จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ทันทีทไี่ ด้หยิบจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับที่ ๑๑ ขึน้ มา แฟนประจ�ำ
ของเราอาจรูส้ กึ ว่าจดหมายข่าวฉบับนีม้ ขี นาดหนากว่าปกติ นัน่ เป็นเพราะเนือ้ หา
ภายในเล่มอัดแน่นไปด้วยเรือ่ งราวของกิจกรรมมากมาย ทีห่ อภาพยนตร์จะจัดขึน้
ภายในเดือนกันยายนและตุลาคม
ท่ า มกลางความไม่ แ น่ น อนว่ า มหาอุ ท กภั ย จะมาเยื อ นกรุ ง เทพฯ
และหอภาพยนตร์อีกหรือไม่ในปีนี้ เดือนตุลาคมยังคงเป็นเดือนแห่งกิจกรรม
ด้านภาพยนตร์ที่เราจัดอย่างต่อเนื่องจนเป็นประเพณี ไม่ว่าจะเป็น วันอนุรักษ์
ภาพยนตร์ไทย วันร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา วันสรรพสาตร วันหนังบ้าน และวันมรดก
โสตทัศน์โลก (หากยังจ�ำกันได้ หลังจากวันมรดกโสตทัศน์โลกของปีที่แล้ว หอภาพยนตร์ก็ต้องตกอยู่ในวงล้อมของน้องน�้ำ) ซึ่งรายละเอียดทั้งหมด ได้รวบรวม
ไว้ในจดหมายข่าวฉบับหนาพิเศษนี้แล้ว ให้ท่านได้อ่านเพื่อเตรียมตัวไม่ให้พลาด
การเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดี ๆ เหล่านี้
และช่วงสองเดือนที่ผ่านมา (กรกฎาคม - สิงหาคม) ได้เกิดการสูญเสีย
ผู้สร้างคุณูปการให้แก่วงการภาพยนตร์ไทยไปถึง ๓ ท่าน ในเวลาใกล้เคียงกัน
อย่างไม่คาดคิด  ซึง่ เราได้รวบรวมประวัตแิ ละผลงานของพวกเขา รวมทัง้ โปรแกรม
จัดฉายผลงานภาพยนตร์ร�ำลึกที่จะมีขึ้น ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา เอาไว้
ในจดหมายข่าวฉบับนี้ด้วย เพื่อให้สังคมไทยได้ประจักษ์ถึงสิ่งที่ผู้จากไปได้สร้าง
ไว้ให้แก่พวกเรา
หอภาพยนตร์ขออุทิศหน้ากระดาษเหล่านั้น แทนค�ำไว้อาลัยที่มีต่อ
คุณอรรถพร ไทยหิรัญ คุณคมน์ อรรฆเดช และ คุณเจริญ เอี่ยมพึ่งพร และขอ
แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของทั้งสามท่านมา ณ โอกาสนี้
ภาพปก : ตู้อุปกรณ์ถ่ายหนังสมัครเล่น หรือ หนังบ้าน
จัดแสดงอยู่บนชั้น ๒ ของพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
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เยือนโฮงหนัง
ปลุกต�ำนานบ้านนาบัว
ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕  คุณโดม สุขวงศ์ ผู้อ�ำนวยการ
หอภาพยนตร์และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ออกเดินทางจากศาลายามุ่งหน้า
สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเป้าหมายแรกอยู่ที่
การเข้าเยี่ยมชม “โฮงหนังบ้านต้นตาล” อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
โรงหนังในโครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากสถาบันหนังไทย  ของ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
การเดินทางออกจากศาลายาสู่ “โฮงหนังบ้านต้นตาล”
ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณสามชั่วโมง โดยพื้นที่ของโฮงหนังบ้านต้นตาล
นั้นได้รับการดูแลจากคุณฉันทนา ค�ำนาค ที่อาศัยเนื้อที่ในส่วนของ
กิจการรีสอร์ตบ้านต้นตาลของตน ปลูกสร้างโรงหนังชุมชนสนับสนุน
งานวิจยั เรือ่ ง “การใช้สอื่ ภาพยนตร์เพือ่ ส่งเสริมทัศนคติและพฤติกรรม
ด้านความเมตตากรุณา การคิดอย่างมีเหตุผล และการอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่น ของนักเรียนช่วงวัย ๙ – ๑๒ ปี” ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หลักของโครงการโรงหนังโรงเรียน งานวิจยั ชิน้ นีจ้ งึ ได้รบั การสนับสนุน
และผลักดันจากหอภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
หลัก คือ นักเรียนในพื้นที่ชั้นประถม ๔ – ๖ อันประกอบไปด้วย
นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเจาเหนือ โรงเรียนสหประชาสรร และ
โรงเรียนห้วยร่วม
จากค�ำบอกเล่าของคุณสุมิตรา ทองเผือก นักวิจัยและคณะ
ท�ำให้เราได้รับทราบถึงข้อมูลความแตกต่างเบื้องต้นของเด็กในพื้นที่
เพราะถึงแม้จะเป็นนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ทว่าความฉลาดทาง
สติปัญญา อารมณ์ และการแสดงออกนั้นมีความแตกต่างกันทั้งสาม
โรงเรียน มีทั้งแบบเด็กเรียนที่เคร่งครัดต่อวินัย มีผลการเรียนดีแต่ขาด
ซึ่งความเมตตากรุณาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น หรือในแบบตรงกันข้ามกัน
ที่เป็นเด็กที่มีความรักต่อเพื่อนมีเมตตากรุณาแต่ขาดซึ่งพัฒนาการ

ดูหนังกับโดม สัญจร

ชาวบ้านมาชื่นชม ชาร์ลี แชปลิน

นักเรียนแบ่งกลุ่มระดมความคิดหลังชมภาพยนตร์

ทางการเรียนรู้ หรือในแบบทีอ่ ยูต่ รงกลางระหว่างทัง้ สองรูปแบบ
ดังกล่าว การน�ำภาพยนตร์มาสูก่ ารรับรูจ้ งึ เป็นอีกทางเลือกหนึง่
ที่ ท างคณะวิ จั ย สั ง เกตเห็ น พั ฒ นาการที่ เ ปลี่ ย นไปของเด็ ก
นักเรียนที่เข้าร่วม เด็กหลายคนได้รับการปรับทัศนคติที่ดีขึ้น
ทั้งนี้มิใช่เพียงภาพยนตร์เท่านั้นที่ท�ำให้เด็กนักเรียนเกิดความ
เปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ี แต่เป็นเพราะการถูกละลายพฤติกรรม
จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะวิจัยจัดขึ้น จากเด็กที่ก้มหน้าก้มตา
เรียนกลายเป็นเด็กที่มีรอยยิ้มและมิตรไมตรีระหว่างเพื่อน และ
จากเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกและเรียนรู้ กลายเป็นเด็กที่กล้ายก
มือขึ้นเพื่อตอบค�ำถาม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น งานวิจัย “โฮงหนังบ้าน
ต้นตาล” ก็ยงั อยูใ่ นขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน ซึง่ ผลจะเป็นอย่างไร
คงต้องติดตามกันต่อไป
จบจากกิจกรรม “โรงหนังโรงเรียน” ก็เข้าสู่ช่วงเย็น
ที่ทาง “โฮงหนังบ้านต้นตาล” จัดกิจกรรมดี ๆ อีกหนึ่งกิจกรรม
นั้นคือ “ดูหนังกับโดมสัญจร” ซึ่งปกติเป็นกิจกรรมฉายหนัง
ประจ�ำวันศุกร์สดุ ท้ายของเดือน ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา นับ
เป็นโอกาสที่ดีที่โรงภาพยนตร์จะได้เข้าถึงชุมชนเป็นครั้งแรก
ตามค�ำกล่าวของ คุณโดม สุขวงศ์ ว่า “โรงหนังแห่งนี้ น่าจะเป็น
โรงหนังชุมชนแห่งแรกในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้”
“ดูหนังกับโดม” ในครั้งนี้จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง
“CITY LIGHT” ผลงานเลื่องชื่อของ ชาร์ลี แชปลิน ในตอนแรก
ก็ยังกังวลกันอยู่ว่า ภาพยนตร์เงียบ ขาวด�ำอายุกว่า ๘๐ ปีเรื่อง
นี้ จะดึงความสนใจจากชาวบ้านได้มากน้อยเพียงใด ทว่าพอเริม่

“โรงหนังแห่งนี้
น่าจะเป็นโรงหนังชุมชนแห่งแรก
ในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้”
ต้นงาน ชาวบ้านทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่และคุณตาคุณยาย ต่างพากัน
มาดูหนังกันอย่างพร้อมหน้า หลังจากที่ตรากตร�ำท�ำงานกันมา
ทั้งวัน เมื่อกิจกรรมเริ่มขึ้นทุกคนต่างใจจดใจจ่ออยู่กับหนังเก่า
ที่ คุ ณ โดมน� ำ มาเล่ า อย่ า งสนุ ก สนาน ผู ้ สู ง อายุ บ างคนรู ้ สึ ก
ประทับใจกับช่วงเวลาในหนังสั้น ๆ วัยรุ่นหนุ่มสาวแปลกตากับ
สิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน เด็กเล็กต่างวิ่งเล่นกันภายในราวกับ
โรงหนังคือสวนสนุก บ้างเอาเสื่อมาปูนอนหน้าจอ จน CITY
LIGHT เริ่มฉาย สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนรู้สึกได้คือพลังของภาพยนตร์
ที่หลอมรวมทุกคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในขอบข่าย
แห่งแสงเงาที่ตกกระทบลงสู่จอและสะท้อนมาสู่ชาวบ้านทุก
คนใน “โฮงหนังบ้านต้นตาล” ทุกคน ยิ้ม หัวเราะและเพลิดเพลินไปกับหนังที่ด�ำเนินไปโดยไร้บทพูดกับสีที่เป็นธรรมชาติ
ราวสองชั่วโมง โดยไม่มีใครแสดงท่าทีเบื่อหน่าย แม้แต่ตัว
ผู้เขียนเอง ที่ลุ่มหลงอยู่กับบรรยากาศในคืนนั้นกับการดูหนังใน
โรงหนังชุมชนเล็ก ๆ แห่งหนึ่งอย่างมิอาจลืม   

เช้าวันถัดมา เราเริ่มเดินทางไปสู่เป้าหมายที่สอง
คือ บ้านนาบัว จ.นครพนม สถานที่ถ่ายท�ำหลักของภาพยนตร์
รางวัลปาล์มทองค�ำจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เรื่อง
ลุงบุญมีระลึกชาติ ของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล และยังเป็น
สถานที่ ถ ่ า ยท� ำ  “ปลุ ก ผี ” (PRIMITIVE INSTALLATION)
นิทรรศการศิลปะจัดวางของผู้ก�ำกับคนเก่งคนนี้อีกด้วย การ
เดินทางสู่บ้านนาบัวครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการตามรอยความ
ส�ำเร็จของอภิชาติพงศ์ และสัมผัสบรรยากาศของบ้านนาบัวที่
เขามาใช้ชีวิตอยู่แรมปี โดยการเดินทางสู่บ้านนาบัว จังหวัด
นครพนม  ใช้เวลาการเดินทางประมาณ ๘ ชัว่ โมง เมือ่ ถึงทีห่ มาย
เราจึงได้พบกับคุณนิพนธ์ เศวตะดุล ซึ่งผู้น�ำทางให้เราที่บ้าน
นาบัวในครั้งนี้  
บ้ า นนาบั ว นั้ น มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ แ ทรกตั ว อยู ่ แ ทบ
ทั้งหมดของพื้นที่ ย้อนกลับไปเมื่อปี ๒๕๐๘ ณ ท้องถิ่นชนบท
ทางภาคอีสาน เคยถูกใช้เป็นแหล่งกบดานของพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทย เพือ่ ปลุกระดมชาวบ้านมาเป็นก�ำลัง มีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ทางการทหารกับทางเวียดนามและลาวอย่างเป็น
ระบบ โดยกระท�ำกันอย่างเงียบเชียบ แต่ใช่ว่ารัฐบาลไทยจะไม่
รับรูก้ ารกระท�ำดังกล่าว การปะทะระหว่างรัฐและประชาชนผูม้ ี
อุดมการณ์แตกต่างจึงเกิดขึ้นโดยมีฉากหลังอยู่ที่บ้านนาบัว
โดยมีจุดเริ่มต้นในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๐๘ อันถือเป็นวันส�ำคัญ
ทางประวัตศิ าสตร์ของชาวบ้านนาบัว ทีเ่ รียกกันว่า “วันเสียงปืน
แตก”

ตามค�ำบอกเล่าของชาวบ้าน
เขาบอกเพียงแต่ว่า
“จะมาท�ำหนังผีครับป้า”
รอยอดีตทางการเมืองและความลี้ลับเกี่ยวกับเรื่อง
ผีสางของผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออ�ำนาจรัฐในบ้านนาบัวนี่เอง ที่กลาย
มาเป็นแรงบันดาลใจให้อภิชาติพงศ์ได้สร้างผลงานดังที่กล่าว
มา โดยเขาได้เข้ามาใช้ชวี ติ อยูก่ บั ชาวบ้านอย่างเรียบง่าย จนแทบ
จะกลายเป็นส่วนหนึง่ ของชาวบ้าน แม้จะมีอปุ สรรคจากคนพืน้ ที่
บางคนที่ไม่เห็นด้วย เพราะแทบไม่มีชาวบ้านคนไหนรู้จักว่า
อภิชาติพงศ์เป็นใคร มาจากไหน ตามค�ำบอกเล่าของชาวบ้าน
เขาบอกเพียงแต่ว่า “จะมาท�ำหนังผีครับป้า”
ร่องรอยของอภิชาติพงศ์ ที่ยังคงเหลืออยู่อย่างเป็น
รูปธรรมที่บ้านนาบัวนี้   คือ ยานอวกาศ ตัวละครหลักของ
ผลงานชุดปลุกผี ที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านนาบัว
ในการประดิษฐ์จัดสร้าง ดูจากสภาพที่เห็นครั้งแรกในงาน
“ปลุกผี” กับในตอนนี้ ความแตกต่างมีให้เห็นได้เด่นชัด สภาพ
ภายนอกเริ่มผุพัง เนื้อไม้ที่ใช้ท�ำยานแห้งกรอบ ภายในเริ่มเห็น
อาการเว้าแหว่งตามรอยสานที่มีแสงเล็ดลอดเข้ามา ถูกตั้งทิ้งไว้
ให้สายลมแสงแดดและฟ้าฝนเซาะกร่อน แต่ทั้งนี้ผู้น�ำทางของ

