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รายงาน	
 รถโรงหนงั ปทุมธาน-ีนครนายก ๒ จังหวัด

สุดท้ายของภาคกลาง 
 ประมวลกิจกรรมเดือนสิงหาคม–ตุลาคม 

๒๕๖๕ 
 ภาพยนตร์ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเปน็ 

มรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำาป ี๒๕๖๕

คลัังอนุรกัษ์์
 ผูค้นและบ้านเมอืงนครปฐมในหนงั 

บันทึกงานบวชป ี๒๕๐๗

ห้อ้งสมุุดแลัะโสตทััศนสถาน	เชิิด	ทัรงศรี
 สมาร์ตโฟนในบทบาทการสร้างภาพยนตร์

บทัความุพิิเศษ์
 การทำาจดหมายเหตุส่วนบุคคล ตอนท่ี ๖  

การทำาความสะอาด ดูแล และจัดการวัตถุต่าง ๆ

นิทัรรศการแลัะพิิพิิธภััณฑ์์
 เปี�ยกโปสเตอร ์90+ นทิรรศการฉลองวาระ ๙๐ ป ี

ของนกัเขียนใบปดิและผูก้ำากับภาพยนตร์ชั้นครู
 ประติมากรรม กำาแพงดอกดิน 

กิจกรรมุ
 ๑๐๐ ป ีสักกะ จารุจินดา ศลิปนิผูว้าดชีวิต 

บนแผน่ฟิล์ม
 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 

ครั้งท่ี ๑๘

โปรแกรมุฉายภัาพิยนตร	์

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฉบับปิดปี ๒๕๖๕ 

มาพร้อมกับนิทรรศการ เปี� ยกโปสเตอร์ 90+ งานท่ี 

หอภาพยนตร์จัดขึ้นในวาระครบรอบ ๙๐ ปีของผู้กำากับ

ภาพยนตร์คนสำาคัญ สมบูรณ์สุข นิยมศิริ หรือ เปี� ยก

โปสเตอร์ โดยนำาสิ่งของท่ีเขาได้มอบให้หอภาพยนตร์ 

เก็บรักษาไว้มาหลายสบิปมีาจัดแสดง บางชิน้ยอ้นกลับไป

ได้ต้ังแต่มีการก่อต้ังหอภาพยนตร์ และหลายชิ้นเป็น

บันทึกส่วนตัวท่ีบ่งบอกวิธีคิด การวางแผน และการทำางาน ท้ังในฐานะช่างเขียน

โปสเตอร์และในฐานะผู้กำากับ รวมท้ังวัตถุและเอกสารท่ีสร้างให้เห็นระบบของ

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในยุคสมัยหนึ่ง นิทรรศการนี้จัดแสดงข้ามปีไปจนถึง

เดือนมนีาคมปหีนา้ 

ในขณะเดียวกัน ป ี๒๕๖๕ ยังเปน็ปคีรบรอบ ๑๐๐ ปชีาตกาลของผูก้ำากับ 

ท่ีเคยอยู่ในกระแส “คล่ืนลูกใหม่” แห่งวงการหนังไทย เมื่อกลางทศวรรษ ๒๕๑๐ 

ร่วมกับเปี� ยกโปสเตอร์ นั่นคือ สักกะ จารุจินดา คนทำาหนงัท่ีสามารถคงเอกลักษณ์

และความสนใจส่วนตัวด้านมนุษยนิยมไว้ ไม่ว่าจะทำาหนังชีวิต หนังประวัติศาสตร์ 

หนังเด็ก หนังวัยรุ่น หรือหนังโรแมนติก โดยหอภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรมรำาลึก 

ถึงสักกะในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน และนำาผลงานบางส่วนของเขามาจัดฉาย 

ควบคู่ไปกับโปรแกรมรำาลึกบุคคลสำาคัญอีก ๒ ท่าน คือ สมบัติ เมทะนี และ 

หมอ่มหลวงพันธุเ์ทวนพ เทวกุล  ซึ่งไมเ่พียงแต่เปน็การรำาลึก ท้ังหมดนีย้ังจะฉายให้

เหน็ถึงความหลากหลายของหนงัไทยในสายธารแหง่ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ 

สองเดือนท่ีผ่านมา  ยังมีนักแสดงภาพยนตร์ไทยอีกจำานวนมากท่ีทยอย 

เสียชีวิตลงอย่างน่าใจหาย หอภาพยนตร์ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของท้ัง 

หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง (๒๕ กันยายน) จรัญ งามดี (๕ ตุลาคม) พิมพาภรณ์ 

ลีนตุพงษ์ (๗ ตุลาคม) และ เด่น ดอกประดู่ (๑๑ ตุลาคม) และขอแสดงความเสียใจ

ต่อครอบครัวของทุกท่านมา ณ ท่ีนี ้



๑

รายงาน

ปทุมธานี-นครนายก
๒ จังัหวัดัท้้ายสุุดของภาคกลาง 

กว่า ๗ ปีแล้วท่ีรถโรงหนังออกเดินทางไปจัดฉายภาพยนตร์ท่ัวทุกภาค 

ในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีอยู่ห่างไกลออกไป ทำาให้จังหวัดปทุมธานีและ

นครนายกถูกจัดอยู่ในลำาดับท้าย ๆ ของภาคกลางท่ีรถโรงหนงัเดินทางไปใหบ้ริการ 

ด้วยเหตุผลของพื้นท่ีท่ีสามารถเดินทางไปเมอืงหลวงได้อย่างสะดวก เราได้คัดเลือก

จุดจอดรถ ๒ แหง่ ได้แก่ องค์การบรหิารสว่นตำาบลคลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี

และ องค์การบริหารส่วนตำาบลบางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 

นอกจากสองจังหวัดใหม่ท่ีไม่เคยเดินทางไปมาก่อน ยังมีจุดจอดรถอีก  

๓ แหง่ ในจังหวัดลพบุรี และนครปฐม และในครั้งนีไ้ด้เปล่ียนจุดจอดฉายภาพยนตร์

เพื่อกระจายการให้บริการได้ท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน 

โดยเฉพาะกิจกรรมในรอบนักเรียนท่ีได้รับความสนใจตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมจาก

โรงเรียนในพื้นท่ีเปน็อย่างดี

จุดจอดรถโรงหนัง

ลำ�ดับ สถ�นที่ วันที่จัดฉ�ย

๑
องค์การบริหารส่วนตำาบลคลองเจ็ด

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
๒๖ ส.ค. - ๒ ก.ย. ๒๕๖๕

๒
องค์การบริหารส่วนตำาบลบางอ้อ

อ.บ้านนา จ.นครนายก
๕-๘ ก.ย. ๒๕๖๕

๓
ศอพท.ศอว. ลพบุรี 

ต.เขาสามยอด อ.เมอืง จ.ลพบุรี
๙-๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕

๔
องค์การบริหารส่วนตำาบลไทรงาม

อ.บางเลน จ.นครปฐม
๑๙-๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕

๕
องค์การบริหารส่วนตำาบลลานตากฟ้า

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
๒๒-๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕

ทีมงานรถโรงหนงั



๗ กันยายน
ในโอกาสครบรอบ ๓๘ ป ีวันสถาปนาหอภาพยนตร์ หอภาพยนตร ์

ได้จัดฉายภาพยนตร ์Battleship Potemkin หนงัเงียบชิน้เอกจากสหภาพ

โซเวียตอีกครัง้ในรอบ ๓๕ ป ีหลังจากท่ีหอภาพยนตรไ์ด้รับบรจิาคสำาเนา

ฟิล์ม Battleship Potemkin จากสถานเอกอัครราชทูตสหภาพโซเวียต 

เมื่อป ี๒๕๓๐ เพื่อนำามาจัดฉายหาทนุดำาเนนิการในระยะแรกต้ังท่ีอัตคัด

งบประมาณ โดยต้ังใจจัดฉายในรายการ“หนังดีท่ีสุดในโลก” ท่ีศูนย์

วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในปีนั้น โดยก่อนและหลังการจัดฉาย

ภาพยนตร์ได้มีการบรรยายโดย โดม สุขวงศ์ ผู้ก่อต้ังหอภาพยนตร์ ณ  

โรงภาพยนตรศ์าลาศนีมิา พรอ้มกับได้มกีารเปดิหอประวัติหอภาพยนตร์ 

และการแลกเปล่ียนความเป็นมาของสิ่งจัดแสดงประวัติศาสตร์ของ 

หอภาพยนตร์ โดย โดม สุขวงศ ์และเจ้าหนา้ท่ีหอภาพยนตร์

๒

๒๕ สิงหาคม 
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม 

ยุคล ทรงเดินทางมาเปน็ประธาน

ในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย

เขาชื่ อสรพงศ์  นิทรรศการท่ี 

หอภาพยนตร์ได้นำาคอลเลกชัน

ภาพถ่าย สรพงศ ์ชาตรี ท่ีถ่ายไว้โดยชา่งภาพนิง่จากกองถ่ายทำาภาพยนตร์

หลายเรื่ อง จัดแสดงในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ท่ี 

หอ้งนทิรรศการชั้น ๒ อาคารสรรพสาตรศภุกิจ โดยม ีรณ ฤทธชิัย และ 

ชาลิตา ปทัมพนัธุ ์ดารานกัแสดงท่ีมผีลงานรว่มกับ สรพงศ ์ชาตรี จากเรื่อง 

มือปืน มาร่วมงานในครั้งนีด้้วย

๓ กันยายน
กิจกรรม “ท่ึง! หนงัโลก” ประจำาเดือนกันยายน ท่ีหอภาพยนตร์

ได้นำา SÁTÁNTANGÓ ภาพยนตร์ขาวดำาปี ค.ศ. ๑๙๙๔ ผลงานชิ้นเอก 

ความยาวกว่า ๗ ชั่วโมงของ เบลา ทาร์ (Béla Tarr) ผู้กำากับชั้นครู 

ชาวฮังการี คนทำาหนงัร่วมสมยัท่ีสำาคัญท่ีสุดคนหนึ่งของยุโรป ดัดแปลง

จากนิยายชื่อเดียวกันของนักเขียนฮังการี ลาสซ์โล คราสนาวฮอร์เคย์ 

(László Krasznahorkai) มาจัดฉายครั้งแรกในเมอืงไทยท่ีโรงภาพยนตร์

ศาลาศนีมิา โดยมผีูท่ี้สนใจจำานวนมากจนจองเต็มทุกท่ีนั่ง 

๔ กันยายน
หอภาพยนตร ์รว่มกับ สถานทตูยูเครนประจำาประเทศไทย และ 

Documentary Club จัดฉายภาพยนตร์สารคดีท่ีถ่ายทำาบนรถไฟเรื่อง 

Train Kyiv-War และ หมอนรถไฟ พร้อมสนทนากับวิทยากร Sergiy 

Pudich ผูอ้ำานวยการสร้างภาพยนตร์ Train Kyiv-War, Kornii Hrytsiuk 

ผู้กำากับภาพยนตร์ Train Kyiv-War, สมพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ผู้กำากับ

ภาพยนตร ์หมอนรถไฟ, Dr. Katarzyna Ancuta อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย และ Dr. Olga Rusova เลขานกุารโท สถานทูต 

ยูเครนประจำาประเทศไทย ดำาเนนิรายการโดย ก้อง ฤทธิดี์ รองผูอ้ำานวยการ

หอภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศนีมิา

๓๐ สิงหาคม 
หอภาพยนตร์จัดงานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา 

คร้ังท่ี ๑๒ เพื่อนำาเสนอการศกึษาด้านภาพยนตร ์โดยได้นำาเสนอ ๑๒ เรื่อง 

จาก ๔ หวัข้อ ได้แก่ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย, ภาพยนตร์

ในยุคดิจิทัล, การสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์ในภาพยนตร์ไทย และ 

อัตลักษณ์ในภาพยนตร์ ณ โรงหนงัช้างแดง  

ประมวลกิิจกิรรมเดืือนสิิงหาคม-ตุุลาคม ๒๕๖๕

๒๕ สิงหาคม 
ชลิดา เอ้ือบำารุงจิต 

ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ 

ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง 

ร่วมกับ ผศ.ดร.สืบพงษ์ 

ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่าด้วยเรื่ องการให้ 

บริการวีดิทัศน์ของหอภาพยนตร์ (Video on Demand) ในห้องสมุด

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา 

ณ หอภาพยนตร์

รายงาน



๑๙ กันยายน 
วันพิพิธภัณฑ์ไทย และ

เป็นวันท่ีครบรอบ ๑๘ ปีของ

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย แหล่ง

เรยีนรูป้ระวัติศาสตร์ภาพยนตรไ์ทย 

หอภาพยนตร์จึงได้กลับมาเปิดพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยอีกครั้งหลังจาก

เกิดเหตุการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ และการปิดปรับปรุงภูมิทัศน์

มากว่า ๒ ป ีเพื่อเปน็การเฉลิมฉลองวันพิพิธภัณฑ์ไทย 

๔ ตุลาคม 
ชัยพล สุขเอ่ียม 

ผู้ แทนรั ฐมนตรี ว่ าการ

กระทรวงวัฒนธรรมได้

ประกาศรายชื่อภาพยนตร ์

๑๒ เรื่อง ขึ้นทะเบียนเปน็

มรดกภาพยนตรข์องชาติ ครั้งท่ี ๑๒ ประจำาป ี๒๕๖๕ เนื่องในวันอนรัุกษ์

ภาพยนตร์ไทย ท่ีจัดโดย หอภาพยนตร์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยในปนีี้

มีประชาชนกว่า ๑,๐๐๐ คน ได้ร่วมเสนอรายชื่อภาพยนตร์จำานวน 

๓๒๑ เรื่อง มาคัดเลือกรว่มกับภาพยนตรใ์นคลังอนรุกัษ์ของหอภาพยนตร ์

โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพจำานวน 

๓๕ ท่าน ร่วมกันตัดสินและคัดเลือกภาพยนตร์จากหลักเกณฑ์ท่ีต้ังขึ้น 

อ่านรายละเอียดภาพยนตรท่ี์ได้รบัการขึ้นทะเบยีนเปน็มรดกภาพยนตร์ 

ของชาติประจำาป ี๒๕๖๕ ได้ท่ีหนา้ ๕

๒๔-๒๕ กันยายน 
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ สมาคมผู้กำากับภาพยนตร์ไทย จัดฉาย

ภาพยนตร์เพื่อร่วมรำาลึกถึง “สมบัติ เมทะนี” เรื่อง น้ำ�ต�ลไม่หว�น 

(๒๕๐๗) เก�ะสว�ทห�ดสวรรค์ (๒๕๑๒) ไอ้ทยุ (๒๕๑๔) น้ำ�ผึ้งพระจันทร์ 

(๒๕๑๕) สลักจิต (๒๕๒๒) ท่ีโรงภาพยนตร์ ลิโด้ คอนเนค็ท์

๒ ตุลาคม 
หอภาพยนตร์ร่วมจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ช่�งมัน..ฉันไม่แคร์ 

(๒๕๒๗) เปน็หนึง่ในโปรแกรม  Tribute to our.. "หมอ่มนอ้ย"  แด่หมอ่มหลวง 

พันธุเ์ทวนพ เทวกุล โปรแกรมพิเศษของโรงภาพยนตร์เฮ้าส์ สามย่าน

๓

๒๔ กันยายน
ขจรศักด์ิ รัตนนิสสัย 

และ จันทร์จิรา จูแจ้ง ดารา 

คนสำาคัญแหง่ทศวรรษ ๒๕๓๐ 

ได้เดินทางมาประทับรอยมือ

รอยเท้าเปน็ดาวดวงท่ี ๑๙๓ และ ๑๙๔ บนลานดารา อมตนสุรณแ์หง่ดารา

ภาพยนตร์ไทย พรอ้มรว่มสนทนาพบปะแฟน ๆ  ท่ีโรงภาพยนตรศ์าลาศนีมิา

ของหอภาพยนตร ์นอกจากนีย้งัม ีคิง-สมจรงิ ศรสีภุาพ ผูก้ำากับภาพยนตร์

เรื่อง รักแรกอุ้ม และ วดีลดา เพียงศิริ ผู้เขียนบทประพันธต้์นฉบับของ 

รักแรกอุ้ม มาร่วมงานและร่วมรับชมภาพยนตร์ผลงานเรื่องแรกของ 

นกัแสดงท้ังสอง ท่ีหอภาพยนตร์ได้จัดฉายใหช้มก่อนเริ่มกิจกรรม 

๘ ตุลาคม 
ห อ ภ า พ ย น ต ร์ จั ด

กิจกรรมรำาลึก มิตร ชัยบัญชา 

เนื่ อง ใน วันครบรอบ ๕๒ ปี

โศกนาฏกรรมการเสียชีวิตอัน 

สั่นสะเทือนประเทศไทยของ

พ ร ะ เ อ ก ผู้ ยิ่ ง ใ ห ญ่  โ ด ย ห อ -

ภาพยนตร์และกลุ่ม วัยหวาน 

วันวานได้นำาผลงานการแสดงปี 

๒๕๐๗ เรื่อง ช�ยช�ตรี ฉบับท่ี 

เพิง่ได้รบัการค้นพบและพากยเ์สยีงใหม ่มาจัดฉายข้ึนจอใหญ่ และได้รับ

เกียรติจากทายาทของ แท้ ประกาศวุฒิสาร ผูส้ร้างภาพยนตร์ ช�ยช�ตรี 

มาร่วมชม ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศนีมิา พร้อมร่วมวางดอกไมร้ำาลึกบน

รอยมอื มติร ชัยบัญชา ร่วมกับแฟน ๆ ภาพยนตร์ไทย

กิจกรรมโรงหนังโรงเรยีน
๑-๒,	๗-๙	กันยายน  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์

๒	กันยายน	 โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสด์ิ

๖	กันยายน	 โรงเรียนวัดหนองประทุน

๑๔	กันยายน  โรงเรียนศกึษาบัณฑิต

๑๕	กันยายน	 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๒๐	กันยายน	 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

๒๑-๒๒	กันยายน	 โรงเรียนกลุ่มนกัข่าวหญิง ๒ (บ้านบ่อหวี)

๖	ตลุัาคมุ	 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก,  

  โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำาเพ็ญ

๗	ตลุัาคมุ	 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

๑๙	ตลุัาคมุ	 โรงเรียนบูรณะศกึษา



๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรม “วันสรรพสาตร ประจำาปี ๒๕๖๕” 

เนื่องในวันครบรอบวันประสูติของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 

ทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ ผู้ทรงเป็น “พระบิดา 

แห่งภาพยนตร์สยาม” โดยได้มีการสนทนาถ่ายทอดความรู้เรื่องราว 

พระราชประวัติและผลงานของพระองค์ท่านใหผู้ป้ฏิบัติงานท่ีหอภาพยนตร์

ได้ทราบถึงความสำาคัญ และนำาเสนอภาพกิจกรรมวันสรรพสาตรท่ีเคย

จัดต่อเนื่องมาทุกป ีณ โรงหนงัช้างแดง รวมท้ังจัดพิธวีางดอกไมส้ักการะ

พระรูปประติมากรรมสรรพสาตร เพื่อรำาลึกถึงคุณูปการของเสด็จใน

กรมฯ ณ ลานสรรพสาตร หนา้พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน 
๖	กันยายน	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ 

๗-๙	กันยายน	 โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ 

๙	กันยายน	 โรงเรียนมารีวิทย์ 

๑๓	กันยายน	 โรงเรียนวังตาลวิทยา 

๑๕	กันยายน	 โรงเรียนวัดราชาธวิาส 

๑๖	กันยายน	 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

๒๐	กันยายน	 โรงเรียนเมอืงพัทยา ๑๑ และโรงเรียนวัดสะนำา 

๒๑-๒๒	กันยายน	 โรงเรียนกลุ่มนกัข่าวหญิง ๒ (บ้านบ่อหวี)  

๒๓	กันยายน	 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร  

  มหาวิทยาลัยนเรศวร   

๒๘	กันยายน	 ศนูย์การเรียนรุ่งอรุณ 

๒๙	 กันยายน	 และ ๗	ตุลัาคมุ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

๕	ตลุัาคมุ		 โรงเรียนแสงทองวิทยา

๑๑	ตลุัาคมุ	 คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูน 

  สถาบันพระมหากษัตริย์

๑๙	ตลุัาคมุ	 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

กิจกรรมภาพยนตรเ์พ่ือผู้สูงอายุ
๑๖	กันยายน และ ๒๑	ตลุัาคมุ	 กลุ่มนอ้งใหมจุ่ฬาฯ ๒๕๑๒

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
เนื่องในวันคล้าย

วันเกิดอายุ ๙๐ ปีของ 

สมบูรณ์สุข นิยมศิริ หรือ

เปน็ท่ีรู้จักกันในนาม เปี� ยก

โปสเตอร์ หอภาพยนตร์ 

ได้เชิญ เปี� ยกโปสเตอร์ มา

รว่มฉลองและเปดินทิรรศการเปี� ยกโปสเตอร ์90+ นทิรรศการท่ีจัดแสดง

ผลงาน เปี� ยกโปสเตอร์ นักเขียนใบปิดและผู้กำากับภาพยนตร์ชั้นครู 

ของวงการภาพยนตร์ไทย โดยการนำาสิ่งเก่ียวเนื่องกับภาพยนตร์ใน 

คอลเลกชันของเปี� ยกโปสเตอร์ ท่ีหอภาพยนตร์อนรุักษ์ไว้มาจัดแสดงให้

เหน็ถึงเส้นทางการทำางานของผูก้ำากับท่ีได้รบัการยกยอ่งสงูท่ีสดุคนหนึ่ง

ในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ไม่ว่าจะเป็นในฐานะนักเขียนใบปิด 

หรือในบทบาทผู้กำากับภาพยนตร์ จัดแสดงในห้องนิทรรศการ ชั้น ๒ 

อาคารสรรพสาตรศภุกิจ สนใจสามารถเข้าชมต้ังแต่วันนี ้- ๑๙ มนีาคม 

๒๕๖๖ เปดิใหเ้ข้าชมทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์)



รายงาน

ภาพยนตร์ท์้่�ได้ร์บัการ์ข้�นท้ะเบ่ยนเป็็น

มรดกภาพยนตร ์
ของชาติ 

ประจำาปี ๒๕๖๕
เมื่อวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศ ๑๒ รายช่ือภาพยนตรท่ี์ได้รบัการขึน้ทะเบยีน

มรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งท่ี ๑๒ ประจำาป ี๒๕๖๕ ดังนี้

กจิการในกระทรวงพาณิชย ์แล คมนาคม
THE ACTIVITIES OF THE MINISTRY 
OF COMMERCE AND 
COMMUNICATIONS [๒๔๗๐-๒๔๗๒]

ภาพยนตร์ท่ีฉายให้เห็นกิจการต่าง ๆ 

ในกระทรวงพาณชิย์แลคมนาคม เมื่อประมาณ

ป ี๒๔๗๐-๒๔๗๒ ไมว่่าจะเปน็ การขนส่งสนิค้า 

กิจการสหกรณ์ กิจการการสื่ อสารในยุค 

การต่อสายโทรศพัท์ รวมท้ังกิจการการควบคมุ

มาตรฐานสินค้าด้วยการวิเคราะห์ทางเคมี 

ท่ีไม่เพียงแต่เป็นบันทึกภาพสยามยุคท่ีกำาลัง

พัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ 

แต่ยังเป็นหลักฐานแสดงผลงานของ พลเอก 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำาแพงเพ็ชร 

อัครโยธนิ ผูท้รงเปน็นกันยิมภาพยนตร์ นกัถ่าย

ภาพยนตร์สมคัรเล่น ท่ีทรงสนใจการใช้ภาพยนตร์

เพื่อการศกึษาอีกด้วย

ดรรชนีนาง (๒๔๙๖)

จากบทประพนัธท่ี์มเีร่ืองราวอันพาฝนั 

อ่อนหวาน แต่มีตอนจบท่ีรันทดสะเทือนใจ 

สร้างสรรค์จากจินตนาการของ “อิงอร” หรือ 

ศกัด์ิเกษม หตุาคม นกัประพันธช์ั้นครู เจ้าของ

ฉายา “ปากกาจุ่มน้ำาผึง้” และถกูนำามาสร้างเปน็

ละครเวทีจนโด่งดัง ก่อนท่ีในปี ๒๔๙๖ อิงอร 

และ ส. อาสนจินดา สองยักษ์ใหญ่ของวงการ

บันเทิงไทย จะนำาบทประพันธช์ิ้นนี้มาร่วมกัน

สรา้งเปน็ภาพยนตรใ์นยุคท่ีภาพยนตรเ์ริม่กลับ

มาเฟ่ืองฟูอีกครั้งหลังจากผ่านสงครามโลก 

ครั้งท่ี ๒ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเชื่ อมโยงของ 

ศิลปะหลากหลายรูปแบบท่ีกล่อมเกลาผู้คน  

ท้ังวรรณกรรม ละครเวที มาจนถึงภาพยนตร์ 

ขณะเดียวกัน ภาพยนตร์เรื่องนีย้ังเปน็ตัวอย่าง

อันหายากท่ีทำาให้ได้เรียนรู้ลักษณาการและ

อารมณ์บรรยากาศของหนังไทย ๑๖ มม. 

