


สมคัรสมาชิก แก้ไขท่ีอยู่ หรือยกเลิกจดหมายข่าวหอภาพยนตร์
ได้ท่ี http://bit.ly/fapotnewsletter 
ไมเ่สียค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
เปน็สมาชิกของสมาพันธห์อภาพยนตร์ระหว่างชาติ 
(International Federation of Film Archives) 

ดาวนโ์หลดจดหมายข่าวหอภาพยนตร์
ฉบับย้อนหลังได้ท่ี https://fapot.or.th/ 
main/information/newsletter

สารบััญ

ปรชัญา:  ภาพยนตร์ยังใหเ้กิดปญัญา
วิสัยทัศน์:  ปฏิบัติการอนรุักษ์ได้มาตรฐาน แผข่ยายงานวิชาการและบริการ  

 บริหารจัดการด้วยธรรมปญัญา
พนัธกิจ: ๑. แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน ์และสิ่งเก่ียวเนื่อง 
 เพื่อเก็บรักษาเปน็ทรัพย์สินทางปญัญาและมรดกศลิปวัฒนธรรมของชาติ
 ๒. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน ์และสิ่งเก่ียวเนื่อง
 ๓. บริการสาธารณะเพื่อการศกึษา ค้นคว้า และส่งเสริมเผยแพร่ใหเ้กิดการใช้ประโยชนส์ูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน ์และสิ่งเก่ียวเนื่อง
ปณิธาน:  จะสร้างสรรค์และสนบัสนนุใหเ้กิดการใช้ประโยชนส์ูงสุดจากภาพยนตร์

ท่ีปรึกษา: ชลิดา เอ้ือบำารุงจิต สัณห์ชัย โชติรสเศรณี ก้อง ฤทธิ์ดี กองบรรณาธิการ: อรวรรณ ชวศิลป ภาคภูมิ ธรรมศรี พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู ธิติพงษ์ ก่อสกุล  
นิศานาถ ไทรทองคำา กองจัดการ: ฝ่ายเผยแพร่ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ ออกแบบรูปเล่ม: พัชรินทร์ เอกอ่อนแสง  
เจ้าของผู้พิมพ์ผู้โฆษณา: หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ๙๔ หมู่ ๓ พุทธมณฑล สาย ๕ นครปฐม ๗๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๘๒-๒๐๑๓-๑๕,  
๐๘-๑๕๕๐-๘๗๑๖ จัดพมิพท่ี์: บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นต้ิง เฮ้าส์ จำากัด จำานวนพมิพ:์ ๗,๐๐๐ เล่ม ISSN: ๒๒๒๘-๙๔๐๒ ขอสงวนลิขสิทธิ ์ จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ตาม 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗ 

หนา้ ๑

หนา้ ๔

หนา้ ๖
หนา้ ๘

หนา้ ๑๑

หนา้ ๑๔

หนา้ ๑๖

หนา้ ๑๘
หนา้ ๑๙

หนา้ ๒๐

รายงาน 
 สรุปผลงานสำาคัญตลอดป ี๒๕๖๕ ของ 

หอภาพยนตร์ 
 ประมวลกิจกรรมเดือนตุลาคม–ธนัวาคม 

๒๕๖๕
 รถโรงหนงัเยือน ๔ อำาเภอของเชียงใหม่
 ประสบการณ์จากการฝกึงาน Cineteca Di 

Bologna, Italy 

คลัังอนุรกัษ์์ 
 ย้อนมองอดีตของงานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน 

ห้อ้งสมุุดแลัะโสตทััศนสถาน เชิิด ทัรงศรี
 สตีเวน สปลีเบิร์ก บทและบริบท 

บทัความุพิิเศษ์ 
 การทำาจดหมายเหตุส่วนบุคคล ตอนท่ี ๗  

การจดหมายเหตุสื่อสังคมออนไลน ์

กิจกรรมุ 
 Steven Speilberg: The Magic of Cinema 
 ลานดารา รัชวิน วงศวิ์ริยะ “แสงจันทร์” จาก 

October Sonata

โปรแกรมุฉายภาพิยนตร ์

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ หอภาพยนตร์ขอส่ง 

คำาอวยพรและความปรารถนาดีมายงัผูอ่้านจดหมายขา่วฯ 

ทกุท่าน ปใีหมน่ี ้หอภาพยนตรย์งัคงเดินหนา้ตามพนัธกิจ

ในการส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ภาพยนตร์  

ผา่นกิจกรรมและนทิรรศการต่าง ๆ  ท้ังท่ีมุง่เนน้ไปท่ีสาระ

ความรู้ หรือท่ีสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ 

ผูม้าเยือน

หนึ่งในกิจกรรมสำาคัญในช่วงต้นปีนี้ คือการฉายภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ

สตีเวน สปลีเบริก์ The Fabelmans เปน็รอบปฐมทัศนป์ระเทศไทย ท่ีหอภาพยนตร์

ร่วมกับบริษัท United International Pictures เปน็การขยายฐานความร่วมมอื 

ไปยังส่วนอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยยังคงหัวใจสำาคัญอันว่าด้วย 

การใหบ้รบิท เบื้องหลัง และการถอดองค์ความรูจ้ากผลงานของผูก้ำากับคนสำาคัญ 

ของโลกผา่นการเสวนาและร่วมพูดคุยของวิทยากร เพื่อยังใหเ้กิดปญัญาต่อผูช้ม

ตามปรัชญา นอกจากนี้ยังคงมีโปรแกรมภาพยนตร์ไทยท่ีน่าสนใจอ่ืน ๆ เช่น 

โปรแกรมภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำาปีท่ีผ่านมา  

และโปรแกรมผลงานของผู้จากไปท่ีมีมากมายหลายท่านในช่วงปลายปี ๒๕๖๕ 

อย่างน่าใจหาย ซึ่งเราทยอยจัดขึ้นเพื่อรำาลึกท้ังในช่วงสองเดือนแรกนี้และช่วง

เดือนถัดไป  

หลังจากผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์มาเป็นเวลาเกือบสองปี พื้นท่ีภายใน 

หอภาพยนตร์ในปีใหม่นี้ กลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะบริเวณ 

เมอืงมายา ท่ีตอนนีไ้ร้สิ่งกีดขวางกวนใจ สดใหมส่ะอาดสะอ้าน พร้อมการประดับ

ไฟใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญการออกแบบแสง สร้างความต่ืนตาและรื่นรมย์ให้แก่ 

ทกุท่านท่ีมาเยอืน การปรบัปรุงและพฒันาพืน้ท่ีเปน็โครงการต่อเนือ่งท่ีหอภาพยนตร ์

ใหค้วามสำาคัญ ท้ังเพื่ออำานวยความปลอดภัยและความสะดวก และเพื่อแสดงถึง

การก้าวเดินไปข้างหนา้ พร้อม ๆ กับพุทธศกัราชท่ีเปล่ียนไป 

 



๑

รายงาน

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฉบับต้อนรับปีใหม่นี้ กองบรรณาธิการได้ 

จัดทำาสรุปผลงานสำาคัญท่ีหอภาพยนตรไ์ด้ดำาเนนิงานมาตลอดป ี๒๕๖๕ ท่ีผา่นมา 

ซึ่งถึงแม้ในช่วงต้นปีหอภาพยนตร์จำาเป็นต้องงดจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 และปดิปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในหอภาพยนตร ์

เช่น พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และเมืองมายา ก็ตาม แต่โชคดีท่ีหอภาพยนตร์ 

ได้รับการสนบัสนนุและความรว่มมอืจากหนว่ยงานต่าง ๆ  ท้ังในและต่างประเทศ  

รวมไปถึงประชาชนมติรรักแฟนหนงั ทำาใหป้ ี๒๕๖๕ หอภาพยนตร์มกิีจกรรมท่ี

โดดเด่นเปน็ท่ีประจักษ์แก่สาธารณชนหลากหลายกิจกรรม ดังนี ้ 

หนึ่งในภารกิจสำาคัญของหอภาพยนตร์คือ การเผยแพร่ภาพยนตร์ท่ี 

หอภาพยนตร์อนุรักษ์ ซึ่งเป็นภารกิจท่ีหอภาพยนตร์ดำาเนินมาอย่างต่อเนื่อง 

ทกุป ีโดยในป ี๒๕๖๕ นี ้หอภาพยนตรไ์ด้เผยแพรภ่าพยนตรท่ี์อนรุกัษ์ในเทศกาล

ภาพยนตร์ต่างประเทศ เช่น จัดโปรแกรมภาพยนตร์ไทยท่ีเก่ียวกับผู้หญิงใน

โปรแกรม Reciprocal 2022 ใหกั้บ Asian Film Archive ประเทศสิงคโปร,์ การจัด

ฉายภาพยนตร์สัน้ทดลองของไทยในงานเทศกาลภาพยนตร์สัน้ Oberhausen 

ประเทศเยอรมนี แต่ท่ีโดดเด่นและเป็นท่ีจดจำาสำาหรับมิตรรักแฟนหนังไทยคือ

การร่วมมอืกับแพลตฟอร์ม Netflix จัดโปรแกรมภาพยนตร์ไทยในความทรงจำา 

ซึ่งได้รับเสยีงตอบรบัเปน็อย่างดี นอกจากนี ้ในป ี๒๕๖๕ ยอดผูเ้ขา้ชมภาพยนตร์

ท่ีหอภาพยนตรเ์ผยแพรผ่า่นส่ือสงัคมออนไลนท้ั์งทางชอ่ง YouTube, Facebook 

และ TikTok มีจำานวนท้ังสิ้น ๑๐,๕๘๐,๐๓๘ ครั้ง ซึ่งถือว่าสูงท่ีสุดต้ังแต่มี 

การเผยแพร่มา

หอภาพยนตร์
สรปุผลงานสำาคัญตลอดปี ๒๕๖๕

ของ
กองบรรณาธกิาร



ภารกิจด้านการเผยแพร่องค์ความรู้การอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่อง ในปี ๒๕๖๕  

หอภาพยนตรเ์ข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการและวิชาชีพนกัอนรุักษ์ เพื่อการนำาเสนอผลงานบนเวที

นานาชาติ ไมว่่าจะเปน็ เวทีของสมาพันธห์อภาพยนตร์ระหว่างประเทศ (International Federal of Film 

Archives หรอื FIAF) สมาคมอนรุกัษ์สื่อโสตทัศนแ์หง่เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้และแปซฟิิก (The Southeast 

Asia-Pacific Audiovisual Archive Association หรอื SEAPAVAA) สมาคมนกัอนรุกัษ์ภาพยนตรเ์คล่ือนไหว 

(The Association of Moving Image Archivists หรือ AMIA) ภาควิชาภาพยนตร์ศกึษา มหาวิทยาลัย

นวิยอร์ก (New York University) สหรัฐอเมริกา เปน็ต้น นอกจากนี ้หอภาพยนตร์ยังรับนกัอนรุักษ์จาก 

หอภาพยนตร์ประเทศบังกลาเทศ (Bangladesh Film Archive) มาฝกึงานท่ีหอภาพยนตร์ด้วย

ในส่วนของการเพ่ิมพูนข้อมูลส่ือโสตทัศน์และสิ่งเก่ียวเนื่องกับภาพยนตร์เพื่อให้บริการแก่

สาธารณชน ในปี ๒๕๖๕ หอภาพยนตร์ได้ทำาข้อมูลเพิ่มขึ้น ๒๓,๓๑๕ รายการ และได้ลงนามความ 

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เพื่อติดต้ังระบบให้บริการข้อมูลสื่อโสตทัศน์และสิ่งเก่ียวเนื่องฯ ณ  

หอ้งสมดุมหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา เพื่อขยายพื้นท่ีการให้

บริการทรัพยากรสื่อโสตทัศนไ์ปยังภมูภิาคอ่ืน ๆ 

นอกจากนี ้ในป ี๒๕๖๕ หอภาพยนตร์ 

เข้าร่วมกับภาคีเครือข่าย ๑๑ แห่ง ลงนาม 

ความร่วมมือในการขับเคล่ือนเมืองพัทยาสู่ 

การเปน็เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรค์ด้านภาพยนตร์

ของยูเนสโก และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ ภายใต้ความร่วมมือดำาเนินงาน 
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ในระยะ ๕ ป ีโดยในปท่ีีผา่น หอภาพยนตร์ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ

พัทยาฟิล์มแคมป ์ครั้งท่ี ๑ (Pattaya Film Camp #1) เพื่ออบรม

เยาวชนในพื้นท่ีพัทยาในการสร้างสรรค์ผลงานหนังสั้น และจัด

กิจกรรมอบรมเชงิปฏิบติัการและศกึษาดงูานสำาหรบัครูอาจารย์จาก

พื้นท่ีพัทยา เรื่องการใช้ชุดภาพยนตร์เพื่อเปน็สื่อการเรียนการสอน

ในหอ้งเรียน

หอภาพยนตรร่์วมมอืกับ Kick The Machine และ Common 

Move จัดกิจกรรมช้ันครู Masterclass Tilda Swinton นักแสดง 

ฮอลลีวูดชื่อดัง, Diana Bustamante โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์อิสระ

ชาวโคลอมเบีย และ อภิชาติพงศ ์วีระเศรษฐกุล ผูก้ำากับภาพยนตร์

ไทยชื่อดังระดับโลก ในโอกาสท่ีภาพยนตร์เร่ือง Memoria เขา้ฉาย

ในประเทศไทย ถือเปน็กิจกรรมใหญ่ระดับโลกท่ีหอภาพยนตรไ์ด้รับ

เกียรติเปน็หนึ่งในผูจั้ดงาน 

และปิดท้ายด้วยภาพท่ีทุกคนจดจำา เมื่ อหอภาพยนตร์  

ร่วมกับสมาคมผู้กำากับภาพยนตร์ไทย จัดกิจกรรม “กรุงเทพ  

กลางแปลง” โดยมเีปา้หมายเพื่อสง่เสรมิใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึง

ศิลปะและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองผ่านการชมภาพยนตร์ 

ในพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีเนื้อหาเก่ียวข้องกับสถานท่ีนั้น ๆ และสร้าง 

ความบันเทิงให้กับประชาชน รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

การค้าในพื้นท่ีรอบกรุงเทพมหานคร ซึ่งงานได้รับเสียงตอบรับและ

ปลุกกระแสหนงักลางแปลงใหค้รึกครื้นอีกครั้ง   

๓



๔

๒๗ ตุลาคม 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 

กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ และหน่วยงาน

เครือข่ายท่ีทำาหน้าอนุรักษ์ส่ือโสตทัศน์อ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ ได้ร่วมกันจัด

กิจกรรมวันมรดกโสตทัศนโ์ลก ประเทศไทย ประจำาป ี๒๕๖๕ ภายใต้หวัขอ้ 

“Enlisting documentary heritage to promote inclusive, just and 

peaceful societies” โดยได้จัดฉายมรดกภาพยนตร์สารคดีบันทึก 

ภาพสังคมท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ได้แก่  

[การประกวดการจัดบา้นและบริเวณ] (๒๔๙๗), [งานอภิเษกพระสงัฆราช 

มีแชล มงคล (อ่อน) ประคองจิต] (๒๔๙๖), นิสิตพัฒนา (๒๕๐๕) พร้อม

ได้เชิญ ภาณุ บุรุษรัตนพันธุ,์ ศรัณย์ ทองปาน และ รัศม ี เผา่เหลืองทอง 

ตัวแทนกรรมการพิจารณาตัดสินภาพยนตร์ฯ มาพูดคุยถึงภาพยนตร์  

ซึง่หลังจบการสนทนา

หอภาพยนตร์ได้จัด

ฉายภาพยนตร์เร่ือง 

สำาเพง็ (๒๕๐๕) ผลงาน

ของ สุรพงษ์ พินจิค้า 

ณ  โ ร ง ภ า พ ย น ต ร์  

ศาลาศนีมิา 

๘ พฤศจกิายน - ๑๒ ธนัวาคม 
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรม “หนงัสั้นมาราธอนออนไลน”์ จัดฉาย

หนงัสั้นกว่า ๔๐๐ เรื่องท่ีส่งเข้าประกวดในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งท่ี 

๒๖ มีท้ังหนังเล่าเรื่อง สารคดี แอนิเมชัน หนังนักเรียน-นักศึกษา และ

บุคคลท่ัวไป ผา่นทางโปรแกรม Zoom

๑๓ พฤศจกิายน 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมภาพยนตร์สโมสร 

“ย้อนวัยอลวน กับ ไพโรจน-์ลลนา” โดยได้เชิญ ไพโรจน ์สังวริบุตร และ 

ลลนา สุลาวัลย์ สองดารานำาภาพยนตร์เรื่ อง วัยอลวน หนังวัยรุ่น 

คลาสสิกป ี๒๕๑๙ ผลงานเรื่องสำาคัญของ เปี๊ ยกโปสเตอร์ มาร่วมพูดคุย 

หลังจากท่ีได้จัดฉาย วัยอลวน ฉบับรีมาสเตอร์ใหม่ ณ โรงภาพยนตร์ 

ศาลาศีนิมา เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๙๐ ปี เปี๊ ยกโปสเตอร์  

นกัเขียนใบปดิและผูก้ำากับภาพยนตร์ชั้นครูของวงการภาพยนตร์ไทย

๑๕ พฤศจกิายน 
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ 

ชมรมสมองใสใจสบาย ศนูยด์แูล

ภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ บรษัิท

ชวีามติร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด และ บรษัิท โซนี ่พคิเจอร์ส จัดกิจกรรม

ภาพยนตร์กับผูสู้งอายุ ครั้งท่ี ๔๑ ฉายภาพยนตร์เรื่อง A Beautiful Day 

in the Neighborhood พร้อมสนทนาหลังชมภาพยนตร์กับ คุณหญิง 

จำานงศรี หาญเจนลักษณ์, รศ.นพ.สุขเจริญ ต้ังวงษ์ไชย, กนกวรรณ  

กนกวนาวงศ์ และดำาเนินรายการโดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี ณ สมาคม

ฝรั่งเศสกรุงเทพ 

๔-๑๐ พฤศจกิายน 
ศนูย์วัฒนธรรมแหง่ประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ หอภาพยนตร์แหง่

ประเทศจีน และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) สถานเอกอัครราชทูต

จีนประจำาประเทศไทย และ กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย ได้ร่วมกัน

จัดเทศกาลภาพยนตรจี์น ณ กรุงเทพฯ คร้ังท่ี ๑๖ เพื่อกระชบัการแลกเปล่ียน

และความร่วมมือระหว่างไทย-จีนในด้านภาพยนตร์ โดยได้จัดฉาย

ภาพยนตร์จีนร่วมสมยั ๙ เรื่อง ท่ีแสดงใหเ้หน็ตัวอย่างของภาพยนตร์จีน

ในยุคใหม ่ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศนีมิา พร้อมท้ังจัดแสดงงาน “ยุคใหม่

แห่งภาพยนตร์และจิตรกรรม นิทรรศการโปสเตอร์ภาพยนตร์จีน” ท่ี

บริเวณโถงชั้น ๕ ของอาคารสรรพสาตรศภุกิจ โดยในวันท่ี ๔ พฤศจิกายน

ได้มี หาน จ้ือเฉียง เอกอัคราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนประจำาราชอาณาจักรไทย อิทธพิล คณุปล้ืม รฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงวัฒนธรรม พินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธาน

สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และสง่เสริมความสมัพนัธ ์มารว่มเปดิงานเทศกาล

ภาพยนตร์จีน ณ กรุงเทพฯ ครั้งท่ี ๑๖ และได้จัดฉายภาพยนตร์เปิด

เทศกาลเรื่อง Coffee or Tea? พรอ้มกิจกรรมเสวนาหลังชมภาพยนตรกั์บ 

สมเกียรต์ิ วิทุรานิช (นักเขียนบทและผู้กำากับภาพยนตร์ท่ีเคยผ่าน 

การทำางานกับทีมงานชาวจีน) ธนติ ธนะกุลมาส (ผูศ้กึษาด้านภาพยนตร์

และวัฒนธรรมจีน) และ ชลิดา เอ้ือบำารุงจิต (ผูอ้ำานวยการหอภาพยนตร์) 

ประมวลกิิจกิรรมเดืือนตุุลาคม-ธัันวาคม ๒๕๖๕

รายงาน



หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
๒ พิฤศจิกายน คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ 

 เซนต์เทเรซา 

๒ พิฤศจิกายน   โรงเรียนเด็กสายรุ้ง 

๓ พิฤศจิกายน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร และ  

 โรงเรียนวัดมณีเล่ือน 

๔ พิฤศจิกายน โรงเรียนปยิชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

๘ พิฤศจิกายน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

๙ พิฤศจิกายน  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

๑๑ พิฤศจิกายน คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

๑๕ พิฤศจิกายน  คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

๑๖ พิฤศจิกายน โรงเรียนบ้านบางมว่ง 

๑๘ พิฤศจิกายน  โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” 

๑๘ พิฤศจิกายน  โรงเรียนมหาวชิราวุธ 

๒๒ พิฤศจิกายน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 

 เจ้าพระยา 

๒๓ พิฤศจิกายน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี 

๒๔ พิฤศจิกายน คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒๕ พิฤศจิกายน โรงเรียนเทพศริินทร์พุแค สระบุรี  

๑ ธันวาคมุ  โรงเรียนสายน้ำาผึ้ง 

๒ ธันวาคมุ โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์ 

๙ และ ๒๗ ธันวาคมุ โรงเรียนเมอืงพัทยา ๑๑ 

๑๔ ธันวาคมุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

๑๕ ธันวาคมุ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 

๑๖ ธันวาคมุ โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยศลิปากร 

๒๐ และ ๒๒ ธันวาคมุ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมเีดีย คณะวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี 