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เราก็ยืนยันกับทางหอภาพยนตร์ว่าจะท�ำให้ยานอวกาศนั้นเป็น
พิพิธภัณฑ์ในหมู่บ้าน เพราะถือเป็นผลงานที่อภิชาติพงศ์มอบ
ให้แก่ชาวบ้านทุกคนที่ร่วมลงแรงมาด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นของ
ส�ำคัญต่อประวัติศาสตร์ของบ้านนาบัวที่ควรค่าต่อการเก็บ
รักษา ซึ่งก็เป็นความคิดเดียวกันกับทางหอภาพยนตร์ คงต้อง
รอดูกันต่อไปว่ายานอวกาศนั้นควรจะได้รับการดูแลที่ดีขึ้นด้วย
วิธีไหนหรือที่ใด เพราะยังไงเสีย มันก็มีความส�ำคัญต่อมิติทาง
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยด้วยเช่นกัน
เสร็จสิน้ จากบ้านนาบัว เช้าวันถัดมาก็ถงึ เวลาเดินทาง
กลั บ ระหว่ า งทางเราได้ ไ ปชื่ น ชมกั บ สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ที่อยู่ตามรายทางมากมาย เรื่อยไปตั้งแต่จังหวัด
นครพนมถึ ง จั ง หวั ด สกลนคร โดยเริ่ ม แรกกั น ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
บ้านลุงโฮ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านนาจอก จ.นครพนม เป็นสถานที่ที่
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ของเวียดนาม มาพ�ำนักอยู่ในประเทศ
ไทยช่วงปี พ.ศ. ๒๔๖๙ – ๒๔๗๒ เพื่อหลบภัยจากการปราบ
ปรามคอมมิวนิสต์ตามนโยบายของรัฐบาลนายเจียงไคเช็ค โดย
ใช้ชื่อเรียกตนสั้น ๆ ว่า ลุงโฮ เพื่อสร้างความกลมกลืนกับ
ชาวบ้านและแทรกตัวอยู่กับชีวิตอันสมถะ
ภายในพิพิธภัณฑ์นั้นมิได้มีความใหญ่โตโอ่อ่า เป็น
แต่เพียงบ้านหลังเล็ก ๆ อันร่มรื่นที่สร้างขึ้นด้วยทุนรอนของ
ตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของสังคม และจัดแสดงข้าวของเครื่อง
ใช้ภายในบ้านและสวนแบบผสมผสานความเป็นอีสานและ
เวียดนามตามอย่างท่านโฮจิมินห์ไว้ได้อย่างน่าชื่นชม โดยมี
ลูกสาวลุงเหงียน สหายที่คอยช่วยเหลือเรื่องที่พักในประเทศ
ไทยให้แก่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์คอยให้ความรู้ ท�ำให้เราได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองและท้องถิ่นไปแบบ
เต็ม ๆ   

กิจกรรมเดือนกรกฎาคม
ถัดจากนั้นทางคณะจึงเดินทางต่อไปยังถ�้ำเสรีไทย
บ้านลาดกระเชอ จ.สกลนคร สถานที่ที่แกนน�ำเสรีไทยทางภาค
อีสาน หรือที่เรียกกันว่า แกนน�ำเสรีไทยภูพาน โดยการน�ำของ
ขุนพลภูพาน (เตียง ศิรขิ นั ธ์) ใช้เป็นทีห่ ลบซ่อนตัวจากทหารญีป่ นุ่
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยจากจุดเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์
ขุนพลภูพาน ต้องใช้เวลาลัดเลาะไปตามด่านทาง แนวป่า เนิน
สูง ร่วม ๆ ครึ่งชั่วโมงเป็นระยะทางกว่า ๘๐๐ เมตร ก่อนจะถึง
ถ�้ำเสรีไทยด้วยความรู้สึกอ่อนแรงลงไปพอสมควร โดยสภาพ
ถ�้ำเป็นปล่องถ�้ำที่ลึกลงไปใต้เนิน ภายในมีรอยจารึกชื่อของ
เสรีไทยที่เข้าร่วมอยู่ที่ผนัง ซึ่งค่อนข้างมืดและลึกจนชวนสงสัย
ว่า เมื่อก่อนเสรีไทยภูพานนั้นเป็นอยู่กันเช่นไรภายในถ�้ำ  แรง
จูงใจอันเกิดจากความรักชาติบ้านเมืองสามารถท�ำให้คนกลุ่ม
หนึง่ ยอมทิง้ บ้านและทนอยูใ่ นถิน่ ทุรกันดารได้ขนาดนีเ้ ชียวหรือ
เมื่อเทียบกับปัจจุบัน
การแวะชมสถานที่ต่าง ๆ เริ่มกินเวลาการเดินทาง
ขากลับไปพอสมควรทางคณะจึงเห็นทีจะต้องเดินทางกลับกัน
เสียที ทั้งที่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกมากมาย
ที่ น ่ า สนใจ ซึ่ ง ทางหอภาพยนตร์ ค งจะได้ เ ดิ น ทางกลั บ มา
เยี่ยมเยียนอีกสักครั้งเพื่อชื่นชม ซึมซับกับเรื่องราวรายทางและ
สถานที่บางแห่งที่ภาพยนตร์อาจจะยังเข้าไม่ถึง เพื่อน�ำมาเล่าสู่
กันฟังในโอกาสต่อไป

ลานดารา

๒ กรกฎาคม
นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา และ พิช วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล
ให้เกียรติมาประทับรอยมือ – เท้า เป็นดาวดวงที่ ๑๒๖
และ ๑๒๗ บนลานดาราหอภาพยนตร์ โดยทัง้ คูเ่ ป็นดารา
ขวัญใจวัยรุน่ ทีเ่ พิง่ มีผลงานภาพยนตร์เรือ่ งล่าสุดร่วมกัน
คือ “Home ความรัก ความสุข ความทรงจ�ำ” การมา
ปรากฏตัวครั้งนี้ มีแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศมา
เป็นก�ำลังใจจ�ำนวนมาก
๑๐ กรกฎาคม
คณะครูและอาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยในวันดัง
กล่าวได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เพื่อน�ำ
ประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับไปต่อยอดการเรียนการสอน
ต่อไป

๓ กรกฎาคม
คณะเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการศูนย์
สุขภาพผู้สูงอายุ ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ได้น�ำผู้เข้าร่วม
โครงการเข้าชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
ซึง่ โครงการนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุในโครงการได้พบปะ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นจากการชมภาพยนตร์ ซึง่ มีสว่ น
ช่วยในเสริมสร้างสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ

โต๊ะท�ำงานลุงโฮ
ภายในหลุมเสรีไทย

บ้านลุงโฮ

๔ กรกฎาคม
อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาหอภาพยนตร์ โดยได้เข้าชม
ภาพยนตร์ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ภ ายในโรงภาพยนตร์ ศ รี
ศาลายา และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ซึ่งทาง
มหาวิ ท ยาลั ย มุ ่ ง หวั ง ที่ จ ะให้ นั ก ศึ ก ษาเปิ ด โลกทั ศ น์
ใหม่และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทัศนศึกษา
ครั้งนี้
อนุสาวรีย์ขุนพลภูพาน

๙ กรกฎาคม
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้น�ำคณะ
เจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานของหอภาพยนตร์ รวมทั้ง
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบงาน
และกระบวนการอนุรักษ์จากเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์
โดยน�ำความรูท้ ไี่ ด้มาปรับใช้ในการด�ำเนินโครงการ “หอ
ภาพยนตร์อีสาน ต�ำนานลูกข้าวเหนียวแห่งล�ำน�้ำโขง”
ต่อไป

๑๐ – ๒๙ กรกฎาคม
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติจาก คุณ
ชวนะ บุญชู น�ำต้นฉบับภาพเขียนใบปิดหนัง มาจัดแสดง
พร้อมกับใบปิดภาพยนตร์ผลงานของท่านที่ตีพิมพ์แล้ว
ซึ่งหอภาพยนตร์ได้อนุรักษ์และคัดเลือกมาอีก ๕๐ ชิ้น
ในนิทรรศการ “ใบปิดจิตรกรรม ชวนะ บุญชู” ระหว่าง
วันที่ ๑๐ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ภาพยนตร์สถาน
ชั้น ๒ และบริเวณโถงทางเดินชั้น ๓ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร (สี่แยกปทุมวัน) ซึ่งในช่วงจัด
นิทรรศการมีผู้ให้ความสนใจ และตื่นตาตื่นใจกันเป็น
จ�ำนวนมาก จากสถิติแล้วนับพันคน ไม่ว่าจะเป็นนิสิต
นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป

๑๓ กรกฎาคม
นักศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย เพื่อศึกษาดูงาน เรื่องการจัดแสดงวัตถุ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ และการถ่ า ยทอดความรู ้ จ ากเจ้ า หน้ า ที่
หอภาพยนตร์ เพื่อน�ำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียน
การสอนต่อไป

๑๕ กรกฎาคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลคลองโยง ได้น�ำผู้เข้า
ร่วมโครงการในชมรมผู้สูงอายุลีลาวดีสีขาว เข้าชม
ภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ซึ่งชมรมนี้จัดขึ้น
เพื่อให้ผู้สูงอายุในชมรมได้พบปะ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากการชมภาพยนตร์ ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริม
สร้างสุขภาพผู้สูงอายุ
๑๗ กรกฎาคม
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จัดดูงาน
นอกสถานที่ โดยครั้งนี้อาจารย์ได้น�ำนักศึกษาเข้าชม
ภาพยนตร์ และพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เพื่อสร้าง
จิตส�ำนึก ให้นกั ศึกษาตระหนักถึงคุณค่าความส�ำคัญของ
ภาพยนตร์ไทย ในฐานะเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

๒๐ กรกฎาคม
อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) ได้เข้าศึกษา
ดูงานที่หอภาพยนตร์ ในส่วนของห้องสมุดโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี และพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ทั้งไทยและต่าง
ประเทศ พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่หาไม่ได้ภายใน
รั้วมหาวิทยาลัย

๒๑ กรกฎาคม
หอภาพยนตร์ จั ด ภาพยนตร์ ส นทนาประจ� ำ เดื อ น
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ให้หัวข้อเรื่อง “บุญส่ง นาคภู่ คนท�ำ
หนังทวนกระแส” ได้รับเกียรติจากผู้ก�ำกับภาพยนตร์
นอกกระแสของไทย คุณบุญส่ง นาคภู่ และ คุณวัฒน์
วรรลยางกูร เจ้าของบทประพันธ์หนึง่ ในเรือ่ งสัน้ ๔ เรือ่ ง
ทีค่ ณ
ุ บุญส่งน�ำมาสร้างเป็น “สถานี ๔ ภาค” ภาพยนตร์
เรื่องล่าสุด ซึ่งในวันดังกล่าว คุณบุญส่ง นาคภู่ ได้น�ำ
ภาพยนตร์เรื่องนี้ มาจัดฉายก่อนที่จะมีการรายการ
สนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ณ ชานชาลา สถานี
รถไฟศีนิมา ของหอภาพยนตร์

กิจกรรมเดือนสิงหาคม
๗ สิงหาคม
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการศูนย์สขุ ภาพผูส้ งู อายุ ประจ�ำปี ๒๕๕๕
งานสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา เป็นโครงการต่อเนือ่ งทีจ่ ดั ทุกวันอังคารแรก
ของเดือน
และในวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น ณ
ภาพยนตร์ ส ถาน ชั้ น ๒ หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง
กรุงเทพมหานคร หอภาพยนตร์ได้จดั งานเสวนา มุมมอง
ผูก้ ำ� กับฯ ต่อการคัดเลือกภาพยนตร์ไทยทีค่ วรเป็นมรดก
ของชาติ ภายใต้โครงการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์
ของชาติ ค รั้ ง ที่ ๒   ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก คุ ณ ชู เ กี ย รติ
ศักดิ์วีระกุ ล, คุณศิว โรจณ์ คงสกุ ล และคุ ณเอกชัย
เอื้ อ ครองธรรม ร่ ว มน� ำ เสนอ มุ ม มองของผู ้ ก� ำ กั บ
ภาพยนตร์ ต่องานภาพยนตร์หลาย ๆ เรื่องที่ตนเอง
ชื่ น ชอบ ในหลายมิ ติ ทั้ ง ภาพยนตร์ ที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
ประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ และมีความโดดเด่นเฉพาะตัว รวม
ไปถึงภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลต่อคนและสังคม

๒๗ กรกฎาคม
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ เข้า
ทั ศ นศึ ก ษาที่ ห อภาพยนตร์ โดยเข้ า ชมภาพยนตร์
สารคดี เกี่ยวกับการเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ ๕ และ
ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์อีกหลายเรื่อง โดยการเข้าชม
ครั้งนี้ทางครูผู้สอนตั้งใจที่จะใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อการ
เรียนการสอน พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับภาพยนตร์
ด้วยเช่นกัน
และในวันเดียวกันนี้ โครงการเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรม
ผ่ า นสื่ อ ภาพยนตร์ โ ดยหอภาพยนตร์ ร่ ว มกั บ ออล
แม็กกาซีน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง “จงอางผยอง” ณ
อาคาร ซีพี ทาวเวอร์

๓๑ กรกฎาคม
กองกิจการภาพยนตร์ กรมการท่องเที่ยว ได้จัดประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร ในหัวข้อเรือ่ ง การก�ำกับดูแลและ
อ�ำนวยความสะดวกแก่คณะถ่ายภาพยนตร์ตา่ งประเทศ
ในประเทศไทย ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้จดั ให้ผเู้ ข้า
ร่ ว มสั ม มนาเข้ า เยี่ ย มชมหอภาพยนตร์ ในส่ ว นของ
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย พร้อมกับให้เหตุผลว่าหอ
ภาพยนตร์เป็นแหล่งเรียนรูเ้ กีย่ วกับภาพยนตร์ไทยทีเ่ ก็บ
รวบรวมเครื่องใช้ของวงการภาพยนตร์ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เป็นแห่งเดียวในประเทศไทย

๑๔ สิงหาคม
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในโครงการฝึกปฏิบัติภาพยนตร์และแอนิเมชั่น ร่วม
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่หอภาพยนตร์ ในส่วนของ
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ต่อด้วยการชมภาพยนตร์
ประวัติศาสตร์ โดยอาจารย์ผู้สอนมุ่งเน้นให้นักศึกษา
พัฒนาทักษะทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอด
การศึกษาต่อไป
๑๕ สิงหาคม
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้
จั ด การแข่ ง ขั น สร้ า งสรรค์ วิ ช าการด้ า นโครงการไม้
ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ ๖ ขึ้น และใน
ทุก ๆ ปี ไม่พลาดที่จะน�ำนักศึกษาจากหลายวิทยาเขต
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์
ไทย ซึง่ ในวันดังกล่าวถือเป็นโอกาสทีด่ สี ำ� หรับนักศึกษา
ที่อยู่ห่างไกล ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์กันไปพอ
สมควร

