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นิิทรรศการและพิิพิิธภััณฑ์์
 ถังเก็บนำา EDISON

รายงานิ
 ประมวลกิจกรรมเดือนมถิุนายน-สิงหาคม 

๒๕๖๕
 รถโรงหนงัล่องใต้ ไป ๓ จังหวัดฝั่ งอันดามนั
 การประชุมวิชาชีพ SEAPAVAA ครั้งท่ี ๒๖

คลังอนุิรกัษ์์
 ๕ สถานท่ีแหง่ความทรงจำาในกรุงเทพฯ

บทความพิิเศษ์
 การทำาจดหมายเหตุส่วนบุคคล ตอนท่ี ๕ 

การทำาความสะอาด ดูแล และจัดการวัตถุ
ประเภทฟิล์มภาพยนตร์

สัมัภัาษ์ณ์
 มนสั ก่ิงจันทร์ จากฝนักลางแปลงถึงวันเกษียณ

ท่ีหอภาพยนตร์

เร่�องจากปก
 สมบัติ เมทะน ีสมบัติแหง่หนงัไทย

ห้อ้งสัมุดและโสัตทัศนิสัถานิ เชิิด ทรงศรี
 รถไฟสายภาพยนตร์

กิจกรรม
 ท่ึง! หนงัโลก Sátántangó 
 วันสถาปนาหอภาพยนตร์ Battleship Potemkin
 ลานดารา ขจรศกัด์ิ รัตนนสิสัย และ  

จันทร์จิรา จูแจ้ง
 รำาลึก มติร ชัยบัญชา กับ ชายชาตรี

โปรแกรมฉายภัาพิยนิตร์

ภาพปก
เกาะสวาท หาดสวรรค์ (๒๕๑๒)  
ถ่ายภาพโดย สมชาย จันทวังโส

ปี ๒๕๖๕ นับเป็นปีแห่งการสูญเสียครั้ง

สำาคัญของวงการภาพยนตร์ไทย เมื่อ “พระเอก

ตลอดกาล” สมบัติ เมทะนี ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันท่ี 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในช่วงเวลาท่ีหอภาพยนตร์

กำาลังเตรียมจัดนิทรรศการเพื่อรำาลึกถึง สรพงศ์ 

ชาตร ีพระเอกคนสำาคัญอีกคนท่ีเพิง่จากไปก่อนหนา้ 

เท่ากับว่าในรอบปฏิทินเดียวกันนี้ เราได้สูญเสีย 

นักแสดงนำาชายผู้เคยเป็นเสาหลักของหนังไทยไป

ถึงสองท่าน ด้วยผลงานภาพยนตร์รวมกันมากกว่า

พันเรื่อง 
แมข้า่วการล่วงลับของ สมบัติ เมทะน ีจะมาถึงในช่วงเวลาท่ีจดหมายขา่ว 

หอภาพยนตรฉ์บบันีก้ำาลังปดิเล่มลง แต่ก็ไมช้่าเกินไปท่ีเราจะอุทิศหนา้ปกและ

พื้นท่ีภายในเล่มเพื่อรว่มไว้อาลัยต่อการสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญน่ี ้ ในขณะเดียวกัน

นอกจากสาระความรู้ต่าง ๆ และข่าวคราวความเคล่ือนไหวของหอภาพยนตร์ 

ยังมีเร่ืองราวและกิจกรรมรำาลึกถึงตำานานพระเอกร่วมรุ่นกับสมบัติ นั่นคือ  

มิตร ชัยบัญชา ดาราขวัญใจท่ีแม้จะจากไปแล้วกว่าครึ่งศตวรรษ แต่ยังคงอยู่

ในหวัใจของแฟนหนงัไทยจำานวนมากอยู่เสมอ 

นอกจากนี้ ในช่วงท่ีผ่านมา ยังมีบุคคลท่ีเคยโลดแล่นในวงการ

ภาพยนตรไ์ทยจากไปอีกสองท่าน นั่นคือ วีรยุทธ รสโอชา (๑ สงิหาคม ๒๕๖๕) 

อดีตนักแสดงผู้ฝากผลงานภาพยนตร์ไว้ระหว่างช่วงทศวรรษ ๒๕๒๐-๒๕๓๐ 

และ วิโรจน์ ทองชิว (๘ สิงหาคม ๒๕๖๕) ผู้กำากับภาพยนตร์ไทยท่ีมีผลงาน 

ท้ังหนังอิสระและหนังในระบบสตูดิโอ หอภาพยนตร์ขอแสดงความเสียใจ 

ต่อครอบครัวของทุกท่านมา ณ ท่ีนี ้



๑

นิิทรรศการและพิิพิิธภััณฑ์์

ในวาระท่ีหอภาพยนตร์จะกลับมาเปิดเมืองมายาให้บริการประชาชนอีกครั้ง 

หลังการปดิเพื่อปรบัปรุงภมูทัิศนม์าเปน็เวลานานหลายเดือน จดหมายขา่วฉบบันีจึ้งขอแนะนำา

สิ่งก่อสร้างใหม่อีกช้ินหนึ่งในเมืองมายา ซึ่งเป็นการจำาลองการสร้างฉากเมืองในโรงถ่าย

ภาพยนตร์ หลังจากฉบับท่ีแล้วเราแนะนำาซุ้มประตูพัฒนากร ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างใหม่ของ 

ฝั่ งสยามในเมอืงมายา ฉบบันีจ้ะขอแนะนำาสิง่ก่อสรา้งใหมใ่นฝั่ งยุโรปและอเมรกิาในเมอืงมายา 

นั่นคือ หอคอยถังเก็บนำา EDISON เป็นหอถังสูงสร้างด้วยโลหะทาสีขาวเขียนตัวอักษรสีดำา 

“EDISON” ท่ีตัวถังให้เห็นเด่นเป็นสง่า ต้ังอยู่ด้านหลังของ “แบล็คมารีอา” โรงถ่ายหนัง 

โรงแรกของโลกของ โทมัส เอดิสัน ท้ังถังนำาและโรงถ่ายนี้หอภาพยนตร์ได้จำาลองมาจาก 

ของจริงท่ีอยู่ท่ีโรงทดลองทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมของเอดิสันท่ีเวสต์ออเรนจ์  

รฐันวิเจอรซ์ยี ์สหรฐัอเมรกิา โทมสั อัลวา เอดิสนั นกัวิทยาศาสตรแ์ละนกัประดิษฐช์าวอเมริกัน 

ผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประดิษฐภ์าพยนตร์คนหนึ่งของโลก 

ได้ก่อต้ังโรงปฏิบติัการสำาหรบัการทดลองคิดค้นและ

ประดิษฐ์งานต้นแบบต่าง ๆ เพื่อผลิตอุตสาหกรรม

แหง่แรกของโลก โรงแรกอยูท่ี่เมอืงเมนโลพารก์ รัฐ

นิวเจอร์ซีย์ เมื่อปี ค.ศ. ๑๘๗๖ ต่อมาได้ขยายไป 

ต้ังในท่ีใหม่ซึ่งใหญ่กว่าเดิม คือท่ีเมืองเวสต์ออเรนจ์ 

รัฐนวิเจอร์ซีย์ ในป ีค.ศ. ๑๘๘๖

ปกติโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวโลกในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมจะมีหอคอยถังสูงสำาหรับ

กักเก็บนำาไว้ใช้งาน ซึ่งหอคอยถังนำานี้มักจะเห็นเด่นเป็นสง่าอยู่เหนือโรงงาน จึงมักใช้เป็นท่ี

เขียนชื่อหรือยี่หอ้ของโรงงานนั้น ๆ ใหป้รากฏแก่คนท่ัวไป โรงถ่ายภาพยนตร์ในฮอลลีวูดซึ่ง 

ก็คือโรงงานอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งก็ล้วนมีหอคอยถังนำา และต่างก็เขียนชื่อหรือเขียนตรา 

โรงถ่ายประดับไว้ นบัเปน็แลนด์มาร์กของแต่ละโรงถ่าย โรงปฏิบัติการของโทมสั เอดิสัน จึง

เขียนชื่อ EDISON บนตัวถัง เพราะชื่อนีคื้อยี่หอ้ประดิษฐกรรมต่าง ๆ ท่ีโด่งดังไปท่ัวโลก 

เมื่อหอภาพยนตร์จัดสร้างชุดนิทรรศการเมืองมายา ซึ่งใช้แนวความคิดและรูปแบบ

ในการก่อสร้างลักษณะเดียวกันกับการสร้างฉากอาคารกลางแจ้งนอกโรงถ่ายเพื่อใช้ในการ

ถ่ายทำาภาพยนตร ์โดยได้จำาลองฉากอาคารต่าง ๆ  ซึง่มคีวามสำาคัญในประวัติศาสตรภ์าพยนตร์

ท้ังไทยและต่างประเทศ จึงได้จำาลองโรงถ่ายหนงัแหง่แรกของโลก “แบล็คมารีอา” ท่ีเอดิสัน

สร้างขึ้นเพื่อผลิตภาพยนตร์ป้อนเครื่องดูภาพยนตร์แบบถำามองในร้านถำามอง คิเนโตสโคป 

ท่ัวสหรัฐฯ และหลายประเทศท่ัวโลก ประดับด้วยชุดประติมากรรม จอร์จ อีสต์แมน ผู้นำา 

การผลิตฟิล์มภาพยนตร์ และ โทมสั อัลวา เอดิสัน หนึ่งในผูใ้หก้ำาเนดิภาพยนตร์ ในวันหนึ่งท่ี 

สุธรี์ นำาสมบูรณ์

ถังเก็บน้ำ� EDISON

ท้ังสองร่วมกันเปดิตัวฟิล์มภาพยนตร์สี บัดนีห้อภาพยนตร์ได้เพิ่มหอคอยถังนำา EDISON เพื่อใหฉ้ากจำาลองนีส้มบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมต้อนรับ 

ผูม้าเย่ียมชมใหไ้ด้เรยีนรูป้ระวัติศาสตรภ์าพยนตรยุ์คเริม่แรก และสามารถรว่มเปน็ดาราผูแ้สดงนำาในภาพยนตรอ์มตะของหอภาพยนตร์ใน

โรงถ่ายแบล็คมารีอา เรื่อง “คนกินกล้วย” ด้วยทุนเพียงครั้งละ ๑๐๐ บาท พร้อมจัดส่งไฟล์หนังคนกินกล้วยให้ทางอีเมลและเผยแพร่ 

ท่ัวโลกทางยูทูบ

 ในอนาคต หอภาพยนตร์มแีผนการจะใช้พื้นท่ีบริเวณฐานด้านล่างของถังเก็บนำาจัดทำาเปน็ “Camera Obscura” หรือ หอ้งรูเข็ม 

ซึ่งเปน็สิ่งประดิษฐท่ี์อยู่ในช่วงเวลา “ก่อนประวัติศาสตร์ภาพยนตร์” (Prehistory of Cinema) ลักษณะเปน็หอ้งมดืท่ีเจาะรูใหแ้สงส่องผา่น

จากภายนอกมาตกกระทบผนังหรือฉากรับภาพ ทำาให้คนท่ีอยู่ในห้องเห็นภาพภายนอกปรากฏบนฉากหรือจออย่างน่าพิศวง อันเป็น 

การทวนต้นพัฒนาการของกล้องถ่ายภาพยนตร์ กล้องถ่ายภาพนิง่ กล่องวาดรูป หอ้งมดืวาดรูป ทวนต้นไปจนถึงยุคท่ีมนษุย์หนิเคยพิศวง

ภาพวัวเดินกลับหวับนผนงัมดื ๆ ในถำาเมื่อหลายหมื่นปมีาแล้ว   

๑



รายงาน

๒๕ มิถุนายน 
กิจกรรม Cinema Lecture 

หอภาพยนตร์ จัดฉาย  Shara 

ภาพยนตร์ญี่ปุ่นท่ีได้เข้าชิงรางวัล

ปาล์มทองคำา (Palme d'Or) ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมือง 

คานส์ ประจำาปี ค.ศ. ๒๐๐๓ ต่อด้วยการบรรยายจาก ดร.ไกรวุฒิ  

จุลพงศธร อาจารยด้์านภาพยนตร ์ประจำาคณะนเิทศศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศนีมิา 

๒ กรกฎาคม 
หอภาพยนตร์และกลุ่ ม 

Common Move รว่มกันจัดโปรแกรม 

ฉายภาพยนตร์ “Focus on Anti-

Archive” โดยหนึ่งในโปรแกรมคือ

การฉาย White Building พร้อม

สนทนาหลังชมภาพยนตร์กับทีมงานและนักแสดงนำาของเรื่ อง 

ท่ีเดินทางมาพบปะกับคนดูถึงเมอืงไทย ท้ัง คาวิช เนยีง ผูก้ำากับ และ 

พิเศษ ชุน ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศนีมิา 

๗-๓๑ กรกฎาคม 
กรุงเทพมหานคร ได้รว่มมอืกับ หอภาพยนตร,์ สมาคมผูก้ำากับ

ภาพยนตร์ไทย, สมาคมหนงักลางแปลง และ Better Bangkok จัดงาน

เทศกาลภาพยนตร์ “กรุงเทพกลางแปลง” เพื่อจัดฉายภาพยนตร์ใน 

รูปแบบกลางแปลง ๑๐ สถานท่ีท่ัวกรุงเทพฯ ได้แก่ ลานคนเมือง,  

สวนเบญจกิติ, Block I สยามสแควร์, True Digital Park, สวน ๖๐ 

พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ, สวนครูองุน่, ศนูยเ์ยาวชน

คลองเตย, สวนรถไฟ, ตลาดบางแคภิรมย์ และ มศว ประสานมิตร  

โดยหอภาพยนตร์ได้นำาภาพยนตร์ไทยคลาสสิกจากคลังอนุรักษ์ของ 

หอภาพยนตร์ จำานวน ๖ เร่ือง มาจัดฉาย คือ แมน่าคพระโขนง (๒๕๐๒), 

สวรรค์มืด (๒๕๐๑), แพรดำา (๒๕๐๔), มือปืน (๒๕๒๖), สยามสแควร์ 

(๒๕๒๗) และ เวลาในขวดแก้ว (๒๕๓๔) รวมท้ังนำาบันทึกเหตุการณ์

กรุงเทพฯ ในอดีต เช่น พระราชพิธโีล้ชิงชา้ ๒๔๗๔, น้ำาท่วมกรุงเทพ 

๒๔๘๕, รถรางวันสุดท้าย มาจัดฉายเปิดหัวก่อนภาพยนตร์ ซึ่งได้รับ

การตอบรับท่ีดีจากผูช้มจำานวนมาก

๒ กรกฎาคม 
ชลิดา เอ้ือบำารุงจิต ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ ร่วมเป็น

วิทยากรในกิจกรรม Saturday Happening เสาร์สนามไชย  

@MuseumSiam ในหัวข้อ “สยาม โลกใหม่ หญิงไทย จากฟิล์ม

ภาพยนตร์” ณ อาคารอเนกประสงค์ มวิเซียมสยาม

๑ กรกฎาคม - ๗ สิงหาคม 
Asian Film Archive ร่วมกับ หอภาพยนตร์ จัดโปรแกรม

ภาพยนตร์ “Reciprocal” คัดสรรผลงานท่ีมุง่เนน้เรื่องราวของ “สตรี” 

ท่ีได้รับการบอกเล่าและนำาเสนอผา่นจอภาพยนตร์ ๑๖ เรื่อง ประกอบ

ด้วยผลงานท่ีมีเนื้ อหาโดดเด่นและสร้างปรากฏการณ์ในระดับ

นานาชาติ เช่น แพรดำา (๑๙๖๑), ผูห้ญิงคนนั้นชื่อบุญรอด (๑๙๘๕), 

เร่ืองตลก 69 (๑๙๙๙), Penchuri (๑๙๕๖), They Call Her… Cleopatra 

Wong (๑๙๗๘), Miss Wonton (๒๐๐๑) ฯลฯ จัดฉาย ณ โรงภาพยนตร์ 

Oldham Theatre ประเทศสิงคโปร์ โดยในวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ได้มี

การสนทนาทางออนไลนโ์ดยผูคั้ดสรรภาพยนตร์ในโปรแกรมอีกด้วย  

๒๖ มิถุนายน 
หอภาพยนตร์จัดโปรแกรมรำาลึกถึง สรพงศ์ ชาตรี โดยนำา 

ฟิล์มภาพยนตร์ขนาด ๓๕ มม. เรื่อง มือปืน มาจัดฉายพร้อมกับเชิญ 

รณ ฤทธิชัย และ ชาลิตา ปัทมพันธุ์ ดารานำาแสดงของเรื่องมาร่วม 

พูดคุยหลังจบภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศนีมิา

๑-๑๕ กรกฎาคม 
หอภาพยนตรน์ำารถโรงหนงัเฉลิมทัศนเ์ดินทางไปจัดโปรแกรม

ภาพยนตร์สถานท่ีแหลมสะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต 

จ.ภเูก็ต เพื่อทำาหนา้ท่ีเปน็โรงหนงัทางเลือกของชุมชนใหป้ระชาชนได้

ใช้ภาพยนตร์เปน็เครื่องมอืในการเรียนรู้ท่ีมากกว่าความบันเทิง

ประมวลกิิจกิรรมเดืือนมิถุุนายน-สิิงหาคม ๒๕๖๕

๒



๙ สิงหาคม 
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ ชมรมสมองใสใจสบาย ศนูย์ดูแลภาวะ

สมองเส่ือม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และบริษัท  

ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด จัด Live Talk สนทนาเก่ียวกับ

ภาพยนตร์สารคดี เรื่อง Bangla Surf Girls ในกิจกรรมภาพยนตร์กับ 

ผู้สูงอายุ รูปแบบออนไลน์ โดยหลังจบภาพยนตร์ได้มีการสนทนากับ 

ลดาวดี วนวิทย์ (วดีลดา เพียงศิริ), รศ.นพ.สุขเจริญ ต้ังวงษ์ไชย,  

กนกวรรณ กนกวนาวงศ ์ดำาเนนิรายการโดย สัณหช์ัย โชติรสเศรณี 

๑๖ สิงหาคม 
เนื่องในวาระครบรอบ ๗๗ ปี วันสันติภาพไทย สถาบันปรีดี 

พนมยงค์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดฉาย พระเจ้าช้างเผือก และ 

จัดรายการสนทนาหลังจบภาพยนตร์ โดยมี โดม สุขวงศ์ ผู้ก่อต้ัง 

หอภาพยนตร์, ชลิดา เอ้ือบำารุงจิต ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ และ  

กษิดิศ อนนัทนาธร ร่วมสนทนา ณ หอ้งสมดุและพิพิธภัณฑ์เสรีไทย-

อนสุรณ์ สวนเสรีไทย บึงกุ่ม

๑๖-๑๘ สิงหาคม 
ห อ ภ า พ ย น ต ร์ ต้ อ น รั บ ค ณ ะ

บุคลากรทางการศกึษาจากเมอืงพทัยา เขา้

เยีย่มชมหอภาพยนตร ์พรอ้มท้ังรว่มอบรม

แลกเปล่ียนเรยีนรูห้ลักสูตรวิชาภาพยนตร ์

เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างหลักสูตรวิชา

ภาพยนตร์ และการนำาภาพยนตร์ไปปรับใช้ในโรงเรียนเมืองพัทยา 

ท้ัง ๑๑ แหง่ ณ โรงภาพยนตร์ประเทือง ศรีสุพรรณ 

๒๐ สิงหาคม 
หอภาพยนตร์ในโครงการสนับสนุนภาพยนตร์สำาหรับโรง

ภาพยนตร์อิสระ ร่วมกับ NOIR ROW ART SPACE จัดฉายภาพยนตร์

เรื่อง คำาสั่งคำาสาป ณ นวัโรว์ อาร์ตสเปซ จ.อุดรธาน ีโดยม ีพุทธพงษ์  

เจียมรัตตัญญู นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่อง แนะนำา

ภาพยนตร์ก่อนฉายผา่นระบบ zoom 

๒๐ สิงหาคม 
กิ จ ก ร ร ม  C i n e m a 

Lecture หอภาพยนตร์จัดฉาย 

West Side Story ต่อด้วยการ

บรรยายจาก ผศ.ดร.ธนพล  

เศตะพราหมณ์ วาทยกรและนักประพันธ์ดนตรี จากวิทยาลัย

ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำาเสนอแง่มุมทางดนตรี การ

ผสมผสานดนตรีคลาสสิกกับดนตรีแจ๊สและละติน ความสัมพันธ์

ระหว่างบทเพลงและบทละคร บริบทต่าง ๆ ท่ีแวดล้อมวิธีคิดในการ

สร้างดนตรีสไตล์แบบ West Side Story ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศนีมิา 

๒๑ กรกฎาคม 
ก้อง ฤทธิดี์ รองผูอ้ำานวยการหอภาพยนตร ์เขา้รว่มการบรรยาย

ในหัวข้อ Archive Fever: Film History in the Age of Streaming  

ณ Lecture Room ชั้น ๔ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๒๒ กรกฎาคม 
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมภาพยนตรส์โมสร “คิดถึง คนจร ฯลฯ - 

๑๐ ป ีอรรถพร จรจากไกล” จัดฉายภาพยนตรเ์รื่อง คนจร ฯลฯ ผลงาน

กำากับของ อรรถพร ไทยหริัญ โดยได้รับเกียรติจาก ยุวดี ไทยหริัญ แม่

ของอรรถพร และ นาตยา ทองก้อน ผู้จัดการกองถ่าย มาร่วมพูดคุย 

หลังจบภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศนีมิา 

๓

๑๓-๑๕ กรกฎาคม 
ชลิดา เอ้ือบำารุงจิต ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ เป็นวิทยากร

และร่วมกิจกรรม Pattaya Film Camp ครั้งท่ี ๑ ซึ่งเปน็ค่ายฝกึทักษะ

การผลิตหนังส้ันสำาหรับเยาวชนเมืองพัทยา จัดโดย อพท.๓, 

มหาวิทยาลัยบูรพา, เมอืงพัทยา และหอภาพยนตร์ 

ความร่วมมือกิับต่างประเทศ 
หอภาพยนตร์เผยแพร่ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์ รัชกาลท่ี ๗ เสด็จฯ 

สหรัฐอเมริกา ป ีพ.ศ. ๒๔๗๔  ในกิจกรรม Archival Gem Screening 

ของสมาคมนกัอนรุกัษ์สื่อโสตทัศนเ์อเชยีตะวันออกเฉยีงใต้และแปซฟิกิ 

(SEAPAVAA)



รายงาน

ไป ๓ จงัหวดัฝั่งอนัดามัน

๔

ทีมงานรถโรงหนงั



รถโรงหนังห่างหายจากการเดินทางไปจัดฉายภาพยนตร์ในจังหวัดต่าง ๆ 

ระยะหนึง่ชว่งขวบปท่ีีผา่นมา เพราะการแพรร่ะบาดของโควิด-๑๙ แต่ในป ี๒๕๖๕ นี้

เราได้กลับมาให้บริการอีกครั้ง ภายใต้มาตรการดูแลสุขอนามัยอย่างเข้มงวด และ 

ลดจำานวนท่ีนั่งในแต่ละรอบลงเพ่ือเพ่ิมความอุ่นใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใน 