๒๘ ธันวาคมุ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

๕

๒๗ พฤศจกิายน 
หอภาพยนตร์  จัด

กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 

“๑๐๐ ปี สักกะ จารุจินดา 

ศิลปินผู้วาดชีวิตบนแผ่นฟิล์ม” โดยได้นำาสำาเนาฟิล์ม ๑๖ มม. ของ

ภาพยนตร์เรื่อง ตลาดพรหมจารีย์ ซึ่งเป็นฟิล์มฉบับเดียวท่ีหลงเหลือ 

อยู่มาสแกนภาพใหม่และจัดฉายให้ผู้ท่ีสนใจได้ชม พร้อมด้วยเปิดวง

สนทนาหลังจบภาพยนตรกั์บ ดวงดาว จารุจินดา, เปยีทิพย ์คุ้มวงศ,์ ณรงค์ 

จารุจินดา และสมเดช สันติประชา ถึงความสำาคัญและสปริิตของ สักกะ 

จารุจินดา ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศนีมิา 

ความรว่มมือกับต่างประเทศ 
๔ พิฤศจิกายน หอภาพยนตร์นำาภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา ฉายท่ีงาน 

World Day for Audiovisual Heritage ท่ี Cinematheque Center Manila 

ประเทศฟิลิปปนิส์ 

๗-๙ ธันวาคมุ ชลิดา เอ้ือบำารุงจิต ผูอ้ำานวยการหอภาพยนตร์ร่วมเสวนา

ภายใต้หวัข้อ Global Perspectives: Thailand ในงาน The Association 

of Moving Image Archivists 2022 ท่ีพิตต์สเบิร์ก สหรัฐอเมริกา

๒๘ พฤศจกิายน - ๒๒ ธนัวาคม 
รถโรงหนงัเฉลิมทัศน ์โดยหอภาพยนตร ์ออกเดินทางสูภ่าคเหนอื 

เพื่อจัดกิจกรรมฉายภาพยนตรแ์ก่เด็กนกัเรยีน ครู และประชาชน ในพื้นท่ี 

๔ อำาเภอของจังหวัดเชียงใหม ่(อ่านรายละเอียดได้ท่ีหนา้ ๖) 

๑๙ พฤศจกิายน - ๑๐ ธนัวาคม 
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ สถาบันส่งเสรมิการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) และองค์การพพิธิภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ (อพวช.) จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้  

ครัง้ท่ี ๑๘ ในหวัขอ้ “โอกาสท่ีเท่าเทียมกันในวิทยาศาสตร์” ณ โรงภาพยนตร์

ศาลาศีนิมา โดยจัดโปรแกรมสำาหรับบุคคลท่ัวไปและรอบคณะนักเรียน 

ซึ่งในปนีีม้โีรงเรยีนใหค้วามสนใจเขา้รว่มกิจกรรมจำานวนมาก ท้ังท่ีมารว่ม

กิจกรรมท่ีหอภาพยนตร์และในรูปแบบออนไลน ์

กิจกรรมโรงหนังโรงเรยีน 
๒ พิฤศจิกายน   โรงเรียนเด็กสายรุ้ง  

๔ พิฤศจิกายน  โรงเรียนอนบุาลพลอยแก้ว 

๑๕ พิฤศจิกายน   โรงเรียนศกึษาบัณฑิต 

๑๖ พิฤศจิกายน   โรงเรียนบ้านบางมว่ง 

๑๗ พิฤศจิกายน   โรงเรียนวัดวังตะกู 

๑๘ พิฤศจิกายน   โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” 

๑๓ ธันวาคมุ  โรงเรียนอนบุาลกุลนนัท์

๑๔ และ ๑๘ ธันวาคมุ โรงเรียนเมอืงพัทยา ๑๑

๑๕ ธันวาคมุ  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง

๑๖ ธันวาคมุ  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก

๒๐-๒๒ ธันวาคมุ โรงเรียนวังตาลวิทยา 

๒๘ ธันวาคมุ  โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

๒๙ ธันวาคมุ  โรงเรียนวัดสัมปทวน



๖



“เชียงใหม่” เป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคเหนือท่ีมีพื้นท่ีกว้างใหญ่ รถโรงหนังเคยมีโอกาสไปจัดกิจกรรม 

เมื่อหลายปท่ีีผา่นมา ไมว่่าจะเปน็การออกทริปตามแผนงานของภาคเหนอืประจำาป ีหรือแมแ้ต่จัดกิจกรรมพิเศษ

อย่าง ภาพยนตร์สถานเชียงใหม่ (ฉบับทดลอง) เมื่อมีโอกาสได้กลับมาท่ีจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง จึงวางแผน 

จัดกิจกรรมรถโรงหนงักระจายไปยัง ๔ จุดฉายใน ๔ อำาเภอ 

บรรยากาศของการจัดฉายในเทศบาลนครเชียงใหม ่ในแต่ละวันท้ังช่วงเช้าและบ่ายจะมนีอ้ง ๆ นกัเรียน

จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและ สพป. ของเมอืงเชียงใหม ่เดินทางมาร่วมกิจกรรมชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้

ในรอบนักเรียนกันอย่างคึกคัก และจัดฉายภาพยนตร์ในรอบประชาชนโดยจัดโปรแกรมภาพยนตร์ไทยมาให้ชม

กันอย่างจุใจเปน็เวลาหนึ่งสัปดาหเ์ต็ม 

ในสว่นของบรรยากาศของการจัดกิจกรรมจัดฉายหนงัในอำาเภอเชยีงดาว ซ่ึงเปน็อำาเภอท่ีอยูท่างตอนเหนอื

ของเมืองเชียงใหม่ แวดล้อมไปด้วยป่าไม้และดอยสูง หากมองออกจากจุดจอดรถ จะเห็นดอยหลวงเชียงดาว 

ได้อย่างชดัเจน นอ้ง ๆ  นกัเรยีนท่ีเขา้มารว่มดหูนงัเพื่อการเรยีนรู้สว่นใหญเ่ปน็ชาวไทยท่ีมเีชื้อสายชาติพันธุต่์าง ๆ  

อาศยัอยู่ในพื้นท่ีหา่งไกลตัวเมอืงพอสมควร การดูหนงัในครั้งนีจึ้งเปน็ประสบการณ์ใหมน่อกหอ้งเรียน ท่ีได้ดูหนงั

ครัง้แรกในโรงหนงั และเปน็โชคดีของทีมงานรถโรงหนงัท่ีได้เหน็นอ้ง ๆ  นกัเรยีนสวมชุดประจำาชาติพนัธุท่ี์สวยงาม

จากหลายโรงเรียนมาดูหนงัร่วมกัน 

สำาหรับอำาเภอฮอดเป็นพื้นท่ีท่ีห่างจากอำาเภอเมืองไปทางตอนใต้ การเดินทางมายังท่ีฮอด เราใช้เวลาใน

การเดินทางหลายชัว่โมง ผา่นอำาเภอหางดง สันปา่ตอง ดอยหล่อ เขา้สูเ่ขตอำาเภอจอมทอง ก่อนจะลัดเลาะไปถึงฮอด 

ซึ่งมีเขตจังหวัดติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนรถโรงหนังจะกลับมาส่งท้ายทริปเชียงใหม่กันท่ีอำาเภอสันทราย  

ซึ่งเปน็อำาเภอท่ีต้ังอยู่ไมไ่กลจากเมอืงเชียงใหมม่ากนกั จากการออกเดินทางมาใหบ้ริการจัดฉายหนงัใน ๔ อำาเภอ

ของจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ บางรอบฉายมีโรงเรียนเล็ก ๆ หลายโรงเรียนได้มาร่วมดูหนังด้วยกัน เด็ก ๆ ได้ 

แลกเปล่ียนมมุมองต่อหนงัท่ีเขาได้ดู ได้เหน็ความสขุผา่นแววตาท่ีเกิดจากรอยย้ิม (ภายใต้หนา้กากอนามยั) ได้เหน็

ชาวบ้านพูดคุยกันอย่างออกรสถึงหนังไทยท่ีได้ดูไปในรอบเย็น หวังว่าเมื่อโควิดหายไป จะได้กลับมาเห็นรอยยิ้ม 

(จริง ๆ) ของทุกคนอีกครั้ง

จดุจอดรถโรงหนังเฉลิมทัศน์

ลำ�ดับ สถ�นที่ อำ�เภอ/จังหวัด ช่วงเวล�จัดกิจกรรม

๑ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมอืงเชียงใหม ่จ.เชียงใหม่ ๒๘ พ.ย. - ๔ ธ.ค. ๖๕

๒ สำานกังานเทศบาลตำาบลแมน่ะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ๖-๙ ธ.ค. ๖๕

๓ สำานกังานเทศบาลตำาบลท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ๑๓-๑๖ ธ.ค. ๖๕

๔ สำานกังานเทศบาลตำาบลสันนาเมง็ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๑๙-๒๒ ธ.ค. ๖๕

  

รายงาน

ทีมงานรถโรงหนงั

เยือน ๔ อำ �เภอของเชียงใหม่
รถโรงหนัง

๗



CIAO! เริ่มต้นการทักทายด้วยภาษาอิตาลี ผู้เขียนขอนำาเสนอ

ประสบการณ์การเดินทางไปศึกษาดูงานท่ีหอภาพยนตร์เมืองโบโลญญา 

(Cineteca di Bologna) ประเทศอิตาลี ในวันท่ี ๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

ท่ีผา่นมา  

หอภาพยนตร์เมืองโบโลญญา ต้ังอยู่ในแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา 

ประเทศอิตาลี ก่อต้ังเมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๕ และได้เข้าร่วมเปน็

สมาชิกสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF) ต้ังแต่ปี ๒๕๓๒ มี

ภาพยนตร์ในคลังสะสมกว่า ๕๐,๐๐๐ เรื่อง และมหีอ้งสมดุ Renzo Renzi 

ท่ีเก็บรวบรวมและอนุรักษ์สิ่งเก่ียวเนื่องกับภาพยนตร์ ภาพถ่าย เอกสาร 

ส่วนบุคคล และภาพประวัติศาสตร์สำาคัญของเมืองโบโลญญา เพื่อให้

สาธารณชนศึกษาค้นคว้าตลอดท้ังปี หอภาพยนตร์เมืองโบโลญญาจะมี 

การจัดกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ เทศกาลภาพยนตร์ กิจกรรมเผยแพร่ 

องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ รวมท้ังการจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลงท่ี

ใจกลางเมืองโบโลญญาในช่วงฤดูร้อน ซึ่งกลายเป็นกิจกรรมสำาคัญท่ีมี 

ชื่อเสียงไปท่ัวโลก 

หากดูตามหน้าท่ีและเนื้องานของหอภาพยนตร์เมืองโบโลญญา  

ก็แทบจะไมต่่างจากหอภาพยนตร์ของไทยเลย

ผูเ้ขียนในฐานะท่ีมหีนา้ท่ีในการอนรุกัษ์สิง่เก่ียวเนื่องกับภาพยนตร ์

จึงได้รบัมอบหมายใหศ้กึษาดงูานในสว่นของหอ้งสมดุ Renzo Renzi ซึ่งเปน็

สถานท่ีเก็บรวบรวมภาพรา่งเก่ียวกับภาพยนตรก์ว่า ๔๖,๐๐๐ ภาพ นติยสาร

และวารสารเก่ียวกับภาพยนตรท้ั์งของอิตาลีและต่างประเทศกว่า ๑,๒๐๐ หวั 

สื่อโสตทัศนต่์าง ๆ ท่ีใหบ้ริการกว่า ๔๒,๐๐๐ รายการ เอกสาร ๔๖,๐๐๐ 

รายการ ใบปิดภาพยนตร์ ๒๕๐,๐๐๐ ใบ วิดีโอเกม ๕,๐๐๐ ตลับ และ

ภาพถ่ายมากกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ ภาพ รวมถึงวัตถแุละเอกสารส่วนบุคคลด้วย 

โดยมกีารใหบ้ริการท้ังภายในพื้นท่ีหอ้งสมดุและการใหบ้ริการผา่นเว็บไซต์ 

www.cinetecadibologna.it นอกจากนี้ ทางหอภาพยนตร์โบโลญญา 

ยังมีการจัดทำาโครงการพิเศษบุคคลท่ีมีชื่อเสียงของวงการภาพยนตร์  

เช่น โครงการหอจดหมายเหตุ Charlie Chaplin นักแสดงตลกชื่อดัง  

แล้วใหบ้ริการผา่นเว็บไซต์ www.charliechaplinarchive.org 

ในการฝกึงานครัง้นี ้อยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลของ Anna Fiaccarini 

เจ้าหนา้ท่ีผูร้บัผดิชอบหอ้งสมดุฯ โดย Anna เปน็ผูใ้หค้ำาแนะนำาในการเรยีนรู้

ขั้นตอนต่าง ๆ และเปดิโอกาสใหผู้เ้ขียนได้แลกเปล่ียนความรู้กับเจ้าหนา้ท่ี

ผูป้ฏิบัติงานท่านอ่ืน ๆ โดยผูเ้ขียนขอสรุปความรู้ท่ีได้พอสังเขป ดังนี้

การรับมอบสิ่งเก่ียวเนื่องและการจัดการเบื้องต้น เมื่อได้รับมอบ

วัตถุสิ่งเก่ียวเนื่องมา เจ้าหน้าท่ีจะแบ่งวัตถุท่ีได้มาท้ังหมดตามบุคคลหรือ

องค์กรผูม้อบ หากวัตถุมสีำาเนาจำานวนมากจะมกีารแลกเปล่ียนสิง่เก่ียวเนื่อง

และข้อมูลต่าง ๆ กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ท้ังในและต่างประเทศ 

นอกจากนี้สิ่งท่ีสำาคัญอย่างหนึ่งต้ังแต่การรับมอบคือ ข้อมูลด้านลิขสิทธิ์ 

และการขออนุญาตผู้มอบในการเปิดเผยข้อมูลหรือวัตถุต่าง ๆ เนื่องจาก

ข้อมลูเหล่านีจ้ะต้องอยู่ในระบบออนไลน ์ซึ่งใครก็สามารถเข้าถึงได้  

การลงทะเบียนวัตถปุระเภทเอกสารและการนำาเสนอสิง่เก่ียวเนื่อง

กับภาพยนตร์ หอ้งสมดุฯ ใช้เอกสารลงทะเบียนวัตถุประเภทเอกสารท่ีเปน็

มาตรฐานของประเทศอิตาลี ซ่ึงช่วยทำาใหข้อ้มลูการลงทะเบยีนวัตถเุปน็ไป

ในรูปแบบและทิศทางเดียวกันท้ังประเทศ 

รายงาน

๘

ประสบก�รณ์จ�กก�รฝึกง�น 
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๑

ชลฐชิา ผลประเสริฐ



เมื่อลงทะเบียนแล้วจะดำาเนินการแปลงสัญญาณ เอกสาร ภาพวาดร่าง แผ่นเสียง  

เป็นไฟล์ดิจิทัล และให้บริการแบบออนไลน์โดยผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ทางหอภาพยนตร์ 

โบโลญญาจะจัดทำาเว็บไซต์ของเจ้าของวัตถุสำาคัญ หรอืคลังสะสมท่ีสำาคัญ ๆ  ซึ่งนอกจากเว็บไซต์ 

Charlie Chaplin ท่ีกล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีเว็บไซต์ Cristaldi (https://progettocristaldi.

cinetecadibologna.it/) ท่ีให้บริการเอกสารเก่ียวกับผลงานของ Franco Cristaldi ทั้งในด้าน

ภาพยนตร์และละครทีวีกว่า ๘๐ เรื่อง รวมถึงเอกสารเก่ียวกับบริษัทของเขาด้วย ในเว็บไซต์นั้น

รวบรวมผลงานต้ังแต่ข้ันตอนการทำางาน ถ่ายทำา และการโปรโมตภาพยนตรแ์ละละครทีวีของเขา 

เว็บไซต์ Cinestore (http://cinestore.cinetecadibologna.it/) ท่ีรวบรวบภาพถ่ายจากภาพยนตร ์

ภาพถ่ายเมืองโบโลญญา สื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และของท่ีระลึก เว็บไซต์ 

Bologna Fotografata (https://bolognafotografata.com/) ท่ีรวบรวมภาพถ่ายและเหตุการณ์

ต่าง ๆ ของเมืองโบโลญญา มีภาพให้บริการกว่า ๒๐,๖๑๑ ภาพ โดยสามารถสืบค้นจากคำาค้น 

ช่วงเวลา และสถานท่ีได้ อีกท้ังยังมบีทความท่ีนำาเสนอคอลเลกชันภาพถ่ายท่ีนา่สนใจ 

 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลและวัตถุทางเว็บไซต์แล้ว ทางห้องสมุดฯ จะมีการจัด

นทิรรศการพิเศษในวาระต่าง ๆ เช่น นทิรรศการ “I vestiti dei sogni” นทิรรศการท่ีจัดแสดง

เครื่องแต่งกายในภาพยนตร์ท่ีสำาคัญจากนักออกแบบเครื่องแต่งกายชาวอิตาลีท่ีได้รับรางวัล 

ออสการ์ ได้แก่ Piero Tosi, Danilo Donati, Milena Canonero และ Gabriella Pescucci โดย

รวบรวมเครื่องแต่งกาย ภาพวาด และภาพถ่ายท่ีนา่สนใจ ต้ังแต่ยุคหนงัเงียบจนถึงปจัจุบัน

หอภาพยนตร์เมืองโบโลญญา ยังมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ 

ท่ีน่าสนใจอย่าง โครงการ Schermi e Lavagne (มีความหมายว่า โรงเรียนและกระดานดำา)  

ซึ่งเปน็โครงการใหค้วามรู้ด้านภาพยนตร์ มุง่เนน้ไปท่ีการฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ โดยมี

กลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก โรงเรียน และครอบครัว โดยใช้วัตถุและข้อมูลของสิ่งเก่ียวเนื่องกับ

ภาพยนตร์เปน็ตัวนำากิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมเก่ียวข้องกับใบปดิภาพยนตร์ การจัดกิจกรรม

โดยใหข้้อมลูเก่ียวกับนกัแสดงภาพยนตร์ท่ีนำามาจัดฉายในช่วงสุดสัปดาห ์

นอกจากการศึกษาดูงานภายในหอภาพยนตร์เมืองโบโลญญาแล้ว ผู้เขียนยังมีโอกาส 

ได้ไปศกึษาดงูานด้านการใหบ้รกิารสำาหรบัประชาชนท่ัวไป นกัเรยีน นกัศกึษา และเด็ก ท้ังภายใน

พื้นท่ีของหอ้งสมดุและการใหบ้รกิารฐานขอ้มลูแบบออนไลน ์รวมถึงการปฏิบติัการแปลงสญัญาณ

และจัดเก็บของมลูนธิ ิองค์กร และหนว่ยงานเอกชนอ่ืน ๆ ภายในโบโลญญาและโรม ได้แก่

 หอ้งสมดุ Salaborsa เมอืงโบโลญญา ซึ่งมจุีดเด่นท่ีนา่สนใจคือ การสร้างพื้นท่ีการให้

บริการสำาหรบัเด็กเล็ก และมกีารทำากิจกรรมกับโรงเรยีน มกีารออกแบบพื้นท่ีสำาหรบับุคคลท่ัวไป

และสำาหรับเด็กใหต่้อเนื่องกัน 

 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ Archiginnasio เมืองโบโลญญา เป็นห้องสมุดเก่าของ 

มหาวิทยาลัยโบโลญญา และมสีว่นจัดแสดงการเรียนการสอนกายวิภาค โดยการเขา้ชมม ี๒ รูปแบบ 

คือแบบเดินชมด้วยตนเอง และแบบมวิีทยากรนำาชม

 Institute of Cultural Heritage Artistic Natural Emilia-Romagna เมอืงโบโลญญา 

เป็นสถาบันท่ีรวบรวมฐานข้อมูลของห้องสมุดท่ัวท้ังแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา โดยให้บริการด้าน

ข้อมลูและการใหบ้รกิารยมืหนงัสอืของหอ้งสมดุท่ัวท้ังแคว้น สามารถสบืค้นข้อมลูได้จากเว็บไซต์

ส่วนกลาง https://imago.sebina.it/

 Fondazione Federico Zeri มหาวิทยาลัยโบโลญญา เปน็มลูนธิท่ีิเริม่ต้นจากภาพถ่าย

ท่ีเป็นของสะสมส่วนบุคคลของ Federico Zeri ซึ่งเป็นภาพถ่ายผลงานศิลปะท่ีสำาคัญต่าง ๆ 

มากกว่า ๒๙๐,๐๐๐ ภาพ และปจัจุบันมลูนธินิีเ้ก็บสะสมภาพถ่ายจากผูม้อบอ่ืน ๆ อีกมากกว่า 

๓๖๐,๐๐๐ ภาพ และเอกสารอีก ๓๐๐ กว่ารายการ โดยแบ่งการจัดเก็บตามเนื้อหาของภาพถ่าย 

ได้แก่ ประติมากรรม โบราณคดี สถาปัตยกรรม ภาพวาด ศิลปะสื่อผสม และวัตถุขนาดเล็ก  

และเปดิใหบ้ริการในฐานข้อมลูออนไลนผ์า่นเว็บไซต์ https://fondazionezeri.unibo.it/

รายงาน

บรรยายภาพิ
๑. บรรยากาศภายในหอ้งสมดุ Renzo Renzi 
๒. อาคารท่ีทำาการ Cineteca Di Bologna, Italy 
๓. ทางเข้าด้านหนา้ Cineteca Di Bologna 
๔. ผูเ้ขียน ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหนา้ท่ีหอ้งสมดุ Renzo Renzi 
๕. เจ้าหนา้ท่ีกำาลังแนะนำาขั้นตอนการสแกนภาพถ่าย

๙

๒

๓

๔

๕



 Mediateca “Giuseppe Guglielmi”, Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna 

เมอืงโบโลญญา มกีารเก็บสะสมคอลเลกชันภาพถ่ายและฟิล์มกระจกกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ภาพ เนื่องจากภาพถ่าย

