู่คลิ / 
สร้างโดยู่ ลิะโว้ภาพยู่นตร์ / นำาแสดงโดยู่ 
สรพงศ ์ชิาตร,่ นยัู่นา ช่ิวานนัท์ี่ / ความัยู่าว 
๑๔๑ นาท่ี่

ภาพยู่นตรเ์รื�องแรกท่ี่� สรพงศ ์

ชิาตร่ รับับัที่นำา เรื�องราวของ ธ์งชิัยู่ 

นักวิที่ยู่าศาสตร์ แลิะ เสก ลิ่กศิษ์ยู่์หนุ�มั ได้เดินที่างไป็ตรวจสอบั

ป็รากฏิการณ์หนิอุกกาบัาตท่ี่�ตกลิงมัายัู่งหมั่�บัา้นคนนำา แต�พวกเขากลัิบั

พบัว�าท่ี่�นั�นได้กลิายู่เป็น็หมั่�บัา้นรา้งไป็ภายู่ในชิั�วขา้มัคืน เหลืิอเพยู่่งเศษ์

โครงกระด่กของชิาวบั้านเที่�านั�นท่ี่�เป็น็ร�องรอยู่ของเบัาะแส

รอบฉาย: อังคารท่ี่� ๑๐ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 เสาร์ท่ี่� ๑๔ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น.

ติะวน้ยิ�มแฉ่ง
๒๕๒๘ / กำากับัโดยู่ กำาธ์ร ทัี่พคัลิไลิยู่ / 
สร้างโดยู่ สยู่ามัสตาร์ / นำาแสดงโดยู่  
สรพงศ์ ชิาตร่, ป็ิยู่ะมัาศ โมันยู่ะกุลิ /  
ความัยู่าว ๑๒๒ นาท่ี่

เรื� องราววุ�น ๆ เมัื� อคณะ 

นกัมัานษุ์ยู่วิที่ยู่ากลิุ�มัหนึ�งเดินที่างไป็ศึกษ์าชินเผ่�ามัลิาบัร ่(ผ่ต่องเหลืิอง)  

แต�กลัิบัไป็จับั แฉ�ง ชิายู่หนุ�มัเชิื�อสายู่ไที่ยู่ใหญ�จากหมั่�บั้านตะวันโด�ง 

กลัิบัมัายัู่งกรุงเที่พฯ เพราะเข้าใจผ่ิดว�าเขาเป็็นชิาวเผ่�า เมัื�อความัจริง

ถ่กเป็ิดเผ่ยู่ แฉ�งจึงต้องพาคณะสำารวจกลัิบัไป็ค้นหาชินเผ่�ามัลิาบัร ่

ตัวจริง

รอบฉาย: พฤหสับัด่ท่ี่� ๑๒ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 พุธ์ท่ี่� ๑๘ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น.

จำบ้ติาย 
๒๕๒๘ / กำากับัโดยู่ โสภณ เจนพานิชิ / สร้างโดยู่  
ว่ซึ่่ โป็รโมัชิั�นแอนด์พิคเจอร์ / นำาแสดงโดยู่ สรพงศ ์
ชิาตร่, อัจฉราภรณ์ โสมัวิภาต, รณ ฤที่ธ์ิชิัยู่ /  
ความัยู่าว ๑๐๔ นาท่ี่

ภาพยู่นตร์ท่ี่�ดัดแป็ลิงจากเรื� องสั�น 

ชิั�นคร่ของ มันัส จรรยู่งค์ เรื�องราวของ พร 

นกัโที่ษ์ผ่่ม้ัค่วามัป็ระพฤติท่ี่�ด่ จนเป็น็ท่ี่�รกัของ

หวัหนา้ผ่่ค้มุัอยู่�าง สกลิ ที่ว�า พรกลัิบัไป็ชิอบัผ่่ห้ญงิคนเด่ยู่วกับั ป็ระสทิี่ธ์ิ� 

ผ่่้คุมัอ่กคน ความัรักสามัเส้าเกิดเป็็นชินวนให้พรต้องหลิบัหน่จาก

นกัโที่ษ์ชิั�นด่ต้องกลิายู่เป็น็นกัโที่ษ์จับัตายู่

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี่� ๑๓ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 พฤหสับัด่ท่ี่� ๒๖ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น.

ฟลิม์ ๓๕ มม.

ส้ติวม์นุษย์ 
๒๕๑๙ / กำากับัโดยู่ วินิจ ภักด่วิจิตร / สร้างโดยู่ 
บัางกอกการภาพยู่นตร์ / นำาแสดงโดยู่ กรุง ศร่วิไลิ,  
สรพงศ ์ชิาตร่, อรัญญา นามัวงษ์์ / ความัยู่าว ๑๒๘ นาท่ี่

ผ่ลิงานการแสดงรางวัลิตุ�กตาที่อง 

เรื�องแรกของ สรพงศ ์ชิาตร่ ในบัที่บัาที่ของ ชิด  

ชิายู่หนุ�มัท่ี่�ครอบัครัวถ่กรังแกจากผ่่้มั่อิที่ธ์ิพลิ 

ในท้ี่องท่ี่� จนเขาต้องกลิายู่เป็็นคนนอกกฎหมัายู่เพื�อแก้แค้นให้แก�

ครอบัครัว ในขณะเด่ยู่วกัน ชิ้อยู่ พ่�สาวของชิด กลัิบัต้องจำายู่อมัไป็อยู่่�

บัา้นเจ้าสัวเพื�อขัดดอกใหแ้ก�พ�อ จนที่ำาใหเ้ธ์อถก่ข�มัเหงที่างร�างกายู่แลิะ

จิตใจจากทัี่�งเจ้าสัวแลิะลิ่กชิายู่

รอบฉาย: อังคารท่ี่� ๓ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 อังคารท่ี่� ๑๗ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น.

สุรโิยไทิ 
๒๕๔๔ / กำากับัโดยู่ มั.จ.ชิาตร่เฉลิิมั ยุู่คลิ / สร้างโดยู่ พร้อมัมัติรภาพยู่นตร์ / 
นำาแสดงโดยู่ มั.ลิ.ป็ิยู่าภัสร์ ภิรมัยู่์ภักด่, ศรัณยู่่ วงษ์์กระจ�าง, พงษ์์พัฒน ์ 
วชิิรบัรรจง, ฉัตรชิัยู่ เป็ลิ�งพานชิิ, สรพงศ ์ชิาตร่ / ความัยู่าว ๓๐๐ นาท่ี่

ผ่ลิงานระดับัป็รากฏิการณ์ของ มั.จ.ชิาตร่เฉลิิมั ยุู่คลิ ฉบัับั 

ความัยู่าว ๕ ชัิ�วโมัง เลิ�าเรื�องราวป็ระวัติศาสตร์พงศาวดารในสมััยู่ 

กรุงศร่อยุู่ธ์ยู่าตอนต้น ผ่�านเหตุการณ์ท่ี่�เกิดขึ�นกับัพระสุรโิยู่ไที่ พระมัเหส่

ของสมัเด็จพระมัหาจักรพรรดิ ตั�งแต�ขณะที่รงพระเยู่าว์จนถึงว่รกรรมั

ซึ่ึ�งยู่อมัสลิะชิ่พแที่นพระสวามัใ่นสงครามัยุู่ที่ธ์หตัถ่กับักองทัี่พพมั�า 

รอบฉาย: พุธ์ท่ี่� ๔ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น

ไอค้่อม  
๒๕๒๔ / กำากับัโดยู่ คิด สวุรรณศร / สร้างโดยู่ สหมังคลิ 
ฟ์ล์ิิมั อินเตอร์เนชิั�นแนลิ / นำาแสดงโดยู่ สรพงศ์ ชิาตร,่ 
จารุณ่ สุขสวัสดิ� / ความัยู่าว  ๑๒๓ นาท่ี่

ค�อมั ชิายู่หนุ�มัร่ป็ร�างหนา้ตาอัป็ลัิกษ์ณ์ 

แต�มัห่วัใจอันบัริสทุี่ธ์ิ�ท่ี่�หวังมัอบัใหแ้ก� เรไร ลิก่สาว

แสนสวยู่ของคนท่ี่�เกล่ิยู่ดเขาจับัใจ เพราะเชิื�อ

ว�าเด็กหลัิงค�อมัท่ี่�เกิดมัาจะนำาความัฉิบัหายู่มัาส่�หมั่�บั้าน ค�อมัจึงต้อง

พสิจ่นใ์หเ้หน็ถึงความัรัก ความัเสยู่่สลิะท่ี่�ยู่ากจะหาได้จากคนป็กติทัี่�วไป็

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี่� ๖ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 พุธ์ท่ี่� ๑๘ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น.

เพื�อน-แพง
๒๕๒๖ / กำากับัโดยู่ เชิิด ที่รงศร่ / สร้างโดยู่ เชิิดไชิยู่ภาพยู่นตร์ / นำาแสดงโดยู่ 
สรพงศ ์ชิาตร่, คนงึนจิ ฤกษ์ะสาร, ชิณุตพร วิศษิ์ฏิโสภณ / ความัยู่าว ๑๓๒ นาท่ี่

ภาพยู่นตร์ท่ี่� เชิิด ที่รงศร่ ดัดแป็ลิงจากเรื�องสั�นของยู่าขอบั  

ว�าด้วยู่โศกนาฏิกรรมัความัรักของหนุ�มัสาวแห�งท้ี่องทีุ่�ง ระหว�าง ลิอ 

ชิายู่หนุ�มัผ่่้ผ่ิดคำาสาบัานกับั เพื�อนแลิะแพง สองพ่�น้องผ่่้มั่ใจรักชิายู่ 

คนเด่ยู่วกัน โดยู่สอดแที่รกวิถ่ชิวิ่ตชิาวไที่ยู่ในชิ�วงป็ระมัาณ พ.ศ. ๒๔๗๖ 

เอาไว้อยู่�างกลิมักลืิน 

รอบฉาย: เสาร์ท่ี่� ๗ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 ศกุร์ท่ี่� ๒๐ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น.