รถโรงหนงั ซึ่งได้รับความร่วมมอืจากประชาชนในพื้นท่ีต่าง ๆ เปน็อย่างดี

หมดุหมายในการเดินทางไปจัดกิจกรรมบรกิารประชาชนครัง้นีคื้อ ๓ จังหวัด

ภาคใต้ฝั่ งทะเลอันดามนั ได้แก่ จังหวัดพังงา ภเูก็ต และกระบี่ โดยเฉพาะในจังหวัด

ภเูก็ต เราได้จัดรถโรงหนงัใหเ้ปน็ภาพยนตรส์ถานจังหวัดภเูก็ต ๒๕๖๕ เพื่อเปดิพื้นท่ี

ใหป้ระชาชนได้ชมภาพยนตร์ท่ีหลากหลายกันอย่างจุใจถึง ๑๕ วันเต็ม โดยยังคงให้

บริการจัดฉายภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้สำาหรับเด็กนักเรียน ในช่วงเช้า-บ่าย  

ในวันจันทร์-ศุกร์ และรอบเย็นเป็นรอบฉายของประชาชนเช่นเคย ส่วนในวันหยุด

เสาร-์อาทิตย ์และวันหยุดราชการ ได้จัดฉายเพิม่พิเศษ ๒ รอบต่อวัน และจัดกิจกรรม

บรรยายเรื่อง “การใช้ภาพยนตร์เป็นส่ือเพ่ือการเรียนรู้” สำาหรับครู นักการศึกษา 

และผูท่ี้สนใจท่ัวไป 

แม้ว่าในเดือนท่ีรถโรงหนังล่องใต้คราวนี้จะมีฝนปรอยลงมาสลับมีพายุฝน

เทลงมาอย่างหนกัหนว่งเกือบทกุวัน แต่ก็ได้รบัความสนใจจากคณะครูและนกัเรยีน

จากโรงเรยีนต่าง ๆ   และประชาชนท่ัวไปเปน็อยา่งดี เรยีกได้ว่า ฝนไมไ่ด้เปน็อุปสรรค

ในการดูหนงัของชาวปกัษ์ใต้แต่อย่างใด     

จุดจัดกิจกรรม

ลำ�ดับ สถ�นที่ วันที่จัดฉ�ย

๑
สำานกังานเทศบาลตำาบลท่านา อ.กะปง 

จ.พังงา
๒๘-๓๐ มถิุนายน ๒๕๖๕

๒
ลานอเนกประสงค์ แหลมสะพานหนิ 

อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต
๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๓
สำานกังานองค์การบริหารส่วนตำาบล 

ทับปริก อ.เมอืงกระบี่ จ.กระบี่

๑๘-๑๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๕

๔
สำานกังานองค์การบริหารส่วนตำาบล 

เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่
๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๕



รายงานิ

ถึงแม้การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙  

จะทุเลาลง แต่ในหลายประเทศก็ยังจำากัดการเดินทางออกนอกประเทศ  

และด้วยสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ทำาให้คณะกรรมการบริหารสมาคม

อนรุักษ์สื่อโสตทัศนแ์หง่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (Southeast 

Asia-Pacific Audiovisual Archive Association - SEAPAVAA) ตัดสินใจ

จัดการประชุมวิชาชีพ SEAPAVAA คร้ังท่ี ๒๖ แบบออนไลน์ อีกหนึ่งปี  

โดยมหีวัข้อการประชุมคือ Moving AV Archives Forward (การก้าวหนา้

ต่อไปของหอจดหมายเหตุสื่อโสตทัศน์) การจัดงานครั้งนี้ ไม่มีประเทศ 

เจ้าภาพเหมือนคร้ังท่ีผ่านมา แต่เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็น 

ผูด้ำาเนนิการ และมอีงค์การเพื่อการศกึษา วิทยาศาสตร ์และวัฒนธรรมแหง่

สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization - UNESCO) ประจำาประเทศไทย เปน็ผูส้นบัสนนุหลัก

การประชุมวิชาชีพ SEAPAVAA ครั้งท่ี ๒๖ รูปแบบออนไลน ์จัดขึ้น

ในวันท่ี ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยใช้ระบบ Gather Town ซ่ึงเป็น 

ระบบจำาลองการประชุมเหมอืนจรงิแบบจำาลอง ในรูปแบบเหมอืนเกม 8-bit 

โดยผูเ้ข้าร่วมประชุมสามารถสร้างตัวละครของตัวเองได้ และสามารถร่วม

ประชุมและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมประชุมคนอ่ืน ๆ ได้เหมือนจริง 

และมกีารถ่ายทอดผา่น Facebook Live ของสมาคมฯ เนื้อหาการประชุม

วิชาชีพโดยสังเขปมดัีงนี้

วนัิองัคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ในวันแรกของการประชุมวิชาชีพครั้งนี้ มีรูปแบบท่ีแตกต่างจาก 

การประชุมวิชาชีพครั้งอ่ืน ๆ ท่ีจะคัดเลือกหัวข้อและเนื้อหาท่ีผู้สนใจส่ง 

เข้ามานำาเสนอในการประชุมสัมมนา เป็นการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มี

ประสบการณ์บรรยายในหวัข้อต่าง ๆ ดังนี ้

การบรรยายปาฐกถาหวัข้อ digitalpasifik.org – Reflections on 

Designing and Delivering a Bridge between Worlds (digitalpasifik.

org – ภาพสะท้อนการออกแบบและสรา้งสะพานเชื่อมโลก) โดย Tim Kong 

ผูอ้ำานวยการ Digital Experience (ประสบการณดิ์จิทัล) ของหอสมดุแหง่ชาติ

นิวซีแลนด์ ซึ่งพูดถึงความท้าทายและความพยายามออกแบบเว็บไซต์ท่ี

รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกให้ง่ายและ

สะดวกในการใชม้ากท่ีสดุ โดยเฉพาะกับกลุม่เปา้หมายหลักของเว็บไซต์ ซึ่ง

อาศยัอยู่ในภมูภิาคหมูเ่กาะแปซิฟิก

การบรรยายหัวข้อต่อมาเป็นเรื่ อง Digital Preservation  

for Audiovisual Materials: Where to Start, What is the Approach? 

(การอนุรักษ์โดยเทคโนโลยีดิจิทัลสำาหรับสื่อโสตทัศน์: เริ่มต้นท่ีใด และ 

ใชวิ้ธอีะไร) โดย Lauren Sorensen จากหอ้งสมดุมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายถึงกระบวนการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล และการเลือกใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะกับ 

หนว่ยงานอนรุักษ์ขนาดเล็กหรือมทีรัพยากรไมม่ากนกั  

การบรรยายเรื่องท่ี ๓ เรื่อง Archival Resilience – Hidden 

Dangers (ความยืดหยุ่นของงานอนุรักษ์ – ภัยอันตรายท่ีซ่อนอยู่) โดย 

Jamie Lean ผูเ้ปน็ SEAPAVAA Fellowship เมื่อป ี๒๕๖๒ บรรยายประเด็น

การควบคมุความเสีย่งท่ีเกิดจากระบบราชการ ซ่ึงมผีลต่อการบริหารจัดการ 

หนว่ยงานอนรุักษ์

๒

การประชุมวชิาชีพ
SEAPAVAA 
ครัง้ท่ี ๒๖

สัณห์ชัย โชติรสเศรณี
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 ชลิดา เอ้ือบำารุงจิต ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ 

ได้รับเชญิบรรยายเรื่อง Meet New Audiences (กลุม่ผูช้ม

กลุ่มใหม่) ซึ่งเก่ียวกับความสำาเร็จของหอภาพยนตร์  

ท่ีดำาเนินการเผยแพร่สื่อโสตทัศน์ท่ีอนุรักษ์ผ่านระบบ

ออนไลนช์ว่งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และทำาให้

เข้าถึงกลุ่มผูช้มกลุ่มใหม ่ๆ 

 การบรรยายเรื่องต่อมา เรื่อง Archiving and 

Accessing the Khmer Rouge Survivors’ Memory 

through Inter-Generational Dialogue and Multimedia 

Application (การอนุรักษ์และเผยแพร่ความทรงจำาของ 

ผูร้อดชวิีตจากการฆา่ล้างเผา่พนัธุกั์มพชูาผา่นบทสนทนา

ระหว่างคนต่างวัยและแอปพลิเคชันมัลติมีเดีย) โดย 

Sopheap Chea ผู้อำานวยการ Bophana Audiovisual 

Resource Center ซึ่งเนื้อหาบรรยายพูดถึงโครงการ  

Acts of Memory ท่ีให้คนรุ่นใหม่บันทึกการพูดคุยกับ 

คนในครอบครัวถึงประสบการณ์การฆ่าล้างเผา่พันธุ ์โดย

มีการเผยแพร่เทปบันทึกผ่านแอปพลิเคชัน Khmer 

Rouge History

 การบรรยายเรื่องสุดท้าย เร่ืองการอนุรักษ์สื่อ 

โสตทัศนแ์บบแอนะล็อก Born to Live (เกิดมาเพื่อมชีวิีต) 

โดย Ilse Assmann จาก Apricity Consulting อดีตประธาน

สมาคมนานาชาติด้านหอจดหมายเหตุเสียงและสื่ อ 

โสตทัศน์ (International Association for Sound and 

Audiovisual Archives: IASA) ซึ่งเนื้อหาเก่ียวกับโครงการ 

#PreserveAfricaArchives ซึ่งเป็นโครงการท่ี Ilse คิด 

รเิริม่สำาหรบัการแนะนำา เช่ือมต่อ และสร้างแรงบันดาลใจ

ใหกั้บงานหอจดหมายเหตุสื่อโสตทัศนใ์นทวีปแอฟริกา 

วนัิพุิธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สมาคมฯ จัดการประชุมกลุม่ยอ่ย (Focus Group) 

โดยใหผู้เ้ข้าร่วมประชุมเลือกกลุม่ท่ีตรงกับประเภทของกรุ

อนรุักษ์ของตัวเอง โดยแบ่งเปน็ ๓ ประเภท ได้แก่

	� กรุท่ีเก่ียวกับวิทยุและโทรทัศน ์สำาหรบัใชอ้อกอากาศ

	� กรุท่ีเก่ียวกับภาพยนตร์

	� กรุท่ีเปน็หนว่ยงานหรอืมหาวิทยาลัยท่ีมกีรุมรดก

โสตทัศน์

ในแต่ละกลุ่มจะมีผู้นำากระบวนการกระตุ้นให้ 

ผูเ้ขา้รว่มได้รว่มแลกเปล่ียนประสบการณแ์ละความคิดเหน็

ในประเด็นต่าง ๆ  เชน่ นโยบายการอนรุกัษ์, วิธกีารขัน้ตอน

การอนรุักษ์, การเผยแพร่สื่อโสตทัศน,์ ความเสี่ยง, ความ

ร่วมมอืในอนาคต

วนัิพิฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

วันสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย โดย Karen Chan ประธานสมาคมฯ ร่วมกับ  

Joshua Ng ตัวแทนผูน้ำากระบวนการ ได้รว่มสรุปประเด็นท่ีได้จากการประชุมกลุม่ยอ่ย โดย

มรีายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

	� ปัจจุบันหน่วยงานอนุรักษ์ล้วนเห็นความสำาคัญของการแปลงสัญญาณดิจิทัลเพื่อ

การอนุรักษ์และเผยแพร่ แต่ก็ยังพบปัญหาเร่ืองกระบวนการคัดเลือกว่าจะแปลง

สัญญาณสื่อใด และการดำาเนนิการกับสื่อต้นฉบับหลังการแปลงสัญญาณ

	� การสร้างความย่ังยืนในงานอนรัุกษ์ส่ือโสตทัศน ์ จำาเปน็ต้องประกอบด้วย การฝกึ

อบรมเจ้าหน้าท่ีอนุรักษ์, การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคและกรุอนุรักษ์,  

การรักษาเจ้าหนา้ท่ี รวมไปถึงแผนสืบทอดตำาแหนง่ท่ีเหมาะสม 

	� การสร้างความยั่งยืนยังรวมถึงต้องพยายามอนุรักษ์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 

เครื่องมอืท่ีตกรุน่แล้ว และองค์ความรูใ้นแต่ละยุคสมยั เพื่อสามารถนำามาประยุกต์

ใช้ในอนาคตได้

	� นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติควรจะควบคุมไปถึงเรื่องโรคระบาด  

การปกปอ้งกรุอนรุักษ์ อาคารหอจดหมายเหตุ และเจ้าหนา้ท่ีด้วย

	� หนว่ยงานอนรุกัษ์พยายามใชเ้ครื่องมอืส่ือสารยุคดิจิทัลในการเผยแพร่กรุท่ีอนรุกัษ์

ไปยังกลุ่มผูช้มกลุ่มใหม ่ๆ อยู่เสมอ

	� การพยายามใช้กรุอนุรักษ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ การหาทุน การสนับสนุน 

จากสาธารณชน

นอกจากนี้ Karen Chan ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ท่ีสมาคมฯ จะช่วยเหลือ 

หนว่ยงานอนรุักษ์ ไมว่่าจะเปน็ในการสร้างคู่มอื รายการตรวจสอบ กระบวนการคัดเลือก 

หรือการท้ิงสื่อโสตทัศน์ท่ีมีสภาพแย่และเป็นพิษกับสื่ออ่ืน ๆ การแบ่งปันข้อมูลและ 

แหล่งการอบรม หรอืแหล่งทนุต่าง ๆ  การเปน็ตัวกลางในการประสานความรว่มมอืระหว่าง 

หนว่ยงานอนรุักษ์ต่าง ๆ เปน็ต้น 

การประชุมวิชาชีพ SEAPAVAA ครั้งท่ี ๒๖ จบลงท่ีชายหาดจำาลองใน Gather  

Town เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสพักผ่อนพูดคุยไต่ถามสารทุกข์สุขดิบ หลังจากท่ี 

หลายคนไมไ่ด้มโีอกาสพูดคุยหรือพบเจอกันในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-๑๙

ผู้ท่ีสนใจสามารถชมภาพบันทึกการประชุมวิชาชีพในส่วนของการบรรยายและ 

การเสวนาสรุปได้ท่ีเฟซบุ๊กของสมาคมฯ https://www.facebook.com/seapavaa และ 

ช่อง YouTube ของสมาคมฯ 

นอกจากการประชุมวิชาชีพแล้ว ระหว่างวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ทางสมาคมฯ ยังมกีารจัดฉาย Archival Gems Screening ซึ่งเปน็การรวบรวมสื่อโสตทัศน์

ท่ีได้รับการอนรุักษ์จากสมาชิกในสมาคมฯ ผา่นเฟซบุ๊กของสมาคมฯ อีกด้วย  

๗



เมอืงคือพื้นท่ีแหง่ความสมัพนัธข์องผูค้นด้วยกัน และพื้นท่ีสถานท่ี

ต่าง ๆ เมอืงใหญ่อย่างเช่น กรุงเทพฯ เผชิญกับปจัจัยต่างๆ อาคารสถานท่ี

บางแห่งถูกทดแทนด้วยสิ่งใหม่ ๆ แต่ความทรงจำาจากความสัมพันธ์ 

กับสถานท่ียังคงอยู่ และถูกบันทึกด้วยสื่อต่าง ๆ คอลัมน์คลังอนุรักษ์  

หอภาพยนตร์ฉบับนี้จึงนำาเสนอสถานท่ีต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ท่ีปัจจุบัน

เปล่ียนแปลงไป หรอืไมห่ลงเหลือแล้ว หลายสถานท่ีเปน็แลนด์มารก์สำาคัญ 

จึงมผีูน้ยิมถ่ายภาพยนตร์ไว้และหลงเหลือมาถึงปจัจุบัน

ส่ีแยกร�ชเทวี
บริเวณส่ีแยกราชเทวีในปัจจุบัน เคยเป็นแหล่งย่านพักอาศัย 

ราคาแพงของบรรดาขุนนางและคหบดี จนป ี๒๕๐๓-๒๕๐๔ ทางเทศบาล

กรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงพื้นผิวถนนโดยการถมคลองและรื้อสะพาน

ราชเทวีออก จัดสร้างเป็นวงเวียนนำาพุขนาดใหญ่ประดับประดาไม้ดอก 

อยา่งสวยงาม สว่นบรเิวณยา่นนัน้ก็เริม่เปล่ียนเปน็แหล่งการค้าธุรกิจสำาคัญ

แหง่หนึ่งของกรุงเทพฯ ท้ังกิจการเก่ียวกับความงาม รา้นอาหาร รา้นแว่นตา 

ร้านขายฟูกท่ีนอน อีกท้ังยังเกิดโรงหนงัและโรงแรมขนาดใหญ่อยู่รายรอบ 

แม้ปัจจุบัน นำาพุใหญ่กลางแยกราชเวทีจะถูกรื้อถอนออกไปแล้ว แต่นำาพุ

ขนาดย่อมบริเวณเกาะกลางท่ีหัวมุมท้ังสี่ด้านของจุดตัดถนนในปัจจุบันก็ 

น่าจะเป็นการออกแบบเพื่อรำาลึกถึง โดยภาพยนตร์ท่ีบันทึกภาพวงเวียน

ราชเทวีไว้ได้อย่างชัดเจนคือ กรุงเทพ: สถานีขนส่งหมอชิต อนุสาวรีย์ชัย  

วงเวียนราชเทวี  สนันษิฐานว่าสรา้งราวป ี๒๕๑๒ มอบโดย กรมประชาสัมพนัธ ์

ซึ่งบันทึกบริเวณสถานีขนส่งหมอชิตจากมุมสูง ก่อนท่ีจะเคล่ือนจาก

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาตามถนนพญาไท ผ่านวงเวียนนำาพุราชเทวี เข้าสู่

ย่านใจกลางกรุงเทพมหานคร 

สน�มม้�น�งเลิ้ง
จากสี่แยกราชเทวีมาตามถนนเพชรบุรี ผา่นแยกยมราชเข้าสู่ถนน

พษิณุโลก ทางฝั่ งขวามอืจะเปน็แปลงท่ีดินขนาดใหญ ่๒๐๐ กว่าไร่ท่ีกำาลังจะ

เปน็ท่ีต้ังของอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลท่ี ๙ ในอดีตท่ีดินผนืใหญ่นี้

เคยเป็นท่ีต้ังของ “ราชตฤณมัยสมาคมแห่งกรุงสยาม” สโมสรกีฬาและ

สนามม้าแข่งสำาหรับสมาชิก (นิยมเรียก สนามไทย หรือเรียกจากท่ีต้ังว่า 

สนามมา้นางเล้ิง) ตามหลังการเกิดขึ้นของราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดูนงัต์ 

ซึ่งเป็นสโมสรกีฬาและสนามแข่งม้าสำาหรับสมาชิกท่ีจัดต้ังโดยคนอังกฤษ 

(คนนยิมเรยีก สนามฝรั่ง) สนามมา้นางเลิ้งดำาเนนิกิจการมาจนอายุ ๑๐๒ ปี

จึงเลิกกิจการด้วยประสบภาวะขาดทุน และสำานักงานทรัพย์สินส่วน 

พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นผู้ให้ราชตฤณมัยสมาคมฯ เช่าอาคารและท่ีดิน  

คลังอนุิรกัษ์์

๘

สถ�นที่แห่งคว�มทรงจำ�ในกรุงเทพฯ
๑

๒ ๓

ธิติพงษ์ ก่อสกุล



ได้แจ้งบอกเลิกสัญญาเช่า

และขอให้ส่งมอบสถานท่ี 

คืน ภาพยนตร์ ท่ีบันทึก

สนามม้ านางเ ล้ิงไ ว้เป็น

ภาพยนตร์ข่าวการแข่งขัน

ม้าการกุศลสาธารณะ ใน

เดือนกรกฎาคม ๒๕๑๓ โดยช่อง ๓ ในภาพยนตร์จะปรากฏภาพผูค้นแนน่

สนามท่ีกำาลังต่ืนเต้นไปกับการแข่งขัน ต้ังแต่มา้ลงสู่ลู่ว่ิงจนควบเข้าเส้นชัย 

โดยมพีื้นหลังเปน็สนามแข่งขันพื้นท่ีโล่งเตียนขนาดใหญ่ และสามารถมอง

เหน็หลังคาพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรอยู่ถัดออกไป

โรงภ�พยนตร์สย�ม
ราวปี ๒๕๐๗ พื้นท่ีต้ังแต่หัวมุมถนนพญาไทไปจนถึงหัวมุมถนน

อังรีดูนังต์ ซึ่งเดิมเป็นสวนผักและชุมชนแออัด ได้ถูกปรับเปล่ียนเป็นย่าน

การค้าแห่งใหม่ขึ้นคือ ย่านสยามสแควร์ ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ 

หลายร้อยหอ้ง และมสีถานท่ีท่ีจัดใหม้กิีจกรรมเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ  เช่น 

โรงโบว์ลิง ลานไอซ์สเกตติง โดยเฉพาะเมื่อมีกลุ่มเอเพ็กซ์ของ พิสิฐ  

ตันสัจจา เข้ามาลงทุนสร้างโรงภาพยนตร์ถึง ๓ โรง คือ สยาม ลิโด และ 

สกาลา ในระหว่างปี ๒๕๐๙-๒๕๑๒ ตลอดเวลาหลายสิบปี พ้ืนท่ีบริเวณ

สยามสแควรม์กีารเปล่ียนแปลงหลายครัง้ มธุีรกิจใหม ่ๆ  เขา้มาในพ้ืนท่ี และ

กลายเป็นแหล่งชุมนุมและทำากิจกรรมยอดนิยม โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับ 

วัยรุน่ในแต่ละยุค โรงภาพยนตรท้ั์งสามก็ได้ผา่นจุดท่ีได้รบัความนยิมสงูสดุ

และเสื่อมความนิยมลง โรงภาพยนตร์สยามประสบเหตุเพลิงไหม้ในปี 

๒๕๕๓ และปดิตัวลงไปถาวร ก่อนท่ีลิโดและสกาลาจะทยอยปดิตัวไปในป ี

๒๕๖๑ และ ๒๕๖๓ ตามลำาดับ ภาพยนตร์บันทึกภาพของโรงภาพยนตร์

สยาม ซึ่งเป็นโรงแรกท่ีเร่ิมเปิดให้บริการในจำานวนสามโรงนั้น คือเรื่อง  

โรงหนังในอดีต ซึ่งเป็นภาพยนตร์โฆษณาขอความร่วมมือช่วยกัน 

ปราบปรามการหลีกเล่ียงอากรมหรสพของกรมสรรพากร สันนิษฐานว่า

สร้างขึ้นในป ี๒๕๒๓ โดยกรมสรรพากร เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชนท่ีเข้าชม

มหรสพใหค้วามร่วมมอืทำาตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อใหร้ัฐสามารถเก็บอากร

มหรสพได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ในหนงัจะปรากฏภาพจากมมุหนา้โรงหนงั

สยาม และภายในตัวอาคารบรเิวณบอ็กซข์ายต๋ัว และทางเข้าตัวโรงซึ่งจะมี

พนกังานโรงภาพยนตร์ยืนตรวจเช็กต๋ัวจากผูช้ม

ศ�ล�เฉลิมไทย
อาคารศาลาเฉลิมไทย ตรงข้ามป้อมมหากาฬ ได้รับอิทธิพลจาก

สถาปัตยกรรมยุคใหม่ ท่ีให้ความสำาคัญกับรูปทรงเรขาคณิต เช่นเดียวกับ

สถาปตัยกรรมยุคคณะราษฎรอ่ืน ๆ  อีกหลายอาคารบนถนนราชดำาเนนิ เพื่อ

ใหเ้ปน็โรงมหรสพแหง่ชาติ จากความคิดของ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 

ท่ีต้องการสร้างอาคารพาณิชย์สมัยใหม่และให้เป็นท่ีเชิดหน้าชูตาประเทศ 

แต่ชะงักไปไม่เสร็จเรียบร้อยเพราะเกิดสงคราม ก่อนท่ีจะถูกเปล่ียนเป็น 

โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยในปี ๒๔๙๖ จนเมื่อปี ๒๕๓๒ ได้มีมติ 

คณะรัฐมนตรีให้ร้ือศาลาเฉลิมไทย แม้จะมีการคัดค้านจากหลายฝ่าย 

๙

บรรยายภาพ ๑. คัทเอ้าท์ศาลาเฉลิมไทยใน พีช่าย (๒๔๙๔), ๒. วงเวียนราชเทวี, ๓. สนามมา้นางเล้ิง, ๔. โรงภาพยนตรส์ยาม, ๕. ศาลาเฉลิมไทย, ๖. สวนสตัว์ดุสิต

เนื่องจากเปน็สถานท่ีสำาคัญทางประวัติศาสตรข์องวงการภาพยนตรไ์ทย แต่

ก็ไมเ่ปน็ผล ภาพยนตรท่ี์บนัทึกภาพโรงภาพยนตรศ์าลาเฉลิมไทยท่ีนา่สนใจ

คือ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย (๒๕๓๒) ซึ่งบนัทึกการขนยา้ยส่ิงของจาก 

โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยของเจ้าหน้าท่ีหอภาพยนตร์ ความโดดเด่น 

ของภาพยนตรเ์รื่องนีอ้ยู่ท่ีการบนัทึกภาพท้ังภายในและภายนอก ต้ังแต่บน

หอ้งฉายอันเต็มไปด้วยอุปกรณ์และเครื่องมอืสำาหรับฉายภาพยนตร์ต่าง ๆ 

เลาะเรื่อยลงมาตามบันได ขณะท่ีชายกลุ่มหนึ่งขนย้ายเครื่องฉาย ๓๕ มม. 