ท่ีจัดเก็บมีหลายรูปแบบทำาให้มีการออกแบบกล่องท่ีเหมาะสมสำาหรับการจัดเก็บ หากเป็นฟิล์มกระจกจะ 

จัดเก็บด้วยการห่อกระดาษท่ีมีคุณสมบัติซึมซับกรด และกล่องจัดเก็บต้องเสริมความแข็งแรงด้วยอะลูมิเนียม 

เพื่อปกปอ้งวัตถุขณะเคล่ือนย้ายและจัดเก็บ

 Lab Fototeca เมืองโบโลญญา เป็นแล็บฟิล์มภาพถ่ายของเอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญและได้รับ 

ความไว้วางใจจากหน่วยงานท่ัวท้ังอิตาลีในการอนุรักษ์และแปลงสัญญาณภาพถ่าย ใบปิดภาพยนตร์ รวมถึง

ใหค้ำาแนะนำาในเรื่องการแปลงสัญญาณไฟล์ดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับวัตถุแต่ละชนดิ โดยวิเคราะหจ์ากประเภทของ

ภาพถ่ายและใบปิดภาพยนตร์ ปัญหาท่ีพบในการทำางาน วิธกีารแก้ปัญหาเบื้องต้น และแลกเปล่ียนข้อมูลถึง 

รูปแบบความเปล่ียนแปลงของการแปลงสัญญาณดิจิทัลในอนาคต 

 Cinecittà เมอืงโรม ก่อต้ังป ี๒๔๘๐ เปน็โรงถ่ายภาพยนตร์ท่ีมพีื้นท่ีขนาดใหญ่ท่ีสุดในยุโรป ผูก้ำากับ

ชื่อดังของอิตาลีได้ใชพ้ื้นท่ีในการถ่ายทำา เชน่ Federico Fellini, Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Sergio 

Leone นอกจากเป็นพื้นท่ีถ่ายทำาภาพยนตร์แล้ว ในส่วนของงานหอจดหมายเหตุมีการเก็บอนุรักษ์ภาพถ่าย

มากกว่า ๓ ล้านภาพ และให้บริการในรูปแบบออนไลน์กว่า ๔๓๐,๐๐๐ ภาพ การแปลงสัญญาณไฟล์ดิจิทัล 

ตามรูปแบบการใช้งาน และการบูรณะภาพถ่ายใหส้มบูรณ์ก่อนใหบ้ริการออนไลน์

จากการเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนประสบการณ์การทำางานในครั้งนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณ 

Anna Fiaccarini เจ้าหน้าท่ีหอภาพยนตร์เมืองโบโลญญาทุกท่าน และเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี 

สละเวลาแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการทำางาน ทำาให้ผู้เขียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ คำาแนะนำาใน 

การทำางานท่ีสามารถนำามาพัฒนาต่อยอดการทำางานใหดี้ยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลา ๒ สัปดาห ์ ผูเ้ขียนได้เหน็ถึง

ความพยายามในการเก็บรกัษาประวัติศาสตรเ์ก่ียวกับภาพยนตรแ์ละด้านอ่ืน ๆ  และความพยายามท่ีจะถ่ายทอด 

องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ให้กับคนรุ่นใหม่ ให้ผู้คนหลากหลายวัยได้เข้ามาใช้บริการและเรียนรู้จาก

ทรัพยากรได้ เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจอย่างมาก และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหอภาพยนตร์เมืองโบโลญญามีส่วนอย่างยิ่ง 

ท่ีจะทำาให้เมืองโบโลญญาเป็นแหล่งท่องเท่ียวอันเป็นหมุดหมายสำาคัญสำาหรับผู้ท่ีต้องการเรียนรู้เรื่องราว 

เก่ียวกับภาพยนตร์อิตาลีและภาพยนตร์โลกได้เปน็อย่างดี Grazie di tutto!  

๑๐
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๗
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บรรยายภาพิ ๖. ภาพร่างฉากก่อนการถ่ายทำาภาพยนตร์ของ Charlie Chaplin ๗. กิจกรรมใหค้วามรู้การตัดต่อฟิล์มภาพยนตร์ 
แก่คุณครูของโครงการ Schermi e Lavagne ๘. โรงถ่ายภาพยนตร์หมายเลข ๕ ภายใน Cinecitta เมอืงโรม
๙. จตุรัส Piazza Maggiore ใจกลางเมอืงโบโลญญา สถานท่ีจัดกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลงในช่วงฤดูร้อน 



๑๑

๑

บรรยายภาพิ ๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทอดพระเนตรกิจกรรมในงาน 
ศลิปหตัถกรรมนกัเรียน ป ี๒๕๐๒ ๒. นกัเรียนและประชาชนเดินชมผลงานศลิปะ 
ท่ีจัดแสดง ณ โรงเรียนเพาะช่าง

คลัังอนุุรักัษ์์

ในสมัยท่ีบ้านเมืองเรา โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ยังไม่มีห้าง 

สรรพสินค้าซึ่งปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตสังคมนอกบ้าน 

ของผู้คน ในสมัยก่อนผู้คนท่ีต้องการไปหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ต่ืนตา 

ต่ืนใจนอกบ้าน พร้อมกับจับจ่ายซื้อของ เขาไปท่ีไหนกัน คำาตอบก็คือ  

งานเทศกาลหรอืงานประจำาปปีระจำาถ่ิน ท้ังเทศกาลตามประเพณี เช่น งาน

สงกรานต์ งานเข้าพรรษา งานปใีหม ่งานลอยกระทง และงานเทศกาลท่ี 

ทางราชการหรอืหนว่ยงานรฐัหรอืเอกชนจัดข้ึนตามวาระ เช่น งานออกรา้น 

การกุศล งานวัด (โดยเฉพาะงานวัดระดับชาติ เช่น งานวัดสระเกศฯ  

หรืองานภูเขาทอง) งานวันชาติ งานวันรัฐธรรมนูญ งานวันเฉลิม

พระชนมพรรษา งานออกร้านประจำาปีของสมาคมหรือองค์กร เช่น  

งานวชิราวุธ  งานกาชาด ตลอดไปจนถึงงานแสดงการละเล่นท่ีเร่มาจาก

ต่างประเทศ เช่น คณะละครสัตว์ คณะกายกรรม 

แม้จะไม่มีทุกวัน แต่ก็จัดกันเป็นวาระตลอดท้ังปี การไปเท่ียวดู

งานเทศกาลเหล่านีจึ้งกลายเปน็วิถีชีวิตของคนในสังคมเมอืงเช่นกัน

ในบรรดางานเทศกาลดังกล่าวนี้ มีงานหนึ่งท่ีเป็นงานประจำาปี

ซึ่งผู้คนในสังคมไทยยุคก่อนรู้จักกันดีและนิยมไปร่วมงานทุกปี นั่นคือ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ซึ่งนับเป็นงานประเภทออกร้านจำาหน่าย

สินค้า แสดงนิทรรศการ และการละเล่น จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ  

เป็นงานระดับชาติ มีโรงเรียนท่ัวประเทศมาร่วมกิจกรรม นับเป็นงาน

เทศกาลอย่างท่ีเรียกได้ว่ามหกรรม เพราะความใหญ่โตและกว้างขวาง

ของงาน ผูท่ี้มคีวามทรงจำากับงานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนท่ีจัดต่อเนื่องนี ้

มีท้ังเด็กนักเรียนจากท่ัวประเทศท่ีมีส่วนร่วมโดยตรง เช่น ต้องเป็น

ตัวแทนโรงเรียนไปประจำาสถานท่ีออกร้าน หรือทำากิจกรรมอ่ืน ๆ  

โดยเฉพาะเด็กนักเรียนจากต่างจังหวัดท่ีมีส่วนร่วมในการทำาผลงานท่ี

โรงเรียนจะส่งไปแสดงและได้เดินทางเข้ามากรุงเทพฯ ครั้งแรกในชีวิต 

รวมถึงผู้คนอีกจำานวนมากท่ีเป็นครูบาอาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจน

ประชาชนท่ัวไปท่ีเดินทางไปเท่ียวชมงานนีป้แีล้วปเีล่า 

แม้จะมีช่วงเวลาท่ีหยุดชะงักจากสถานการณ์บ้านเมืองท่ีไม่ 

ปรกติ และปรับเปล่ียนรูปแบบหลายครั้ง แต่งานกิจกรรมภายใต้ชื่อ 

ง�นศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

ย้ อ นุ ม อ ง อ ดี ต ข อ ง

ฝ่ายอนุรกัษ์์

๒



งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนยงัคงถูกจัดต่อเนื่องมาจนถึงในปจัจุบนั คอลัมน ์

คลังอนุรักษ์ฉบับนี้ได้คัดสรรส่วนหนึ่งของภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์ 

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนมานำาเสนอเพื่อแสดงภาพของกิจกรรมนีใ้นอดีต 

และเพื่อให้ได้เห็นความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในวงการการศึกษาไทยผ่าน

ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อป ีพ.ศ. ๒๔๕๕ ท่ี

โรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั

ทรงให้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธบิดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) เสนาบดี

กระทรวงธรรมการ เปน็ผูร้เิริม่จัดขึน้ ด้วยทรงมพีระราชปณธิานเพื่อแนะนำา

ชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น เอาใจใส่ ใฝ่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซ่ึง 

เปน็ทางเล้ียงอาชีพต่าง ๆ ใหเ้กิดความชำานาญ เกิดการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 

ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ โดยหวังผลให้เด็กท้ังหลายในสมัยนั้นซึ่งกำาลังนิยม 

ในการเปน็เสมยีนหรือขา้ราชการลดนอ้ยลง และหนัไปประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 

ท่ีมคีวามจำาเปน็ในการพัฒนาบ้านเมอืงเช่นกัน

คอลเลกชนัสำาหรบัใหบ้รกิารของหอภาพยนตรม์ภีาพยนตร์บนัทึก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหลายเรื่องในช่วงระหว่างปี ๒๔๙๕-๒๕๑๕  

สว่นหนึง่จะเปน็ภาพยนตรข์า่วบนัทึกเหตกุารณพ์ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั

ภมูพิลอดุลยเดช หรือพระบรมวงศานวุงศ ์ เสด็จฯ ทรงเปน็ประธานในพิธี

เปดิงาน และอีกส่วนหนึ่งซึ่งถ่ายทำาเปน็สารคดี โดยหนว่ยงานของกระทรวง

ศึกษาธิการเอง ซึ่งมักจะบันทึกภาพบรรยากาศของงาน กิจกรรมต่าง ๆ 

ตลอดจนผูเ้ข้ารว่มท้ังบรรดานกัเรยีน และประชาชนท่ัวไปซึ่งใหค้วามสนใจ

เข้าชมงาน

ภาพยนตรบ์ันทึกงานศิลปหตักรรม
นักเรยีน ประจำาปี พ.ศ. ๒๔๙๕ 

ภาพยนตร์เรื่องนี้จัดทำาโดยแผนกโสตและทัศนศึกษา กองการ

ศกึษาผูใ้หญ่ กรมสามญัศกึษา ถ่ายและลำาดับภาพโดย บุญทิพย์ ประกาศ-

วุฒิสาร นอ้งชายของ แท้ ประกาศวุฒิสาร ศลิปนิแหง่ชาติด้านภาพยนตร์ 

โดยการจัดงานในครั้งนั้น นบัเปน็ครั้งท่ี ๔ ท่ีกระทรวงศกึษาธกิารฟื้ นฟูการ

จัดงานขึ้นมาใหมใ่นป ีพ.ศ. ๒๔๙๒ หลังจากท่ีต้องหยุดจัดไปนานถึง ๒๕ ป ี

ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๖๗ เพราะบา้นเมอืงเริม่ไมอ่ยูใ่นสภาวะปรกติ เมื่อพระบาท-

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ต่อเนื่องมาถึง 

เกิดการเปล่ียนแปลงการปกครอง และภาวะสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 

ภาพยนตร์เริ่มต้นถ่ายให้เห็นต้ังแต่หน้าโรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย โดยมปีา้ยข้อความกำากับอยู่ท่ีชื่องานว่า ผูใ้หญ่ ๒ บาท นกัเรียน

ในเครื่องแบบ ๑ บาท จากข้อมูลประวัติการจัดงานพบว่า ปีนี้เป็นปีแรก 

ท่ีมีการจำาหน่ายบัตรผ่านประตูจึงทำาให้มีรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน 

หลังจากนั้นจึงปรากฏให้เห็นพิธสีำาคัญ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ เสด็จเปิดงานและทอดพระเนตรการฝีมือนักเรียน ถัดมาเป็น 

การแสดงฝีมือของนักเรียนผู้ใหญ่ในร้านกองการศึกษาผู้ใหญ่ การแสดง 

ศิลปหัตถกรรมประเภทต่าง ๆ ของนักเรียน และส่วนสำาคัญท่ีกินเวลา 

ส่วนใหญ่ของภาพยนตร์ คือการแสดงกลางแจ้งเก่ียวกับประเพณีพื้นเมอืง

และตำานานโบราณของนักเรียนจังหวัดต่าง ๆ เช่น เพชรบุรี, ร้อยเอ็ด, 

สุรินทร์, เชียงราย ฯลฯ โดยมขี้อความกำากับไปตลอดท้ังเรื่อง 

หอภาพยนตร์ได้รับมอบภาพยนตร์เรื่องนี้มาจากศูนย์เทคโนโลยี

ทางการศึกษา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ ภาพยนตร์เรื่องนี้มีคุณค่าในฐานะเป็น 

หลักฐานทางภาพเคล่ือนไหวของงานศลิปหตัถกรรมนกัเรียนท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

เท่าท่ีค้นพบ ในขณะเดียวกันยังเป็นบทบันทึกถึงศิลปหัตถกรรมและ

ประเพณีพื้นบ้านต่าง ๆ รวมถึงความสามารถของนักเรียนไทยในยุค 

ท่ีเพิ่งประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๔ สมัยจอมพล ป.  

พิบูลสงคราม เปน็นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้เพิ่มเรื่องหตัถศกึษาหรือการฝกึหดั 

อาชีพและการประกอบอาชีพเข้ามาเป็นองค์สี่แห่งการศึกษา จากเดิมท่ีมี

แค่พุทธศิกึษา จริยศกึษา และพลศกึษา 

งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน 
๓-๙ ธนัวาคม ๒๕๐๒ 

ภาพยนตร์ซึ่งไม่ปรากฏข้อมูลผู้สร้างเรื่องนี้ เริ่มบันทึกภาพงาน 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๒๒ ต้ังแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จฯ เปน็ประธานในพิธเีปดิงาน จากนั้นเสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจกรรม

ท่ีจัดขึ้นในบริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเสาวภา และ

โรงเรยีนเพาะชา่ง ท่ามกลางนกัเรยีนและประชาชนท่ีเขา้ชมงานจำานวนมาก 

โดยมกิีจกรรม เชน่ เด็กนกัเรยีนฝกึหดัแกะสลัก การแสดงขบัรถยนต์ท่ีผลิต

ขึ้นเอง การแสดงฟ้อนรำา การแสดงสวนสนาม ห้องแสดงงานปั้ นและ 

ภาพวาด หอ้งแสดงเครื่องปั้ นดินเผา เครื่องจักสาน ในเวลากลางคืนมกีาร

ประดับไฟโดยรอบบรเิวณโรงเรยีน มกีารแสดงพลแุละดอกไมไ้ฟ มตัีวอักษร

๔ ๕

๑๒

บรรยายภาพิ ๓. พิธมีอบธงประจำาหนว่ยขององค์กรเกษตรกรในอนาคตแหง่ประเทศไทย ในงานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน ป ี๒๕๑๕ ๔. นกัเรียนหญิงจากจังหวัดนนทบุรี
สาธติการปั้ นเครื่องปั้ นดินเผา ๕. การแสดงละครของนกัเรียนประชาบาล จังหวัดนครสวรรค์ ๖. บรรยากาศงานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน ป ี๒๔๙๕

๓



อยู่ภายนอกบริเวณลานการแสดง กล้องท่ีบันทึกภาพย้ายตามจุดท่ีเกิด

เหตกุารณใ์นเรื่องไปตามฉากต่าง ๆ  ทำาใหส้ามารถสงัเกตรายละเอียดต่าง ๆ  

ของการแสดงละครกลางแจ้ง เชน่ ฉากละคร เครื่องแต่งกาย การแสดง และ

บุคลิกลักษณะของผูแ้สดงได้อย่างชัดเจน 

ปจัจุบนั งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนได้เปล่ียนเปน็งานชุมนมุสำาคัญ

ในการประกวดทักษะด้านต่าง ๆ ท้ังวิชาการ ศิลปะ และการงานอาชีพ 

สำาหรบันกัเรยีนท่ัวประเทศ ต้ังแต่ชัน้ปฐมวัยไปจนถึงมธัยมศกึษาตอนปลาย 

รวมไปถึงกลุม่การศกึษาพิเศษต่าง ๆ  โดยจัดการแขง่ขนัต่อเนื่องหลายเดือน 

ต้ังแต่ระดับจังหวัด และระดับภาค สว่นงานท่ีจัดในระดับชาตินัน้ จัดขึ้นเปน็

ครั้งสุดท้ายในปี ๒๕๓๔ ซ่ึงเป็นการจัดงานครั้งพิเศษเนื่องในปีเฉลิมฉลอง 

๑๐๐ ป ีกระทรวงศกึษาธกิาร และได้มกีารเปล่ียนแปลงครั้งสำาคัญ คือเริ่ม

การจัดงานขยายไประดับภาคท่ัวประเทศ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้

เยาวชนในสว่นภมูภิาคได้มโีอกาสเขา้ชมงานอยา่งกว้างขวาง โดยใช้ชื่องาน

ว่า “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฉลอง ๑๐๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ”  

โดยให้ทุกกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันจัดงานต่อเนื่องต่อมา 

จนต้องหยุดชะงักไปอีกครั้งหลังจากท่ีมีการปฏิรูปการศึกษาและมีการ 

ยุบรวมหลายหน่วยงานเข้าด้วยกันเป็นสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สำานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  

กรมสามญัศกึษา และกรมวิชาการ ต่อมาในป ีพ.ศ. ๒๕๔๘ สำานกังานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งมอบการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแก่

สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐานเปน็ผูร้บัผดิชอบ และได้รเิริม่

กลับมาจัดงานอีกครั้งในปีการศึกษา ๒๕๕๐ นับเป็นงานศิลปหัตถกรรม

นกัเรยีนครัง้ท่ี ๕๗ และใชแ้นวทางการจัดงานไปสูร่ะดับจังหวัดและภมูภิาค

ต่อเนื่องมาจนถึงปจัจุบัน

ภาพยนตร์บันทึกภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนท่ีนำาเสนอใน

บทความนีอ้ยูใ่นการอนรุกัษ์ของหอภาพยนตร ์ผูส้นใจสามารถเขา้มาสบืค้น

และรับชมได้ท่ีห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ทุกวันอังคาร-

อาทิตย์ เวลา ๐๙.๓๐-๑๗.๓๐ น. (หยุดวันจันทร์) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ในการรับชม  

ไฟว่ิงมขีอ้ความทรงพระเจริญเนื่องในอภิลักขิตสมยัคล้ายวันพระราชสมภพ 

นอกจากนัน้ยังบนัทึกภาพการประดับไฟตามอาคารสถานท่ีต่าง ๆ  เชน่ ปอ้ม

มหากาฬ โรงภาพยนตรศ์าลาเฉลิมไทย ภเูขาทองอยา่งสวยงาม ภาพยนตร์

เรื่องนีแ้สดงใหเ้หน็ว่าสถานศกึษาท่ีเข้าร่วมงานในสมยันั้นไมไ่ด้จำากัดเพียง

แค่โรงเรียนในสายการศกึษาสามญัเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสายอาชีวะ เช่น 

โรงเรยีนเพาะชา่ง และโรงเรียนเสาวภา ท่ีเปน็สถานท่ีรว่มจัดงานหลายครั้ง 

และมสี่วนสำาคัญในกิจกรรมต่อเนื่องยาวนานหลายปี

พิธมีอบธงประจำาหน่วย 
ขององค์กรเกษตรกรในอนาคต 

แหง่ประเทศไทย
ภาพยนตร์เรื่องนีเ้ปน็ภาพยนตร์ข่าวช่อง ๓ บันทึกภาพเหตุการณ์

วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๑๕ ในพิธีรับมอบธงประจำาหน่วยขององค์กรการ 

เกษตรกรในอนาคตแหง่ประเทศไทย (อกท.) ณ กรฑีาสถานแหง่ชาติ ในงาน

กรีฑาและแสดงศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๓๕ ภาพยนตร์เรื่องนี้มี

ความนา่สนใจคือ แสดงใหเ้หน็บทบาทงานด้านการเกษตรท่ีมคีวามสำาคัญ

อย่างเปน็รูปธรรมมากขึ้น หลังจากเริ่มมกีารส่งเสริมใหเ้ข้ามามสี่วนในงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ต้ังแต่ช่วงต้นทศวรรษ ๒๕๑๐ มาจนถึงงานใน 

ปี ๒๕๑๓ ซึ่งมีประเด็นหลักของงานว่า “การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ” 

โดยแบ่งออกเปน็เขตงานต่าง ๆ เช่น เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขต

คหกรรม เขตพณิชยกรรม และเขตเกษตรกรรม ซึ่งถือว่างานเกษตรกรรม

ถูกใหค้วามสำาคัญทัดเทียมกับงานอ่ืนเปน็ครั้งแรก

นักเรยีนประชาบาล 
แหง่จงัหวดันครสวรรค์

ภาพยนตร์ท่ียังไม่ปรากฏปีสร้างเรื่องนี้สันนิษฐานว่าสร้างโดย 

หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มจากไตเติล “โดย นักเรียน

ประชาบาล แห่งจังหวัดนครสวรรค์” และ “ณ สนาม ร.ร.สวนกุหลาบ

วิทยาลัย” เป็นบันทึกการแสดงละครของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา

จากโรงเรียนประชาบาล จังหวัดนครสวรรค์ บริเวณสนามหนา้ตึกยาวของ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งมีการสร้างฉากประกอบการแสดงอย่าง

สวยงาม โดยละครท่ีเหล่านกัเรียนประชาบาลทำาการแสดงนั้น สันนษิฐาน

ว่าเปน็เรื่องสังข์ทอง เด็ก ๆ ทำาการแสดงอย่างนา่รัก เปน็ท่ีสนใจของผูช้มท่ี

หอ้มล้อมอยา่งคับค่ังอยูร่อบบรเิวณจัดการแสดง ต่อจากนัน้จึงปรากฏไตเติล 

“ขณะนั้น พม่าได้สระสมกำาลังไว้ในเมืองเชียงใหม่เป็นอันมาก” และป้าย

โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย ซึ่งมาจัดการแสดงละครจำาลองการรบ

ระหว่างไทยกับพมา่ ผูแ้สดงแต่งกายเปน็ชุดทหารโบราณ ขีม่า้ทำาการแสดง

การเดินทัพ และการทำาพธิก่ีอนออกสนามรบทำาศกึสงคราม ความนา่สนใจ

ของภาพยนตรเ์รื่องนี ้นอกจากภาพการแสดงละครของเด็กนกัเรยีนประถม

บรเิวณหนา้ตึกยาวของโรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลัยท่ีดแูปลกตาในปจัจุบนั 

ภาพยนตร์เร่ืองนี้ยังให้ความสำาคัญกับการบันทึกภาพการแสดงละครของ

นกัเรยีนในระยะใกล้ ซึง่เปน็มมุมองท่ีต่างจากผูช้มในสมยันัน้ท่ีต้องรายล้อม

๖

๑๓



๑๔

ห้้องสมุดแลัะโสตทััศนุสถานุ เชิิด ทัรังศรัี

สตีเวน
สปีลเบัิร์ก
บทและบรบิท

เดือนมกราคมนีห้อภาพยนตร์จะจัดฉายหนงัรอบพเิศษ ๓ เรื่องของ 

สตีเวน สปีลเบิร์ก ได้แก่ The Fabelmans (๒๐๒๒), The Sugarland 

Express (๑๙๗๔) และ Always (๑๙๘๙) นอกเหนอืจากชมภาพยนตร์และ

ร่วมเสวนา เราขอชวนผู้ชมมาร่วมค้นหาแรงบันดาลใจ เจาะบริบทความ

เป็นมาของตัวตนและบทวิเคราะห์งานของผู้กำากับอเมริกันคนสำาคัญคนนี้ 

ผา่นหนา้หนงัสือหลายเล่มในหอ้งสมดุและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี 

สถานะของสปีลเบิร์กในสายตาผู้ชมส่วนใหญ่ คือคนทำาหนังท่ี

ประสบความสำาเร็จด้านรายได้ หนังของเขาจำานวนมากตลอดชีวิตการ

ทำางานเกือบ ๕๐ ป ีเปน็หนงัประเภท blockbuster ทำาเงินมหาศาลท่ัวโลก 

พูดง่าย ๆ ว่าเขามกัถูกมอง (ในแบบดาด ๆ) ว่าเปน็คนทำาหนงัเชิงพาณิชย์ 

ดูได้จากความดังอมตะระดับโลกของหนงัอยา่ง Jaws (๑๙๗๕), Raiders of 

the Lost Ark (๑๙๘๑) และ Jurassic Park (๑๙๙๓) แต่ในอีกด้านหนึ่ง 

ความยิ่งใหญ่และอิทธิพลของสปีลเบิร์ก รวมท้ังประเด็นความสนใจอัน

หลากหลายในหนังของเขาอย่าง Schindler’s List (๑๙๙๓), Amistad 

(๑๙๙๗), Munich (๒๐๐๕) ทำาให้นักเขียน นักวิชาการ และนักวิจารณ์

จำานวนมากโดยเฉพาะในอเมริกา ศึกษางานของเขาจากมุมมองท่ีจริงจัง 

ผา่นทฤษฎีและแว่นของภาพยนตร์ศกึษาในหลากหลายแขนง 

ก้อง ฤทธิดี์

หนังสือในห้องสมุดของ

หอภาพยนตร์ ท่ี เ ก่ียวข้องกับ 

สปีลเบิร์กนับได้เกิน ๑๐ เล่ม  

ท้ังท่ีหนักหน่วงในเนื้อหาและท่ี

เปน็หนงัสอืรวบรวมผลงานพรอ้ม

ภาพประกอบสวย ๆ วันนีเ้ราขอ

หยิบบางเล่มมานำาเสนอในท่ีนี้

เล่มแรกเป็นงานภาษา

ไทย “สตเีวน สปีลัเบริก์: พิอ่มุด

ฮอลัลัวูีด” นยันา รตันวรรณ แปล

จากงานภาษาอังกฤษของ ทอม พาวเวอร ์เล่มนีพ้มิพม์าตั้งแต่ป ี๒๕๔๙ แต่

ถือได้ว่าเป็นจุดต้ังต้นท่ีดีมากสำาหรบัผูท่ี้สนใจชวีประวัติและการก้าวเข้ามา

เปน็คนทำาหนงัของสปลีเบิร์ก รวมท้ังมเีกร็ด ข้อมลู อุปสรรค และเบื้องหลัง

หนังหลายเรื่องในครึ่งชีวิตแรกของสปีลเบิร์ก ต้ังแต่ Jaws ถึง The Color 

Purple และ Schindler’s List 

เรื่องเล่าท่ีนา่สนใจ เชน่ การท่ีคนดูจำานวนหนึ่งไมพ่อใจท่ีสปลีเบริก์

ถูกเลือกมากำากับ The Color Purple หนังชีวิตของคนผิวดำา และถึงกับมี



๑๕

บทความเสียดสว่ีานีคื่อ Spielberg’s Close Encounter of the Third World 

เป็นการล้อชื่อหนังของเขา และกระทบกระเทียบว่าสปีลเบิร์กคือคนขาว

ร่ำารวยท่ีต้องมาทำาหนงัของคนยากคนจน (หรือคนจาก “โลกท่ีสาม”) แทนท่ี

จะหาผู้กำากับผิวดำาหรือคนท่ีใกล้ชิดกับวัฒนธรรมคนผิวสีมากกว่ามา 

รับผิดชอบ นอกจากนี้หนังสือยังสอดแทรกประวัติชีวิตของสปีลเบิร์ก  

และหาความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องสว่นตัวกับการแสดงออกในหนงัของเขา 

เช่น ประเด็นครอบครัว การแต่งงานและการหย่าร้าง สตีเวน สปีลเบิร์ก:  

พอ่มดฮอลลีวูด หนาเพยีง ๙๐ หนา้ อ่านรวดเดียวจบได้สบาย ๆ  นา่เสยีดาย

เสียด้วยซ้ำา ว่าหนังสือน่าจะหนากว่านี้และเล่าถึงหนังของเขาได้มากกว่านี้

อีกหนอ่ย

เล่มถัดมาท้ังหนาท้ังหนัก Spielberg: A Retrospective เป็น

หนงัสือแบบต้ังโต๊ะท่ีจะอ่านก็ดีหรือจะดูรูปเฉย ๆ ก็ได้ และรับรองว่าแฟน

สปีลเบิร์กคงฟิน คนเขียนคือ ริชาร์ด ชิคเกิล นักวิจารณ์หนังคนดังของ

นติยสาร Time ท่ีเคยได้สัมภาษณ์สปลีเบิร์กหลายครั้งและนำามาเรียบเรียง

ใหมใ่นท่ีนี ้โดยมตัีวสปลีเบิร์กเองมาเขียนคำานำาให ้

หนังสือแบ่งบทตามหนังของสปีลเบิร์กแต่ละเรื่อง ต้ังแต่ Duel 

(๑๙๗๓) หนงัเรื่องแรกท่ีทำาฉายทางโทรทัศน ์ไล่มาทีละเรื่อง ๆ จนถึง War 

Horse (๒๐๑๑) แต่ละบทจะเปน็การผสมระหว่างคำาพูดของสปลีเบิร์กเอง 

สอดประสานไปกับบทวิเคราะหวิ์จารณ์จากผูเ้ขียน และมภีาพประกอบท้ัง

สีและขาวดำามากมายสำาหรับหนงัทุกเรื่อง ริชาร์ด ชิคเกิล ออกตัวต้ังแต่ต้น

ว่า ส่วนตัวแล้วเขาชอบหนังสปีลเบิร์กแทบทุกเรื่อง แต่ถึงกระนั้น นี่ไม่ใช่

หนงัสืออวยยศอย่างไมลื่มหลืูมตา เพราะผูเ้ขียนพูดตรงไปตรงมาถึงหนงัท่ี

ตัวเองไมช่อบหรอืคิดว่าสปลีเบริก์ทำาไมส่ำาเรจ็ เชน่ Always ท่ีชิคเกิลเหน็ว่า

มนั “แบน” เกินไป และสปลีเบิร์กเองก็

เหมือนจะยอมรับในคำาตำาหนินี้  แต่

แน่นอนว่า หนังสือเล่มนี้เข้มข้นและ

ละเอียดลออมากในการบรรยายและ

วิเคราะหถึ์งหนงัแต่ละเรื่อง รวมถึงการ

แสดง สไตล์กำากับ และเบื้องลึกเบื้องหลัง 

เช่น มหากาพย์กว่าท่ีหนังเรื่ อง A.I. 

(๒๐๐๑) จะได้สรา้ง หรอืการปรับแก้บท

ของเรื่อง The Terminal (๒๐๐๔)

ห นั ง สื อ เ ล่ ม ท่ีส า ม ท่ีอ ย า ก

แนะนำา อาจจะเหมาะกับคนท่ีจริงจังด้านภาพยนตร์ศึกษา Children in 

the Films of Steven Spielberg เปน็หนงัสอืรวบรวมบทความ ม ีเอเดรียน 

โชเบอร์ และ เด็บบี โอลสัน เปน็บรรณาธกิาร  ตามท่ีชื่อหนงัสือว่าไว้ นีคื่อ

งานท่ีเจาะลึกไปถึงตัวละครเด็กในหนังของสปีลเบิร์กในมิติท่ีแตกต่างกัน

ผ่านหนังของเขาหลายเรื่อง ทับซ้อนไปกับการศึกษาเร่ืองครอบครัว การ

หย่าร้าง และมุมมองท่ีหนังสปีลเบิร์กมีต่อตัวละครผู้ใหญ่ มีบทท่ีว่าถึง 

ตัวละครเด็กใน Close Encounter of the Third Kind และ E.T. รวมท้ัง

วิวัฒนาการและบาดแผลทางอารมณ์ของตัวละครเด็กในหนงัอย่าง Hook 

(๑๙๙๑) หรือ The Color Purple และ Minority Report (๒๐๐๒) รวมท้ัง

การศกึษาความต่ืนตาต่ืนใจผา่นสายตาเด็กใน Jurassic Park (๑๙๙๓) 

นอกจากหนังสือท่ียกมาเป็นตัวอย่างนี้ ยังมีงานศึกษาเก่ียวกับ  

สตีเวน สปลีเบิร์ก ในแง่มมุต่าง ๆ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกหลาย

เล่มในหอ้งสมดุและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี   



บทความพิเศษ

๑๖

สำาหรับคอลัมน์การทำาจดหมายเหตุส่วนบุคคลตอนนี้ จะเป็นการพูดถึงการทำา

จดหมายเหตสุำาหรบัสื่อสงัคมออนไลน ์(Social Media) ซึ่งถือเปน็สื่อท่ีสำาคัญของประชาชน

ท่ัวไปในปัจจุบัน แทบจะเรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่จะต้องมีการใช้งานโปรแกรม 

สื่อสังคมออนไลน์อย่างน้อยหนึ่งส่ือ อาจจะเป็นผู้สร้างเนื้อหาหรือเป็นผู้รับชมเนื้อหาก็ 

แล้วแต่ ซึ่งนบัวันสื่อสังคมออนไลนก็์จะแทนท่ีสื่อแบบด้ังเดิมมากขึ้นทุกที รวมท้ังปจัจุบันมี

ผูใ้ชส้ื่อสังคมออนไลนจ์ำานวนมากเพื่อบันทึกเหตุการณ ์ภาพถ่าย ความคิด ในชวิีตประจำาวัน 

ไม่ต่างอะไรกับอนุทินแบบด้ังเดิม ดังนั้นการทำาจดหมายเหตุสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็น 

กระแสหนึ่ง ซึ่งส่ือสงัคมออนไลนห์ลาย ๆ  ระบบ ได้เพิม่วิธกีารดาวนโ์หลดสำาเนาเนื้อหาและ

ข้อมลูใหผู้ใ้ช้แต่ละคนสามารถเก็บบันทึกสำาเนาเนื้อหาและข้อมลูได้ด้วยตัวเอง 

คอลัมนก์ารทำาจดหมายเหตุสว่นบุคคลฉบับนี ้จะอธบิายถึงขัน้ตอนการดาวนโ์หลด 

สำาเนาข้อมลูต่าง ๆ ท่ีผูใ้ช้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน ์ โดยจะขอยกตัวอย่างเฉพาะสื่อสังคม

ออนไลนท่ี์เปน็ท่ีนยิมอยา่ง Facebook, Instagram, Twitter และ LINE แต่ทั้งนี ้สำาเนาขอ้มลู

ท่ีจะถูกดาวนโ์หลดนัน้ จะเปน็สำาเนาขอ้มลูท่ีถกูบีบอัดใหม้ขีนาดเล็กลง โดยเฉพาะพวกไฟล์

ท่ีเป็นสื่อภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว และขั้นตอนท่ีเขียนในท่ีนี้อาจจะมีการเปล่ียนแปลง

ขัน้ตอนวิธกีารไปตามเคร่ืองมอืท่ีผูใ้ชง้านใชเ้ขา้ถึงสื่อสงัคมออนไลนแ์ละตัวระบบปรบัเปล่ียน

เองในอนาคต

 X ลงชื่อ (Login) เข้าใช้งานบัญชี  

Facebook ท่ีท่านต้องการ 

จะดาวนโ์หลดข้อมลู

 X เลือกท่ีรูปโปรไฟล์ด้านขวาบน 

ของหนา้ Facebook 

 X เลือก “การต้ังค่าและความเปน็ส่วนตัว” (Setting 

& Privacy)

 X เลือก “การต้ังค่า” (Settings) 

 X เลือก “ความเปน็ส่วนตัว” (Privacy) 

 X เลือก “ข้อมูลบน Facebook ของคุณ” (Your 

Facebook Information)

 X เลือก “ดาวน์โหลดข้อมูลโปรไฟล์” (Download 

profile information)

 X เลือก “ดู” (View) เพื่อจะเหน็ว่ามขี้อมลูอะไรบ้าง

ท่ีต้องการจะดาวนโ์หลด โดยสามารถเลือกข้อมลู

ท่ีต้องการได้ด้วยตัวเอง

 X กำาหนดตัวเลือกของประเภทไฟล์ของสำาเนาท่ี

ต้องการดาวนโ์หลด

 X กำาหนดตัวเลือกคุณภาพไฟล์ของรูปภาพ วิดีโอ 

และสื่ออ่ืน ๆ ท่ีต้องการดาวนโ์หลด

 X กำาหนดชว่งวันเวลาของขอ้มลูท่ีต้องการดาวนโ์หลด 

หากไมก่ำาหนด ระบบจะดาวนโ์หลดทุกอย่าง 

 X เลือก “สร้างไฟล์” (Create File) เพื่อยืนยันคำาขอ

ดาวนโ์หลด

หลังจากนั้น ระบบจะขึ้นว่า “รอดำาเนินการ” 

(Pending) ในช่อง “ไฟล์ท่ีพร้อมจะดาวน์โหลด” 

(Available copies) ซึ่งระบบจะใชเ้วลาในการจัดเตรยีม

สำาเนาไฟล์ให้สำาหรับดาวน์โหลด โดยระยะเวลาข้ึนอยู่

กับขนาดของไฟล์ท่ีจะดาวนโ์หลด 

เมื่อระบบดำาเนินการเตรียมสำาเนาไฟล์แล้ว

เสร็จ จะมขี้อความขึ้นมาใหท้ราบว่าข้อมลูพร้อมจะถูก

ดาวนโ์หลดแล้ว

ไปท่ี “ไฟล์ท่ีพร้อมจะดาวน์โหลด” ตรง 

“ดาวน์โหลดข้อมูลของคุณ” (Download your 

information)

เลือกดาวนโ์หลด และใส่รหสั

เข้าใช้ Facebook เพ่ือยืนยันตัวตน  

ก่อนท่ีระบบจะอนญุาตใหด้าวนโ์หลด

สำาเนาข้อมูลท้ังหมดของท่านลงใน

เครื่องมอืท่ีใช้

Facebook

กองบรรณาธกิาร

กิารทำาจดืหมายเหตุุ
ส่วนบุคคล ตุอนที่ ๗ 
การัจดห้มายเห้ตุส่ือสังคมออนุไลัน์ุ

Twitter

 X ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Twitter ท่ีต้องการดาวนโ์หลด

 X เลือกเครื่องหมาย  …  ซึ่งหมายถึงการ “การต้ังค่าบัญชี” (Account Setting)

 X เลือก “การต้ังค่าและการสนบัสนนุ” (Settings and Support)

 X เลือก “การต้ังค่าและความเปน็ส่วนตัว” (Settings and Privacy)

 X เลือก “บัญชีของคุณ” (Your Account)

 X เลือก “ดาวนโ์หลดคลังข้อมลูของคุณ” (Download an archive of your data)

 X ระบบจะจัดส่งรหัสไปท่ีอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ท่ีลงทะเบียนไว้กับ Twitter 

และไปยังหนา้ท่ีใหท่้านกรอกรหสัเพื่อยืนยันตัวตน

 X เมื่อได้รับรหสัแล้ว กรอกรหสัดังกล่าว 

 X เลือก “ขอเก็บถาวร” (Request archive)

เมื่อระบบจัดเตรียมสำาเนาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมลไปแจ้ง  

ในอีเมลท่ีสง่ถึง เลือกดาวนโ์หลดและลงชื่อเขา้ใชบั้ญช ีTwitter นัน้ ท่านจะดาวนโ์หลด

แฟ้มแบบบีบอัดของสำาเนาข้อมลูได้



๑๗

โปรแกรม LINE จะมีการสำารองประวัติการพูดคุยเป็นไฟล์

ข้อความ .txt โดยท่านจะสามารถสำารองข้อมูลและไม่มีการสำารอง

ขอ้ความท่ีเปน็สติกเกอร ์รูปภาพ หรอืภาพเคล่ือนไหว จะเนน้ท่ีข้อความ

พูดคุยอย่างเดียว โดยมวิีธกีาร ดังนี้

 X เลือกหอ้งพูดคุยท่ีต้องการสำารองข้อมลู

 X เลือกไอคอน ๓ ขีด มมุขวาบน

 X เลือก “ต้ังค่าอ่ืน ๆ” (Other settings)

 X เลือก “สำารองประวัติการแชท” (Export chat history) ระบบ

จะทำาการสำารองขอ้มลูเปน็ไฟล์ขอ้ความ และพรอ้มสำาหรับสง่

ไปยังโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีต้องการ จะส่งข้อมลูทางอีเมล เก็บไว้

ใน Google Drive หรือ iCloud หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีสะดวก

นอกจากนี้ ในโปรแกรม LINE ท่านสามารถกำาหนดให้ระบบ

ดำาเนินการสำารองข้อมูลโดยอัตโนมัติเป็นประจำาด้วยตัวของระบบเอง

ได้ด้วย โดยมีเง่ือนไขว่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของท่านจะต้องเปิดใช้งาน

ร่วมกับ Google Drive หรือ iCloud ไว้อยู่แล้ว โดยมขีั้นตอน ดังนี้

 X เลือก “หนา้หลัก” (Home) ในโปรแกรม LINE ของท่าน

 X เลือกไอคอนรูปเกียร์ “ต้ังค่า” (Settings) มมุขวามอืด้านบน

 X เลือก “สำารองข้อมลูการแชท” (Chat history backup) 

หนา้ถัดมา ท่านจะสามารถกำาหนดความถ่ีในการสำารองข้อมลู

ได้ด้วยการเลือกระยะเวลาท่ี “ความถ่ีการสำารองขอ้มลู” (Back up how 

often) 

หากท่านต้องการสำารองข้อมลูเลย ท่านสามารถเลือก “สำารอง

ข้อมลูตอนนีเ้ลย” (Back Up Now)  หนา้ถัดมาระบบจะใหท้ำาการต้ัง

รหัสความปลอดภัยของข้อมูลเป็นตัวเลข ๖ หลัก เมื่อกรอกครบถ้วน

ระบบจะทำาการสำารองข้อมูลให้อัตโนมัติ หรือหากโทรศัพท์ของท่าน

เชื่อมต่อกับ Google Drive ขอ้ความท่ีใหเ้ลือกจะเปน็ “สำารองข้อมลูไป

ยัง Google Drive” (Back up to Google Drive) 

โปรแกรม Instagram จะมีขั้นตอนการทำาสำาเนาคล้าย ๆ กับ 

Facebook แต่จะทำาได้เฉพาะกับการลงชื่อเข้าใช้ผ่านเว็บบราวเซอร์

เท่านั้น ไมส่ามารถทำาผา่นการใช้แอปพลิเคชันในโทรศพัท์เคล่ือนท่ีได้ 

 X ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Instagram ท่ีต้องการดาวน์โหลดผ่านเว็บ