DCP



แผลเก่า The Scar  
(Thailand / 1977 / 132 min)
๒๕๒๐ / กำากับัโดยู่ เชิิด ที่รงศร่ / สร้างโดยู่ เชิิดไชิยู่ภาพยู่นตร์ / นำาแสดงโดยู่ 
สรพงศ ์ชิาตร่, นนัที่นา เงากระจ�าง, เศรษ์ฐา ศริะฉายู่า / ความัยู่าว ๑๓๒ นาท่ี่

ภาพยู่นตร์ระดับัป็รากฏิการณ์ท่ี่�สร้างจากวรรณกรรมัขึ�นหิ�ง

ของ ไม้ั เมัอืงเดิมั ซึึ่�งหอภาพยู่นตร์บ่ัรณะขึ�นใหมั�จากฟิ์ล์ิมัในการอนุรกัษ์์ 

เลิ�าเรื�องราวโศกนาฏิกรรมัของ ขวัญแลิะเรยู่่มั ค่�รกัแห�งท้ี่องทีุ่�งบัางกะป็ิ

ท่ี่�สาบัานกับัเจ้าพ�อไที่รว�าจะซึ่ื�อสตัยู่ต์�อกัน แต�พ�อของเรยู่่มักลิบััก่ดกัน

ด้วยู่การขายู่เร่ยู่มัให้ไป็อยู่่�กับั คุณนายู่ที่องคำา ท่ี่�บัางกอก เมัื�อเร่ยู่มั 

กลัิบัมัาเยู่่�ยู่มับ้ัาน ขวัญก็พบัว�าเธ์อด่ส่งส�งจนไมั�เหมัือนเร่ยู่มัคนเดิมั 

อ่กต�อไป็

รอบฉาย: เสารท่์ี่� ๑๔ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. Sat 14 May / 15.30

 ศกุร์ท่ี่� ๒๐ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. Fri 20 May / 13.00

เทิวดาเดินดิน
๒๕๑๙ / กำากับัโดยู่ มั.จ.ชิาตร่เฉลิิมั ยุู่คลิ / สร้างโดยู่ 
พร้อมัมัิตรภาพยู่นตร์, ไฟ์ว์สตาร์ โป็รดักชิั�น / 
นำาแสดงโดยู่ สรพงศ์ ชิาตร่, วิยู่ะดา อุมัารินที่ร์,  
ต�อลิาภ กำาพุศริิ, กิตติ ดัสกร / ความัยู่าว ๑๕๓ นาท่ี่

เรื�องราวของกลิุ�มัวัยู่รุ�นท่ี่�ที่ำางานเถื�อน 

เริ�มัจากขนยู่าเสพติด ขโมัยู่ของ ป็ล้ินร้านที่อง 

ขโมัยู่รถ แลิะฆ�าคน พวกเขาใช้ิชิวิ่ตอยู่�างอิสระ

แลิะไมั�เกรงกลัิวกฎหมัายู่ จนได้รับัฉายู่าว�า 

“เที่วดาเดินดิน” แต�ก็ถ่กตำารวจตามัลิ�าจนต้องหนล่ิงใต้

รอบฉาย: เสาร์ท่ี่� ๒๑ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 พฤหสับัด่ท่ี่� ๒๖ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น.

เขาชื�อกานต์ิ  
๒๕๑๖ / กำากับัโดยู่ มั.จ.ชิาตร่เฉลิิมั ยุู่คลิ / สร้างโดยู่ ลิะโว้ภาพยู่นตร์ / นำาแสดง
โดยู่ สรพงศ ์ชิาตร่, นยัู่นา ชิ่วานนัท์ี่, ภิญโญ ที่องเจือ / ความัยู่าว ๑๕๓ นาท่ี่

ภาพยู่นตร์ท่ี่�ดัดแป็ลิงมัาจากนิยู่ายู่เรื�องสำาคัญของ สุวรรณ่  

สุคนธ์า เลิ�าเรื�องราวของ หมัอกานต์ หมัอหนุ�มัท่ี่�มัอุ่ดมัการณ์แรงกล้ิา 

แลิะเลืิอกไป็ที่ำางานเป็น็หมัอชินบัที่ ท่ี่�นั�นไมั�ใชิ�แค�ต้องด่แลิรักษ์าคนไข้ 

เขายู่งัต้องรบััมัอืกับัเหลิ�าขา้ราชิการในท้ี่องถิ�น ซึ่ึ�งไมั�พอใจท่ี่�หมัอกานต์

มัาเป็ิดเผ่ยู่เรื� องการคอร์รัป็ชิันภายู่ใน จนกลิายู่เป็็นการต�อส่้เชิิง

อุดมัการณ์ท่ี่�ดเุดือด แต�เขายู่งัคงตั�งมัั�นว�าจะส่กั้บัระบับัคอร์รปั็ชินัน่�จน

ตัวตายู่

รอบฉาย: เสาร์ท่ี่� ๒๑ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 อาทิี่ตยู่์ท่ี่� ๒๙ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๔๕ น.

ชุดภิาพยนติรส้์�นสรพงศ์์ (๑๐๒ นาท่ี่) 

ลมเยาวราช 
๒๕๔๖ / กำากับัโดยู่ ช่ิเก่ยู่รติ ศกัดิ�ว่ระกุลิ / นำาแสดงโดยู่ 
สรพงศ ์ชิาตร่, สิริยู่ากร พุกกะเวส, พิมัพ์พรรณ บ่ัรณะ
พิมัพ์, ป็ว่ณ ล่ิ�ชิาญกุลิ / ความัยู่าว ๔๗ นาท่ี่ 

ภาพยู่นตร์สั�นสมััยู่เป็็นนักศึกษ์าของ  

ช่ิเก่ยู่รติ ศกัดิ�ว่ระกุลิ เลิ�าเรื�องราวความัสัมัพันธ์ข์องครอบัครัวคนไที่ยู่

เชิื�อสายู่จ่นในยู่�านเยู่าวราชิ ผ่�านตัวลิะครเด็กหนุ�มักำาพรา้ท่ี่�อาศยัู่อยู่่�กับั

อามั�าแลิะนา้สาวผ่่อ้อกจากบัา้นไป็นานก�อนจะกลัิบัมัาพรอ้มัเด็กในท้ี่อง

ภิูเก็ติ 
๒๕๕๒ / กำากับัโดยู่ อาทิี่ตยู่์ อัสสรัตน ์/ นำาแสดงโดยู่ สรพงศ ์ชิาตร่, อิมัซ่ึ่จอง / 
ความัยู่าว ๓๐ นาท่ี่ 

ผ่ลิงานภาพยู่นตรส์ั�นของ อาทิี่ตยู่ ์อัสสรตัน ์ท่ี่�นำา สรพงศ ์ชิาตร่ 

มัาป็ระกบัค่�กับันางเอกเกาหล่ิชิื�อดัง ผ่�านเรื�องราวของ จิน ดาราสาว

จากเกาหล่ิใต้ท่ี่�เดินที่างมัาพกัรอ้นท่ี่�ภเ่ก็ต แลิะได้พบักับั พงษ์์ คนขบััรถ

คน-ผู้ถ่ามหาต้ิวเอง 
๒๕๓๖ / กำากับัโดยู่ เชิดิ ที่รงศร ่/ นำาแสดงโดยู่ สรพงศ ์ชิาตร ่/ ความัยู่าว ๒๕ นาท่ี่ 

ผ่ลิงานของ เชิิด ที่รงศร่ ท่ี่�เป็น็ส�วนหนึ�งของ Southern Winds 

ภาพยู่นตร์พิเศษ์ฉลิองครบัรอบั ๒๕ ป็ีอาเซึ่่ยู่น ซึ่ึ�งป็ระกอบัด้วยู่

ภาพยู่นตร์ ๔ เรื�องยู่�อยู่ โดยู่ผ่่้กำากับัจาก ๔ ชิาติ (ไที่ยู่ อินโดน่เซึ่่ยู่ 

ฟ์ิลิิป็ป็นิส์ แลิะญ่�ปุ็น่) นำาแสดงโดยู่ สรพงศ ์ชิาตร่ ในบัที่บัาที่นกัธ์ุรกิจ

ใหญ�ท่ี่�หวนกลัิบัไป็ยู่ังอด่ตอันงดงามัในวัยู่เยู่าว์ท่ี่�บั้านเกิด

รอบฉาย: อาทิี่ตยู่์ท่ี่� ๒๙ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 พฤหสับัด่ท่ี่� ๙ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

ประสาทิ 
๒๕๑๘ / กำากับัโดยู่ เป็ี� ยู่ก โป็สเตอร์, เริงศิร ิลิิมัอักษ์ร / สร้างโดยู่ เริงศริ ิ/ นำาแสดง
โดยู่ กรุง ศรวิ่ไลิ, สรพงศ ์ชิาตร,่ ภิญโญ ที่องเจือ, ทัี่ศนว์รรณ เสนยู่่ว์งศ ์ณ อยุู่ธ์ยู่า, 
มัยุู่รฉัตร เหมัอืนป็ระสิที่ธ์เิวชิ, เป็ยีู่ทิี่พยู่์ คุ้มัวงศ ์/ ความัยู่าว ๙๑ นาท่ี่

พรรัชิน่ นักเข่ยู่นสาวอาศัยู่อยู่่�กับั อนันต์ สามั่ผ่่้รำารวยู่แต�มั ่

โรคภัยู่รุมัเร้า วันหนึ�ง เนติญา เศรษ์ฐนิม่ั�ายู่ท่ี่�เพิ�งหายู่ออกจากโรงพยู่าบัาลิ

โรคป็ระสาที่ ได้มัาพักตากอากาศท่ี่�บั้านของทัี่�งค่�ในพัที่ยู่า พร้อมัด้วยู่ 

นพ นอ้งชิายู่ท่ี่�เป็น็จิตรกร แต� อรอนงค์ แฟ์นของนพ กลัิบัตามัมัาราว่

เขาถึงท่ี่�น่� เมัื�อความัร่้สึกอันเป็ราะบัางของผ่่้คนท่ี่�ต�างโหยู่หาสิ�งท่ี่� 

ขาดหายู่ไป็ได้มัาเผ่ชิญิหนา้กัน เรื�องราวจึงบัานป็ลิายู่เกินกว�าจะคาดเดา

รอบฉาย: เสาร์ท่ี่� ๒๘ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 ศกุร์ท่ี่� ๑๗ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

ช่วติิบ้ดซบ Damn Life  
(Thailand / 1977 / 107 min)
๒๕๒๐ / กำากับัโดยู่ เพิ�มัพลิ เชิยู่อรุณ / สร้างโดยู่ มัฟ่์วิ�งพิคเจอร์ / นำาแสดงโดยู่ 
สรพงศ ์ชิาตร่, เป็ยีู่ทิี่พยู่์ คุ้มัวงศ,์ ภิญโญ ป็านนุยู้่ / ความัยู่าว ๑๐๗ นาท่ี่

คร่ที่มั เป็น็สามัข่อง ฤด่ ชิ�างเสริมัสวยู่ ผ่่ม้ัโ่อกาสพบัป็ะผ่่ค้น

มัากมัายู่ ในขณะท่ี่�ตัวเขาเองกลัิบัไมั�ค�อยู่มั่เวลิาให้ครอบัครัวเพราะ

หนา้ท่ี่�การงาน จนที่ำาให ้ฤด่ เผ่ลิอใจใหแ้ก�ชิายู่อื�นเพื�อบัำาบัดัความัเหงา 

รวมัทัี่�งเติมัเต็มัความัร่้สึกท่ี่�ว�าสามัข่องเธ์อไมั�รำารวยู่

รอบฉาย: พุธ์ท่ี่� ๑ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. Wed 1 Jun / 13.00

 ศกุร์ท่ี่� ๑๗ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. Fri 17 Jun / 13.00

ฟลิม์ ๓๕ มม.