และ ๗๐ มม. ขนาดใหญ่ เพื่อนำามาจัดเก็บท่ีหอภาพยนตร์ นอกจากนี้  

ศาลาเฉลิมไทยยังมปีรากฏอยู่ในหนงัไทย เร่ืองท่ีโดดเด่นคือ พีช่าย (๒๔๙๔) 

ซึ่งมีภาพช่วงศาลาเฉลิมไทยยังเป็นโรงละคร และเนื้อเร่ืองก็เก่ียวกับ 

คณะละครเวทีท่ีเล่นท่ีนั่น

สวนสัตว์ดุสิต
อีกสถานท่ีหนึ่งในกรุงเทพฯ ซ่ึงผู้คนจำานวนมากหลากหลายวัยมี

ประสบการณร์ว่มกันคือ สวนสตัว์ดสุติ หรอื เขาดินวนา  เดิมพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ มีพระราชดำาริให้จัดสร้างข้ึนในปี 

๒๔๓๘ โดยทรงได้แรงบนัดาลพระราชหฤทัยมาจากกิจการสวนพฤกษชาติ

ของต่างประเทศ เพื่อเป็นท่ีประพาส ทรงพระเกษมสำาราญส่วนพระองค์ 

จนภายหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม  

ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิตให้ดำาเนินการจัดทำาเป็นสวน

สาธารณะและเปน็ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน และได้เริม่เปดิทำาการ

เมื่อวันท่ี ๑๘ มนีาคม ๒๔๘๑ โดยย้ายสัตว์บางชนดิ เช่น กวางดาว จระเข้ 

ลิง มาจากสวนสราญรมย์และสวนอัมพร และขอช้างหลวงจากสำานัก

พระราชวังมาให้ประชาชนได้เข้าชม จนราวปี ๒๔๙๗ จึงได้โอนมาอยู่ 

ภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำาหรับ

ภาพยนตร์ท่ีบันทึกภาพสวนสัตว์ดุสิตท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดเรื่องหนึ่งคือ ผลงาน

ภาพยนตร์สารคดีชื่อ สวนสัตว์ดุสิต Dusit Zoo 1953-1955 โดย ไว.เซี๊ยะ 

(วิสิถ ล้ิมประสูตร) ซึ่งบันทึกภาพท้ังเจ้าหนา้ท่ีสวนสัตว์ ผูม้าเยี่ยมชม และ

สตัว์ต่าง ๆ นานาชนดิ นอกจากนีก็้มภีาพยนตรไ์ทยท่ีได้บนัทึกภาพเขาดินไว้ 

เช่น เสนห่์บางกอก (๒๕๐๙) และหนงับ้านอีกเปน็จำานวนมาก เพราะเปน็

สถานท่ียอดนยิมสำาหรับครอบครัว

ภาพยนตรเ์รื่องต่าง ๆ  ท่ีได้นำาเสนอในบทความนี ้บางสว่นสามารถ

รบัชมได้จากชอ่งยูทบูหอภาพยนตร ์(Film Archive Thailand) ผูอ่้านท่ีสนใจ

รบัชมภาพยนตรบ์นัทึกสถานท่ีต่าง ๆ  ในความทรงจำาจากบทความ สามารถ

เข้ามาสืบค้นและรับชมได้ในห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี  

ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. (หยุดวันจันทร์) โดย 

ไมเ่สียค่าใช้จ่ายในการรับชม  

๖๕



ชนิดืของฐานฟิล์ม 
ฐานฟล์ิมเปน็สว่นประกอบท่ีสำาคัญของฟล์ิม มหีลายประเภท ซึง่มลัีกษณะท่ีแตกต่างกัน

ไนเตรต (Nitrate) เป็นฐานฟิล์มในยุคแรกของการผลิตฟิล์มภาพยนตร์ อาจจะ

เรียกได้ว่าเปน็ฟิล์มท่ีมคีวามคงทนมากท่ีสุด เพราะสามารถอยู่มาได้จนถึงปจัจุบัน แต่ข้อเสีย

ท่ีอันตรายคือ สามารถติดไฟได้ง่าย และเมื่อเกิดการเผาไหมข้ึน้จะไมส่ามารถดับไฟท่ีเกิดขึน้ได้ 

เนื่องจากตัวฟิล์มสร้างออกซิเจนออกมา และไฟท่ีลุกไหม้จะดับก็ต่อเมื่อมันได้เผาตัวเอง 

จนหมดแล้ว

อะซเิตต (Acetate) เป็นฐานฟิล์มท่ีถูกพัฒนาต่อจากฟิล์มไนเตรต ตัวฟิล์มมีกล่ิน

เฉพาะคล้ายลูกเหม็น ฟิล์มในกลุ่มอะซิเตตนี้จะมี ๒ ประเภทคือ ไดอะซิเตต (Diacetate)  

ซึ่งใช้ในช่วงแรก ๆ กับ ไตรอะซิเตต (Triacetate) ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลาย ฟิล์มกลุ่มนี้มี 

ความปลอดภัยและไมติ่ดไฟง่ายแบบไนเตรต จึงถูกเรียกว่าเปน็ฟิล์มปลอดภัย (Safety Film) 

ซึ่งในขอบฟิล์มจะมีการพิมพ์คำาว่า SAFETY FILM ข้อเสียของฟิล์มชนิดนี้คือ เมื่อฟิล์มเริ่ม 

เสื่อมสภาพจะมกีล่ินเปรี้ยวคล้ายกรดนำาส้ม

โพลีเอสเตอร ์(Polyester) เปน็ฐานฟิล์มท่ีผลิตเพื่อใช้กับภาพนิง่หรือฟิล์มขนาด

เล็กในช่วงกลางปีทศวรรษ ๑๙๔๐ ก่อนท่ีจะมาใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นส่วนใหญ่  

ในช่วงกลางทศวรรษ ๑๙๙๐ ฟิล์มโพลีเอสเตอร์จะมีความเหนียวคงทน ไม่ได้ขาดง่าย ๆ  

ฉีกด้วยมอืมนษุย์ไมข่าด และมคีำาว่า SAFETY FILM ไว้บนขอบฟิล์มเช่นเดียวกับอะซิเตต

บทความพิเศษ

กิารทำาจดืหมายเหตุ
สิ่วนบุคคล ตอนที่ ๕
การทำาความสะอาด ดูแล และจดัการวตัถุประเภัทฟลิ์มภัาพิยนิตร์

กองบรรณาธกิาร

คอลัมน์การทำาจดหมายเหตุส่วนบุคคล ตอนท่ี 

๕ นี้ จะเป็นเร่ืองการดูแลจัดการและเก็บรักษาวัตถุ

ประเภทฟล์ิมภาพยนตร ์ก่อนอ่ืน เราจะพาไปรูจั้กลักษณะ

และประเภทของฟิล์มภาพยนตร์โดยสังเขปกันก่อน

ขนาดืฟิล์ม
ขนาดฟิล์มจะวัดความกว้างของฟิล์ม

ภาพยนตร ์ขนาดมาตรฐานของฟิล์มท่ีถกูใช้กัน

แพร่หลาย และมกัพบเหน็บอ่ย คือ ขนาด ๘ มม. 

ซึ่งพบมากในกลุ่มหนงับ้าน หนงัท่ีถ่ายทำาอย่าง

มือสมัครเล่นในครอบครัว ปัจจุบันเริ่มมีกลุ่ม

ศิลปินและกลุ่มทำาหนังทดลองเร่ิมกลับมาใช้, 

๑๖ มม. จะถูกใช้สำาหรับหนังข่าว หนังของ 

นักถ่ายมืออาชีพ และหนังไทยในยุคหลัง

สงครามคร้ังท่ี ๒ จนถึงปี ๒๕๑๕  และขนาด  

๓๕ มม. ซึ่งเป็นฟิล์มขนาดมาตรฐานท่ีใช้ใน 

การถ่ายทำาภาพยนตร์ท่ีออกฉายท่ัวไป ส่วน

ฟิล์มขนาด ๗๐ มม. ในประเทศไทย อาจจะมี

การใช้ค่อนข้างนอ้ย  

Perforation Damage  อาการชำารุดบริเวณรูหนามเตย

Twist อาการของฟิล์มภาพยนตร์
ท่ีมลัีกษณะบิดเปน็เกลียว

ฟิล์มท่ีนยิมใช้กันท่ัวไป ๓ ขนาด คือ ๘ มม., ๑๖ มม. และ ๓๕ มม.

๑๐

Mould คือฟิล์มภาพยนตร์ 
ท่ีมรีาขึ้น

Insects ฟิล์มภาพยนตร์ท่ี 
ถูกแมลงกัดกิน ซึ่งส่วนใหญ่มกัจะเปน็ปลวก



ลักิษณะความเสิียหายทางกิายภาพของ
ฟิล์มภาพยนตร์ และกิารรักิษาเบื้องต้น 

 � ฟิล์มท่ีมคีราบสกปรกจากนำามนั 

 � ฟิล์มภาพยนตร์มเีกล็ดสีขาวขึ้นท่ีฟิล์มภาพยนตร์

 � ฟล์ิมภาพยนตรม์รีาขึน้เกิดจากการเก็บฟล์ิมในท่ีท่ีมคีวามชืน้สงู

 � ฟล์ิมภาพยนตรม์คีราบต่าง ๆ  เปน็รอยด่างเหน็ได้ชัดเจน เชน่ 

คราบท่ีเกิดจากการโดนนำา

 � ฟิล์มภาพยนตร์สกปรกจากสนิม ส่วนใหญ่จะเกิดจากการ 

เก็บรักษาฟิล์มท่ีไมถู่กต้อง

 � ฟิล์มภาพยนตร์ถูกแมลงกัดกิน ซึ่งส่วนใหญ่มกัจะเปน็ปลวก 

และมีร่องรอยให้เห็นได้ชัดเจน มักจะพบได้ในประเทศท่ีอยู่

แถบเมอืงร้อน

การรักษาเบื้องต้น: ทำาความสะอาดเบื้องต้น เช็ดด้วยสารเคมี 

(Isopropanol) ในบริเวณฟล์ิมท่ีชำารุดต้องซ่อมแซมโดยผูเ้ชีย่วชาญ

 � รูหนามเตยมรีอยแตก รอยแหว่ง หรือฉีกขาดเปน็แนวยาว

 � ฟิล์มฉีกขาดท่ีไมใ่ช่บริเวณรอยต่อ

การรักษาเบื้องต้น: สามารถซ่อมด้วยเทปสำาหรับซ่อมฟิล์ม 

โดยเฉพาะ ในกรณีท่ีซ่อมแซมเพื่อการใช้งานชั่วคราว สามารถใช้

เทปใสในการซ่อมแซมได้ แต่เมื่อเสร็จแล้วควรลอกออกทันที

 � อาการชำารุดของเส้นเสียง ซึ่งอาจฉีกขาดเปน็บางส่วน หรือมี

รอยขูดขีดจนทำาใหเ้ส้นเสียงหายไปบางช่วง

การรกัษาเบือ้งต้น: ถ้าขาดบรเิวณเสน้เสียงสามารถใช้เทปซอ่มได้ 

แต่ถ้าเปน็เส้นเสียงแบบ Magnetic ใหซ้่อมเทปฝั่ งท่ีไมใ่ช่เส้นเสียง

 � ร่องรอยการเผาไหม้บนฟิล์มภาพยนตร์ มีลักษณะเป็นรอย

พองหรือละลาย

การรักษาเบื้องต้น: ปกติฟิล์มจะไหม้พองเป็นเฟรม ให้ใช้เทป

สำาหรับซ่อมฟิล์มในการซ่อมแซม แต่ถ้าไหมจ้นฟิล์มขาดต้องซ่อม

ด้วยการต่อฟิล์ม

 � รอยขูดขีด บริเวณฐานและเยื่อภาพ อาจเป็นรอยขีดข่วน 

ตามยาวหรือตามขวาง มกัจะเกิดระหว่างการฉาย

การรกัษาเบ้ืองต้น: รักษาทางกายภาพลดรอยขีดข่วนไม่ได้ แต่

สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลลบริ้วรอยจากไฟล์ท่ีสแกนได้

Perforation Damage  อาการชำารุดบริเวณรูหนามเตย

Fade อาการของสีฟิล์ม
ภาพยนตร์ท่ีซีดจาง

Spoking เปน็ลักษณะท่ีฟิล์มมอีาการ 
โค้งงอ หกัมมุเปน็เหล่ียมและคล่ืน

Blocked อาการของฟิล์มภาพยนตร์ 
ท่ีแข็งติดกันเปน็ก้อน

 � สีฟิล์มภาพยนตร์ท่ีซีดจาง เนื่องมาจากการเก็บรักษาท่ีไม่ 

ถูกต้อง

การรักษาเบ้ืองต้น: รักษาทางกายภาพให้สีกลับมาเหมือนเดิม 

ไมไ่ด้ แต่สามารถบูรณะสขีองไฟล์ภาพยนตรท่ี์ได้รับการสแกนแล้ว

 � ฟิล์มมีกล่ินกรดนำาส้ม ซึ่งกล่ินเกิดจากความเสื่อมของฟิล์ม

ภาพยนตร์

 � ฟิล์มภาพยนตร์มีอาการโค้งงอ หักมุมเป็นเหล่ียมและคล่ืน 

หรือบิดเปน็เกลียว

 � อาการโค้งงอ (โก่งตัว) ของฟิล์มภาพยนตร์ ขอบฟิล์มท้ัง  

๒ ด้านจะมลัีกษณะโค้งงอเข้าหากัน

 � ฟิล์มภาพยนตร์หดตัว

 � ฟิล์มภาพยนตร์เปราะและแตก

 � ฟิล์มภาพยนตร์แข็งติดกันเป็นก้อน เกิดจากการถูกกรอเก็บ

ในแบบเดิมเปน็เวลานาน

 � เยื่อภาพไมเ่กาะติดกับฐานฟล์ิม มอีาการแตกตัวแยกออกจาก

ฐานฟิล์ม

 � เย่ือภาพละลายจนไมเ่หน็ภาพ สว่นใหญม่กัเกิดจากการโดนนำา 

หรือฟิล์มท่ีมอีาการเสื่อมสภาพท่ีมอีาการเหนยีวติดกัน

การรกัษาเบื้องต้น: ต้องซ่อมแซมโดยผูเ้ชี่ยวชาญ

วิธีแนะนำาในกิารจัดืกิาร ดืูแล 
และเกิ็บรักิษาฟิล์มอย่างง่าย ๆ

๑. เปดิกล่องฟิล์มดูว่าฟิล์มมสีภาพอย่างไร แล้วแบ่งฟิล์มออกเปน็ 

๒ กอง คือ ฟล์ิมสภาพดี และฟล์ิมท่ีเริม่มกีล่ินกรดนำาสม้ และมลัีกษณะความ

เสียหายทางกายภาพดังรายละเอียดข้างต้น ควรเก็บกล่องหรือซองท่ีใส่ 

ฟิล์มไว้ด้วย เพราะอาจมขี้อมลูเก่ียวกับฟิล์มบันทึกอยู่

๒. เมื่อแยกฟิล์มเสรจ็แล้ว ใหเ้ก็บฟล์ิมในหอ้งท่ีมอุีณหภมูค่ิอนข้าง

คงท่ี ไมร่อ้น ไมช่ื้น ไมส่มัผสักับแสงแดดโดยตรง ควรเก็บใหห้า่งจากสารเคม ี

ไอเสีย และนำา ส่วนฟิล์มท่ีมอีาการปว่ยใหท้ำาการรักษาเบื้องต้นตามอาการ 

และควรแยกหอ้งเก็บจากฟล์ิมท่ีดี และต้องเปน็หอ้งท่ีมอีากาศถ่ายเท เพราะ

ถ้าเก็บรวมกันอาจทำาใหฟ้ิล์มท่ีดีติดโรคจากฟิล์มท่ีปว่ยได้

๓. การดูแลรักษาฟิล์มนั้นไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย การดูแลรักษาและ

ซอ่มแซมฟิล์มท่ีปว่ยอาจจะต้องมกีารประเมนิความเสื่อมสภาพและทำาการ

ซ่อมแซมโดยผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

๑๑



ผูท่ี้ชื่นชอบหนงัไทยหลายคนคงคุ้นเคยกับ มนสั ก่ิงจันทร ์ผูร้อบรู้

เร่ืองหนังไทยอย่างหาตัวจับได้ยาก และถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ในชื่อ 

ชุด “ชุมทางหนงัไทยในอดีต” มายาวนาน  ในเดือนกรกฎาคมท่ีผา่นมา 

เป็นช่วงเวลาท่ีมนัสได้เกษียณอายุจากการทำางานท่ีหอภาพยนตร์ 

(องค์การมหาชน) นับเป็นเจ้าหน้าท่ีคนแรกท่ีอยู่จนครบวาระดังกล่าว  

จดหมายข่าวฯ ฉบับนีจึ้งชวน “พี่มนสั” ของชาวหอภาพยนตร์ นั่งคุยกัน

ในชัว่โมงสุดท้ายของการทำางาน เพื่อรำาลึกความหลัง รวมท้ังฝากขอ้ความ

ถึงคนท่ียังต้องขับเคล่ือนหอภาพยนตร์ต่อไปในอนาคต 

จดุเริม่ต้นท่ีทำาใหช้อบหนังไทย 
จริง ๆ มนัก็ไมรู่้ตัวว่าชอบตอนไหน เกิดมาพอจำาความได้ ต้ังแต่

เป็นเด็กอยู่ท่ีสุรินทร์ ก็ดูหนังกลางแปลงเป็นหลัก มันเป็นมหรสพ 

อย่างเดียวท่ีมอียู่ ลิเกเราก็ไมช่อบดู หนงักลางแปลงมนัเปน็สิ่งท่ีทันสมยั

ท่ีสุดในความคิดเรา สมัยนั้นทีวีไม่มี บ้านเราไม่มีไฟฟ้า ฉะนั้นเมื่อหนัง

กลางแปลงมา มเีสียงลำาโพงดัง เราดูแล้วก็เลยชอบ

เคยฝันถึงการทำางานเกี่ยวกับหนังบ้างไหม 
อยากเป็นคนฉายหนังไง คอยเก็บเศษฟิล์มหนังมาทำาเครื่องสไลด์ 

ประดิษฐ์เครื่องฉายหนัง ๘ มม. เองจากไอ้ท่ีเขาส่องดูฟิล์ม ๘ มม. แล้วมี 

เพ่ือนเราท่ีพอ่ทำาบรกิารสมยศภาพยนตรท่ี์สรุนิทรม์าชวนไปฉายหนงั เราก็เลย

ตามเขาไปฉายหนงักลางแปลงต้ังแต่ ม.ศ.๓ ชว่งปดิเทอมก็ไปกับเขาเลย เขาไป

เร่กัน 

ผมหัดต้ังแต่ต้ังจอหนัง ทำาทุกอย่าง มาตำาแหน่งสุดท้ายคือเป็นโฆษก 

ท่ีฝันท่ีสุด คืออยากเป็นนักพากย์หนัง แต่โทนเสียงมันยังเด็ก เราก็ได้แค่ฝัน  

แล้วก็ฝันว่าถ้าเราเรียนจบแล้วจะไปต้ังหน่วยหนังกลางแปลง แต่พอเราเข้า

กรุงเทพฯ มาเรียนกฎหมายท่ีรามคำาแหง ป ี๒๕๒๔ พอป ี๒๕๒๗ วิดีโอมนับูม 

เพื่อนก็บอกว่าวิดีโอมนัตีหนงักลางแปลงจนอยู่ไมไ่ด้แล้ว 

ทำาไมถึงเลือกเรยีนกฎหมาย 
ทีแรกเราเลือกคณะศึกษาศาสตร์ แต่พี่เขยท่ีเรามาอาศัยเขาอยู่ด้วย 

บอกว่าบ้านเอ็งเปน็ครูเยอะแล้ว เราเลยเลือกนติิศาสตร์ เพราะมนัใช้อุปกรณ์

น้อยท่ีสุดคือประมวลกฎหมายเล่มเดียว เรียนไปเพราะว่าต้องการเรียนแค่ให้

มนัจบ ไมไ่ด้อยากเปน็อะไรหรอก แต่พอจบแล้วก็มาเปน็ทนายความ

เริม่สะสมหนังไทยตอนไหน 
ประมาณปี ๒๕๒๗ ท่ีเริ่มเป็นทนาย ก็สะสมวิดีโอ ระหว่างนี้ก็สะสม

หนังสือดาราสมัยก่อนไปด้วย ตามซื้อจากตลาดของเก่าบ้าง ขอเพื่อนบ้าง 

หอสมุดแห่งชาติก็เคยไปถ่ายสำาเนามา เพื่ออ่านเรื่องย่อ ทบทวนความจำา  

เพราะหนงัทุกเรื่องเราดูมนัต้ังแต่เด็กกันหมดแล้วไง แต่เราลืมมนั 

แต่ก่อนผมทำาบัญชี ว่าเรามีหนังเรื่องนี้ ปีอะไร แล้วตอนท่ีผมมา 

เจอคุณโดมท่ีหอภาพยนตร์ครั้งแรก ผมยื่นบัญชีให้คุณโดมดู คุณโดมตกใจ  

มท้ัีงหมดนีเ้หรอ นีม่ากกว่าหอภาพยนตร์นะ

จากฝันิกลางแปลง
ถึงวนัิเกษี์ยณที่หอภัาพิยนิตร์

มนัส ก่ิงจันทร์

๑๒

สัมภัาษ์ณ์

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู



๑๓

มารูจ้กัหอภาพยนตรไ์ด้อย่างไร 
ผมมากรุงเทพฯ ได้สักพัก ก็รู้ ว่ามีหอภาพยนตร์แล้ว อยู่ ท่ี  