บราวเซอร์

 X เลือกโปรไฟล์ของท่าน เพื่อเข้าสู่หนา้โปรไฟล์

 X กดเลือกไอคอนรูปเฟือง (Setting) ถัดจากปุ่ม “แก้ไขโปรไฟล์” 

(Edit Profile)

 X เลือก “ความเปน็ส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย” (Privacy 

and Security)

 X เล่ือนลงไปท่ี “การดาวน์โหลดข้อมูล” (Data Download) เลือก 

“ส่งคำาขอการดาวนโ์หลด” (Request Download) 

 X

จากนัน้ กรอกอีเมลและรหสับญัชขีองท่านสำาหรบัการตรวจสอบ

ใหถู้กต้อง

ระบบจะใช้เวลาในการจัดเตรียมสำาเนาไฟล์ใหส้ำาหรบัดาวนโ์หลด 

โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ท่ีจะดาวนโ์หลด เมื่อดำาเนนิการ

แล้วเสร็จ ระบบจะจัดสง่ลิงก์สำาหรบัดาวนโ์หลดไปยงัอีเมลท่ีท่านได้แจ้ง

ไว้กับทางระบบ

ในอีเมลท่ีจัดส่งมา ท่านจะต้องเลือก “ดาวน์โหลดข้อมูล” 

(Download Data) 

ระบบจะใหยื้นยนัตัวตนด้วยการใหก้รอกช่ือบัญชีและรหสับญัชี

ของท่าน

เมื่อเข้าสูร่ะบบได้ จะสามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูสำาเนาของท่าน

โดยจะมกีารแบ่งแฟ้มแบบบีบอัดไว้ โดยแฟ้มแรกจะบรรจุด้วยเอกสาร

ไฟล์นามสกลุ JSON ซ่ึงอาจจะไมจ่ำาเปน็สำาหรบัการใชง้านท่ัวไป แต่เปน็

ข้อมลูสำาหรับการส่งต่อกันระหว่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยกัน 

ส่วนแฟ้มอ่ืน ๆ จะเปน็รูปภาพ วิดีโอ โปรไฟล์ ตัวหนงัสือ โดย

จัดเรียงตามลำาดับวันท่ีท่ีโพสต์

Instagram LINE

หลังจากท่ีท่านได้รับสำาเนาข้อมลูสื่อต่าง ๆ  จากสื่อสังคมออนไลนข์อง

ท่านแล้ว ท่านก็ดำาเนนิการบนัทึกข้อมลูดังกล่าวในเครื่องมอืของท่านต่อไป และ

เพื่อป้องกันความเส่ียงท่ีจะเกิดการสูญหายของข้อมูลดิจิทัลเหล่านี้ ท่านควร

ต้องสำารองข้อมลูดังกล่าวในเครื่องมอือ่ืน ๆ ด้วย  



๑๖๑๘

กิจกรัรัม

ผู้ชมชาวไทยรู้จักเขาดีในสมญา “พ่อมด

ฮอลลีวูด” จากภาพยนตร์มากมายตลอดเกือบ  

๕๐ ปีท่ีสร้างความต่ืนตาต่ืนใจบนจอใหญ่ด้วย

เทคนิคการเล่าเรื่องและสเปเชียลเอฟเฟกต์ แต่ 

ในความเป็นจริงแล้ว ผู้กำากับชาวอเมริกัน สตีเวน 

สปีลเบิร์ก เป็นคนทำาหนังท่ีทรงอิทธิพลมากท่ีสุด

คนหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์สมยัใหม ่ไมใ่ช่

แค่ในฮอลลีวูด แต่สำาหรบัภาพยนตรโ์ลก และไมใ่ช่

แค่จากหนงัดังทำาเงินท่ีเต็มไปด้วยเทคนคิการสรา้ง

ภาพอันหวือหวา แต่เปน็หนงัทกุตระกูล ทกุเสน้สาย

ของความรู้สึก ท้ังหนงัประวัติศาสตร์ หนงัแอ็กชัน 

หนงัดรามา หนงัคลาสสิก และหนงัครอบครัว

ในวันท่ี ๒๘ และ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หอภาพยนตร์ร่วมกับ United International 

Pictures จัดโปรแกรมภาพยนตร์ Steven 

Spielberg: The Magic of Cinema โดยจะ

เป็นการเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เรื่อง

ใหมล่่าสุดของสปลีเบิร์ก The Fabelmans พร้อม

ท้ังจัดฉายภาพยนตร์ของผู้กำากับคนสำาคัญนี้อีก 

สองเรื่อง The Sugarland Express หนงัป ี๑๙๗๔ 

ซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกของสปีลเบิร์กท่ีออกฉายทาง

โรงภาพยนตร์ และอีกหนึ่งเรื่อง Always (๑๙๘๙) 

หนงัโรแมนติกแฟนตาซท่ีียงัตราตรงึใจคนดูจำานวน

มาก โดยท้ังสองวันจะมีการฉายหนังประกอบการ

เสวนาโดยคนทำาหนงัไทย อาจารย์ภาพยนตร์ และ

นักวิจารณ์ ว่าด้วยศาสตร์และศิลป์ของหนังแบบ 

สตีเวน สปีลเบิร์ก ท่ีทำาให้เขาเป็นหนึ่งในผู้กำากับ

ภาพยนตรค์นสำาคัญของโลกมาถึงเกือบครึง่ศตวรรษ

The Fabelmans เปน็ภาพยนตรว่์าด้วยชวิีตวัยเยาว์แบบอเมรกัินในยุคศตวรรษท่ี ๒๐ 

ท่ีถ่ายทอดผา่นความทรงจำาของครอบครวัและพลังแหง่ความเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อชวิีตและ

การทำางานของสปลีเบิร์ก ในขณะเดียวกัน นีเ่ปน็หนงัท่ีมเีนื้อหาอันเปน็สากลว่าด้วยชายหนุม่

ผู้โดดเด่ียวและออกแสวงหาความฝันของเขา เป็นหนังท่ีพูดถึงความรัก ความทะเยอทะยาน

ทางศลิปะ การเสยีสละ และความเขา้อกเขา้ใจในพอ่แม ่โดยเล่าผา่นชวิีตของ แซมม ีเฟเบลิแมนส ์

(แสดงโดย แกเบรียล ลาแบล) เด็กชายวัยรุ่นท่ีค้นพบมนตร์เสน่ห์ของการถ่ายทำาภาพยนตร์ 

ดาราท่ีร่วมแสดง ได้แก่ พอล ดาโน ในบทเบิร์ต คุณพ่อนกัวิทยาศาสตร์ผูป้ระสบความสำาเร็จ  

มิเชล วิลเลียมส์ นักแสดงผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้าชิงออสการ์ส่ีครั้ง ในบทมิตซี คุณแม่สไตล์

ศลิปนิ บทภาพยนตรเ์ขยีนโดย โทน ีคชุเนอร ์นกัเขยีนรางวัลพูลิตเซอร ์ท่ีรว่มงานกับสปลีเบร์ิก

ใน Lincoln, Munich และล่าสุดในหนงัเพลง West Side Story ฉบับรีเมก

The Fabelmans เปิดตัวท่ีเทศกาลภาพยนตร์โทรอนโตไปเมื่อเดือนกันยายน 

ท่ีผา่นมา และได้รับรางวัล People’s Choice Award อันเปน็ตัวบ่งชี้สำาคัญว่าหนงัมโีอกาสสูง 

ในการเข้าชิงและได้รางวัลออสการ์ นักวิจารณ์ท่ีได้ชมหนังต่างพูดถึงความละเอียดอ่อนของ

การกำากับและบท รวมถึงการแสดงของดาราแทบทุกคน 

นอกเหนอืจากการเปดิตัว The Fabelmans โปรแกรม Steven Spielberg: The Magic 

of Cinema ยังถือโอกาสฉายหนงัสปลีเบิร์กอีกสองเรื่อง เพื่อวาดภาพการเดินทางอันยาวนาน

ของเขาในฐานะผูก้ำากับหนงั The Sugarland Express เปน็หนงัท่ีสปลีเบิร์กสร้างในวัย ๒๖ ป ี

เป็นหนังเรื่องแรกของเขาท่ีออกฉายในโรงภาพยนตร์ หนังนำาแสดงโดย โกลดี ฮอว์น ในบท

ภรรยาท่ีพาสามแีหกคุก และจับตำารวจเปน็ตัวประกันขณะเดินทางข้ามรัฐเพื่อไปช่วยลูกชาย

ตัวน้อยของพวกเขาท่ีกำาลังจะถูกส่งตัวไปยังสถานเล้ียงเด็กกำาพร้า ส่วน Always เป็นหนังรัก

ซาบซึ้ง ว่าด้วยนกัขับเครื่องบินดับเพลิงและความรักต่อภรรยาท่ีแมแ้ต่ความตายก็ไมส่ามารถ 

พรากจากไปได้ นำาแสดงโดย ริชาร์ด ไดรฟัส, ฮอลลี ฮันเตอร์ และจอหน์ กู้ดแมน 

STEVEN 
SPIELBERG: 
The Magic of 
Cinema
ก้อง ฤทธิดี์

รอบฉ�ย  Steven Spielberg: The Magic of Cinema

วันเสารท์ี ่๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ 

๑๓.๐๐ น. The Sugarland Express (๑๑๐ นาที) 

๑๕.๐๐ น. เสวนาหลังชมภาพยนตร์ 

๑๖.๓๐ น. The Fabelmans  รอบสื่อมวลชน (๑๕๑ นาที) 

วันอาทิตย์ที ่๒๙ มกราคม  ๒๕๖๖

๑๓.๐๐ น. Always (๑๒๓ นาที) 

๑๕.๑๕ น. เสวนาหลังชมภาพยนตร์ 

๑๖.๓๐ น. The Fabelmans (๑๕๑ นาที) 



๑๗๑๙

กิจกรัรัม

วันอาทิตย์ที ่๒๙ มกราคม  ๒๕๖๖

๑๓.๐๐ น. Always (๑๒๓ นาที) 

๑๕.๑๕ น. เสวนาหลังชมภาพยนตร์ 

๑๖.๓๐ น. The Fabelmans (๑๕๑ นาที) 

ก้อย-รชัิวิน วงศวิ์รยิะ  เกิดเมื่อวันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ หลังจบการศกึษา

ระดับมธัยมท่ีโรงเรียนราชินบีน เธอเข้าเรียนท่ีคณะนเิทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ในสาขาวิชาสื่อสารการแสดง และได้ร่วมแสดงละครเวทีประจำาปีของคณะ รวมท้ังได้เริ่ม

ทำางานในวงการบันเทิงขณะท่ียงัศกึษาอยู ่ท้ังเปน็พธิกีร แสดงละครซิตคอม ไปจนถึงมผีลงาน

ภาพยนตร์ในฐานะนกัแสดงประกอบจากเรื่อง แฟนฉัน (๒๕๔๖) และ เด็กหอ (๒๕๔๙) 

ป ีพ.ศ. ๒๕๔๙ รัชวินได้แสดงนำาในภาพยนตร์เรื่องแรกคือ เขาชนไก่ พร้อม ๆ กับ

เริ่มเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะ “ดีเจก้อย” นักจัดรายการวิทยุประจำาคล่ืน ๑๐๔.๕ 

Fat Radio อันเปน็อีกบทบาทท่ีเธอใฝฝ่นั ต่อมาป ีพ.ศ. ๒๕๕๑ รัชวินได้มโีอกาสถ่ายทอด

ฝีมือด้านการแสดงให้แฟนภาพยนตร์ได้รู้จักมากขึ้น จากผลงานการกำากับของ ยุทธเลิศ  

สปิปภาค เรื่อง รัก/สาม/เศร้า ซึ่งส่งใหเ้ธอได้รบัรางวัลภาพยนตรแ์หง่ชาติ  สุพรรณหงส์ สาขา

นกัแสดงนำาหญิงยอดเยี่ยมมาครอง

 ภาพยนตร์เรื่องถัดมา รัชวินได้พลิกบทบาทเป็น “แสงจันทร์” สาวโรงงานผู้ไม่รู้

หนงัสือ ในผลงานแนวพีเรียดเรื่อง October Sonata รักท่ีรอคอย ท่ีผูก้ำากับและผูเ้ขียนบท 

สมเกียรต์ิ วิทุรานชิ  ได้แรงบันดาลใจมาจากบทประพันธข์องศรีบูรพาเรื่อง “สงครามชีวิต” 

และใช้เวลารอคอยท่ีจะสร้างมานานนับสิบปี โดยสมเกียรต์ิได้เคยให้สัมภาษณ์ว่า บทนี้ 

ตอนเริ่มต้นคิดว่าเป็นบทท่ีคัดเลือกนักแสดงยาก แต่เมื่อได้รัชวินมาทดสอบบท เจ้าตัวมี 

ความเชื่อมั่นในตัวบท เมื่อแสดงออกมาจึงทำาให้เชื่อว่าเป็นตัวละครท่ีจับต้องได้ ในขณะท่ี 

รัชวินได้กล่าวว่า บทนีเ้ปน็บทท่ียากและท้าทาย แต่ก็เปน็บทท่ีเธอใฝฝ่นัและภมูใิจมากท่ีสุด

ในฐานะนกัแสดง 

เนื้อหาใน October Sonata เริ่มต้นในงานศพของ มติร ชัยบัญชา ท่ีเสียชีวิต เมื่อ 

ปี ๒๕๑๓ และดำาเนินเรื่องต่อเนื่องมาถึงทศวรรษ ๒๕๒๐ ผ่านเหตุการณ์ผันผวนทาง 

การเมอืงและสังคม โดยมตัีวละคร แสงจันทร์ เปน็แกนหลักของเรื่องต้ังแต่ต้นจนจบ รัชวิน

จึงไมเ่พยีงแต่ต้องแสดงภาพของ แสงจันทร ์ท่ีมอีายุเพิม่ขึ้นนบัสบิป ีหากแต่ยงัต้องถ่ายทอด

ให้เห็นถึงพัฒนาการของหญิงสาวผู้ไร้การศึกษา ท่ีค่อย ๆ เติบโตขึ้นทางความคิดและ

อุดมการณ์ รวมท้ังอารมณ์ความรู้สึกด้านความรัก บทบาทของเธอเป็นส่วนสำาคัญให้

ภาพยนตรไ์ด้รบัเสยีงช่ืนชม และกลายเปน็ผลงานท่ีได้รบัการเสนอชื่อเขา้ชงิรางวัลภาพยนตร์

แหง่ชาติ สุพรรณหงส์ มากท่ีสุดถึง ๑๑ รางวัล รวมถึงสาขานกัแสดงนำาหญิงยอดเยี่ยม 

นับจาก October Sonata รัชวินยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องอ่ืน ๆ ออกมา เช่น  

อนึ่ง คิดถึงเป็นอย่างย่ิง (๒๕๕๒) แฟนใหม่ (๒๕๕๓) ขุนพันธ์ 2 (๒๕๖๑) ฯลฯ รวมท้ัง 

ละครโทรทัศนอี์กจำานวนมาก นอกจากนีเ้ธอยังปรากฏตัวในภาพยนตร์สารคดีเรื่อง 2,215 

เชื่อ บ้า กล้า ก้าว ท่ีบันทึกเรื่องราวโครงการก้าวคนละก้าวของ อาทิวราห์ คงมาลัย หรือ  

“ตูน บอด้ีสแลม” คู่ชีวิตของเธอ  

ย้อนกลับไปเมื่ อราว ๑๔ ปีก่อน October 

Sonata รักท่ีรอคอย ผลงานภาพยนตร์ไทยท่ีประกอบ

สร้างขึ้นจากความรัก ความอดทน และแรงบันดาลใจ 

อันเปี่ ยมล้นของผู้กำากับ สมเกียรต์ิ วิทุรานิช ได้สร้าง 

ความประทับใจให้แก่แฟนหนังไทยอย่างกว้างขวาง  

และได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากจากบรรดานักวิจารณ์ 

จนกลายเป็นปรากฏการณ์ของวงการ รวมท้ังยังเป็น 

ท่ีกล่าวถึงอยู่เสมอ นับต้ังแต่ท่ีออกฉายครั้งแรกเมื่อ 

ปลายป ี๒๕๕๒ 

เนื่องในวาระท่ี October Sonata ได้รับการ

ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ 

ประจำาป ี๒๕๖๕ ท่ีผา่นมา หอภาพยนตรจึ์งได้จัดกิจกรรม

พิเศษ นำาภาพยนตร์เรื่องนี้มาจัดฉายขึ้นจอใหญ่อีกครั้ง 

พรอ้มท้ังเชญิผูก้ำากับ สมเกียรต์ิ วิทรุานชิ  มารว่มสนทนา

ย้อนความทรงจำากับนกัแสดง

นำา รัชวิน วงศวิ์ริยะ ผูร้ับบท 

“แสงจันทร”์ ตัวละครท่ีเปน็

แกนสำาคัญและภาพจำาของ

เร่ือง ซ่ึงจะมาประทับรอยมอื

รอยเท้าเปน็ดาวดวงท่ี ๑๙๕ 

บนลานดารา เนื่องในวาระ

พิเศษนีด้้วย 

“แสงจันทร์” จาก October Sonata
 เสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา  



   = English Language or English Subtitles
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

๒๐

สมบััติ เมทะนี ReMASTER

โปรแกรมพิเศษท่ีคัดสรร

ผลงานการแสดงของ สมบติั เมทะน ี

ซึ่งสแกนภาพใหม่จากฟิล์มในการ

อนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ มาจัด

ฉายเดือนละ ๑ เรื่อง ใหผู้ช้มได้ร่วม

รำาลึกถึงพระเอกตลอดกาลผูจ้ากไป 

รำาลึึก ปิยะ ตระกูลึราษฎร ์

ปิยะ ตระกูลราษฎร์ เป็นนักแสดง

ภาพยนตร์ไทยท่ีโด่งดังอย่างมากจากบท 

แจ้งเกิดในเร่ือง ครูบ้านนอก ภาพยนตร์แนว

สะท้อนปัญหาสังคมไทย ปี ๒๕๒๑ ซึ่งได้รับ

ความนิยมแบบปากต่อปาก จนประสบความ

สำาเร็จเกินคาด ระดับปรากฏการณ์สำาคัญของ

ประวัติศาสตร์หนังไทย และส่งผลให้ ปิยะ ตระกูลราษฎร์ กลายเป็น

พระเอกคนสำาคัญไปตลอดช่วงทศวรรษ ๒๕๒๐ โดยเฉพาะบทบาท

หนุม่บ้านนอกท่ีต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ จนเปน็เสมอืนสัญลักษณ์ของ

เขาในโลกภาพยนตร์ 

 โปรแกรมภาพยนตรร์ำาลึกการจากไปของ ปยิะ ตระกลูราษฎร์ 

เมื่อวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้นำาผลงานเรื่องเด่น ๆ  ของเขาตลอด

ทศวรรษดังกล่าวมาจัดฉาย โดยเฉพาะเรื่อง ครูบา้นนอก (๒๕๒๑) และ 

หมอบ้านนอก (๒๕๒๘) ท่ีหอภาพยนตร์นำาฟิล์มในการอนุรักษ์มา 

สแกนภาพใหม ่และฉายใหช้มเปน็ครั้งแรกในโปรแกรมนี ้

DCP

DCP

๒๐

ตะวนัหลั่งเลือด
๒๕๐๕ / กำากับโดย มารุต / สร้างโดย มารุตฟิล์ม / นำาแสดงโดย สมบัติ เมทะน,ี 
บุศรา นฤมติร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี / ความยาว ๑๔๖ นาที   

ผลงานภาพยนตร์ ๓๕ มม. เรื่องแรกของ สมบัติ เมทะน ีเล่า

เร่ืองราวของ เขม้ ชายหนุม่ผูห้ลบหนกีารตามล่ามาถึงบา้นโคกตะแบก 

ท่ีนั่นเขาได้รับความช่วยเหลือจาก สุดา และ พิศ วันหนึ่งเขาถูกสงสัย

ว่าเป็นฆาตกรหลังเกิดเหตุฆาตกรรมในหมู่บ้าน แต่เมื่อ กำานันแท่น  

ยกกำาลังมาจับกลับเกิดเหตุการณ์ชุลมุนจนกำานันแท่นถูกยิงเสียชีวิต  

ส่งผลให้ เกรียง หนุ่มอันธพาลผู้เป็นลูกชายของกำานันโกรธแค้นและ 

ต้ังตนเปน็ศตัรูกับเข้มอย่างเอาเปน็เอาตาย  

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๑ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 ศกุร์ท่ี ๑๓ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

มหาหนิ  
๒๕๒๑ / กำากับโดย คมน ์อรรฆเดช / สร้างโดย โคลีเซี่ยมฟิล์ม / นำาแสดงโดย 
สมบัติ เมทะน,ี วิยะดา อุมารินทร์ / ความยาว ๑๑๔ นาที

ผลงานท่ี “พระเอกตลอดกาล” สมบัติ เมทะน ีโกนหวัจริง ๆ 

เพื่อรับบท หิน ภูธร ชายหนุ่มซึ่งบวชเป็นพระเกือบสิบปีจนชาวบ้าน

เรยีกว่า มหาหนิ แต่เมื่อได้รบัขา่วว่าบ้านพ่ีชายถกูปล้นฆา่ยกครัว เขาจึง

ตัดสินใจสึกออกมาดูแลน้องสาวและหลานชาย แต่วันแรกท่ีกลับบ้าน

หินก็ต้องเจอคู่อริเก่าตามรังควานไม่หยุด ถึงขั้นฆ่าน้องสาวหินตาย  

มหาหนิจึงตบะแตกล้างบางเหล่าร้ายใหย้่อยยับ

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

 เสาร์ท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

ครบู้านนอก  
๒๕๒๑ / กำากับโดย สุรสีห์ ผาธรรม / สร้างโดย  
ดวงกมลมหรสพ / นำาแสดงโดย ปยิะ ตระกลูราษฎร,์ 
วาสนา สิทธเิวช / ความยาว ๑๒๗ นาที