ยุคก่อนป ี๒๕๐๐ ท่ีหลงเหลืออยู่นอ้ยนดิ 

[ตัดหวัต่อหวั] [๒๔๗๐-๒๔๗๓]

ภาพยนตร์ทดลองท้ังในเชิงเทคนิค 

และเชิงศิลปะท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของไทยเท่าท่ีมี 

การค้นพบด้วยฝพีระหตัถ์ของ พลเอก พระเจ้า 

บรมวงศ์เธอ กรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน 

ในช่วงราวต้นทศวรรษท่ี ๒๔๗๐ ท่ีถ่ายทำา 

ด้วยเทคนิคกลเม็ดการถ่ายซ้ำาซ้อน (double 

exposure) จำานวน ๓ เรื่อง เรื่องแรก ถ่าย 

เด็กหญงิทำาท่าว่ายแหวกอยูใ่ต้น้ำาในฉากหลังดำา 

ซอ้นทับกับการถ่ายผา่นกระจกตูป้ลา เพื่อใหเ้หน็

เปน็เด็กหญงิดำาน้ำา เรื่องท่ีสอง เปน็การพรางแสง

ด้วยฉากดำา เล่าเร่ืองชายคนหนึ่งนั่งเล่นไพ่อยู่

คนเดียว แล้วถอดหวัตัวเองไปวางท่ีเก้าอ้ีตรงขา้ม

เพ่ือเล่นไพ่กับตนเอง จุดบุหรี่ให้หัวตัวเองสูบ 

แล้วเอาหัวกลับมาต่อตามเดิม เรื่องสุดท้าย

เป็นการทดลองถ่ายจัดแสงบังเงาและถ่าย 

ซ้ำาซ้อนภาพ เป็นเด็กหญิงซึ่งมีหัวเป็นคนอ่ืน

กำาลังร่ายรำา
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[งานอภิเษกพระสังฆราช  
มแีชล มงคล (ออ่น) ประคองจติ] (๒๔๙๖) 

บันทึกพิธีการสำาคัญและมี อิทธิพล 

อย่างยิง่ของศาสนาครสิต์นกิายโรมนัคาทอลิกใน

ประเทศไทย ในการอภิเษก พระสังฆราชมีแชล 

มงคล (อ่อน) ประคองจิต เป็นพระสังฆราช 

ชาวไทยคนแรกท่ีได้ทำาหน้าท่ีปกครองเขตมิสซัง

ท่าแร่-หนองแสง อันเปน็อัครมขุมณฑลแหง่ภาค

อีสานของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกใน

ประเทศไทย เมื่อป ี๒๔๙๖ แมจ้ะเปน็ภาพยนตร์

ท่ีไม่มีเสียงและไม่มีอักษรข้อความบรรยายใด ๆ 

แต่ก็สามารถแสดงให้เห็นภาพเคล่ือนไหวของ

พิธีการอภิเษกพระสังฆราช บุคคลสำาคัญของ

วงการ บรรยากาศของความศักด์ิสิทธิ์ และ 

ความศรทัธาของครสิตศาสนกิชนโรมนัคาทอลิก

ในประเทศไทยได้อย่างชัดเจน ซึ่งบางทีข้อความ

หรือคำาพูดก็ไมอ่าจแสดงใหเ้หน็ได้เทียบเท่า

[การประกวดการจดับ้านและบรเิวณ] 
(๒๔๙๗)

บันทึกกิจกรรมการประกวดการจัดบ้าน

และบริเวณซึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวใน

ประเทศไทย ในปี ๒๔๙๗ ท่ีเกิดจากนโยบาย

วัฒนธรรมของประเทศไทยสมยัรัฐบาล จอมพล 

ป. พิบูลสงคราม สมยัท่ี ๒ ภาพแหง่ความทรงจำา

ซึ่งเกิดขึ้นจริงเฉพาะกาลในสังคมไทยสมัยหนึ่ง 

การทำาสวนครัว การเล้ียงไก่ ท่ีเคยเป็นกระแส 

ซึ่งคนรุ่นนั้นปฏิบัติกันเสมือนแฟชั่นท่ีชักนำาโดย 

รัฐ และเปน็เอกสารบันทึกอารมณ์ของการเสนอ

บทบาทในสงัคมของสตรไีทยในยุคสมยันัน้ ท้ังใน

ด้านของการประกวดท่ีเนน้การแสดงสมรรถภาพ

ในการเปน็แมบ่้านแมเ่รือน และการปรากฏภาพ

บุคคลสำาคัญ เชน่ ท่านผูห้ญงิละเอียด พบูิลสงคราม 

และ คุณหญงิรามราชภักดี ซึ่งมบีทบาทในการยก

สถานะของสตรไีทยใหม้บีทบาทท้ังในครอบครวั

และในสังคม รวมถึงเรื่องของสิทธิและความ 

เสมอภาคทางสังคมของสตรีไทย 

[จอมพลสฤษด์ิไปอเมรกิา] (๒๕๐๑)

ภาพยนตร์บันทึกภาพการเดินทางไป

รักษาตัวท่ีสหรัฐอเมริกาของ จอมพลสฤษด์ิ  

ธนะรัชต์ เมื่ อปี ๒๕๐๑ ขณะดำารงตำาแหน่ง 

เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการ 

กองทัพบก โดยนายแพทย์จำาลอง หะริณสุต 

แพทย์ประจำาตัว ได้บันทึกเหตุการณ์ส่วนหนึ่ง 

ในชีวิตส่วนตัว ช่วงเวลาอันเป็นหัวเล้ียวหัวต่อ

ท่ีสุดแห่งชีวิตของผู้ทรงอิทธพิลต่อการเมืองไทย 

เพราะหลังกลับมาประเทศไทย ในปลายปนีัน้เอง

จอมพลสฤษด์ิได้ก่อการรัฐประหารอีกครั้งและ

ขึ้นเปน็นายกรัฐมนตรีเอง

ภาพยนตรเ์รื่องนีจึ้งถือเปน็เครื่องบนัทึก

เหตกุารณ์การรกัษาตัวท่ีสำาคัญ ก่อนจะกลายเปน็

จุดเปล่ียนในการกำาหนดชะตากรรมความเปน็ไป

ของประเทศท่ีส่งผลสบืเนื่องยาวนานไปอีกหลาย

ปต่ีอมา  

เด็กกับหมี 
The Children and the Bear (๒๕๐๒)

ผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถอันเป็น

ท่ีประจักษ์ในการสร้างภาพยนตร์การ์ตูนหรือ

แอนิเมชันของ ปยุต เงากระจ่าง บรมครูผู้สร้าง

ภาพยนตร์การ์ตูนไทย และเป็นภาพยนตร์

โฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกา ท่ีได้นำาไป 

เผยแพรใ่นประเทศไทยและประเทศฝา่ยโลกเสรี 

โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพ่ือสนับสนุนหรือ

โฆษณาชวนเช่ือให้ประชาชนเข้าใจถึงการจัดต้ัง

องค์การสนธิสัญญาร่วมป้องกันแห่งเอเชีย

อาคเนย์ หรือ ซีโต โดยมสีหรัฐฯ เปน็ตัวต้ังตัวตี

จัดต้ังขึ้น เพ่ือต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ในช่วง

สงครามเย็น

มันมากับความมืด (๒๕๑๔)

ภาพยนตรแ์นววิทยาศาสตร์ ผลงานการ

กำากับภาพยนตรเ์รื่องยาวเรื่องแรกของ หมอ่มเจ้า

ชาตรเีฉลิม ยุคล หรอื ท่านมุย้ และการรับบทบาท

พระเอก-นางเอกเรื่องแรกของ สรพงศ ์ชาตรี และ 

นยันา ชีวานนัท์ 
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มันม�กับคว�มมืด แมจ้ะเปน็ภาพยนตร์

ท่ีไม่ประสบความสำาเร็จในด้านรายได้ แต่เป็น

ภาพยนตรท่ี์กล้าหาญในการนำาเสนอสิง่แปลกใหม่

แตกต่างจากหนงัไทยท่ัวไปในตอนนัน้ ซ่ึงเปน็ชว่ง

รอยต่อสำาคัญของวงการหนังไทยหลังจากท่ี  

มติร ชยับัญชา พระเอกหมายเลขหนึ่งได้เสยีชวิีต

ในปีก่อนหน้า และเมื่อพิจารณาถึงสถานะของ 

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล และ สรพงศ์ ชาตรี  

ในเวลาต่อมา มันม�กับคว�มมืด ยังมีคุณค่า

สำาคัญในฐานะท่ีเป็นปฐมบทของท้ังผู้กำากับ 

และนักแสดงชายผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์

ภาพยนตร์ไทย

แหวนทองเหลือง (๒๕๑๖)

ผลงานท่ีเป็นหมุดหมายสำาคัญท่ีสุด 

เรื่องหนึ่งของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

อนุสรมงคลการ หรือ “เสด็จพระองค์ชายเล็ก” 

ท้ังการท่ีทรงเปล่ียนแนวจากภาพยนตร์ตลาด 

มาเป็นภาพยนตร์แนวมหากาพย์ชีวิตท่ีเข้มข้น

สะเทือนใจ ฉายให้เห็น อารมณ์ ค่านิยม และ

สภาพชีวิตผู้คนท้ังในตำาแหน่งท่ีสูงสุดและต่ำาสุด

ของบ้านเมือง ท่ามกลางช่วงเวลาสำาคัญของ

ประเทศไทยในระยะเวลากว่า ๓๐ ปี ต้ังแต่ยุค 

ต้นสงครามโลกครั้งท่ี ๒ มาจนถึงป ีพ.ศ. ๒๕๑๖ 

ทรงพถีิพถัินทุม่เทในการสรา้งกว่า ๒ ป ีจนกระท่ัง

กลายเปน็ภาพยนตร์มคีวามยาวเกือบ ๔ ช่ัวโมง 

และมกีารพกัคร่ึงระหว่างเรือ่งตามอยา่งภาพยนตร์

อีพิกเร่ืองดังของฮอลลีวูดในยุคสมัยนั้น เป็น

ตัวอย่างอันหายากท่ีแสดงให้เห็นถึงความกล้า

ทะเยอทะยานและยอมทุม่เทเพื่อพฒันาหนงัไทย

ของผู้สร้างภาพยนตร์ท่ีผ่านการทำาหนังมาอย่าง

โชกโชน

เทพธดิา บาร ์21 (๒๕๒๑)

 ผลงานการกำากับภาพยนตรเ์ด่ียวเรื่อง

แรกของ ยุทธนา มุกดาสนิท คนทำาหนังท่ีเรียน

วิชาการภาพยนตร์โดยตรง ท่ีต้องการนำาเสนอ 

สิ่งใหม่ ๆ ให้แก่คนดูหนังไทย จึงได้นำาบทละคร

เรื่อง “เกียรติของโสเภณี” ของ ฌอง ปอล ซาตร์ 

นกัปรชัญาคนดังของฝรั่งเศส และปรับใหเ้ขา้กับ

บริบทของไทย โดยร่วมเขียนบทกับ หมอ่มหลวง

พันธุเ์ทวนพ เทวกุล มาเปน็หนงัเพลงท่ีถ่ายทอด

เรื่องราวเสียดสีสังคม ท้ังการเอารัดเอาเปรียบ 

ผู้ด้อยโอกาส นักการเมืองท่ีเลวร้าย รวมไปถึง 

ยาเสพติด ท่ามกลางฉากเพลงท่ีร้องและเต้น

อย่างตระการตา โดยได้นำา จันทรา ชัยนาม ผูม้ ี

ชื่อเสียงและบทบาทหลากหลายในฐานะส่ือสาร

มวลชนมารับบทนำาใน เทพธดิ� บ�ร์ 21 ซึ่งเธอ

ได้ลงทุนลาออกจากงานบรรณาธิการนิตยสาร 

ดิฉัน เพ่ือมาร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องเดียวใน

ชีวิตเรื่องนีโ้ดยเฉพาะ 

ส.อ.ว. หอ้ง 2 รุน่ 44 (๒๕๓๓)

ผลงานการกำากับของ บัณฑิต ฤทธิถ์กล 

คนทำาหนังผู้ผันตัวมาจากการเป็นนักข่าว เป็น

ภาพยนตร์เรื่องสำาคัญท่ีต้องการลุกขึ้นมาเป็น

ปากเสยีงแทนผูห้ญงิ เพื่อต่อต้านความเหล่ือมล้ำา

ทางเพศอันเป็นสิ่งท่ีสะสมมานมนานในสังคม

ไทย และกระตุ้นเตือนผู้คนไม่ว่าจะเพศชาย 

หรือเพศหญิง ได้ปรับมมุมองท่ีมต่ีอสตรีเสียใหม ่

ไปจนถึงปลุกเร้าจิตวิญญาณของสื่อมวลชนให้

กล้าถ่ายทอดประเด็นปัญหาท่ีแท้จริงของสังคม 

ในขณะเดียวกัน ภาพยนตรย์งัถือเปน็ชยัชนะและ

กำาลังใจสำาคัญของคนทำาหนังไทยและอดีต

สื่อมวลชนคนหนึ่ง ผู้ทำาหน้าท่ีบอกเล่าปัญหา 

ดังกล่าวตัวจริง ซึ่งต้องพยายามประสานส่ิงท่ี 

ตนคิดให้สามารถไปด้วยกันได้กับแนวทางท่ี 

ตลาดต้องการโดยไมส่ญูเสยีตัวตนและความต้ังใจ

October Sonata รกัท่ีรอคอย (๒๕๕๒)

หนังรักสามเส้าโศกสลดในชะตากรรม

หัวใจอันพลัดพราก โดยผู้กำากับและผู้เขียนบท 

สมเกียรติ วิทุรานิช ท่ีได้สร้างบทภาพยนตร์ท่ี

ประสานเรื่ องโรแมนติกเข้ากับภาพใหญ่ของ

ประวัติศาสตร์ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียว ทำาให้ 

หนังรักเรื่องนี้เต็มไปด้วยมิติของช่วงเวลาและ 

การเดินทางของตัวละครชีวิตคนธรรมดาท่ีต้อง

ต่อสู้ไปวัน ๆ ผู้คนท่ีต้องเผชิญหน้ากับปัญหา

หวัใจและปญัหาเศรษฐกิจ ต่างได้รบัอิทธพิลจาก 

ลมการเมืองและความเปล่ียนแปลงท่ีบางครั้ง

พวกเขาก็มองไม่เห็น เริ่มต้ังแต่การใช้เหตุการณ์

สั่นสะเทือนทางการเมอืงและประวัติศาสตร์ของ

เดือนตุลาคมในช่วงทศวรรษ ๒๕๑๓-๒๕๒๐ 

เปน็ฉากหลัง รวมท้ังยังใช้เหตุการณ์การเสียชีวิต 

ของ มิตร ชัยบัญชา เป็นจุดต้ังต้นของเร่ืองราว 

ความรกัและเปน็หมดุหมายของความเปล่ียนแปลง 

ทางสังคม  

๗



คลังอนุรกัษ์

๘ ๑

๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ สุธี สูงกิจบูลย์ เดินทางมาท่ีหอภาพยนตร์ 

เพื่อมอบฟิล์ม ๑๖ มม. มว้นหนึ่ง ซึ่งบันทึกเหตุการณ์งานอุปสมบทพี่ชาย

คือ สุพัฒน ์สูงกิจบูลย์ ในป ี๒๕๐๗ ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์งานบวชท่ี

เกิดข้ึนในท้องถ่ินอำาเภอเมืองนครปฐมนี้ มีความน่าสนใจท้ังความละเอียด

ในการบันทึกกิจกรรมซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีและวิถีชีวิตผู้คนใน 

ท้องถ่ิน และบรรยากาศบ้านเมอืงนครปฐมในอดีต

“ผมเป็นลูกคนโต เป็นหลานคนโตของยาย พ่อกับแม่ก็อยากให้ 

ผมบวชเพื่อใหย้ายได้เหน็ผา้เหลือง แล้วผมพูดได้เลยว่าในนครปฐมสมยันัน้

ถือว่าเป็นงานบวชท่ีจัดอย่างยิ่งใหญ่ท่ีสุดงานหนึ่ง พ่อผมไปว่าจ้างร้าน 

ถ่ายรูปฮาวายมาถ่ายไว้ท้ังภาพเคล่ือนไหวและภาพนิง่” สุพัฒน ์สูงกิจบูลย์ 

ในวัย ๗๘ ปเีล่าถึงท่ีมาท่ีไปของหนงับนัทึกเหตกุารณเ์มื่อเกือบ ๖๐ ปท่ีีแล้ว

เรื่องนี้ “ให้ถ่ายเป็นหนังเอาไว้ให้ลูกหลานเหลนได้ดูในภายหลังไง เป็น 

งานบวชลูกชายคนโตอะไรแบบนี”้

สุธี สูงกิจบูลย์ น้องชายของสุพัฒน์ ผู้นำาภาพยนตร์มามอบให้ 

หอภาพยนตร์ และเป็นผู้สนใจศึกษาเร่ืองประวัติศาสตร์ท้องถ่ินจังหวัด

นครปฐม เสรมิว่า “เจ้าของรา้นถ่ายรูปฮาวาย จังหวัดนครปฐม  เปน็ผูส่ื้อขา่ว 

สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๔ บางขุนพรหมด้วย ทำาให้มีกล้องถ่ายภาพยนตร์  

๑๖ มม. สมยั ๒๕๐๐ ต้น ๆ นครปฐมมรี้านถ่ายรูปท่ีโด่งดังอยู่ ๒ ร้าน คือ

ร้านฮาวายและนครปฐมโฟโต้ ถนนซ้ายพระ หน้าพระร่วง แต่ร้านฮาวาย

เป็นร้านเดียวในนครปฐมท่ีมีบริการรับถ่ายภาพยนตร์ โดยเจ้าของร้าน 

เปน็เพื่อนกับคณุพอ่ ผมจำาไมไ่ด้ว่าเขาช่ืออะไร ทินวัฒนห์รอืทินกร แฟนเขา

ก็ไมอ่ยู่แล้ว ลูกเต้าเขาก็ย้ายไปท่ีอ่ืนหมด”

เหตุการณ์ในภาพยนตร์เกิดขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๕-๑๗ พฤษภาคม 

๒๕๐๗ สุพัฒน์ สูงกิจบูลย์ บุตรชายคนโตของ เซ้ง แซ่กอ และ ยุค แซ่คู  

มอีายุครบ ๒๐ ป ีถึงเกณฑ์อุปสมบท งานบวชถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และมี

ผูเ้ข้าร่วมจำานวนมาก เนื่องจากยาย (ปาน แซ่ล้ี) และพ่อของสุพัฒน ์ เปน็ 

คนเก่าแก่และกว้างขวางในพื้นท่ี แมไ้มไ่ด้ทำาไร่ทำานาเอง แต่ก็มยุี้งข้าวและ

ใหกู้้เงินลงทุนท่ีเก่ียวข้องอุปถัมภ์คนจำานวนมากในละแวกหนองขาหยั่ง

ในวันแรก สุพัฒน ์สูงกิจบูลย์ เข้าไปซักซ้อมขั้นตอนกับพระคู่สวด

ท่ีวัดเสนหา พระอารามหลวง ถนนรถไฟตะวันตก ซึ่งเป็นวัดในธรรมยุติก

นิกาย และวัดประจำาของครอบครัว จากนั้นจึงเดินทางด้วยรถจี�ปไป 

สักการะพระร่วงโรจนฤทธิ ์ พระพุทธรูปสำาคัญซึ่งประดิษฐานภายในวิหาร

ด้านทิศเหนอืขององค์พระปฐมเจดีย ์ตามความเชื่อของคนพื้นถ่ินนครปฐม

ว่า ไมว่่าไปอยู่ถ่ินฐานใดก็ตาม หากมโีอกาสอุปสมบทก็ควรต้องเดินทางมา

ธิติพงษ์ ก่อสกุล

ผู้คนและบ้�นเมืองนครปฐม 
ในหนังบันทึกง�นบวชปี ๒๕๐๗



๙

๒

สักการะพระร่วงฯ และพระปฐมเจดีย์ให้ได้ จากนั้นจึงเดินทางต่อไปไหว้ 

ศาลเจ้าพอ่กีเกด (ปจัจุบนัรื้อถอนแล้ว) บรเิวณตึกแถวเย้ืองธนาคารกรุงไทย 

สาขาส่ีแยกสนามจันทร์ในปัจจุบัน จากนั้นจึงไปบอกกล่าวบรรพบุรุษท่ี 

ล่วงลับไปแล้วท่ีวัดลาดปลาเค้า ในตำาบลบางแขม อำาเภอเมอืงนครปฐม 

ต่อมาในชว่งเย็นบรเิวณลานบ้าน สุพัฒนใ์นชุดผา้ขาวมา้ กราบเท้า

พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ จากนั้นผู้มาร่วมงานจึงร่วมอาบน้ำาให้ และเร่ิม 