๑๘ สิงหาคม
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนาประจ�ำ
เดือนสิงหาคมในหัวข้อเรือ่ ง “หลากหลายลีลาความเป็น
แม่ในภาพยนตร์” โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์
อาทิตย์ พงษ์พานิช นักวิชาการด้านวัฒนธรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมสะท้อนทัศนคติและแนวคิด
ของสังคมไทยที่มีต่อแม่ และการน�ำเสนอบทบาทของ
แม่ในภาพยนตร์

๑๖ - ๒๖ สิงหาคม
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหนังไทย
จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๑๖ (16th Thai
Short Film and Video Festival) ณ ห้องออดิทอเรียม
ชั้น ๕ และ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร (สี่แยกปทุมวัน) ซึ่งในปีนี้ ในช่วง
เทศกาลภาพยนตร์สั้น สถาบันหนังไทย ได้จัดกิจกรรม
ชัน้ ครู (Masterclass) ลี ชาตะเมธีกลุ มือตัดต่อชัน้ เยีย่ ม
ชาวไทย และ Ying Liang ผู้
ก�ำกับชาวจีนรุ่นใหม่มาแรง
และที่พิเศษกว่าทุกปี คือการ
จั ด บรรยายเรื่ อ ง Interactive Digital Storytelling
โดย Dr.Nina Dvorko
ศาสตราจารย์ แ ละผู ้ ก ่ อ ตั้ ง
คณะ Interactive Art มหาวิทยาลัย St.Petersburg
State University of Film and Television พร้อม
ด้วย อาจารย์สันติ บุญทัศนกุล อาจารย์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๒๔ สิงหาคม
โครงการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อ
ภาพยนตร์โดย
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ
ออลแม็กกาซีน จัดฉาย
ภาพยนตร์เรื่อง
“เหนือกว่ารัก”
ณ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์

๒๕ สิงหาคม
สันติสุข พรหมศิริ พระเอกผู้ฝากผลงานการแสดงที่
น่าจดจ�ำไว้หลายต่อหลายเรือ่ ง ทัง้ บทชีวติ บทตลก รวม
ถึงบทร้ายจนได้ชื่อว่าเป็นดาราเจ้าบทบาทคนหนึ่งใน
วงการภาพยนตร์ไทย รวมไปถึงบท “บุญชู” ที่อยู่ในใจ
แฟนหนังตลอดกาล ได้ให้เกียรติหอภาพยนตร์ ร่วม
ประทับรอยพิมพ์มือ – เท้า เป็นดาวดวงที่ ๑๒๘ บน
ลานดารา ซึ่ ง ในวั น ดั ง กล่ า วคุ ณ สั น ติ สุ ข ได้ เ ล่ า ถึ ง
ประสบการณ์กับบทบาทที่ได้รับอย่างเป็นกันเองใน
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๘ สิงหาคม
สาขาวิ ช าการภาพยนตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวน
สุนันทา รายวิชาสัมมนาภาพยนตร์ ได้จัดท�ำโครงการ
ศึกษาดูงานที่หอภาพยนตร์ เพื่อน�ำความรู้มาปรับใช้ใน
การเรียนการสอน ซึ่งในวันดังกล่าวได้เข้าเยี่ยมชม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภ าพยนตร์ ไ ทย และร่ ว มชมภาพยนตร์
ประวัติศาสตร์ที่หอภาพยนตร์เก็บรักษาไว้ ต่อด้วยการ
ด�ำเนินกิจกรรมแบ่งกลุ่ม แสดงภาพยนตร์เรื่อง “คนกิน
กล้วย” ในโรงถ่ายอีตื๋อ ศาลายา หรือ Black maria
๓๐ สิงหาคม
ชมรมผู้สูงอายุบ้านสาลวัน ได้จัดกิจกรรมชมภาพยนตร์
ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา โดยมี Professor Dr.Koji
Terasawa จากมหาวิทยาลัยชินชู ประเทศญี่ปุ่น เข้า
ร่วมชมด้วย เพือ่ เป็นการสานสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดนครปฐม

๓๑ สิงหาคม
อาจารย์จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนก
มัธยม น�ำนักเรียนเข้าเยีย่ มชมบริการของหอภาพยนตร์
โดยในวันดังกล่าวนักเรียนได้เข้าชมห้องสมุดโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และสิ้น
สุดทีก่ ารร่วมเข้าชมภาพยนตร์ ในรายการ ดูหนังกับโดม
ซึง่ เป็นโปรแกรมพิเศษ ประจ�ำวันศุกร์สดุ ท้ายของเดือน

บันทึกความทรงจ�ำของหอภาพยนตร์

ในรูปแบบแสตมป์ กลับมาอีกครั้ง !!!
หากท่านเป็นผู้ที่รักในการสะสมแสตมป์
หรือ อยากมีส่วนร่วมในวันส�ำคัญของหอภาพยนตร์
โปรดอดใจรอแสตมป์ที่ระลึกวันส�ำคัญทางภาพยนตร์
เดือนตุลาคม ประจ�ำปี ๒๕๕๕
วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย
วันสรรพสาตร
วันหนังบ้าน
และ วันมรดกโสตทัศน์โลก
พร้อมอวดโฉมใหม่ ในเดือนตุลาคมนี้
ณ ร้านขายของจ�ำ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
และ ภาพยนตร์สถาน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๗ กันยายน
วันสถาปนา
หอภาพยนตร์
“ที่นี่เปิดมานานหรือยัง“
ค�ำถามข้างต้นเป็นหนึ่งในค�ำถามยอดฮิตที่ผู้มาเยือน
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มักเอ่ยถามถึงอยู่เสมอ
ด้วยความรู้สึกว่าหอภาพยนตร์เป็นของใหม่
ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ซึ่งหากจะตอบให้ตรงค�ำถามจริง ๆ
ก็อาจต้องถามย้อนกลับไปก่อนว่า “ที่นี่นั้น หมายถึงที่ไหน”

แม้ดเู หมือนเป็นการเล่นลิน้ แต่แท้ทจี่ ริงแล้ว นัน่ เป็นเพราะ
ประวัติศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นที่นี่ (ศาลายา) มา
เมื่อไม่กี่ปีอย่างที่หลายคนเข้าใจ และก็ไม่ได้อยู่ในสถานะนี้มาตั้งแต่
แรก
แต่เราเกิดขึ้นมาแล้ว ๒๘ ปี เกิดอย่างเงียบ ๆ ในการรับรู้
ของคนรุ่นใหม่ จนกระทั่งย้ายส�ำมะโนครัวมาอยู่ที่นี่ เมื่อ ๑๔ ปีก่อน
หอภาพยนตร์ทุกแห่งทั่วโลกถือก�ำเนิดมาจากความคิด
เรื่องการอนุรักษ์ภาพยนตร์ในฐานะมรดกของชาติ หอภาพยนตร์
ของไทยเองก็ เ ช่ น เดี ย วกั น ความคิ ด ดั ง กล่ า วเริ่ ม ต้ น ให้ เ ห็ น เป็ น
หลักฐานมาตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ (อ่านรายละเอียดได้
ใน บทความ “๔ ตุลาคม วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย” หน้า ๒๒) แต่
กลับไม่เคยได้รบั การใส่ใจอย่างเป็นรูปธรรม จนกระทัง่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔  
โดม สุขวงศ์ ได้ค้นพบฟิล์มภาพยนตร์เก่าสมัยรัชกาลที่ ๗ ของกอง
ภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวงในอดีต การเรียกร้องให้ทาง
ราชการจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานที่ ท� ำ หน้ า ที่ เ ก็ บ รวมรวมและอนุ รั ก ษ์
ภาพยนตร์ในประเทศไทยจึงเริ่มต้นขึ้น
การเรียกร้องครั้งนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและจริงจังนาน
กว่า ๓ ปี ผ่านการรณรงค์และความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จนกรมศิลปากรไม่อาจเพิกเฉยได้อกี ต่อไป
จึงต้องขออนุมัติ โครงการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติจากกระทรวง
ศึกษาธิการ และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗
วันนี้จึงถือเป็นวันสถาปนาหอภาพยนตร์แห่งชาติ หรือวันเกิดของ
เราไปโดยปริยาย
แม้ในที่สุด หอภาพยนตร์ในเมืองไทยจะได้มีโอกาสลืมตา
ขึ้นมาดูโลก เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ที่เจริญแล้ว แต่ความเจริญ
ในหอภาพยนตร์แห่งชาติเมื่อครั้งแรกคลอดก็ยังคงห่างไกลจาก
หอภาพยนตร์ ข องประเทศเหล่ า นั้ น อยู ่ ม าก โครงการจั ด ตั้ ง หอ
ภาพยนตร์แห่งชาติในวันแรกมีที่ตั้งที่ปรับปรุงมาจากอาคารพัสดุ
ตีตรา ซึ่งเป็นตึกเก่าทรุดโทรม บริเวณพื้นที่รกร้างหลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ เจ้าฟ้า และมีโต๊ะท�ำงานเพียง ๑ ตัว

• โต๊ะท�ำงานตัวแรก
ในอาคารพัสดุตีตราเก่า
• กล่องบริจาค เพื่อโครงการ
จัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติ

เย็นวันนั้น รายการภาพยนตร์สโมสร ณ หอศิลป์ เจ้าฟ้า
ฉายภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่อง “แม่น�้ำโคลน” (Muddy River) มีนิวัติ
กองเพียร เป็นแขกรับเชิญ  นิวัติได้ประเดิมบริจาคเงินจ�ำนวน ๑๐๐
บาท ให้กับโครงการฯ ลงในกล่องพลาสติกที่ สุวิทย์ อุ่ย คอลัมนิสต์
จากหนังสือพิมพ์ มาตุภูมิ ท�ำขึ้นเพื่อรับบริจาคเศษสตางค์ ซึ่งกล่องนี้
ยังคงใช้อยู่จนปัจจุบัน
๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ สามวันหลังจากถือก�ำเนิดขึ้น  
เปี๊ยก โปสเตอร์ ได้มอบส�ำเนาฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง ชู้ ๒ ชุด และฟิล์ม
ต้นฉบับเรือ่ ง คุณย่าเซ็กซี่ รวมทัง้ สิง่ เกีย่ วเนือ่ งทางภาพยนตร์อย่างเช่น
รองเท้าคู่ยักษ์ จากเรื่อง คุณย่าเซ็กซี่ นับเป็นของรับมอบชุดแรกของ
โครงการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติ
นับตั้งแต่นั้น โครงการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติก็
ท�ำงานอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นจากการท�ำงานโดยมีข้าราชการสังกัด
กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นหัวหน้า ๑ คน และมีลูกจ้างชั่วคราว
จ�ำนวน ๔ คน   ท�ำงานโดยข้าวของเครื่องใช้ที่ได้รับบริจาคเป็นส่วน
มาก ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ กรมศิลปากรมีค�ำสั่งให้โอนย้ายโครงการจัดตั้ง
หอภาพยนตร์แห่งชาติ ไปสังกัดเป็นงานหนึ่งในกองหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กลายเป็นหอภาพยนตร์แห่งชาติที่ไม่เคยมีพิธีเปิดอย่าง
เป็นทางการ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ หอภาพยนตร์แห่งชาติต้องเริ่มต้นย้าย
ข้าวของมาสู่บ้านหลังใหม่กลางทุ่งที่ศาลายา จนแล้วเสร็จในวันที่ ๗
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นวันเกิดครบรอบ ๑๔ ปี พอดี
หลังจากที่เติบโตขึ้นมาอย่างปากกัดตีนถีบไม่ต่างจากเด็ก
สู้ชีวิตคนหนึ่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่อได้รับรู้เรื่องราวขององค์การมหาชน
หอภาพยนตร์ แ ห่ ง ชาติ ใ นวั ย เดี ย วกั บ เยาวชนที่ ส ามารถท� ำ บั ต ร
ประชาชนได้ ก็ได้เริ่มต้นขอเปลี่ยนสถานะตนเองมาเป็นองค์การ
มหาชน เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้สามารถด� ำเนินงานได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่การขอเปลี่ยนสถานะครั้งนี้ กลับต้องใช้เวลา
เรียกร้องยาวนานถึง ๘ ปี กว่าทีเ่ ด็กชายหรือเด็กหญิงคนนีจ้ ะได้เปลีย่ น
สถานะเป็นนายหรือนางสาวที่ดูแลตนเองได้ จึงต้องรอจนอายุเกือบ
ครบ ๒๕ ปีเต็ม ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทั้งต้องยอม
ปรับชื่อใหม่ โดยถูกตัดค�ำว่า “แห่งชาติ” ออกไปด้วย

• ทีมงานชุดแรกของ
หอภาพยนตร์
• เปี๊ยก โปสเตอร์ มอบ
ส�ำเนาฟิล์ม “ชู้” และ
“คุณย่าเซ็กซี่”
แก่หอภาพยนตร์

ปัจจุบัน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  มีอายุครบ ๒๘
ปีเต็ม หากเป็นมนุษย์ก็นับเป็นมนุษย์ในวัยเอาการเอางานคนหนึ่ง ที่
ก� ำ ลั ง ก่ อ ร่ า งสร้ า งตั ว ให้ มี ชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพและเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
สังคม จากอาคารหนึ่งหลังและโต๊ะหนึ่งตัวในวันแรก ทุกวันนี้เรามีทั้ง
โรงภาพยนตร์ พิพธิ ภัณฑ์ ห้องสมุด และอาคารเก็บฟิลม์ ทีก่ ำ� ลังเติบโต
ขึ้นอย่างสมบูรณ์ในภายภาคหน้า และยังด�ำรงอยู่ด้วยจิตวิญญาณ
ของการอนุ รั ก ษ์ ภ าพยนตร์ ใ นฐานะมรดกของชาติ อ ย่ า งไม่ เ คย
เปลี่ยนแปลง
ในวันที่ ๗ กันยายน ที่ผ่านมา ชาวหอภาพยนตร์ได้ฉลองวันเกิดครบรอบ
๒๘ ปี ด้วยการร่วมกันบริจาคเงินใส่กล่องรับบริจาคของ สุวิทย์ อุ่ย  เพื่อ
น�ำไปมอบแก่การกุศล เป็นการร�ำลึกถึงจิตวิญญาณของการให้ผ่านกล่อง
ใบนี้ที่เราได้รับจากกัลยาณมิตรหลายต่อหลายคน ตลอดระยะเวลา ๒๘ ปี
ที่ผ่านมา และเป็นประเพณีที่ชาวหอภาพยนตร์จะปฏิบัติสืบเนื่องไปทุกปี
ในวันเกิดของเรา