DCP

DCP



ไผ่ส่ทิอง 
๒๕๒๒ / กำากับัโดยู่ แสนยู่ากร / สร้างโดยู่ ว่รกรณ์ 
โป็รดักชิั�น / นำาแสดงโดยู่ สรพงศ์ ชิาตร่, สุพรรษ์า  
เนื�องภิรมัยู่์, นรุิตติ� ศริิจรรยู่า / ความัยู่าว ๑๑๑ นาท่ี่

ไผ่� นกัศกึษ์าผ่่ยู้่ากจนแลิะที่ำางานที่กุอยู่�าง

เพื�อหาทุี่นส�งเสยู่่ตัวเองเรยู่่น โดยู่มัค่วามัฝ่นัอยู่าก

จะเป็น็นกัป็ระพันธ์ ์จนกระทัี่�ง เขาได้เข้าไป็ที่ำางานท่ี่�โรงพิมัพ์แห�งหนึ�ง 

ท่ี่�มั ่ขนษิ์ฐา ล่ิกสาวเจ้าของโรงพิมัพ์ซึ่ึ�งเป็น็เพื�อนร�วมัคณะ แม้ัตอนแรก

เธ์อจะไมั�ชิอบัหนา้เขา แต�ต�อมัาความัสัมัพันธ์ข์องทัี่�งค่�กลัิบัก�อตัวเป็น็

ความัรัก ที่ำาให ้ไผ่� เกิดแรงบัันดาลิใจท่ี่�จะแต�งบัที่ป็ระพันธ์ข์องตัวเอง

ขึ�นมัา 

รอบฉาย: พุธ์ท่ี่� ๑ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 พฤหสับัด่ท่ี่� ๒๓ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น.

อาปัติิ
๒๕๕๘ / กำากับัโดยู่ ขนษิ์ฐา ขวัญอยู่่� / สรา้งโดยู่ สหมังคลิ
ฟ์ิล์ิมั อินเตอร์เนชิั�นแนลิ / นำาแสดงโดยู่ ชิาล่ิ ไตรรัตน,์ 
พลิอยู่ ศรนรินที่ร์, สรพงศ ์ชิาตร่ / ความัยู่าว ๘๓ นาท่ี่

ภาพยู่นตร์ท่ี่�กลิายู่เป็็นป็รากฏิการณ์แห�ง

ป็ี ๒๕๕๘ เลิ�าเรื�องราวของ ซึ่ัน เด็กหนุ�มัถ่กพ�อ

บังัคับัใหม้ัาบัวชิเณรเพื�อดัดนสิยัู่ แต�เณรซัึ่นกลัิบัยู่งัใช้ิชิวิ่ตเหมัอืนป็กติ 

แลิะได้มัค่วามัสัมัพันธ์กั์บั ฝ่า้ยู่ สาววัยู่รุ�นท้ี่องถิ�น การกระที่ำาท่ี่�ท้ี่าที่ายู่

อาบััติน่� ที่ำาให้เณรซัึ่นต้องเข้าไป็พัวพันกับัเหตุการณ์ลึิกลัิบั รวมัทัี่�ง 

ความัผ่ดิท่ี่�เคยู่ที่ำาไว้ในอด่ต

รอบฉาย: พฤหสับัด่ท่ี่� ๒ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 อังคารท่ี่� ๒๑ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

มือปืน 2 สาละวนิ Salween  
(Thailand / 1993 / 129 min)
๒๕๓๖ / กำากับัโดยู่ มั.จ.ชิาตร่เฉลิิมั ยุู่คลิ / สร้างโดยู่ 
พร้อมัมัิตรภาพยู่นตร์ / นำาแสดงโดยู่ สรพงศ์ ชิาตร่,  
ฉัตรชิัยู่ เป็ลิ�งพานชิิ, นพพลิ โกมัารชุิน, สิรคุป็ต์ เมัที่ะน,่ 
วิชุิดา มังคลิเขตร์, ป็ว่ณา ชิาร่ฟ์สกุลิ / ความัยู่าว ๑๒๙ 
นาท่ี่ 

เรื�องราวของนายู่ตำารวจหนุ�มัไฟ์แรง ร.ต.ที่. 

ดนยัู่ ดลุิยู่พนิจิ ท่ี่�ถก่ยู้่ายู่ไป็ป็ระจำาการท่ี่�ตำาบัลิฟ์า้สง่ป็า่สัก ติดชิายู่แดน

พมั�า โดยู่มัแ่มั�นำาสาลิะวินขวางกั�น ท่ี่�นั�นเขาต้องเผ่ชิญิกับัความัขดัแยู่ง้

ระหว�างกองกำาลัิงป็ลิดป็ลิ�อยู่กะเหร่�ยู่งกับักองทัี่พพมั�า แลิะนายู่ทุี่นท่ี่�

หาผ่ลิป็ระโยู่ชินจ์ากความัขัดแยู่้งน่�

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี่� ๓ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. Fri 3 Jun / 13.00

 พฤหสับัด่ท่ี่� ๓๐ มัถินุายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. Thu 30 Jun / 15.30

เสือภิูเขา
๒๕๒๒ / กำากับัโดยู่ คมัน ์อรรฆเดชิ / สร้างโดยู่ โคล่ิเซึ่่�ยู่มัฟ์ิล์ิมั / นำาแสดงโดยู่  
สรพงศ ์ชิาตร่, จารุณ่ สุขสวัสดิ�, นจิ อลิิษ์า / ความัยู่าว ๑๑๔ นาท่ี่

เรื�องราวของหนุ�มัชิาวเขาเผ่�าแมั้วผ่่้มั่ความัเก�งกาจรอบัด้าน 

จนได้ชิื�อว�าเป็น็ “เสือภเ่ขา” เขาจำาต้องออกตามัลิ�า มัเ่ซึ่อดำา ค่�แค้นท่ี่� 

มัาพรากเมั่ยู่เขา รวมัทัี่�งบุักป็ล้ินฆ�าคนในหม่ั�บั้านแม้ัวจนวอดวายู่  

ในขณะเด่ยู่วกันก็ต้องหนก่ารไลิ�ลิ�าจากทัี่�งที่หารรับัจ้าง แลิะแม้ัวนกัลิ�า

มัอืพระกาฬ โดยู่มัส่าวแมัว้ผ่่ป้็ลิอมัเป็น็ชิายู่คอยู่ชิ�วยู่เหลิอืเขาอยู่่�ห�าง ๆ

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี่� ๓ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 พฤหสับัด่ท่ี่� ๙ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น.

กามนิติ วาสิฏฐี ่
๒๕๒๔ / กำากับัโดยู่ พรพจน ์/ สร้างโดยู่ โอลิิมัป็คิฟ์ิล์ิมั / นำาแสดงโดยู่ สรพงศ ์
ชิาตร่, เนาวรัตน ์ยุู่กตะนนัท์ี่, เศรษ์ฐา ศริะฉายู่า / ความัยู่าว ๑๓๐ นาท่ี่

ภาพยู่นตร์ท่ี่�ดัดแป็ลิงจากนวนยิู่ายู่อิงพระพุที่ธ์ศาสนาเรื�องดัง 

เรื�องราวของ กามันิต หนุ�มัเจ้าสำาราญ ผ่่้ชิอบัเท่ี่�ยู่วเตร� แต�วันหนึ�ง 

กลัิบัไป็ตกหลิมุัรกัสาวงามัชิื�อ วาสฏิิฐ ่ที่ว�าเธ์อนั�นกลัิบัเป็น็ท่ี่�หมัายู่ป็อง

ของ สาตาเค่ยู่ร บุัตรชิายู่คนเด่ยู่วของป็ระธ์านมันตร่แห�งโกสัมัพ ่ 

ศกึชิิงรักหกัสวาที่ที่ำาใหก้ามันติเกิดความัทีุ่กข์ระที่มัใจ 

รอบฉาย: อังคารท่ี่� ๗ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 พฤหสับัด่ท่ี่� ๒๓ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

เส่ยดาย 2 Daughter 2  
(Thailand / 1996 / 115 min)
๒๕๓๙ / กำากับัโดยู่ มั.จ.ชิาตร่เฉลิิมั ยุู่คลิ / สร้างโดยู่ สหมังคลิฟ์ิล์ิมั อินเตอร์
เนชิั�นแนลิ, พร้อมัมัติรภาพยู่นตร์ / นำาแสดงโดยู่ มัาริสา อานต้ิา, สรพงศ ์ชิาตร่, 
วิชุิดา มังคลิเขตร์ / ความัยู่าว ๑๑๕ นาท่ี่

ภาพยู่นตร์ท่ี่�ได้รับัรางวัลิตุ�กตาที่องมัากถึง ๑๒ รางวัลิ รวมัถึง

รางวัลินักแสดงนำาชิายู่ยู่อดเยู่่�ยู่มัของ สรพงศ์ ชิาตร่ เลิ�าเรื�องราวของ 

โรส เด็กสาวผ่่้เคราะห์ร้ายู่ติดเชิื�อเอชิไอว่จากการรับับัริจาคเลืิอด  

ต�อมัาเธ์อตัดสนิใจหนอ่อกจากบัา้น แลิะได้อาศยัู่อยู่่�กับัเพื�อนรุ�นพ่�ท่ี่�เป็น็

ผ่่้ป็่วยู่โรคเอดส์เชิ�นเด่ยู่วกัน โดยู่มั่นักข�าวสาวท่ี่�คอยู่สืบัเสาะหาข้อมั่ลิ

เพื�อที่ำารายู่การโที่รทัี่ศนใ์หส้ังคมัได้รับัร่้แลิะเข้าใจผ่่ท่้ี่�ป็ว่ยู่เป็น็โรคน่�

รอบฉาย: อังคารท่ี่� ๒๑ มัถินุายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. Tue 21 Jun / 13.00

 พฤหสับัด่ท่ี่� ๓๐ มัถินุายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. Thu 31 Jun / 13.00