ผลงานท่ีประสบความสำาเรจ็อยา่งมาก

จนก่อผลสะเทือนให้เกิดกระแสภาพยนตร์

อีสานข้ึนเปน็ครัง้แรกในประวัติศาสตรห์นงัไทย 

รวมท้ังเปน็แรงดลใจใหเ้กิดการสรา้งภาพยนตร์

แนวสะท้อนสงัคมตามมาอีกมากในชว่งเวลาเดียวกัน ภาพยนตร์กล่าว

ถึงอุดมการณ์อันมุ่งมั่นของ ครูปิยะ ครูหนุ่มผู้ตัดสินใจสอนหนังสือท่ี

โรงเรียนบ้านหนองหมาว้อในถ่ินทุรกันดารของภาคอีสาน 

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๑ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 อังคารท่ี ๑๗ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ทุ่งกุลารอ้งไห ้
๒๕๒๔ / กำากับโดย กฤษณพงษ์ นาคธน / สร้างโดย ดวงกมลมหรสพ / นำาแสดง
โดย ปยิะ ตระกูลราษฎร์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์ / ความยาว  ๑๑๑ นาที

 ภาพยนตร์ท่ีอ้างถึงตำานานของทุ่งกุลาร้องไห ้ท่ีราบใหญ่ซึ่ง

ครอบคลมุหลายจังหวัดในภาคอีสาน เล่าเรื่องราวของคณะชนกลุม่นอ้ย

เชื้อสายกลุา ท่ีเดินทางมาค้าขายในหมูบ่า้นแหง่หนึ่ง พวกเขาต้องต่อสู้

ด้ินรนกับการไม่ถูกยอมรับจากคนในหมู่บ้าน ความแห้งแล้งของ

ธรรมชาติ รวมท้ังนายทุนท่ีหวังเข้ามายึดครองพื้นท่ี

รอบฉาย: อังคารท่ี ๓ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 ศกุร์ท่ี ๒๗ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

DCP



๒๐ ๒๑

เทพเจา้บ้านบางปูน 
๒๕๒๓ / กำากับโดย ปกรณ์ พรหมวิทักษ์ / สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์-
เนช่ันแนล, รัตนโกสินทร์การภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย ปิยะ ตระกูลราษฎร์,  
วัลภา วรรณพร / ความยาว ๑๑๓ นาที

ผลงานท่ีส่งให ้ปยิะ ตระกลูราษฎร ์คว้ารางวัลตุ๊กตาทอง สาขา

นักแสดงนำาชายยอดเย่ียม เรื่องราวของหมู่บ้านบางปูน ซึ่งมีศาลเจ้า

ทิพย์หัวดงเป็นท่ีพักพิงยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้านมาช้านาน  

ต่อมา กล้า ลูกชายของคนทรงเจ้าทิพย์หัวดง เกิดไปรักใคร่ชอบพอ 

ลำาดวน ลกูของ ไม ้ผูไ้มเ่ชื่อในเรื่องของคนทรงเจ้า ไมจึ้งสั่งไมใ่หก้ล้ามา

ยุ่งกับลำาดวนลูกสาวของเขาอีก ท้ังกล้าและลำาดวนจึงต้องพยายาม

ทลายกำาแพงท่ีพ่อของท้ังคู่ได้สร้างไว้

รอบฉาย: อังคารท่ี ๓ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อังคารท่ี ๒๔ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

มนุษย์ 100 คุก
๒๕๒๒ / กำากับโดย ม.ร.ว.ธติิสาร สุริยง / สร้างโดย โค., โปรโมชั่น / นำาแสดง
โดย ปยิะ ตระกูลราษฎร์, สลิตา กระแสนธิ,ิ พิมพใ์จ พรหมมาลี / ความยาว ๑๒๓ นาที

ภาพยนตร์ท่ีสร้างจากนวนิยายเรื่องแรกของ คำาพูน บุญทวี 

อดีตผูค้มุเรอืนจำาท่ีผนัตัวมาเปน็นกัเขยีนชื่อดัง เล่าเรื่องราวของ คงคา 

ฟา้พยบั หนุม่ชาวใต้ท่ีมชีีวิตอาภัพต้ังแต่เด็ก และต้องเผชญิเคราะหก์รรม

ทำาใหถู้กจำาคุกหลายครั้ง แมเ้ขาจะได้พบกับมติรภาพ รวมถึงความรัก

ท่ีมต่ีอ คัดเค้า หญิงสาวท่ีต้องคดีและอยู่ในเรือนจำาใกล้เคียง แต่คงคา

ก็ยังพยายามหาทางออกไปจากพื้นท่ีท่ีคุมขังเขาไว้อย่างไมเ่ปน็ธรรม 

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๖ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๒๖ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

หมอบ้านนอก
๒๕๒๘ / กำากับโดย สุพงษ์ ผาธรรม / สร้างโดย สุรสีห ์
ผาธรรม / นำาแสดงโดย ปิยะ ตระกูลราษฎร์, จารุณี 
สุขสวัสด์ิ / ความยาว ๑๑๕ นาที

ภาพยนตร์ท่ีสร้างโดย สุรสีห์ ผาธรรม  

ผู้สร้าง ครูบ้านนอก ซึ่งคราวนี้ได้จับเอาปัญหา 

ด้านสาธารณสุขของคนอีสานมาถ่ายทอด ผ่าน 

เรื่องราวของ หมอพนม หมอหนุม่บ้านนอกผูเ้ปน็ท่ีพึ่งของชาวบ้านใน

ตำาบลท่ีทุกข์ยากและขาดแคลนยารักษาโรค แม้เขาจะเป็นหมอเถ่ือน

ท่ีไมม่ใีบอนญุาตรองรบั จนกระท่ังในตัวอำาเภอม ี“แพทยห์ญงิปรญิญา 

จากกรุงเทพฯ” คนแรกมาประจำาอยู ่เขาจึงเริม่มคีวามหวัง แมจ้ะทำาให้

ต้องปดิโรงพยาบาลเถ่ือนก็ตาม  

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๖ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 เสาร์ท่ี ๒๑ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ลูกแม่มูล
๒๕๒๓ / กำากับโดย สุรสีห ์ผาธรรม / สร้างโดย ดวงกมล
มหรสพ / นำาแสดงโดย ปยิะ ตระกูลราษฎร์, สุพรรษา 
เนื่องภิรมย์ / ความยาว ๑๒๔ นาที

ณ อำาเภอโขงเจียมบนฝั่ งลำาแม่น้ำามูล  

เฒ่าคำาใส พ่อค้ารับซื้อปลามีลูกสาวชื่อ บัวคำา  

เขาหวงลูกสาวเป็นอย่างมาก และได้พูดท้าทายขึ้นมาว่า ไม่มีวันท่ี 

หนุ่มคนใดจะมาทำาให้บัวคำาหลงรักได้ กระท่ัง คูน หนุ่มแห่งบ้านคูน  

ผู้มีความสามารถในการหาปลา ตัดสินใจวางแผนหาวิธีท่ีจะทำาให้ 

บัวคำาตกหลุมรักตนใหไ้ด้ เพื่อลบคำาท้าของเฒ่าคำาใส

รอบฉาย: อังคารท่ี ๑๐ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 ศกุร์ท่ี ๒๗ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ 
๒๕๒๒ / กำากับโดย พงษ์ศกัด์ิ จันทรุกขา / สร้างโดย เพ่ือน โปรดักชั่น / นำาแสดง
โดย ปยิะ ตระกูลราษฎร์, วาสนา สิทธเิวช, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต / ความยาว 
๑๐๒ นาที

ผลงานท่ีดัดแปลงมาจากนิทานพื้นบ้านเรื่องดังของอีสาน 

เล่าเรื่องราวของ ทอง หนุ่มผู้อาศัยอยู่กับแม่ น้องสาว และภรรยา  

วันหนึ่งทองออกไปทำานาท่ามกลางความแห้งแล้งและแดดจัดทำาให้ 

เขาหิวจนตาลาย เมื่อเห็นแม่มาส่งข้าวช้า ทองจึงขาดสติและทำาใน 

สิ่งท่ีไมม่ใีครคาดคิด

รอบฉาย: อังคารท่ี ๑๐ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อังคารท่ี ๒๔ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

DCP

DCP



๒๒

รำาลึึก เด่่น ด่อกประดู่่

“เด่น ดอกประดู่” หรือ บรรพต  

วีระรัฐ เป็นดาวตลกท่ีเป็นหมุดหมาย

สำาคัญของวงการหนงัไทย ผูไ้มเ่พยีงแต่จะ

เปน็หนึ่งในตลกกลุ่มแรก ๆ  ท่ีก้าวจากเวที

คาเฟ่มาสู่จอเงิน ร่วมกับ เด๋อ ดอกสะเดา 

และ เทพ โพธิง์าม หากแต่เขายัง “เด่น” 

สมช่ือ โดยเฉพาะหน้าตาอันหล่อเหลา จนขึ้นแท่นเป็นพระเอก

ภาพยนตร์หลายเร่ืองในช่วงทศวรรษ ๒๕๒๐ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้ 

คัดสรรบางส่วนมาจัดฉายใหช้ม เพื่อรำาลึกถึงความสุขท่ีเคยสร้างไว้ให้

แก่แฟนหนังไทย และไว้อาลัยต่อการจากไปของเขาเมื่อวันท่ี ๑๑ 

ตุลาคมท่ีผา่นมา

รกัเธอเท่าช้าง  
๒๕๒๑ / กำากับโดย โรม บุนนาค / สร้างโดย  
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย เด่น  
ดอกประดู่, ลลนา สุลาวัลย,์ เศรษฐา ศริะฉายา, 
เด๋อ ดอกสะเดา, เทพ โพธิง์าม / ความยาว ๑๑๘ 
นาที

เมื่ อ เด่น ครูฝึกสัตว์ฝีมือดีตก 

หลมุรกั คณุหนนูา ลูกสาวเจ้าของสวนสตัว์

เข้าอยา่งจัง เขาจึงตัดสินใจเดินทางไปช่วยงานท่ีสวนสัตว์อยา่งไมลั่งเล 

ท่ีนัน่เขาได้พบกับ เด๋อ และ เทพ คู่หจูอมแสบท่ีสดุท้ายได้คบหากันเปน็

เพื่อน แต่ใช่ว่าความรักของเด่นจะราบรื่น เมื่อเขาต้องมีอุปสรรคเป็น 

ฐา ลูกชายของเสี่ยใหญ่ผูห้วังพิชิตใจคุณหนนูาเช่นกัน

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๓ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พุธท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

เทพบุตรต๊ะต๊ิงโหน่ง
๒๕๒๐ / กำากับโดย สมพงษ์ ตรีบุบผา / สร้าง
โดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย เด่น 
ดอกประดู่, เด๋อ ดอกสะเดา, เทพ โพธิ์งาม, 
ลลนา สุลาวัลย์ / ความยาว ๙๔ นาที

หนึ่งในประวัติศาสตร์หนา้สำาคัญ 

ของภาพยนตร์ไทย เมื่อตลกคาเฟ่ได้รับ

โอกาสแสดงภาพยนตรใ์นบทนำา จนกลาย

เป็นขวัญใจคนท่ัวประเทศในยุคนั้น เล่า

เรื่องราวของ เด่น ผูไ้ด้รับรางวัลจากรายการเปน็เงินจำานวนมาก และ

มีเจ้าหน้าท่ีสาวพาเขาและเพื่อนคือ เด๋อ กับ เทพ เท่ียวจนท่ัวพัทยา 

จนเกิดเป็นเรื่องราวชวนหัว ในขณะเดียวกัน เด่นกลับเกิดหลงรัก 

เจ้าหนา้ท่ีคนสวยท่ีดูแลพวกเขาเปน็อย่างดี 

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๓ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๙ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

สองผู้ยุ่งเหยิง 
๒๕๒๒ / กำากับโดย โรม บุนนาค / สร้างโดย 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น, โอเรียนเตลอาร์ติสท์ / 
นำาแสดงโดย เด่น ดอกประดู่, เทพ เทียนชัย / 
ความยาว ๙๔ นาที

เรื่องราวของ เทพ หนุม่โชคร้ายผู้

ไปนัง่ปลดทกุขต์รงท่ีมผีูห้ญงิถูกฆาตกรรม 

ทำาให้ถูกจับเป็นแพะ ซ้ำายังไปเจอ เด่น 

ทนายจอมเฟอะฟะท่ีทำาให้เทพถูกตัดสิน

ลงโทษ จนกระท่ังเด่นไปเย่ียมเทพท่ีเรือนจำา พอดีกับมีเหตุวุ่นวาย 

ข้างในนั้น จนกลายเปน็โอกาสใหเ้ทพได้โอกาสหลบหน ีและเด่นกลับ

บังเอิญติดตามไปด้วย เกิดเป็นเรื่องยุ่งเหยิงยิ่งกว่าเดิม เมื่อพวกเขา 

ถูกตำารวจไล่ล่า 

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๙ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

 เสาร์ท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

แต่งกับงาน
๒๕๒๕ / กำากับโดย ไพรชั กสวัิฒน ์/ 
สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์-
เนชั่นแนล / นำาแสดงโดย เด่น  
ดอกประดู่, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, 
เด๋อ ดอกสะเดา, อำาภา ภูษิต /  
ความยาว ๑๑๓ นาที

ภาพยนตรท่ี์สรา้งจากบทประพนัธข์องทมยนัตี ว่าด้วยเร่ืองราว

ชีวิตคู่ของ ชลธิศ และ ดาววัน คู่รักหนุ่มสาวมนุษย์เงินเดือนท่ีชีวิต

แต่งงานกลับไม่เป็นอย่างท่ีคาดฝันไว้ เมื่อพวกเขาต้องเจอเรื่องวุ่น ๆ 

ท้ังจากคนรอบขา้ง และพฤติกรรมของท้ังคู่ท่ีมกัไมล่งรอยกัน แมก้ระท่ัง

ดาววันเกิดต้ังท้องขึ้นมา สารพัดเรื่องก็ยังประดังเข้ามาไมจ่บสิ้น 

รอบฉาย: พุธท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พุธท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

สาวใช้แม่เอย๊
๒๕๒๒ / กำากับโดย แสนยากร, เมตตา รุง่รตัน ์/ 
สร้างโดย จิรบันเทิงฟิล์ม / นำาแสดงโดย เด่น  
ดอกประดู่, สุพรรษา เนื่องภิรมย์ / ความยาว 
๑๑๖ นาที

ภาพยนตร์ตลกชวนหัวว่าด้วย 

เรื่องราวของ ใหญ่ หญิงสาวท่ีต้องการหา 

เงินมาส่งตัวเองเรียน ด้วยการไปสมคัรงาน

ตามประกาศของบริษัทท่ีต้องการผู้หญิงรูปร่างหน้าตาดี และมีเงิน

เดือนให้ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยเธอเข้าใจว่าเป็นการรับสมัครนักแสดง  

แต่สุดท้ายกลับเป็นอุบายของนักธุรกิจใหญ่ท่ีต้องการหาคนปลอมตัว

เปน็สาวใชไ้ปอยู่ท่ีบา้น เพื่อใหค้อยจัดการกับบรรดาหญงิสาวท่ีภรรยา

หามาใหเ้ปน็คู่ครองของ เบิ้ม ลูกชายหวัแก้วหวัแหวนของเขา

รอบฉาย: พุธท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

 อังคารท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

DCP

DCP

Remastered by

Remastered by



๒๓

Remastered by

Remastered by

Remastered by

เป๊�ยกโปสเตอร ์90+

โปรแกรมท่ีนำาผลงานการ

กำากับภาพยนตร์ของ เปี๊ ยกโปสเตอร์ 

มาจัดฉายควบคู่ ไปกับนิทรรศการ 

“เปี๊ ยกโปสเตอร์ 90+” นิทรรศการท่ี

นำาสิ่งเก่ียวเนื่ องกับภาพยนตร์ของ 

นักเขียนใบปิดและผู้กำากับชั้นครูผู้นี้ท่ีหอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้มา 

จัดแสดงระหว่างวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๙ มนีาคม ๒๕๖๖ 

ยังไม่ส้ินกลิ่นน้ำานม  
๒๕๓๔ / กำากับโดย เปี๊ ยกโปสเตอร์ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / นำาแสดง
โดย อำาพล ลำาพนู, สลักจิต ดลมนิทร,์ ชลประคัลภ์ จันทรเ์รอืง, อมรา อัศวนนท์ / 
ความยาว ๑๑๕ นาที

ฝุ่น นักข่าวหนุ่มท่ีเบื่อหน่ายกับการทำางานร่วมกับผู้หญิง  

ต้องมาเจอกับ เอ๊ะ นักศึกษาฝึกงานสาว จนเกิดเรื่องวุ่น ๆ จากการ

ทะเลาะเบาะแว้งกันเปน็ประจำา วันหนึ่ง ครูชา้ง ครูคนโปรดในวัยเรยีน

ของฝุ่นได้เข้ามากรุงเทพฯ และได้รับการช่วยเหลือเรื่องท่ีพักจากเอ๊ะ 

ทำาให้ฝุ่นได้ใกล้ชิดกับเอ๊ะมากขึ้น กระท่ังเอ๊ะได้ไปล่วงรู้ความลับของ

มอืปนืเข้า ท้ังสามจึงต้องหนจีากการถูกตามล่า

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๒๐ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พุธท่ี ๒๕ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ไข่ลูกเขย  
๒๕๒๔ / กำากับโดย เปี๊ ยกโปสเตอร์ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / นำาแสดง
โดย เนาวรัตน ์ยุกตะนนัท์, ทนู หริญัทรัพย,์ เศรษฐา ศริะฉายา / ความยาว ๑๒๔ นาที

รจนา เดินทางมาหาเพ่ือนท่ีหมู่บ้านกระท้อนหวาน เพราะ

ต้องการหนีจากชายท่ีแม่จับคู่ให้ ท่ีนั่นเธอได้พบกับหนุ่มสติเฟื่ องท่ีมี

ความสามารถมากมายจนทำาให้เธอฉงน แต่ในเวลาเดียวกันท้ังคู่ก็

ตกหลุมรักกัน นานวันเข้าเธอจึงได้รู้ว่าเขาคือปลัดหนุ่มท่ีแกล้งทำาตัว

บ้า ๆ บอ ๆ เพื่อต้องการรู้ปญัหาของชาวบ้านจริง ๆ ว่าเปน็อย่างไร 

รอบฉาย: พุธท่ี ๑๘ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 เสาร์ท่ี ๒๑ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

กลิ่นสีและกาวแป้ง
๒๕๓๑ / กำากับโดย เปี๊ ยกโปสเตอร์ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / นำาแสดง
โดย จินตหรา สุขพัฒน,์ รอน บรรจงสร้าง / ความยาว ๑๒๕ นาที

ภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นของ พิษณุ ศุภนิมิตร  

เล่าเรื่องราววุ่น ๆ ในร้ัวมหาวิทยาลัยศิลปากรของกลุ่มนักศึกษาคณะ 

จิตรกรรมฯ ท่ีท้ังสนกุสนานและเมามนั ไมว่่าจะเปน็ ซา่และบื้อ สองหนุม่

ซื่อท่ีถูกเพื่อนแกล้งเรื่องผูห้ญงิเปน็ประจำา ยุทธ หนุม่เกรยีนท่ีชอบแกล้ง

เพื่อน รวมท้ังคู่รัก หญิงปิ๋ มกับรอน หนุม่หล่อจากคณะสถาปตัย์

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๑๒ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พุธท่ี ๑๘ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

กลิ่นสี 2 ตอน จบีสาวจิ-๊จะ๊  
๒๕๓๒ / กำากับโดย เปี๊ ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / นำาแสดง
โดย จินตหรา สุขพัฒน,์ รอน บรรจงสร้าง / ความยาว ๑๑๙ นาที

ภาพยนตร์ภาคต่อจาก กล่ินสีและกาวแป้ง เล่าเร่ืองราว 

ความสนกุสนานชวิีตของนกัศกึษากลุม่เดิมในรัว้มหาวิทยาลัยศลิปากร 

โดยในภาคนี ้รอน แฟนหนุม่จากคณะสถาปตัย์ของ หญิงปิ๋ ม แหง่ชาว

จิตรกรรมฯ ต้องตามงอนง้อแฟนสาวเพราะถูกเข้าใจผิด ในขณะท่ี 

เพื่อน ๆ ของหญิงปิ๋ มก็ยังมเีรื่องราวเพี้ยน ๆ ไมเ่ลิก ท้ังกิจกรรมเท่ียว

ทะเลวันปิดเทอม และงานแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธข์องนักศึกษา

ชั้นปสีุดท้าย  

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๑๒ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 ศกุร์ท่ี ๒๐ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

วยัระเรงิ 
๒๕๒๗  / กำากับโดย เปี๊ ยกโปสเตอร์  / 
สรา้งโดย ไฟว์สตาร ์โปรดักชัน่ / นำาแสดง
โดย อำาพล ลำาพูน, วรรษมน วัฒโรดม,  
สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต / ความยาว ๑๑๐ 
นาที

หนงัเพลงวัยรุ่นเรื่องดังของ 

เปี๊ยกโปสเตอร ์เล่าเรื่องราวของ ศรนีวล ครูอาวุโสจอมเฮีย้บ ท่ีตัดสนิใจ

ปรบัวิธสีอนเสยีใหม ่โดยใหห้ลานชายซึง่ไมช่อบไปโรงเรยีนและรักดนตรี

มากกว่าอะไรท้ังหมด มาแต่งเพลงจากเนื้อหาบางรายวิชา เพื่อดึงดูด

ใหเ้หล่านกัเรียนตัวแสบหนัมาเรียนมากขึ้น

รอบฉาย: พุธท่ี ๑ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

 เสาร์ท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

ชื่นชุลมุน
๒๕๒๑ / กำากับ เปี๊ ยกโปสเตอร์/ สร้างโดย ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย ไพโรจน ์สังวริบุตร, ลลนา 
สุลาวัลย์, จิรศกัด์ิ อิศรางกูร ณ อยุธยา / ความยาว 
๑๓๕ นาที