ถนนเจ้าฟ้า แต่ไม่เคยมา เขาจะพูดกันว่าหอภาพยนตร์มีหนังไทยทุกเรื่อง 

ไปคลองถมเขาก็บอก ผมไม่กล้ามาเพราะว่าเราทำางาน เวลาไม่ตรงกัน  

พอหอภาพยนตรฉ์ายหนงัตอนงาน ๑๐๐ ป ีภาพยนตรไ์ทย นา่จะป ี๒๕๔๐  

มกีารพมิพ์โรเนยีวแจกรายชื่อหนงั มนัก็มาถึงเรา ผมก็โทรมาถามขอ้มลู เชน่ 

เพชรตัดเพชร ท่ีฉายนีรุ่น่สรพงศห์รอืรุน่มติร ตอนนัน้ สำานกังานทนายความ

ผมอยู่ตรงท่าช้าง เลิกงานแล้วผมก็ไม่กลับบ้าน ไปดูหนังท่ีเราไม่มีให้ดู  

เขาฉายฟิล์มหมดเลย ท่ีโรงหนังอลังการ เจ้าฟ้า จะมีคนดูท่ีเป็นแก๊ง 

หอภาพยนตร์ เวลาพวกนี้เขายืนคุยกัน ผมจะชอบไปยืนข้าง ๆ อยากรู้ 

เขาคุยเรื่องหนงัอะไร เพราะเราชอบฟัง

พอหอภาพยนตร์ย้ายมาท่ีศาลายา ก็ถูกชักชวนให้มา เราก็ไม่เคย

อยากมา มันไกล จนสุดท้ายจริง ๆ ท่ีเขาเอาหนังท่ีเราอยากดูมาฉาย  

ไกลขนาดไหนก็ไปเถอะวะ ต้องหอ่ข้าวมากิน

ต่อมา พอคุณโดมแกเริ่มรู้จักผมแล้ว แกบอกว่ามีความรู้อย่างนี้  

ไปนั่งตอบกระทู้คนท่ีถามในเว็บบอร์ดไทยฟิล์มของมูลนิธิหนังไทยดีกว่า 

เขาคยุเรื่องหนงัเก่ากัน แกก็สอนเรา ผมเลยเขยีนท่ีเว็บไทยฟล์ิม จนมหีนงัสอื

เขาเหน็ ก็เลยชวนไปเขยีน ม ีCinemax เขยีนอยูห่ลายป ีแล้วก็ Film & Stars 

หนงัสือพิมพ์อีกต้ังเยอะ จำาชื่อไมไ่ด้

แล้วมาทำาประจำาท่ีหอภาพยนตรไ์ด้อย่างไร 
คือหลังจากนัน้ เราก็มาท่ีศาลายาตลอด บางทีก็เสาร ์บางทีก็อาทิตย ์

แล้วแต่กิจกรรม พอเริ่มสนิทกับเจ้าหน้าท่ีก็ช่วยเขานำาชมพิพิธภัณฑ์บ้าง 

เพราะเราจำาทกุอยา่งได้หมดแล้ว บางทีก็ฉายหนงัแทนเขา พอหนงัจบเราก็ 

เล่นกับคนดู เพราะคนดูคิดว่าเราเปน็เจ้าหนา้ท่ีแล้ว คุณโดมแกก็เลยบอกว่า 

มีความรู้อย่างนี้น่าจะมาช่วยกันนะ ผมบอกก็มาแล้วไงครับเสาร์-อาทิตย์ 

เขาบอกว่าไมใ่ช่ ก็ไมต้่องเปน็ทนาย มาช่วยผมท่ีนี่

ตอนนั้นประมาณป ี๒๕๔๘-๒๕๔๙ ผมก็มาสมคัร เขามแีต่รับวุฒิ 

ม.ศ.๕ เปน็ลูกจ้างชั่วคราว ตำาแหนง่ผูช้่วยเจ้าหนา้ท่ีธุรการ พอเดือนถัดไป 

ตำาแหนง่นกัจดหมายเหตุว่าง ก็เลยสมคัรและได้มาอยู่ตรงนี้

คุยกับครอบครวัอย่างไร ตอนท่ีออกจากอาชีพทนายมาเป็น
ลูกจา้งชั่วคราว

ผมกับเมยีทะเลาะกันต้ังแต่เรื่องเก็บหนงัอยูแ่ล้ว คือผมอยูห่อ้งเช่า 

แล้วผมก็เรียงม้วนวิดีโอ เรียงหนังสือไว้ตามผนัง ปูเส่ือนอนตรงกลาง  

นอนดูมันอย่างนี้ พอวันเสาร์-อาทิตย์ เราก็จะออกไปหาหนัง หิ้ววิดีโอ 

เขา้บา้นท้ังถุงใหญ่ ๆ  สองถุงเปน็ประจำา วันหนึ่ง เมยีผมก็บอกว่า ถ้าวันนีไ้ป

คลองถมนะ กลับมาของในนีอ้าจจะหายหมดก็ได้ เราก็ยวัะเลย บอกว่า เธอ

คิดใหดี้นะ พวกนีม้นัมาก่อนเธอ ถ้าเธอทำาใหม้นัหายไป เธอก็จะหายไปกับ

มนัด้วย เขาก็เลยไมคุ่ยกับผมเรื่องหนงัอีกเลยท้ังชีวิต 

แต่พอพฤษภาทมิฬ ผมไปประท้วงกับเขา เกือบถูกยิง กลับบ้าน

ด้วยความพา่ยแพ้ มาคิดได้ว่าถ้าเราตายลกูเมยีเราจะอยูอ่ย่างไร ก็เลยบอก

เมยีว่าต่อไปเขาพูดอะไร เราก็จะไมเ่ถียงสักคำา แต่เขาก็ไมเ่คยหา้มเราเรื่อง

สะสมหนัง เขาก็ปล่อยเรา เพราะฉะนั้นท่ีมาทำาท่ีหอภาพยนตร์ก็ไม่ต้อง 

บอกเลย เขาใหเ้ราตัดสินใจ ถ้าเธอเลือกอย่างไรเธอก็ไปเถอะ 

ทำาหน้าท่ีอะไรบ้าง 
ท่ีหอภาพยนตร ์

ตอนยังเป็นหน่วยงาน

ราชการ ตำาแหน่งท่ีเราเป็น 

นักจดหมายเหตุ  แต่เราทำา 

เก่ียวกับจัดโปรแกรมฉายหนัง 

ถ้าดารามาก็คุยกับดารา เป็น

แบบนี้ตลอด ไม่ได้ไปยุ่งเก่ียว 

กับการซ่อมฟิล์ม การเทเลซีน  

หรือห้องสมุด ยุ่งแต่กิจกรรม

อย่างเดียว

พอหอภาพยนตร์ออก

มาเป็นองค์การมหาชนใหม่ ๆ  

ปี ๒๕๕๒ ก็เป็นนักวิจัยก่อน 

เป็นนักวิจัยได้ไม่ทันข้ามคืนมั้ง 

เขาก็ย้ายไปเป็นเลขาคุณโดม  

ได้แป๊บเดียว ก็ย้ายไปเป็นหัวหน้าประชาสัมพันธ์ สักพักหนึ่งก็ย้ายไปเป็น 

หัวหน้าอำานวยการ ระหว่างนี้ก็ดูแลงานลานดาราด้วย แล้วก็ไปเป็นหัวหน้า

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร สดุท้ายถึงมาทำาภาพยนตรผ์ูส้งูอายุ เปน็งานท่ีทำาใหผ้มมี

ความสุขในการทำามาก เพราะผมได้กลับไปเป็นคนฉายหนังเหมือนเดิมแล้ว 

แต่ก่อนทำางานเอกสารผมจะเครียด มนัวุ่นวายมาก  

ประทับใจเรือ่งอะไรมากท่ีสุด 
ท่ีผมประทับใจคือเจ้าหน้าท่ีรอบข้าง มันมีความรู้สึกนะว่าคนท่ีอยู่

รอบข้างเราเปน็ผูช้่วยเราได้ทุกคน คือเราอยู่กับเขาจนเราเหน็ความสามารถ

ของเขา บางทีเราเหน็แต่คนอ่ืนไมเ่หน็ เรามคีวามสขุว่าเราไมไ่ด้ยนือยู่คนเดียว 

ทำางานโดดเด่ียว แต่เรามทีีมรอบข้าง มคีนท่ีพร้อมจะช่วยเราตลอดเวลา 

เรามคีวามสขุท่ีได้มาทำางานท่ีนี ่ตอนนัน้มคีวามสขุโดยท่ีไมรู่ว่้าตัวเอง

เงินเดือนเท่าไรนะ แต่มีความสุขท่ีทำา แล้วไม่เคยรู้สึกเสียดายท่ีว่า ทำาไม 

ไมไ่ปทำาทนาย มเีพื่อนไปเปน็ผูพ้พิากษา ก็พยายามดึงเรากลับไป แต่เราบอก

ว่าเราไม่ชอบวิธทีำางานแบบนั้น พวกเขาก็เสียดายท่ีว่า หัวเราทางกฎหมาย 

เราสามารถเขียนตำาราได้ ทำาไมเอามาเขียนตำาราหนัง แต่เราบอกว่า ตำารา

หนังกับตำารากฎหมายก็ตำาราเหมือนกัน มันก็เลยบอก เออ มึงบ้าของมึง 

อย่างนีก็้อยู่ไปอย่างนี ้ เหมอืนตอนนีท่ี้เราเกษียณ เพื่อน ๆ ท่ีเหน็เราบ้าหนงั

กลางแปลงต้ังแต่เด็กก็บอกว่า ดีนะ มนัยังเกษียณกับจอหนงัท่ีมนัชอบ 

ในฐานะเจา้หน้าท่ีคนแรกท่ีเกษียณอายุ อยากฝากอะไรถึง 
คนท่ียังทำางานอยู่ 

การเกษียณของเรามันทำาให้เราทำางานท่ีนี่ต่อไม่ได้โดยอายุของมัน 

ห่วงท่ีนี่ไหม ก็ห่วง อยากให้มีแบบเราบ้างไหม อยาก แต่เราก็รู้ว่าแต่ละคน 

ไมเ่หมอืนกัน เราก็อยากบอกแต่ว่า อยากใหเ้ขาอยู่จนเกษียณเหมอืนเราบ้าง 

เพราะนีคื่อสถานท่ีทำางานท่ีเราคิดว่าดีท่ีสุดสำาหรบัคนท่ีชอบหนงัจรงิ ๆ  เวลา

เราขดัขอ้งหมองใจในการทำางาน เรามาดหูนงั มนัจะทำาใหเ้ราลืมทกุข์ เพราะ

หนังมันเป็นเรื่องการปลดทุกข์ของเรา ก็อยากให้น้อง ๆ ท่ีอยู่ตรงนี้ทุกคน  

ทำางานใหม้คีวามสุข และอยู่จนเกษียณเหมอืนเรานะ  



๑๔

การจากไปอย่างสงบของ สัมบติั เมทะนิ ี(๒๔ มถิุนายน 

๒๔๘๐ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕) นับเป็นการสูญเสียพระเอก 

หนังไทยท่ีได้รับความนิยมและมีบทบาทโดดเด่นท่ีสุดคนหนึ่ง 

ในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ความนิยมในระดับขวัญใจของ

แฟนหนงัไทยท่ัวประเทศอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ  

จากรุ่นลูกสู่รุ่นหลาน นับเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่ธรรมดาแน่นอน 

สมบัติจึงได้รับฉายาจากประชาชนว่า “พระเอกตลอดกาล” บ้าง 

“พระเอกตัวจรงิ” บา้ง ท้ังได้รบัการบนัทึกในกินเนสสบุ์ก๊ผูบ้นัทึก

สถิติท่ีสดุในโลกว่า เขาเปน็นกัแสดงภาพยนตรท่ี์รบับทพระเอกใน

ภาพยนตร์มากท่ีสดุในโลกถึง ๖๑๗ เร่ือง ยากท่ีใครจะตีเสมอหรือ

ลบสถิติได้

เป็นท่ีรู้กันว่า สมบัติ เมทะนี เป็นผู้มีใจรักอาชีพการ 

แสดงภาพยนตร์และรักวงการภาพยนตร์อย่างแท้จริงคนหนึ่ง  

หอภาพยนตร์เองเคยประสบมา เช่น ทุกครั้งท่ีต้องการความ 

ชว่ยเหลือหรอืเชญิมารว่มกิจกรรม สมบัติจะใหค้วามรว่มมอือยา่ง

เต็มท่ีเสมอไมเ่คยขาด เขายงัเหน็ถึงความสำาคัญของหอภาพยนตร ์

ด้วยการสนบัสนนุโครงการหนงัไทยกลับบ้าน ใหน้ำาฟิล์มต้นฉบับ

ผลงานสร้างหนังไทยของเขากลับมาเป็นสมบัติของชาติ และ 

บ่อยครั้งท่ีเขาเข้ามาใช้บริการค้นคว้าท่ีหอภาพยนตร์เพื่อทำา

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่ อง “นโยบายของรัฐเ ก่ียวกับ

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย” ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งพยานท่ียืนยันถึง

ความรักในวิชาชีพและวงการภาพยนตร์ไทย

การจากไปของเขาจึงเป็นการสูญเสียสมบัติชิ้นเอก 

ไม่เพียงแต่ในวงการภาพยนตร์ หากยังเป็นการสูญเสียร่วมกัน 

ด้านจิตวิญญาณสำาหรับสังคมไทยและประชาชนในประเทศนี้

แต่ความเป็น สมบัติ เมทะนี พระเอกตลอดกาลของ 

แฟนหนังไทยมิได้ตายตามเขาไป ผลงานภาพยนตร์ของเขาท่ี 

หอภาพยนตร์ได้อนุรักษ์ไว้ จะนำาสมบัตินี้กลับมาโลดแล่นดุจ 

มชีีวิตชีวาสำาหรับประชาชนชาวไทยและแมช้าวโลกตลอดไป  

ท่ามกลางความอาลัยท่ี เ กิด ข้ึนอย่างไม่ ทัน ต้ัง ตัว  

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ขออุทิศพื้นท่ีตรงนี้ เพ่ือประมวล

ภาพถ่ายของ สมบัติ เมทะน ีในคืนวันท่ีเคยมอบความสุขแก่แฟน

ภาพยนตรไ์ทย เปน็อนสุรณ์อย่างหนึ่งท่ีหอภาพยนตรม์ถึีงตำานาน

ผูย้ิ่งใหญ่ท่านนี ้ เช่นเดียวกับรอยพิมพ์มอืพิมพ์เท้า ณ ลานดารา 

และภาพยนตรอี์กจำานวนมากท่ีอยู่ในคลังอนรุกัษ์ ซึง่จะนำาออกมา 

จัดฉายในโอกาสต่อไป   

 

 

เร่อ่งจากปก

สมบัติแหง่หนังไทย
กองบรรณาธกิาร



๑๕



From Steam to Screen:  
Cinema, The Railways and Modernity  
เขียนโดย Rebecca Harrison

งานศึกษาเข้มข้นว่าด้วยความสัมพันธ์

ระหว่างระบบรถไฟกับภาพยนตร์ในประเทศ

อังกฤษ ในฐานะท่ีท้ังสองเป็นนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีท่ีสร้างอิทธิพลท้ังทางกายภาพและ 

การรับรู้โลก และช่วยผลักดันยุคแห่ง “ความสมัยใหม่” ให้ประเทศอังกฤษ 

ต้ังแต่ปีท่ีภาพยนตร์ถือกำาเนิดขึ้นในโลกใน ค.ศ. ๑๘๙๕ ไปจนถึงยุคหลัง

สงครามโลกครั้งท่ี ๒ สิ้นสุด

หนังสือเล่มนี้วิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างภาพยนตร์และระบบ

รถไฟ ท้ังในเชิงกายภาพของการเคล่ือนท่ีและการ “พาผู้โดยสารไปยัง 

สถานท่ีอ่ืน” ผา่นจอหนงัและผา่นความสามารถของภาพยนตร์ในการย่นย่อ

และแปลงมิติพื้นท่ีและเวลา ผู้เขียนสำารวจอิทธิพลอันซ้อนทับกันระหว่าง

รถไฟกับภาพยนตร์ในการสร้างสังคมยุคใหม่ และการท่ีประวัติศาสตร์ 

การรถไฟและประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในอังกฤษ เปิดทางสู่ประเด็นอ่ืน  

เช่น ชนชั้น เพศ และความล่มสลายของจักรวรรดิ 

ตัวอย่างของหนังท่ีผู้เขียนใช้เพื่อวิเคราะห์ ส่วนใหญ่มาจากยุค 

หนงัเงียบ หนงัขา่ว เรื่อยมาถึงยุคหนงัเสยีงจนถึงประมาณป ีค.ศ. ๑๙๔๘ เช่น 

The Great Train Robbery (๑๙๐๓) หนงัเงียบอันโด่งดังว่าด้วยการปล้นรถไฟ 

The Flying Scotsman (๑๙๒๙) ท่ีพูดถึงเสรีภาพของหญิงสาวกับ 

การเดินทางด้วยรถไฟ และ The Red Shoes (๑๙๔๘) ท่ีนางเอกต้องโดยสาร

รถไฟตลอดเวลา 

From Steam to Screen: Cinema, the Railways and Modernity 

อาจจะเป็นหนังสือก่ึงวิชาการท่ีหนักหนาสักหน่อย แต่เป็นงานศึกษาท่ี 

ลุ่มลึกและครอบคลุมประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างรถไฟกับภาพยนตร์ได้

ทุกแง่มมุ

Hollywood Trains, Edited  
เขียนโดย J.C. Suares

ชวนชมหนงัสอืภาพสวยงาม 

และมีเสน่ห์ ไม่มีตัวหนังสือเยอะ  

คนอ่านไม่เครียด เพียงดูภาพและ

อ่านแคปชนัเล็ก ๆ  นอ้ย ๆ  ก็สามารถ

เข้าใจและหวนระลึกถึงหนังคลาสสิกท่ีใช้ฉากบนรถไฟได้มากมาย

หลายเรื่อง 

Hollywood Trains เปน็หนงัสอืภาพขาวดำา พมิพก์ระดาษมนั 

มีคุณภาพ แต่ละหน้าโชว์ภาพจากหนัง ประกอบด้วยคำาบรรยาย 

หนึ่งย่อหน้า เล่าถึงฉากท่ีหยิบยกมาอันเก่ียวข้องกับรถไฟ แนวคิด

ของหนังสือเล่มนี้คือการเล่าประวัติศาสตร์หนังผ่านฉากรถไฟ  

อันเปน็ยานพาหนะท่ีถูกนำาเสนอในหนงัยุคแรก ต้ังแต่หนงัคาวบอย

ต้นแบบของ จอหน์ ฟอร์ด อย่าง The Iron Horse (๑๙๒๔) เซซิล บี. 

เดอมลิล์ สรา้งฉากรถไฟท่ีอลังการยิง่กว่าใน Union Pacific (๑๙๓๙) 

และหนังแอ็กชันท่ีทำาให้รถไฟและคนงานรถไฟเป็นฮีโร่อย่าง The 

Trains (๑๙๖๔) กำากับโดย จอหน์ แฟรงเกนไฮเมอร์ และนำาแสดง

โดย เบิร์ต แลงคาสเตอร์

ภาพสวย ๆ ในหนังสือเล่มนี้ยังมาจากฉากรักวาบหวิวใน 

North By Northwest (๑๙๕๙) ของ อัลเฟรด ฮิตช์ค็อก และฉาก

สนทนาใน Strangers on a Train (๑๙๕๑) โดยผูก้ำากับคนเดียวกัน 

นอกจากนี้ยังมี East of Eden (๑๙๕๕) หนังอมตะนำาแสดงโดย  

เจมส์ ดีน กับฉากโหนรถไฟอันโด่งดัง From Russia With Love 

(๑๙๖๓) หนังเจมส์ บอนด์ ยุค ฌอน คอนเนอรี ท่ีมีท้ังฉากบู๊และ 

ฉากรักบนรถไฟ และแน่นอนว่าต้องมีฉากซุ่มวางระเบิดรถไฟกลาง

ทะเลทรายจาก Lawrence of Arabia (๑๙๖๒) 

๑๖

ห้องสมุดและโสตทัศนิสถานิ เชิิด ทรงศรี

ก้อง ฤทธิ์ดี

คอลัมน์แนะนำาหนังสือในห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ฉบับนี้ ชวนอ่านตำาราและหนังสือภาพว่าด้วยความสัมพันธร์ะหว่าง 

มา้เหล็กกับแผน่ฟิล์ม ในช่วงเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก ผูส้นใจสามารถมาศกึษาได้ท่ีหอ้งสมดุฯ เปดิใหบ้ริการทุกวันอังคาร-อาทิตย์ 

ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ หอภาพยนตร์



นับต้ังแต่ท่ีโครงการ

จัดต้ังหอภาพยนตร์แห่งชาติ

ได้รับการอนุมัติ เมื่อวันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๒๗ ภารกิจ

อนุรักษ์ภาพยนตร์ในประเทศ 

ไทยก็ได้ถือกำาเนิดขึ้นอย่าง

เป็นทางการ แต่นอกจาก

ภาพยนตร์ไทย หอภาพยนตร์

ยังได้เก็บรักษาภาพยนตร์เอกของโลกไว้อยู่จำานวนหนึ่ง หนึ่งในนั้นคือ 

Battleship Potemkin หนังเงียบคลาสสิกปี ค.ศ. ๑๙๒๕ จากสหภาพ

โซเวียต ผลงานของ เซอรไ์ก ไอเซนสไตน ์ผูก้ำากับและนกัทฤษฎีภาพยนตร์

ท่ีสำาคัญท่ีสุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก

Battleship Potemkin เล่าถึงเหตุการณ์การก่อกบฏยึด “เรือรบ

ปอจอมกิน” ของพลทหารในเรอื และการปราบปรามประชาชนท่ีลกุขึ้น

สนบัสนนุทหารเรอืกบฏดังกล่าวท่ีเมอืงโอเดสซา โดยกองทัพท่ีโหดเหีย้ม

ของพระเจ้าซารใ์นป ีค.ศ. ๑๙๐๕ ก่อนเกิดการปฏิวัติโค่นล้มพระเจ้าซาร์

ในปี ค.ศ. ๑๙๑๗ นอกเหนือจากจุดประสงค์เพื่อเชิดชูวีรกรรมของ

ประชาชนในการต่อสู้กับทรราช ผลงานชิ้นนี้ยังสำาแดงหรือประกาศ 

หลักการสร้างศิลปะภาพยนตร์ของสำานักภาพยนตร์โซเวียต จากทฤษฎี

สู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะทฤษฎีการตัดต่อท่ีเรียกว่า Montage ของ 

ไอเซนสไตน์ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการตัดต่อเป็นเครื่องมือสำาคัญท่ีสุดและ

ทรงพลานภุาพได้เพียงไรในการเล่าเรื่องด้วยภาพยนตร์  

หอภาพยนตร์ขอรับบริจาคสำาเนาฟิล์ม Battleship Potemkin 

จากสถานเอกอัครราชทูตสหภาพโซเวียต ในป ี๒๕๓๐ เพื่อนำามาจัดฉาย

หาทุนดำาเนนิการในระยะแรกต้ังท่ีอัตคัดงบประมาณ โดยต้ังใจจัดฉายใน

รายการ “หนงัดีท่ีสุดในโลก” ท่ีศนูย์วัฒนธรรมแหง่ประเทศไทยในปนีั้น 

นบัเปน็การฉายภาพยนตรอ์มตะของโลกเรื่องนีสู้ส่าธารณชนเปน็ครัง้แรก

ในประเทศไทย 

Battleship Potemkin ฉบับดังกล่าว เป็นสำาเนาท่ีพิมพ์ย่อลง 

บนฟิล์ม ๑๖ มม. โดยมีเสียงดนตรีรวมท้ังเสียงบรรยายภาษาอังกฤษ 

แปลข้อความระหว่างเรื่องประกอบมาในฟิล์ม และเนื่องในวันครบรอบ

การสถาปนาหอภาพยนตร์ ปีท่ี ๓๘ วันพุธท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๕  