มือปืน 
๒๕๒๖ / กำากับัโดยู่ มั.จ.ชิาตร่เฉลิิมั ยุู่คลิ / สร้างโดยู่ นวิพร้อมัมัติรภาพยู่นตร์, 
ซึ่่.เอส.พ่. โป็รดักชิั�น, ว่ซึ่่ โป็รโมัชิั�นแอนด์พิคเจอร์ / นำาแสดงโดยู่ สรพงศ ์ชิาตร่, 
รณ ฤที่ธ์ชิิัยู่, ชิาลิิตา ป็ทัี่มัพันธ์ุ ์/ ความัยู่าว ๑๔๑ นาท่ี่

ผ่ลิงานการแสดงภาพยู่นตร์เรื�องสำาคัญท่ี่�สุดเรื�องหนึ�งของ  

สรพงศ ์ชิาตร่ ในบัที่บัาที่ จ�าสมัหมัายู่ ชิ�างตัดผ่มัขาพิการผ่่ม้ัเ่บัื�องหลัิง

เป็็นมัือป็่นเพื�อหาเล่ิ�ยู่งชิ่พตนแลิะลิ่กชิายู่ จนต้องโคจรมัาเผ่ชิิญหน้า

กับั สารวัตรธ์น่ มัือป็ราบัเจ้าของฉายู่า “ไอ้มัือดำา” อันนำาไป็ส่�การ 

เป็ดิเผ่ยู่เบัื�องลึิกท่ี่�ไมั�มัใ่ครเคยู่ลิ�วงร่้  

รอบฉาย: อาทิี่ตยู่์ท่ี่� ๒๖ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

DCP

ฟลิม์ ๓๕ มม.

ฟลิม์ ๓๕ มม.



มนต์ิรก้แม่นำามูล 
๒๕๒๐ / กำากับัโดยู่ พงษ์์ศักดิ�  
จันที่รุกขา / สร้างโดยู่ ดวงกมัลิ 
มัหรสพ / นำาแสดงโดยู่ สมับััติ  
เมัที่ะน,่ นยัู่นา ชิ่วานนัท์ี่, เป็ยีู่ทิี่พยู่์ 
คุ้มัวงศ์, เนาวรัตน์ ยุู่กตะนันท์ี่, 
สรุยิู่า ชิินพันธ์ุ,์ เศรษ์ฐา ศริะฉายู่า / 
ความัยู่าว ๑๑๓ นาท่ี่

เรื�องราวความัรักความัสัมัพันธ์์ของหนุ�มัสาวหลิายู่ชิ่วิตแห�ง 

ลิุ�มัแมั�นำามั่ลิ ไมั�ว�าจะเป็็น คร่ตะวัน คร่ใหญ�ของโรงเร่ยู่นในหมั่�บั้าน  

ผ่่้พยู่ายู่ามัเอาชินะใจ สายู่ไหมั คุณหมัอคนงามั แคน หนุ�มันักร้อง 

เจ้าเสน�ห์ ผ่่้เข้ากรุงเที่พฯ เพื�อหวังเป็็นนักร้องดังนำาเงินมัาไถ�ถอน 

หน่�สินให้ครอบัครัวของ คำาหล้ิา คนรัก แลิะ พิณ คร่บั้านนอกจน ๆ  

ผ่่้เฝ่้าเพ้อรำาพันถึง เดือน ซึ่ึ�งถ่กพรากไป็อยู่่�กับัครอบัครัวเศรษ์ฐ ่ แลิะ

กำาลัิงจะลิงเอยู่กับัหนุ�มัเมัอืงกรุง

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี่� ๑๓ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 อังคารท่ี่� ๒๔ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

บิ�กบอย 
๒๕๕๓ / กำากับัโดยู่ มัณฑลิ อารยู่างกร่ / สร้างโดยู่ 
เอ็มั เที่อร์ต่�ไนน ์/ นำาแสดงโดยู่ เศรษ์ฐา ศริะฉายู่า, 
โที่น่� รากแก�น, รัตนารัตน ์เอื�อที่ว่กุลิ / ความัยู่าว 
๑๐๑ นาท่ี่

โป็้  หนุ�มันักศึกษ์าผ่่้อยู่ากเป็็น 

นักเต้นบั่บัอยู่ เพื�อให้สาวท่ี่�ตนแอบัรักมัา

สนใจ จึงขอแมั�มัาฝ่ึกฝ่นท่ี่�กรุงเที่พฯ โดยู่ 

อ้างว�าจะมัาด่แลิ ป่็ปุ่็น ซึ่ึ�งเป็น็ไมัเ้บัื�อไมัเ้มัากันมัาตั�งแต�เขายู่ังเด็ก เมัื�อ

มัาถึงโป็้ก็ต้องพบัป่็่ปุ็นในมัาดเพลิยู่์บัอยู่กระชิากวัยู่จนเขาจำาแที่บั 

ไมั�ได้ แมั้จะยู่ังคงเขมั�นใส�กันตั�งแต�แรกเจอ แต�สองป่็่หลิานก็ได้เร่ยู่นร่้

ซึ่ึ�งกันแลิะกัน ผ่�านการตระเวนฝ่กึวิชิาบั่บัอยู่ของโป็้

รอบฉาย: พฤหสับัด่ท่ี่� ๒ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 พุธ์ท่ี่� ๒๙ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น.

ยอดรก้ผู้กอง 
๒๕๒๔ / กำากับัโดยู่ สมัเดชิ สันติป็ระชิา /  
สร้างโดยู่ พ่นที่รัพยู่์โป็รดัคชิั�น / นำาแสดงโดยู่  
จตุพลิ ภอ่ภิรมัยู่์, เนาวรัตน ์ยุู่กตะนนัท์ี่, เศรษ์ฐา  
ศริะฉายู่า, ล้ิอต�อก, พิศมัยัู่ วิไลิศกัดิ� / ความัยู่าว 
๑๑๔ นาท่ี่

เศรษ์ฐา ศิระฉายู่า รับับัที่เป็็น อำา 

เพื�อนเลืิอดสพุรรณท่ี่�ติดตามั พนั เนติบัณัฑิต

หนุ�มั ไป็สมััครเข้าเกณฑ์ที่หารเพื�อศึกษ์า

ชิ่วิตที่หาร พันกับัอำาถ่กขอตัวไป็เป็น็ที่หารรับัใชิ้ท่ี่�บั้านผ่่พ้ันผ่วน ท่ี่�นั�น

พนัได้พบักับั ผ่่ก้องฉว่ผ่�อง ด้วยู่ความัใกล้ิชิดิที่ำาใหพ้นัตกหลิมุัรกัผ่่ก้อง 

แต�ก็ถ่กก่ดกันจากผ่่พ้ันผ่วนแลิะคุณนายู่ไสววงศ ์เพราะด่แคลินว�าเขา

เป็น็เพ่ยู่งแค�ที่หารเกณฑ์

รอบฉาย: อังคารท่ี่� ๗ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 พุธ์ท่ี่� ๒๒ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

เพชฌฆาติหน้าเป็น
๒๕๒๕ / กำากับัโดยู่ ชิายู่ มัคุ่ณสุต / สร้างโดยู่ มัคุ่ณสุต
ภาพยู่นตร์ / นำาแสดงโดยู่ สรพงศ์ ชิาตร่, เศรษ์ฐา  
ศิระฉายู่า, พอเจตน์ แก�นเพชิร, วิฑ่รย์ู่ กรุณา, ว่นัส  
ทิี่พยู่จันที่ร์ / ความัยู่าว ๑๑๑ นาท่ี่

หนึ�งในผ่ลิงานเด�นของ เศรษ์ฐา ศริะฉายู่า 

ในบัที่ มัหาฉำา พระผ่่้เคร�งศาสนา แต�กลัิบัพบั

เหตกุารณส์ะเทืี่อนใจเมัื�อสมัภารท่ี่�เขาเคารพรกัถก่กลิุ�มัโจรรา้ยู่ฆ�าตายู่ 

เขาจึงตัดสินใจสกึออกมัาเพื�อแก้แค้น โดยู่มัเ่ป็า้หมัายู่อยู่่�ท่ี่� หนิ หวัหนา้

โจร ท่ี่�หลิบัหนอ่ยู่่�กับั นายู่ใหญ� ผ่่ม้ัอิ่ที่ธ์พิลิ ในขณะเด่ยู่วกัน สองพ่�นอ้ง 

เพลิิงแลิะแพน ก็กำาลัิงวางแผ่นแก้แค้นใหพ้�อท่ี่�ถ่กนายู่ใหญ�ฆ�าตายู่เพื�อ

แยู่�งชิิงท่ี่�ดิน

รอบฉาย: พฤหสับัด่ท่ี่� ๕ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 อังคารท่ี่� ๑๗ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

รา้ยก็รก้ 
๒๕๒๒ / กำากับัโดยู่ ชุิมัพร เที่พพทัิี่กษ์์ / สร้างโดยู่ พ.่78 
โป็รดักชัิ�น / นำาแสดงโดยู่ ไพโรจน ์สงัวรบุิัตร, เนาวรตัน ์
ยุู่กตะนันท์ี่, เศรษ์ฐา ศริะฉายู่า / ความัยู่าว  ๑๑๕ นาท่ี่ 

หลัิงจากท่ี่�พ�อยู่ิงแมั�เส่ยู่ชิ่วิต แอนน่�จึง

ต้องไป็อาศัยู่อยู่่�กับัป็้าเพลิิน ซึ่ึ�งเล่ิ�ยู่งด่เธ์อดั�ง 

ล่ิกในไส้ ในขณะท่ี่�ป็า้เพลิินเองก็มัล่ิก่ชิายู่สองคน

คือ ที่วน ผ่่เ้ป็น็สุภาพบุัรุษ์เอาการเอางาน แลิะ ที่ด ซึ่ึ�งมัน่สิัยู่เจ้าช่ิ้แลิะ

เกเร เพราะมัพ่�อคอยู่ใหท้้ี่ายู่อยู่่�เสมัอ แต�นานวันเข้า แอนน่�กลัิบัเผ่ลิอ

มัใ่จใหท้ี่ด แมัว้�าเขาจะเลิวร้ายู่ในสายู่ตาคนอื�นเพ่ยู่งใดก็ตามั

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี่� ๖ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 เสาร์ท่ี่� ๒๘ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

เศรษฐา ศิ์ระฉายา
(๖ พิฤศจิกายน ๒๔๘๗ - ๒๐ กมุภาพิันธ์ั ๒๕๖๕)