ภาพยนตร์ภาคต่อลำาดับท่ีสองของ  

วัยอลวน เมื่อ ต้ัม กับ โอ๋ แต่งงานใชช้วิีตรว่มกัน 

โดยต้ัมเริ่มทำางานเป็นทนายความเต็มตัว และมีโอกาสได้โชว์ฝีมือ 

ว่าความช่วย สมใจ สาวสวยท่ีถูกสุนัขกัดจนเสียโฉม แถมแฟนยัง 

ถอนหมัน้ ถึงอยา่งนัน้ก็ยงัมเีรื่องวุ่น ๆ  ใหต้ั้มต้องงอนง้อกันด้วยเหตจุาก 

แรงหงึของโอ๋ตามเคย

รอบฉาย: พุธท่ี ๑ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อังคารท่ี ๗ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

DCP

DCP

DCP

DCP

DCP

Remastered by



๒๔

ภาพยนตรส์โมสร
วันัุอาทัิตย์ทัี่ ๒๖ กุมภาพัันุธ์ ์๒๕๖๖ 

๑๓.๐๐ นุ.  The Scala
๒๕๕๘ / กำากับโดย อาทิตย ์อัสสรตัน ์/ 
สร้างโดย KBS Busan Headquarters, 
Busan International Film Festival, 
Pop Pictures / ความยาว ๕๒ นาที  
(ภาษาไทย คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตรท่ี์เปน็ส่วนหนึ่งในชุดสารคดีซึ่งอำานวยการสรา้งโดย 

สถานโีทรทัศน ์KBS สาขาใหญปู่ซาน และเทศกาลภาพยนตรน์านาชาติ

ปูซาน ภายใต้ชื่อ “Power of Asian Cinema” อันเปน็โปรแกรมพิเศษ

ท่ีจัดทำาขึน้เพื่อเฉลิมฉลองประวัติศาสตรท่ี์เฟ่ืองฟขูองภาพยนตรเ์อเชยี

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ บันทึกภาพชีวิตของพนักงานโรงภาพยนตร์สกาลา 

โรงภาพยนตร์แบบแสตนด์อโลนชั้นหนึ่งโรงเดียวท่ียังคงหลงเหลืออยู่

ในกรุงเทพฯ ในขณะนั้น

๑๔.๑๕ นุ.  Scala ท่ีระลึกรอบสุดท้าย
๒๕๖๕ / กำากับโดย อนนัตา ฐติานตัต์ / ความยาว ๖๕ นาที

สารคดีถ่ายทอดความทรงจำา

ครั้งสุดท้ายของโรงภาพยนตร์สกาลา

ก่อนถูกทุบทำาลายไปพร้อมกับความ

ทรงจำาส่วนตัวของผู้กำากับ ท่ีเคยอาศัย

อยู่ในสถานท่ีแห่งนี้กับพ่อผู้เป็นอดีต

พนกังานโรงภาพยนตรส์ยาม ภาพยนตร ์

ได้รบัเลือกใหฉ้ายในเทศกาลภาพยนตร์

นานาชาติเบอร์ลิน ครั้งท่ี ๗๒ ในสาย 

Forum ได้เข้าชิงรางวัล Berlinale 

Documentary Award และ Caligari Film Award รวมท้ังได้ฉายใน 

อีกหลายเทศกาลท่ัวโลก 

สนทันากับผูก้ำากับ อนันตา ฐติานัตต์ แลัะผูอ้ำานวยการสรา้ง อภิชิน  

รตันาภายน ห้ลัังจบภาพิยนตร ์

Remastered by

ดีดสีและตีเป่า
๒๕๓๒ / กำากับโดย เปี๊ ยกโปสเตอร์ / สร้างโดย  
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย จินตหรา  
สุขพัฒน์, ชูศักด์ิ มีถาวร, ชาญณรงค์ ขันทีท้าว /  
ความยาว ๑๒๔  นาที

ชูชาย หนุม่ท่ีรกัในเสยีงดนตร ีและ ต๊ิก 

หนุม่จอมกะล่อน ได้มาใชชี้วิตด้วยกัน ท้ังคู่ต่าง

ด้ินรนจนชูชายได้มโีอกาสเปน็นกัร้องมชีื่อเสียง โดยมต๊ิีกเปน็ผูจั้ดการ

ส่วนตัว แต่ความดังของชูชายได้ทำาใหเ้ขาพบกับ ดาว หญิงสาวผูเ้ขา้มา

หลอกใหชู้ชายหลงรักแล้วกลับท้ิงเขาไป

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

 อังคารท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

มรด่กภาพยนตรข์องชาติ  
ประจำำาป๊ ๒๕๖๕

โปรแกรมผลงานท่ีได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนใหเ้ปน็มรดก

ภาพยนตรข์องชาติประจำาป ีพ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทภาพยนตรเ์รื่อง ท่ีจัด

ฉายครอบคลุมท้ังเดือนมกราคมและกุมภาพันธ ์ เพื่อให้เห็นคุณค่าใน

มติิต่าง ๆ  รวมถึงบรบิทและพฒันาการทางประวัติศาสตรภ์าพยนตรไ์ทย 

แหวนทองเหลือง
๒๕๑๖ / กำากับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ / สร้างโดย 
ละโว้ภาพยนตร ์/ นำาแสดงโดย ไชยา สรุยัิน, 
นัยนา ชีวานันท์ / ความยาว ๒๒๖ นาที  
(มชี่วงพักครึ่งระหว่างการฉาย)

ภาพยนตร์เล่ามหากาพย์ชีวิต

ของ ดวงใจ หญิงสาวชาวเหนือท่ีมีสัมพันธร์ักกับ กฤษฎา นายทหาร

หนุ่มฐานะสูงส่งจากเมืองกรุง โดยเธอได้มอบแหวนทองเหลืองวงหนึง่

ไว้ให้เขาเป็นของแทนใจ แต่จู่ ๆ กฤษฎากลับหายตัวไปในขณะท่ี

สงครามโลกครั้งท่ี ๒ กำาลังระอุ ดวงใจซึ่งกำาลังต้ังท้องจึงตัดสินใจออก

ตามหาคนรัก การเดินทางอันยาวไกลท่ีทำาใหเ้ธอต้องพบผูค้นและเรื่อง

ราวมากมายท่ีผา่นเข้ามาในชีวิต

รอบฉาย: พุธท่ี ๔ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๑๙ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

มันมากับความมืด
๒๕๑๔ / กำากับโดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย ละโว้ภาพยนตร์ / นำาแสดง
โดย สรพงศ ์ชาตรี, นยันา ชีวานนัท์ / ความยาว ๑๔๑ นาที

ผลงานการกำากับภาพยนตรเ์รื่องแรกของ หมอ่มเจ้าชาตรีเฉลิม 

ยุคล และเปน็เรื่องแรกท่ี สรพงศ ์ชาตรี รับบทนำา เรื่องราวของ ธงชัย 

นักวิทยาศาสตร์ และ เสก ลูกศิษย์หนุ่ม ได้เดินทางไปตรวจสอบ

ปรากฏการณห์นิอุกกาบาตท่ีตกลงมายงัหมูบ่า้นคนน้ำา แต่พวกเขากลับ

พบว่าท่ีนัน่ได้กลายเปน็หมูบ้่านรา้งไปภายในชัว่ขา้มคืน เหลือเพยีงเศษ

โครงกระดูกของชาวบ้านเท่านั้นท่ีเปน็ร่องรอยของเบาะแส

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๑๓ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๒๖ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ส.อ.ว. หอ้ง 2 รุน่ 44
๒๕๓๓ / กำากับโดย บณัฑิต ฤทธิถ์กล / สรา้งโดย ไฟว์สตาร ์โปรดักช่ัน / นำาแสดง
โดย สันติสุข พรหมศริิ, จินตหรา สุขพัฒน,์ ศศมิาภรณ์ ไชยโกมล, ทิพย์ ธมัมศริิ, 
สมรัชน ีเกษร, ปวีณา ชารีฟสกุล, รัญญา ศยิานนท์ / ความยาว ๑๒๓ นาที

ภาพยนตรท่ี์กำากับโดย บัณฑิต ฤทธิถ์กล คนทำาหนงัผูผ้นัตัวมา

จากการเป็นนักข่าว ซึ่งได้สะท้อนภาพการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือ 

ค่านิยมผิด ๆ เก่ียวกับผู้หญิงไทยในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านเรื่องราวของ

กลุม่หญงิสาวท่ีจบการศกึษาจากโรงเรยีนมธัยมเดียวกัน โดยมตัีวละคร

หลักคือ รำายง นกัข่าวโทรทัศนผ์ูย้ึดมั่นในสิทธสิตรีอย่างแรงกล้า

รอบฉาย: อังคารท่ี ๑๗ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พุธท่ี ๒๕ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

DCP

DCP

DCP



๒๕

เทพธดิาบาร ์21
๒๕๒๑ / กำากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / 
นำาแสดงโดย จันทรา ชัยนาม, ไกรลาศ เกรียงไกร, สุเชาว์ พงษ์วิไล / ความยาว 
๑๒๙ นาที 

ภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงมาจากบทละครเรื่องดังของฝรั่งเศส  

และนำาเสนอออกมาในรูปแบบของหนังเพลง เล่าเรื่องราวของ ลินดา 

สาวประจำา “บาร์ 21” ผูผ้ดิหวังในความรัก และบังเอิญเข้าไปพัวพัน

กับเหตุการณ์ฆาตกรรมบนรถไฟ โดยม ีสิงห ์หนุม่บ้านนอกท่ีเดินทาง 

มาหางานทำาในกรุงเทพฯ เป็นผู้ช่วยเหลือ ต่อมาเธอได้พบกับ ทนง  

ชายหนุม่แสนดีและร่ำารวย ผูห้าทางมาใกล้ชดิกับเธอโดยมผีลประโยชน์

แอบแฝงท่ีเธอไมทั่นล่วงรู้

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๔ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

 อังคารท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

ดรรชนีนาง
๒๔๙๖ / กำากับโดย ส. อาสนจินดา, ศกัด์ิเกษม 
หตุาคม / สร้างโดย พนาสทิธิ ์ฟล์ิม / นำาแสดง
โดย ส. อาสนจินดา, สทิุน บณัฑิตกลุ, สวลี 
ผกาพันธุ ์/ ความยาว ๘๗ นาที

ผลงานการรับบทนำาและร่วม

กำากับของ ส. อาสนจินดา ท่ีสร้างจาก

ละครเวทีเรื่องแรกในชวิีตท่ีเขาเคยแสดงไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ และได้รบั

ความนิยมเป็นอย่างมาก เนื้อเรื่องต้นฉบับมาจากงานประพันธ์ของ 

“อิงอร” หรอื ศกัด์ิเกษม หตุาคม นกัเขยีนชื่อดัง เล่าเรื่องราวของหมอ่ม

เจ้านรินัดรฤ์ทธธิำารง นายทหารเรอืผูสู้งศกัด์ิ ท่ีสรา้งความบอบช้ำาใหแ้ก่ 

ดรรชน ีสาวชาวบ้านท่ีเขาบังเอิญเดินทางไปพบ

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๔ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

 อังคารท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

October Sonata รกัท่ีรอคอย
๒๕๕๒ / กำากับโดย สมเกียรต์ิ วิทุรานชิ / สร้างโดย เอ็ม พิคเจอร์ส, เอ็นจีอาร์ / 
นำาแสดง โดย รัชวิน วงศวิ์ริยะ, ธนวรรธน ์วรรธนะภติู / ความยาว ๑๐๙ นาที

หนังโรแมนติกดรามาท่ีกวาดท้ังรางวัลและเสียงชื่นชมจาก 

ท่ัวสารทิศ เล่าเรื่องราวของ แสงจันทร์ หญิงสาวผูไ้มรู่้หนงัสือ คืนหนึ่ง 

เธอได้พบกับหนุม่นกัเคล่ือนไหว เขาได้อ่านนยิายเรื่องสงครามชีวิตให้

เธอฟงั รวมท้ังสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้ธอหดัอ่านหนงัสอื สนใจโลกกว้าง 

และสามารถเลือกทางชีวิตของตัวเธอเองได้ ต้ังแต่วันนั้นเธอจึงต้ังตา

รอท่ีจะเจอเขาทุกปี

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 อังคารท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

DCP

DCP

ลึานด่ารา รชัวิิน วิงศ์์วิิรยิะ

โปรแกรมผลงานคัดสรรของ  

รัชวิน วงศ์วิริยะ นักแสดงหญิงท่ีสร้าง

ความประทับใจอย่างมากจากการแสดง

นำาในเรื่อง October Sonata รักท่ีรอคอย 

(๒๕๕๒) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

หนึ่งในมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำา

ปีท่ีผ่านมา นอกจากบทบาทดังกล่าว หอภาพยนตร์ยังได้นำาผลงาน 

การแสดงอันโดดเด่นเรื่องอ่ืน ๆ มาจัดฉายเพื่อต้อนรับการเดินทางมา

ประทับรอยมอืรอยเท้าบนลานดาราของเธอในเดือนกุมภาพันธน์ี ้

อน่ึง คิดถึงเป็นอย่างยิ่ง
๒๕๕๒ / กำากับโดย บณัฑิต ฤทธิถ์กล / สรา้ง
โดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย รัช
วิน วงศวิ์รยิะ, นะโม ทองกำาเหนดิ, ธนฉตัร 
ตลุยฉตัร, ธวัชชัย เพ็ญภักดี / ความยาว ๙๑  
นาที

ผลงานภาพยนตรเ์ร่ืองสุดท้าย

ของ บัณฑิต ฤทธิถ์กล เล่าเรื่องราวใน

โรงเรียนมธัยมวุฒิเวทวิทยา ท่ีกำาลังจะ

ถูกทุบท้ิงโดยนายทุนชาวต่างชาติ เพื่อ

จะไปทำาเปน็หา้งสะดวกซื้อ เมื่อเรื่องรู้ถึงหคูู่ไมเ้บื่อไมเ้มา เด็กสายวิทย์

และสายศิลป์ท่ีเพิ่งเป็นศิษย์เก่าจบไปหมาด ๆ พวกเขาจึงกลับมาท่ี

โรงเรียนอีกครั้ง ท่ีท่ีเต็มไปด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพ กลับมาร่วมกัน

ต่อสู้เพื่อใหโ้รงเรียนท่ีพวกเขารักยังคงอยู่

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๒ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

 ศกุร์ท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

เขาชนไก่  
๒๕๔๙ / กำากับโดย วิทิต คำาสระแก้ว / สร้าง
โดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / 
นำาแสดงโดย สรพงศ ์ชาตร,ี วศษิฎ์ ผอ่งโสภา, 
ทวีรัตน ์จุลศริิ, อภิพล ตรีเทวะวงษา, รัชวิน 
วงศวิ์ริยะ / ความยาว ๙๑ นาที

ภาพยนตร์ท่ีนำาเอาการเข้า

ศูนย์ฝึกฯ เขาชนไก่ของนักศึกษาวิชา

ทหารปีสุดท้ายมาถ่ายทอด เรื่องราว

ของ หนอ่ย เด็กหนุม่ท่ีขาดความมั่นใจ

ในตัวเอง กระท่ังเมื่อเขาใช้เวลาท้ังหมด ๕ วันท่ีเขาชนไก่ สถานท่ีฝึก 

รด. สุดโหดกับเพื่อนใหม ่๙ คนท่ีมบุีคลิกแตกต่างกันออกไป รวมท้ังม ี

จ๊ิบ ลูกสาวคนสวยของจ่าพยาบาลท่ีทุกคนหมายปอง ท้ังหมดทำาให้

หน่อยได้เรียนรู้ชีวิตอีกหลากหลายแง่มุม และเป็นประสบการณ์ท่ีเขา

จะไมม่วัีนลืม

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๒ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

 พฤหสับดีท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.



๒๖

แฟนใหม่ 
๒๕๕๓ / กำากับโดย ปิยะพันธุ์ ชูเพ็ชร์ / สร้างโดย  
ฟล์ิม อาร ์อัส / นำาแสดงโดย รชัวิน วงศวิ์รยิะ, ทองภมู ิ
สิริพิพัฒน,์ พีท ทองเจือ / ความยาว ๘๓ นาที

เรื่ องราวของ ซี หญิงสาวท่ีเลิกกับ 

แฟนหนุ่มเพราะจับได้ว่าเขาไปมีผู้หญิงคนอ่ืน 

แต่กลับต้องช็อกเมื่อรู้ข่าวว่าผู้หญิงคนนั้นได้ 

ฆา่ตัวตาย ด้วยความเครยีดท่ีเกิดข้ึน โบว่ี พ่ีสาวของเธอซึ่งเปน็นกัแสดง

ได้พาเธอไปเท่ียวในกองถ่ายท่ีเกาะช้าง ทำาใหไ้ด้พบกับ กานต์ เจ้าของ

รีสอร์ตหนุ่มท่ีสนใจพวกเธอท้ังสองคน แต่ในขณะเดียวกัน ซียังรู้สึก

เหมอืนมสีายตาของใครบางคนท่ีคอยตามคุกคามเธออยู่เงียบ ๆ

รอบฉาย: อังคารท่ี ๗ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

 ศกุร์ท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น.

รกั/สาม/เศรา้
๒๕๕๑ / กำากับโดย ยุทธเลิศ สิปปภาค / สร้างโดย  
จีทีเอช / นำาแสดงโดย อารักษ์ อมรศุภศิริ, รัชวิน  
วงศ์วิริยะ, ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ / ความยาว  
๑๐๘ นาที

ฟา้ น้ำา และพายุ เปน็เพื่อนรกัท่ีจบจาก

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ

ต่างแอบมีใจให้กันโดยไม่มีใครล่วงรู้ กระท่ังวันหนึ่ง พายุตัดสินใจ 

มาดูแลฟา้ท่ีปว่ยหนกัด้วยโรคท่ีไมม่ทีางรกัษา ฟา้ถึงรูว่้าเขาแอบรักเธอ

มาตลอด แต่ขณะท่ีกำาลังเปิดหัวใจให้พายุ เธอกลับล่วงรู้ความลับว่า 

น้ำาก็แอบรักพายุมานานนับปีเช่นกัน ฟ้าจึงเลือกท่ีจะหายไปจากชีวิต 

เพื่อนรักท้ังสองคน

รอบฉาย: อังคารท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

 ศกุร์ท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น.

The Witches
๒๕๖๓ / กำากับโดย Robert Zemeckis / นำาแสดงโดย Anne 
Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci / สนบัสนนุ
โดย บริษัท วอร์เนอร์ บราเดอร์ส ประเทศไทย จำากัด /  
ความยาว ๑๐๖ นาที (พากย์ไทย)

ภาพยนตร์แฟนตาซีท่ีสร้างจากวรรณกรรม

เยาวชนของ โรอัลด์ ดาหล์ เล่าเรื่องของเด็กชายคนหนึง่ วันหนึง่ เขาและยาย

เดินทางไปยงัคฤหาสนท่ี์เหล่าเเมม่ดจากท่ัวโลกกำาลังเดินทางมาประชุมกัน

เพื่อทำาภารกิจแสนดรุา้ยกับเหล่าเด็ก ๆ  เมื่อรูค้วามลับดังกล่าว เขาจึงพยายาม

หาทางช่วยเหลือทุกคนใหร้อดพ้นจากคำาสาปของแมม่ด

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๑๔ มกราคม เวลา ๑๓.๓๐ น. 

โปรัแกรัมพิัเศษ์
ASEAN CLASSIC 
จากเทัศกาลัภาพัยนุตรัอ์าเซีียนุ 

แห้่งกรังุเทัพัมห้านุครั ๒๕๖๖

Itim (The Rites of May)  
(The Philippines / 1976 / 107 min)

๒๕๑๙ / กำากับโดย Mike De Leon / นำาแสดงโดย 
Tommy Abuel, Charo Santos, Mario Montenegro, 
Mona Lisa / ความยาว ๑๐๗ นาที (ภาษาฟิลิปปนิส์
และตากาล็อก คำาบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ช่างภาพหนุ่มท่ีอาศัยอยู่ในกรุงมะนิลา

เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดเพื่อเยี่ยมพ่อ ผู้เป็นแพทย์เกษียณอายุท่ี

กลายเป็นอัมพาตภายหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ระหว่างการ

เดินทาง เขาตัดสินใจถ่ายภาพเชิงสารคดีเก่ียวกับพิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์ 

ของคนในท้องถ่ิน และได้พบกับหญิงสาวลึกลับนามว่า เทเรซา ขณะท่ี

ท้ังคู่เปิดใจให้กันอย่างรวดเร็ว เทเรซาก็ค่อย ๆ เล่าเรื่องราวเก่ียวกับ 

โรซา นอ้งสาวท่ีเพิ่งเสียชีวิต ซึ่งยังคงตามหลอกหลอนเธอใหเ้ขาฟัง

รอบฉาย: อาทิตยท่ี์ ๕ กมุภาพนัธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 5 Feb / 13.00

Thamp (The Circus Tent)  
(India / 1978 / 129 min)

๒๕๒๑ / กำากับโดย Aravindan Govindan / นำาแสดง
โดย Nedumudi Venu, Jalaja, V. K. Sreeraman, 
Bharath Gopi / ความยาว ๑๒๙ นาที (ภาษามาลายาลัม 
คำาบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ภาพยนตร์เชิงกวีนิพนธ์ท่ีสำารวจความสัมพันธ์ท่ีไม่ย่ังยืน 

ของมนษุย์ สะท้อนผา่นเรื่องราวของคนชายขอบท่ีไร้หลักปกัฐาน เมื่อ

คณะละครสัตว์ได้เวียนมาจัดแสดง ณ หมูบ่้านแหง่หนึ่ง โดยผูก้ำากับใช้

รูปแบบการถ่ายทำาเน้นความสมจริง เฝ้าสังเกตปฏิกิริยาของชาวบ้าน

ท่ีสนกุสนานอยูกั่บคณะละครสตัว์ เพื่อถ่ายทอดใหเ้หน็สภาวะอารมณ์

และความรู้สึกของมนษุย์อย่างลึกซึ้งและละเอียดลออ 

รอบฉาย: อาทิตยท่ี์ ๕ กมุภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 5 Feb / 15.30

โปรัแกรัมพิัเศษ์ วัันเด็็กแห่่งชาติิ 
เพลิดเพลินสนุกสนานรับวันเด็กกับภาพยนตร์จากโครงการ

โรงหนงัโรงเรียนของหอภาพยนตร์

Ferdinand 
๒๕๖๐ / กำากับโดย Carlos Saldanha / ลิขสิทธิข์อง  บริษัท 
แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) / ความยาว ๑๐๘ 
นาที (พากย์ไทย)

เฟอร์ดินานด์ เป็นลูกกระทิงท่ีเติบโตในค่าย

ฝกึวัวกระทิงท่ีสเปน พ่อของเขาถูกส่งไปเทศกาลสู้วัว

กระทิงและไมก่ลับมาอีกเลย ด้วยความคิดถึงพอ่และไมช่อบการต่อสูเ้หมอืน

กระทิงตัวอ่ืน ๆ  เขาจึงตัดสนิใจหนอีอกมาและได้รบัการเล้ียงดโูดยครอบครวั

มนษุย์ แต่เหมอืนโชคชะตากล่ันแกล้งใหเ้ขาถูกจับกลับไปท่ีค่ายเดิมอีกครั้ง

ในฐานะสัตว์ท่ีดุร้าย และถูกมาทาดอร์ระดับโลกเลือกไปต่อสู้

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๑๔ มกราคม เวลา ๑๐.๓๐ น. 