งานเล้ียงบนพื้นท่ีกว่า ๑ ไร่ของลานบ้าน โดยต้ังโต๊ะจีนถึง ๑๐๐ โต๊ะ จาก

ร้านศรีประสงค์ ร้านอาหารดังมีช่ือเสียงของจังหวัดในสมัยนั้น “ตอนนั้น 

คิดราคาโต๊ะละ ๑๕๐ บาท ผมยงัจำาได้เลย” สพุฒันเ์สรมิ ในงานมท้ัีงโรงลิเก 

แตรวง สร้างบรรยากาศครึกครื้นสนกุสนาน 

จากนั้นในช่วงค่ำา นาคซึ่งโกนผม โกนค้ิว อาบน้ำา สวมชุดขาว 

เรียบร้อยแล้ว เข้าสู่พิธีการทำาขวัญนาค รายล้อมด้วยญาติมิตรท้ังหลาย 

พร้อมด้วยเครื่องบายศรี แว่นเวียนเทียน ไตรจีวร อัฐบริขาร และเครื่อง 

สักการะท้ังปวง โดยหมอทำาขวัญมาจากละแวกบางแพ ดำาเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี

วันรุ่งขึ้น คือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ขบวนแห่นาค นำาขบวนด้วย 

วงดุริยางค์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ตามด้วยขบวนรถจี�ปญาติผู้ใหญ่

พร้อมของถวายพระอุปัชฌาย์และไตรครอง ตามด้วยรถบรรทุกหกล้อ 

สิงโตเชิดคณะหลวงพ่อวัดบ้านแหลม แถวเครื่องบวช คณะแตรวงจาก

เทศบาล ต่อไปคือรถปกิอัพ Toyopet Crown โดยนาคนั่งประนมมอือยู่บน

ฐานดอกบัว ปดิท้ายด้วยขบวนรถสามล้อถีบหลายสิบคัน ขบวนเคล่ือนมา

ตามถนนราชวิถี เล้ียวซ้ายผ่านถนนหลังพระมุ่งหน้าไปเพื่อสักการะ 

พระร่วงฯ อีกครั้ง โดยสองข้างทางถนนท่ียังเป็นดินลูกรังนั้นปรากฏแนว

ตึกแถวท้ังไม้และคอนกรีต รวมถึงสถานท่ีต่าง ๆ เช่น โรงภาพยนตร์ 

ศรีนครปฐม (ปจัจุบันไมห่ลงเหลือแล้ว) และแนวกำาแพงแก้วรอบองค์พระ

ปฐมเจดีย์ซึ่งเพิ่งก่อสร้างเสร็จ หลังนาคสักการะพระร่วงฯ และขบวนแห่

ถ่ายรูปร่วมกันบริเวณขั้นบันไดด้านทิศเหนอืขององค์พระฯ แล้วจึงเคล่ือน

ขบวนกลับวัดเสนหา

ท่ีวัดเสนหา เมื่อขบวนแหน่าคมาถึง มผีูแ้บกนาคขึ้นขีค่อ ขบวนแห่

นาคเวียนรอบอุโบสถ เมื่อครบรอบ ญาติพี่นอ้งได้ร่วมกันยกนาคผา่นธรณี

ประตูเข้าในอุโบสถ เมื่อนาคเข้าในอุโบสถแล้ว รับผ้าไตรจากญาติผู้ใหญ่ 

แล้วถวายผา้ไตรแก่หลวงปูว่งศ ์(ชาวนครปฐมมกัเรยีกหลวงปูใ่หญ)่ เจ้าอาวาส

วัดเสนหาซ่ึงเป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นนาคถวายดอกไม้ ธูปเทียนแพ 

เคร่ืองสักการะ นาคกล่าวคำาขอบรรพชาเป็นสามเณร พระอุปัชฌาย์ 

คล้องผา้อังสะและมอบผา้ไตรคืนให ้นาคเปล่ียนเสื้อผา้นุง่หม่สบงจีวร ถวาย

เครื่องสักการะแก่พระคู่สวดเพื่อขอศีล จากนั้นรับบาตรจากบิดามารดาท่ี

นำามาประเคนน้อมถวายพระ

อุปชัฌาย์ แล้วยืนขึ้นกล่าวคำาขอ

อุปสมบท พระอุปัชฌาย์และ 

พระคู่สวดดำาเนินพิธีอุปสมบท- 

กรรมจนเสรจ็ พระสงฆ์อนโุมทนา 

เจ้าภาพกรวดน้ำา รับพร *

ช่วงท้ายของภาพยนตร์

เปน็เหตุการณ์วันรุ่งขึ้น ซึ่งพ่อแมแ่ละเครือญาติจัดการฉลองพระบวชใหม่

ท่ีบ้านของผู้บวชมีการต้ังโรงพิธีชั่วคราวเล้ียงพระ และมีพระสุพัฒน์ใน 

เพศบรรพชิตกำาลังร่วมสวดมนต์เป็นภาพตอนจบของภาพยนตร์ รวม 

ความยาวของท้ังสิ้น ๒๑.๓๒ นาที ถือเป็นภาพยนตร์บันทึกงานบวชท่ีมี

ความละเอียดของกิจกรรม ผูค้น และบรรยากาศบ้านเมอืงท่ีนา่สนใจเรื่อง

หนึ่งในจำานวนหนังบันทึกงานบวชหลายเรื่องท่ีมีเก็บรักษาในคอลเลกชัน

ของหอภาพยนตร์

ภาพยนตร์เรื่อง งานบวชของคุณสุพัฒน์ สูงกิจบูลย์ ปี ๒๕๐๗ นี้ 

รวมถึงภาพยนตร์กิจกรรมในวิถีชีวิตคนไทยเรื่องอ่ืน ๆ ในการอนุรักษ์ 

ของหอภาพยนตร์ ผู้สนใจสามารถเข้ามาสืบค้นและรับชมได้ท่ีห้องสมุด 

และโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) โดย 

ไมเ่สียค่าใช้จ่ายในการรับชม  

ผู้คนและบ้�นเมืองนครปฐม 
ในหนังบันทึกง�นบวชปี ๒๕๐๗

บร์ร์ยายภาพ
๑. ภาพถ่ายร่วมกันของผูร้่วมขบวนแหน่าค ๒. ขบวนแหข่ณะเคล่ือนผา่นถนนหลังพระ 
๓. ยายปาน แซ่ล้ี อาบน้ำานาค สุพัฒน ์สูงกิจบูลย์ ๔. นาคกับหลวงปูว่งศ ์เจ้าอาวาสวัด
เสนหา ๕. สุพัฒน-์สุธ ีสูงกิจบูลย์ ๖. คณะสิงโตเชิดขณะเคล่ือนออกจากพระปฐมเจดีย์ 
๗. โรงภาพยนตร์ศรีนครปฐม 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการบรรพชาและอุปสมบทในบทความ เปน็การบรรยายรายละเอียด
ตามเหตุการณ์ของภาพยนตร์ท่ีมกีารบันทึกเปน็บางช่วง รายละเอียดและขั้นตอนของ
พิธกีารอาจมคีวามแตกต่างไปตามท้องถ่ินและยุคสมยั

๓ ๔

๕

๖ ๗



๑๐

ห้องสุมุุดและโสุตท้ัศนสุถาน เชิิด ท้ร์งศร์่

การสร้างภาพยนตร์บนสมาร์ตโฟน เป็นปรากฏการณ์ระดับโลก

และเกิดเทศกาลภาพยนตร์ท่ัวทุกทวีป เช่น SF3 SmartFone Flick Fest, 

ASIFF African Smartphone International Film Festival ซึ่งผู้สร้าง

ภาพยนตร์ ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะกำาลังเปล่ียนแปลงรูปแบบภาพยนตร์

ด้ังเดิมออกไป ในอดีตเรื่องราวต่าง ๆ ถูกถ่ายทอดเฉพาะในโรงภาพยนตร์ 

จนกระท่ังพฒันาสูร่ะบบอินเทอรเ์นต็และสมารต์โฟน รวมถึงสื่อรว่มสมยัท่ี

สร้างรูปแบบการเล่าเรื่องใหภ้าพมคีวามสูงมากกว่าความกว้าง หรือ วิดีโอ

แนวต้ัง (vertical video) ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น TikTok, Instagram 

Story, Facebook Story ขณะท่ีสตรีมมิงท่ัวโลกทำาให้อุตสาหกรรม

ภาพยนตรส่ั์นคลอน ผูส้รา้งภาพยนตรอิ์สระจำาเปน็ต้องคิดค้นอัตลักษณใ์หม ่

เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาในบริบทของศตวรรษท่ี ๒๑ แม้ว่าไม่ใช่

ทุกเรื่องท่ีเหมาะสมกับการบันทึกด้วยกล้องสมาร์ตโฟน แต่การทำางานกับ

ชุมชน การถ่ายภาพสถานท่ี การสร้างภาพยนตร์ส่วนบุคคล สมาร์ตโฟน 

ควรเปน็กล้องทางเลือก 

จดหมายข่าวฉบับนี้  ห้องสมุดฯ ชวนอ่าน Smartphone	

Filmmaking:	Theory	and	Practice	ผลงานของ Max	Schleser ซึ่ง

โครงสร้างของหนังสือเล่มนี้อภิปรายประเด็น การสร้างภาพยนตร์จาก 

สมาร์ตโฟน การศึกษาทิศทางของศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

จากโทรศัพท์มือถือ (mobile) โทรศัพท์แบบสมาร์ตโฟน (smartphone) 

การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหม่ ๆ เช่น Mobile XR นอกจากนั้นยังมี 

การสัมภาษณ์ผู้สร้างภาพยนตร์จากสมาร์ตโฟนท้ังมืออาชีพและมือใหม่  

ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตเทคโนโลยี นักการศึกษา ผู้อำานวยการเทศกาล

ภาพยนตร์จากสมาร์ตโฟน เพื่อศึกษาแหล่งท่ีมาของแรงบันดาลใจและ

ข้อมลูเชิงลึก 

 หนังสือเล่มนี้ เน้นศึกษากระบวนการสร้างภาพยนตร์ด้วย 

สมารต์โฟนในบรบิทภาพยนตรแ์นวทดลอง Schleser อภิปรายว่า การสรา้ง

ภาพยนตร์ด้วยสมาร์ตโฟนมีสุนทรียภาพท่ีแตกต่างไปจากภาพยนตร์ 

กระแสหลัก ปฏิเสธความต้องการของอุตสาหกรรมสื่อ การผลิตภาพยนตร์

จากสมาร์ตโฟนลดอุปสรรคข้อจำากัดด้านงบประมาณ เช่น การบันทึกเสียง 

ปัจจุบันมีไมโครโฟนหลายตัวในท้องตลาดท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสม 

กับงบประมาณของผู้สร้างภาพยนตร์สมาร์ตโฟนทุกคน สำาหรับหูฟัง 

สมารต์โฟนสว่นใหญ่มไีมโครโฟน เนื่องจากหฟัูงอาจเปน็อุปกรณเ์สริมแรก

ท่ีเพิ่มในชุดสร้างภาพยนตร์ของสมาร์ตโฟน กรณีไม่มีไมโครโฟน แต่มี 

สมาร์ตโฟนเครื่องท่ีสองสามารถใช้เป็นเครื่องบันทึกเสียงเพื่ออยู่ใกล้กับ

แหล่งกำาเนิดเสียงมากท่ีสุด ส่วนคำาถามท่ีว่า เราควรใช้เลนส์เสริมใน 

การสร้างภาพยนตร์สมาร์ตโฟนหรือไม่? คงไม่มีคำาตอบท่ีถูกหรือผิด 

ของคำาถามนี้ ซึ่งหากใครติดเลนส์เข้ากับสมาร์ตโฟนท่ีราคาสูง และใช้ 

อะแด็ปเตอร์ (adapter) เพื่อเพิ่มระยะความชัดต้ืน (depth of field) 

ประสบการณ์การสรา้งภาพยนตรบ์นสมารต์โฟนจะเปล่ียนแปลงไป ยิง่ไป 

กว่านัน้เครื่องมอืบางอย่าง เช่น gimbal หรือ ไมกั้นสั่น การเคล่ือนไหวของ

สม�ร์ตโฟน
ในบทบ�ทก�ร สร้�งภ�พยนตร์



๑๑

กล้องสมารต์โฟนท่ีผูบ้นัทึกภาพได้รบัการฝกึฝนมาเปน็อย่างดี ไมกั้นสั่นจะชว่ยใหก้ารบนัทึก

ภาพกระฉับกระเฉงมากขึ้น แต่บางสถานการณก์ารเคล่ือนและสั่นไหวของกล้องท่ีเกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติก็สามารถสร้างความรู้สึกท่ีแท้จริงของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม  

ไมกั้นสั่นสามารถเปน็เครื่องมอืปอ้งกันภาพสั่นไหวท่ียอดเยี่ยม เช่น การบันทึกบทสัมภาษณ์

ในรถยนต์ อีกตัวอย่างหนึ่งของอุปกรณ์เสริมสำาหรับการสร้างลักษณะภาพแบบภาพยนตร์ 

ผู้สร้างภาพยนตร์จาก iPhone หลายคนท่ีเป็นกรณีศึกษาในหนังสือเล่มนี้เลือกใช้เลนส์ 

มุมกว้าง (anamorphic) สำาหรับสมาร์ตโฟนของ Moondog Labs นอกจากนั้นยังมีเลนส์ 

แบบชุดเล็ก (starter kit) คือ เลนส์มมุกว้าง เลนส์มาโคร เลนส์ฟิชอาย ของ Struman Optics 

อีกด้วย

บริบทของหนงัสือเล่มนี ้อุปกรณ์เสรมิใด ๆ เชน่ ไมโครโฟน เลนส ์ฟิลเตอร ์และอ่ืน ๆ 

ท่ีมีขนาดพอดีกับกระเป๋าเสื้อ พกพาได้ สามารถติดต้ังเพิ่มเติมถัดจากกล้องสมาร์ตโฟนได้ 

จัดว่าส่ิงเหล่านี้เป็นส่วนเสริมท่ีมีประโยชน์ในการสร้างภาพยนตร์บนสมาร์ตโฟน เช่น  

อุปกรณ์แท่นวาง (shoulderpod) ท่ีทำาให้มือถือกลายเป็นกล้องถ่ายวิดีโอแบบมืออาชีพ 

อุปกรณ์เสริมมีตัวเลือกมากมาย ต้ังแต่การประดิษฐ์อุปกรณ์ด้วยตนเอง (DIY) ไปจนถึง 

ผู้ประกอบการผลิตอุปกรณ์ระดับคุณภาพสูง (high-end) ในด้านความคล่องตัวของการ 

สร้างภาพยนตร์ด้วย

สมาร์ตโฟนบ่งบอกถึงการถ่ายทำาในสถานท่ีต่าง ๆ ได้ง่าย อาจกล่าวได้ว่าผลลัพธ์ 

ท่ีดีท่ีสุด คือแสงธรรมชาติจากสถานท่ีนั้น ๆ มากกว่าในสตูดิโอ ซ่ึงฟิลเตอร์ลดปริมาณแสง 

หรือ neutral density (ND) เปรียบเสมอืนแว่นกันแดดสำาหรับสมาร์ตโฟน และช่วยผูส้ร้าง

ภาพยนตรป์รบัการเปดิรบัแสงใหเ้ขา้สูเ่ซนเซอรร์บัภาพนอ้ยลงในสภาพแวดล้อมท่ีมแีสงมาก

เกินไปได้ ส่วนฟิลเตอร์ circular polarizing (CPL) ช่วย

ลดแสงสะท้อนจากพื้นผิวต่าง ๆ เช่น น้ำา และช่วยเพิ่ม 

สีตัดกัน (contrast) ในภาพ

สำาหรับแอปพลิเคชัน ผู้สร้างภาพยนตร์สมาร์ต- 

โฟนสว่นใหญท่ี่ศกึษาในหนงัสือเล่มนีใ้ช้แอป FiLMiC Pro 

ซึ่งอำานวยความสะดวกในตัวเลือกการถ่ายภาพยนตร์ 

ขัน้สงูท่ีกำาหนดได้เอง เชน่ ความเรว็ชตัเตอร,์ ความไวแสง 

(ISO), อัตราเฟรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ภาพเต็มไปด้วย

พลัง มชีีวิตชีวา โทนสีท่ีดีมากยิ่งขึ้น เมื่อนำามาใช้ร่วมกับ

โปรแกรมกล้องโดยเฉพาะ เช่น FilmConvert อาจเป็น 

ตัวเลือกเพิ่มเติมในขั้นตอนหลังการผลิต เพื่อตอบสนอง

ความต้องการด้านสุนทรียภาพและรูปลักษณ์แบบ

ภาพยนตร์ต่าง ๆ และแอปอย่าง LumaFusion, Adobe 

Rush ไม่เพียงแต่จะถ่ายทำาได้เท่านั้น แต่สามารถตัดต่อ

ด้วยสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตได้

ปัจจุบันการผลิตภาพยนตร์จากสมาร์ตโฟน 

มีมากขึ้นเรื่ อย ๆ โดยเนื้ อหาของหนังสือเล่มนี้มี  

การวิเคราะห์แนวทางการสร้างของผู้สร้างภาพยนตร์ 

สมารต์โฟน โดยศกึษาขอ้มลูเชงิลึกเก่ียวกับโครงการและ

การผลิตของพวกเขา เชน่ ผูส้รา้งภาพยนตรอิ์สระ Conrad 

Mess เขาได้รบัการยอมรบัว่าเปน็หนึง่ในผูส้รา้งภาพยนตร์

จาก iPhone ท่ีได้รับรางวัลมากท่ีสุด และได้ค้นพบ 

สไตล์ภาพยนตร์ของเขาผ่านการสร้างภาพยนตร์ด้วย 

สมาร์ตโฟน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจและอิทธิพลอย่างสูง

จากผูก้ำากับภาพยนตร์ Quentin Tarantino ส่วนผลงาน

ของ Patrick Kelly เรื่อง Give Me Faces and Streets! 

งานของเขาแสดงใหเ้หน็ว่า การสร้างสรรค์ภาพยนตรผ์า่น 

สมาร์ตโฟนไม่เพียงแต่ใช้แค่กล้องเท่านั้น แต่ยังรวมถึง

การบันทึกเสียงและอุปกรณ์บันทึกในสภาพแวดล้อม

ออนไลน ์เช่น Google Maps 

การเกิดขึ้นของเทศกาลภาพยนตร์สมาร์ตโฟน

ระดับนานาชาติ เปรียบเสมือนเครือข่ายและศูนย์กลาง

การถ่ายทอดความรู้สำาหรับชุมชนผู้สร้างภาพยนตร์ 

สมาร์ตโฟนท่ัวโลก เพื่อให้โอกาสกับทุกคนท่ีมีโทรศัพท์

สมาร์ตโฟนได้ตระหนกัถึงความฝนัของพวกเขา การไมม่ี

กล้อง ARRI, Red, Blackmagic ไมค่วรหยุดผูส้ร้างสรรค์

งานศิลปะ แต่สิ่งท่ีสำาคัญกว่าการเลือกอุปกรณ์ คือการ

เลือกผูท้ำางานรว่มกัน สถานท่ี ความสวยงาม งบประมาณ 

ประสบการณ์ของผู้สร้างภาพยนตร์ เพราะการสร้าง 

ผลงานแต่ละเรื่องมีความเฉพาะเจาะจงของตัวเอง และ

ความมหศัจรรย์ของการสร้างภาพยนตร์ด้วยสมาร์ตโฟน 

คือเราสามารถสร้างและทดลองด้วยตัวเราเอง  

สม�ร์ตโฟน
ในบทบ�ทก�ร สร้�งภ�พยนตร์

วิมุลิัน	มุศีริิวิมุลิัน	มุศีริิ



บทความพิเศษ

กองบรรณาธกิาร

หลังจากท่ีคอลัมน์การทำาจดหมายเหตุส่วนบุคคลได้แนะนำาวิธี

การทำาความสะอาด ดแูล และจัดการกับกระดาษ ฟิล์มภาพนิง่ ไฟล์ดิจิทัล 

ภาพถ่าย สื่อโสตทัศน์ และฟิล์มภาพยนตร์ มาตอนท่ี ๖ นี้จะเป็นเร่ือง 

การดูแลจัดการและเก็บรักษาวัตถุท่ีทำาจากวัสดุท่ีแตกต่างกัน โดยในท่ีนี้

ขอยกตัวอย่าง ๕ วัสดุ ดังนี้

กิารทำาจดืหมายเหตุุ
สิ่วนบุคคล ตุอนที่ ๖ 

การ์ท้ำาควัามุสุะอาด ดูแล 
และจัดัการ์วัตัถุต่าง ๆ

วตัถุประเภทไม้
ไม้สามารถดูดและคายความชื้นได้ดี ทำาให้เซลล์ของไม้เกิด

การเปล่ียนแปลงขนาดจากการเปล่ียนแปลงของความชื้นสัมพัทธ์  

ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดการแตกหรอืบดิงอของเนื้อไมไ้ด้ นอกจากนี ้ศตัรูของ