หอภาพยนตร์จะนำา เรือรบปอจอมกิน ฉบับท่ีนอนอยู่เงียบ ๆ ในคลัง

อนุรักษ์ของหอภาพยนตร์มา ๒๕ ปีนี้ ออกสู่จอใหญ่ให้เป็นท่ีประจักษ์  

ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา พร้อมสนทนาหลังชมกับ โดม สุขวงศ์  

ผูก่้อต้ังหอภาพยนตร์  

เริม่ฉายเวลา ๑๔.๐๐ น. เปน็ต้นไป ไมเ่สยีค่าใชจ่้ายในการเขา้ชม

Sátántangó เปน็ภาพยนตรป์ ีค.ศ. ๑๙๙๕ ท่ีปรมาจารยผ์ูก้ำากับ

จากฮังการี เบลา ทาร์ ดัดแปลงจากนวนิยายชื่อเดียวกันของนักเขียน

ฮังการี ลาสซ์โล คราสนาวฮอร์เคย์ และนับเป็นงานศิลปะท่ีสร้างการ 

ถกเถียง อีกท้ังกระตุน้ใหน้กัวิจารณ ์คนด ูและนกัวิชาการ กลับมาทบทวน

นิยามและความเป็นไปได้ของคำาว่า “ภาพยนตร์” “ศิลปะ” และ 

“วรรณกรรม” ในทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษท่ี ๒๐ ในช่วงปีท่ี

ภาพยนตร์ถือกำาเนดิมาครบร้อยปพีอดี

เรื่องราวใน Sátántangó ยดึโยงตามตัวหนงัสือในนยิาย ว่าด้วย

ชุมชนแร้นแค้นในชนบทห่างไกลของฮังการี ในช่วงปีหลังจากการ 

ล่มสลายของระบอบคอมมวินสิต์ ชาวบ้านต่างเฝา้รอความเปล่ียนแปลง

อย่างหดหู่และสิ้นหวัง ก่อนท่ีชายหนุ่มลึกลับท่ีทุกคนในชุมชนคิดว่า 

ตายไปแล้ว จะเดินทางกลับมาราวกับศาสดาผูคื้นชพี พรอ้มกับประกาศ

แผนการอันจะเปล่ียนชะตาชีวิตของชาวบ้านทุกคน

Sátántangó เปน็หนงัขาวดำาท่ีเดินหนา้ด้วยจังหวะเชือ่งชา้ราวกับ 

เวลาถูกท้ิงถ่วงด้วยแรงอันมองไมเ่หน็ โลกท่ีหนงัสรา้งขึน้เต็มไปด้วยความ

หดหู ่ ดินโคลน ลมแรงท่ีพัดพาเศษซากอันถูกหลงลืม ผูค้นท่ีไร้อนาคต 

แต่ยังคงดำาเนนิชวิีตด้วยความรกัโลภโกรธหลง แทรกด้วยมกุตลกขำาขื่น 

หวัเราะใหโ้ชคชะตาและพร่ำาบ่นความทุกข์ยากไปพร้อมกัน

ด้วยความยาวและสไตล์อันท้าทายคนดูของหนัง ทำาให้การ 

จัดฉาย Sátántangó ในโรงภาพยนตรแ์ต่ละครัง้ไมว่่าท่ีใดในโลก ถือเปน็

โอกาสพิเศษสุดของคนดู ถึงแม้ในปัจจุบัน ผู้ชมจำานวนมากสามารถดู 

ซีรีส์ได้วันละนับ ๑๐ ชั่วโมง แต่งานภาพยนตร์ท่ีจงใจเรียกร้องให้คนดู

เพ่งพินจิ มสีมาธ ิยอมถูกกลืนกิน และพาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกท่ีหนงั

สรา้งข้ึนเปน็เวลาถึง ๗ ช่ัวโมงครึง่ เปน็ท้ังโจทย์ท่ีเย้ายวน นา่ต่ืนเต้น และ

นา่เกรงขาม อย่างท่ีภาพยนตร์ไมก่ี่เรื่องนกัในโลกนีจ้ะทำาใหรู้้สึกได้

Sátántangó จะฉายข้ึนจอใหญ่เป็นครั้งแรกของประเทศไทย 

ในกิจกรรม ท่ึง! หนังโลก วันเสาร์ท่ี ๓ กันยายน ณ โรงภาพยนตร์ 

ศาลาศนีมิา ของหอภาพยนตร์ เริ่มฉายเวลา ๑๐.๓๐ น. เปน็ต้นไป 

Sátántangó
เสารท์ี่ ๓ กันิยายนิ ๒๕๖๕ 

ทึง่! หนังโลก วันสถาปนาหอภาพยนตร์

Battleship Potemkin 
เรือรบปอจอมกิิน
พุิธที่ ๗ กันิยายนิ ๒๕๖๕

๑๗

กิจกรรม



ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย 
 ขจรศักด์ิ รัตนนิสสัย เกิดเมื่อวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙  

ท่ีจังหวัดชลบุรี เขาเริ่มเข้าวงการบันเทิงด้วยการถ่ายแฟชั่น เดินแบบ 

และถ่ายโฆษณา ก่อนจะได้รับการชักชวนจาก ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 

ค่ายหนังของคนรุ่นใหม่ในขณะนั้น ให้มารับบทนำาใน รักแรกอุ้ม 

(๒๕๓๑)   

ขจรศักด์ิ และ จันทร์จิรา จูแจ้ง คู่นักแสดงนำาในเรื่อง ได้รับ 

การฝึกฝนด้านการแสดงจาก ยุทธนา มุกดาสนิท ผู้กำากับภาพยนตร์ 

คนสำาคัญ ต่อมา เขาได้รบัการวางตัวจากยุทธนา ใหเ้ปน็หนึง่ในตัวละคร

หลักของภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์การเมอืงไทยเรื่อง 2482 นักโทษ

ประหาร ร่วมกับดาราชั้นนำาหลายคน แต่สุดท้ายกลับประสบปัญหา

จนทำาให้ยุทธนาต้องพับโครงการสร้างไป ก่อนท่ีขจรศักด์ิจะมีผลงาน

เรื่องท่ีสองออกฉายคือ พริกขี้หนกัูบหมแูฮม (๒๕๓๒) 

 ปี ๒๕๓๔ ขจรศักด์ิมีผลงานการแสดงท่ีแตกต่างออกไป  

๒ เรื่อง คือหนงัตลกเรื่อง ไอ้..คณุผ ีและหนงัแนวฟล์ิมนวัรเ์รื่อง กะโหลก

บางตายช้า กะโหลกหนาตายก่อน จากนั้นในปี ๒๕๓๖ เขาได้เป็น 

นักร้องออกอัลบั้ม และมีผลงานเพลงท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ติดหแูฟน ๆ  นบัเปน็ชว่งเวลาท่ีเขามชีื่อเสยีงขจรขจายโด่งดังมากท่ีสดุ

 แม้จะเร่ิมลดบทบาทในวงการบันเทิงลงในเวลาต่อมา  

แต่ขจรศักด์ิก็ยังมีผลงานภาพยนตร์ออกมาอยู่เป็นระยะ เช่น เสือ  

โจรพันธุเ์สือ (๒๕๔๑) แตก 4 รัก โลภ โกรธ เลว (๒๕๔๒) ยุวชนทหาร 

เปดิเทอมไปรบ (๒๕๔๓) รักสยามเท่าฟา้ (๒๕๕๑) ฯลฯ โดยภาพยนตร์

เร่ืองล่าสุดของเขาคือ Where We Belong ท่ีตรงนั้น มีฉัน 

หรือเปล่า (๒๕๖๒) ซึ่งนับเป็นการหวนคืนจอเงินในรอบ 

หลายปไีด้อยา่งนา่ประทับใจ เมื่อเขาได้รบัการเสนอชื่อเขา้ชิง

รางวัลนกัแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมในหลายสถาบัน

จันทร์จิรา จูแจ้ง
 จันทรจิ์รา จูแจ้ง เกิดเมื่อวันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๑๐ ท่ีกรุงเทพมหานคร 

หลังเรยีนจบด้านการตลาดจากเซนต์จอหน์อาชวีศกึษา จันทรจิ์ราได้เขา้ทำางาน

ท่ีการประปาส่วนภูมิภาค ก่อนท่ีจะได้รับการชักชวนให้มาถ่ายโฆษณาและ 

ถ่ายแบบแฟชั่นลงนติยสาร

 ปี ๒๕๓๑ ด้วยบุคลิกท่ีโดดเด่น เธอจึงได้รับการคัดเลือกจากบริษัท 

ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ใหม้ารับบทนำาใน รักแรกอุ้ม ซึ่งผูส้ร้างต้องการนางเอก

ท่ีมบุีคลิกเฉพาะตัวต่างออกไปจากนางเอกหนงัไทยเรื่องอ่ืน ๆ จากนั้นเธอและ 

ขจรศกัด์ิ รตันนสิสยั คู่ดารานำา ก็ได้แสดงร่วมกันอีกครั้งใน พริกขีห้นกัูบหมแูฮม 

(๒๕๓๒) ซึ่งประสบความสำาเร็จยิ่งกว่าเรื่องแรก 

 ต่อมา จันทร์จิราได้รับการชักชวนจาก เชิด ทรงศรี ผู้กำากับรุ่นใหญ่ 

ให้มารับบท มณีจันทร์ อันโด่งดังใน เรื่อง ทวิภพ ออกฉายในปี ๒๕๓๓ ในปี

เดียวกันนั้นเอง เธอมผีลงานภาพยนตร์อีกเรื่องคือ ต้องปล้น ซึ่งส่งใหเ้ธอได้รับ

รางวัลสุพรรณหงส์ สาขานกัแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม มาครอง 

 ชื่อเสียงและความสำาเร็จดังกล่าว ทำาให ้ จันทร์จิรา จูแจ้ง กลายเปน็

นกัแสดงหญงิแถวหนา้แหง่ทศวรรษ ๒๕๓๐ โดยมผีลงานภาพยนตรอ์อกมาอยา่ง

ต่อเนื่อง เช่น บุญต้ังไข่ (๒๕๓๕) เจาะเวลาหาโก๊ะ (๒๕๓๕) กอดคอกันแหวว 

(๒๕๓๖) หอบรักมาหม่ปา่ (๒๕๓๗) ควบคู่ไปกับละครโทรทัศน ์อย่างไรก็ตาม 

หลังจากภาพยนตร์เรื่อง ฉลยุหิน คนไขส่ดุขอบโลก (๒๕๓๘) จันทรจิ์ราได้หนัไป

มีผลงานทางจอแก้วเป็นหลัก ก่อนจะมีบทบาทเป็นผู้จัดละครและรายการ

โทรทัศนใ์นปจัจุบัน 

๑๘

ป ีพ.ศ. ๒๕๓๑ รักแรกอุ้ม ผลงานภาพยนตรเ์ร่ืองแรกของผูก้ำากับ สมจรงิ ศรสีภุาพ ได้ทำาให้

แฟนหนงัไทยรู้จักกับพระเอกนางเอกหนา้ใหมผู่ม้ภีาพลักษณ์ฉีกออกไปจากค่านยิมเดิม ๆ  ก่อนท่ี

ปต่ีอมา พวกเขาจะต่อยอดความสำาเรจ็รว่มกันใน พริกขีห้นกัูบหมแูฮม หนงัรกัโรแมนติกเรื่องดัง ท่ี

มฉีากหลังต่างประเทศ ซึ่งยังคงได้รับการจดจำาและกล่าวถึงมาจนทุกวันนี้

 นักแสดงคู่นั้นคือ ขจรศักดิ์ รัตนินิิสัสััย และ จันิทร์จิรา จูแจ้ง ผู้ ท่ีได้รับ 

การแจ้งเกิดจากผลงานท้ังสองเรื่องจนกลายเป็นดาราคนสำาคัญแห่งทศวรรษ ๒๕๓๐ ท่ีแทบไม่มีใครไม่รู้จักพวกเขา เวลาผ่านไปสามทศวรรษ  

ขจรศกัด์ิและจันทร์จิรา จะโคจรมาพบกันอีกครั้ง ในการประทับรอยมอืรอยเท้าเปน็ดาวดวงท่ี ๑๙๓ และ ๑๙๔ บนลานดารา อมตนสุรณ์แหง่ดารา 

ภาพยนตร์ไทย ณ หอภาพยนตร์ 

กิจกรรม

ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย 
จันทร์จิรา จูแจ้ง

ลานดารา

เสารท์ี่ ๒๔ กันิยายนิ ๒๕๖๕

กำ�หนดก�ร
๑๓.๐๐ นิ.  ฉาย รักแรกอุ้ม (๒๕๓๑)  

๑๕.๐๐ นิ.  สนทนากับ ขจรศกัด์ิ รัตนนสิสัย และ จันทร์จิรา จูแจ้ง

๑๖.๓๐ นิ.  พิธปีระทับรอยมอืรอยเท้า ณ ลานดารา



กิจกรรม

๑๙

แม้ มิตร ชัยบัญชา จะมีผลงานการแสดงกว่า ๓๐๐ เรื่อง นับจาก ชาติเสือ (๒๕๐๑) จนถึงวัน 

เสียชีวิตขณะถ่ายทำาเรื่อง อินทรีทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ แต่ภาพยนตร์ของเขากลับหลงเหลืออยู่อย่าง 

ครบสมบูรณ์เพียงไมถึ่งครึ่ง เนื่องจากหนงัไทยเกือบท้ังหมดในยุคนั้น ล้วนถ่ายทำาด้วยฟิล์ม ๑๖ มม. ชนดิ 

รีเวอร์ซัล ซึ่งสามารถล้างออกมาเปน็ฟิล์มโพสิทิฟ นำาไปตัดต่อและฉายได้เลย ต่างจากฟิล์ม ๓๕ มม. มาตรฐาน

สากล ท่ีจะต้องมฟีิล์มเนกาทิฟ เปน็ต้นฉบับสำาหรับพิมพ์สำาเนาฟิล์มฉาย ฟิล์มหนงัไทย ๑๖ ม.ม. ท่ีถูกนำาไปฉาย

อยา่งโชกโชน ท้ายท่ีสดุจึงมกัมสีภาพยบัเยนิกลายเปน็กากฟล์ิม บา้งก็สญูหาย บา้งก็ถกูดัดแปลง โดยไมม่ต้ีนฉบบั

เก็บไว้ อีกท้ังฟิล์มเหล่านีย้ังไมม่เีสียง เนื่องจากออกฉายโดยใช้วิธกีารพากย์สดในโรง

อย่างไรก็ตาม การค้นพบฟิล์มหนัง มิตร ชัยบัญชา ยังมีอยู่เป็นระยะ ล่าสุดคือเรื่อง ชายชาตรี 

ภาพยนตร์ป ี๒๕๐๗ ท่ีกลุ่มคนรักหนงัไทยในนาม “วัยหวานวันวาน” นำาโดย ประเดิม สง่าแสง ได้ติดต่อ

แลกรับฟิล์ม ๑๖ ม.ม. จำานวน ๓ มว้น มาจากนกัสะสมผูไ้มป่ระสงค์ออกนามรายหนึ่ง เมื่อนำามาตรวจสอบ

ดูแล้วพบว่า ส่วนหนึ่งเปน็ฟิล์ม outtake ของ ชายชาตรี ท่ีถูกตัดออกมาจากฉบับฉายจริง กับอีกส่วนคือ

กากฟิล์มท่ีได้รับการฉายจริง ท้ังสองส่วนนี้ถูกตัดต่อรวมกันตามลำาดับจนเล่าเรื่องได้ต้ังแต่ต้นจนจบ 

แต่มรีายละเอียดขาดหายไปพอสมควรเมื่อเทียบกับบทพากยท่ี์หอภาพยนตรอ์นรุกัษ์ไว้ จนเหลือ

ความยาวเพียงแค่ ๖๕ นาที โดยสันนิษฐานว่า เป็นฉบับท่ีมีผู้นำามาดัดแปลงใหม่หลังจาก 

การเสียชีวิตของ มติร ชัยบัญชา เพื่อใหอ้อกฉายได้อีกครั้ง 

ชายชาตรี เปน็ผลงานสร้างของ แท้ ประกาศวุฒิสาร ศลิปนิแหง่ชาติผูเ้คยปฏิวัติวงการ 

จากความสำาเร็จในการสร้าง สุภาพบุรุษเสือไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ จนเกิดกระแสการสร้างหนัง

ด้วยฟิล์ม ๑๖ ม.ม. ในเมอืงไทย และกลายเปน็ยุคสำาคัญในเวลาต่อมา เมื่อครัง้ท่ีสรา้ง ชายชาตรี นัน้ 

แท้ได้หยุดพักงานสร้างภาพยนตร์ไปประมาณ ๔ ปี และกลับมาในช่วงท่ี มิตร ชัยบัญชา  

ขึ้นแท่นเป็นพระเอกอันดับหนึ่งของวงการ เขาจึงติดต่อให้มิตรมาแสดงนำา และให้ “เนรมิตร”  

คนทำาหนงัชั้นครูผูเ้ชี่ยวชาญด้านหนงับู๊มารับหนา้ท่ีกำากับ 

ชายชาตรี สร้างจากนวนยิายของ ส. เนาวราช เล่าเรื่องราวของชายหนุม่ทายาทตระกูล

อภิรักษ์ภูมินทร์ ผู้ตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างเจ้าของไร่สองไร่ท่ีปราจีนบุรี นอกจาก  

มิตร ชัยบัญชา ภาพยนตร์ยังร่วมแสดงด้วยดาราชื่อดัง เช่น พิศมัย วิไลศักด์ิ, พันคำา, ประจวบ 

ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน,์ วิไลวรรณ วัฒนพานชิ, ปรียา รุ่งเรือง, แก่นใจ มนีะกนษิฐ,์ ชุมพร 

เทพพิทักษ์ ฯลฯ 

วันเสาร์ท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวันครบรอบโศกนาฏกรรมการเสียชีวิตอัน 

สั่นสะเทือนประเทศไทยของ มิตร ชัยบัญชา หอภาพยนตร์และกลุ่มวัยหวานวันวานจะนำา  

ชายชาตรี ฉบับท่ีเพิ่งได้รับการค้นพบและพากย์เสียงใหม ่มาจัดฉายขึ้นจอใหญ่ เปน็ส่วนหนึ่ง

ของกิจกรรมรำาลึก มิตร ชิัยบญัชิา ต้ังแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เปน็ต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศาลา- 

ศนีมิา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ไมเ่สียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด 

ติดตามรายละเอียดเพิม่เติมได้ท่ี www.fapot.or.th  หรอื  https://www.facebook.com/

ThaiFilmArchivePage   

 

 

เสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕  

รำ�ลึก มติร ชยับญัช�
กับ ช�ยช�ตร ี



   = English Language or English Subtitles
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

รถไฟสายภาพยนตร ์
Railway Cinema

รถไฟเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์มาต้ังแต่ต้น 

นับจากท่ีพี่น้องลูมิแอร์ของฝรั่งเศสได้ถ่ายภาพรถไฟว่ิงเข้าชานชาลา 

ท่ีเมืองลา ซิโอตาต์ ใน ค.ศ. ๑๘๙๕ และนำาไปฉายจนสร้างความ 

ต่ืนตระหนกให้ผู้ชมท่ีคิดว่ารถไฟกำาลังจะว่ิงออกมาชน หนังเรื่อง  

The Arrival of a Train at La Ciotat นีไ้ด้กลายเปน็สัญลักษณ์แหง่

ความมหัศจรรย์ของสื่อภาพยนตร์ในยุคแรก อีกท้ังภาพยนตร์และ 

รถไฟยังเปน็ประดิษฐกรรมอันเปน็ผลพวงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ท่ีเปล่ียนแปลงโลกทัศน์ของผู้คนในทุกมิติ สำาหรับประเทศไทย 

ประดิษฐกรรมสองสิ่งนีย้ังมคีวามทรงจำาร่วมอันแนบแนน่ เมื่อ พลเอก 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำาแพงเพชรอัครโยธิน นักถ่ายหนัง 

สมัครเล่นคนสำาคัญ ได้ทรงก่อต้ังกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าวข้ึนใน 

กรมรถไฟหลวงท่ีพระองค์ดำารงตำาแหนง่เปน็ผูบั้ญชาการ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๕ 

อันถือเปน็ศนูย์ผลิตภาพยนตร์อย่างเปน็ทางการแหง่แรกของไทย 

เนื่องใน “วันบุรฉัตร” ๑๔ กันยายน อันเป็นวันคล้ายวัน

สิ้นพระชนม์ของกรมพระกำาแพงเพชรอัครโยธิน ในเดือนกันยายนนี้ 

หอภาพยนตร์ได้นำาเสนอโปรแกรม รถไฟสัายภัาพิยนิตร ์ Railway 

Cinema รวบรวมภาพยนตร์ท้ังไทยและเทศท่ีใช้รถไฟเปน็ส่วนสำาคัญ

ของเนื้อเรื่อง หรือมีฉากเก่ียวกับรถไฟอันน่าจดจำา เริ่มต้นด้วยหนัง

สารคดีจากยูเครน Train Kyiv-War (๒๕๖๓) ท่ีหอภาพยนตร์ร่วมกับ

คณะอักษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานเอกอัครราชทูต

ยูเครนประจำาประเทศไทย จัดฉายเป็นรอบพิเศษ คู่กับหนังสารคดี 

รถไฟไทยเรื่องสำาคัญ หมอนรถไฟ (๒๕๕๙) เป็นหนังสองเรื่องจาก 

สองประเทศท่ีถ่ายทำาบนรถไฟและมีตัวละครเป็นผู้โดยสารท้ังหมด  

สารคดีไทยอีกเรื่องท่ีเหตกุารณเ์กิดขึ้นบนรถไฟท้ังหมด ได้แก่ Wish Us 

Luck ขอใหเ้ราโชคดี (๒๕๕๖) ท่ีผูก้ำากับถ่ายทำาการเดินทางโดยรถไฟ

สายไซบีเรียของตัวเอง 

นอกจากนี้ยังมี ไอ้ผาง ร.ฟ.ท. 