แมั้จะเป็็นท่ี่�จดจำาในฐานะตำานานนักร้องผ่่ ้

ยู่ิ�งใหญ� แต�ป็ฏิิเสธ์ไมั�ได้ว�า เศรษ์ฐา ศิระฉายู่า  

นับัเป็็นนักแสดงภาพยู่นตร์คนสำาคัญคนหนึ�ง 

ของวงการ จากผ่ลิงานการแสดงมัากกว�ารอ้ยู่เรื�อง  

ในโป็รแกรมัรำาลึิกถึงศลิิป็นิผ่่ม้ัค่วามัสามัารถรอบั

ด้านที่�านน่� หอภาพยู่นตร์จัดฉายู่งานแสดงเรื�อง

สำาคัญ ทัี่�ง ฝ่้ายแกมแพร (๒๕๑๘) ผ่ลิงานแจ้งเกิดในโลิกภาพยู่นตร์  

ท่ี่�เขาคว้ารางวัลิตุ�กตาที่องมัาครองได้ แลิะ ชื่่�นรัก (๒๕๒๒) ซึึ่�งเขา 

รับับัที่พระเอกค่�กับั อรัญญา นามัวงษ์์ ค่�รักในชิ่วิตจริง นอกจากน่�ยู่ังมั่

หนังเพลิงเรื�องเด�น ๆ ท่ี่�เขาทัี่�งร้องแลิะเลิ�น ได้แก� มนต์์รักแม่นำาม้ล่ 

(๒๕๒๐) แลิะ เก้าล้่านหยด้นำาต์า (๒๕๒๐) รวมัถึงบัที่สมัที่บัท่ี่�โดดเด�น

อ่กหลิายู่เรื�อง ไมั�ว�าจะเป็น็ ร้ายก็รัก (๒๕๒๒) ยอด้รักผ้ก้อง (๒๕๒๔) 

เพชื่ฌฆาต์หน้าเป็น (๒๕๒๕) แลิะผ่ลิงานยุู่คหลัิง บิ�กบอย (๒๕๕๓)  

ในขณะเด่ยู่วกัน ยู่งัมัผ่่ลิงานเรื�องอื�น ๆ  ของเขารวมัอยู่่�ในโป็รแกรมัของ 

สรพงศ ์ชิาตร่ ทัี่�ง แผล่เก่า (๒๕๒๐) กับั กามนิต์ วาสิฏฐ ่(๒๕๒๔) แลิะ 

สมัพงษ์์ ตร่บุับัผ่า เรื�อง ทำรามวัยใจเด็้ด้ (๒๕๒๐) อ่กด้วยู่

DCP

DCP



เก้าล้านหยดนำาติา
๒๕๒๐/ กำากับัโดยู่ สายู่ยู่นต์ ศร่สวัสดิ� / สร้าง
โดยู่ เมัโที่รฟ์ิล์ิมั / นำาแสดงโดยู่ สรพงศ ์ชิาตร่, 
เนาวรตัน ์ยุู่กตะนนัท์ี่, เศรษ์ฐา ศริะฉายู่า, ดอน 
สอนระเบั่ยู่บั / ความัยู่าว ๑๑๓ นาท่ี่

เรื� องราวการดวลิเพลิงสตริง

คอมัโบัระหว�างวง พ่ เอ็มั ไฟ์ว์ ของ ดอน 

แลิะพรรคพวก กับั เดอะ ฮ้อต เป็ป็เป็อร์ 

ของ ต้อยู่ แลิะสมัาชิิก ซึึ่�งต�างได้อันดับั

หนึ�งในสายู่ของตน แลิะต้องมัาแข�งขันกันเพื�อชิิงชินะเลิิศ แต�ระหว�าง

ที่างท่ี่�จะไป็ถึงเส้นชัิยู่แห�งการป็ระลิองกันด้วยู่เส่ยู่งเพลิงบันเวท่ี่  

พวกเขาต�างยู่ังมัเ่รื�องราวความัรักท่ี่�ต้องคอยู่แก้ป็ญัหาใหล้ิุลิ�วง 

รอบฉาย: อังคารท่ี่� ๑๔ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 ศกุร์ท่ี่� ๒๔ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

ฝ้้ายแกมแพร
๒๕๑๘ / กำากับัโดยู่ ป็ริญญา ล่ิลิะศร / สร้าง
โดยู่ นภาสริภิาพยู่นตร ์/ นำาแสดงโดยู่ นาที่ ภว่
นัยู่, อรัญญา นามัวงษ์์, ดวงดาว จารุจินดา, 
เศรษ์ฐา ศริะฉายู่า / ความัยู่าว ๑๓๐ นาท่ี่

ภาพยู่นตร์ท่ี่� เศรษ์ฐา ศริะฉายู่า 

คว้ารางวัลิตุ�กตาที่อง สาขาผ่่แ้สดงสมัที่บั

ชิายู่ยู่อดเยู่่�ยู่มัมัาครอง เลิ�าเรื�องราวของ 

ที่มันัยู่ แลิะ จารว่ ผ่่้บัังเอิญพบักันบัน

รถไฟ์ ทัี่�งสองแข�งกันโอ้อวดว�าตนเองเป็น็ลิก่เศรษ์ฐ ่โดยู่ต�างเอาชิื�อแลิะ

สถานะของลิ่กเจ้านายู่มัาแอบัอ้างเป็็นว�าเป็็นตนเอง ด้วยู่ความัอยู่าก

เอาชินะกัน ทัี่�งค่�จึงได้แต�งงานกับัลิก่เจ้านายู่ของอ่กฝ่ั� ง แต�กลัิบัต้องแลิก

กับัชิ่วิตค่�ท่ี่�ไมั�มัค่วามัสุข 

รอบฉาย: เสาร์ท่ี่� ๑๘ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 พุธ์ท่ี่� ๒๙ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

ชื�นรก้  
๒๕๒๒ / กำากับัโดยู่ มั.จ.ทิี่พยู่ฉัตร ฉัตรชิัยู่ / 
สร้างโดยู่ เอเพ็กซึ่์ โป็รดักชิั�น / นำาแสดงโดยู่ 
เศรษ์ฐา ศริะฉายู่า, อรัญญา นามัวงษ์์ / ความั
ยู่าว ๑๑๘ นาท่ี่

ผ่ลิงานภาพยู่นตร์เรื�องเด�นท่ี่�สุด

เรื�องหนึ�งของ เศรษ์ฐา ศริะฉายู่า เรื�องราว

ของ ฤที่ธ์ิรงค์ นักเร่ยู่นโข�งจอมัแก�น 

หัวโจกของห้องท่ี่�เร่ยู่นอยู่�างไรก็เร่ยู่น 

ไมั�จบั เดือดร้อนถึง ดารา คร่สาวคนใหมั�ท่ี่�ต้องมัาเค่�ยู่วเข็ญเขาเป็็น

พเิศษ์ เนื�องจากสงสารท่ี่�พ�อแมั�ต้องที่ำางานอยู่�างหนกัเพื�อส�งเสยู่่ใหเ้รยู่่น 

แต�ฤที่ธ์ริงค์ยู่งัคงที่ำาเป็น็ไมั�สนใจ แลิะเอาแต�ร้องเพลิงแซึ่วคร่แลิะตั�งตน

เป็น็ไมัเ้บัื�อไมัเ้มัากับัคร่

รอบฉาย: เสาร์ท่ี่� ๑๘ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 ศกุร์ท่ี่� ๒๔ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น.

 

ทิรามวย้ใจำเด็ด 
๒๕๒๐ / กำากับัโดยู่ สมัพงษ์์ ตรบุ่ับัผ่า / สรา้ง
โดยู่ ตร่บุับัผ่าฟิ์ล์ิมั / นำาแสดงโดยู่ สรพงศ ์
ชิาตร่, มัยุู่รา ธ์นะบุัตร, เศรษ์ฐา ศริะฉายู่า / 
ความัยู่าว ๙๘ นาท่ี่

ร้อยู่ตำารวจเอกพรหมัทัี่ต แลิะ 

สิบัโที่เบัิ�มั ได้รับัหน้าท่ี่�เป็็นผ่่้ฝ่ึกตำารวจ

หญิง โดยู่การฝึ่กครั�งน่�พรหมัทัี่ตได้

จับัตามัอง อุมัากร นฤมิัต เนื�องจากมั่

นามัสกุลิเหมัือนนายู่ตำารวจท่ี่�ตนนับัถือ การท่ี่�พรหมัทัี่ตสนใจอุมัากร 

ที่ำาใหเ้ธ์อเป็น็ท่ี่�รษิ์ยู่าของ อัญชิล่ิ แลิะ จรินที่ร์ เพื�อนร�วมัฝึ่กของเธ์อ แต�

ต�อมัา พวกเขาก็ต้องร�วมัมัอืกันในการสืบัคด่สำาคัญ

รอบฉาย: อังคารท่ี่� ๓ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 พุธ์ท่ี่� ๒๕ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น.

เทิพบุติรต๊ิะติิ�งโหน่ง
๒๔๒๐ / กำากับัโดยู่ สมัพงษ์์ ตรบุ่ับัผ่า / สรา้ง
โดยู่ ไฟ์ว์สตาร์ โป็รดักชิั�น / นำาแสดงโดยู่ เด�น 
ดอกป็ระด่�, เด๋อ ดอกสะเดา, เที่พ โพธ์ิ�งามั, 
ลิลินา สุลิาวัลิยู่์ / ความัยู่าว ๙๔ นาท่ี่

หนึ�งในหนา้สำาคัญของป็ระวัติ-

ศาสตร์ภาพยู่นตร์ไที่ยู่ เมัื�อตลิกคาเฟ่์ 

ได้รับัโอกาสแสดงภาพยู่นตร์ในบัที่นำา 

จนกลิายู่เป็็นขวัญใจคนทัี่�วป็ระเที่ศใน

ยุู่คนั�น เลิ�าเรื�องราวของ เด�น ผ่่ไ้ด้รับัรางวัลิจากรายู่การเป็น็เงินจำานวน

มัาก แลิะมัเ่จ้าหนา้ท่ี่�สาวพาเขาแลิะเพื�อน คือ เด๋อ กับั เที่พ เท่ี่�ยู่วจน

ทัี่�วพัที่ยู่า จนเกิดเป็็นเรื�องราวชิวนหัว ในขณะเด่ยู่วกัน เด�นกลัิบัเกิด

หลิงรักเจ้าหนา้ท่ี่�คนสวยู่ท่ี่�ด่แลิพวกเขาเป็น็อยู่�างด่ 

รอบฉาย: พฤหสับัด่ท่ี่� ๕ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 พุธ์ท่ี่� ๒๕ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