ไมย้ังได้แก่ เชื้อราและแมลง

ขั้นตอนในการดูแลรกัษา
• ควรจัดเก็บวัตถุประเภทนีไ้ว้ในอุณหภมูริะหว่าง ๑๘-๒๒ องศา- 

เซลเซียส และความชื้นสัมพัทธท่ี์ร้อยละ ๔๕-๖๐ หลีกเล่ียงการ

เก็บในหอ้งท่ีถูกแสงแดด เพื่อปอ้งกันรอยแตกและการผพุัง

• หลีกเล่ียงการสัมผสัน้ำา เพื่อไมใ่หวั้ตถุเกิดความชื้นและเชื้อรา

• ทำาความสะอาดวัตถโุดยใชแ้ปรงขนอ่อนค่อย ๆ  ปดัฝุน่ หา้มใชน้้ำา

• หากพบเช้ือรา ให้นำาออกมาผึ่งลม และเช็ดคราบราด้วยสำาลี 

พันปลายไมชุ้บเอทิลแอลกอฮอล์ผสมน้ำากล่ัน ในอัตราส่วน ๗๐ 

ต่อ ๓๐

• หากมแีมลงทำาลาย หรือพบรูหรือผงท่ีเกิดจากแมลงเจาะ ใหร้ีบ

แยกวัตถุใส่ถุงพลาสติกปดิใหส้นทิและดำาเนนิการกำาจัดแมลง

• ควรเก็บวัตถุประเภทนีไ้ว้ในตู้ไม ้หลีกเล่ียงการใช้ตู้โลหะ

วตัถุประเภทหนังสัตว ์
เขาสัตว ์กระดูก และงา

หนงัสตัว์ เขาสตัว์ กระดูก และงา เปน็อินทรยีวัตถท่ีุมโีปรตีน

และไขมันเป็นองค์ประกอบหลักจึงเป็นอาหารอย่างดีของแมลงและ

เชื้อรา จะเสื่อมสภาพได้ง่ายถ้าเก็บรักษาไมถู่กวิธี

ขั้นตอนในการดูแลรกัษา
• ควรจัดเก็บวัตถปุระเภทนีไ้ว้ในอุณหภมูริะหว่าง ๑๘-๒๒ องศา- 

เซลเซยีส และความช้ืนสัมพทัธท่ี์รอ้ยละ ๔๕-๕๕ หลีกเล่ียงการ

เก็บในหอ้งท่ีถูกแสงแดด

• ทำาความสะอาดวัตถุโดยใช้แปรงขนอ่อนค่อย ๆ ปดัฝุน่

• หากพบเชื้อราให้นำาออกมาผึ่งลม และเช็ดคราบราด้วยสำาลี 

พันปลายไมชุ้บเอทิลแอลกอฮอล์ผสมน้ำากล่ันในอัตราส่วน ๗๐  

ต่อ ๓๐

• รองเท้า กระเป๋า หมวก ควรวางในตู้ท่ีปูด้วยผ้าหรือพลาสติก 

หรือเก็บรักษาในกล่องกระดาษหรือกล่อง

พลาสติกท่ีปิดมิดชิดเพื่อป้องกันแมลงเข้าถึง 

และควรใช้กระดาษหนุนด้านในเพื่อไม่ให้ 

วัตถุเสียรูปทรงและช่วยรองรับน้ำาหนัก

ได้ด้วย

• งาช้าง กระดูก และเขาสัตว์ ควรหอ่

ด้วยกระดาษท่ีมีความละเอียด

และอ่อนนุ่ม แล้วเก็บในกล่องท่ี

แข็งแรง อย่าวางทับซ้อนกัน และ

ระวังการกระทบกระแทก

๑๒



วตัถุประเภทเครือ่งแกว้
เครื่องแก้วมจุีดอ่อน คือแตกหกัง่าย และเกิดการเปล่ียนแปลง

ทางเคมไีด้ง่าย หากเก็บรักษาในท่ีท่ีมคีวามชื้นสูง

ขั้นตอนในการดูแลรกัษา
• ควรจัดเก็บวัตถปุระเภทนีไ้ว้ในความชื้นสมัพทัธท่ี์ร้อยละ ๔๐-๕๐ 

และมอุีณหภมูคิงท่ี หลีกเล่ียงการเก็บในหอ้งท่ีถูกแสงแดด

• เครื่องแก้วขนาดเล็กควรวางบนผา้นุม่ ๆ และจัดเก็บในกล่องท่ี

ทำาเปน็ช่องขนาดพอเหมาะ

• ตู้ท่ีจัดเก็บเครื่องแก้วควรปดิใหม้ดิชิดเพื่อปอ้งกันฝุน่ละออง

• สามารถทำาความสะอาดเครื่องแก้วด้วยการเช็ดด้วยผา้สะอาด

วตัถุประเภทโลหะ
แม้ว่าวัตถุโลหะจะแข็งแรงทนทานและสามารถรับน้ำาหนัก 

ได้ดีมาก แต่มจุีดอ่อน คือเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคม ีเมื่อทำาปฏิกิรยิา

กับก๊าซในอากาศและเกลือจากดินกลายเปน็สนมิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่

เมื่อความช้ืนสูงจะเป็นปัจจัยเร่งให้การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเกิดได้ 

ดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนในการดูแลรกัษา
• ควรจัดเก็บวัตถุประเภทนี้ไว้ในความช้ืนสัมพัทธ์ต่ำากว่าร้อยละ 

๔๕ หลีกเล่ียงการเก็บในหอ้งท่ีถูกแสงแดด

• เก็บรักษาในตู้ ล้ินชัก หรือกล่องท่ีปิดมิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่น

ละอองและก๊าซในอากาศ

• ปูพื้นตู้หรือล้ินชักด้วยกระดาษหรือพลาสติกเพ่ือป้องกันการ 

ขูดขีด

• วัตถุท่ีเปน็สนมิกัดกร่อน เช่น สำาริด เหล็ก ควรเก็บแยกจากวัตถุ

อ่ืน ๆ โดยเก็บในกล่องพลาสติกท่ีปิดสนิท โดยภายในบรรจุ 

ซิลิกาเจลเพื่อช่วยดูดความชื้น

• ควรใส่ถุงมือเมื่อมีการหยิบจับหรือเคล่ือนย้ายเพื่อไม่ให้คราบ

เหง่ือจากฝา่มอืทำาลายเนื้อวัตถุ

• ไมค่วรยกหรือจับส่วนท่ีบอบบาง เช่น ข้อต่อ ห ูมอืจับ และควร

ใช้ท้ังสองมือยก โดยมือหนึ่งจับบริเวณตัว อีกมือหนึ่งประคอง

บริเวณก้น

• ควรใช้กระดาษสาแบบนิม่ในการหอ่หุม้วัตถุ

๑๓

วตัถุประเภทส่ิงทอ
สิ่งทอมีอยู่ ๒ ชนิด คือ ทำาจากพืชหรือสัตว์ อีกชนิดหนึ่ง 

ทำาจากใยสังเคราะห์ สิ่งทอนั้นสามารถเสื่ อมสภาพได้ง่ายจาก 

ภัยธรรมชาติ เช่น ความชื้น ความแหง้ แสงสว่าง แมลง และเชื้อรา

ขั้นตอนในการดูแลรกัษา
• ควรจัดเก็บวัตถุประเภทนีไ้ว้ในอุณหภมูริะหว่าง ๒๐-๒๕ องศา- 

เซลเซียส และความชื้นสัมพัทธท่ี์ร้อยละ ๕๐-๖๕  

• ควรเก็บรกัษาในตู้ทึบท่ีมคีวามสะอาดเพื่อปอ้งกันแสงสว่างจาก

หลอดไฟและแสงธรรมชาติ ซึ่งเป็นสาเหตุให้สิ่งทอแห้งกรอบ

และสีซีดจาง และยังสามารถป้องกันฝุ่นละอองจากภายนอก 

ได้ด้วย

• จัดเก็บไว้ในท่ีแห้งเพื่อป้องกันเชื้อรา และหมั่นทำาความสะอาด

ตู้เก็บอยู่เสมอ

• ควรใส่สารไล่แมลง เช่น การบูร ลูกเหมน็ โดยหอ่ผา้แล้วนำาไป

วางไว้ในตู้

• กรณีผา้เปน็พับ ๆ จะต้องเก็บโดยใส่ไมม้ว้นเก็บไว้เปน็มว้น ๆ

• ส่วนเครื่องแต่งกายท่ีม้วนไม่ได้ ต้องแขวนโดยใช้ฟองน้ำาบุไม้

แขวน หรือวางราบในล้ินชัก และอยู่ในตู้ท่ีฝุน่เข้าไมไ่ด้  



นิท้ร์ร์ศการ์และพิพิธภัณฑ์์

สมบูรณ์สุข นยิมศริิ หรือ เปี� ยกโปสเตอร์ ถือเปน็ผูก้ำากับภาพยนตร์

ไทยคนสำาคัญ ท่ีผนัตัวมาจากการเปน็นกัเขยีนใบปดิท่ีได้รบัการยอมรบัใน 

วงกว้าง หากมกีารรวบรวมรายชื่อภาพยนตร์ไทยท่ีดีท่ีสุด งานของ เปี� ยก

โปสเตอร์ มักถูกกล่าวถึงอยู่เสมอ เห็นได้จากรางวัลทางภาพยนตร์ท่ีเขา 

ได้รับมามากมายจากการประกวดท้ังในและต่างประเทศ

ไมเ่พยีงเท่านัน้ เปี� ยกโปสเตอร ์ถือเปน็หนึ่งในคนทำาหนงัท่ีมองเหน็

ความสำาคัญและสนับสนุนการทำางานของหอภาพยนตร์มาโดยตลอด โดย

ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการโครงการจัดต้ังหอภาพยนตร์แห่งชาติในปี 

๒๕๒๗ เป็นผู้บริจาคฟิล์มภาพยนตร์ให้แก่หอภาพยนตร์แห่งชาติเป็น 

รายแรกเมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๒๗ และนับจากนั้นก็ได้นำาสิ่งของ 

เปี๊ ยกโปสเตอร ์
นิทรรศการฉลองวาระ ๙๐ ปี ของนักเขียนใบปิดและผู้กำากับภาพยนตรช์ั้นครู

กองบรรณาธกิาร

๑๔

ส่วนตัวและของท่ีใช้ในการทำางานมาบริจาคให้หอภาพยนตร์ต่อเนื่อง 

เรื่อยมา กรุภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่องคอลเลกชันของ เปี� ยกโปสเตอร์ 

จึงถือเปน็กรุสำาคัญกรุหนึ่งในคลังอนรุักษ์ของหอภาพยนตร์ 

ในวาระครบรอบอายุ ๙๐ ปขีอง เปี� ยกโปสเตอร์ หอภาพยนตร์จึง

ได้นำาบางส่วนจากคอลเลกชันดังกล่าว รวมถึงส่ิงของท่ีเก่ียวข้องกับ เปี� ยก

โปสเตอร์ มาจัดทำานทิรรศการชุด เป๊ียกโปสเตอร	์90+	เพื่อบอกเล่าเรื่อง

ราวของบุคคลท่ีมีบทบาทสำาคัญในวงการภาพยนตร์ไทยและวงการศิลปะ

ให้แก่คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก เริ่มต้ังแต่ด้านการเขียนใบปิด ท้ังชุดเครื่องเขียนท่ี

เคยใช้งานจริง โต๊ะท่ีเปี� ยกโปสเตอร์ออกแบบและทำาขึ้นเพื่อให้รองรับการ

เขียนใบปดิได้ท้ังแนวต้ังและแนวนอน ตัวอย่างใบปดิหนงัไทยท่ีลงลายเซ็น

เปี� ยกโปสเตอร์ รวมถึงต้นฉบับลายรถโรงหนังท่ีเขาและลูกศิษย์ร่วมกัน 

วาดภาพรวมหนงัไทยหลายยุคเข้าไว้ด้วยกัน 

           ด้านการทำาภาพยนตร์ ผู้ชมจะได้ให้เห็นถึงวิธีการทำางานและ 

ความพิถีพิถันในการสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านวัตถุจัดแสดงมากมาย เช่น 

สตอรีบอรด์ภาพยนตรเ์รื่องสำาคัญ ในฐานะท่ีเขาเปน็คนทำาหนงัไทยคนแรก

ท่ีรเิริม่ใชส้ตอรบีอรด์ บทภาพยนตรท่ี์เขาเขยีนขึน้เอง รวมถึงอุปกรณต่์าง ๆ  

ท้ังเครื่องถ่าย Painting Matte สำาหรับใช้เปล่ียนฉากหลังของภาพ  สิ่งของ

ท่ีใช้ในการถ่ายทำา เช่น เครื่องดนตรีจากเรื่อง วัยระเริง (๒๕๒๗) ชุดเปดิตัว

คุณหญิงกีรติจากเรื่อง ข�้งหลังภ�พ (๒๕๒๘) ตลอดจนเอกสารอันมค่ีา เชน่ 

รายการค่าใชจ่้ายในการถ่ายทำาภาพยนตร ์หรอืเอกสารเก่ียวกับการทำางาน



เปน็เลขาธกิารและนายกสมาคมผูอ้ำานวยการสรา้งภาพยนตรไ์ทย ระหว่าง

ป ีพ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๓๕ 

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในนิทรรศการเปี� ยกโปสเตอร์ 90+ ท่ีเริ่ม 

จัดแสดงต้ังวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ อันเป็นวันคล้ายวันเกิดครบ ๙๐ ปี 

ของ เปี� ยกโปสเตอร ์ซึ่งได้เดินทางมาเปดินทิรรศการด้วยตนเอง นทิรรศการ

จะจัดแสดงไปจนถึงวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องนิทรรศการชั้น ๒ 

อาคารสรรพสาตรศภุกิจ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) นอกจากนี ้ ยังมี

การจัดฉายผลงานการกำากับภาพยนตรข์อง เปี� ยกโปสเตอร ์ฉบบัรมีาสเตอร์

ใหม่โดย หอภาพยนตร์ และ บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น ให้ชมตลอด 

ช่วงเวลาท่ีจัดนทิรรศการ

คำานิยมถึงเปี๊ ยกโปสเตอร์

สมเดช สันติประชา
ช่างเขียนใบปดิและผูก้ำากับภาพยนตร์ 

“พี่เปี� ยกเป็นคนละเอียด เป็นคนครีเอทีฟ 

เขาสามารถครีเอทีฟข้าวของชิ้นส่วนอะไรท่ีเขาใช้ ประดิดประดอยอย่างดี 

เปน็คนมรีะเบียบ เปน็คนสะอาด แมก้ระท่ังพู่กัน แกต้องล้าง ๒-๓ ครั้งนะ 

เขาเป็นคนละเมียดละไมมาก จนกระท่ังเมื่อเขากลายมาเป็นคนทำาหนัง 

เขาก็จะทำามนัด้วยความละเมยีดละไมเหมอืนกัน โดยนสิยัเขานะ่ครบั มาเดิน

นิทรรศการนี้ผมเห็นเขาโชว์พู่กัน แกเป็นคนสะสมพู่กันทุกแบบ ทุกยี่ห้อ 

ผมเชื่อว่าเขาเปน็ชา่งเขยีนคนเดียวในประเทศไทยท่ีสะสม  พวกเครื่องเขียน

ของเขานีเ่ยอะมาก ผมว่าจิตใจเขาเปน็คนรกัศลิปะมาก และจิตใจเขาสะอาด 

นั่งเขียนรูปท้ังวัน ผมไม่เคยเห็นแกโกรธใคร เขาเป็นเหมือนคนท่ีมีศิลปะ 

อยู่ในตัวเองตลอด ไมว่่าจะอายุแค่ไหน”

บรรหาร ไทธนบูรณ์
ช่างเขียนใบปดิและผูก้ำากับภาพยนตร์ 

“อาจารยเ์ปน็ต้นแบบ แมก้ระท่ังเรือ่งส่วนตัว 

อาจารย์ไมด่ื่มเหล้า ไมส่บูบุหรี ่ฝมีอืในการวาดภาพ ความเหมอืน ทีท่า เสนห่์

ของหลาย ๆ  อย่างท่ีอยูใ่นตัวอาจารยน์ัน้ มนัต้องบอกว่าสุดยอดจรงิ ๆ  เพราะ

อย่างการท่ีอาจารย์ไมด่ื่มเหล้า ทำาใหจ้นสมยัแกอายุ ๘๐ ปแีล้ว อาจารย์ยัง

วาดรูป ก่อนท่ีอาจารย์จะหยุด อาจารย์ยังมอืนิง่ ยังวาดรูปได้อยู่ ซึ่งมนัเปน็

ตัวอย่างท่ีดีมาก ๆ สำาหรับผม เวลาอาจารย์ลงมือทำางาน อาจารย์มีความ

ต้ังใจและเต็มท่ีกับงาน อาจารยเ์ขียน บนัทึกรักของพมิพฉ์วี เพชราสวยมาก 

และเหมอืนมาก มนัสุดยอดมาก ผมก็รับตรงนีม้า จนนอ้ง ๆ บอกว่า ถ้าเอา

ความเหมอืนต้องยกใหพ้ี่บรรหารเลย”

องัเคิล-อดิเรก วฏัลีลา
ช่างเขียนใบปดิและผูก้ำากับภาพยนตร์

“ความรู้ทุกอยา่งเราก็ได้จากตำารบัตำารา เครื่องไม้

เครื่องมอืท่ีอาจารย์เปี� ยกทำา อย่างเครื่องพน่น้ำานีอ่าจารย์

เปี� ยกแกคิดว่าเมืองไทยมันร้อน สีมันแห้งเร็ว ก็ต้องพ่นน้ำาเล้ียงให้สีมัน 

ไม่แห้งเร็วเพ่ือจะเกล่ียได้ อาจารย์เปี� ยกให้โรงกลึงช่วยกลึงทำา ดัดแปลงจาก

อุปกรณ์หลายอย่าง คิดเองทุกอย่าง มาเป็นเครื่องพ่นน้ำา และยังมีการแมตต์ 

(Matte) ภาพ สมยัก่อนยังไมม่ ีCG นี ่มนัก็จะมเีทคนคิแบบแฮนด์เมด อุปกรณ์

อะไรพวกนี้อาจารย์เปี� ยกก็เป็นคนคิด ดูจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ในนิทรรศการ 

จะเห็นว่าอาจารย์เปี� ยกเขาเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์มากกว่า เพราะเขาจะ

คิดค้นอุปกรณ์เยอะแยะ ท่ีช่วยสนบัสนนุใหท้ำาหนงัหรือเขียนรูปใหดี้เยอะ"

ปัญญา น่ิมเจรญิพงษ์
ช่างถ่ายภาพยนตร์ 

“เดินเข้ามาในงานแล้วขนลุกครับ มันนึกถึง 

ความหลังเก่า ๆ น้ำาตาจะไหล เราเกิดท่ีนี่ มีงานทำาทุกวันนี้ ก็เพราะพี่เปี� ยก 

ผมเปน็ผูช้ว่ยกล้องใหพ่ี้เปี� ยกอยู ่แล้วก็ได้เรยีนรูก้ล้องหนงั ศกึษาวิธกีารถ่ายจาก 

พี่เปี� ยกมาโดยตลอด พี่เปี� ยกจะสอนใหต้ลอดแต่ไมไ่ด้สอนโดยตรง แต่จะใหเ้รา

ลองถ่าย เราลองทำา เพื่อดูว่าเราไปไหวไหม จนหลัง ๆ แกก็ปล่อย เพราะเหน็ว่า

เราถ่ายได้ แกช่างอารมณ์ดีและให้แต่ความรู้เรามาตลอด ผมเห็นกล้องอารี 

(ARRI) ท่ีนิทรรศการแล้วก็นึกถึงว่ามันคือกล้องตัวแรกท่ีผมได้มองเข้าไปท่ี 

วิวไฟเดอร์และฝกึถ่ายหนงั และเปน็ตัวแรกท่ีผมได้ใช้ถ่ายหนงัใหพ้ี่เปี� ยก”

กรงุ ศรวีไิล
ดาราภาพยนตร์

“ผมได้ร่วมงานกับอาเปี� ยกมาหลายเรื่อง และ

เรื่องท่ีสร้างความฮือฮามากท่ีสุดใหแ้ก่วงการภาพยนตร์และเปน็ประวัติศาสตร์

ก็คือเรื่อง ชู ้ท้ังเรื่องมนีกัแสดงแค่ ๓ คน แต่แกสามารถผกูเรื่องใหเ้ปน็นวนยิาย

ได้และทำาเงินด้วย ท้ังเรื่อง ๒ ชั่วโมง ๒๐ นาที แสดงกันอยู่แค่ ๓ คนนั้นไมใ่ช่ 

เรื่องตลก ถ้าเรื่องไม่ดีนี่คนก็ลุกออกจากโรงหนังหมด อาเปี� ยกโปสเตอร์เป็น 

คนท่ีจริงจังกับงานมาก เป็นคนท่ีจะทำาแล้วต้องทำาให้ได้ อดทน อดทนมาก ๆ 

และนกัแสดงถ้าแสดงไมถึ่งเนีย่ ก็ต้องทำาท้ังวัน ทำาอยู่อย่างนั้นแหละ”  

๑๕



นิท้ร์ร์ศการ์และพิพิธภัณฑ์์

จดหมายข่าวฉบบัท่ีแล้ว เราได้แนะนำาถังเก็บน้ำา EDISON บรเิวณ

ด้านหลังแบล็คมารีอา ฉบับนี้จะขอพาท่านกลับมาฝั่ งประวัติศาสตร์

ภาพยนตรใ์นประเทศไทยอีกครัง้หนึง่ เพ่ือแนะนำาประติมากรรมช้ินพเิศษ

ท่ีหอภาพยนตร์นำามาติดต้ังประดับไว้ในบริเวณสนามหญ้าท่ีทำาขึ้นใหม่

จากการร้ือถอนอาคารสถานีรถไฟและโรงรถหนังขายยาหลังแรกของ

เมืองมายาออกไปไว้ในจุดใหม่ เป็นประติมากรรมท่ีเพิม่ขึน้มาจากท่ีมี 

อยู่แล้วหลายชิน้ในเมอืงมายาฝั่ งสยาม เชน่ ประติมากรรมชุดการถ่ายทำา

ภาพยนตร์เรื่อง เพลงหว�นใจ ของโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงศรีกรุง  

ติดต้ังในสระน้ำา พระประติมากรรม “พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม” 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวง 

สรรพสาตรศุภกิจ ติดต้ังบนลานหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย 

ประติมากรรม ฌอง กาแบง นักแสดงภาพยนตร์ชาวฝรั่งเศส ในบท

พนกังานขับรถไฟจากภาพยนตร์เรื่อง La bête humaine (สัตว์มนษุย์) 

ติดต้ังบนหอ้งคนขบัรถจักรไอน้ำา ประติมากรรม บัสเตอร ์คีตัน ดาราตลก

ยุคหนงัเงียบของฮอลลีวูด ฉายาไอ้หนา้ตาย ติดต้ังนั่งอยู่บนเหล็กคันชัก

ล้อรถไฟ 

ประติมากรรมพิเศษท่ีจะแนะนำาในจดหมายข่าวฉบับนี้คือ 

ประติมากรรม กำาแพงดอกดิน ซึ่งหอภาพยนตร์ได้รับมอบจากทายาท

ของ ดอกดิน กัญญามาลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 

(ภาพยนตร)์ ท่ีแฟนภาพยนตรไ์ทยรูจั้กท่านดีในฉายาท่ีท่านต้ังใหต้นเอง

ว่า ดอกดิน ศิลปินตัวดำา ๆ ของประชาชน เป็นประติมากรรมปูนปั้ น 

นูนต่ำา ซึ่งดอกดินคิดให้เป็นประติมากรรมเพื่อเล่าเรื่องราวถึงชีวิตและ

งานของท่าน โดยร่างต้นแบบให้สถาปนิกผู้ออกแบบสร้างบ้านให้ท่าน

เปน็ผูเ้ขยีนแบบใหช่้างทำาขึน้เพื่อประดับบา้นท่ีดอกดินสร้างเปน็บา้นใหม่

จากน้ำาพักน้ำาแรงของการเป็นนักสร้างภาพยนตร์ ทำาเป็นกำาแพงก่ออิฐ

ฉาบปูน ขนาดยาว ๑๒ เมตร สูง ๖๕ เซนติเมตร ประดับประติมากรรม

ด้วยกระเบื้องโมเสกสีสันต่าง ๆ ซึ่งเดิมติดต้ังอยู่ริมสนามหญ้าของสวน 

ในบริเวณบ้านของดอกดินในซอยวิภาวดี ๑๖/๑๗ ถนนวิภาวดีรังสิต 

อยู่คู่กับบ้านมาต้ังแต่ประมาณป ี๒๕๑๐ ประติมากรรมชิน้นีไ้ด้ปรากฏอยู่

ในภาพยนตร์ของดอกดิน ซึ่งมักจะใช้บ้านตนเองเป็นสถานท่ีถ่ายทำา 

เช่น เรื่อง คนกินเมีย (๒๕๑๗) แมด่อกกัญช� (๒๕๒๐)  