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

แถลงการณ์

หอภาพยนตร์

(องค์การมหาชน)

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
เป็นองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
โดยการปรับจากหน่วยงานราชการเป็นองค์การมหาชน
ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒  
เดิมหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) คือ หอภาพยนตร์
แห่งชาติ มีฐานะเป็นกลุ่มงานหนึ่งใน ส�ำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ เมื่อครั้งที่ยังเป็นกรม
ศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ แต่การขอปฏิรูปหอภาพยนตร์แห่ง
ชาติเป็นองค์การมหาชน ต้องใช้เวลานานนับสิบปี จนได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวัฒนธรรม สมัยศาสตราจารย์
เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้
หอภาพยนตร์แห่งชาติเป็นองค์การมหาชน แต่เกิดปัญหาชะงักงัน
เนื่องจากประจวบกับจังหวะเวลาการเปลี่ยนรัฐบาล จนที่สุดมา
ส�ำเร็จในสมัยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวัฒนธรรม นายธีระ สลักเพชร
หอภาพยนตร์ แ ห่ ง ชาติ จึ ง ได้ รั บ การปฏิ รู ป เป็ น หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒

เมื่อเป็นองค์การมหาชนแล้ว หอภาพยนตร์จึงสามารถ
พัฒนาตนเอง โดยเฉพาะการเสนอของบประมาณซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นผู้ก�ำกับ
ดูแลองค์การมหาชนของกระทรวงเริ่มต้นโดย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ได้เสนอคณะรัฐมนตรี
ขอเงินประเดิมให้หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างอาคาร
ศูนย์อนุรกั ษ์ และการจัดซือ้ เครือ่ งมืออุปกรณ์การอนุรกั ษ์ภาพยนตร์
ประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท และต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม นางสุกุมล คุณปลื้ม ได้สนับสนุนการของบประมาณ
ก่ อ สร้ า งอาคารศู น ย์ บ ริ ก ารโสตทั ศ น์ แ ห่ ง ชาติ ที่ ห อภาพยนตร์
ศาลายา นครปฐม มูลค่าประมาณ ๓๓๐ ล้านบาท และการจัดสร้าง
รถโรงหนังเพื่อบริการประชาชนทั่วประเทศ มูลค่า ๘๐ ล้านบาท
นับตัง้ แต่เป็นองค์การมหาชน หอภาพยนตร์ได้ปรับเปลีย่ น
วิสยั ทัศน์ จากเดิมทีอ่ ยูใ่ นระบบราชการและได้รบั งบประมาณจ�ำกัด
จึงมุ่งท�ำภารกิจด้านการจัดหาและการซ่อมสงวนรักษาภาพยนตร์
และสิง่ เกีย่ วเนือ่ งทีม่ อี ยูแ่ ละจัดหามาได้เป็นหลัก การให้บริการศึกษา
ค้ น คว้ า และการเผยแพร่ เ ป็ น รอง แต่ เ มื่ อ เป็ น องค์ ก ารมหาชน
หอภาพยนตร์ได้ปรับให้ภารกิจหลักอยู่ในสมดุล คือให้ความส�ำคัญ
สมดุลกันระหว่างการซ่อมสงวนรักษาและการให้บริการวิจัยศึกษา
และการเผยแพร่  
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์
ใหม่ว่า จะเป็นหอภาพยนตร์ที่ได้มาตรฐานโลก เพราะในโลกมี
หอภาพยนตร์ไม่มากเลย คือมีอยู่เพียงประมาณ ๑๘๐ แห่ง ใน ๘๐
กว่าประเทศ เมื่อเทียบกับหน่วยงานประเภทเดียวกัน เช่น หอสมุด
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีอยู่ทุกประเทศทั่วโลกนับพันนับหมื่นแห่ง ด้วย
วิ สั ย ทั ศ น์ ใ หม่ นี้ หอภาพยนตร์ จึ ง ก� ำ หนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ก าร
ด�ำเนินงานในวาระ ๔ ปี คือ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ โดยมุง่ พัฒนาการ
ซ่อมสงวนรักษาหรือการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ให้ได้
มาตรฐานของโลกหรือสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ และ
พัฒนาการให้บริการศึกษาค้นคว้า การวิจัย ให้แพร่หลายเข้าถึง
ประชาชนให้มากที่สุด

หอภาพยนตร์แห่งชาติ ได้เคยสมัครเป็นสมาชิกส�ำรอง
หรือสมทบของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติมาตัง้ แต่ปี ๒๕๓๐
แต่เมื่อเป็นองค์การมหาชนแล้ว จึงสามารถขอสมัครเป็นสมาชิก
สมบูรณ์และได้รับการประเมินให้เป็นสมาชิกสมบูรณ์ได้เมื่อ ปี
๒๕๕๔ ทั้งนี้เพราะนอกจากมีการบริหารจัดการเป็นอิสระหรือ
เอกเทศโดยตนเองแล้ว หอภาพยนตร์ยังมีภารกิจการด�ำเนินงาน
ครบถ้วนตามมาตรฐานของสมาพันธ์ และประพฤติปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบและประมวลจริยธรรมของสมาพันธ์
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักและมองเห็น
ว่า นอกเหนือจากการด�ำเนินการภารกิจต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์
ตามมาตรฐานโลกแล้ว ประโยชน์สูงสุดของภาพยนตร์ เหนืออื่นใด
คือการเป็นสื่อหรือเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของ
มนุษย์ และการเรียนรู้ที่จ�ำเป็นที่สุดของมนุษย์คือการเรียนรู้ให้เกิด
ปัญญา ดังนั้นนอกจากการรักษาภารกิจไว้ในระดับมาตรฐานโลก
แล้ว หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ของประเทศไทย ยังก�ำหนด
วิสัยทัศน์เหนือวิสัยทัศน์ เป็นอุดมทัศน์หรืออุดมการณ์ของหอ
ภาพยนตร์ไทย คือ ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา ซึ่งใช้เป็นค�ำขวัญ
หรือธงชัยของหอภาพยนตร์ และนีเ้ ป็นเหตุทหี่ อภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ก�ำหนดใช้รูปล้อฟิล์ม เป็นเครื่องหมายหรือตราของหอ ซึ่ง
มีนัยความหมายท�ำนองเดียวกับ ธรรมจักร เพราะล้อฟิล์มเป็น
สัญลักษณ์แห่งการขับเคลื่อนไปเพื่อเผยแผ่ความรู้อันเป็นสัจธรรม
ที่ปรากฏอยู่ในฟิล์มภาพยนตร์
โดยอุดมการณ์เหนือวิสัยทัศน์เช่นนี้ กล่าวเฉพาะการให้
บริการ โดยเฉพาะภารกิจการเผยแพร่ ได้มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุน
ให้เกิดเรียนรู้จากการชมภาพยนตร์ หอภาพยนตร์ได้ขยายการให้
บริการแก่ประชาชนให้กว้างขวางขึ้น โดยได้จัดตั้ง ห้องสมุดและ
โสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี คือศาลาการเปรียญเป็นที่ให้บริการ
ประชาชนเข้าไปค้นคว้าศึกษาจากห้องสมุดเฉพาะทางภาพยนตร์
ซึ่งเก็บสะสมบรรดาหนังสือเกี่ยวกับภาพยนตร์ วารสารภาพยนตร์
เอกสารจดหมายเหตุ วิ ท ยานิ พ นธ์ รู ป ถ่ า ย ใบปิ ด ภาพยนตร์
แผ่นเสียง และให้บริการค้นคว้าภาพยนตร์และสื่อวีดิทัศน์ต่าง ๆ ที่

หอภาพยนตร์เก็บรักษาและสะสม ได้เปิดโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์เดี่ยวขนาด ๑๒๑ ที่นั่ง เปรียบดังโบสถ์ ให้
เป็ น ต้ น แบบของโรงหนั ง ชุ ม ชน จั ด ฉายภาพยนตร์ เ พื่ อ บริ ก าร
ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะประชาชนในชุมชน ทุกวันในเวลาเย็น  
และจัดท�ำโครงการ โรงหนังโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการเรียน
รู้ส�ำหรับนักเรียนในระบบโรงเรียน ระดับตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา ให้โรงเรียนน�ำนักเรียนมาทัศนศึกษาที่โรงภาพยนตร์ใน
เวลาเช้าของทุกภาคการศึกษา โดยมีวทิ ยากรแนะน�ำการเรียนรูจ้ าก
สื่อภาพยนตร์ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีทักษะและทัศนคติในการชม
ภาพยนตร์เพื่อยังให้เกิดปัญญา ได้จัดตั้ง สถาบันหนังไทย เป็น
หน่วยงานท�ำหน้าที่ศึกษาวิจัยโดยใช้ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
เป็นเครื่องมือ และการศึกษาวิจัยใด ๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์ รวมทั้ง
การจัดหลักสูตรการบรรยาย การอบรม ทีห่ ลากหลายมิตติ า่ ง ๆ ด้าน
ภาพยนตร์แก่ประชาชน ได้จัดท�ำ  พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และ
เมืองมายา ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการกลางแจ้ง เปรียบดัง
วิหารและศาลารายส�ำหรับจัดแสดงเรื่องราว วัตถุสิ่งของมีค่าทาง
ประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของภาพยนตร์ไทยและโลก ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
และโดยตลอดชีวิตของประชาชน
ในปีถัดไป หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะยังคง
ด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ให้สำ� เร็จ
ซึง่ การปฏิบตั งิ านทีส่ ำ� คัญคือการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรกั ษ์ ซึง่ เป็น
คลังแรกรับ ห้องเย็นเก็บรักษาภาพยนตร์ และห้องปฏิบัติการซ่อม
สงวนรักษา ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโสตทัศน์แห่งชาติ จัดหารถ
โรงหนังหรือโรงภาพยนตร์เคลือ่ นที่ รวมทัง้ จัดซือ้ และติดตัง้ อุปกรณ์
การอนุรกั ษ์ภาพยนตร์ระบบดิจทิ ลั ซึง่ ปฏิบตั กิ ารเหล่านีจ้ ะเสร็จสิน้
ภายในปี ๒๕๕๘ ซึ่งหลังจากนั้นภารกิจของหอภาพยนตร์จะมุ่งไปที่
การจัดให้บริการแก่ประชาชนให้เพียงพอตามความต้องการและ
มีคุณภาพ การกระจายการให้บริการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดสู่
ประชาชนด้วยระบบออนไลน์ เพื่อตอบรับวิถีชีวิตของมนุษย์ในโลก
ไร้พรมแดน แต่ขณะเดียวกันหอภาพยนตร์ยังให้ความส�ำคัญของวิถี
ชีวิตชุมชน ความสัมพันธ์ทางสังคม กิจกรรมสังคม หอภาพยนตร์จึง
มีแผนการสร้างเครือข่ายของหอภาพยนตร์โดยเฉพาะการสร้าง
วัฒนธรรมการดูภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ การจัดตั้งและสนับสนุน
การจัดตั้งโรงหนังชุมชนทั่วประเทศ การขยายโครงการโรงหนัง
โรงเรียนไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ทั้งนี้ปฏิบัติการหัวหอกของแผนการ
เหล่านี้จะอาศัยรถโรงหนังเป็นเครื่องมือ
นอกจากนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ก�ำลังปรับ
แผนยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการ
สร้างสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหอภาพยนตร์ในประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน เพือ่ ร่วมกันสร้างกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ า่ นภาพยนตร์
ด้วยกัน และพร้อมทีจ่ ะเสนอตัวเป็นศูนย์กลางการอนุรกั ษ์ภาพยนตร์
ของประชาคม
หอภาพยนตร์แห่งชาติ เกิดและถูกเพาะช�ำในกรมศิลปากร
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รบั การลงดินและก�ำลังเติบโตภายใต้รปู แบบ
องค์การมหาชน สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และจะแตกดอกออกผล
แพร่กระจายพืชพันธุ์ให้ประชาชนได้ชื่นชมและได้รับประโยชน์ โดย
เฉพาะประโยชน์สูงสุดตามอุดมคติ ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา

ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ศรีศาลายาอาลัย

ลมฝนปลายเดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นอกจากจะหอบเอา
สายฝนมาโปรยปรายทั่วท้องฟ้าหอภาพยนตร์ไม่ขาดสาย
ยังพัดพาข่าวร้ายมาเยือนเราอย่างต่อเนื่อง
เมื่อจู่ ๆ วงการภาพยนตร์ไทยต้องสูญเสีย
บุคคลอันเป็นที่รัก ผู้ที่เคยร่วมกันสร้างสีสันบนแผ่นฟิล์ม
ไปในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนี้ถึง ๓ ท่าน