โปรัแกรัมพิัเศษ์  
Steven Spielberg: 

The Magic of Cinema

สนบัสนนุโดย ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล  

พิคเจอร์ส (ยูไอพี)

The Fabelmans  
(USA / 2022 / 151 min)

๒๕๖๕ / กำากับโดย Steven Spielberg / นำาแสดงโดย 
Michelle Williams, Gabriel LaBelle, Paul Dano, Seth 
Rogen / ความยาว ๑๕๑ นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยาย
ภาษาไทย)

ภาพยนตรท่ี์ได้รบัแรงบันดาลใจจากวัยเด็ก

ของ สตีเวน สปลีเบริก์ ว่าด้วยเรื่องราวก้าวข้ามวัย เก่ียวกับการค้นพบ

ของเด็กหนุ่มคนหนึ่งท่ีมีต่อความลับของครอบครัวท่ีกำาลังแตกสลาย 

และนำาเสนอถึงพลังของภาพยนตร์ท่ีชว่ยใหเ้ราได้มองเหน็ถึงความจรงิ

ของกันและกัน รวมท้ังตัวเราเอง 

รอบฉาย: เสาร์ท่ี ๒๘ มกราคม เวลา ๑๖.๓๐ น. Sat 28 Jan / 16.30  

 (รอบสื่อมวลชน)

 อาทิตย์ท่ี ๒๙ มกราคม เวลา ๑๖.๓๐ น. Sun 29 Jan / 16.30 

The Sugarland Express  
(USA / 1974 / 110 min)

๒๕๑๗ / กำากับโดย Steven Spielberg / นำาแสดง 
โดย Goldie Hawn, Ben Johnson, Michael Sacks / 
ความยาว ๑๑๐ นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)

ผลงานการกำากับภาพยนตรเ์รื่องแรกของ 

สตีเวน สปลีเบิรก์ ในวัย ๒๖ ป ีเรื่องราวของแมผู่ส้ิน้หวังท่ีทำาทกุวิถีทาง

ใหค้รอบครวัของเธอได้กลับมาพบหนา้กันอีกคร้ัง ท้ังพยายามชว่ยสามี

แหกคกุ ลักพาตัวตำารวจทางหลวงเท็กซสั และหนกีารตามล่าของตำารวจ

ข้ามรัฐ เพื่อขัดขวางไมใ่หลู้กชายของเธอถูกรับไปอุปการะ 

รอบฉาย:  เสาร์ท่ี ๒๘ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sat 28 Jan / 13.00  

 (สนทนาหลังจบภาพยนตร์)

Always  
(USA / 1989 / 122 min)

๒๕๓๒ / กำากับโดย Steven Spielberg / นำาแสดง 
โดย Richard Dreyfuss, Holly Hunter, Brad Johnson, 
John Goodman / ความยาว ๑๒๒ นาที (ภาษาอังกฤษ  
คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตรโ์รแมนติกผจญภัยอบอุ่นหวัใจ

ของ สตีเวน สปีลเบิร์ก เร่ืองราวเก่ียวกับชีวิต ความรัก และความ 

สูญเสียของนักขับเครื่องบินดับเพลิงใจกล้า ผู้ท่ีหลังจากได้สละชีวิต 

ตัวเองเพ่ือชว่ยเพื่อน เขาได้กลับสูโ่ลกมนษุยอี์กครัง้ เพ่ือช่วยใหแ้ฟนสาว

ของเขาเดินหนา้ต่อไปในชีวิตของเธอ

รอบฉาย: อาทิตยท่ี์ ๒๙ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 29 Jan / 13.00

 (สนทนาหลังจบภาพยนตร์)

โปรแกรมภาพยนตรโ์ลึก 

ภาพยนตรเ์ยอรมัน
สนบัสนนุโดย สถาบันเกอเธ ่ประเทศไทย

Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen 
(The Legend of Timm Thaler or The Boy Who Sold 
His Laughter)  
(Germany / 2017 / 102 min)

๒๕๖๐ / กำากับโดย Andreas Dresen / นำาแสดงโดย 
Arved Friese, Justus von Dohnányi, Axel Prahl / 
ความยาว ๑๐๒ นาที (ภาษาเยอรมนั คำาบรรยายภาษา
ไทยและอังกฤษ)

มหาเศรษฐี บาโรน เลฟูเอต ต้องการ 

ครอบครองเสียงหวัเราะทรงเสนห่ข์อง เด็กชายทิม ทาเลอร์ พร้อมยื่น

ข้อเสนอว่าเด็กชายจะชนะทุกการเดิมพันไปตลอดชีวิต ทิมตอบตกลง

โดยหวังว่าจะใช้ความสามารถใหมน่ีป้ลดหนีใ้หแ้ก่ครอบครัว 

รอบฉาย: พุธท่ี ๑๑ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 11 Jan / 15.30

 อาทิตย์ท่ี ๑๕ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 25 Jan / 13.00 

Tokyo-Ga  
(United States, West Germany / 1985 / 92 min)

๒๕๒๘ / กำากับโดย Wim Wenders / ความยาว ๙๒ นาที 
(ภาษาอังกฤษ ญี่ปุน่ เยอรมนั คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ด้วยความประทับใจอย่างท่วมท้นต่อ 

ผลงานภาพยนตร์ของ ยาสุจิโร โอสุ ยอดผูก้ำากับ

ชาวญี่ปุ่น ผู้กำากับชาวเยอรมันอย่าง วิม เวนเดอร์ส จึงออกเดินทาง 

ไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อค้นหาภาพและจิตวิญญาณของเมืองโตเกียว 

ว่ายงัคงหลงเหลือสิง่ท่ีเคยปรากฏในหนงัของโอสท่ีุเขาหลงใหลหรือไม่

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๑๒ กุมภาพนัธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 12 Feb / 15.30 

        ศกุร์ท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๔.๐๐ น. Fri 17 Feb / 14.00 

        (ดูหนงัคลาสสิกกับ กิตติศกัด์ิ สุวรรณโภคิน)

ภาพยนตรส์เปน
สนบัสนนุโดย 
สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำาประเทศไทย

El alquimista impaciente  
(The Impatient Alchemist)  
(Spain, Argentina / 2002 / 111 min)

๒๕๔๕ / กำากับโดย Patricia Ferreira / นำาแสดงโดย 
Ingrid Rubio, Roberto Enríquez, Chete Lera / ความยาว 
๑๑๑ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

สองนกัสืบหนุม่สาว บีญา และ ชามอร์โร ได้รับมอบหมายให้

สืบคดีศพชายหนุม่ท่ีนอนเปลือยร่างและถูกผกูติดไว้บนท่ีนอนภายใน

โรงแรม รอ่งรอยท้ังหมดบง่ชีไ้ปท่ีการตายจากอุบัติเหตุ แต่พวกเขากลับ

มลีางสังหรณ์ว่าคดีนีย้ังมบีางอย่างถูกซุกซ่อนอยู่

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๒๒ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Sun 22 Jan / 15.30

 อังคารท่ี ๓๑ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Tue 31 Jan / 13.00



๒๘

ฟลิม์ ๑๖ มม.
Te doy mis ojos (Take My Eyes)  
(Spain / 2003 / 109 min)

๒๕๔๖ / กำากับโดย Icíar Bollaín / นำาแสดงโดย Laia Marull, Luis Tosar, 
Candela Peña / ความยาว ๑๐๙ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตรย์อดเยีย่มรางวัลโกยาอวอรด์ส ์ประจำาป ีค.ศ. ๒๐๐๔ 

เร่ืองราวของหญงิสาวท่ีตัดสนิใจพาลกูชายหนจีากสามท่ีีชอบซอ้มเธอ 

แต่สามขีองเธอไมย่อมง่าย ๆ  เขาออกตามหาเธอ แมว่้าเขาจะตัดสินใจ

เข้ารับการบำาบัด แต่พฤติกรรมรุนแรงของเขาดูเหมอืนจะเกินเยียวยา

รอบฉาย: อาทิตยท่ี์ ๑๒ กุมภาพนัธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 12 Feb / 13.00 

 พฤหสับดีท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 23 Feb / 15.30 

    

ภาพยนตรฝ์รัง่เศส
สนบัสนนุโดย สถานเอกอัครราชทูต

ฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย, สถาบันฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย

Polina, danser sa vie (Polina) 
(France / 2016 / 108 min)

๒๕๕๙ / กำากับโดย Valérie Müller, Angelin Preljocaj / นำาแสดงโดย Anastasia 
Shevtsova, Aleksey Guskov, Niels Schneider, Juliette Binoche / ความยาว 
๑๐๘ นาที (ภาษาฝรั่งเศสและรัสเซีย คำาบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

ผลงานท่ีมีฉากหลังเป็นกรุงมอสโกในช่วงต้นทศวรรษปี ค.ศ. 

๑๙๙๐ ว่าด้วย โปลินา หญิงสาวผูม้พีรสวรรค์ด้านการเต้นแบบคลาสสกิ 

มาต้ังแต่เด็ก ระหว่างเตรยีมความพรอ้มเพือ่เขา้รว่มคณะบลัเลต์บอลชอย 

อันมชีื่อเสียงของรัสเซยี เธอได้เขา้แขง่ขนัการเต้นแบบรว่มสมยังานหนึง่ 

ซึ่งได้เปล่ียนความคิดเรื่องรูปแบบการเต้นของเธอไปโดยสิ้นเชิง

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๕ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 5 Jan / 13.00

 อาทิตยท่ี์ ๒๒ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 22 Jan / 13.00

Lumière d'été (Summer Light)  
(France / 1943 / 112 min)

๒๔๘๖ / กำากับโดย Jean Grémillon / นำาแสดงโดย 
Madeleine Renaud, Pierre Brasseur, Madeleine 
Robinson / ความยาว ๑๑๒ นาที (ภาษาฝร่ังเศส  
คำาบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)

หนงัคลาสสิกจากการร่วมเขียนบทของ ฌาคส์ เพรแวรต์ และ 

ปแิยร์ ลาโรช หนึ่งในผลงานชิ้นเอกของผูก้ำากับ ฌอง เกรมญิญง ท่ีถูก

หา้มฉายในชว่งท่ีกรุงปารสีถกูยดึครองโดยกองทัพนาซ ีเนื่องจากเนื้อเร่ือง

สะท้อนความดำามดืและเสยีดสวิีถีชวิีตหรูหราของเหล่าชนชัน้ปกครอง 

ถ่ายทอดเรื่องราวของคู่หมั้นท่ีเดินทางมาพักท่ีโรงแรมบนยอดเขา 

หา่งไกลในแคว้นโพรวองซ์ และได้พบเจอกับผูค้นมากหนา้หลายตา 

รอบฉาย: พุธท่ี ๘ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น. Wed 8 Feb / 15.30 

 อาทิตยท่ี์ ๑๙ กุมภาพนัธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น. Sun 19 Feb / 13.00 

ภาพยนตรญ่ี์ปุ่น
สนบัสนนุโดย เจแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯ

Unico  
๒๕๒๔ / กำากับโดย Toshio Hirata / พากยโ์ดย Miwa Katsue, Kitamiya Ryouko, 
Sugiyama Kazuko / ความยาว ๙๐ นาที (ภาษาญ่ีปุน่ คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์แอนิเมชันท่ีสร้างจากการ์ตูนท่ีตีพิมพ์ในนิตยสาร

สตรีรายเดือน เรื่องราวของ ยูนโิกะ เจ้ายูนคิอร์นสีขาวตัวเล็ก ผูม้พีลัง

วิเศษท่ีทำาให้ผู้คนรอบข้างมีความสุข วันหนึ่ง ยูนิโกะถูกเทพชั่วร้าย 

จับตัวไป พลังวิเศษท่ีเธอมจีะเอาชนะด้านมดืได้หรือไม ่ 

รอบฉาย: อาทิตย์ท่ี ๑๕ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.  

 อังคารท่ี ๓๑ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น.  

Give It All  
๒๕๔๑ / กำากับโดย Isomura Itsumichi / นำาแสดงโดย Tanaka Rena, Shimizu 
Mami, Aoi Wakana / ความยาว ๑๒๐ นาที (ภาษาญีปุ่น่ คำาบรรยายภาษาไทย)

แม ้เอ็ตซโึกะ จะใชเ้วลาตลอดชว่งฤดูรอ้นฝกึซอ้มแขง่พายเรือ

ระดับโรงเรียน ทว่าเธอกลับพ่ายแพ้ในวันแข่งขัน หลังจากวันนั้นเธอ

ได้พบกับ มาซาโกะ อดีตนักพายเรือทีมชาติ โดยบังเอิญ ด้วยความ

ประทับใจในความมุ่งมั่นของเอ็ตซึโกะ มาซาโกะจึงตอบตกลงรับเป็น

ผูฝ้กึสอนใหกั้บทีมของเอ็ตซโึกะในการแขง่ขนัครัง้ใหมท่ี่กำาลังจะมาถึง

รอบฉาย: ศกุร์ท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 อาทิตย์ท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๕.๓๐ น. 

ภาพยนตรอ์หิรา่น
สนบัสนนุโดย ศนูย์วัฒนธรรม 

สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแหง่อิหรา่น ประจำากรุงเทพฯ

Emrouz (Today) 
(Iran / 2014 / 88 min)

๒๕๕๗ / กำากับโดย Reza Mirkarimi / นำาแสดงโดย Parviz 
Parastui, Soheila Golestani, Shabnam Moghadami / 
ความยาว ๘๘ นาที (ภาษาเปอรเ์ซยี คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตรท่ี์ได้รบัการเสนอชื่อใหเ้ปน็ตัวแทนประเทศอิหร่าน

ในการเข้าชิงรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ 

ยอดเยี่ยม และได้รับเกียรติให้เข้าฉายท่ีเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ

เมอืงโทรอนโต เรื่องราวของ ยูเนส คนขับแท็กซี่ประจำากรุงเตหะราน 

เมื่อเขารับผูโ้ดยสารสาวท้องแก่คนหนึ่งไปส่งท่ีโรงพยาบาล

รอบฉาย: พฤหสับดีท่ี ๕ มกราคม เวลา ๑๕.๓๐ น. Thu 5 Jan / 15.30

 พุธท่ี ๑๑ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 11 Jan / 13.00

ภาพยนตร์อิหร่านประจำาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ศูนย์วัฒนธรรม 

สถานเอกอัครราชทตูสาธารณรฐัอิสลามแหง่อิหรา่น ประจำากรุงเทพฯ 

จะแจ้งชื่อเรื่องให้ทราบภายหลัง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.

fapot.or.th 

รอบฉาย: พุธท่ี ๘ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น. Wed 8 Feb / 13.00 

   พฤหสับดีท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ์เวลา ๑๓.๐๐ น. Thu 23 Feb / 13.00 

ฟลิม์ ๑๖ มม.

Unico Give It All
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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. 
กล่ินสแีละกาวแปง
15.30 น. 
ไขลูกเขย

13.00 น. 
ครบูานนอก
15.30 น. 
ส.อ.ว. หอง 2 รุน 44

13.00 น. 
แหวนทองเหลือง

13.00 น. 
กล่ินส ี2 ตอน 
จีบสาวจิ-๊จะ
15.30 น. 
ยงัไมส้ินกล่ินน้ํานม

13.00 น. 
กล่ินสแีละกาวแปง
15.30 น. 
กล่ินส ี2 ตอน 
จีบสาวจิ-๊จะ

13.00 น. 
Polina
15.30 น. 
Today

13.00 น. 
มนุษย 100 คุก
15.30 น. 
หมอบานนอก

โปรแกรมผลงาน
ไดรบัรางวัลจาก

เทศกาลภาพยนตรสัน้ 
ครัง้ท่ี 26

โปรแกรมผลงาน
ไดรบัรางวัลจาก

เทศกาลภาพยนตรสัน้ 
ครัง้ท่ี 26

13.00 น. 
แหวนทองเหลือง

13.00 น. 
ทุงกุลารองไห
15.30 น. 
เทพเจาบานบางปูน

13.00 น. 
ลกูแมมูล
15.30 น. 
กองขาวนอยฆาแม

13.00 น. 
ครบูานนอก
15.30 น. 
ตะวนัหลัง่เลือด

13.00 น. 
มันมากับความมืด
15.30 น. 
ตะวันหล่ังเลือด

10.30 น. 
Ferdinand
13.30 น. 
The Witches

13.00 น. 
หมอบานนอก
15.30 น. 
ไขลกูเขย

13.00 น. 
อน่ึง คดิถึงเปนอยางยิง่ 
15.30 น. 
Give It All

13.00 น. 
Itim
15.30 น. 
Thamp

13.00 น. 
สองผูยุงเหยงิ
15.30 น. 
เทพบุตรตะต๊ิงโหนง

13.00 น. 

15.30 น. 
Summer Light

13.00 น. 
แฟนใหม
15.30 น. 
ชืน่ชลุมนุ

13.00 น. 
เขาชนไก
15.30 น. 
มหาหนิ

13.00 น. 
October Sonata 

ลานดารา 
รัชวิน วงศวิริยะ

13.00 น. 
รักเธอเทาชาง
15.30 น. 
แตงกับงาน

13.00 น. 
Take My Eyes
15.30 น. 
Tokyo-Ga

13.00 น. 
ยงัไมส้ินกล่ินน้ํานม
15.30 น. 
ส.อ.ว. หอง 2 รุน 44

13.00 น. 
มนุษย 100 คุก
15.30 น. 
มันมากับความมืด

13.00 น. 
ลูกแมมูล
15.30 น. 
ทุงกุลารองไห

13.00 น. 
อน่ึง คดิถึงเปนอยางยิง่
15.30 น. 
เขาชนไก

13.00 น. 
รักเธอเทาชาง
15.30 น. 
เทพบุตรตะต๊ิงโหนง

13.00 น. 
เทพธิดาบาร 21
15.30 น. 
ดรรชนนีาง

13.00 น. 
ดดีสีและตีเปา
15.30 น. 
วัยระเรงิ

13.00 น. 
Polina
15.30 น. 
The Impatient 
Alchemist

13.00 น. 
เทพเจาบานบางปูน
15.30 น. 
กองขาวนอยฆาแม

13.00 น. 
The Impatient 
Alchemist
15.30 น. 
Unico

โปรแกรม สมบัติ เมทะนี Remaster

โปรแกรมพิเศษวันเด็กแหงชาติ โปรแกรมพิเศษ ASEAN CLASSIC โปรแกรมพิเศษ Steven Spielberg: The Magic of Cinema

รำลึก ปยะ ตระกูลราษฎร รำลึก เดน ดอกประดู เปยกโปสเตอร 90+ มรดกภาพยนตรของชาติ ประจำป ๒๕๖๕

ลานดารา รัชวิน วงศวิริยะ โปรแกรมภาพยนตรโลก 

14.00 น. 
ดูหนังคลาสสิกกับ 

กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
Tokyo-Ga

13.00 น. 
Today
15.30 น. 
The Legend of Timm 
Thaler or The Boy Who 
Sold His Laughter

13.00 น. 
The Legend of Timm 
Thaler or The Boy Who 
Sold His Laughter
15.30 น. 
Unico

13.00 น. 
Always
16.30 น. 
The Fabelmans

13.00 น. 
The Sugarland Express
(สนทนาหลังจบภาพยนตร)
16.30 น. 
The Fabelmans
(รอบส่ือมวลชน)

13.00 น. 
วัยระเรงิ
15.30 น. 
ช่ืนชุลมุน

13.00 น. 
รัก/สาม/เศรา 
15.30 น. 
แฟนใหม

13.00 น. 
Summer Light
15.30 น. 
Give It All

ภาพยนตรสโมสร
13.00 น. 
The Scala
14.15 น. 
Scala

13.00 น. 

15.30 น. 
Take My Eyes

13.00 น. 
สาวใชแมเอย
15.30 น. 
แตงกับงาน

13.00 น. 
เทพธิดาบาร 21
15.30 น. 
October Sonata

13.00 น. 
มหาหนิ
15.30 น. 
สองผูยุงเหยงิ

13.00 น. 
ดดีสีและตเีปา
15.30 น. 
สาวใชแมเอย

13.00 น. 
รัก/สาม/เศรา
15.30 น. 
ดรรชนนีาง
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