ดอกดินเริ่มต้นเข้าสู่วงการจากการเป็นนักสวดคฤหัสถ์ ซึ่ง 

นับเป็นการละเล่นตลกอย่างหนึ่ง ก่อนจะไปทำางานค้าขายอยู่กับญาติ

ทางภาคใต้ แต่ด้วยใจรกัด้านการแสดงการละเล่น ก็เลิกการค้าขายไปอยู่

กับคณะละครเร่ ซึ่งต้องตระเวนไปเปิดการแสดงตามจังหวัดต่าง ๆ  

ท่ัวประเทศ ทำาหนา้ท่ีสารพดั ต้ังแต่เขยีนฉาก แต่งเรื่องแต่งบท แต่งเพลง 

ไปจนผูก้ำากับ หลังสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ เมื่อวงการละครเวทีซบเซา วงการ

หนังไทยฟื้ นคืนมา ดอกดินจึงเข้าสู่วงการภาพยนตร์ เป็นผู้แสดงและ 

ผู้สร้างภาพยนตร์ ค่อย ๆ ไต่เต้าพัฒนาตนเอง จากภาพยนตร์ไทยยุค  

๑๖ มม. สู่ยุค ๓๕ มม. นับเป็นศิลปินผู้มีความสามารถรอบด้าน และ 

เป็นนักการตลาดท่ีมีความสามารถด้วย จึงประสบความสำาเร็จอย่างสูง 

เป็นเจ้าของวลีการโฆษณาหนังท่ีชาวไทยจดจำากันได้เป็นอมตะคือ 

“ล้านแล้วจ้า” 

หอภาพยนตร์ได้รื้อถอนและขนย้ายประติมากรรม กำาแพง

ดอกดิน มาติดต้ังประดับไว้ริมสวนสนามหญ้าท่ีทำาข้ึนใหม่ข้างอาคาร

ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ซ่ึงเมื่อติดต้ังแล้วปรากฏว่าลงตัวและงดงาม 

อย่างยิ่ง จึงเรียกช่ือสนามนี้ว่า “ลานดอกดิน” และขอเชิญชวนท่าน 

ท้ังหลายมาชมประติมากรรมนี้ และหากท่านเป็นแฟนภาพยนตร์ของ

ดอกดินตัวดำา ๆ ศิลปินของประชาชน ท่านจะชมอย่างพินิจพิศเพ่ง 

เล็งเห็นชีวิตของดอกดิน เห็นภาพพจน์และภาพลักษณ์ของหนังไทย 

ผลงานเรื่องต่าง ๆ ของดอกดิน แล้วท่านจะท่ึงกับศิลปนิยมในยุค 

คริสต์ศตวรรษท่ี ๖๐  
 

ประติมากรรม
กำ�แพงดอกดิน

๑๖

สุธีร์ น้ำ�สมบูรณ์



๑๗๑๗

สักกะ	 จารุจินดา มีช่ือจริงว่า ชาติ จารุจินดา เกิดเมื่อวันท่ี 

๕ เมษายน ๒๔๖๕  เรียนจบจากโรงเรียนศิลปากร แผนกช่าง (ต่อมา 

เป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร) เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ศิลป์ 

พีระศรี เมื่อศกึษาจบ เปน็ช่วงท่ีสงครามโลกครั้งท่ี ๒ มาเยือนเมอืงไทย  

เขาได้มีประสบการณ์ทำางานท้ังงานราชการท่ีเทศบาลนครกรุงเทพฯ  

งานทหาร ด้วยการเข้ารว่มในสงคราม ได้รบัพระราชทานเหรยีญชยัสมรภมู ิ

และงานศลิปะ เปน็ฝา่ยศลิปกรรมใหแ้ก่ละครเวทีของกรมศลิปากร และ

คณะละครศวิารมณ์ ก่อนจะไปทำางานท่ีการไฟฟ้าหลังสงครามยุติลง

ราว พ.ศ. ๒๕๐๐ เขาเข้าทำางานท่ีสถานโีทรทัศนไ์ทยทีวี ช่อง ๔ 

บางขุนพรหม ในฝ่ายศิลปกรรม ออกแบบฉากละครและรายการ และ 

ได้เปน็ท้ังนกัแสดง ผูก้ำากับรายการ ผูป้ระกาศข่าว ผูพ้ากย์ภาพยนตร์ชุด

ทางโทรทัศน์ ผู้กำากับภาพยนตร์โทรทัศน์ ซึ่งเป็นท่ีรู้จักในชื่อ “สักกะ 

จารุจินดา” รวมท้ังจัดทำาละครเรื่องสั้นและละครยาวในนาม “คณะ ๖๗ 

การละครและภาพยนตร์” ยาวนานต่อเนื่องนบัสิบป ี

แม้ว่าเส้นทางอาชีพในวงการโทรทัศน์กำาลังรุ่งโรจน์ สักกะกลับ

ตัดสินใจหันหลังให้ศิลปะการแสดงทางจอแก้ว เพื่อมาทุ่มเทกับการ

สร้างสรรค์ศิลปะภาพยนตร์บนจอเงินท่ีเขาฝันใฝ่ และต้องเร่ิมต้น 

นับหนึ่งใหม่ ท่ามกลางสภาพการณ์ของอุตสาหกรรมหนังไทยท่ีกำาลัง

เปล่ียนผ่านจากยุคหนัง ๑๖ มม. พากย์ ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับท่ีมานานนับ

ทศวรรษ ไปสู่หนงัมาตรฐาน ๓๕ มม. เสียงในฟิล์ม 

ภาพยนตร์เรื่องแรกของ สักกะ จารุจินดา คือ วิม�นสลัม หนงั 

๓๕ มม. ท่ีเขากำากับและสรา้งด้วยทนุสว่นตัว พรอ้มทีมงานหนา้ใหมเ่กือบ

ท้ังหมด นำาแสดงโดยพระเอกชัน้นำา สมบติั เมทะน ีกับ ดวงดาว จารุจินดา 

ลูกสาวของเขาเอง ภาพยนตร์ออกฉายปลายป ี๒๕๑๔ ท่ีโรงภาพยนตร์

สกาลา โรงหนังช้ันหนึ่งท่ีปรกติจะฉายแต่หนังต่างประเทศเป็นหลัก 

จากนั้นเขาจึงมีผลงานสร้างภาพยนตร์ในนาม ๖๗ การละครและ

ภาพยนตร ์ต่อเนื่องทุกป ีต้ังแต่ เขด็จริงจริงใหด้ิ้นต�ย (๒๕๑๕)  ตามด้วย 

ตล�ดพรหมจ�รีย์ (๒๕๑๖) ท่ีได้รบัคำาชื่นชมว่าเปน็งานท่ีพยายามยกระดับ

หนังไทยให้พ้นจากความเป็นน้ำาเน่า และเปรียบเทียบได้กับหนังกระแส

นีโอเรียลลิสม์ของวงการหนังอิตาลีท่ีสะท้อนเรื่องราวของคนตัวเล็ก 

ตัวนอ้ยในชีวิตจรงิ จนภาพยนตรไ์ด้รบัรางวัลพเิศษสำาหรบัการแสดงชวิีต

ความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างสมจริงในการประกวดรางวัลตุ๊กตาทอง 

และทำาใหเ้ขากลายเปน็หนึ่งใน “คล่ืนลูกใหม”่ ของวงการหนงัไทย 

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับชะตากรรมของคนทำาหนังไทย

คุณภาพหลายคน สักกะต้องพบกับความชอกช้ำาเร่ืองรายได้ท่ีสวนทาง

กับคำาวิจารณ์ โดยเฉพาะเรื่องถัดมาคือ ม�แต่เลือด (๒๕๑๗) ซึ่งเป็น 

เรื่องสุดท้ายท่ีเขาสร้างด้วยทุนตัวเอง ต่อมา สักกะได้เข้าสังกัด บริษัท 

ไฟว์สตาร ์โปรดักชัน่ ทำาใหเ้ขามโีอกาสสรา้งงานท่ีหลากหลาย ต้ังแต่หนงั

ฟอรม์ใหญอิ่งประวัติศาสตร์อยา่ง พยัคฆร์�้ยไทยถีบ (๒๕๑๘) และ ขุนศกึ 

(๒๕๑๙)  หนงัท่ีใชน้กัแสดงเด็กเปน็ดารานำา  เพื่อนรัก (๒๕๒๐) 7 ซุปเปอร์

เปี๊ ยก (๒๕๒๑) หนงัโชว์เทคนคิการถ่ายภาพใต้ทะเล กัปตันเรือปู (๒๕๒๒) 

หนงัแอ็กชัน เพชรตัดเพชร (๒๕๒๗) ไปจนถึงหนงัวัยรุ่นและเยาวชนใน

ช่วงท้ายของอาชีพ เช่น หว�นมันส์...ฉันคือเธอ (๒๕๓๐) ครูไหวใจร้�ย 

(๒๕๓๒) และ น�งอ�ย (๒๕๓๓) ก่อนจะเสียชีวิตลงเมื่อวันท่ี ๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ในวัย ๗๕ ปี

สักกะ จารุจินดา เป็นตัวอย่างสำาคัญของคนทำาหนังไทยท่ีอุทิศ

ตนให้แก่การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ท่ีมีจุดมุ่งหมายในการแสดงสารัตถะ

ของชวิีตมนษุย ์ผา่นความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาแทบทกุประเภท

ได้อย่างช่ำาชอง นอกจากนี้ แม้เขาจะเริ่มต้นงานภาพยนตร์ในวัยเฉียด 

๕๐ ป ีแต่สักกะยังคงต่ืนตัวต่อการเปดิรับสิ่งใหม ่ๆ  รวมท้ังใหโ้อกาสและ

ถ่ายทอดวิชาให้แก่บุคคลรุ่นใหม่อยู่เสมอ เช่น ดาราท่ีเริ่มงานแสดง 

เรื่องแรกกับเขาท้ัง เปยีทิพย ์คุ้มวงศ ์ใน ตล�ดพรหมจ�รีย์ และ จินตหรา 

สขุพฒัน ์ใน ผูใ้หญลี่กับน�งม�  รวมถึงคนทำางานเบื้องหลังท่ีต่อมากลาย

เปน็ผูก้ำากับภาพยนตร์ เช่น สมเดช สันติประชา และ จิระ มะลิกุล ไมน่บั

รวมทายาทของเขาท้ัง ๓ คน คือ สุพจน,์ ณรงค์ และ ดวงดาว จารุจินดา 

ท่ีล้วนแล้วแต่เติบโตในเส้นทางสายภาพยนตร์ 

เนื่องในวาระครบ ๑๐๐ ปีชาตกาลของ สักกะ จารุจินดา หอ-

ภาพยนตร์ได้นำาสำาเนาฟิล์ม ๑๖ มม. ของผลงานท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติเรื่อง ตล�ดพรหมจ�รีย์ (๒๕๑๖) อันเป็น

ฉบับเดียวท่ีหลงเหลืออยู่มาสแกนภาพใหม่ เพื่อจัดฉายรำาลึกให้เห็นถึง

ความสำาคัญและสปริติของ สกักะ จารุจินดา พรอ้มจัดกิจกรรมภาพยนตร์

สนทนา “๑๐๐ ปี สักกะ จารุจินดา ศิลปินผู้วาดชีวิตบนแผ่นฟิล์ม” 

พูดคุยกับ ดวงดาว จารุจินดา และ สมเดช สันติประชา ในวันอาทิตย์ท่ี 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เริ่มกิจกรรมต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เปน็ต้นไป 

นอกจากนี ้ยงันำาผลงานบางสว่นของเขามาจัดฉายใหช้มต่อเนื่องไปจนถึง

เดือนธนัวาคม อ่านรายละเอียดโปรแกรมได้ท่ีหนา้ ๒๑   

กิจักร์ร์มุ

๑๐๐ ปี
สัิกิกิะ จารุจินดืา 
ศิลปนิผู้ว�ดชีวติบนแผ่นฟลิม์ 

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

ภาพยนตร์ส์ุนท้นา อาท้ติยท์้่� ๒๗ พฤศจักิายน ๒๕๖๕ 



กิจักร์ร์มุ

๑๘

กลับมาพบกันอีกครัง้กับเทศกาลภาพยนตรวิ์ทยาศาสตร ์

เพื่อการเรียนรู้ จัดขึ้นโดยสถาบันเกอเธ ่ร่วมกับสถาบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และองค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ภายใต้ความร่วมมือ

กับ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ SEAMEO 

(SEAMEO STEM-ED) และการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจาก 

โรลส์-รอยซ์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Rolls-Royce Southeast 

Asia) โดยมศีนูยวิ์ทยาศาสตร์เพื่อการศกึษาท่ัวประเทศไทย และ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นพ้ืนท่ีสำาหรับการจัดฉาย

ภาพยนตร์

โดยหัวข้อในปีนี้ได้หยิบยก เรื่อง “การสร้างความุ	

เท่ัาเทัียมุ”	 ซึ่งถือเป็นประเด็นท่ีหลายประเทศท่ัวโลกให้ 

ความสำาคัญ จึงนำาไปสู่การจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “โอกาส	

ทัีเ่ท่ัาเทัยีมุกันในวิทัยาศาสตร”์	 ใหท้กุคนได้ตระหนกัถึงความเท่าเทียม

ในการเข้าถึงทรัพยากรในประเทศ ความหลากหลายในแต่ละบุคคล เพื่อสร้าง

ความเท่าเทียมในสังคม รวมไปถึงภาพยนตร์ท่ีว่าด้วยเรื่องราวเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ใน

ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีนา่สนใจอีกมากมาย รวมท้ังสิ้น ๓๓ เรื่อง จาก ๑๘ ประเทศท่ัวโลก

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งท่ี ๑๘ ณ หอภาพยนตร์ จัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕  

ใหกั้บคณะนกัเรยีนวันละ ๒ รอบ (เช้า-บ่าย) ทกุวันอังคาร-ศกุร ์ดรูายละเอียดโปรแกรมภาพยนตรไ์ด้ท่ี www.fapot.or.th และโปรแกรมรอบบุคคลท่ัวไป 

ดังรายละเอียดหนา้ ๑๙

นักเรยีนจะได้เรยีนรูต้ามุความุเห้มุาะสมุของชิ่วงวัยผา่นภัาพิยนตรวิ์ทัยาศาสตร	์ในประเด็นดังนี้

ปฐมุวัย:	ชีวิตของสัตว์, บทบาททางสังคม

ประถมุศกึษ์าตอนต้น: จุดเริ่มต้นแอนเิมชัน, ทรัพยากรธรรมชาติ, การรักษาสิ่งแวดล้อม, อวัยวะเทียม

ประถมุศกึษ์าตอนปลัาย: สุขภาพ, ธรรมชาติ, พลังงานทดแทน, การตระหนกัเรื่องความเท่าเทียม

มุัธยมุศกึษ์าตอนต้น:	วัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์, แก๊สมเีทน, อวกาศ, ไบโอนคิส์, บทบาทของผูห้ญิงในยุคปจัจุบัน

มุัธยมุศกึษ์าตอนปลัาย:	นกักีฬาพาราลิมปกิ, ความเท่าเทียมทางเพศ, การแพทย์และสาธารณสุข

เทศกาลภาพยนตร์
วทิยาศาสตรเ์พื่อการเรยีนรู ้
ครัง้ท่ี ๑๘

วชิราภรณ์ ขวาของ

สำาหรบัโรงเรยีนท่ีสนใจ ติดต่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมและจองรอบสำารองท่ีนั่งได้ท่ี 

ฝา่ยเผยแพร่ โทรศพัท์ ๐ ๒๔๘๒ ๒๐๑๓-๕ ต่อ ๑๓๐๘ หรือ ๐๘ ๖๓๘๖ ๓๓๑๓ อีเมล faschoolcinema@fapot.org



๑๙

โปรแกรมเทศกาลภาพยนตรว์ทิยาศาสตรเ์พื่อการเรยีนรู ้ครัง้ท่ี ๑๘  
สำาหรบับุคคลท่ัวไป

โปรแกรม ๑ เหมาะสำาหรบัชั้นอนุบาล-ป.ต้น 
(ควัามุยาวั ๗๓ นาท้่ / พากย์ไท้ย) 

• ต้นกำาเนดิแอนเิมชัน (๕ นาที)

• บ้านนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย ตอน เจ้าฟองกล๊มกลม (๙ นาที)

• บ้านนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย ตอน หอยทากกระดุ๊กดิ�ก (๙ นาที)

• นกัล่าผูห้วิโหย (๕ นาที)

• บ้านใจเอียง (๕ นาที)

• เก้านาทีครึ่ง ตอน เสียงท่ีหายไป (๑๐ นาที)

• เพียกับธรรมชาติ ตอน แหวกว่ายสู่ทุ่งหญ้าทะเล (๒๕ นาที)

• นกัทดลองจียูบี ตอน น้ำาทะเลเอ่อล้น (๕ นาที)

รอบฉาย: เสารท์ัี	่๑๙	พิฤศจิกายน	เวลัา	๑๓.๐๐	น.	

โปรแกรม ๒ เหมาะสำาหรบัชั้น ม.ปลาย ขึ้นไป
(ควัามุยาวั ๗๙ นาท้่)

• ลืมไปหรือเปล่า ตอน บุคคลต้นแบบ (หายไปไหน) (๕ นาที / พากยไ์ทย)

• คนละโลกเดียวกัน (๗๔ นาที / เสยีงเจวาและอังกฤษ คำาบรรยายภาษา

อังกฤษ)

รอบฉาย:	ศุกรท์ัี	่๒๕	พิฤศจิกายน	เวลัา	๑๓.๐๐	น.	

โปรแกรม ๓ เหมาะสำาหรบัชั้น ป.ต้น 
(ควัามุยาวั ๗๐ นาท้่ / พากย์ไท้ย)

• หรือว่าฉันเองทำาใหโ้ลกเปล่ียนไป (๓ นาที)

• เปน็เรื่องธรรมชาติ (๕ นาที) 

• ออด สควอด ตอน H2 Oh No! และ ตอน ในความฝนั (๒๘ นาที)

• น้ำาตาลช้อนเล็ก ๆ (๑๒ นาที)

• แรงล่องหน (๑๒ นาที)

• เก้านาทีครึ่ง ตอน แค่คิดก็ขยับได้ (๑๐ นาที)

รอบฉาย: เสารท์ัี	่๒๖	พิฤศจิกายน	เวลัา	๑๓.๐๐	น.	

โปรแกรม ๔ เหมาะสำาหรบัชั้น ม.ปลาย ขึ้นไป 
(ควัามุยาวั ๗๙ นาท้่)

• หวัใจไฮเทค - จิตวิญญาณผูพ้ิชิต (๓๐ นาที / พากย์ไทย)

• ร่างกายมหัศจรรย์ ตอน ทลายข้อจำากัด (๔๙ นาที / เสียงอังกฤษ  

คำาบรรยายภาษาไทย)

รอบฉาย: พิุธทัี	่๓๐	พิฤศจิกายน	เวลัา	๑๓.๐๐	น.	

โปรแกรม ๕ เหมาะสำาหรบัชั้น ป.ต้น-ป.ปลาย 
(ควัามุยาวั ๗๒ นาท้่ / พากย์ไท้ย)

• เก้านาทีครึ่ง ตอน ไบโอนคิส์คืออะไร (๑๐ นาที) 

• เก้านาทีครึ่ง ตอน ชีวิตกับอวัยวะเทียม (๑๐ นาที) 

• นกัทดลองจียูบี ตอน เครื่องร่อนพลังลม (๕ นาที)

• ลากู กาจู ตอน Reduce! Reuse! Recycle! (๗ นาที)

• นกัทดลองจียูบี ตอน ช่อดอกไมห้ลากสี (๗ นาที)

• เมา้ส์ทีวี ตอน ขวดวัคซีน (๘ นาที)

• สายลับนกัวิทย์ ตอน ทุกคนคือนกัวิทยาศาสตร์ (๑๒ นาที)

• จุดยอดฟ้า ตอน ทะยานสู่ดวงดาว (๑๓ นาที)

รอบฉาย:	เสารท์ัี	่๓	ธันวาคมุ	เวลัา	๑๓.๐๐	น.	

โปรแกรม ๖ เหมาะสำาหรบัชั้น ม.ต้น-ม.ปลาย 
(ควัามุยาวั ๖๗ นาท้่ / พากย์ไท้ย)

• นกัทดลองจียูบี ตอน ช่อดอกไมห้ลากสี (๗ นาที)

• นกัทดลองจียูบี ตอน เครื่องร่อนพลังลม (๕ นาที) 

• เคว้งคว้างไปกับขยะอวกาศ (๔ นาที)

• ไครนอยด์ ดาราแหง่ท้องทะเล (๖ นาที)

• ปริศนายุคน้ำาแข็ง ตอน สลอธยักษ์สูญพันธุไ์ด้ไง? (๕ นาที)

• มลพิษไมโครพลาสติก (๖ นาที)

• แก๊สมเีทน - อันตรายท่ีมองไมเ่หน็ (๕ นาที)

• สตรีในสะเต็ม (๔ นาที)

• คนไข้ 4.0 (๒๕ นาที)

รอบฉาย: เสารท์ัี	่๑๐	ธันวาคมุ	เวลัา	๑๓.๐๐	น.