เช้ามืด วันที่ ๓๐ กรกฎาคม อรรถพร ไทยหิรัญ
อดีตนักแสดงและผู้ก�ำกับภาพยนตร์ ได้เสียชีวิตลงจากการประสบ
อุบัติเหตุทางรถยนต์ บริเวณย่านพระราม ๙  
อรรถพร ไทยหิรัญ เป็นลูกชายของ ยุวดี ไทยหิรัญ
ผู้จัดละครและอดีตผู้ด�ำเนินงานสร้างภาพยนตร์ไทยหลายเรื่อง
แฟนหนังไทยยุคก่อนอาจจะรู้จักเขาในชื่อ ปุยฝ้าย ไทยหิรัญ ที่เริ่ม
เข้าสู่วงการภาพยนตร์ตั้งแต่ยังเด็ก ภาพยนตร์เรื่องแรกที่เขาร่วม
แสดงคือ ผีเสื้อและดอกไม้ (๒๕๒๘)  ในบทของ “อาเดล”  หลังจาก
นั้น ก็มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ออกมาอีกหลายเรื่องในช่วงเวลา
สัน้ ๆ ไม่วา่ จะเป็น ปลืม้ (๒๕๒๙) หัวใจเดียวกัน (๒๕๒๙) จีบ (๒๕๒๙)
เธอกับเขาและรักของเรา (๒๕๓๐) ตะวันเพลิง (๒๕๓๐) รักมหาเฮง
(๒๕๓๑ ) จะรักอยู่แล้วเชียว (๒๕๓๒)
ด้วยความสนใจงานก�ำกับมากกว่า อรรถพรจึงพยายาม
เรี ย นรู ้ ก ารท� ำ งานเบื้ อ งหลั ง อย่ า งจริ ง จั ง จนได้ มี โ อกาสก� ำ กั บ
ภาพยนตร์เรื่องแรกและเรื่องสุดท้ายของตนเอง คือ คนจร ฯลฯ
ออกฉายเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๒ แม้จะมีผลงานออกมาเพียงแค่
เรื่องเดียว แต่ คนจร ฯลฯ ก็ถือเป็นปรากฏการณ์ส�ำคัญต่อวงการ
ภาพยนตร์ไทยในขณะนั้น ทั้งการเป็นหนังทุนอิสระที่มีดาราชื่อดัง
มาร่วมแสดงอย่างคับคัง่ (ฉัตรชัย เปล่งพานิช เรย์ แมคโดนัลด์ สุเชาว์
พงษ์วิไล รามาวดี สิริสุขะ) ซึ่งเกิดจากการอ�ำนวยการสร้างของยุวดี
เอง เมือ่ ออกฉาย คนจร ฯลฯ ก็ยงั สร้างความประหลาดใจให้แก่ผชู้ ม
เมื่ออรรถพรเลือกเล่าเรื่องด้วยภาพที่สั่นไหว สีแสงฉูดฉาด ให้ตัว
ละครแต่งตัวแปลกประหลาดและมีเนือ้ หาทีเ่ สียดสีสงั คมอย่างรุนแรง
ท� ำ ให้ มี ทั้ ง ผู ้ ที่ ชื่ น ชอบและไม่ ชื่ น ชอบไปพร้ อ ม ๆ กั น ที่ ส� ำ คั ญ
ภาพยนตร์เรื่องนี้นับเป็นภาพยนตร์นอกกระแสเรื่องแรกที่ได้รับ
โอกาสฉายตามโรงภาพยนตร์ทั่วไปอีกด้วย
แม้จะห่างหายไปจากจอเงินนานหลายปี แต่อรรถพรก็ยงั
คงท�ำงานในวงการบันเทิงอยู่เสมอ ด้วยการผู้ช่วยคนส�ำคัญของแม่  
คอยช่วยเตรียมงานฝ่ายศิลป์ และเป็นแอ็คติ้งโค้ช ให้กับละครทุก
เรื่องของค่ายยูม่า ก่อนจะจากไปอย่างกะทันหันด้วยวัยเพียง ๔๓ ปี

คล้อยหลังจากการเสียชีวิตของอรรถพรเพียงไม่กี่วัน
วันที่ ๙ สิงหาคม คมน์ อรรฆเดช ผูย้ งิ่ ใหญ่อกี คนหนึง่ ของวงการ
ภาพยนตร์ไทย ก็ได้เสียชีวติ ลงด้วยด้วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน (อ่านเรื่องราวของคมน์ อรรฆเดช เพิ่มเติมในบทความ
“๘ กันยายน ภาพยนตร์สนทนา ร�ำลึก คมน์ อรรฆเดช” หน้า ๑๘)  
ความโศกเศร้ายังไม่ทนั จางหาย วันที่ ๒๐ สิงหาคม วงการภาพยนตร์
ไทยก็ต้องสูญเสีย เจริ ญ เอี่ ย มพึ่ ง พร ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ภาพยนตร์คนส�ำคัญแห่งยุคไปอีกหนึ่งคน
เจริญ เอี่ยมพึ่งพร เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๔๙๓ เป็นลูกคนสุดท้องจากพี่น้องทั้งหมด ๘ คนในครอบครัว
เชื้อสายจีน  ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร พี่ชายของเขาได้ก่อ
ตั้งบริษัทสร้างภาพยนตร์ขึ้นในนาม นิวไฟว์สตาร์ เมื่อเจริญจบการ
ศึกษาระดับ ปวช. จึงได้เข้ามาช่วยพี่ชายท�ำงานที่บริษัทในต�ำแหน่ง
เชคเกอร์
นิ ว ไฟว์ ส ตาร์ เปลี่ ย นชื่ อ ใหม่ ภ ายหลั ง ว่ า ไฟว์ ส ตาร์
โปรดักชัน่ มีผลงานสร้างภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนือ่ ง จนกระทัง่
ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ก็เกิดเหตุไม่คาดฝัน  เมือ่ เกียรติ เอีย่ มพึง่ พร ถูกลอบ
ยิงจนเสียชีวติ   จากเชคเกอร์ทตี่ อ้ งคอยออกไปตามต่างจังหวัด เจริญ
จึงจ�ำต้องก้าวขึน้ มานัง่ ในต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษทั เพือ่ สาน
ต่อความส�ำเร็จของพี่ชาย
ช่วงแรกที่เจริญอยู่ในต�ำแหน่งบริหาร เขาได้อ�ำนวยการ
สร้างภาพยนตร์คุณภาพออกมามากมาย ประสบความส�ำเร็จทั้ง
รายได้และรางวัล จากผู้ก�ำกับฝีมือเยี่ยมในสังกัดไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่า
จะเป็น วิจิตร คุณาวุฒิ, สักกะ จารุจินดา, รุจน์ รณภพ, เปี๊ยก
โปสเตอร์, ยุทธนา มุกดาสนิท, แจ๊สสยาม, เพิม่ พล เชยอรุณ, คมสันต์
พงษ์สุธรรม, บัณฑิต ฤทธิ์ถกล ฯลฯ ส่งผลให้ ไฟว์สตาร์ กลายเป็น
ค่ายหนังขวัญใจของแฟนหนังทั้งประเทศ ภาพยนตร์หลายเรื่องได้
รับการพูดถึงในฐานะหนังในต�ำนานที่ไม่เคยตายไปจากหัวใจผู้ชม
เช่ น ลู ก อี ส าน (๒๕๒๕) วั ย ระเริ ง (๒๕๒๗) น�้ ำ พุ (๒๕๒๗)

ข้างหลังภาพ (๒๕๒๘) ผีเสื้อและดอกไม้ (๒๕๒๘) บุญชูผู้น่ารัก
(๒๕๓๑) คู ่ ก รรม (๒๕๓๑) คนทรงเจ้ า (๒๕๓๒) อนึ่ ง คิ ด ถึ ง
พอสังเขป (๒๕๓๕)  เป็นต้น
แม้จะเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจตกต�่ำในเวลาต่อมา จนส่งผลให้
วงการหนังไทยซบเซา แต่ดว้ ยความทีม่ หี นังไทยอยูใ่ นสายเลือด เจริญ
จึงยังคงเดินหน้าสร้างสิ่งที่เขารักอย่างไม่ย่อท้อ ทั้งยังให้โอกาส
ผู้ก�ำกับหน้าใหม่ได้แสดงฝีมืออยู่เสมอ อย่าง เป็นเอก รัตนเรือง จาก
ฝันบ้าคาราโอเกะ (๒๕๔๐) และ วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง จาก ฟ้าทะลาย
โจร (๒๕๔๓) จนทั้งสองคนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ก�ำกับแถวหน้า
ของเมืองไทยในปัจจุบัน นอกจากนี้ เจริญยังเป็นผู้อ�ำนวยการสร้าง
คนแรก ๆ ที่ผลักดันหนังไทยออกไปประกวดตามเทศกาลหนัง
ต่าง ๆ ของโลกอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เจริญได้รับรางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศ  
ในฐานะที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้อ�ำนวยการสร้างภาพยนตร์กว่าสองร้อย
เรื่อง และสามารถน�ำพาบริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น ให้กลายเป็น
ค่ายหนังที่เก่าแก่และมีคุณภาพมาอย่างยาวนานตลอดสามสิบปี
จากความทุ่มเทและวิสัยทัศน์อันเฉียบแหลม นับเป็นรางวัลสุดท้าย
ในชีวิตก่อนที่เขาจะอ�ำลาวงการหนังไทยไปในวัย ๖๒ ปีด้วยอาการ
ปอดติดเชื้อ
การจากไปอย่างกะทันหันของทั้ง ๓ ท่าน ยังความอาลัย
อย่างยิ่งมาสู่ผู้คนในวงการภาพยนตร์ เพื่อเป็นการร่วมร�ำลึกถึง  
ตลอดทั้ ง เดื อ นกั น ยายนและเดื อ นตุ ล าคมนี้ โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดโปรแกรมฉาย
ผลงานภาพยนตร์ ที่พวกเขาเคยฝากความประทับใจให้แก่วงการ
หนังไทยไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่
แม้ตัวจะจากไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับ แต่ภาพยนตร์
อันเป็นที่รักเหล่านี้จะท�ำให้เขายังคงมีชีวิตอยู่ในโลกภาพยนตร์
ตลอดไป
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งานประชุมวิชาการ
ด้านภาพยนตร์เอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ ๗

The Politics, Practices and Poetics of the Archive
เมื่อปี ๒๕๔๗ “สมาคมภาพยนตร์เอเชียอาคเนย์”
(The Association for Southeast Asian Cinema) ได้รับการ
จัดตั้งขึ้นในการประชุมที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยเอเชีย (Asia
Research Institute) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ โดย
สมาคมนี้เป็นการรวมกลุ่มของนักวิชาการที่สนใจภาพยนตร์
เอเชียอาคเนย์ในแง่มุมต่าง ๆ และกลุ่มผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์
เอเชียอาคเนย์ สมาคมได้มีแนวคิดที่จะจัดงานประชุมวิชาการ
ด้านภาพยนตร์เอเชียอาคเนย์ครั้งแรกขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์
ในปีเดียวกัน และตัดสินใจจะด�ำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ
นี้ ใ นประเทศเอเชี ย อาคเนย์ ต ่ า ง ๆ ในแต่ ล ะปี (รวมทั้ ง ใน
ประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๔๘ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิหนังไทย ร่วมกับ
โครงการเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์)
เป้าหมายหนึ่งของสมาคมนี้ คือยกระดับการศึกษา
ด้านภาพยนตร์ในภูมิภาคนี้ รวมทั้งพยายามที่จะสนับสนุนให้
การศึกษาด้านภาพยนตร์เอเชียอาคเนย์เป็นส่วนหนึ่งของสาขา

ภาพยนตร์ศึกษาและภูมิภาคศึกษา รวมทั้งสร้างพื้นที่ในการ
น�ำเสนอผลงานวิชาการและวาทกรรมด้านสังคม โดยในการ
ประชุมวิชาการแต่ละครัง้ จะมีการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎี
กับปฏิบัติ เป็นกิจกรรมที่ท�ำให้นักวิชาการด้านภาพยนตร์ นัก
มานุษยวิทยา นักสังคมวิทยา และนักเคลือ่ นไหวด้านวัฒนธรรม
ได้พบปะกับกลุม่ ผูส้ ร้างภาพยนตร์ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ นักจัด
รายการ นักอนุรักษ์ภาพยนตร์ และผู้ปฏิบัติการด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ในปี ๒๕๕๕ นี้ ถือเป็นปีที่ ๗ ของการจัดงานประชุม
วิชาการด้านภาพยนตร์เอเชียอาคเนย์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่
๑๙ –  ๒๒ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์
โดยในปีนี้ หัวข้อการจัดประชุมคือ The Politics, Practices
and Poetics of The Archive (นโยบาย, การปฏิบัติการ และ
ศาสตร์ของหอภาพยนตร์) ซึ่งภายในงานมีการจัดหัวข้อต่าง ๆ
ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ งานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ภ าพยนตร์ ใ นมิ ติ ต ่ า งๆ
ตัวอย่างเช่น
• การบูรณะรักษา และ ภาพยนตร์ที่สาบสูญ (Restoration
and Lost Films) ซึ่งพูดถึงกรณีของการพยายามอนุรักษ์
ภาพยนตร์ที่จะสูญหาย โดยยกกรณีศึกษาจากหอภาพยนตร์
อินโดนีเซีย (Sinematek) กับภาพยนตร์อินโดนีเซียที่สาบสูญ
และ แล็บ L’Immagine Ritrovata ที่ประเทศอิตาลี ที่มีส่วน
ในการอนุรักษ์ภาพยนตร์อาเซียน โดยล่าสุด ทางแล็บได้เป็นผู้
รับผิดชอบการบูรณะฟิลม์ ภาพยนตร์อนิ โดนีเซียเรือ่ ง After the
Curfew ซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ระดับขึ้นหิ้งของอินโดนีเซีย    
• ภาพยนตร์ในฐานะแหล่งอนุรักษ์ (Film as Archives) ด้วย
แนวคิดทีว่ า่ ภาพยนตร์เป็นเสมือนบันทึกความทรงจ�ำของสังคม
แต่ละสังคมที่ภาพยนตร์ได้ถูกสร้างขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่จะสะท้อน
ผ่านเนื้อหาของภาพยนตร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริบทของการที่
ภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ ถูกสร้างขึ้นอีกด้วย เช่น สภาพของการ
เซ็นเซอร์ภาพยนตร์ การเกิดขึ้นของเทศกาลภาพยนตร์ การให้
ทุนสร้างภาพยนตร์อิสระ เป็นต้น
• ภาพยนตร์และความทรงจ�ำทางวัฒนธรรม (Film and
Cultural Memory) ภาพยนตร์ท�ำหน้าที่บันทึกวัฒนธรรม
โดยเฉพาะวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมที่ก�ำลังจะสูญหาย หรือที่
ต้องเผชิญกับยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป นอกจากวัฒนธรรมทีเ่ ป็น
รูปธรรมแล้ว ภาพยนตร์ยังเป็นเสมือนบทบันทึกแนวคิดที่ไหล