สมพงษ์ ตรบีุุบุผา
(๑๑ มิถนุายน ๒๔๘๘ - ๒๖ มนีาคม ๒๕๖๕)

สมัพงษ์์ ตร่บุับัผ่า เป็็นคนที่ำาหนัง 

ท่ี่�เคยู่สร้างเส่ยู่งหัวเราะแลิะความัสุขให้แก�

แฟ์น ๆ หนงัไที่ยู่ โดยู่เฉพาะในชิ�วงที่ศวรรษ์ 

๒๕๒๐ ท่ี่�เขามัผ่่ลิงานภาพยู่นตรต์ลิกยู่อดนยิู่มั

ออกมัาหลิายู่เรื�อง จนได้รับัฉายู่าว�า “เศรษ์ฐ่

อารมัณ์ขัน” ในโป็รแกรมัน่�ได้นำาเอางานระดับัป็รากฏิการณ์ของเขา 

มัาจัดฉายู่ทัี่�ง ไอ้คุณเฉ่ิ�ม (๒๕๒๐) แลิะ เทำพบุต์รต๊์ะติ์�งโหนง่ (๒๕๒๐) 

รวมัทัี่�ง ทำรามวัยใจเด็้ด้ (๒๕๒๐) ภาพยู่นตร์ท่ี่�ร�วมังานกับัทัี่�ง สรพงศ ์

ชิาตร่ แลิะ เศรษ์ฐา ศิระฉายู่า สองนักแสดงท่ี่�เพิ�งจากไป็เชิ�นกัน 

นอกจากน่�ยู่งัมั ่กามเทำพหวัเราะ (๒๕๒๑) ผ่ลิงานสนกุ ๆ  ท่ี่�หอภาพยู่นตร์

เคยู่นำาฟ์ิล์ิมัในการอนรุักษ์์มัาสแกนภาพใหมั�    

สนับสนุน
ไฟล์ภาพิยนตรโ์ดย



โปรแกรมภาพยนตรโ์ลก 

ภิาพยนติรเ์ยอรม้น
สนบััสนนุโดยู่ สถาบัันเกอเธ์� ป็ระเที่ศไที่ยู่

       
Alle Anderen (Everyone Else)  
(Germany / 2009 / 119 min)
๒๕๕๒ / กำากับัโดยู่ Maren Ade / นำาแสดงโดยู่ Lars Eidinger, 
Birgit Minichmayr, Hans-Jochen Wagner / ความัยู่าว ๑๑๙ 
นาท่ี่ / ภาษ์าเยู่อรมันัแลิะอิตาล่ิ คำาบัรรยู่ายู่ภาษ์าอังกฤษ์)

ภาพยู่นตร์รางวัลิหมัเ่งินขวัญใจคณะกรรมัการ

แลิะนกัแสดงนำาหญงิยู่อดเยู่่�ยู่มัจากเที่ศกาลิภาพยู่นตร์

นานาชิาติเบัอร์ลิิน ครั�งท่ี่� ๕๙ ว�าด้วยู่เรื�องราวความัสัมัพันธ์ข์องค่�รักค่�หนึ�ง 

เมัื�อชิ�วงเวลิาแห�งการพักผ่�อนในชิ�วงหน้าร้อนท่ี่�เกาะซึ่าร์ดิเน่ยู่ กลัิบักลิายู่

เป็น็บัที่ที่ดสอบัชิ่วิตค่�ครั�งสำาคัญ

รอบฉาย: อาทิี่ตยู่์ท่ี่� ๘ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. Sun 8 May / 13.00

 พฤหสับัด่ท่ี่� ๑๙ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. Thu 19 May / 15.30

ไอคุ้ณเฉิ�ม 
๒๕๒๐ / กำากับัโดยู่ สมัพงษ์์ ตร่บุับัผ่า / สร้างโดยู่  
ตร่บุับัผ่าฟิ์ล์ิมั / นำาแสดงโดยู่ สรพงศ์ ชิาตร่ ,  
เนาวรัตน ์ยุู่กตะนนัท์ี่, มัยุู่รา ธ์นะบุัตร, กรุง ศร่วิไลิ / 
ความัยู่าว ๑๐๔ นาท่ี่

ความัวุ�นวายู่เกิดขึ�นเมัื� อโชิคชิะตา 

เลิ�นตลิกกับั ชิอบั ขยู่ันขัด ชิ�างขัดรองเท้ี่า ท่ี่�ไป็

สมััครงาน แต�กลัิบัถ่กลัิกพาตัวเพราะคิดว�าเป็็นเจ้าของบัริษั์ที่ แลิะ 

ต�อมัากลัิบัได้บัังเอิญชิ�วยู่ลิ่กสาวเจ้าของบัริษั์ที่คนนั�น ในขณะท่ี่�เพื�อน

ของเขา ดับั อารมัณ์เส่ยู่ คนตาบัอดขายู่หมัากฝ่รั�ง ได้ตามัจ่บั จิตตร ่

ลิ่กสาวของเส่�ยู่ใหญ� แต�เส่�ยู่ผ่่น้่�กลัิบักำาลัิงถ่กคนร้ายู่หมัายู่ป็อง 

รอบฉาย: พุธ์ท่ี่� ๘ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

 อังคารท่ี่� ๑๔ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

กามเทิพหว้เราะ 
๒๕๒๑ / กำากับัโดยู่ สมัพงษ์์ ตร่บุับัผ่า / 
สร้างโดยู่ แวว โป็รดัคชิั�น / นำาแสดงโดยู่ 
วิฑ่รยู่์ กรุณา, ลิลินา สุลิาวัลิยู่์, นิรุตติ� ศิริ
จรรยู่า / ความัยู่าว ๑๒๐ นาท่ี่ 

เรื�องราวชิวนหัวของ ดร.สันดร 

หนุ�มัหลิ�อนักเร่ยู่นนอกท่ี่�เพิ�งเดินที่าง

กลัิบัมัายู่งัป็ระเที่ศไที่ยู่ เขามัค่วามัฝ่นัท่ี่�อยู่ากจะออกเดินที่างไป็สำารวจ

สะดือที่ะเลิ โดยู่ได้เพื�อน ๆ แลิะครอบัครัวมัาชิ�วยู่กันในภารกิจต�อเรือ

ดำานำา แต�เมัื�อพวกเขานำาเรือออกที่ะเลิจริง ๆ ภารกิจกลัิบัไมั�เป็็นดั�งท่ี่�

คาดฝ่นั ขณะเด่ยู่วกันเขาก็แอบัมัใ่จให ้หมั ่นอ้งสาวของหมัยุู่ เพื�อนสนทิี่

ของเขา แมัว้�าเขาจะมัค่่�หมัั�นอยู่่�แล้ิวก็ตามั

รอบฉาย: พุธ์ท่ี่� ๘ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 พุธ์ท่ี่� ๒๒ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. 

ภัทรธิิดา พัชรวีีระพงษ์
(๑๓ กั้นยายน ๒๕๒๗ - ๒๔ กุ้มภาพุันธ ์๒๕๖๕)

การเส่ยู่ชิ่วิตของ แตงโมั-ภัที่รธ์ิดา  

พัชิรว่ระพงษ์์ ได้สร้างความัสะเทืี่อนใจแลิะ

กลิายู่เป็น็ป็รากฏิการณ์สำาคัญของสังคมัไที่ยู่ใน

ชิ�วงผ่�านมัา แมัจ้ะเติบัโตจากวงการลิะครโที่รทัี่ศน ์

แต�แตงโมัก็มั่ผ่ลิงานการแสดงภาพยู่นตร์อยู่่�

จำานวนหนึ�ง ในโป็รแกรมัน่�ได้เลืิอกเอา นาค รักแท้ำ วิญญาณ ความต์าย 

(๒๕๔๘) ซึึ่�งเป็น็ภาพยู่นตร์ท่ี่�เธ์อแสดงนำาอยู่�างโดดเด�นแลิะกำาลัิงอยู่่�ใน

ชิ�วงรุ�งเรอืงท่ี่�สดุ มัาจัดฉายู่เพื�อรำาลึิกถึงคืนวันท่ี่�เธ์อเคยู่สกุสกาวอยู่่�บัน

ฟ์ากฟ์้าวงการบัันเทิี่งไที่ยู่

นาค รก้แท้ิ วญิญาณ ความติาย
Ghose of Mae Nak   
(Thailand / 2005 / 101 min)
๒๕๔๘ / กำากับัโดยู่ มัาร์ก ดัฟ์ฟ์ิลิด์ / สร้างโดยู่ Box 
Office Entertainment, De Warrenne Pictures / 
นำาแสดงโดยู่ ศิ วัฒน์ โชิติชิัยู่ชิรินที่ร์, ภัที่รธ์ิดา  
พัชิรว่ระพงษ์์ / ความัยู่าว ๑๐๑ นาท่ี่

 ภาพยู่นตร์ท่ี่�นำาตำานานผ่่แมั�นาคพระโขนงไที่ยู่มัาบัอกเลิ�า

ใหมั�โดยู่ผ่่ก้ำากับัต�างป็ระเที่ศ เลิ�าเรื�องราวของ มัาก แลิะ นาค ค่�รกัหนุ�มั

สาวท่ี่�ตัดสินใจซึ่ื�อบั้านที่รงไที่ยู่อายุู่กว�าร้อยู่ป็ีแถวพระโขนงเพื�อเป็็น

เรอืนหอ แต�หลัิงวันแต�งงาน มัากกลัิบัพบัว�าเขม็ักลัิดโบัราณท่ี่�เขาซึ่ื�อมัา

เพื�อเป็็นของขวัญแต�งงานกลัิบัถ่กขโมัยู่ไป็จากบั้านหลัิงน่� แลิะการ

ติดตามัหวัขโมัยู่ที่ำาใหเ้ขาถ่กที่ำารา้ยู่จนสาหัส เป็น็เหตุใหน้าคท่ี่�ต้องการ

ชิ�วยู่คนรักได้พบักับัตำานานแมั�นาคพระโขนง แลิะพยู่ายู่ามัไขป็ริศนา

ของเข็มักลัิดโบัราณลึิกลัิบัชิิ�นน่�

รอบฉาย: เสาร์ท่ี่� ๗ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. Sat 7 May / 15.30

 พฤหสับัด่ท่ี่� ๑๙ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. Thu 19 May / 13.00

DCP

Das Vorspiel
(The Audition)   
(Germany, France / 2019 / 99 min)
๒๕๖๒ / กำากับัโดยู่ Ina Weisse / นำาแสดงโดยู่ 
Nina Hoss, Sophie Rois, Thorsten Merten / 
ความัยู่าว ๙๙ นาท่ี่ (ภาษ์าเยู่อรมััน คำาบัรรยู่ายู่
ภาษ์าไที่ยู่แลิะอังกฤษ์) 