อา่นเรือ่งย่อและสำารองท่ีน่ังได้ท่ี 
www.fapot.or.th 

เก้านาท้่คร์้�ง ตอน ชิ่วัติกับอวัยัวัะเท้่ยมุ

ต้นกำาเนิดแอนิเมุชิัน บ้านใจัเอย่ง

คนละโลกเด่ยวักัน

มุลพิษไมุโคร์พลาสุติกร์า่งกายมุหัศจัร์ร์ย์ ตอน ท้ลายข้อจัำากัด



๒๐



   = English Language or English Subtitles
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

๒๐

น้ำาตาลไม่หวาน  
Sugar Is Not Sweet  
(Thailand / 1964 / 121 min)

๒๕๐๗ / กำากับโดย รตัน ์เปสตันยี / สร้างโดย หนมุานภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย 
สมบัติ เมทะน,ี เมตตา รุ่งรัตน ์/ ความยาว ๑๒๑ นาที   

ภาพยนตร์ตลกเสียดสีขนบหนังไทยในยุคท่ีต้องมีครบรส ท้ัง 

รกั โศก ตลก บู ๊โป ๊ผลงานเรื่องสดุท้ายของ รตัน ์เปสตันย ีหนึง่ในผูส้รา้ง 

ผูก้ำากับภาพยนตรท่ี์สำาคัญท่ีสดุของวงการหนงัไทย เล่าเรื่องราวของ มนสั 

ทายาทมหาเศรษฐเีจ้าของบรษัิทยาปลูกผม ท่ียนิยอมแต่งงานกับ น้ำาตาล 

ลกูสาวของเพื่อนชาวอินเดียของพอ่เพราะหวังมรดก และทำาทกุวิถีทาง

เพื่อใหเ้ธอขอหยา่กับตนเพื่อจะได้แต่งงานใหมกั่บ วัชร ีหญงิสาวท่ีเขารัก

รอบฉาย:	อังคารท่ี ๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 1 Nov / 13.00 

 พธุท่ี ๑๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 16 Nov / 13.00

ไอทุ้ย Ai Tui  
(Thailand / 1971 / 136 min)

๒๕๑๔ / กำากับโดย ดอกดิน กัญญามาลย์ / สรา้งโดย กัญญามาลยภ์าพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะน,ี เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว ๑๓๖ นาที

ผลงานภาพยนตร ์๓๕ มม. เรื่องแรกของ ดอกดิน กัญญามาลย ์

ผู้สร้างหนังท่ีต้องรสนิยมคนไทยมาต้ังแต่ยุคภาพยนตร์ ๑๖ มม. เล่า

เรื่องราวของ ทุย ลูกชายกำานนับ้านนา กับ คุณเพรียว เศรษฐสีาวผูใ้ห้

ชาวบ้านอาศัยท่ีดินทำากิน ความรักของท้ังคู่ก่อตัวขึ้นเมื่อทุยเป็นผู้นำา

ชาวบ้านในการคุ้มครองคุณเพรียว จากคนร้ายท่ีบุกเข้ามาในวันท่ี 

ชาวบ้านเล้ียงต้อนรับเธอ

รอบฉาย:	 อังคารท่ี ๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 1 Nov / 15.30 

 พฤหสับดีท่ี ๑๗ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 17 Nov / 15.30 

พ่อปลาไหล
๒๕๒๔ / กำากับโดย เชิด ทรงศรี / สร้างโดย เชิดไชยภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย 
สมบัติ เมทะน,ี เนาวรัตน ์ยุกตะนนัท์, สุวิน สว่างรัตน ์/ ความยาว ๑๒๐ นาที 

ภาพยนตรท่ี์ เชดิ ทรงศร ีสรา้งซ้ำาจากผลงานเดิมท่ีเคยประสบ

ความสำาเรจ็อย่างมากเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ และนำาแสดงโดย สมบติั เมทะน ี

เช่นกัน เล่าเรื่องราวของ อุลิด หนุ่มจอมเจ้าชู้ได้แต่งงานกับ จันทนี 

ลูกสาวของขุนรอนท่ีหวังจะปราบพ่อปลาไหลอย่างเขา แต่เมื่ออุลิด

แต่งงานแทนท่ีเขาจะทำาตัวให้ดีขึ้น เขากลับสนเพียงการแอบหาทาง 

ออกเท่ียวตลอดเวลาโดยพาพ่อตาของตัวเองไปเปน็คู่หดู้วย

รอบฉาย:	พฤหสับดีท่ี ๓ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 พฤหสับดีท่ี ๑๗ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

สมบััติ เมทะนี สมบััติแห่่งห่นังไทย

การจากไปของ 

พ ร ะ เ อ ก ต ล อ ด ก า ล 

สมบัติ เมทะนี เมื่อวันท่ี  

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕  

นั บ เ ป็ น ก า ร สู ญ เ สี ย

ปูชนียบุคคลท่ีสำ า คัญ

ท่ีสุดคนหนึ่ง ผู้เคยเป็น

ท้ังขวัญใจและลมหายใจ

ของแฟน ๆ น้อยใหญ่ 

ท่ัวประเทศ และเป็น

ร่มโพธิร์่มไทรของผูค้นมากมายในแวดวงบันเทิงไทย

ท่ามกลางภาพยนตร์มากมายหลายร้อยเรื่ องท่ีฝากไว้แก่

ประเทศชาติและวงการภาพยนตร์ไทย หอภาพยนตร์ได้นำาผลงาน 

ท่ีได้รับการสแกนภาพใหม่จากฟิล์มภาพยนตร์ในคลังอนุรักษ์มา 

จัดฉาย เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ในฐานะนักแสดงของ 

สมบัติ เมทะนี ผ่านภาพท่ีคมชัดและบทบาทอันหลากหลาย ไล่เรียง

ต้ังแต่ น้ำ�ต�ลไม่หว�น (๒๕๐๗) ตัวแทนการแสดงจากทศวรรษแรก  

ท่ีผูช้มจะได้รับฟังเสียงของสมบัติในขณะนั้นจริง ๆ เพราะภาพยนตร์

บันทึกเสียงจริงขณะถ่ายทำา ต่างจากเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีใช้วิธกีารพากย์  

ทศวรรษถัดมาคือ เก�ะสว�ท ห�ดสวรรค์ (๒๕๑๒) ภาพยนตร์

เพลงท่ีเปน็จุดเริม่ต้นของตำานานคูข่วัญ สมบติั-อรญัญา ไอ้ทยุ (๒๕๑๔) 

ผลงานท่ีแสดงความสามารถท้ังการเล่นและร้องเพลง รวมถึงฉาก 

แอ็กชัน และ น้ำ�ผึ้งพระจันทร์ (๒๕๑๕) กับบทบาทนายทหารไทย 

รูปงาม ในภาพยนตร์เรื่องยิ่งใหญ่ท่ีถ่ายทำาในสามประเทศ อิตาลี กรีซ 

และอียิปต์

ปดิท้ายด้วยผลงานในทศวรรษ ๒๕๒๐ ท้ัง สลักจิต (๒๕๒๒) ท่ี 

สมบัติ เมทะนี รับบทบาทท้ังกำากับและนำาแสดง ปริศน�แห่งหัวใจ 

(๒๕๒๒) ผลงานการแสดงร่วมกับ สรพงศ์ ชาตรี อีกหนึ่งพระเอก 

คนสำาคัญผูล่้วงลับในปนีี ้และ พอ่ปล�ไหล (๒๕๒๔) กับบทบาทหนุม่

จอมกะล่อนอันเป็นท่ีจดจำาไม่ว่าในฉบับนี้หรือฉบับก่อนหน้า ในขณะ

เดียวกัน ยงัมผีลงานการแสดงของ สมบัติ เมทะน ีอีก ๒ เรื่อง คือ ขุนศกึ 

(๒๕๑๙) และ เพื่อนรัก (๒๕๒๐) ท่ีจัดฉายรวมอยู่ในโปรแกรม ๑๐๐ ป ี

สักกะ จารุจินดา 

นอกจากภาพยนตร์ในชุดดังกล่าวท่ีจะจัดฉายในเดือน

พฤศจิกายนและธันวาคม ๒๕๖๕ หอภาพยนตร์ยังได้เตรียมคัดสรร 

ผลงานการแสดงของ สมบัติ เมทะน ีมาสแกนภาพใหม ่เพื่อจัดฉายให้

ผู้ชมได้ร่วมรำาลึกถึงพระเอกตลอดกาลท่านนี้ต่อไปในปี ๒๕๖๖  

เดือนละ ๑ เรื่อง จนถึงเดือนสิงหาคม อันเปน็วาระครบ ๑ ปแีหง่การ

สูญเสียสมบัติชิ้นเอกแหง่วงการภาพยนตร์ไทย 

DCP

DCP

DCP

๒๑



น้ำาผ้ึงพระจนัทร ์ 
Honeymoon  
(Thailand / 1972 / 170 min)

๒๕๑๕ / กำากับโดย ชรินทร์ นนัทนาคร / สร้างโดย 
นนัทนาครภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบติั เมทะน,ี 
เพชรา เชาวราษฎร ์/ ความยาว ๑๗๐ นาที 

ภาพยนตร์ไทยเรื่องยิ่งใหญ่ท่ีไปถ่ายทำาไกลถึงต่างประเทศ  

ท้ังอิตาลี กรซี และอียปิต์ เล่าเรื่องราวของ ผูพ้นัอานนท์ นายทหารไทย

ท่ีได้ช่วยเหลือหญิงสาวท่ีกำาลังถูกตามล่าช่ือ ฮันนี ่ขณะท่ีเขาเท่ียวอยูท่ี่

อียิปต์ โดยไมรู่้ว่าแท้จริงแล้วเธอคือเจ้าหญิงอัสมาร์แหง่ไนโรเบีย ท้ังคู่

วางแผนปลอมเปน็คู่แต่งงานแล้วลักลอบหนอีอกจากแดนอาหรับ แต่

การแต่งงานหลอก ๆ ครั้งนีก้ลับทำาใหพ้วกเขาเกิดรักกันจริง ๆ 

รอบฉาย:	 พฤหสับดีท่ี ๓ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 3 Nov / 15.30 

 พุธท่ี ๑๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 16 Nov / 15.30

สลักจติ 
๒๕๒๒ / กำากับโดย สมบติั เมทะน ี/ สร้างโดย เกียรติศกัด์ิ 
โปรดักช่ัน / นำาแสดงโดย สมบติั เมทะน,ี จารุณ ีสขุสวัสด์ิ, 
ส. อาสนจินดา, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา / ความยาว 
๑๒๔ นาที

ภาพยนตรท่ี์กำากับและนำาแสดงโดย สมบัติ 

เมทะนี และอำานวยการสร้างโดยคู่ชีวิต กาญจนา 

เมทะนี เล่าเรื่องราวของ จอย สลักจิต เด็กสาวผู้ตัดสินใจกลับบ้าน 

ภักดีบดินทร์ท่ีพ่อเธอได้หนีจากไป โดยมีเพียง อาเดียว ลูกพ่ีลูกน้อง

ของพ่อท่ีเอ็นดูและใหก้ำาลังใจจอยมาโดยตลอด แต่เมื่อเขาไปเรียนต่อ

เมืองนอก จอยกลับมีหนุ่มเข้ามาติดพัน ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

ต่าง ๆ ถึงขั้นท่ีตัดสินใจหมั้นกับคนอ่ืนเพื่อประชดอาเดียว

รอบฉาย:	ศกุร์ท่ี ๑๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

 เสาร์ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

เกาะสวาท หาดสวรรค์  
Paradise Island  
(Thailand / 1969 / 153 min)

๒๕๑๒ / กำากับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ 
เจ้าอนสุรมงคลการ / สร้างโดย ละโว้ภาพยนตร ์ / 
นำาแสดงโดย สมบติั เมทะน,ี อรญัญา นามวงษ์ / ความยาว ๑๕๓ นาที

อมตะภาพยนตรเ์พลงของไทย ผลงานของ พระเจ้าวรวงศเ์ธอ 

พระองค์เจ้าอนสุรมงคลการ หรอื “เสด็จพระองค์ชายเล็ก” แหง่วงการ

หนังไทย และเป็นบทบาทการแสดงเรื่องสำาคัญของคู่ขวัญ “สมบัติ-

อรญัญา” เล่าเร่ืองราวของเผดิมพงศ ์หนุม่นกัเรยีนนอกท่ีถูกพ่อตะเพดิ

ใหม้าดแูลธุรกิจครอบครวัยงัเกาะสวาท ท่ีนั่นเขาได้ตกหลุมรัก นภาพร 

ครูสาวแสนสวยบนเกาะ โดยหารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วเธอคือทายาท 

ตระกูลคู่แข่งขันทางธุรกิจท่ีมสีวนมะพร้าวบนเกาะแหง่นีเ้ปน็เดิมพัน

รอบฉาย:	ศกุรท่ี์ ๑๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 11 Nov / 15.30 

 อังคารท่ี ๒๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 22 Nov / 15.30

เป๊�ยกโปสเตอร ์90+

โปรแกรมท่ีนำาผลงานการ

กำากับภาพยนตร์ของ เปี� ยกโปสเตอร์ 

ฉบับท่ีได้รับการรีมาสเตอร์ใหม่โดย  

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ 

บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด มา

จัดฉายควบคู่ไปกับนทิรรศการ “เป๊ียกโปสเตอร	์90+”	นทิรรศการท่ี

จัดแสดงสิ่งเก่ียวเนื่องกับภาพยนตร์ในคอลเลกชันของ เปี� ยกโปสเตอร์ 

ท่ีหอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ เพ่ือให้เห็นถึงเส้นทางการทำางานของ 

นักเขียนใบปิดและผู้กำากับภาพยนตร์ช้ันครูท่ีได้รับการยกย่องสูงท่ีสุด

คนหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย 

โปรแกรม เปี� ยกโปสเตอร์ 90+ เริ่มฉายต้ังแต่วันท่ี ๑๘ ตุลาคม 

๒๕๖๕ ซ่ึงเป็นวันเปิดนิทรรศการ และจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงเดือน

กุมภาพันธ ์๒๕๖๖ 

คุณปู่ซูซ่า่ 
๒๕๒๔ / กำากับโดย เปี� ยกโปสเตอร ์/ สรา้งโดย ไฟว์สตาร ์
โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี 
สุขสวัสด์ิ / ความยาว ๑๒๘ นาที

เอก หนุ่มกะล่อนท่ีกลายเป็นคุณปู่  

ไมทั่นต้ังตัว เมื่อหลานสาวจากเวียงจันทนม์าอาศยั

อยู่ด้วย แต่กลับต้องพบเจอเร่ืองปวดหวัของเด็ก ๆ 

ไปพร้อมกับการเดินแผนจีบ ครูทิพย์ คนสวยประจำาโรงเรียนอนุบาล 

ท่ีหลานเรียนอยู่ โดยไม่รู้ว่าจะต้องเจอบททดสอบหินอย่างวิชายูโด 

จากครูสาว คุณปูจึ่งจำาเปน็ต้องงัดสารพัดไมเ้ด็ดมาเพื่อพิชิตใจเธอ

รอบฉาย:	เสาร์ท่ี ๑๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๒๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

ปรศินาแหง่หวัใจ
๒๕๒๒ / กำากับโดย พันธุเ์ทพ อรรถไกวัลวที / สร้างโดย 
ฟิล์มร้อยเปอร์เซนต์ / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี,  
พิศมยั วิไลศกัด์ิ, สรพงศ ์ชาตรี, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, 
ภาวนา ชนะจิต, ปรียา รุ่งเรือง / ความยาว ๑๒๘ นาที 

เรื่องราวปริศนาอันซับซ้อนในความรัก 

เมื่อ คัมภีร์ กลับจากญี่ปุน่มาพร้อมกับลูกสาวชื่อ 

ยูร ิและได้นำาเธอไปฝากเรยีนกับ ดารเกศ อดีตคนรักเก่าท่ีเปดิโรงเรยีน

อนบุาล การกลับมาของคัมภีร ์ทำาใหด้ารเกศเกิดความช้ำาชอกใจ เธอจึง

หาทางออกด้วยการแต่งงานกับ จักวัน ทนายความหนุ่มผู้แอบรักเธอ

มานาน แต่แล้วเมื่อจักวันจับได้ว่าดารเกศยังคงไมลื่มคัมภีร์ เขาจึงหนี

เธอไปและได้บังเอิญพบกับ ฮิเดโกะ ภรรยาชาวญ่ีปุ่นของคัมภีร์ท่ี 

เดินทางมายังเมอืงไทย

รอบฉาย:	เสาร์ท่ี ๑๙ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อังคารท่ี ๒๙ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

Remastered by

DCP

DCP

DCP

DCP

DCP

๒๒



DCP DCPคุณย่าเซก็ซี ่ 
๒๕๒๕ / กำากับโดย เปี� ยกโปสเตอร ์/ สรา้งโดย ไฟว์สตาร ์
โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี 
สุขสวัสด์ิ / ความยาว ๑๒๕ นาที

ภาคต่อของ คณุปูซู่ซ่�่ ท่ีคราวนีซ้า่ไมอ่อก 

เมื่อแต่งงานกับครูทิพย์แล้วยังไม่หยุดเจ้าชู้ เลย

โดนฤทธิ์หึงโหดของทิพย์จนสลบเหมือด แต่เมื่อ

ทิพย์ยิ่งเอาใจดูแลเอกเพราะกลัวอาการทรุด ก็ยิ่งกลับทำาให้หนุ่ม

กะล่อนซอ้นแผนหาช่องทางออกจากบ้านเพ่ือไปทำาเจ้าชู้จนหนกัข้อข้ึน 

ร้อนถึงทิพย์ท่ีต้องงัดไมเ้ด็ดมากำาราบจอมเจ้าชู้ใหอ้ยู่หมดั

รอบฉาย:	เสาร์ท่ี ๑๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

 ศกุร์ท่ี ๒๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

วยัอลวน 
๒๕๑๙ / กำากับโดย เปี� ยกโปสเตอร ์/ สร้างโดย ไฟว์สตาร ์
โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย ไพโรจน์ สังวริบุตร, ลลนา 
สุลาวัลย์ / ความยาว ๑๒๓ นาที

ภาพยนตร์รักวัยรุ่นเรื่องแรก ๆ ของไทย 

ซึ่งออกฉายในช่วงเวลาท่ีสังคมไทยกำาลังตกอยู่

ท่ามกลางความขัดแย้งอย่างรุนแรงทางการเมือง 

แต่ตัวภาพยนตร์กลับประสบความสำาเร็จจนเกิดเป็นปรากฏการณ์

สำาคัญ เร่ืองราวของ ต้ัม หนุ่มต่างจังหวัดท่ีผิดหวังจากการสอบเข้า

มหาวิทยาลัย และมาเชา่บา้นเปดิสอนพิเศษเด็กมธัยม จนได้ผกูพนักับ 

โอ๋ ลูกสาวเจ้าของบ้านเช่าท่ีมาเรียนกับเขา แต่เขาจำาต้องฝ่าด่าน

อรหนัต์ของคุณพ่อสุดเฮี้ยบของโอ๋ใหไ้ด้

รอบฉาย:	อาทิตย์ท่ี ๑๓ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 (สนทนากับ ไพโรจน ์สังวริบุตร หลังชมภาพยนตร์) 

 อังคารท่ี ๒๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

เกมส์มหาโชค  
๒๕๒๙ / กำากับโดย เปี� ยกโปสเตอร ์/ สร้างโดย ไฟว์สตาร ์
โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย ปัญญา นิรันดร์กุล, นาถยา 
แดงบุหงา, วสันต์ ศิริสุขพิสัย, มารศรี อิศรางกูร ณ 
อยุธยา, พรพรรณ เกษมมสัสุ / ความยาว ๑๐๙ นาที

เรื่องราวแสนชุลมนุเมื่อ คุณนายเล่ียมทอง 

เศรษฐนิวัียชราได้ปรากฏตัวขึน้ และบอกว่า เกษรา 

หญิงสาวท่ีกำาลังมีปัญหากับสามีนั้นเป็นทายาท 

แท้ ๆ ของเธอ พร้อมจะยกมรดกร้อยล้านบาทให้ โดยมีเง่ือนไขว่า 

เกษราต้องมีสามีท่ีดีตามท่ีเธอต้องการ ก้อย เพ่ือนสนิทของเกษรา  

จึงออกอุบายให้ เอ้ สามีของตน สวมรอยเป็นสามีของเกษราเพื่อนำา

มรดกมาแบ่งกัน แต่ความวุ่นวายกลับเกิดข้ึน เมื่อสามีตัวจริงของ 

เกษราดันโผล่มากลางคัน

รอบฉาย:	ศกุร์ท่ี ๑๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๒๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

DCP

DCP

บินแหลก 
๒๕๓๘ / กำากับโดย เปี�ยกโปสเตอร์ / สรา้งโดย ไฟว์สตาร ์
โปรดักชัน่ / นำาแสดงโดย ศรณัยู วงษ์กระจ่าง, สลักจิต 
ดลมนิทร์ / ความยาว ๑๐๐ นาที

เรื่ องราวการเดินทางของหญิงสาว 

ผู้รักการท่องเท่ียว จนวันหนึ่งเธอได้รับมรดก

จากเจ้าคุณปู่ จึงหาโอกาสไปเท่ียวท่ีประเทศ

เยอรมนโีดยเลือกสายการบินท่ีเยี่ยมท่ีสุด โดยการเดินทางครั้งนีท้ำาให้

เธอต้องพบเจอกับเรื่องราวท่ีสดุแสนจะวุ่นวายของเหล่ากัปตัน สจวร์ต 

และแอร์โฮสเตส รวมท้ังเหล่าผู้โดยสารเจ้าปัญหาท่ีคอยสร้างเรื่อง 

ปว่น ๆ มากมาย

รอบฉาย:	พฤหสับดีท่ี ๑ ธนัวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พุธท่ี ๗ ธนัวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประสาท
๒๕๑๘ / กำากับโดย เปี�ยกโปสเตอร,์ เรงิศริ ิลิมอักษร / 
สร้างโดย เริงศริิ / นำาแสดงโดย กรุง ศรีวิไล, สรพงศ ์
ชาตรี, ภิญโญ ทองเจือ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ 
อยุธยา, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, เปียทิพย์  
คุ้มวงศ ์/ ความยาว ๙๑ นาที

 พรรัชนี นักเขียนสาวท่ีมักคิดว่า 

ตัวเองขาดประสบการณ์ชีวิต อาศัยอยู่กับ 

อนนัต์ สามผีูร้่ำารวยแต่มโีรคภัยรุมเร้า วันหนึ่ง 

เนติญา เศรษฐินีม่ายท่ีเพิ่งหายออกจากโรงพยาบาลโรคประสาท  

ได้มาพักตากอากาศท่ีบ้านของท้ังคู่ในพัทยา พร้อมด้วย นพ นอ้งชาย

ท่ีเปน็จิตรกร แต่ อรอนงค์ นกัร้องในบาร์ผูเ้ปน็แฟนของนพ กลับตาม

มาราวีเขาถึงท่ีนี่ เมื่อความรู้สึกอันเปราะบางของผู้คนท่ีต่างโหยหา 

สิ่งท่ีขาดหายไปได้มาเผชิญหน้ากัน เร่ืองราวจึงบานปลายเกินกว่าจะ

คาดเดา

รอบฉาย:	พฤหสับดีท่ี ๑ ธนัวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๑๕ ธนัวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ข้างหลังภาพ  
๒๕๒๘ / กำากับโดย เปี� ยกโปสเตอร์ / สร้างโดย  
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย อำาพล ลำาพูน, 
นาถยา แดงบุหงา / ความยาว ๑๓๔ นาที

อมตะภาพยนตร์รักขึ้นหิ้งของไทย 

จากบทประพันธช์ั้นครูของ ศรีบูรพา เล่าเรื่อง

ความรักต่างวัยของ หมอ่มราชวงศกี์รติ สาวผู้

สงูสง่ท่ีพงึพอใจใน นพพร เด็กหนุม่ท่ีคอยดแูล

ในยามท่ีเธอไปเท่ียวประเทศญีปุ่น่กับสามผีูช้ราของเธอ แต่ด้วยสถานะ

ทางสังคม หญิงสาวจึงเลือกท่ีจะเก็บความรู้สึกท่ีแท้จริงไว้ในใจ

รอบฉาย:	อังคารท่ี ๒๗ ธนัวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 เสาร์ท่ี ๓๑ ธนัวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

DCP

ฟิลิม์ ๓๕ มม.