เวียนอยู่ในสังคม หรือ บางครั้งภาพยนตร์ก็ถูกใช้เป็นตัวคัดง้าง
กระแสแนวคิดหลักของสังคมเช่นกัน
• ความท้าทายของหอภาพยนตร์ในยุคปัจจุบัน (Contemporary Challenges for the Archive) โดยมีตัวแทนของ
หอภาพยนตร์ในแต่ละประเทศ (รวมทั้งประเทศไทย โดยรอง
ผูอ้ ำ� นวยการหอภาพยนตร์ ชลิดา เอือ้ บ�ำรุงจิต) ร่วมเป็นวิทยากร
น�ำเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อกังวล ในการด�ำเนินกิจการของ
หอภาพยนตร์ในแต่ละประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาด้าน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การมีภาพยนตร์จ�ำนวน
มากที่จะต้องอนุรักษ์ แต่มีทรัพยากรที่จ�ำกัด การละเมิดลิขสิทธิ์
การให้คุณค่ากับดิจิทัลมากกว่าฟิล์มภาพยนตร์ เป็นต้น
นอกจากกิจกรรมการน�ำเสนอผลงานศึกษาและวิจัย
แล้ว ผู้จัดงานปีนี้ยังจัดการทัศนศึกษาเยี่ยมชม ห้องจัดแสดง
ภาพยนตร์ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ ซึ่งบอกเล่าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่แรกเริ่มที่สิงคโปร์
ยังเป็นแค่เมืองท่า และ หอจดหมายเหตุแห่งชาติสงิ คโปร์ ซึง่ ทาง
คณะได้เห็นขั้นตอนการอนุรักษ์กระดาษและการซ่อมหนังสือ
อย่างละเอียด รวมถึงในส่วนการให้บริการในห้องสมุดด้วย
ข้ อ สั ง เกตประการหนึ่ ง ของการประชุ ม วิ ช าการ
ภาพยนตร์เอเชียอาคเนย์นี้ กลุ่มผู้ที่น�ำเสนอผลงานศึกษาวิจัยที่
เกีย่ วกับภาพยนตร์ไทย มักจะเป็นชาวต่างชาติเสียเป็นส่วนใหญ่
อย่างในปีนี้ไม่มีคนไทยที่ไปเสนอผลงานศึกษาวิจัยเลยแม้แต่
คนเดียว ซึง่ ข้อสังเกตตรงนี้ อาจจะสะท้อนให้เห็นว่างานวิชาการ
ด้านภาพยนตร์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในสังคมไทยเท่าที่ควร
อุปสรรคด้านภาษา และ การขาดทุนสนับสนุนการเดินทาง สิ่ง
เหล่านี้ ล้วนเป็นอุปสรรคที่ท�ำให้นักวิชาการของไทยจะไม่มี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น กับนักวิชาการ
จากประเทศอืน่ ๆ รวมทัง้ ติดตามความก้าวหน้าของงานวิชาการ
ในสาขาที่ตนศึกษาอยู่
ส�ำหรับการการประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์เอเชีย
อาคเนย์ครั้งต่อไป จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๗ โดยคณะผู้จัดงานได้
เลือกประเทศกัมพูชา เป็นสถานที่ในการจัดประชุม (ซึ่งถือเป็น
ครั้งแรกที่ไปจัดที่ประเทศกัมพูชานี้) โดยหัวข้อของการประชุม
ในครั้งนี้จะเป็นเรื่อง ประเภทของภาพยนตร์ (Genre)
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วันที่ ๙ สิงหาคมที่ผ่านมา ผู้คนในวงการ
ภาพยนตร์ไทย รวมถึงแฟน ๆ หนังไทยยุคเก่า 
ต่างได้รับรู้ข่าวร้ายร่วมกันอย่างไม่ทันคาดคิด
เมื่อ คมน์ อรรฆเดช ดาวดวงส�ำคัญของวงการ
ได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน ภายหลังจากการเดิน
ตรวจงานในศูนย์การค้าโคลีเซียมของเขาเอง  

๘ กันยายน
ภาพยนตร์สนทนา

คมน์ อรรฆเดช
ร�ำลึก

ชื่อของ คมน์ อรรฆเดช และ  โคลีเซียม อาจเป็นชื่อที่
ไม่คุ้นหูนักส�ำหรับแฟนหนังไทยยุคนี้ แต่ถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อ
สามสิบกว่าปีกอ่ น นีค่ อื ชือ่ ทีย่ งิ่ ใหญ่ของผูก้ ำ� กับและค่ายหนัง ทีเ่ พียร
สร้างสรรค์หนังบู๊ชั้นเยี่ยมเอาไว้หลายต่อหลายเรื่อง และยังคงสร้าง
ความประทับใจไม่รู้ลืมให้แก่ผู้ที่เคยชื่นชม
คมน์ อรรฆเดช มีชื่อจริงว่า สมคิด เล่งอิ้ว เกิดเมื่อวันที่
๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙  ทีจ่ งั หวัดฉะเชิงเทรา  ก่อนก้าวเข้าสูว่ งการ
ภาพยนตร์ แววของการเป็นดาราและผู้ก�ำกับหนังบู๊ของคมน์ได้ฉาย
ให้เห็นมาตั้งแต่ยังหนุ่ม ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นนักมวยขึ้นชกตามงาน
วัด และตัดสินใจมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ หลังเรียนจบระดับมัธยม เพื่อ
สมัครเข้าเรียนโรงเรียนต�ำรวจนครบาล จนได้บรรจุเป็นพลต�ำรวจ
ตามที่ใฝ่ฝัน
แต่ความฝันของพลต�ำรวจสมคิดกลับเป็นจริงได้เพียงแค่
๓ ปี   ก็มีเหตุให้ต้องออกจากราชการ ไปอาศัยอยู่กับพระครูสมุหอ�ำพล เจ้าอาวาสวัดประสาทบุญญาวาส ก่อนจะเพียรฝึกฝนทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ จนได้เข้าท�ำงานเป็นพนักงานรับสายโทรศัพท์
ขององค์การสนธิสัญญาป้องภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง
ประสบการณ์ทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักมวย ต�ำรวจ พระ หรือ
การท�ำงานระดับนานาชาติ ได้กลายมาเป็นวัตถุดิบชั้นเยี่ยมส�ำหรับ
การสร้างภาพยนตร์ของเขาในเวลาต่อมา
แม้จะไม่สมหวังในอาชีพต�ำรวจอย่างที่เคยใฝ่ฝัน แต่การ
ก้าวออกมาครั้งนั้นก็ไม่ได้เสียเปล่า เพราะมันกลายเป็นจุดเริ่มต้น
ให้เขาไปสู่ความยิ่งใหญ่ในอีกวงการหนึ่ง จากพนักงานรับโทรศัพท์
วันหนึ่ง จ�ำรูญ หนวดจิ๋ม เห็นแววดาราในตัวสมคิด จึงได้น�ำไปฝาก
ไว้กบั ชายชาญ กรรณสูต ผูอ้ ำ� นวยการสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง
๗ ในเวลานัน้ จนกระทัง่ เมือ่ ชาลี อินทรวิจติ ร ก�ำลังหานักแสดงหน้า
ใหม่มาแสดงในภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง ปิง วัง ยม น่าน สมคิดจึงได้
รับเลือกมาเล่นในบท “ปิง” ร่วมกับดามพ์ ดัสกร, โดม สิงห์โมฬี และ
ลักษณ์ อภิชาติ โดยได้ชื่อใหม่ในวงการว่า “คมน์ อรรฆเดช”
คมน์ อรรฆเดช จึงถือก�ำเนิดขึ้นทางจอแก้วในฐานะดารา
นักบู๊ และมีผลงานทางโทรทัศน์ออกมาอยูเ่ สมอนับตัง้ แต่นนั้ จนเมือ่
กลางปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ชือ่ ของคมน์ อรรฆเดช ได้ปรากฏบนจอเงินเป็น
ครั้งแรก ในภาพยนตร์เรื่อง สื่อกามเทพ ผลงานการสร้างของ ชาลี
อินทรวิจิตร ครูคนเดิมผู้ให้ก�ำเนิดเขาบนโลกมายานั่นเอง

แม้ว่าหลังจากภาพยนตร์เรื่องแรก คมน์ อรรฆเดชจะมี
โอกาสได้แสดงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง เช่น มันมากับความมืด
(๒๕๑๔) สวนสน (๒๕๑๕) พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ (๒๕๑๕) ขอบฟ้า
เขาเขียว (๒๕๑๖) ฯลฯ แต่เขาก็ไม่คิดที่จะหยุดตัวเองอยู่แค่ดารา
ตัวประกอบเท่านั้น เมื่อมีโอกาส คมน์จะคอยศึกษาวิธีการท�ำงานใน
กองถ่าย และค้นคว้าหาความรู้จากต�ำราต่าง ๆ  จนกระทั่ง ปี พ.ศ.
๒๕๑๖ ดาวบูผ๊ นู้ ไี้ ด้ประกาศสร้างภาพยนตร์ของตนเองเป็นเรือ่ งแรก
ภายใต้ชื่อ อรรฆเดชฟิล์ม โดยน�ำเหตุการณ์สมัยที่เป็นต�ำรวจ มาผูก
เป็นเรือ่ งราวตัง้ ชือ่ ว่า ปล้นครัง้ สุดท้าย ได้ ยอดชาย เมฆสุวรรณ และ
วันดี ศรีตรัง มารับบทน�ำ
แต่กว่าที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้ออกฉายก็ต้องรอถึงปี
พ.ศ. ๒๕๑๘ และไม่ประสบความส�ำเร็จทางรายได้มากนัก ปีต่อมา
คมน์สร้างภาพยนตร์เรือ่ ง เผาขน โดยน�ำเอาดาราชือ่ ดังมาคับคัง่ ทัง้
สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ และยังลงทุน
สร้ า งฉากแอ็ ค ชั่ น อย่ า งที่ ไ ม่ เ คยมี ห นั ง เรื่ อ งไหนกล้ า ทุ ่ ม ส่ ง ผล
ให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความส�ำเร็จด้านรายได้ยิ่งกว่าเรื่องแรก
และถือเป็นเรื่องสุดท้ายของอรรฆเดชฟิล์ม เพราะหลังจากนั้น เขา
ก็ได้เริ่มสร้างหนังในนามบริษัท โคลีเซี่ยม ฟิล์ม อันเป็นชื่อที่เปรียบ
เสมือนเครื่องหมายการค้าของเขาในเวลาต่อมา
แค่เรื่องแรกภายใต้ชื่อโคลีเซี่ยม คมน์ อรรฆเดช ก็เปิดตัว
อย่างงดงามด้วย ไผ่กำ� เพลิง (๒๕๑๙) ทีย่ งั คงขนดาราจากเรือ่ งทีแ่ ล้ว
มาเกือบยกชุด และทุ่มทุนสร้างด้วยการใช้ช้างนับร้อยเชือกมาร่วม
แสดง เมือ่ ออกฉายก็ประสบความส�ำเร็จอย่างยิง่ ใหญ่ เป็นจุดเริม่ ต้น
สู่ความรุ่งโรจน์ของผู้ก�ำกับหน้าใหม่อย่าง คมน์ อรรฆเดช จนมี
ผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องอีกหลายต่อหลายเรื่อง
นอกจากฉากบู๊ หนังของคมน์สามารถตรึงผู้ชมได้อยู่หมัด
ด้วยเนื้อเรื่องที่มักสร้างมาจากบทประพันธ์ของนักเขียนชื่อดัง  และ
ในส่วนของนักแสดง เขายังสร้างความแปลกใหม่ ด้วยการดึงดารา
ดังจากฮ่องกงมาร่วมแสดงด้วยอย่าง หลีอหี้ มิง ใน อยูก่ บั ก๋ง (๒๕๒๒)
ฉีเส้าเฉียน ใน เพชรตัดหยก (๒๕๒๕), พยัคฆ์ยเี่ ก (๒๕๒๖) และ เดวิด
เจียง ใน พยัคฆ์ยเี่ ก (๒๕๒๖) รวมทัง้ ยังปัน้ ดาวดวงใหม่ขนึ้ มาประดับ
วงการอีกมากมายทั้ง ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, ชลิดา เสาวดี, บิณฑ์ บันลือ
ฤทธิ์ และ  พิม (มาช่า) วัฒนพานิช เป็นต้น ทั้งหมดนี้ส่งผลให้คมน์
อรรฆเดช ประสบความส�ำเร็จในฐานะผู้สร้างผู้ก�ำกับอย่างงดงาม

โดยมีผลงานเรื่องสุดท้ายคือ ตะวันเพลิง (๒๕๓๐)  
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ หลังจากคร�่ำหวอดอยู่ในวงการมากว่า
๓๐ ปี คมน์ อรรฆเดช ก็ได้ก้าวเข้าสู่อีกบทบาทหนึ่ง เมื่อเขาได้รับ
ความไว้วางใจให้เป็น นายกสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ ถึง
๒ สมัย (๒๕๔๒ – ๒๕๔๕) โดยมีผลงานส�ำคัญ ๆ หลายประการ
เช่น การสถาปนาวันที่ ๔ เมษายน ให้เป็น “วันหนังไทย” และน�ำ
รางวัลสุพรรณหงส์ทองค�ำในอดีต กลับมาใช้เป็นรางวัลภาพยนตร์
แห่ ง ชาติ ในรู ป ลั ก ษณ์ ที่ ทั น สมั ย ขึ้ น ใช้ ชื่ อ รางวั ล ว่ า “รางวั ล
ภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์” ซึ่งยังคงจัดการประกวดอย่างต่อ
เนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
หลังจากยุติบทบาทนายกสมาคมฯ คมน์ อรรฆเดช ก็ยัง
คงไม่หนีหายไปจากวงการภาพยนตร์ เขาได้ผันตัวเองมาประกอบ
ธุรกิจจัดฉายภาพยนตร์ทางภาคใต้ มีทั้งสายหนังและโรงหนัง ภาย
ใต้ชื่อ โคลีเซียม ที่คุ้นหู เรียกได้ว่า เขาเป็นเพียงไม่กี่คนที่ผ่านมา
หมดแล้วแทบทุกบทบาทในวงการภาพยนตร์ไทย
ทัง้ ดารา ผูส้ ร้างผูก้ ำ� กับ งานบริหารระดับชาติ
ไปจนถึ ง ธุ ร กิ จ จั ด ฉายภาพยนตร์ และ
ยืนหยัดมาอย่างยาวนาน จนเป็นที่เคารพ
รักของผู้คนในวงการตราบจนลมหายใจ
สุดท้ายของชีวิต
เพื่อเป็นการร�ำลึกถึงการจากไป
ของบุคคลส�ำคัญแห่งวงการภาพยนตร์
ไทยท่านนีห้ อภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) จึ ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ศิษย์ก้นกุฏิ
ผู้ใกล้ชิด มาร่วมพูดคุยถึงเบื้อง
หลังการท�ำงานของอดีตผู้ก�ำกับ
ขวัญใจแฟนหนังไทยผู้ล่วงลับ ใน
รายการภาพยนตร์สนทนา “ร�ำลึก
คมน์ อรรฆเดช” วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน
นี้ ตัง้ แต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ผูส้ นใจ
สามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
แต่อย่างใด

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

สินจัย เปล่งพานิช (นามสกุลเดิม หงษ์ไทย)
เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เริ่มมี
ผลงานถ่ายแบบลงนิตยสารตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม
(ม.ศ. ๓) ก่อนจะได้รับการชักชวนให้ประกวด
นางสงกรานต์ที่ช่อง ๕ จนได้รางวัลชนะเลิศ