อันนา นกัไวโอลิินท่ี่�ไมั�ป็ระสบัความั

สำาเร็จในชิ่วิต ได้ผ่ันตัวมัาเป็็นคร่ป็ระจำาโรงเร่ยู่นสอนดนตร่มััธ์ยู่มั 

แห�งหนึ�ง แมั้ชิ่วิตจะเป็็นไป็อยู่�างราบัรื�น แต�เธ์อก็มัักเฝ่้าฝ่ันถึงความั

สำาเร็จท่ี่�ยู่ังมัาไมั�ถึง ด้วยู่ความัที่ะเยู่อที่ะยู่านแลิะความัลิุ�มัหลิงท่ี่� 

เพิ�มัมัากขึ�น ที่ำาให้เธ์อมักัใช้ิเวลิาอยู่่�กับั อเล็ิกซึ่านเดอร์ ลิก่ศษิ์ยู่ห์นุ�มัวัยู่ 

๑๒ ป็ี ผ่่้อยู่่�ใต้การด่แลิสำาหรับัการฝ่ึกซ้ึ่อมัเพื�อเตร่ยู่มัสอบัแข�งขัน  

จนที่ำาให้เริ�มัลิะเลิยู่ครอบัครัวตัวเอง แลิะนำาพาให้ชิ่วิตการแต�งงาน 

ตกอยู่่�ในภาวะวิกฤติ 

รอบฉาย: อาทิี่ตยู่์ท่ี่� ๕ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. Sun 5 Jun / 15.30

 พุธ์ท่ี่� ๑๕ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. Wed 15 Jun /15.30 



Au Hasard Balthazar  
(France, Sweden / 1966 / 95 min)
๒๕๐๙ / กำากับัโดยู่ Robert Bresson / นำาแสดงโดยู่ 
Anne Wiazemsky, Walter Green, François  
Lafarge / ความัยู่าว ๙๕ นาท่ี่ (ภาษ์าฝ่รั�งเศส  
คำาบัรรยู่ายู่ภาษ์าอังกฤษ์)

เรื�องราวของ บััลิธ์าซึ่าร์ ลิาตัวหนึ�งท่ี่�

เคยู่อยู่่�อยู่�างมั่ความัสุขในฐานะของสัตว์เล่ิ�ยู่ง แต�ความัทุี่กข์ที่รมัานก็

เริ�มัต้นขึ�น เมัื�อมันัถ่กใชิ้แรงงานอยู่�างหนกัในไร� ตามัท่ี่�เจ้าของคนแล้ิว

คนเลิ�าต้องการให้ที่ำา ชิ่วิตของบััลิธ์าซึ่าร์ถ่กเลิ�าค่�ขนานไป็กับัชิ่วิตของ 

มัาร่ เด็กหญิงท่ี่�เคยู่ด่แลิมัันในวัยู่เยู่าว์ ผ่่้ซึ่ึ�งเติบัโตแลิะมั่ชิะตากรรมัท่ี่�

ต้องที่นทีุ่กข์ไมั�ต�างกัน

รอบฉาย: เสาร์ท่ี่� ๔ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. Sat 4 Jun / 15.30

 พุธ์ท่ี่� ๑๕ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. Wed 15 Jun / 13.00

ภิาพยนติรญ่์�ปุ�น
สนบััสนนุโดยู่ เจแป็นฟ์าวนเ์ดชิั�น กรุงเที่พฯ

Moving
๒๕๓๖ / กำากับัโดยู่ SÔMAI Shinji / นำาแสดง 
โดยู่ NAKAI Kiichi, SAKURADA Junko, TABATA  
Tomoko / ความัยู่าว ๑๒๔ นาท่ี่ (ภาษ์าญ่�ปุ็่น  
คำาบัรรยู่ายู่ภาษ์าไที่ยู่)

ภาพยู่นตรท่์ี่�ได้รบััคัดเลืิอกใหเ้ข้าฉายู่

ในสายู่การป็ระกวดรอง Un Certain Regard 

ของเที่ศกาลิภาพยู่นตรน์านาชิาติเมัอืงคานส์ 

เรื� องราวการก้าวข้ามัพ้นวัยู่ของ เรนโกะ  

เด็กหญิงท่ี่�ต้องผ่�านสถานการณ์อันยู่ากลิำาบัาก เมัื�อพ�อแมั�ของเธ์อ 

ตัดสนิใจแยู่กที่างกัน เธ์อร่สึ้กอึดอัดกับัเงื�อนไขท่ี่�เข้มังวดในสัญญาท่ี่�แมั�

ร�างขึ�น จึงพยู่ายู่ามัวางแผ่นใหพ้�อแมั�กลัิบัมัาอยู่่�ด้วยู่กันดังเดิมั วันหนึ�ง

เธ์อบังัเอิญพบักับัชิายู่แก�คนหนึ�ง ผ่่ท่้ี่�สอนใหเ้ธ์อร้่จักลืิมัเรื�องราวในอด่ต

รอบฉาย: พุธ์ท่ี่� ๑๑ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น.

 อาทิี่ตยู่์ท่ี่� ๑๕ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น.

Tragedy of W
๒๕๒๗ / กำากับัโดยู่ SAWAI Shin'ichirô / นำาแสดง
โดยู่ YAKUSHIMARU Hiroko, MITA Yoshiko, SERA 
Masanori / ความัยู่าว ๑๐๘ นาท่ี่ (ภาษ์าญ่�ปุ็่น  
คำาบัรรยู่ายู่ภาษ์าไที่ยู่)

ชิิสุกะ นักแสดงสาวหน้าใหมั� ได้รับั

บัที่คนใช้ิในลิะครเรื�อง “โศกนาฏิกรรมัของ 

W” เธ์อมัค่วามัฝ่นัท่ี่�ต้องการเป็น็นกัแสดงนำา

ให้ได้ แลิะแล้ิวในท่ี่�สุดโอกาสก็มัาถึง เมัื�อใน 

คืนหนึ�ง นักแสดงนำาฝ่่ายู่หญิงได้หยู่ิบัยืู่�นบัที่นักแสดงนำาให้แก�เธ์อ  

โดยู่มั่ข้อแมั้ว�า เธ์อต้องยู่อมัเป็็นผ่่้สมัร่้ร�วมัคิดในเหตุฆาตกรรมัของ 

มัหาเศรษ์ฐผ่่่ห้นึ�ง 

รอบฉาย: อาทิี่ตยู่์ท่ี่� ๑๙ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น.

 อังคารท่ี่� ๒๘ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น.

ภิาพยนติรส์เปน
สนบััสนนุโดยู่ 

สถานเอกอัครราชิที่่ตสเป็นป็ระจำาป็ระเที่ศไที่ยู่

Vacas (Cows)  
(Spain / 1992 / 96 min)
๒๕๓๕ / กำากับัโดยู่ Julio Medem / นำาแสดงโดยู่ Emma 
Suárez, Carmelo Gómez, Ana Torrent / ความัยู่าว 
๙๖ นาท่ี่ (ภาษ์าสเป็น คำาบัรรยู่ายู่ภาษ์าอังกฤษ์)

เหตกุารณ์วุ�นวายู่ท่ี่�เกิดขึ�นในแคว้นบัาสก์ 

ท่ี่�เริ�มัต้นขึ�นพรอ้มักับัสงครามัการลิ์ิสต์ เมัื�อป็ ีค.ศ. 

๑๘๗๕ แลิะจบัลิงระหว�างสงครามักลิางเมัอืงสเป็น เมัื�อป็ ีค.ศ. ๑๙๓๖ 

ผ่�านความัไมั�ลิงรอยู่ระหว�างสองครอบัครัวถึง ๓ รุ�นท่ี่�กินเวลิายู่าวนาน

กว�า ๖๐ ป็ี

รอบฉาย: อาทิี่ตย์ู่ท่ี่� ๒๒ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. Sun 22 May / 13.00

 อังคารท่ี่� ๓๑ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๓.๐๐ น. Tue 31 May / 13.00   

Cría Cuervos  
(Spain / 1976 / 105 min)
๒๕๑๙ / กำากับัโดยู่ Carlos Saura / นำาแสดงโดยู่ Ana 
Torrent, Conchita Pérez, Mayte Sanchez, Geraldine 
Chaplin / ความัยู่าว ๑๐๕ นาท่ี่ (ภาษ์าสเป็น คำาบัรรยู่ายู่
ภาษ์าอังกฤษ์)

ภาพยู่นตร์ชิิ�นเอกของวงการหนังสเป็น 

ผ่ลิงานท่ี่�สะท้ี่อนให้เห็นภาพของป็ระเที่ศในชิ�วงสิ�นสุดยุู่คระบัอบั

เผ่ด็จการของนายู่พลิฟ์รังโก ถ�ายู่ที่อดผ่�านมัุมัมัองอันไร้เด่ยู่งสาท่ี่� 

พร�าเลืิอนระหว�างความัจริงแลิะจินตนาการของ อนา เด็กหญิงวัยู่  

๘ ขวบัจากครอบัครัวชินชิั�นกลิาง ผ่่้ต้องรับัมัือกับัสถานการณ์การ 

ส่ญเส่ยู่แมั�ของตัวเอง  

รอบฉาย: อาทิี่ตย์ู่ท่ี่� ๑๒ มัถินุายู่น เวลิา ๑๕.๓๐ น. Sun 12 Jun / 15.30

 อังคารท่ี่� ๒๘ มัถินุายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. Tue 28 May / 13.00

ภิาพยนติรฝ์้ร้�งเศ์ส
สนบััสนนุโดยู่ สถานเอกอัครราชิที่่ต

ฝ่รั�งเศสป็ระจำาป็ระเที่ศไที่ยู่, สถาบัันฝ่รั�งเศสป็ระจำาป็ระเที่ศไที่ยู่

Petit paysan (Bloody Milk)
(France / 2017 / 90 min)
๒๕๖๐ / กำากับัโดยู่ Hubert Charuel / นำาแสดงโดยู่ 
Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Isabelle Candelier / 
ความัยู่าว ๙๐ นาท่ี่ (ภาษ์าฝ่รั�งเศส คำาบัรรยู่ายู่ภาษ์า
ไที่ยู่)

ภาพยู่นตร์รางวัลินักแสดงนำาชิายู่แลิะ 

ผ่ลิงานเรื�องแรกยู่อดเยู่่�ยู่มัจากเวท่ี่ซึ่ซ่ึ่ารอ์วอรด์ส ์ป็ระจำาป็ ีค.ศ. ๒๐๑๘ 

เมัื�อวัวตัวหนึ�งในฟ์าร์มัเกิดล้ิมัป็่วยู่ ป็ิแอร์ ชิาวนาซึึ่�งรักแลิะผ่่กพันกับั

ฝ่ง่วัว จึงยู่อมัที่ำาทีุ่กวิถ่ที่างท่ี่�จะรักษ์าชิ่วิตของพวกมันัท่ี่�เหลืิอเอาไว้

รอบฉาย: พุธ์ท่ี่� ๑๑ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

 อาทิี่ตยู่ท่์ี่� ๒๒ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. 