(๒๕๒๕) หนังแอ็กชันท่ีมี ตัวเอกเป็น

พนักงานการรถไฟ ผีเสื้ อและดอกไม้ 

(๒๕๒๘) หนังดรามาท่ีมีฉากรถไฟท่ี 

น่าจดจำามากท่ีสุดเร่ืองหนึ่ง ปิดท้ายด้วย 

หนังต่างประเทศ Compartment No. 6 

(๒๕๖๔) หนังฟินแลนด์-รัสเซีย ว่าด้วย

มติรภาพของคนแปลกหนา้ท่ีต้องรว่มหอ้ง

โดยสารเดียวกันในรถไฟท่ีมุ่งหน้าไปยัง

ตอนเหนือของรัสเซีย ในขณะเดียวกันยัง

รวมถึง The Sleeping Cars Murders 

(๒๕๐๘) หนังฝรั่งเศสแนวสืบสวนจาก

โปรแกรมภาพยนตรโ์ลก ท่ีมเีนื้อหาว่าด้วย

เหตุฆาตกรรมบนรถไฟ 

 

ไอผ้าง ร.ฟ.ท. 
๒๕๒๕ / กำากับโดย มน ูวรรณายก / 
สร้างโดย โคลีเซี่ยมโปรดักชั่น / 
นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, ม.ล.  
สรีุยวั์ล สรุยิง / ความยาว ๑๐๓ นาที

เ รื่ อ ง ร า ว ข อ ง  ผ า ง  

นายตรวจทางรถไฟผู้รักความยุติธรรม ต้องคอยขัดขวางเหล่าผู้ร้าย 

นำาโดยนายศกัดาและซอนเปง็ ซึ่งหวังจะก่อวินาศกรรมรถไฟเพื่อขโมย

เพชรมูลค่า ๓๕ ล้าน นอกจากหัวใจท่ีรักในความยุติธรรม ผางยังมี  

ชาติ ตำารวจลับผู้แฝงตัวในแก๊งนายศักดา และ ผึ้ง สาวเท้าหนักคอย 

ช่วยเหลือ 

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๑ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 พฤหสับดีท่ี ๒๒ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผีเส้ือและดอกไม้ 
๒๕๒๘ / กำากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้าง 
โดย ไฟว์สตาร์ โปรดักช่ัน / นำาแสดงโดย สุริยา 
เยาวสังข์, วาสนา พลเยี่ยม, สุเชาว์ พงษ์วิไล / 
ความยาว ๑๒๗ นาที

ภ า พ ย น ต ร์ ท่ี ดั ด แ ป ล ง ม า จ า ก

วรรณกรรมเยาวชนชื่อเดียวกัน เล่าเรื่องราว

ของ ฮูยัน เด็กหนุ่มท่ีตัดสินใจออกจากการ

เรยีนเพื่อไปทำางานหารายได้ชว่ยครอบครวั จนได้ไปเขา้รว่มขบวนการ

กองทัพมดของเด็กหนุ่มจำานวนมากท่ีทำางานขนข้าวขึ้นรถไฟไปขาย 

ยังชายแดนมาเลเซีย เป็นผลให้เขาได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวของชีวิตและ

มติรภาพ

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๑ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 พุธท่ี ๑๔ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

Train Kyiv-War  
(Ukraine / 2020 / 72 min)

๒๕๖๓ / กำากับโดย Korney Gritsyuk / ความยาว ๗๒ นาที (ภาษายูเครน  
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ) / สนับสนุนโดยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และสถานเอกอัครราชทูตยูเครนประจำาประเทศไทย

ภาพยนตรส์ารคดีป ีค.ศ. ๒๐๒๐ จากยูเครน (ก่อนหนา้สงคราม

ในครัง้ปจัจุบนั) โดยผูส้รา้งเดินทางไปกับขบวนรถไฟกรุงเคียฟ มุง่หนา้

ไปยังเมืองคอสยันตอนิฟกา เมืองหน้าด่านของความไม่สงบในแคว้น 

โดเนตสก์ ท่ีมีการสู้รบระหว่างกลุ่มฝักใฝ่รัสเซียและกองทัพยูเครน 

ภาพยนตร์ประกอบสร้างข้ึนผ่านการพูดคุยกับผู้โดยสารจำานวนมาก 

ในรถไฟท่ีมคีวามเชื่อ ความฝนั และอุดมการณ์แตกต่างออกไป 

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๔ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 4 Sep / 13.00

(มกิีจกรรมสนทนาหลังจบภาพยนตร์)

๒๐



หมอนรถไฟ 
Railway Sleepers  
(Thailand / 2016 / 102 min)

๒๕๕๙ / กำากับโดย สมพจน ์ชิตเกษรพงศ ์/ สร้างโดย 
At a Time Pictures, Kick the Machine Films / 
นำาแสดงโดย Francois Langello / ความยาว  
๑๐๒ นาที

ภาพยนตร์สารคดีท่ีถ่ายทำาบนรถไฟไทยตลอดท้ังเรื่อง บันทึก

ภาพชวิีตประจำาวันของผูโ้ดยสาร พนกังาน และวิวทิวทัศนต์ามเสน้ทาง

รถไฟท่ัวประเทศ โดยพาผู้ชมเดินทางคล้อยผ่านเวลา ๒ วัน ๒ คืน 

พร้อมกับทบทวนประวัติศาสตร์รถไฟไทย อันสัมพันธ์เช่ือมโยงกับ 

การพัฒนาของประเทศมาช้านาน

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๔ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 4 Sep / 15.30

 พุธท่ี ๑๔ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 14 Sep / 13.00

Wish Us Luck  
ขอใหเ้ราโชคดี  
(Thailand / 2013 / 95 min)

๒๕๕๖ / กำากับโดย วรรณแวว หงษ์วิวัฒน,์ แวววรรณ 
หงษ์วิวัฒน์ / สร้างโดย วรรณแวว หงษ์วิวัฒน์,  
แวววรรณ หงษ์วิวัฒน ์/ ความยาว ๙๕ นาที

ภาพยนตร์สารคดีบันทึกการเดินทางของสองสาวฝาแฝด  

แวววรรณ และ วรรณแวว หงษ์วิวัฒน ์ท่ีเลือกกลับบา้นด้วยการนัง่รถไฟ

จากอังกฤษสูไ่ทยเปน็ระยะเวลา ๑ เดือน ผา่น ๙ ประเทศ เชน่ เยอรมน,ี 

รัสเซีย, มองโกเลีย, จีน, เวียดนาม, ลาว โดยพวกเธอต้องเอาตัวรอด

จากภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง รวมท้ังเพื่อนใหม่ตามรายทางซึ่ง

ผา่นเข้ามาท้ังสร้างและช่วยแก้ปญัหา  

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๙ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 9 Sep / 13.00

 พฤหสับดีท่ี ๒๒ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 22 Sep / 15.30

Hytti nro 6  
(Compartment No. 6)  
(Finland, Russia, Estonia, Germany / 2021 / 107 min)

๒๕๖๔ / กำากับโดย Juho Kuosmanen / นำาแสดงโดย Yuriy Borisov, Seidi 
Haarla, Valeriy Nikolaev / ความยาว ๑๐๗ นาที (ภาษารัสเซียและฟินแลนด์ 
คำาบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ) / สนับสนุนโดย บริษัท โซนี่ พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (ประเทศไทย) จำากัด

ภาพยนตร์รางวัล Grand Prix จากเทศกาลภาพยนตรเ์มอืงคานส ์

ประจำาป ีค.ศ. ๒๐๒๑ เล่าเรื่องของ ลอรา นกัศกึษาสาวชาวฟินแลนด์

ท่ีนัง่รถไฟจากมอสโกไปยงัเมอืงมรูม์นัสก์ตามลำาพัง เพ่ือปลีกตัวเองจาก

ความสมัพนัธท่ี์ไมช่ดัเจน และใน “ตูน้อนหมายเลข ๖” 

เธอได้พบกับกรรมกรหนุม่ชาวรสัเซยีผูแ้สนกักขฬะ ซึ่ง

เธอเกลียดเขาต้ังแต่แรกเห็น แต่ความหยาบกระด้าง

ของเขากลับทำาใหเ้ธอมองโลกในมมุท่ีไมเ่คยเหน็มาก่อน

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๙ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 9 Sep / 15.30

             อาทิตยท่ี์ ๑๘ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 18 Sep / 15.30    

รำาลึึก วิิโรจน์ ทองชิิวิ

วิโรจน์ิ ทองชิิว  ถือเป็นผู้กำา กับ

ภาพยนตรร์่วมสมัยท่ีมีใจรักการทำาหนังไทย

เป็นอย่างยิ่ง เขาเริ่มต้นจากการสั่งสมความรู้

และสะสมทุนทรัพย์ในการทำาหนังด้วยตนเอง 

โดยมีผลงานเร่ืองแรกคือ แอบคนข้างบ้าน 

(๒๕๔๖) ท่ีสรา้งและกำากับเอง ซึ่งสง่ผลใหเ้ขามโีอกาสกำากับภาพยนตร์

ใหแ้ก่บริษัทใหญ่ เช่น พระนครฟิลม ์และ สหมงคลฟิล์ม ก่อนจะกลับ

มาทำาภาพยนตร์อิสระอีกครั้งในช่วงท้ายของชีวิต 

ขา่วการเสยีชวิีตอยา่งกะทันหนัของวิโรจนเ์มื่อวันท่ี ๘ สงิหาคม

ท่ีผ่านมา นับเป็นการสูญเสียคนทำาหนังไทยท่ีมีสปิริตแรงกล้ามาก 

คนหนึ่ง ในเดือนกันยายนนี ้หอภาพยนตร์ได้ร่วมรำาลึกถึงเขาด้วยการ 

นำาผลงานเด่น ๆ  มาจัดฉาย ท้ังหนงัเรื่องแรก แอบคนขา้งบา้น (๒๕๔๖) 

ผลงานเรื่องสุดท้ายท่ีออกฉาย สว้มซ่อนผ ี(๒๕๖๒) รวมถึงภาพยนตร์

ท่ีเขาทำาในระบบสตูดิโอ คนหอนขี้เร้ือน ในคืนเดือนเสี้ยว (๒๕๔๘) กับ 

เทวดาท่าจะเท่ง ? (๒๕๕๑) ซึ่งร่วมแสดงโดย บุตรศรัณย์ ทองชิว หรือ 

นำาตาล เดอะสตาร์ บุตรสาวอันเปน็ท่ีรักของผูล่้วงลับ 

คนหอนขี้เรือ้น ในคืนเดือนเส้ียว  
Werewolf in Bangkok  
(Thailand / 2005 / 89 min)

๒๕๔๘ / กำากับโดย วิโรจน ์ทองชิว / สร้างโดย พระนคร 
ฟิลม ์/ นำาแสดงโดย โหนง่ ชะชะช่า, ณฐันชิา เชิดชูบุพการ,ี 
เดบาร่าห ์ซี / ความยาว ๘๙ นาที

แฟรงค์ หนีจากการถูกรุมทำาร้ายเข้าไปยังตึกต้องห้ามในคืน

พระจันทร์เต็มดวง ทำาใหไ้ด้พบกับ อนรุิธ ท่ีถูกล่ามโซ่ไว้ และกลายร่าง

เปน็หมาปา่จนกัดแฟรงค์ท่ีต้นคอ ต่อมา แฟรงค์ค่อย ๆ  มอีาการแปลก

ประหลาด จนกระท่ังในคืนเดือนเสี้ยว เขาได้กลายเปน็หมาปา่ในท่ีสุด 

แต่สารรูปเขากลับเปน็หมาปา่ขี้เรื้อน ไมเ่หมอืนหมาปา่ในตำานาน

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๒ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 2 Sep / 13.00

 อังคารท่ี ๑๓ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 13 Sep / 15.30

ส้วมซอ่นผี Toilet  
(Thailand / 2019 / 90 min) 

๒๕๖๒ / กำากับโดย วิโรจน ์ทองชวิ / สร้างโดย ผบักำากู ้ผูก้ำากับ
ภาพยนตร ์ / นำาแสดงโดย ธชย ประทมุวรรณ, พชิามญช์ุ 
ประดิษฐาน / ความยาว ๙๐ นาที

หนงัอิสระท่ี วิโรจน ์ทองชิว ถ่ายทำาท่ีบา้นเกิด จังหวัดสมทุรสาคร 

และใช้นกัแสดงนำาเปน็เด็ก ๆ ท้องถ่ิน เล่าเรื่องส้วมสาธารณะข้างทาง

เดินในปา่ซึง่เปน็ทางลัดระหว่างหมูบ่า้นกับตลาด แต่เนือ่งจากมคีวามยาว

เกือบหนึง่กิโลเมตร จึงมกัมชีาวบา้นปล่อยทุกขข์า้งทางจนสง่กลิน่เหมน็

ไปท่ัว ผูใ้หญเ่ปี๊ยกและชาวบา้นจึงได้รว่มใจกันสรา้งสว้มขึน้มาเพื่อใชป้ลด

ทกุข ์แต่ปญัหาใหมก็่เกิดขึ้น เมื่อมผีตีนหนึ่งสิงอยู่ในส้วมสุขาวดีแหง่นี ้ 

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๒ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 2 Sep / 15.30

 เสาร์ท่ี ๑๐ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น.  Sat 10 Sep / 15.30

DCP

DCP

๒๑



แอบคนข้างบ้าน 
๒๕๔๖ / กำากับโดย วิโรจน ์ทองชวิ / สรา้งโดย มา หา ไชย 
ภาพยนตร์, ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ / นำาแสดงโดย  
พงษ์ศกัด์ิ พงษ์สุวรรณ, อัญชิสา เล่ียวไพโรจน,์ กฤษณ์ 
สุวรรณภาพ / ความยาว ๙๔ นาที

ผลงานการกำากับเรื่องแรกของ วิโรจน์ 

ทองชิว เล่าเรื่องราวของ อ๊อด หัวขโมยแห่งท่าฉลอม วัย ๒๙ ปี ท่ีมี

ปญัหานกเขาไมข่นั ความสมัพันธกั์บเมยีท่ีมอีาชพีรบัจ้างซกัผา้จึงลุ่ม ๆ 

ดอน ๆ แต่ชีวิตของพวกเขาได้เปล่ียนไป เมื่ออ๊อดถูกมอบหมายจาก

ตำารวจใหเ้ปน็สายสบืคอยแอบดพูฤติกรรมบ้านต่าง ๆ  เพ่ือสบืหาคนรา้ย

ในคดีฆาตกรรมนกัโทษในหอ้งขัง ตามเบาะแสท่ีถูกท้ิงร่องรอยเอาไว้  

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๑๐ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 พุธท่ี ๒๑ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

เทวดาท่าจะเท่ง? 
๒๕๕๑ / กำากับโดย วิโรจน ์ทองชิว / สร้างโดย สหมงคล
ฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, Forfilms / นำาแสดงโดย  
พงษ์ศกัด์ิ พงษ์สวุรรณ, บงกช คงมาลัย, โก๊ะต๋ี อารามบอย, 
บุตรศรัณย์ ทองชิว / ความยาว ๘๖ นาที 

กล้วย เป็นตัวประกอบประจำาคณะลิเก  

ท่ีนอกจากจะเปน็เบ๊ของชาวคณะแล้วยังถูกกล่ันแกล้งสารพัด แต่แล้ว

วันหนึ่งความดีของกล้วยก็ลอยไปเข้าหูเทวดามือใหม่อย่าง เทวดา 

หนา้โก๊ะ เขาจึงมอบพรวิเศษใหกั้บกล้วยแบบไมอ้ั่นเพื่อใช้เปน็ตัวช่วย

ท่ีจะพิชิตใจ ฟ้า ซูเปอร์สตาร์สาวสวยท่ีกล้วยหมายปอง 

รอบฉาย: อังคารท่ี ๑๓ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 พุธท่ี ๒๑ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. 

ลึานดารา ขจรศัักดิ� รตันนิสสััย  
แลึะ จันทรจ์ิรา จูแจ้ง

วันเสาร์ท่ี ๒๔ กันยายน ลานดารา 

ของหอภาพยนตร์มีโอกาสได้ต้อนรับ ขจรศกัดิ ์

รตันินิิสัสััย และ จันิทรจิ์รา จูแจ้ง อดีตดารา 

คู่ขวัญท่ีเริ่มต้นเส้นทางภาพยนตร์ด้วยบทบาท

การแสดงร่วมกันในเรื่อง รักแรกอุ้ม (๒๕๓๑) 

และ พริกขี้หนูกับหมูแฮม (๒๕๓๒) ก่อนจะมี

ภาพยนตร์เร่ืองอ่ืน ๆ ของแต่ละคนตามมาจนเป็นดาราท่ีโดดเด่นใน

ช่วงทศวรรษ ๒๕๓๐ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้คัดสรรผลงานบางส่วนของ

พวกเขามาจัดฉายใหช้มตลอดเดือนกันยายนและตลุาคม เนื่องในวาระ

ท่ีท้ังคู่จะมาประทับรอยมือรอยเท้าร่วมกัน ณ ลานดารา อมตนุสรณ์

แหง่นกัแสดงภาพยนตร์ไทยในครั้งนี ้

กอดคอกันแหวว 
๒๕๓๖ / กำากับโดย ทองก้อน ศรทัีบทิม / สรา้งโดย โคลีเซ่ียม เอ็นเทอร์เทนเมนท์ /  
นำาแสดงโดย สันติสุข พรหมศริิ, จินตหรา สุขพัฒน,์ จันทร์จิรา จูแจ้ง, สิเรียม 
ภักดีดำารงฤทธิ ์/ ความยาว ๑๐๙ นาที  

เรื่องราวของหญิงสาวเพื่อนรัก ๓ คน คือ ช้อย ผู้เรียบร้อย 

อ่อนหวาน หนอ่ง ผูม้คีวามเด็ดเด่ียวหา้วหาญและจริงจังกับชีวิต และ

หนเูบง็ ผูน้า่รกัรา่เรงิ ท้ังสามตัดสนิใจเดินทางจากชนบทเข้ามาในเมอืง

เพื่อแสวงหาชีวิตท่ีดีกว่า โดยต่างก็มจุีดมุง่หมายท่ีแตกต่างกันออกไป 

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๘ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 พุธท่ี ๒๘ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

รกัสยามเท่าฟา้ 
๒๕๕๑ / กำากับโดย ธนติย์ จิตนกุูล / สร้างโดย อาร์ เอส ฟิล์ม / นำาแสดงโดย  
ศรราม เทพพทัิกษ์, ขจรศกัด์ิ รตันนสิสัย, ทอม เคลย์เตอร ์/ ความยาว ๙๖  นาที

เรื่องราวในปี พ.ศ. ๒๔๔๗ เมื่อ พันโท หลวงกาจยุทธการ  

ผู้กลับมาจากฝึกเรียนการบินจากฝรั่งเศส ได้รับมอบหมายให้จัดต้ัง 

กองบินแห่งสยามและต้องฝึกนักบินชาวสยามขึ้นมาให้ได้ ท่ามกลาง

ความเหน็ของผูท้รงอำานาจท่ีมองว่าเรื่องเครื่องบินเปน็เรื่องไร้สาระ

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๘ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 ศกุร์ท่ี ๑๖ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. 

ฉลุยหนิ คนไข่สุดขอบโลก 
๒๕๓๗ / กำากับโดย อังเคิล / สร้างโดย ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ / นำาแสดงโดย 
สุรศกัด์ิ วงษ์ไทย, จันทร์จิรา จูแจ้ง / ความยาว ๑๐๘ นาที

ต๋องต๋อง เป็นมนุษย์หินผู้ออกค้นหาแหล่งนำาใหม่ โดยมี 

เพื่อนร่วมทางคือ แฟรงค์ กับ จ๋อมจ๋อม แมต๋้องต๋องจะพบสิ่งท่ีค้นหา

สมความต้ังใจ แต่เขากลับรู้สึกเป็นสุขกับบางสิ่งท่ีค้นพบระหว่างทาง

มากกว่า เมือ่เขากลายเปน็ราชานำา วันหนึง่ ต๋องต๋องมองลงไปในหนองนำา 

เขาจึงรับรู้ว่าเขาได้สูญเสียตัวตนความเปน็คนช่างฝนัไปเสียแล้ว

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๑๖ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 ศกุร์ท่ี ๓๐ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

Archives: Double Bill 

โปรแกรมควบจัดฉายภาพยนตร์บูรณะใหม ่โดย Asian Film 

Archive สิงคโปร์ คู่กับหนงัไทยในคลังอนรุักษ์ของหอภาพยนตร์  

Miss Wonton 
(United States / 2001 / 88 min)

๒๕๔๔ / กำากับโดย Meng Ong / สรา้งโดย Dreamchamber 
Films / นำาแสดงโดย Amy Ting, Ben Wang, James  
C. Burns / ความยาว ๘๘ นาที (ภาษาจีนกลางและอังกฤษ 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เร่ืองราวของหญิงสาวชาวจีน ผู้อพยพอย่างผิดกฎหมายจาก

บ้านเกิดมาทำางานท่ีร้านอาหารจีนในมหานครนิวยอร์ก วันหนึ่งเธอ

ตัดสินใจไปยงัสถานรีถไฟแกรนด์เซ็นทรลั สถานท่ีท่ีผูช้ายผวิขาวมกันดั

พบกับหญงิอพยพ เพื่อเจอกับ แจ็ค แต่เมื่อเธอได้ใชเ้วลาอยูร่ว่มกับเขา 

ทำาใหเ้ธอพบว่ามบีางอย่างท่ีไมต่รงตามสิ่งท่ีตัวเองคาดหวังเอาไว้

รอบฉาย: อาทิตยท่ี์ ๒๕ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 25 Sep / 13.00

(ภาพยนตรฉ์ายควบกับ พริกขีห้นกัูบหมแูฮม ฉบบัฟล์ิม ๓๕ มม. รอบ ๑๕.๓๐ น.)

๒๒



ยุวชนทหาร เปิดเทอมไปรบ
๒๕๔๓ / กำากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย แกรมมี่ ภาพยนตร์ /  
นำาแสดงโดย รอน บรรจงสร้าง, ขจรศกัด์ิ รัตนนสิสัย, รุ่งเรือง อนนัตยะ, วรยศ  
พานชิไตรภพ / ความยาว ๑๒๐ นาที

ภาพยนตร์ท่ีสร้างจากเรื่องจริงของกลุ่มเด็กนักเรียน ๘ คน  

ของโรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร ท่ีพร้อมใจกันอาสาไปเปน็ยุวชนทหาร

เพื่อเสรมิกำาลังพลของชาติท่ีมไีมเ่พยีงพอหากเกิดสงคราม กระท่ังเมื่อ

ทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกท่ี จ.ชุมพร ยุวชนทหารท้ังหมดจึงร่วมแรง

ร่วมใจออกไปรบเพื่อปอ้งกันประเทศ

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๑๗ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 อังคารท่ี ๒๗ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. 

ทวภิพ 
๒๕๓๓ / กำากับโดย เชิด ทรงศรี / สร้างโดย เชิดไชย
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย ฉตัรชัย เปล่งพานชิ, จันทรจิ์รา 
จูแจ้ง / ความยาว ๑๓๐ นาที

ผลงานท่ี เชิด ทรงศรี ดัดแปลงจาก

นวนิยายเรื่ องดังของทมยันตี เล่าเรื่ องของ  

มณีจันทร ์ลูกสาวของท่านทูตท่ีเพิ่งเดินทางกลับ

มาจากต่างประเทศ วันหนึ่งเธอซื้อกระจกเงาโบราณบานใหญ่มาไว้ 

ท่ีบ้าน แล้วพบว่ากระจกบานนี้สามารถพาเธอย้อนอดีตไปสู่แผ่นดิน

สยามสมยัรชักาลท่ี ๕ ได้ ท่ีนัน่มณจัีนทรไ์ด้พบกับหลวงอัครเทพวรากร 

จนเกิดเปน็ความรกัความผกูพนัของคนต่างภพ ท่ามกลางวิกฤติการณ์

ของสยามในช่วงท่ีชาติตะวันตกกำาลังออกล่าอาณานคิม

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๑๗ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 ศกุร์ท่ี ๒๓ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. 

บุญต้ังไข่
๒๕๓๕ / กำากับโดย อุดม อุดมโรจน์ / สร้างโดย ไท  
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ / นำาแสดงโดย สันติสุข พรหมศิริ, 
จันทร์จิรา จูแจ้ง / ความยาว ๑๐๗ นาที

เรื่องราวของ ชิน ชายหนุ่มท่ีออกมามี

ครอบครัวและลูก โดยไม่เคยคิดจะกลับไปอาศัย

ความร่ำารวยของพอ่มาเปน็ตัวกำาหนดเสน้ทางชีวิต

ของตนเอง เขาและปองขวัญได้ลกูสาวสดุนา่รกั ซึ่งตรงกับท่ีพอ่ของเขา

หวังเอาไว้ เพราะพีน่อ้งคนอ่ืนล้วนมลีกูชายท้ังหมด แต่ชนิกลับไมย่อม

กลับบา้น ทำาใหพ้อ่ของเขาตัดสนิใจสง่คน

ไปชงิตัวหลานสาว ความชุลมนุในศกึครั้งนี้

จึงได้เริ่มขึ้น 

รอบฉาย: อังคารท่ี ๒๐ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 ศกุร์ท่ี ๓๐ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. 