ลานดารา

จากนัน้ จึงได้รบั เลือกจาก สมชาย นิลวรรณ ให้ไปประกวด
Miss Young International ที่ประเทศฟิลิปปินส์ การไปประกวด
ครัง้ นัน้ มีหา้ งสรรพสินค้าไทยไดมารูเป็นสปอนเซอร์  โดยมีสญ
ั ญาว่า
ต้องกลับมาเป็นนางแบบให้ไดมารู ๑ ปี   จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้สินจัย
ได้กลายเป็นนางแบบอย่างเต็มตัว
จากวงการนางแบบ ปลายปี พ.ศ. ๒๕๒๔  สินจัยในวัย
เพียงแค่ ๑๖ ปี ก็ได้เริ่มก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ เมื่อ แจ๊สสยาม
ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ ได้ติดต่อให้มาแสดงภาพยนตร์เรื่อง สายสวาท
ยังไม่สิ้น (ออกฉาย ปี พ.ศ. ๒๕๒๕) นอกจากจะถือเป็นก้าวแรก
ที่ส�ำคัญของสาวน้อยอย่างสินจัย ในเวลานั้น ภาพยนตร์เรื่องนี้ยัง
ท�ำให้เธอได้พบกับพระเอกคนแรกบนจอเงินที่ได้กลายมาเป็นคู่ชีวิต
ในภายหลังอย่าง ฉัตรชัย เปล่งพานิช อีกด้วย
ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ดาวรุ่งของวงการดวงนี้ก็ได้พุ่งขึ้นสู่จุด
สูงสุด  เพราะนอกจากจะเป็นปีทเี่ ธอมีผลงานภาพยนตร์ออกมามาก
ที่สุด สินจัยยังสามารถคว้ารางวัลพระสุรัสวดีประจ�ำปีนั้น ได้พร้อม
กันถึง ๒ รางวัล คือ รางวัลผู้แสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยม จากเรื่อง
เพลิงพิศวาส  ก�ำกับโดย ม.ล.พันธ์เทวนพ เทวกุล และรางวัลผูแ้ สดง
น�ำหญิงยอดเยี่ยมจาก เรื่อง นวลฉวี ก�ำกับโดย บรรจง โกศัลวัฒน์  
(ออกฉายต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๘)
นับตั้งแต่นั้น สินจัย หงษ์ไทย ก็กลายเป็นชื่อของนางเอก
สาวเนือ้ หอมทีม่ ภี าพยนตร์ผลงานออกมาสูส่ ายตาผูช้ มอย่างต่อเนือ่ ง
โดยเฉพาะช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๓๓ นั้น สินจัยมีผลงาน
ภาพยนตร์ออกมาตลอดทุกปี บทบาทที่เธอได้รับนั้นมักจะเป็นบท
ชีวิตที่เข้มข้น  อย่างในเรื่อง  หย่าเพราะมีชู้ (๒๕๒๘) น�้ำเซาะทราย
(๒๕๒๙) ช่างมันฉันไม่แคร์ (๒๕๒๙) อย่าบอกว่าเธอบาป (๒๕๓๐)
เป็นต้น  

สินจัย เปล่งพานิช
๑๕ กันยายน

เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ลานดารา
หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

หลังจากปี พ.ศ. ๒๕๓๓ บทบาทของสินจัยก็เปลีย่ นไปอยู่
ในโลกของละครโทรทัศน์เสียเป็นส่วนใหญ่ ท�ำให้ช่วง ๒๐ ปีที่ผ่าน
มา มีผลงานภาพยนตร์ของเธออยู่เพียงแค่ ๖ เรื่องเท่านั้น แต่ถึง
อย่างนั้นฝีมือการแสดงบนจอเงินอันเฉียบขาดของเธอก็ยังปรากฏ
ให้เห็นเป็นทีป่ ระจักษ์ จาก ๖ เรือ่ งดังกล่าว สินจัยสามารถคว้ารางวัล
ทางการแสดงมาได้ถึง ๓ เรื่อง จาก มหัศจรรย์แห่งรัก (๒๕๓๘)
อันดากับฟ้าใส (๒๕๔๐) และรักแห่งสยาม (๒๕๕๐)  โดย ๒ เรื่อง

แรกได้รางวัลพระสุรัสวดีสาขานักแสดงน�ำหญิงและผู้แสดงสมทบ
หญิงยอดเยี่ยมตามล�ำดับ ส่วนรักแห่งสยามนั้น   เป็นการกลับมา
แสดงภาพยนตร์ในรอบ ๖ ปีของเธอ ที่ได้รับค�ำชื่นชมอย่างมากมาย
จนคว้ารางวัลนักแสดงน�ำหญิงยอดเยีย่ มมาได้จากหลายสถาบัน เช่น
รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง รางวัลสตาร์พิกส์อวอร์ด เป็นต้น
ปัจจุบัน สินจัย ยังคงมีผลงานออกมาสู่สายตาผู้ชมอยู่
เสมอ นับเป็นดาวค้างฟ้าอีกดวงหนึ่งที่ยังคงเจิดจรัสอยู่ในวงการ
บันเทิงมาอย่างยาวนานกว่า ๓๐ ปี โดยผลงานภาพยนตร์เรือ่ งล่าสุด
คือ ใคร...ในห้อง (๒๕๕๓) ที่เธอรับบทบาทแม่ผู้มีลูกชายที่ขังตัวเอง
อยู่ในห้องมานานถึง ๕ ปี

ผลงานภาพยนตร์

สายสวาทยังไม่สิ้น (๒๕๒๕) สัญชาติราชสีห์ (๒๕๒๖) นักเลงข้าวนึ่ง
(๒๕๒๖) กตัญญูประกาศิต (๒๕๒๖) พ่อตาจิ๊กโก๋ (๒๕๒๖) เทพบุตร
สลัม (๒๕๒๖) มนต์รักนักเพลง (๒๕๒๗) ไฟชีวิต (๒๕๒๗) ไม้เรียว
หัก (๒๕๒๗) ช่างร้ายเหลือ (๒๕๒๗) มังกรลายไทย (๒๕๒๗)
๑๐ คงกระพัน (๒๕๒๗) สัจจะมหาโจร (๒๕๒๗) สาวน้อยร้อยรัก
(๒๕๒๗) ไอ้หนุ่มรถอีแต๋น (๒๕๒๗) ผู้ใหญ่สิงห์ก�ำนันเสือ (๒๕๒๗)
เพลิงพิศวาส (๒๕๒๗) นวลฉวี (๒๕๒๘) กัลปังหา (๒๕๒๘) หงส์ฟ้า
(๒๕๒๘) ทรายสะท้อนแสง (๒๕๒๘) หย่าเพราะมีชู้ (๒๕๒๘) ลูกทุ่ง
เสียงทอง (๒๕๒๘) คุณหญิงตราตั้ง (๒๕๒๘) แม่ (๒๕๒๘) ลูกทุ่ง
ฮอลิเดย์ (๒๕๒๙)สะแกกรัง (๒๕๒๙) ไปไม่ถึงดวงดาว (๒๕๒๙)
น�้ำเซาะทราย (๒๕๒๙) หักเหลี่ยมแดร็กคูล่า (๒๕๒๙) ปลายทาง
ฉิมพลี (๒๕๒๙) ช่างมันฉันไม่แคร์ (๒๕๒๙) แสงสูรย์ (๒๕๒๙)
สะใภ้ (๒๕๒๙) ผัวชั่วคราว (๒๕๓๐) ฉันผู้ชายนะยะ (๒๕๓๐)
พลอยทะเล (๒๕๓๐) ฉันรักผัวเขา (๒๕๓๐) ไฟซ่อนเชื้อ (๒๕๓๐)
สายน�้ำไม่ไหลกลับ (๒๕๓๐) อย่าบอกว่าเธอบาป (๒๕๓๐) ไฟหนาว
(๒๕๓๐) ทาสอารมณ์ (๒๕๓๐) ภุมรีสีทอง (๒๕๓๑) ครั้งเดียวก็เกิน
พอ (๒๕๓๑) วิวาห์จ�ำแลง (๒๕๓๑) ตะลุยโรงหมอ (๒๕๓๑) ซอสาม
สาย (๒๕๓๑) อุบัติโหด (๒๕๓๑) รักด้วยชีวิต (๒๕๓๑) รักข้างแรม
(๒๕๓๒) รักเถอะถ้าหัวใจอยากจะรัก (๒๕๓๓) Air America (๒๕๓๓)
เฮโรอีน (๒๕๓๗) มหัศจรรย์แห่งรัก (๒๕๓๘) อันดากับฟ้าใส (๒๕๔๐)
สุริโยไท (๒๕๔๔) รักแห่งสยาม (๒๕๕๐) ใคร...ในห้อง (๒๕๕๓)

วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ศกนี้  
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก สินจัย เปล่งพานิช
มาพิมพ์รอยมือรอยเท้าที่ลานดารา 
หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา และร่วมพูดคุยถึง
ประสบการณ์การท�ำงานในวงการภาพยนตร์
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดได้ที่
หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)
๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ ต่อ ๑๑๑

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๔ ตุลาคม

วันอนุรกั ษ์ภาพยนตร์ไทย

ของคนรุ่นใหม่

หากได้ตดิ ตามข่าวของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) อย่าง
ต่อเนื่อง หลายคนคงจะทราบว่า วันที่ ๔ ตุลาคม ปีที่ผ่านมา เราได้เริ่ม
ประกาศขึ้นทะเบียนภาพยนตร์จ�ำนวน ๒๕ เรื่องเป็นมรดกภาพยนตร์
ของชาติ ประเดิมเป็นปีแรก และในปีนี้ การขึน้ ทะเบียนมรดกภาพยนตร์
ของชาติ ก็ก�ำลังจะมีขึ้นเป็นปีที่ ๒ ซึ่งจะจัดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ในวันที่ ๔ ตุลาคม อีกเช่นเดียวกัน
ค�ำถามคือ ท�ำไมต้อง ๔ ตุลาคม
ย้อนกลับไป ๑๑๒ ปีก่อน พ.ศ. ๒๔๔๓ หลักฐานบางอย่าง
บ่งบอกว่า กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม
ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่ริเริ่มถ่ายท�ำภาพยนตร์ตั้งแต่ปีนั้นเป็นอย่าง
น้อย ๒๓ ปีต่อมา พ.ศ. ๒๔๖๖ “นางสาวสุวรรณ” ภาพยนตร์เรื่องแรก
ที่น�ำแสดงโดยคนไทย สร้างโดยทีมงานจากฮอลลีวู้ดออกฉาย ๔ ปีต่อมา
พ.ศ. ๒๔๗๐ “โชคสองชั้น” ภาพยนตร์เรื่องแรกของไทยออกฉาย และ
อีก ๕ ปีต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๕ “หลงทาง” ภาพยนตร์เสียงเรื่องแรกของ
ไทยออกฉาย
ทั้ ง หมดนี้ ถื อ เป็ น หมุ ด หมายส� ำ คั ญ ของประวั ติ ศ าสตร์
ภาพยนตร์ไทย แต่ปัจจุบัน กลับเหลือเพียงข้อความบอกเล่าและภาพ
นิ่ง ไม่มีโอกาสแม้แต่วินาทีเดียวที่จะได้ท�ำหน้าที่ที่แท้จริง คือการเคลื่อน
ไหวให้คุณรุ่นหลังได้ชื่นชมกัน เราจึงได้แต่เฝ้าฝันเอาถึงภาพเหตุการณ์
ในหนังเรื่องแรกทั้งหลายเหล่านี้และหนังเรื่องส�ำคัญอื่น ๆ ที่หายสาบสูญไปกันหมด ราวกับไม่เคยมีอยู่จริง
ในขณะที่ภาพยนตร์ที่มีอายุเก่าแก่กว่า อย่างภาพยนตร์เรื่อง
แรก ๆ ทีฉ่ ายบนโลกใน ปี พ.ศ. ๒๔๓๘  ของพีน่ อ้ งลูมแิ อร์ หรือภาพยนตร์
บันทึกการเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ ๕ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ที่เคย
ได้รับการเก็บไว้เป็นอย่างดีในต่างประเทศ ปัจจุบัน กลับหาดูได้อย่าง
ง่ายดายบนเว็บไซต์ YouTube
สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะความคิดเรื่องการอนุรักษ์ภาพยนตร์
นั้นเกิดขึ้นในฝั่งยุโรป ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๑  เมื่อ เบเลสลอว์ มาตุสซิวสกี
ช่างถ่ายภาพชาวโปแลนด์ได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก ๆ เพื่อเรียกร้องให้
มีการจัดเก็บภาพยนตร์ ก่อนที่อีกสามสิบกว่าปีต่อมา จะเริ่มเกิดหอ

ภาพยนตร์ขึ้นมากมายทางฝั่งตะวันตก ในขณะที่เมืองไทย นับตั้งแต่
วันแรกที่ภาพยนตร์ถือก�ำเนิดบนแผ่นดินนี้ ความคิดเรื่องการอนุรักษ์
ภาพยนตร์กลับเป็นเรื่องที่ถูกปล่อยปละละเลยมาโดยตลอด ล่วงเลยมา
จนถึงช่วงสงครามโลก ที่มีส่วนท�ำให้ภาพเคลื่อนไหวทางประวัติศาสตร์
ของเราต้องสูญหายไปพร้อมกับหายนะของสงคราม
จนกระทั่งวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙  คณะอนุกรรมการ
การสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยองค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีพระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงเป็นประธาน ได้มีมติเสนอให้ หอสมุดแห่ง
ชาติเปิดแผนกเก็บรักษาฟิล์มภาพยนตร์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้ยุวชนได้เข้าศึกษาค้นคว้าอย่าง
สะดวก โดยองค์ประธานและอนุกรรมการบางท่าน ได้แสดงเจตนาจะ
บริจาคฟิล์มภาพยนตร์ที่ส�ำคัญจ�ำนวนหนึ่งประเดิมแก่หอสมุดด้วย ซึ่ง
ถือเป็นครั้งแรกที่ความคิดเรื่องการอนุรักษ์ภาพยนตร์ในเมืองไทยได้เกิด
ขึ้นอย่างจริงจังและเผยแพร่สู่สาธารณะ
แม้ความจริงแล้ว จะต้องรอนานเกือบ ๑๘ ปี กว่าที่จะเกิด
หน่วยงานขึ้นมาท�ำหน้าที่นี้ แต่ความส�ำคัญของวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๐๙ ก็ยงั คงอยู  ่ ในฐานะเป็นจุดเริม่ ต้นให้ผคู้ นในเมืองไทยได้ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ที่ถูกเพิกเฉยมาเป็นเวลานาน
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้น
จากความคิดดังกล่าวอย่างปฏิเสธไม่ได้ เรียกได้ว่า เป็นลูกหลานของมติ
คณะอนุกรรมการชุดนี้โดยตรง จึงได้ก�ำหนดให้วันที่ ๔ ตุลาคมของทุกปี
เป็น วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย เพื่อเป็นการคารวะในเจตนารมณ์ของ
ผู้ที่มาก่อน และยังได้สานต่อความคิดเรื่องการอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยให้
เป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยการขึ้นทะเบียนภาพยนตร์ที่มีความส�ำคัญให้
เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ โดยประกาศรายชือ่ ในวันอนุรกั ษ์ภาพยนตร์
ไทยนี้
วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ภาพยนตร์ส�ำคัญอีก ๒๕ เรื่อง
จะได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ในวัน
ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์  ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  เป็นหลัก
ประกันว่าจะไม่เกิดการสูญหายไปอย่างง่ายดายเหมือนที่แล้วมา