๒๓

Remastered by

Remastered by

Remastered by



๒๔

๑๐๐ ป๊ สัักกะ จารุจินดา

โปรแกรมภาพยนตร์เนื่องในวาระครบ

รอบ ๑๐๐ ปขีอง สักกะ จารุจินดา คนทำาหนงั

ท่ีมบีทบาทในฐานะ “คล่ืนลูกใหม”่ ของวงการ

หนังไทยในช่วงกลางทศวรรษ ๒๕๑๐ โดย 

คัดสรรท้ังผลงานท่ีเป็นหมุดหมายสำาคัญและ

ตัวอยา่งภาพยนตร์ท่ีทำาใหเ้หน็ถึงความสามารถ

ในการกำากับภาพยนตร์หลากหลายแนวทางมาจัดฉาย ควบคูไ่ปกับ

กิจกรรมภาพยนตรส์นทนา ๑๐๐ ป ีสกักะ จารุจินดา ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหนา้ ๑๗

ตลาดพรหมจารยี์ 
๒๕๑๖ / กำากับโดย สักกะ จารุจินดา / สร้างโดย 
๖๗ การละครและภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย 
สายณัห ์จันทรวิบูลย์, ดวงดาว จารุจินดา, ราชันย์ 
กาญจนมาศ, เปยีทิพย์ คุ้มวงศ ์/ ความยาว ๑๒๕ นาที

ภาพยนตรท่ี์ได้รบัการขึน้ทะเบยีนให้

เปน็มรดกของชาติประจำาป ีพ.ศ. ๒๕๕๗ และเปน็ผลงานเรื่องสำาคัญท่ี

ทำาให้ สักกะ จารุจินดา ได้ชื่อว่าเป็นผู้กำากับคล่ืนลูกใหม่แห่งวงการ

ภาพยนตร์ไทย เล่าเรื่องราวของชาวประมงท่ีตัดสินใจขายเด็กสาวท่ี 

ตนเก็บมาเล้ียงเหมือนลูก เพื่อนำาเงินไปซื้อเครื่องยนต์ติดเรือประมง

ชายฝั่ งของตน ให้สามารถออกไปจับปลานอกชายฝั่ งได้ เพราะเรือ

อวนลากกวาดปลาเล็กปลานอ้ยจนหมดชายฝั่ ง  

รอบฉาย:	อาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 (มกิีจกรรมภาพยนตร์สนทนาหลังจบภาพยนตร์) 

 ศกุร์ท่ี ๙ ธนัวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

เพ่ือนรกั
๒๕๒๐ / กำากับโดย สักกะ จารุจินดา / สร้างโดย  
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี,  
ทัศนว์รรณ เสนยี์วงศ ์ณ อยุธยา, ปฐัม ์ปทัมจิตร, ไดนา่  
ไมเยอร์, พอหทัย พุกกะณะสุต / ความยาว ๑๑๘ นาที

ผลงานท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

ภาพยนตรข์องชาติ เมื่อป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่ได้สะท้อน

สภาพสังคมไทยในช่วงปลายสงครามเวียดนามท่ีสหรัฐอเมริกาเข้ามา

ต้ังฐานทัพ ผ่านเรื่องราวของเด็กต่างเชื้อชาติ ๓ คน ซึ่งต่างมีปัญหา

ครอบครัว คือ ภชุงค์ เด็กชายชาวไทย จิมมี ่ เด็กชายลูกครึ่งอเมริกัน-

เกาหลี และ หมวย เด็กหญิงเชื้อสายจีน วันหนึ่งพวกเขาตัดสินใจเข้า

กรุงเทพฯ ด้วยกัน และกลายเปน็จุดเริม่ต้นแหง่มติรภาพและการผจญภัย

รอบฉาย:	อังคารท่ี ๒๙ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อาทิตย์ท่ี ๔ ธนัวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

กัปตันเรอืปู
๒๕๒๑ / กำากับโดย สกักะ จารุจินดา / สรา้งโดย ไฟว์สตาร ์โปรดักชั่น / นำาแสดง
โดย จตุพล ภอูภิรมย์, ลลนา สุลาวัลย์ / ความยาว ๑๓๓ นาที

วันหนึ่งอวนของ ขานกับแพร สองสามีภรรยา ได้ลากติด 

ชิ้นส่วนปะการังชิ้นใหญ่ท่ีห่อหุ้มของบางอย่างอยู่ เมื่อนำาไปให้สตีฟดู 

จึงพบว่าเปน็ปนืยุโรปโบราณท่ีมอีายุกว่า ๓๐๐ ป ีสตีฟคิดว่าในบรเิวณนัน้

คงมซีากเรอืโบราณท่ีนา่จะมสีมบติัมากกว่านัน้จมอยู ่ท้ังสามจึงชวนกัน 

ไปหาซากเรือ แต่ข่าวนีก้ลับไปเข้าหขูอง แสง นกัเลงเจ้าถ่ินท่ีต้องการ

ครอบครองสมบัติไว้เพียงคนเดียว 

รอบฉาย:	เสาร์ท่ี ๓ ธนัวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พุธท่ี ๗ ธนัวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ขุนศึก
๒๕๑๙ / กำากับโดย สกักะ จารุจินดา / สรา้งโดย ไฟว์สตาร ์โปรดักชั่น / นำาแสดง
โดย สมบัติ เมทะน,ี นยันา ชีวานนัท์, มานพ อัศวเทพ / ความยาว ๑๑๗ นาที

ภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงมาจากนิยายของ ไม้ เมืองเดิม และ

สามารถคว้ารางวัลจากมหกรรมภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิกมาครองถึง 

๒ รางวัล บอกเล่าเรื่องราว ๑๕ ป ีหลังจากกรุงศรอียุธยาเสยีแก่พระเจ้า

บุเรงนอง เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกรีธาทัพไทยพร้อม

ด้วยสมเด็จพระเอกาทศรถ เขา้ยดึเมอืงแกลงอันเปน็เมอืงเชื่อมเขตแดน

ไทยกับพมา่ และทรงหล่ังอุทกธาราประกาศตัดไมตรีกับพมา่ พมา่จึง

ยกกำาลังบุกไทยในชว่งเวลานี ้เสมา ทหารกล้าได้สรา้งวีรกรรมตีทัพพมา่

จนต้องถอยทัพกลับไป 

รอบฉาย:	อาทิตย์ท่ี ๔ ธนัวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 ศกุร์ท่ี ๙ ธนัวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

หวานมันส์...ฉันคือเธอ 
๒๕๓๐ / กำากับโดย สักกะ จารุจินดา / สรา้งโดย ไฟว์สตาร ์โปรดักชั่น / นำาแสดง
โดย จินตหรา สุขพัฒน,์ สันติสุข พรหมศริิ / ความยาว ๑๐๑ นาที

ต้น นักกีฬาดาวเด่นจอมห้าว กับ นับเดือน นักเรียนหญิง 

หัวแถวแสนเรียบร้อย ไม่ถูกกันต้ังแต่วันแรกพบ แต่แล้ววันหนึ่งเกิด

อุบติัเหตท่ีุทำาใหท้ั้งคูส่ลับรา่งกันจนเกิดเรื่องวุ่น ๆ  จนท้ังสองต้องพยายาม

หาวิธคืีนร่างก่อนท่ีพ่อของต้นจะย้ายบ้าน

รอบฉาย:	พฤหสับดีท่ี ๘ ธนัวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พุธท่ี ๑๔ ธนัวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้ใหญ่ลีกับนางมา
๒๕๒๘ / กำากับโดย สกักะ จารุจินดา / สร้างโดย ไฟว์สตาร ์โปรดักชั่น / นำาแสดง
โดย ไพโรจน ์สังวริบุตร, จินตหรา สุขพัฒน ์/ ความยาว ๑๕๓ นาที

ภาพยนตร์ท่ีสร้างจากบทประพันธ์เรื่องดังของ กาญจนา  

นาคนันท์ เล่าเรื่องราวของ มาลินี นางแบบสาวท่ีได้รับจดหมายจาก

ผู้ใหญ่ลีให้ไปรับมรดกของยายท่ีเสียชีวิตลงท่ีดอยแม่จัน และเมื่อเธอ

ได้เดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ท่ีนั่น กลับเกิดเรื่องราวมากมายท่ีทำาให้เธอได้

ใกล้ชิดกับเขาจนกลายเปน็ความรัก

รอบฉาย:	พฤหสับดีท่ี ๘ ธนัวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พุธท่ี ๑๔ ธนัวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.
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ห่ม่อมน้อยรำาลึึก 

หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล หรือ 

“หม่อมน้อย” เป็นผู้กำากับภาพยนตร์และละคร 

ท่ีมีชื่อเสียงมายาวนานจนถึงปัจจุบัน และเป็น 

ครูของนักแสดงคนสำาคัญหลายคนของวงการ 

บันเทิงไทย การจากไปของหม่อมน้อยเมื่อวันท่ี 

๑๕ กันยายนท่ีผา่นมา นบัเปน็การสญูเสยีคนทำาหนงัไทยท่ีมเีอกลักษณ์

ในผลงานและมีบทบาทเป็นท่ีจดจำามากท่ีสุดคนหนึ่ง โดยเฉพาะ

อิทธิพลท่ีได้รับจากละครเวทีและวรรณกรรมคลาสสิกท้ังของไทย 

และต่างประเทศ

 เพื่ อเป็นการระลึกถึง หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล  

หอภาพยนตร์ได้นำาผลงานการกำากับภาพยนตร์อันเป็นท่ีจดจำาของ

หมอ่มนอ้ย ท้ังผลงานในยุคแรก ต้ังแต่เรื่องท่ีได้รบัการขึ้นทะเบียนเปน็

มรดกภาพยนตร์ของชาติ ช่�งมัน..ฉันไม่แคร์ (๒๕๒๙) ตามด้วย  

ฉนัผูช้�ยนะยะ (๒๕๓๐) น�งนวล (๒๕๓๐) มหศัจรรย์แหง่รัก (๒๕๓๘) 

ไปจนถึงผลงานในยุคหลังคือ ชั่วฟ�้ดินสล�ย (๒๕๕๓) อุโมงค์ผ�เมือง 

(๒๕๕๔) รวมถึงเร่ืองสุดท้ายท่ีเข้าฉายในวันสุดท้ายของชีวิตคือ  

ม�ย�พิศวง (๒๕๖๕)

อโุมงค์ผาเมือง
๒๕๕๔ / กำากับโดย ม.ล.พันธุเ์ทวนพ เทวกุล / สร้างโดย 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / นำาแสดงโดย มาริโอ้ 
เมาเร่อ, อนันดา เอเวอริงแฮม, เฌอมาลย์ บุญยศักด์ิ,  
พงษ์พัฒน ์วชิรบรรจง / ความยาว ๑๐๓ นาที

ดัดแปลงมาจากบทละครเวทีเรื่อง ราโชมอน 

ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ ์ปราโมช เล่าเรื่องราวของพระหนุม่กับคนตัดฟืนท่ี

เข้าไปหลบฝนในอุโมงค์ผาเมอืง และพยายามเล่าเรื่องราวประหลาด

เก่ียวกับการพิพากษาคดีฆาตกรรมขุนศึกเจ้าหล้าฟ้าให้สัปเหร่อฟัง 

เมื่อผู้ท่ีเก่ียวข้องกับคดีท้ัง โจรปา่และภรรยาของขุนศกึ ต่างยอมรับว่า

ตนเปน็ผูล้งมอืฆาตกรรม รวมไปถึงดวงวิญญาณของขุนศึกยังบอกว่า

ตนเปน็ผูป้ลิดชีพตัวเอง

รอบฉาย:	อังคารท่ี ๑๓ ธนัวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๒๙ ธนัวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ชั่วฟิา้ดินสลาย 
๒๕๕๓ / กำากับโดย ม.ล.พันธุเ์ทวนพ เทวกุล / สร้างโดย 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / นำาแสดงโดย อนนัดา 
เอเวอรงิแฮม, เฌอมาลย ์บุญยศกัด์ิ, ธรีพงศ ์เหลียวรกัวงศ ์/ 
ความยาว ๑๒๘ นาที

ภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงจากงานเขียนของ 

มาลัย ชูพินจิ เรื่องราวของ ยุพดี มา่ยสาวท่ีได้สมรสกับ พะโป ้เจ้าของ

กิจการป่าไม้แห่งกำาแพงเพชรท่ีมีอายุคราวพ่อ แต่เมื่อยุพดีได้พบกับ 

ส่างหมอ่ง หลานชายของพะโป ้ต่างก็เกิดความสิเนห่าต่อกัน โดยหารูไ้ม่

ว่านีคื่อจุดเริ่มต้นแหง่โศกนาฏกรรมความรักท่ีท้ังสองจะต้องพบเจอ

รอบฉาย:	อังคารท่ี ๑๓ ธนัวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อังคารท่ี ๒๗ ธนัวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. ๒๕

นางนวล 
๒๕๓๐ / กำากับโดย ม.ล.พันธุเ์ทวนพ เทวกุล / สร้างโดย 
พูนทรัพย์โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย ลิขิต เอกมงคล,  
ภัทราวดี มชูีธน / ความยาว ๑๑๒ นาที

ผลงานท่ี ม.ล.พันธุเ์ทวนพ เทวกุล ดัดแปลง

จากบทละครเรื่อง The Seagull ของ อันตัน เชคอฟ 

นักเขียนชื่อดังชาวรัสเซีย เป็นเรื่องราวของ พิศวาส หญิงสาวผู้ต้อง

ปะทะกับลูกชายคือ เทพ ซึ่งกำาลังหลงรัก นวล ลูกศิษย์ของเธออย่าง

เพ้อคล่ัง ทว่านวลกลับจากไปพร้อมกับ ทิวากร หนุ่มใหญ่ซึ่งเข้ามา

พร้อมข้อเสนอปั้ นนวลเปน็ดารา 

รอบฉาย:	ศกุร์ท่ี ๑๖ ธนัวาคม เวลา ๑๔.๐๐ น.  

สนทนาหลังชมภาพยนตร์กับนกัวิจารณ์ชั้นครู  

ในรายการ ดูหนงัคลาสสิกกับกิตติศกัด์ิ สุวรรณโภคิน 

ช่างมัน..ฉันไม่แคร ์
Whatever, I Don't Care 
(Thailand / 1986 / 119 min)

๒๕๒๙ / กำากับโดย ม.ล.พนัธุเ์ทวนพ เทวกลุ / สรา้งโดย พนูทรพัยโ์ปรดักชัน่ / 
นำาแสดงโดย สนิจัย เปล่งพานชิ, ลิขติ เอกมงคล, สหสัชัย ชุมรุม / ความยาว ๑๑๙ นาที

ผลงานเรื่องสำาคัญของ ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล ท่ีวิพากษ์

วิจารณ์สถานะและอุดมการณ์ของปัญญาชนเดือนตุลาท่ีเปล่ียนไปใน

ยุควัฒนธรรมการบรโิภคกำาลังเริม่เฟ่ืองฟ ูเล่าเรื่องราวของเจ้าแมว่งการ

โฆษณาผู้มีบาดแผลจากเหตุการณ์สังหารหมู่ทางการเมืองในวันท่ี  

๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และได้พบกับหนุ่มต่างจังหวัดท่ีมีเบื้องหลังเป็น 

ชายขายบริการ ซึ่งเข้ามาเติมเต็มคุณค่าบางอย่างในชีวิตท่ีเธอโหยหา

รอบฉาย:	พฤหสับดีท่ี ๒๙ ธนัวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 29 Dec /15.30

มหศัจรรย์แหง่รกั 
๒๕๓๘ / กำากับโดย ม.ล.พันธุเ์ทวนพ เทวกุล / สร้างโดย เอ็น.เค. เอ็นเตอร์เทน-
เมน้ท์ / นำาแสดงโดย ศรณัยู วงษ์กระจ่าง, สนิจัย เปล่งพานชิ, สันติสขุ พรหมศริ,ิ 
วิลล่ี แมคอินทอช, นสุบา วานชิอังกูร, อังคณา ทิมดี / ความยาว ๑๒๐นาที

เรื่องราวความรักชุลมนุท่ีวุ่นวายและพัวพันกับคนถึง ๑๒ คน 

เมื่อพรหมลิขิตชักพาให้พวกเขามาพบกันท่ีเชียงใหม่ และต่างคน 

ต่างต้องเจอความรกัท่ีต่างรูปแบบกันไป เพยีงแต่เขาและเธอต้องฝา่ฟนั

บททดสอบท่ีจะพสิจูนว่์าพวกเขาเขา้ใจและรูซ้ึ้งถึงคำาว่ารกัแล้วหรอืยงั

รอบฉาย:	ศกุร์ท่ี ๓๐ ธนัวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ฉันผู้ชายนะยะ
๒๕๓๐ / กำากับโดย ม.ล.พันธุเ์ทวนพ เทวกุล / สร้างโดย พูนทรัพย์โปรดักชั่น / 
นำาแสดงโดย ลิขิต เอกมงคล, สินจัย เปล่งพานชิ, ชลิต เฟื่ องอารมย์, สุรศกัด์ิ  
วงษ์ไทย / ความยาว ๑๑๙ นาที

ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก ๆ  ท่ีนำาเสนอภาพชีวิตอันหลากหลาย

ของกลุ่มเพศท่ีสาม หนึ่งในนั้นคือ มด ผู้ปิดบังความเป็นหญิงของตน

ด้วยภาพลักษณ์นกับินมาดเท่ และเกิดหลงรัก อ้ัน เพื่อนชายคนสนทิ

รอบฉาย:	ศกุร์ท่ี ๓๐ ธนัวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

DCP

DCP

DCP

DCP



เทศกาลึภาพยนตรจ์ีน 
ณ กรุงเทพฯ ครั�งที� ๑๖

เพื่อกระชับการแลกเปล่ียนและความร่วมมือระหว่างจีนและ

ไทยในด้านภาพยนตร์ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำาประเทศไทย 

และ กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย ได้เปน็เจ้าภาพร่วมกันจัดงาน 

“เทศกาลภาพยนตร์จีน ณ กรุงเทพฯ ครั้งท่ี ๑๖” ซ่ึงดำาเนินงานโดย

ศนูยวั์ฒนธรรมแหง่ประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ หอภาพยนตรแ์หง่ประเทศ

จีน และหอภาพยนตร ์(องค์การมหาชน) ต้ังแต่วันท่ี ๔-๑๐ พฤศจิกายน 

โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำาคัญของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี  

การก่อต้ังศนูย์วัฒนธรรมแหง่ประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

ในเทศกาลจะมกีารจัดฉายภาพยนตร์จีนร่วมสมยั ๘ เรื่อง ณ 

โรงภาพยนตรศ์าลาศนีมิาของหอภาพยนตร ์ท่ีจะแสดงใหเ้หน็ตัวอยา่ง

ของภาพยนตร์จีนในยุคใหม่ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงสิบปี 

ท่ีผา่นมา ท้ังผลงานท่ียอดเยี่ยม ซาบซึ้ง และอบอุ่นหวัใจ รวมถึงสร้าง

แรงบันดาลใจใหแ้ก่ผูค้นมากมาย พร้อมท้ังจัดแสดงงาน “ยุคใหมแ่หง่

ภาพยนตร์และจิตรกรรม • นิทรรศการโปสเตอร์ ภาพยนตร์จีน” ท่ี 

โถงชั้น ๕ ของอาคารสรรพสาตรศภุกิจ โดยมุง่หวังใหช้าวไทยได้เข้าใจ

เก่ียวกับภาพยนตร์จีนมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม  

ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมและส่งเสริมการสร้าง 

“หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง” ท่ีมคุีณภาพสงูรว่มกัน เพ่ือสร้างมติรภาพระหว่าง

ผูค้นในประเทศจีนและประเทศไทยใหม้ปีระวัติศาสตร์อันยาวนาน

มายาพิศวง Six Characters 
(Thailand / 2022 / 130 min)

๒๕๖๕ / กำากับโดย ม.ล.พันธุเ์ทวนพ เทวกุล / สร้างโดย เอ็ม พคิเจอร์ส / นำาแสดง
โดย มาริโอ้ เมาเร่อ, เขมนจิ จามกิรณ์, ทักษอร ภักด์ิสุขเจริญ, ณฐพร เตมรีักษ์, 
จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร, รัดเกล้า อามระดิษ, ศกัราช ฤกษ์ธำารงค์ / ความยาว ๑๓๐ นาที 

ภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงมาจากบทละครเวทีของ ลยุจิ ปรินัเดลโล 

นกัเขยีนชาวอิตาเลียน เล่าเรื่องราวในโรงถ่ายภาพยนตรแ์หง่หนึง่ท่ีเกิด

ไฟดับกะทันหัน ในขณะท่ี คำารณ ผู้กำากับหนุ่มชื่อดัง กำาลังถ่ายทำา

ภาพยนตร์แนวสยองขวัญอยู่ ก่อนท่ีคนลึกลับ ๖ คนจะปรากฏตัวขึ้น 

และอ้างตัวว่าเปน็ตัวละครท่ีผูป้ระพันธไ์ด้สรา้งชีวิตของพวกเขาขึ้นมา 

แต่ด่วนเสียชีวิตลงก่อนท่ีเรื่องราวของพวกเขาจะจบลง ท้ัง ๖ คนจึง

ขอร้องใหค้ำารณช่วยสรา้งสรรค์ใหช้วิีตของพวกเขาจบลงอยา่งสมบูรณ ์

รอบฉาย:	เสาร์ท่ี ๓๑ ธนัวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 31 Dec / 13.00

Coffee or Tea?  
๒๕๖๔ / กำากับโดย Xu Hongyu / นำาแสดงโดย Liu Haoran, 
Peng Yuchang, Yin Fang, Tan Zhuo, Zhang Qi /  
ความยาว ๙๗ นาที (ภาษาจีนกลาง คำาบรรยายภาษาไทย)

เว่ยจ้ินเป่ย เผิงซ่ิวปิน และหล่ีเส้าฉวิน  

ชายหนุม่สามคน สามบุคลิก เดินทางออกจากเมอืงใหญ่

กลับมาสู่หมูบ่้านโบราณอายุนบัพันปขีองยูนนาน เพื่อเริ่มต้นเส้นทาง

ความฝนัท่ีบ้าคล่ังด้วยการก่อต้ังธุรกิจออนไลนร์่วมกัน

รอบฉาย:	ศกุร์ท่ี ๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๔.๐๐ น. 

 (ภาพยนตรเ์ปดิเทศกาล และมกีารเสวนาหลังจบภาพยนตร์)

 อังคารท่ี ๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๓๐ น. 

My People My Devotion 
๒๕๖๕ / กำากับโดย Ren Jie / ความยาว ๘๕ นาที (ภาษาจีนกลาง คำาบรรยาย
ภาษาไทย)

ภาพยนตร์สารคดีบันทึกเรื่องราวการทำาหน้าท่ีบรรเทาความ

ยากจนในหมู่บ้านชนบทท่ัวประเทศของเลขาธิการคณะกรรมการ

หมู่บ้านคนแรก ซึ่งบอกเล่าประสบการณ์อันน่าประทับใจในการทำา

หนา้ท่ี และแสดงใหเ้หน็ถึงการอุทิศชวิีตและความเสยีสละของสมาชกิ

พรรคคอมมวินสิต์จีนรุ่นใหมใ่นฐานะด่านหนา้ ถ่ายทอดและร้อยเรียง

เข้าด้วยกันราวกับบทเพลงสดุดีพรรคคอมมวินสิต์จีนยุคใหม่

รอบฉาย:	เสาร์ท่ี ๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๒.๓๐ น.