กะโหลกบางตายช้า กะโหลกหนาตายก่อน  
The Dumb Die Fast, The Smart Die Slow  
(Thailand / 1991 / 119 min)

๒๕๓๔ / กำากับโดย มานพ อุดมเดช / สร้างโดย  
ทีเคอาร ์กรุพ๊ / นำาแสดงโดย สรุศกัด์ิ วงษ์ไทย, อังคณา 
ทิมดี, ขจรศกัด์ิ รัตนนสิสัย / ความยาว ๑๑๙ นาที

ภาพยนตร์แนวฟิล์มนัวร์ เล่าเรื่องราว

ของ สลัก กับ ตวง สองโจรท่ีหลบหนกีารจับกมุ

ของตำารวจ เมื่อสลักได้ทำางานท่ีปั๊ มนำามนั เขากลับ

ถกู ชนาง ภรรยาสาวของเจ้าของปั๊ มขูใ่หเ้ปดิเซฟเก็บเงินของสาม ี แต่ 

เขาไม่ยอมให้ความร่วมมือ จนกระท่ังวันหนึ่งตวงได้โคจรมาพบกับ 

พวกเขาท้ังคู่

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๒๓ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 23 Sep / 13.00

 พุธท่ี ๕ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 5 Oct / 15.30

รกัแรกอุม้ 
๒๕๓๑ / กำากับโดย สมจริง ศรีสุภาพ / สร้างโดย  
ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ / นำาแสดงโดย ขจรศักด์ิ  
รัตนนิสสัย, จันทร์ จิรา จูแจ้ง, ด.ญ.ธรรมรักษ์  
ตันติยรักษ์ / ความยาว ๑๐๐ นาที

ผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรก

ของ ขจรศักด์ิ รัตนนิสสัย และ จันทร์จิรา  

จูแจ้ง รวมท้ังเป็นผลงานการกำากับเรื่องแรกของ สมจริง ศรีสุภาพ 

ดัดแปลงจากบทประพันธ์เรื่อง ถึงเจ้าวายร้ายตัวน้อย ของ วดีลดา  

เพียงศิริ เล่าเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่งท่ีต้องเผชิญหน้ากับ

อุปสรรคในการเล้ียงดูลูกนอ้ยท่ีเพิ่งลืมตาดูโลก 

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๒๔ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 เสาร์ท่ี ๑ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

พรกิขี้หนูกับหมูแฮม 
๒๕๓๒ / กำากับโดย สมจริง ศรีสุภาพ / สร้างโดย  
ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ / นำาแสดงโดย ขจรศักด์ิ  
รัตนนสิสัย, จันทร์จิรา จูแจ้ง / ความยาว ๑๑๐ นาที

ผลงานร่วมกันระหว่างผู้กำากับ สมจริง 

ศรีสุภาพ และดารานำา ขจรศกัด์ิ รัตนนสิสัย กับ 

จันทร์จิรา จูแจ้ง ท่ีสานต่อความสำาเร็จจากเรื่อง 

รักแรกอุ้ม เล่าเรื่องราวของ พิม หญิงสาวผูตั้ดสินใจมาเรียนต่อท่ี

สหรัฐอเมริกา แล้วพบว่าแฟนของเธอได้ขายห้องพักให้แก่ชายหนุ่ม

ท่าทางไมน่า่ไว้วางใจท่ีชื่อ จอหน์ ไปแล้ว เธอจึงต้องจำาใจพักอยู่กับเขา

อย่างไม่มีทางเลือก แต่สถานการณ์บังคับท่ีเกิดขึ้นกลับส่งผลให้หนุ่ม

สาวท่ีเริ่มต้นจากความไมล่งรอย ได้มโีอกาสเรียนรู้และเข้าใจกัน

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๒๕ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น.  

 เสาร์ท่ี ๑ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 
ฟลิ์ม ๓๕ มม.
DCP

DCP

DCP

ฟลิม์ ๓๕ มม.

๒๓



ไอ.้.คุณผี  
๒๕๓๔ / กำากับโดย ชนะ คราประยูร / สร้างโดย  
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย สันติสุข พรหมศริิ, 
จินตหรา สุขพัฒน์, ขจรศักด์ิ รัตนนิสสัย / ความยาว  
๑๑๔  นาที

นักศึกษาสาวคนหนึ่งได้รับการช่วยเหลือ

จากชายแปลกหนา้จนรอดพ้นจากการถกูขม่ขนื เธอจึงซาบซึ้งในนำาใจ

ของเขาเป็นอย่างยิ่ง สุดท้ายความจริงกลับปรากฏว่าเขาไม่ใช่คน  

แต่เป็นวิญญาณท่ีตายเพราะถูกคนร้ายยิงผิดตัว เขาจึงอยากให้เธอ 

ช่วยพากลับสู่ร่างเดิม 

รอบฉาย: อังคารท่ี ๒๗ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 ศกุร์ท่ี ๑๔ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

หอบรกัมาหม่ป่า  
๒๕๓๗ / กำากับโดย บณัฑิต ฤทธิถ์กล / สรา้งโดย ไฟว์สตาร ์
โปรดักชัน่  / นำาแสดงโดย จักรกฤษณ ์อำามรตัน,์ จันทรจิ์รา 
จูแจ้ง, วินยั ไกรบุตร, แอน ทองประสม / ความยาว ๑๐๕ 
นาที

ชลิต และ ดนยั ด้ันด้นไปถึงภาคเหนอืเพ่ือ

พิสูจนร์ักแท้ท่ีมต่ีอ ฉวีวรรณ และ ดาหวัน ลูกสาวของ ศริิ นกัธุรกิจผูม้ี

อิทธิพล แต่เหตุการณ์กลับตาลปัตรให้พวกเขาต้องกลายเป็นตัวการ

ลักพาลูกสาวของศิริ ซำายังเกิดการสลับคู่กัน การไล่ล่าสุดอลเวง

ท่ามกลางผนืปา่ท่ีกว้างใหญ่จึงเกิดขึ้น  

รอบฉาย: พุธท่ี ๒๘ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 เสาร์ท่ี ๑๕ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

ต้องปล้น
๒๕๓๓ / กำากับโดย ชูชยั องอาจชยั / สรา้งโดย ไฟว์สตาร ์
โปรดักชัน่ / นำาแสดงโดย อำาพล ลำาพนู, จันทร์จิรา จูแจ้ง, 
พงษ์พัฒน ์วชิรบรรจง, วรเชษฐ ์นิม่สุวรรณ / ความยาว 
๑๐๙ นาที

ก้อง เบิ้ม และ จ้อน สามหนุ่มตัดสินใจ 

ร่วมมอืกันปล้นธนาคาร แต่กลับผดิพลาดจนต้องหนหีวัซุกหวัซุนไปถึง

อพาร์ตเมนต์แหง่หนึ่ง ท้ังสามจึงตัดสินใจจับผูค้นหลายชวิีตในนั้นเปน็

ตัวประกัน 

รอบฉาย: พุธท่ี ๕ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 เสาร์ท่ี ๑๕ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

หลึายชีิวิิต มิตร ชัิยบััญชา 
The Multiverse of Mitr

“เวลาเล่นหนังเขาก็เอาตัวจริง

ของเขาใสเ่ขา้ไปในหนัง จะเล่นเป็นเศรษฐี

หรือยาจก หรือนักเรียนนอก หรือบทท่ีไม่

นา่จะเป็นไปได้ เชน่ พระลอ หรือนักร้อง

ลูกทุ่ง เขาก็ไม่ต้องไปสนใจท่ีจะแสดงบท

เหล่านั้นให้เสียเวลา เขาเป็นเพียง มิตร  

ชัยบัญชา ตัวจริง ไมว่่าจะอยู่ในบทใด ๆ” 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ ์ปราโมช เคยเขียนข้อความข้างต้นไว้เมื่อครั้งท่ี 

มิตร ชิัยบัญชิา ตกบันไดเฮลิคอปเตอร์เสียชีวิตอย่างกะทันหัน 

ขณะถ่ายทำาภาพยนตร์ ในวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๑๓ เพ่ือส่ือให้เห็นถึง

ความนยิมอันมหาศาลของ มติร ชยับญัชา ในฐานะพระเอกอันดับหนึ่ง 

ท่ีแมจ้ะแสดงภาพยนตรม์าแล้วถึงกว่า ๓๐๐ เรื่อง แต่ผูช้มมกัสนใจเพยีง

แต่ว่าจะไปดู มิตร ชัยบัญชา เขาจึงต้องแสดงเป็นตัวเองร่วมไปกับ

บทบาทท่ีได้รับอีกที 

โปรแกรมรำาลึก มติร ชยับัญชา ซ่ึงหอภาพยนตรจั์ดเปน็ประจำา

ทุกเดือนตลุาคม ในปนีีจึ้งได้แสดงใหเ้หน็ถึง พหจัุกรวาล หรอื Multiverse 

ของ มติร ชยับัญชา ในการสวมบทบาทเปน็ตนเองซอ้นทับไปกับบุคคล

ท่ีมีช่ือเสียงได้อย่างมากมายหลายชีวิต ท้ังท่ีมีตัวตนจริง เช่น สุรพล 

สมบัติเจริญ ใน 16 ปีแห่งความหลัง (๒๕๑๑) และ เสือมเหศวร ใน  

จอมโจรมเหศวร (๒๕๑๓) หรือเปน็พระเอกวรรณคดีใน พระอภัยมณี 

(๒๕๐๙) พระลอ (๒๕๑๑) รวมท้ังนวนยิายดังอย่าง อวสานอินทรีแดง 

(๒๕๐๖) กับบทสำาคัญของชีวิต โรม ฤทธไิกร จากนยิายชุด อินทรีแดง 

สามเกลอเจอล่องหน (๒๕๐๙) จากนยิายชุด พล นกิร กิมหงวน และ 

จุฬาตรีคูณ (๒๕๑๐) นอกจากนีย้ังม ีมนต์รักลูกทุ่ง (๒๕๑๓) หนงัไทย

อมตะท่ีได้รบัการนำามาสรา้งใหมอ่ยูบ่อ่ยครั้ง ซึ่งมติรเปน็ผูป้ระเดิมบท 

“ไอ้คล้าว” อันโด่งดังเปน็คนแรก

นอกจากโปรแกรมดังกล่าว ในวันเสาร์ท่ี ๘ ตุลาคม ยังมี 

การจัดโปรแกรมพเิศษเนือ่งในวันครบรอบการเสยีชวิีตของ มติร ชยับญัชา 

ท่ีจะจัดฉายผลงานท่ีเพิ่งได้รับการค้นพบเรื่อง ชายชาตรี (๒๕๐๗)  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหนา้ ๑๙

พระอภัยมณี 
๒๕๐๙ / กำากับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ / สร้าง
โดย ต๊อกบูมภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มติร 
ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว 
๑๑๓ นาที

ภาพยนตร์ท่ีสร้างจากบทประพันธ์เรื่องดังของสุนทรภู่ เล่า

เร่ืองราวของพระอภัยมณีท่ีถูกผีเส้ือสมุทรลักพาตัวมาไว้ในถำา แม้จะ

ไมย่นิยอมแต่พระอภัยมณกัีบผเีสื้อสมทุรก็มสีมัพนัธกั์นจนเกิดบุตรชาย

ชื่อว่า สินสมุทร วันหนึ่ง เมื่อสินสมุทรพบครอบครัวเงือกโดยบังเอิญ 

แผนการหลบหนผีเีสื้อสมทุรของพระอภัยมณีจึงเริ่มต้นขึ้น

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๖ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 พฤหสับดีท่ี ๑๓ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

DCP

DCP

DCP

สนับสนุนไฟล์ภาพยนตร์โดย

สนับสนุนไฟล์ภาพยนตร์โดย

สนับสนุนไฟล์ภาพยนตร์โดย



มนต์รกัลูกทุ่ง
๒๕๑๓ / กำากับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ / สร้างโดย รุ่งสุริยาภาพยนตร์ / นำาแสดง
โดย มติร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๕๐ นาที

อมตะภาพยนตรท่ี์สร้างสถิติเข้าฉายติดต่อกันนานถึง ๖ เดือน 

เมื่อป ีพ.ศ. ๒๕๑๓ เร่ืองราวความรกัท่ีถกูกีดกันเพราะความแตกต่างทาง

ฐานะระหว่าง คล้าว หนุม่ชาวนาผูย้ากไร ้กับ ทองกวาว ลกูสาวคนสวย

ของ ทองก้อน เศรษฐใีนหมูบ่้าน ท่ามกลางบรรยากาศแหง่ท้องนาและ

มนตร์เพลงลูกทุ่ง ซึ่งยังคงประทับอยู่ในใจแฟนหนงัไทยมาทุกยุค

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๖ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 อาทิตย์ท่ี ๑๖ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

จฬุาตรคีูณ
๒๕๑๐ / กำากับโดย ดอกดิน กัญญามาลย ์/ สร้างโดย วัฒนภาพยนตร์ / นำาแสดง
โดย มติร ชัยบัญชา, สมบัติ เมทะน,ี เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๐๔ นาที

ภาพยนตรท่ี์ดัดแปลงจากนยิายดังของ พนมเทียน เล่าเรื่องราว

ของ อริยวรรต จอมกษัตริย์แห่งมคธ ปรารถนาจะรวมชมพูทวีป 

ให้เป็นหนึ่ง เขากรีฑาทัพตีแต่ละเมืองแตกพ่าย จนถึงริมแม่นำาคงคา 

คืนหนึง่ อรยิวรรตตัดสนิใจปลอมตัวเปน็ฤาษีเข้าไปในกรุงพาราณสเีพื่อ

ตามหานางในความฝนั ก่อนจะรู้ว่าแท้จริงแล้วนางคือ ดารารายพลิาส 

บุตรีแหง่กษัตริย์กรุงพาราณสี ผูเ้ปน็คู่หมั้นของคู่ปรับเขาเอง

รอบฉาย: อังคารท่ี ๑๑ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 อังคารท่ี ๒๕ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

อวสานอนิทรแีดง
๒๕๐๖ / กำากับโดย เนรมติ / สรา้งโดย ดสุติภาพยนตร ์/ 
นำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / 
ความยาว ๙๘ นาที

หนึ่งในภาพยนตร์ชุดอินทรีแดง เมื่อ 

โรม ฤทธไิกร หนุม่เจ้าสำาราญผูเ้บื้องหลังเป็น 

อินทรแีดง วีรบุรุษนอกระบบท่ีออกจัดการเหล่าร้ายอย่างลับ ๆ โดย

เฉพาะเมื่อเกิดมีกลุ่มโจรท่ีชื่อว่า โบว์ดำา ออกมาอาละวาด ในขณะท่ี 

ตัวเขาเองก็ถกูตามล่าโดยบรรดาตำารวจจากการทำาตัวอยูเ่หนอืกฎหมาย 

รอบฉาย: อังคารท่ี ๑๑ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 เสาร์ท่ี ๒๒ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

สามเกลอเจอล่องหน 
๒๕๐๙ / กำากับโดย ฉลวย ศรีรัตนา / สร้างโดย ศรีโรจนภ์าพยนตร์ / นำาแสดง
โดย มติร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๐๗ นาที

จากนยิายชุดเรื่องดังของ ป. อินทรปาลิต เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อ

สามเกลอ พล นกิร และกิมหงวน ต้องต่อกรกับสายลับล่องหน ซึ่งฝา่ย

ผู้ก่อการร้ายส่งเข้ามาสังหาร ดร.ดิเรก นักวิทยาศาสตร์คนสำาคัญ 

ของไทย แมจ้ะสามารถหยุดยั้งแผนรา้ยนีไ้ด้ แต่ปญัหากลับเกิดขึ้นเมื่อ

สามเกลอพบว่าสายลับล่องหนเปน็สาวสวยท่ีทำาใหพ้วกเขาต้องหว่ันไหว

รอบฉาย: พุธท่ี ๑๒ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 ศกุร์ท่ี ๒๑ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

จอมโจรมเหศวร 
๒๕๑๓ / กำากับโดย อนุมาศ บุนนาค /  
สร้างโดย พลสัณห์ภาพยนตร์ / นำาแสดง 
โดย มติร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ /  
ความยาว  ๑๔๓ นาที 

ศวร เภรี ต้องระหกระเหินหนีการตามล่าของ หมื่นชน  

ผูล้อบสังหารผูใ้หญ่สุข พ่อของเขา แต่โชคชะตาพลิกผนัใหเ้ขาเข้าไป

เป็นพรรคพวกของ เสือฝ้าย จอมโจรชื่อกระฉ่อน แม้ในตอนแรกจะ 

เป็นเพียงลูกไล่ภายในชุมเสือ แต่เหตุการณ์ต่าง ๆ ก็นำาพาให้ศวรได้

พสิจูนต์นเองจนขึ้นเปน็มอืขวาเสอืฝา้ยและได้รบัฉายาว่า เสอืมเหศวร 

รอบฉาย: พุธท่ี ๑๒ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 เสาร์ท่ี ๒๒ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

พระลอ
๒๕๑๑ / กำากับโดย ไถง สุวรรณทัต /  
สร้างโดย สุริยะเทพภาพยนตร์ / นำาแสดง
โดย มติร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / 
ความยาว ๑๒๖ นาที 

ผลงานภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงจากวรรณคดีเรื่ องเอก มิตร  

ชยับัญชา รบับทเปน็ พระลอดิลกราช โอรสกษัตรย์ิแหง่เมอืงแมนสรวง

ผูไ้ด้รบัการร่ำาลือไปท่ัวสารทิศในเรื่องรูปโฉมอันงดงาม วันหนึ่ง พระลอ

ได้ฟังพรรณนาถึงความงามของ พระเพื่อน และ พระแพง สองพี่นอ้ง

เจ้าหญงิแหง่เมอืงสรอง พระลอจึงออกเดินทางมุง่หนา้ตามหาเจ้าหญิง 

เป็นจุดเริ่มต้นไปสู่โศกนาฏกรรมความรักครั้งยิ่งใหญ่ท่ีกลายเป็น

ตำานาน

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๑๓ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 อังคารท่ี ๒๕ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

16 ปีแหง่ความหลัง
๒๕๑๑ / กำากับโดย อนมุาศ บุนนาค / สรา้ง
โดย รามาภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย มติร 
ชยับญัชา, เพชรา เชาวราษฎร ์/ ความยาว 
๑๑๓ นาที

ภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงจาก

ประวัติของราชาลูกทุ่งคนดัง สุรพล สมบัติเจริญ ซึ่งรับบทโดย มิตร  

ชยับญัชา เล่าเรื่องราวชวิีตต้ังแต่ก่อนเขา้มาในวงการเพลง กระท่ังได้มี

โอกาสแสดงความสามารถในการแต่งเพลงและเสยีงรอ้งท่ีสะกดคนฟงั 

แต่ช่ือเสียงและเงินทองมากมายนั้นกลับกลายเป็นอุปสรรคความรัก 

จนกล่ันออกมาเปน็เพลงลูกทุ่งอมตะ “๑๖ ปแีหง่ความหลัง”

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๑๖ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 ศกุร์ท่ี ๒๑ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

๒๕



เป๊�ยก โปสเตอร ์๙๐+

เนื่องในวาระท่ี เป๊ียก โปสัเตอร์ หรือ 

สมบูรณ์สุข นิยมศิริ คนทำาหนังชั้นครูของไทย  

จะมีอายุครบ ๙๐ ปี ในวันท่ี ๑๘ ตุลาคมนี้  

หอภาพยนตร์จึงได้เตรียมจัดนิทรรศการเพ่ือ

เฉลิมฉลองโอกาสพิเศษดังกล่าว โดยจะจัดฉาย

ผลงานการกำากับภาพยนตร์ของเขาควบคู่กันไป และนี่คือภาพยนตร์ 

๕ เรื่องท่ีจะประเดิมฉายในเดือนแรก ก่อนท่ีจะมอีีกหลายเรื่องตามมา

ใหร้ับชมในเดือนต่อ ๆ ไป ตลอดช่วงเวลาของการจัดนทิรรศการ

ชู้ Chu  
(Thailand / 1972 / 147 min)

๒๕๑๕ / กำากับโดย เปี๊ ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย 
เปี๊ ยก โปสเตอร์ / นำาแสดงโดย มานพ อัศวเทพ, 
วันดี ศรตีรงั, กรุง ศรวิีไล / ความยาว ๑๔๗ นาที

ผลงานเรื่องสำาคัญของ เปี๊ ยก โปสเตอร ์ท่ีได้รบัรางวัลพเิศษใน

มหกรรมภาพยนตรเ์อเชยี-แปซิฟิก ครัง้ท่ี ๑๙ เล่าเรื่องราวของ เชงิ ชาย

หนุ่มผู้อยู่เพียงลำาพังบนเกาะ ท่ีได้ช่วยหญิงสาวชื่อ เรียม ไว้จากการ 

จมนำา กระท่ังอยู่กินมีลูกด้วยกัน วันหนึ่งเชิงถูกพิษสาหร่ายเข้าท่ีตา

ระหว่างงมหาไข่มุก เรียมจึงต้องไปยังเกาะเพื่อตามหมอมารักษา แต่

กลับพบ เทพ คนรักเก่า แผนร้ายท่ีหวังฮุบไข่มกุจากเชิงจึงเริ่มขึ้น

รอบฉาย: อังคารท่ี ๑๘ ตุลาคม เวลา ๑๔.๐๐ น. Tue 18 Oct / 14.00

 เสาร์ท่ี ๒๙ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sat 29 Oct / 15.30

สะพานรกัสารสิน 
๒๕๓๐ / กำากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร ์/ สรา้งโดย ไฟว์สตาร ์โปรดักช่ัน / นำาแสดง
โดย รอน บรรจงสร้าง, จินตหรา สุขพัฒน,์ สะอาด เปี่ยมพงศส์านต์ / ความยาว 
๑๒๑ นาที

ภาพยนตรท่ี์ดัดแปลงจากโศกนาฏกรรมความรกัของหนุม่สาว

ชาวภเูก็ต เรื่องราวของ ธำารงค์ ชายหนุม่ผูม้อีาชีพขับรถสองแถวและ

รับจ้างกรีดยาง เขาชอบพอกับ อ๋ิว นักศึกษาวิทยาลัยครู แต่พ่อของ 

อ๋ิวกลับพยายามแยกท้ังคู่จากกัน ท้ังคู่จึงตัดสนิใจท่ีจะกระโดดสะพาน

สารสิน เพื่อไมใ่หใ้ครพรากพวกเขาออกจากกันได้อีกต่อไป

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๒๐ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 เสาร์ท่ี ๒๙ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

เงาราห ู
๒๕๑๙ / กำากับโดย เปี๊ ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย ทิตยาภาพยนตร์ / นำาแสดง 
โดย จีระศกัด์ิ อิศรางกูร ณ อยุธยา, เนาวรัตน ์ยุกตะนนัท์, เปยีทิพย์ คุ้มวงศ ์/ 
ความยาว ๑๔๖ นาที