ฟลิม์ ๑๖ มม.

ฟลิม์ ๑๖ มม.



ภิาพยนติรอ์หิรา่น
สนบััสนนุโดยู่ ศน่ยู่์วัฒนธ์รรมั 

สถานเอกอัครราชิที่ต่ สาธ์ารณรฐัอิสลิามัแห�งอิหร�าน ป็ระจำากรุงเที่พฯ

Sweet Taste of Imagination  
(Iran / 2014 / 94 min)
๒๕๕๗ / กำากับัโดยู่ Kamal Tabrizi / นำาแสดงโดยู่ Shahab 
Hosseini, Nazanin Bayati, Nader Fallah / ความัยู่าว 
๙๔ นาท่ี่ (ภาษ์าเป็อรเ์ซึ่ยู่่ คำาบัรรยู่ายู่ภาษ์าอังกฤษ์)

การ่ส อาจารยู่์ระดับัมัหาวิที่ยู่าลัิยู่ ตก 

หลุิมัรักลิ่กศิษ์ยู่์สาวของตัวเอง แต�ความัรักของ 

ทัี่�งค่�กลัิบัมั่อุป็สรรคขัดขวาง เมัื�อค่�แข�งที่างธ์ุรกิจของการ่สเตร่ยู่มั 

เป็ดิเผ่ยู่ความัรักท่ี่�ผ่ดิหลัิกจรรยู่าบัรรณน่�

รอบฉาย: อาทิี่ตย์ู่ท่ี่� ๑๕ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. Sun 15 May / 15.30

 อังคารท่ี่� ๒๔ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. Tue 24 May / 15.30

ภิาพยนติรไ์ต้ิหวน้
สนบััสนนุโดยู่ Taiwan Cinema Toolkit, 

สำานกังานเศรษ์ฐกิจแลิะวัฒนธ์รรมัไที่เป็ ป็ระจำาป็ระเที่ศไที่ยู่

Face to Face  
(Taiwan / 2013 / 110 min) 
๒๕๕๖ / กำากับัโดยู่ Chung Chuan / ความัยู่าว ๑๑๐ 
นาท่ี่ (ภาษ์าจ่นกลิาง คำาบัรรยู่ายู่ภาษ์าอังกฤษ์)

ภาพยู่นตร์สารคด่ท่ี่�จะพาไป็สำารวจแลิะ

ค้นหาความัหมัายู่ของก่ฬามัวยู่ป็ลิำา ก่ฬาท่ี่�ยู่ากจะ

นยิู่ามัว�าเป็น็การต�อส่ท้ี่างพลิะกำาลัิงหรอืความับัันเทิี่งท่ี่�มับ่ัที่ลิะครเป็น็

ส�วนป็ระกอบั ผ่�านเบัื�องหน้าแลิะเบืั�องหลัิงจากเหลิ�านักมัวยู่ป็ลิำาของ 

Taiwan Wrestling Taipei สมัาคมัมัวยู่ป็ลิำาท่ี่�ใหญ�ท่ี่�สุดของไต้หวัน

รอบฉาย: อาทิี่ตยู่ท่์ี่� ๘ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. Sun 8 May / 15.30

 อังคารท่ี่� ๓๑ พฤษ์ภาคมั เวลิา ๑๕.๓๐ น. Tue 31 May / 15.30

โปรแกรมพิเศ์ษ The Koker Trilogy 
หน้งไติรภิาคหมู่บา้นโคเคอร ์โดย อบ้บาส เคย่รอสติาม่
สนบััสนนุโดยู่ Documentary Club

Where Is the Friend's Home?  
(Iran / 1987 / 83 min)
๒๕๓๐ / กำากับัโดยู่ Abbas Kiarostami / นำาแสดงโดยู่ Babek Ahmed Poor, 
Ahmed Ahmed Poor, Khodabakhsh Defaei / ความัยู่าว ๘๓ นาท่ี่ (ภาษ์า
เป็อร์เซึ่่ยู่ คำาบัรรยู่ายู่ภาษ์าไที่ยู่แลิะอังกฤษ์)

ณ โรงเร่ยู่นเล็ิก ๆ ในหมั่�บั้านโคเคอร์ เด็กชิายู่อาหม์ัดั พบัว�า

ตนเองเผ่ลิอหยิู่บัสมัุดการบ้ัานของ เนมััที่ซึ่าเดห์ เพื�อนร�วมัชัิ�นเร่ยู่น

ติดมัอืมัา ด้วยู่ความัเป็น็ห�วงว�าเพื�อนจะโดนคร่ตำาหน ิอาหม์ัดัจึงตัดสนิใจ

ฝ่น่คำาสั�งของพ�อแมั� แอบัวิ�งออกไป็ตามัหาบั้านของเนมัทัี่ซึ่าเดห ์โดยู่ท่ี่�

นกึไมั�ถึงว�าการเดินที่างเล็ิก ๆ ครั�งน่�จะกลิายู่เป็น็การผ่จญภัยู่ในโลิกท่ี่�

เต็มัไป็ด้วยู่ผ่่ใ้หญ�ท่ี่�สุดแสนจะวุ�นวายู่แลิะสนใจแต�เรื�องของตัวเอง

รอบฉาย: เสาร์ท่ี่� ๔ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. Sat 4 Jun / 13.00

And Life Goes On  
(Iran / 1992 / 95 min)
๒๕๓๕ / กำากับัโดยู่ Abbas Kiarostami / นำาแสดงโดยู่ Farhad Kheradmand, 
Buba Bayour, Hossein Rezai / ความัยู่าว ๙๕ นาท่ี่ (ภาษ์าเป็อรเ์ซึ่ยู่่ คำาบัรรยู่ายู่
ภาษ์าไที่ยู่แลิะอังกฤษ์)

เมัื�อได้ยู่ินข�าวแผ่�นดินไหวในปี็ ค.ศ. ๑๙๙๐ ท่ี่�ที่ำาลิายู่หลิายู่

พื�นท่ี่�ที่างภาคเหนอืของอิหร�านจนยู่�อยู่ยู่ับั ด้วยู่ความัเป็น็ห�วงเด็กสอง

คนผ่่น้ำาแสดงในเรื�อง Where Is the Friend’s Home? พ�อลิ่กค่�หนึ�งจึง

ตัดสินใจขับัรถคันน้อยู่มัุ�งตรงส่�หมั่�บั้านโคเคอร์เพื�อตามัหาเด็กทัี่�งสอง

คนนั�น ระหว�างที่างพวกเขาได้พานพบัชิาวบั้านมัากหน้าหลิายู่ตา 

ผ่่้อยู่่�ที่�ามักลิางโศกนาฏิกรรมัแลิะความัส่ญเส่ยู่ จนที่ำาให้ได้ซึ่ึมัซัึ่บั 

ความัหมัายู่ของถ้อยู่คำาท่ี่�ว�า “ชิ่วิตต้องดำาเนนิต�อไป็”

รอบฉาย: เสาร์ท่ี่� ๑๑ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๓.๐๐ น. Sat 11 Jun / 13.00

หลัิงจบัภาพยู่นตร์สนที่นากับันกัวิจารณ์ชิั�นคร่ 

ในรายู่การ ดูห้นังคลาสสิกกับ กิตติศักดิ�  

สวุรรณโภคิน    

Through the Olive Trees  
(Iran / 1994 / 103 min)
๒๕๓๗ / กำากับัโดยู่ Abbas Kiarostami  / 
นำาแสดงโดยู่ Mohamad Ali Keshavarz, 
Farhad Kheradmand, Zarifeh Shiva / 
ความัยู่าว ๑๐๓ นาท่ี่ (ภาษ์าเป็อร์เซึ่่ยู่ 
คำาบัรรยู่ายู่ภาษ์าไที่ยู่แลิะอังกฤษ์)

เรื�องราวอันซึ่้อนทัี่บักับั 

And Life Goes On เหตุการณ์ใน

ภาคก�อนหน้า เมัื� อผ่่้กำากับัหนัง 

วัยู่กลิางคนเดินที่างมัายัู่งหมั่�บั้าน

ท่ี่�เพิ�งป็ระสบัเหตุแผ่�นดินไหว เพื�อ

คัดสรรชิาวบ้ัานมัาแสดงแลิะเป็็นท่ี่มังาน โดยู่มั่สองคนสำาคัญคือ  

ฮุ้สเซึ่น ชิายู่หนุ�มัแววตาใสซึ่ื�อ แลิะ ตาเฮ้เรห์ หญิงสาวหัวดื�อร่ป็งามั 

หนา้กล้ิองทัี่�งค่�ได้รับับัที่เป็น็สามัภ่รรยู่ากัน แต�หลัิงกล้ิองตาเฮ้เรห์กลัิบั

เย็ู่นชิาใส�ฮุ้สเซึ่น เพราะเขาหลิงรักเธ์อหัวป็ักหัวป็ำา มั่เพ่ยู่งผ่่้กำากับัท่ี่�

สังเกตเหน็สิ�งน่� แลิะคอยู่เอาใจชิ�วยู่ฮุ้สเซึ่นอยู่่�ห�าง ๆ

รอบฉาย: เสาร์ท่ี่� ๑๑ มัถิุนายู่น เวลิา ๑๖.๐๐ น. Sat 11 Jun / 16.00
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จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสารอาทิตย

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสารอาทิตย

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

La strada
15.30 น. 
The Audition

13.00 น. 

ทรามวัยใจเด็ด
15.30 น. 

สัตวมนุษย

13.00 น. 

คนเลี้ยงชาง
15.30 น. 
อิสรภาพ ของ 
ทองพูน โคกโพ

โปรแกรม สรพงศ ชาตรี เศรษฐา ศิระฉายา สมพงษ ตรีบุบผา ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ โปรแกรมภาพยนตรโลก
Dolce Vita: Italian Cinema and Culture

15.30 น. 
Ennio: 

The Maestro
+ พิธีเปดนิทรรศการ 

Dolce Vita
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