Nice View 
๒๕๖๕ / กำากับโดย Wen Muye / นำาแสดงโดย Yi Yang Qian Xi, Tian Yu, Chen 
Halin, Qi Xi / ความยาว ๑๐๖ นาที (ภาษาจีนกลาง คำาบรรยายภาษาไทย)

จ่ิงฮ่าว เด็กหนุ่มวัย ๒๐ ปี ย้ายมาอยู่ท่ีเซินเจ้ินกับน้องสาว  

ถึงแม้ชีวิตจะลำาบาก แถมยังมีค่าใช้จ่ายผ่าตัดน้องสาวอีกจำานวนมาก  

แต่ท้ังคูก็่อยูกั่นอย่างอบอุ่น วันหนึง่ เขาได้พบกับโอกาสท่ีจะทำาใหชี้วิต 

ดีข้ึน แต่แล้วทกุอยา่งกลับพลิกผนั เมื่อ มนักลับกลาย เปน็การสญูเสยีท่ี

หนกักว่าเดิม ภายใต้แรงกดดันเรื่องเงินและเวลา

รอบฉาย:	เสาร์ท่ี ๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๔.๓๐ น. 

Hi, Mom
๒๕๖๔ / กำากับโดย Jia Ling / นำาแสดงโดย Jia Ling, Zhang Xiaofei, Shen 
Teng / ความยาว ๑๒๘ นาที (ภาษาจีนกลาง คำาบรรยายภาษาไทย)

ปี ค.ศ. ๒๐๐๑ เจ่ียเสี่ยวหลิง ต้องพบกับเหตุการณ์ท่ีทำาให้ 

หวัใจแหลกสลาย เมื่อแมข่องเธอประสบอุบัติเหตกุะทันหนัจนเสยีชวิีต  

วันหนึ่ง เกิดเหตุการณ์ท่ีไมค่าดฝนัขึ้น เมื่อเธอได้ย้อนเวลากลับไปในป ี

ค.ศ. ๑๙๘๑ และได้พบกับ หล่ีฮว้นอิง คณุแมข่องเธอตอนสาว ๆ  จากนัน้

ท้ังคู่ได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกัน ขณะเดียวกันเสี่ยวหลิงได้พยายาม 

วางแผนใหฮ้้วนอิงทำาความฝนับางอย่างใหส้ำาเร็จ

รอบฉาย:	เสาร์ท่ี ๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๖.๓๐ น.

 พุธท่ี ๙ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 
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Rouge 
๒๕๓๐ / กำากับโดย Stanley Kwan / นำาแสดงโดย Anita Mui, Leslie Cheung, 
Wan Ziliang, Zhu Baoyi / ความยาว ๙๖ นาที (ภาษาจีนกวางตุ้ง คำาบรรยาย
ภาษาไทย)

เรื่องราวเกิดขึ้นท่ีฮ่องกงในปี ค.ศ. ๑๙๓๔ เมื่อ เฉินเจ้ินปัง 

คุณชายเพลย์บอย ผูม้กัจะไปท่องเท่ียวท่ีโรงฝิ่ นและซ่องนางโลม เกิด

ตกหลมุรกักับ หรูฮวา หญงิโสเภณ ีอยา่งไรก็ตาม พอ่แมข่องเฉินเจ้ินปงั

ไมย่อมรับความสัมพนัธข์องท้ังสอง และหวังว่าลกูชายจะสบืทอดธรุกิจ

ของครอบครัวและแต่งงานกับ ชูเสียน ลูกพี่ลูกนอ้งของเขา

รอบฉาย:	อาทิตย์ท่ี ๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๒.๓๐ น.

 พุธท่ี ๙ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๓๐ น. 

I Am What I Am 
๒๕๖๕ / กำากับโดย Sun Haipeng / ความยาว ๑๐๔ นาที (ภาษาจีนกลาง  
คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตรแ์อนเิมชันท่ีบอกเล่าเรื่องราวของ อาจวน เด็กวัยรุ่น

ท่ีถูกท้ิงจากหมู่บ้านเล็ก ๆ ในมณฑลกวางตุ้ง ผู้ช่ืนชอบการเชิดสิงโต

เป็นชีวิตจิตใจและมีความฝันท่ีจะเข้าแข่งขันการเชิดสิงโตระดับ

ประเทศท่ีนครกว่างโจว เขาต้องเอาชนะต่อท้ังข้อสงสัยในขีดความ

สามารถของตัวเอง รวมไปถึงการถูกเยาะเยย้ถากถางจากผูค้นรอบขา้ง

รอบฉาย:	อาทิตย์ท่ี ๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๔.๓๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๑๐ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

B for Busy 
๒๕๖๕ / กำากับโดย Shao Yihui / นำาแสดงโดย Xu Zheng, 
Ma Yili, Wu Yue, Ni Hongjie / ความยาว ๑๑๒ นาที 
(ภาษาจีนกลาง คำาบรรยายภาษาไทย)

ความสัมพันธ์รักสี่เส้าแสนซับซ้อน เมื่อ  

เล่าป๋าย จิตรกรจากเซี่ยงไฮ้ ผู้ซึ่งหย่าร้างมานาน

หลายปี ตกหลุมรักแม่ม่ายเล้ียงเด่ียวสกุลหล่ี 

ขณะท่ีความสัมพันธร์ะหว่างเขากับ กลอเรีย นักเรียนสาวในชั้นเรียน

ศลิปะ ก็ดจูะมอีะไรท่ีมากไปกว่าคำาว่าครูและลกูศษิย ์นอกจากนีแ้มข่อง

เขายังหวังใหเ้ขาหวนกลับมาคืนดีกับ เปย้เปย้ อดีตภรรยา

รอบฉาย:	อาทิตย์ท่ี ๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๖.๓๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๑๐ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๓๐ น. 

Cloudy Mountain
๒๕๖๕ / กำากับโดย Li Jun / นำาแสดงโดย Zhu Yilong, 
Huang Zhizhong, Chen Shu, Jiao Junyan / ความยาว 
๑๑๔ นาที (ภาษาจีนกลาง คำาบรรยายภาษาไทย)

เล่าหงและเส่ียวหง คู่พ่อลูกได้ลุกขึ้นมา

เผชิญหน้ากับสถานการณ์ท่ีส้ินหวัง เมื่อมหันตภัย

ทางธรรมชาติท่ีรุนแรงซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงของธรณีวิทยาโลก 

ท้ังรอยแยกบนพื้นดิน แผน่ดินไหว และดินโคลนถล่ม ได้สร้างผลกระ

ทบต่ออุโมงค์ท่ีสร้างมาเปน็เวลานานกว่าสิบปท่ีีกำาลังจะแล้วเสร็จ

รอบฉาย:	อังคารท่ี ๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

โปรแกรมภาพยนตรโ์ลึก 

ภาพยนตรเ์ยอรมัน
สนบัสนนุโดย สถาบันเกอเธ ่ประเทศไทย

Casting  
(Germany / 2017 / 91 min)

๒๕๖๐ / กำากับโดย Nicolas Wackerbarth / นำาแสดงโดย 
Andreas Lust, Judith Engel, Milena Dreißig / ความยาว 
๙๑ นาที (ภาษาเยอรมนั คำาบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

เวรา ทุ่มสุดตัวในการเลือกเฟ้นนักแสดงฝีมือดีสำาหรับ

ภาพยนตร์โทรทัศนเ์รื่องแรก The Bitter Tears of Petra von Kant 

ทว่าการถ่ายทำาในวันแรกกลับไมไ่ด้ด่ังใจ แถมเธอยังหาตัวนกัแสดงนำา

หญิงท่ีเหมาะกับบทไม่ได้ แม้ว่าทีมงานจะเริ่มเอือมระอากับความจู้จ้ี

ของเธอ แต่คนบอกบทอยา่ง เกอรวิ์น กลับชอบใจเพราะมรีายได้เพิม่ขึน้

จากการทำางานล่วงเวลา

รอบฉาย:	อาทิตยท่ี์  ๒๐ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 20 Nov / 13.00

 พธุท่ี ๓๐ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 30 Nov / 15.30 

Cleo: If I Could Turn Back Time  
(Germany / 2019 / 99 min)

๒๕๖๒ / กำากับโดย Erik Schmitt / นำาแสดงโดย Marleen 
Lohse, Jeremy Mockridge, Max Mauff / ความยาว ๙๙ 
นาที (ภาษาเยอรมนั คำาบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

คลีโอ เจ้าหน้าท่ีสำานักงานการท่องเท่ียวประจำากรุงเบอร์ลิน

โทษตัวเองว่าเปน็ต้นเหตุการตายของพ่อ เธอคาดหวังว่านาฬิกาวิเศษ

ท่ีซุกซอ่นอยูใ่นสมบติัท่ีสญูหายไปของพีน่อ้งตระกลูซาสส ์จอมโจรชื่อ

กระฉ่อนในอดีต จะช่วยพาย้อนเวลากลับไปช่วยพ่อของเธอได้

รอบฉาย:	อังคารท่ี ๖ ธนัวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 6 Dec / 13.00

 อาทิตยท่ี์ ๑๑ ธนัวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 11 Dec / 13.00    

ภาพยนตรส์เปน
สนบัสนนุโดย 
สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำาประเทศไทย

Juana la Loca (Mad Love)  
(Spain, Italy, Portugal, France / 2001 / 115 min)

๒๕๔๔ / กำากับโดย Vicente Aranda / นำาแสดงโดย  
Pilar López de Ayala, Daniele Liotti, Rosana Pastor / 
ความยาว ๑๑๕ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์เชิงประวัติศาสตร์ท่ีสร้างจากเรื่องจริงของสมเด็จ

พระราชนินีาถฆวันาแหง่กัสติยา ผูส้ญูเสยีพระสวามไีปอยา่งกะทันหนั 

นำามาซึง่ความเศรา้โศกพระทัยอย่างหนกั จนไมส่ามารถทรงงานบรหิาร

บ้านเมอืงได้อีก ขณะเดียวกันผูท่ี้ต้องการแย่งชงิอำานาจและผลประโยชน์

ทางการเมอืง ได้กล่าวหาว่าพระองค์ทรงมสีัญญาวิปลาส

รอบฉาย:	อังคารท่ี ๑๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 15 Nov / 13.00

 พธุท่ี ๒๓ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 23 Nov / 13.00
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Azuloscurocasinegro 
(Dark Blue Almost Black)  
(Spain / 2006 / 105 min)

๒๕๔๙ / กำากับโดย Daniel Sánchez Arévalo / นำาแสดง
โดย Quim Gutiérrez, Raúl Arévalo, Marta Etura / 
ความยาว ๑๐๕ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ฆอร์เก พนกังานทำาความสะอาดวัย ๒๕ พยายามเปล่ียนแปลง

ตัวเองด้วยการหางานใหมท่ี่ดีขึ้น ควบคู่กับการท่ีต้องดแูลพอ่ท่ีล้มปว่ย 

แต่วันหนึ่ง เขากลับได้รับการขอร้องจาก อันโตนโิอ พี่ชายซึ่งอยู่ในคุก 

ใหช้ว่ยทำาให ้พอลลา แฟนสาวของเขาต้ังครรภ์ เนื่องจากอันโตนโิอเปน็

หมนั ขณะท่ีฆอร์เกเองก็เกิดมคีวามรักกับสาวข้างบ้าน เขาจึงตกอยู่ใน

สถานการณ์ท่ีกลืนไมเ่ข้าคลายไมอ่อก

รอบฉาย:	ศกุร์ท่ี ๒ ธนัวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Fri 2 Dec / 13.00

 พฤหสับดีท่ี ๑๕ ธนัวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 15 Dec / 15.30

    

ภาพยนตรฝ์รัง่เศส
สนบัสนนุโดย สถานเอกอัครราชทูต

ฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย, สถาบันฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย

L’Atalante  
(France / 1934 / 89 min)

๒๔๗๗ / กำากับโดย Jean Vigo / นำาแสดงโดย Dita 
Parlo, Jean Dasté, Gilles Margaritis / ความยาว ๘๙ 
นาที (ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ผลงานภาพยนตรข์นาดยาวเร่ืองแรกและ

เร่ืองเดียวของ ฌอง วีโก ว่าด้วยเร่ืองราวของคู่รกัขา้วใหมป่ลามนั ฌอง 

กัปตันเรือ และ จูเลียต สาวบ้านนาผูใ้สซื่อ ขณะเริ่มใช้ชีวิตคู่บนเรือชื่อ 

“L'Atalante” ท้ังสองต่างได้เรียนรู้และพานพบประสบการณ์ต่าง ๆ 

ด้วยกัน ท้ังความสุข ความเศร้า และการหงึหวง

รอบฉาย:	พุธท่ี ๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 2 Nov / 15.30

 อาทิตยท่ี์  ๒๐ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 20 Nov / 15.30

La Traversée  
(The Crossing)  
(France, Czech Republic, Germany / 2021 / 84 min)

๒๕๖๔ / กำากับโดย Florence Miailhe / พากย์โดย 
Emilie Lan Dürr, Florence Miailhe, Maxime Gemin / 
ความยาว ๘๔ นาที (ภาษาฝรัง่เศส คำาบรรยายภาษาไทย
และอังกฤษ)

บนเส้นทางการอพยพหลบหนีท่ีไม่มีสิ้นสุด เคียวนาและ 

เอเดรยีล ผูก้ำาลังก้าวเขา้ไปสูวั่ยหนุม่สาว ต้องพลัดพรากจากครอบครวั

ตัวเอง พวกเขาพยายามก้าวผา่นเสน้ทางท่ีผกผนัและอันตรายในพื้นท่ี

ท่ีเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากสงครามและความทรงจำาของผูค้น เพ่ือ

หาสถานท่ีท่ีเรียกว่า “บ้าน”

รอบฉาย:	ศกุร์ท่ี ๒ ธนัวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Fri 2 Dec / 15.30

 เสาร์ท่ี ๑๐ ธนัวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sat 10 Dec / 15.30

ภาพยนตรญ่ี์ปุ่น
สนบัสนนุโดย เจแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯ

We Shall Overcome Someday
๒๕๔๗ / กำากับโดย IZUTSU Kazuyuki / นำาแสดงโดย 
SHIOYA Shun, TAKAOKA Sôsuke, SAWAJIRI Erika / 
ความยาว ๑๑๙ นาที (ภาษาญ่ีปุน่ คำาบรรยายภาษาไทย)

ป ีค.ศ. ๑๙๖๘ ช่วงเวลาท่ีประเทศญี่ปุน่

เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ระหว่างชาวญี่ปุ่นและ

ชาวเกาหลีท่ีอาศัยอยู่ในประเทศ เด็กหนุ่มญี่ปุ่น

นสัิยดีคนหนึง่หลงรกัสาวนอ้ยชาวเกาหลี ภายหลังจากท่ีเขาเร่ิมผกูมติร

กับแก๊งของพี่ชายของเธอ ทำาให้เขาได้รับรู้ถึงความคับแค้นใจท่ี 

ชาวเกาหลีมต่ีอชาวญี่ปุน่ ผูเ้ปน็เจ้าของประเทศ

รอบฉาย:	ศกุร์ท่ี ๑๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พุธท่ี ๒๓ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๓๐ น.     

Ugetsu  
๒๔๙๖ / กำากับโดย MIZOGUCHI Kenji / นำาแสดงโดย 
MORI Masayuki, KYÔ Machiko, TANAKA Kinuyo / 
ความยาว ๙๔ นาที (ภาษาญี่ปุน่ คำาบรรยายภาษาไทย)

หนึง่ในผลงานชิน้เอกของวงการภาพยนตร ์

ญี่ปุน่ เรื่องราวของ เกนจูโร ช่างปั้ นเครื่องดินเผา 

ผู้เดินทางเร่ขายสินค้าของตัวเองพร้อมกับบุตร

และภรรยา ด้วยความห่วงสวัสดิภาพของครอบครัว ระหว่างทาง 

เขาจึงส่ังใหท้ั้งสองเดินทางกลับบา้น กระท่ังเขาได้มาถึงคฤหาสนลึ์กลับ 

แห่งหนึ่ง ท่ีนั่น เขาได้ต้องมนตร์เสน่ห์และหลงระเริงไปกับสาวน้อย 

นามว่า วาคาสะ ก่อนท่ีต่อมาเขาจะได้ทราบความจริงอันสุดสะพรึง 

รอบฉาย:	อังคารท่ี ๖ ธนัวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อาทิตย์ท่ี ๑๑ ธนัวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ภาพยนตรอ์หิรา่น
สนบัสนนุโดย ศนูย์วัฒนธรรม 

สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรฐัอิสลามแหง่อิหรา่น ประจำากรุงเทพฯ

Sara and Ayda  
(Iran / 2017 / 89 min)

๒๕๖๐ / กำากับโดย Maziar Miri / นำาแสดงโดย  
Ghazal Shakeri, Pegah Ahangarani, Mostafa 
Zamani / ความยาว ๘๙ นาที (ภาษาเปอร์เซีย  
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของสองสาวเพื่อนสนทิ ซาราและไอยด์า เมื่อฝา่ยหนึง่

กำาลังตกอยู่ในภยันตราย ขณะท่ีอีกฝ่ายก็คอยให้การช่วยเหลือ แต่

มติรภาพของท้ังคู่จะดำาเนนิไปตลอดรอดฝั่ งหรือไม่

รอบฉาย:	พุธท่ี ๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 2 Nov / 13.00

 อังคารท่ี ๑๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๓๐ น. Tue 15 Nov / 15.30

ฟิลิม์ ๑๖ มม.

๒๘

ฟิลิม์ ๑๖ มม.
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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. 
น้ําตาลไมหวาน
15.30 น. 
น้ําผึง้พระจนัทร

13.00 น. 
Mad Love
15.30 น. 
Sara and Ayda

13.00 น. 
พอปลาไหล
15.30 น. 
ไอทยุ

13.00 น. 
เกมสมหาโชค
15.30 น. 
We Shall Overcome 
Someday

13.00 น. 
I Am What I Am
15.30 น. 
B for Busy

13.00 น. 
Cloudy Mountain
15.30 น. 
Coffee or Tea?

13.00 น. 
พอปลาไหล
15.30 น. 
น้ําผึง้พระจนัทร

12.30 น. 
My People 
My Devotion
14.30 น. 
Nice View
16.30 น. 
Hi, Mom

13.00 น. 
Sara and Ayda
15.30 น. 
L’Atalante

13.00 น. 
น้ําตาลไมหวาน
15.30 น. 
ไอทยุ

13.00 น. 
สลักจิต
15.30 น. 
เกาะสวาท หาดสวรรค

13.00 น. 
คณุปูซูซา
15.30 น. 
คณุยาเซก็ซ่ี

13.00 น. 
เทศกาลภาพยนตร
วิทยาศาสตร โปรแกรม 1
15.30 น. 
ปรศินาแหงหวัใจ

13.00 น. 
วัยอลวน
+ สนทนากับ 
ไพโรจน สงัวริบตุร

12.30 น. 
Rouge
14.30 น. 
I Am What I Am
16.30 น. 
B for Busy

14.00 
พธีิเปดเทศกาล
ภาพยนตรจนีฯ 
14.30 
Coffee or Tea?
16.15 
เสวนาหลังชมภาพยนตร

13.00 น. 
เทศกาลภาพยนตร
วทิยาศาสตร โปรแกรม 4
15.30 น. 
Casting

13.00 น. 
ขุนศึก 
15.30 น. 
ตลาดพรหมจารีย

13.00 น. 
ขนุศกึ
15.30 น. 
เพือ่นรัก

13.00 น. 
หวานมันส...ฉนัคอืเธอ
15.30 น. 
ผูใหญลีกบันางมา

13.00 น. 
บินแหลก
15.30 น. 
กัปตันเรอืปู

13.00 น. 
Cleo: If I Could 
Turn Back Time
15.30 น. 
Ugetsu

13.00 น. 
ประสาท
15.30 น. 
Dark Blue 
Almost Black

13.00 น. 
เทศกาลภาพยนตร
วิทยาศาสตร โปรแกรม 6
15.30 น. 
The Crossing

13.00 น. 
หวานมันส...ฉนัคอืเธอ
15.30 น. 
ผูใหญลีกบันางมา

13.00 น. 
Cleo: If I Could 
Turn Back Time
15.30 น. 
Ugetsu

13.00 น. 
Mad Love
15.30 น. 
We Shall Overcome 
Someday

13.00 น. 
เกมสมหาโชค
15.30 น. 
คุณปูซูซา

13.00 น. 
เทศกาลภาพยนตร
วิทยาศาสตร โปรแกรม 2
15.30 น. 
คุณยาเซก็ซ่ี

13.00 น. 
บินแหลก
15.30 น. 
ประสาท

13.00 น. 
Dark Blue 
Almost Black
15.30 น. 
The Crossing

13.00 น. 
เทศกาลภาพยนตร
วิทยาศาสตร โปรแกรม 5
15.30 น. 
กปัตนัเรอืปู

13.00 น. 
Casting
15.30 น. 
L’Atalante

13.00 น. 
วัยอลวน
15.30 น. 
เกาะสวาท หาดสวรรค

13.00 น. 
ปรศินาแหงหวัใจ
15.30 น. 
เพือ่นรัก

โปรแกรม สมบัติ เมทะนี สมบัติแหงหนังไทย เปยกโปสเตอร 90+ 100 ป สักกะ จารุจินดา หมอมนอยรำลึก

โปรแกรมภาพยนตรโลกเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู ครั้งที่ 18เทศกาลภาพยนตรจีน ณ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 16

14.00 น. 
ดูหนังคลาสสิก กับ 

กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
นางนวล 

กจิกรรม
วนัมรดกโสตทัศนโลก

13.00 น. 
Hi, Mom
15.30 น. 
Rouge

13.00 น. 
เทศกาลภาพยนตร
วิทยาศาสตร โปรแกรม 3
15.30 น. 
สลกัจติ

13.00 น. 
มหศัจรรยแหงรกั 
15.30 น. 
ฉนัผูชายนะยะ

13.00 น. 
อุโมงคผาเมือง
15.30 น. 
ชางมัน..ฉนัไมแคร

13.00 น. 
ชัว่ฟาดนิสลาย
15.30 น. 
ขางหลังภาพ

13.00 น. 
มายาพศิวง
15.30 น. 
ขางหลังภาพ

13.00 น. 
อโุมงคผาเมือง
15.30 น. 
ชัว่ฟาดนิสลาย

100 ป
สกักะ จารจุนิดา

13.00 น.
ตลาดพรหมจารีย

กิจกรรม
วันกำเนิดภาพยนตรโลก

เสารที่ 17 – อาทิตยที่ 25 ธันวาคม 2565
เทศกาลภาพยนตรสั้นครั้งที่ 26
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