สไบทอง หญิงสาวผู้กำาพร้าซึ่งมาอยู่กับ มัลลิกา ผู้อุปการะ 

สง่เสียใหเ้ธอได้เรยีน และทำาหนา้ท่ีจัดหาคู่ครองใหแ้ก่เธอด้วย สไบทอง

ถูกสามท่ีีเปน็แต่เพียงในนามขืนใจอย่างทารุณ จนมสี่วนทำาใหเ้ธอเปน็

โรคประสาท ทอม ลูกชายของ ทิว ซึ่งเปน็สามขีองมลัลิกาได้ช่วยเหลือ

เธอไว้ เมื่อหายดีแล้ว เธอจึงมใีจใหแ้ก่ทอมผูท่ี้หวังดีต่อเธออย่างดียิ่ง   

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๒๐ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 อาทิตย์ท่ี ๓๐ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

เงาะป่า
๒๕๒๓ / กำากับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ุยุคล, เปี๊ ยก 
โปสเตอร์ / สร้างโดย อัศวินภาพยนตร์, ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย  
จตุพล ภอูภิรมย์, ภิญโญ ปานนุย้, ศศธิร ปยิะกาญจน ์/ ความยาว ๑๑๒  นาที

ผลงานการกำากับร่วมกันระหว่าง พระเจ้าวรวงศเ์ธอ พระองค์

เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล และ เปี๊ ยก โปสเตอร ์ เพื่อถ่ายทอดบทละครร้อง 

พระราชนพินธใ์นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เร่ือง 

“เงาะป่า” ให้ออกมาเป็นภาษาภาพยนตร์ไทยสมัยใหม่ เล่าเร่ืองราว

ของ ซมพลา เงาะหนุม่ผูเ้ปน็ท่ีหมายปองของสาว ๆ  แต่เขากลับมใีจให ้

ลำาหบั เพียงคนเดียว 

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๒๓ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 พุธท่ี ๒๖ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

คู่หู
๒๕๑๗ / กำากับโดย เปี๊ ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย เปี๊ ยก โปสเตอร์ฟิล์ม / นำาแสดง
โดย ไพโรจน ์ใจสิงห,์ ศนัสนย์ี วัฒนานกูุล, อุเทน บุญยงค์, ดวงใจ หทัยกาญจน ์/ 
ความยาว ๑๑๐ นาที

ครูพละหนุ่มถูกไล่ล่าจากกลุ่มนักเลงโดยท่ีเขาก็ไม่รู้สาเหตุ 

ระหว่างหนกีารตามล่า เขาได้ผกูมติรกับชายหนุม่ตาบอดท่ีช่วยใหเ้ขา

สามารถหนีจากกลุ่มนักเลงได้ จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพ 

ท่ีท้ังสองต้องช่วยกันจัดการกับกลุ่มนกัเลงท่ีตามรังควานไมส่ิ้นสุด   

รอบฉาย: พุธท่ี ๒๖ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อาทิตย์ท่ี ๓๐ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ดูหนังคลึาสสิักกับั 
กิตติศัักดิ� สุวิรรณโภคิน

ลมเยาวราช 
๒๕๔๖ / กำากับโดย ชูเกียรติ ศักด์ิวีระกุล / 
นำาแสดงโดย สรพงศ์  ชาตรี ,  สิริยากร  
พุกกะเวส, ปวีณ ล้ีชาญกุล, พิมพ์พรรณ  
บูรณะพิมพ์ / ความยาว ๔๗ นาที 

ภาพยนตร์สั้นสมัยเป็นนักศึกษาของ ชูเกียรติ ศักด์ิวีระกุล  

เล่าเร่ืองราวความสัมพันธ์ของครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนในย่าน

เยาวราช ผา่นตัวละครเด็กหนุม่กำาพรา้ท่ีอาศยัอยูกั่บอามา่และนา้สาว

ผูอ้อกจากบา้นไปนานก่อนจะกลับมาพรอ้มเด็กในท้อง

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๗ ตุลาคม เวลา ๑๔.๐๐ น. 

(สนทนาหลังจบภาพยนตร์กับนักวิจารณ์ชั้นครู  

กิตติศกัด์ิ สุวรรณโภคิน พิรอ้มชิมภัาพิยนิตรร์อบเซอรไ์พิรสั)์

DCP

DCP

DCP

DCP

DCP

๒๖



DCP

โปรแกรมภาพยนตรโ์ลึก 

ภาพยนตรเ์ยอรมัน
สนบัสนนุโดย สถาบันเกอเธ ่ประเทศไทย

Willkommen bei den Hartmanns  
(Welcome to Germany)  
(Germany / 2016 / 116 min)

๒๕๕๙ / กำากับโดย Simon Verhoeven / นำาแสดงโดย 
Senta Berger, Heiner Lauterbach, Florian David  
Fitz / ความยาว ๑๑๖ นาที (ภาษาเยอรมนั คำาบรรยาย
ภาษาไทยและอังกฤษ)

ภาพยนตรแ์นวดรามา-คอเมดี ถ่ายทอดเรื่องราวความวุ่นวาย

ของครอบครัวหนึ่งท่ีเพิ่งรับ ดิยัลโล ผู้อพยพชาวไนจีเรียเข้ามาใน

ครอบครัว ซึ่งเขาต้องเผชิญหน้าท้ังกับการถูกเหยียดเช้ือชาติ ความ 

ยุ่งยากต่อระบบเอกสารทางราชการ ตลอดจนความหวาดระแวงของ

ผูค้นท่ีอยู่รายล้อม

รอบฉาย: อาทิตยท่ี์ ๑๑ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 11 Sep / 13.00

 อังคารท่ี ๒๐ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 20 Sep / 15.30    

Tschick (Goodbye Berlin) 
๒๕๕๙ / กำากับโดย Fatih Akin / นำาแสดงโดย Tristan 
Göbel, Aniya Wende, Justina Humpf / ความยาว ๙๓ 
นาที (ภาษาเยอรมนั คำาบรรยายภาษาไทย)

ในช่วงใกล้ปดิเทอมฤดูร้อน ไมค์ เด็กหนุม่

วัย ๑๔ ป ีเพิ่งทำาความรู้จักกับ ชิค เพื่อนนกัเรียน

ใหม่ ผู้ซึ่งย้ายมาจากพื้นท่ีห่างไกลของรัสเซีย วันหนึ่งชิคปรากฏตัว 

ท่ีหน้าบ้านของไมค์พร้อมกับรถยนต์ท่ีเพิ่งขโมยมา หลังจากนั้นเรื่อง 

นา่ต่ืนเต้นก็ได้เริ่มต้นขึ้น

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๒ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 ศกุร์ท่ี ๒๘ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.   

ภาพยนตรส์เปน
สนบัสนนุโดย 
สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำาประเทศไทย

Martín (Hache)  
(Spain, Argentina / 1997 / 123 min)

๒๕๔๐ / กำากับโดย Adolfo Aristarain / นำาแสดง
โดย Federico Luppi, Juan Diego Botto, Eusebio 
Poncela / ความยาว ๑๒๓ นาที (ภาษาสเปน  
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภายหลังจาก อาร์เจนตินา มาร์ติน 

เสพยาเกินขนาดจนเกือบเสียชีวิต แม่ได้ส่งเขาให้ไปอยู่กรุงมาดริด 

กับพ่อ ผูเ้ปน็ผูก้ำากับภาพยนตร์ชื่อดัง ซึ่งกำาลังพักอาศยัอยู่กับ อลิเซีย 

หญิงคนรักใหม ่และ ดันเต เพื่อนนกัแสดง

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๑๑ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 11 Sep / 15.30

 พฤหสับดีท่ี ๒๙ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 29 Sep / 13.00    

La lengua de las mariposas (Butterfly)  
(Spain / 1999 / 96 min)

๒๕๔๒ / กำากับโดย José Luis Cuerda / นำาแสดง
โดย Manuel Lozano, Fernando Fernán Gómez, 
Uxía Blanco / ความยาว ๙๖ นาที (ภาษาสเปนและ
กาลิเซีย คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์แนวก้าวข้ามพ้นวัยท่ี

ถ่ายทอดเรื่องราวในช่วงเวลาท่ีสเปนเปล่ียน

ผา่นไปสู่ระบบฟาสซิสต์ เมื่อวันหนึ่ง มอนโช พบว่าคุณครูของเขาถูก

จับกุมด้วยข้อหาเปน็ปฏิปกัษ์ต่อระบอบการปกครองของประเทศ

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๙ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 9 Oct / 13.00

ภาพยนตรจ์ากโปรแกรมพิเศษ Spanish Film 
Festival 2022
Las niñas (Schoolgirls)  
(Spain / 2020 / 97 min) 

๒๕๖๓ / กำากับโดย Pilar Palomero / นำาแสดงโดย 
Andrea Fandos, Natalia de Molina, Zoe Arnao / 
ความยาว ๙๗ นาที (ภาษาสเปนและกาตาลัน  
คำาบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ) 

ผลงานรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

จากเวที Goya Awards ประจำาปี ค.ศ. ๒๐๒๑ ถ่ายทอดเรื่องราวใน

โรงเรียนคอนแวนต์แห่งหนึ่ง ว่าด้วย ซีเลีย เด็กหญิงเรียนดี ผู้อยู่ใน 

ความดแูลอย่างทะนถุนอมของคณุแมเ่ล้ียงเด่ียว แต่การมาถึงของเพื่อน

รว่มชัน้เรยีนคนใหม ่ได้เปดิประตูใหเ้ธอก้าวเขา้ไปเผชญิทดลองใชช้วิีต

ในโลกอีกใบ แม้จะนำาไปสู่ความขัดแย้งกับแม่ ตลอดจนสูญเสียพื้นท่ี

ปลอดภัยของตนเองก็ตาม  

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๒๓ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 23 Oct / 13.00 

กิจกรรมวิันอนุรกัษ์์ภาพยนตรไ์ทย 

เขาชื่อกานต์  
๒๕๑๖ / กำากับโดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย 
ละโว้ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สรพงศ ์ชาตร,ี นยันา 
ชีวานนัท์, ภิญโญ ทองเจือ / ความยาว ๑๕๓ นาที

ภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงมาจากบท

ประพันธข์อง สุวรรณี สุคนธา และเปน็ผลงานการแสดงเรื่องสำาคัญใน

ยุคแรกของ สรพงศ ์ชาตรี ในบทบาท หมอกานต์ หมอหนุม่ท่ีเลือกไป

ทำางานเป็นหมอชนบท ท่ีนั่นไม่ใช่แค่ต้องดูแลรักษาคนไข้ เขายังต้อง

รบัมอืกับเหล่าขา้ราชการในท้องถ่ิน จนกลายเปน็การต่อสูเ้ชงิอุดมการณ์

ท่ีดุเดือด แต่เขายังคงต้ังมั่นว่าจะสู้กับระบบคอร์รัปชันนีจ้นตัวตาย

รอบฉาย: อังคารท่ี ๔ ตุลาคม 

๑๔.๐๐ น. พธิปีระกาศขึ้นทะเบยีนมรดกภาพยนตร์ของชาติ คร้ังท่ี ๑๒

๑๕.๐๐ น. ฉาย เขาชื่อกานต์ 

๒๗



ภาพยนตรฝ์รัง่เศส
สนบัสนนุโดย สถานเอกอัครราชทูต

ฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย, สถาบันฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย

Compartiment tueurs  
(The Sleeping Car Murders)  
(France / 1965 / 95 min)

๒๕๐๘ / กำากับโดย Costa-Gavras / นำาแสดงโดย Yves 
Montand, Catherine Allégret, Jacques Perrin, 
Simone Signoret / ความยาว ๙๕ นาที (ภาษาฝรั่งเศส 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์เรื่องแรกของ คอสตา-กาฟราส ผู้กำากับคนสำาคัญ

ของฝรั่งเศส เล่าเรื่องราวบนรถไฟขบวนหนึ่ง ซึ่งเดินทางจากเมือง 

มาร์แซย์ไปยังกรุงปารีส เมื่อถึงท่ีหมาย ผู้โดยสารสาวคนหนึ่งกลับถูก

พบเป็นศพอยู่บนท่ีนอน เจ้าหน้าท่ีตำารวจนำาโดยสารวัตรกราซซี  

ทำาการสอบสวนผู้โดยสารท่ีเหลือ แต่เมื่อการสอบสวนดำาเนินไป 

เรื่อย ๆ  ผูโ้ดยสารรายอ่ืน ๆ กลับเริ่มเสียชีวิตไปทีละคน 

รอบฉาย: อังคารท่ี ๖ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 6 Sep / 13.00

 อาทิตยท่ี์ ๑๘ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 18 Sep / 13.00  

Conte d'été (A Summer's Tale)  
(France / 1996 / 113 min)

๒๕๓๙ / กำากับโดย Éric Rohmer / นำาแสดงโดย Melvil 
Poupaud, Amanda Langlet, Gwenaëlle Simon / 
ความยาว ๑๑๓ นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษา
ไทยและอังกฤษ)

ผลงานลำาดับท่ี ๓ ในหนงัชุด “Tales of the Four Seasons” ของ 

ผูก้ำากับฝร่ังเศส อีริก โรหแ์มร ์เล่าเรื่องความสมัพันธแ์สนสบัสนและซบั

ซอ้นของหนุม่สาวท่ีมาพบกันบนชายหาดท่ีเมอืงตากอากาศในฤดรูอ้น

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๒ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 2 Oct / 15.30

 พุธท่ี ๑๙ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 19 Oct / 15.30    

ภาพยนตรญ่ี์ปุ่น
สนบัสนนุโดย เจแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯ

Juvenile Boys Meet the Future 
๒๕๔๓ / กำากับโดย YAMAZAKI Takashi / นำาแสดงโดย 
KATORI Shingo, SAKAI Miki, SUZUKI Anne / ความยาว 
๑๐๐ นาที (ภาษาญ่ีปุน่ คำาบรรยายภาษาไทย)

ขณะออกค่ายในช่วงหนา้รอ้นป ีค.ศ. ๒๐๐๐ 

ยูสึเกะ เด็กชายชั้นประถมและเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

มองเหน็แสงจ้าเหนอืยอดต้นไมใ้นปา่ พวกเขาว่ิงตรง

ไปยังแสงนั้นและพบว่ามีลูกโลหะลึกลับขนาดเล็กหล่นอยู่ เมื่อยูสึเกะ

เอ้ือมมือไปแตะมันได้มีดวงตาหลายดวงยื่นออกมาและส่งเสียงว่า  

“ฉันคือเตตร้า”  

รอบฉาย: อังคารท่ี ๖ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๑๕ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น.       

Nabbie's Love  
๒๕๔๒ / กำากับโดย NAKAE Yuji / นำาแสดงโดย 
NISHIDA Naomi, MURAKAMI Jun, TAIRA Tomi /  
ความยาว ๙๒ นาที (ภาษาญีปุ่น่ คำาบรรยายภาษาไทย)

นานาโกะ ลาออกจากงานท่ีโตเกียวเพื่อ

กลับไปยังเกาะบ้านเกิด ซึ่งปูกั่บย่าของเธอยังคง

อาศัยอยู่ วันหนึ่งเธอเห็นย่าสวมกอดอยู่กับชาย

แปลกหน้า เรื่องฉาวนี้แพร่สะพัดไปท้ังเกาะ จนเกิดการประชุมและ

ตัดสนิใหขั้บไล่ชายแปลกหนา้ออกไปจากเกาะ ภายหลังปูข่องนานาโกะ

เล่าให้ฟังว่า เขาคือคนรักเก่าของย่าเมื่อ ๖๐ ปีก่อน แต่ถูกครอบครัว

กีดกัน ทว่าเธอไมเ่คยลืม ซำายังเขียนจดหมายถึงเขาปลีะฉบับ

รอบฉาย:  อาทิตย์ท่ี ๙ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พุธท่ี ๑๙ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.    

 

ภาพยนตรอ์หิรา่น
สนบัสนนุโดย ศนูย์วัฒนธรรม 

สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรฐัอิสลามแหง่อิหรา่น ประจำากรุงเทพฯ

Vilaieha (Villa Dwellers)  
(Iran / 2017 / 95 min)

๒๕๖๐ / กำากับโดย Monir Gheidi / นำาแสดงโดย 
Tannaz Tabatabaei, Parinaz Izadyar, Soraya 
Ghasemi / ความยาว ๙๕ นาที (ภาษาเปอร์เซีย  
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ในระหว่างสงครามอิหร่านและอิรัก  

มักจะมีครอบครัวของทหารอิหร่านมาพักอาศัยอยู่บริเวณศูนย์กลาง

ของกองทัพเพื่อรอคอยเยี่ยมคนท่ีพวกเขารัก เช่นเดียวกับ อาซิส  

หญิงวัยกลางคนผูเ้ดินทางมา ณ สถานท่ีดังกล่าว เพื่อหวังจะได้พบกับ

ลูกชายผูก้ำาลังสู้รบอยู่บริเวณแนวหนา้

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๑๕ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 15 Sep / 13.00

 พฤหสับดีท่ี ๒๙ กันยายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 29 Sep / 15.30     

Track 143  
(Iran / 2014 / 94 min)

๒๕๕๗ / กำากับโดย Narges Abyar / นำาแสดงโดย 
Merila Zare'I, Mehran Ahmadi, Gelare Abasi /  
ความยาว ๙๔ นาที (ภาษาเปอร์เซีย คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

โอลฟัต ได้รับจดหมายจาก โยโนส 

ลูกชายของตัวเอง ซึ่งมขี้อความระบุว่า เขาและเพื่อน ๆ จะสมคัรเข้า

ร่วมรบในสงคราม วันหนึ่งเมื่อทราบข่าวความล้มเหลวของปฏิบัติการ

วัลฟัจญ์ ซ่ึงมีการจับทหารอิหร่านมาเป็นเชลย เธอจึงเฝ้ารอคอย 

ขา่วการประกาศรายชื่อของลูกชาย โดยผกูวิทยุไว้ท่ีหลังและพกติดตัว

ไปทุกท่ี   

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๑๔ ตุลาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 14 Oct / 15.30

 ศกุร์ท่ี ๒๘ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.  Fri 28 Oct / 13.00      

ฟลิม์ ๑๖ มม.

ฟลิม์ ๑๖ มม.

๒๖
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จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสารอาทิตย

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสารอาทิตย

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

13.00 น. 
หมอนรถไฟ
15.30 น. 
ผเีสือ้และดอกไม

13.00 น. 
เทวดาทาจะเทง?
15.30 น. 
คนหอนขีเ้รือ้น 
ในคนืเดือนเส้ียว

13.00 น. 
Villa Dwellers
15.30 น. 
Juvenile Boys 
Meet the Future

13.00 น. 
ฉลยุหิน 
คนไขสดุขอบโลก
15.30 น. 
รักสยามเทาฟา

13.00 น. 
กอดคอกนัแหวว
15.30 น. 
รักสยามเทาฟา

13.00 น. 
The Sleeping 
Car Murders
15.30 น. 
Juvenile Boys 
Meet the Future

13.00 น. 
ไอผาง ร.ฟ.ท.
15.30 น. 
ผเีสือ้และดอกไม

วนัสถาปนา
หอภาพยนตร

13.00 น. 
Wish Us Luck 
ขอใหเราโชคดี
15.30 น. 
Compartment 
No. 6

13.00 น. 
แอบคนขางบาน
15.30 น. 
สวมซอนผี

13.00 น. 
ยวุชนทหาร 
เปดเทอมไปรบ
15.30 น. 
ทวภิพ

13.00 น. 
Welcome to 
Germany
15.30 น. 
Martín (Hache)

13.00 น. 
Train Kyiv-War
15.30 น. 
หมอนรถไฟ

13.00 น. 
คนหอนขีเ้รือ้น 
ในคนืเดอืนเส้ียว
15.30 น. 
สวมซอนผี

13.00 น. 
กอดคอกนัแหวว
15.30 น. 
หอบรกัมาหมปา

13.00 น. 
Martín (Hache)
15.30 น. 
Villa Dwellers

13.00 น. 
ฉลยุหิน 
คนไขสดุขอบโลก
15.30 น. 
บญุตัง้ไข

13.00 น. 
รักแรกอุม
15.30 น. 
พรกิขีห้นกัูบหมแูฮม

13.00 น. 
ไอ..คณุผ ี
15.30 น. 
Track 143

13.00 น. 
Butterfly
15.30 น. 
Nabbie's Love

13.00 น. 
พระอภยัมณี
15.30 น. 
พระลอ

13.00 น. 
สามเกลอเจอลองหน
15.30 น. 
จอมโจรมเหศวร

13.00 น. 
จฬุาตรีคณู
15.30 น. 
อวสานอินทรีแดง

13.00 น. 
สะพานรักสารสนิ
15.30 น. 
เงาราหู

13.00 น. 
เงาะปา
15.30 น. 
คูหู

13.00 น. 
ตองปลน
15.30 น. 
หอบรกัมาหมปา

13.00 น. 
สะพานรักสารสนิ
15.30 น. 
ชู

13.00 น. 
Nabbie's Love
15.30 น. 
A Summer's Tale

13.00 น. 
16 ปแหงความหลัง
15.30 น. 
สามเกลอเจอลองหน

กจิกรรม
เปดนทิรรศการ 

เปยก โปสเตอร 90+ 

13.00 น. 
Track 143
15.30 น. 
Goodbye Berlin

13.00 น. 
อวสานอินทรีแดง
15.30 น. 
จอมโจรมเหศวร

13.00 น. 
จฬุาตรีคณู
15.30 น. 
พระลอ

13.00 น. 
Schoolgirls
15.30 น. 
เงาะปา

13.00 น. 
16 ปแหงความหลัง
15.30 น. 
มนตรักลูกทุง

13.00 น. 
คูหู
15.30 น. 
เงาราหู

13.00 น. 
แอบคนขางบาน
15.30 น. 
เทวดาทาจะเทง?

13.00 น. 
ไอผาง ร.ฟ.ท.
15.30 น. 
Wish Us Luck 
ขอใหเราโชคดี

13.00 น. 
กะโหลกบางตายชา 
กะโหลกหนาตายกอน
15.30 น. 
ทวภิพ

13.00 น. 
ตองปลน
15.30 น. 
กะโหลกบางตายชา 
กะโหลกหนาตายกอน

13.00 น. 
พระอภยัมณี
15.30 น. 
มนตรักลูกทุง

13.00 น. 
The Sleeping 
Car Murders
15.30 น. 
Compartment 
No. 6

13.00 น. 
Miss Wonton
15.30 น. 
พรกิขีห้นกัูบหมแูฮม

13.00 น. 
บญุตัง้ไข
15.30 น. 
Welcome to 
Germany

13.00 น. 
Goodbye Berlin 
15.30 น. 
A Summer's Tale

14.00 น. 
พิธีขึน้ทะเบยีน

มรดกภาพยนตรของชาติ
15.00 น. 

เขาชือ่กานต

13.00 น. 
ไอ..คณุผี
15.30 น. 
ยวุชนทหาร 
เปดเทอมไปรบ

14.00 น. 
กจิกรรมรำลึก
มติร ชยับญัชา

โปรแกรม รถไฟสายภาพยนตร Railway Cinema รำลึก วิโรจน ทองชิว ลานดารา ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย และ จันทรจิรา จูแจง

Archives: Double Bill โปรแกรมภาพยนตรโลกเปยก โปสเตอร 90+หลายชีวิต มิตร ชัยบัญชา The Multiverse of Mitr

14.00 น. 
ดูหนังคลาสสิก กับ 

กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
ลมเยาวราช

+ Surprise Film

กจิกรรม
วนัมรดกโสตทัศนโลก

13.00 น. 
รักแรกอุม
ลานดารา 

ขจรศกัดิ ์รตันนสิสยั
และ จนัทรจิรา จูแจง

10.30 น. 
ทึง่! หนงัโลก
Sátántangó

14.00 น. 
Battleship 
Potemkin

14.00 น. 
ชู
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