มิตร ชัยบัญชา จากแฟนหนังไทยไปนาน
ถึง ๔๒ ปี นับเป็นช่วงเวลาทีย่ าวนานเทียบเท่ากับ
อายุของคนวัยกลางคนคนหนึง่ แต่การเสียชีวติ
ของมิตรก็ท�ำให้เขายังคงอยู่ตลอดมาในฐานะ
เรื่องเล่าของประเทศที่ได้รับการกล่าวขานจาก
รุน่ สูร่ นุ่ ไม่มใี ครในยุคมิตรทีไ่ ม่รจู้ กั เรือ่ งราวของ
พระเอกหนังไทยผูย้ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ แห่งยุค แต่ “มิตร”
ของรุ่นใหม่ในวันนี้จะอยู่ในฐานะอะไร ลองไปฟัง
จากปากพวกเขากัน
ด.ญ. ชยาปณัช แก้วพวง

นักเรียนชั้น ม.๒ วิทยาลัยนาฏศิลป
“รู้ว่าเขาเป็นพระเอกหนังในสมัยก่อนค่ะ รู้จักจาก
ทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แล้วก็พ่อแม่เคยเล่าให้ฟังด้วยว่า
มีอุบัติเหตุระหว่างที่เขาถ่ายหนังเรื่องอินทรีแดงค่ะ ขึ้นไปถ่าย
บนเครื่องบิน แล้วเครื่องบินก็เป็นอะไรไม่รู้ เขาเลยตกลงมา
เสียชีวิต ก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นต�ำนาน เพราะที่บ้านก็พูดถึงเขา
ตั้งแต่ตอนเราเด็ก ๆ แต่ยังไม่เคยดูหนังของเขาค่ะ เคยแต่เห็น
หน้าจากพวกหนังตัวอย่างนิดหน่อย”

นที อารยวุฒิกุล  

นักเรียนชั้น ม. ๖ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
“รู้จักเขานิดหน่อยครับ รู้ว่าเขาเสียชีวิตจาก
การถ่ายหนัง และรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีความกล้า
แสดงเองโดยไม่ใช้สแตนด์อิน เพื่อการเล่นที่สม
บทบาท   เป็นฉากที่เขาแสดงอยู่บนเฮลิคอปเตอร์
บินอยู่บนอากาศ แล้วก็พลาดตกลงมา แต่ผมไม่ทราบ
ว่าเป็นหนังเรื่องอะไร
“ที่รู้จักก็เพราะว่า ตอนเด็ก ๆ อยู่ ผมเคยอ่าน
เจอในหนังสือพิมพ์ ว่าเขาเสียชีวิตได้ยังไง และคุณพ่อคุณ
แม่ก็พูดถึงบ่อย เพราะเขาชอบกันครับ แม่บอกว่าเป็น
พระเอกที่หล่อมาก เป็นขวัญใจของแม่แลย  แต่ผมเองยัง
ไม่เคยเห็นหน้าเขา  ไม่เคยดูหนังที่เขาแสดงเลยครับ”

วนิษฐา ศรีปรัชญากุล

นักเรียนชั้น ม.๖ โรงเรียนสตรีวิทยา
“ก็พอรู้จักค่ะ ประมาณว่าพ่อเคยพูดให้ฟัง เกี่ยวกับการ
ท�ำหนังมั้งคะ พอพ่อพูดแล้ว หนูก็ไปหาหนังสืออ่าน จ�ำ
ได้ว่าเขาท�ำหนัง เล่นหนัง แต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร รู้แต่เป็น
หนังเก่า เพชราก็เคยได้ยินชื่อ รู้ว่าเพชราสวยมาก
“หนูไม่เคยเห็นหน้าเขา หรือเคยเห็นแต่จ�ำ
ไม่ได้ก็ไม่รู้ เหมือนพ่อจะพูดว่าหนังที่เขาเล่นดี หลาย ๆ
เรือ่ งทีเ่ ล่นออกมาแล้วดี  หนูอยากรูก้ เ็ ลยไปสืบประวัติ แต่
ก็ไม่ได้จ�ำได้มากมาย เพราะ
ดูแค่คร่าว ๆ ผ่าน ๆ  
คุ้น ๆ ว่าเขาน่าจะเสีย
ชีวิตไปแล้วเพราะตก
เฮลิ ค อปเตอร์ ต อน
ถ่ายหนังค่ะ”

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

มิตร ชัยบัญชา

๖ ตุลาคม ร�ำลึก

เป็นประจ�ำทุกปี
ในช่วงต้นเดือนตุลาคม
ที่แฟนหนังไทยทุกยุคทุกสมัย
จะมีกิจกรรมร�ำลึกถึง
มิตร ชัยบัญชา
ผู้จากไปอย่างกะทันหัน
ในขณะถ่ายท�ำภาพยนตร์
เรื่องสุดท้ายของชีวิต
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ก็ไม่เคยลืมเลือนความยิ่งใหญ่
ของต�ำนานแห่งพระเอกหนังไทย
ผู้นี้เลยสักครั้ง
ในวันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ศกนี้
เราจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วม
ร�ำลึกถึงการจากไปของมิตร
ผู้ยังคงเป็นอมตะอยู่ในใจแฟน ๆ
ในงานร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา  
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป
โดยมีก�ำหนดการดังนี้

๑๐.๐๐ น. ชมภาพยนตร์ผลงานการแสดงของมิตร ชัยบัญชา เรื่อง
ทรชนคนสวย  (๒๕๑๐)
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
๑๔.๐๐ น. ชมการแสดงดนตรี เพลงดังหนังมิตร  พบกับบทเพลงไพเราะ
จากภาพยนตร์ของมิตร ชัยบัญชา โดยวงกาญจนะผลิน
๑๖.๐๐ น. ชมภาพยนตร์สารคดี อยู่กับมิตร  โดยบุญส่ง นาคภู่
๑๖.๓๐ น. รับมอบบทภาพยนตร์และบทละคร ของมิตร ชัยบัญชา
จาก กิ่งดาว ดารณี  (ก�ำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
โทร ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓

ของคนรุ่นใหม่
นนทรัฐ ไผ่เจริญ  

ผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรี
“เขาเป็ น พระเอกหนั ง ที่ ต ก
เครื่องบินเสียชีวิตขณะถ่ายท�ำภาพยนตร์
เรือ่ ง อินทรีทอง ครับ ผมรูจ้ กั ตัง้ แต่ตอนเด็ก
เพราะเคยดูรายการทีวีตอนที่เขาร�ำลึกถึงมิตร
ชัยบัญชา เลยรู้ว่าเขาเป็นพระเอกที่คนชื่นชอบกันมาก
แต่ยังไม่เคยดูหนังที่เขาแสดงเลยครับ”

กมลพรรณ จันทร์สมคอย

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“เคยได้ยนิ มาบ้างค่ะ ตามสือ่ โทรทัศน์
แต่ก็รู้จักแค่เรื่องอินทรีแดงเรื่องเดียว ที่เขา
เสียชีวิตจากการตกเครื่องบิน เพราะมือลื่น
หรืออะไรก็ไม่รู้  แต่ที่บ้านก็เคยพูดถึงเขานะคะ
ว่าเคยดูงานเขา”

ด.ช.สุพศิน ทรัพย์กลิ่น

นักเรียนชั้น ม.๑
โรงเรียนวัดท่าพูด
“คุณยายเคยบอกว่าเขา
เป็นนักแสดงที่เสียชีวิตไปแล้วครับ ตก
เครื่องบิน จากการถ่ายละครเรื่องอินทรีแดง”

กุลวีณา แพร่งสภา 

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยรังสิต
“เคยได้ยนิ แต่ชอื่ ตัง้ แต่ตอน ป.๔ - ป.๕ แล้ว
ค่ะ และเวลาที่พ่อและแม่เขาดูทีวีตอนที่มีหนังเก่า ๆ
มาฉาย เขาก็มักจะพูดกันว่าคนนั้นคนนี้แสดงดี แต่สู้
มิตร ชัยบัญชา ไม่ได้ ประมาณว่าคุณพ่อเขาชอบ
เป็นการส่วนตัว เราก็เลยรูจ้ กั ว่าเขาเป็นนักแสดงเรือ่ ง
อินทรีแดง ที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิต
เพราะอะไร”

๑๗ ตุลาคม

วันสรรพสาตร
หากท่านได้เคยมาเยือนเรา คงจะคุ้นตากับประติมากรรมสูงใหญ่
กลางลานกระเบื้องหน้าพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
ที่ยืนอยู่อย่างโดดเด่นและสง่าผ่าเผย ท่ามกลางประติมากรรม
บุคคลในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์อีกจ�ำนวนมากในรั้วของ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  
และหากการมาเยือนของท่านอยู่ในฐานะผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย ก็คงจะทราบดีว่า ลานกระเบื้องแห่งนั้นมีชื่อว่า ลาน
สรรพสาตร และประติมากรรมสูงใหญ่นนั้ คือ พระรูปของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ
ผู้ที่ทรงสถิตในฐานะ  “พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม”  
จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ พระอนุชาของในหลวงรัชกาล
ที่ ๕ ผู้นี้ ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในเชิงช่างคนส�ำคัญของสยามเมื่อครั้งที่
พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ ในทางภาพยนตร์ พระองค์ถือเป็นผู้ถ่ายท�ำภาพยนตร์รายแรกในสยาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็นอย่างน้อย และยังเป็น
ชาวสยามรายแรกที่จัดฉายภาพยนตร์เผยแพร่สู่สาธารณชนในปีเดียว
กันนั้นอีกด้วย

การจัดฉายภาพยนตร์ครัง้ นัน้ เกิดขึน้ เมือ่ พระองค์ได้ออกร้าน
ฉาย “หนังฝรัง่ ” ในงานวัดเบญจมบพิตร งานฉลองประจ�ำปีทยี่ งิ่ ใหญ่และ
คึกคักทีส่ ดุ ในกรุงเทพ โดยพระองค์เริม่ ออกร้านตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๓  ซึง่
เป็นปีแรกทีจ่ ดั งาน  และออกร้านเป็นเจ้าประจ�ำต่อเนือ่ งไปจนสิน้ รัชกาล
ด้วยพระเกียรติยศดังกล่าว หอภาพยนตร์ จึงได้จดั สร้างพระรูป
ประติมากรรมสรรพสาตรและประดิษฐานไว้บนลานหน้าพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ในโอกาสพระประสูติกาล ๑๕๐ ปี
และก�ำหนดให้วันที่ ๑๗ ตุลาคม ซึ่งเป็นวันประสูติของพระองค์ เป็นวัน
สรรพสาตร ตั้งแต่ปีนั้น รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมวางพานพุ่มบูชาและ
ดอกไม้เพื่อสักการะพระรูปฯ เป็นประจ�ำทุกปีในวันสรรพสาตรนี้ ครั้น
เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงได้ริเริ่มการจ�ำลองงานวัดเบญจบพิตร มาเป็นอีก
หนึ่งกิจกรรมในงานวันสรรพสาตร เพื่อร�ำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อ ๑๑๐ ปี
ก่อน ที่พระองค์จัดฉายภาพยนตร์ครั้งแรกอันถือเป็นหมุดหมายส�ำคัญ
ของการฉายภาพยนตร์ในเมืองไทย และยังถือเป็นงานรืน่ เริงประจ�ำปีของ
หอภาพยนตร์ ไปในตัวอีกด้วย
พุธที่ ๑๗ ตุลาคม ศกนี้ วาระแห่งพระประสูติกาลของ
พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม จะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง หอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมเพือ่
ร�ำลึกถึงดวงพระวิญญาณของพระองค์ ในงานวันสรรพสาตร ครั้งที่ ๖
ณ ลานสรรพสาตร หน้าพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ - ๔ ต่อ ๑๑๑ หรือทาง thaifilmarchive@
gmail.com

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๒๐ ตุลาคม วันหนังบ้าน ครัง้ ที่ ๕

“หนังบ้านไทยในเพือ่ นบ้าน”

๒๗ ตุลาคม

วันมรดกโสตทัศน์โลก
Audiovisual Heritage Memory ? The Clock is Ticking.
มรดกความทรงจ�ำด้านโสตทัศน์ไม่คอยท่า วันเวลาไม่คอยใคร
ค�ำขวัญวันมรดกโสตทัศน์โลก พ.ศ.๒๕๕๕

การถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่นในครอบครัว
หรือที่เรียกกันว่า” หนังบ้าน” นั้น เกิดขึ้นในประเทศไทย
มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ เมื่อมีผู้สั่งภาพยนตร์
ขนาดเล็กส�ำหรับครอบครัวเข้ามาจ�ำหน่าย
และเป็นที่นิยมมากขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๖
เมื่อมีการผลิตฟิล์มภาพยนตร์ขนาด ๑๖ มม.
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๗ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระราชนิยมในภาพยนตร์สมัครเล่นเป็นอย่างยิ่ง ได้โปรดฯ ให้จัดตั้งสมาคม
ภาพยนตร์สมัครเล่นแห่งสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓
จึงเกิดมีผู้สนใจถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่น เข้าร่วมเป็นสมาชิกจ�ำนวนมาก
และในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีการผลิตฟิล์มภาพยนตร์ขนาด ๘ มม. ออก
จ�ำหน่าย รวมทั้งกล้องและอุปกรณ์อื่น ๆ มีราคาถูกลง ท�ำให้ความนิยม
ในหนังบ้านนั้นแพร่หลายไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะในช่วงหลังสงคราม
โลกครั้งที่ ๒  
แม้ปัจจุบัน การถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่นจะอยู่ในรูปแบบ
ของสื่อดิจิทัลที่ท�ำได้ง่ายและสามารถน�ำมาเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว
จนเกิดภาพยนตร์สมัครเล่นทั้งแบบส่วนตัวและไม่ส่วนตัวขึ้นมากมาย
มหาศาล แต่ ค วามส� ำ คั ญ ของหนั ง บ้ า นในอดี ต ก็ ยั ง คงอยู ่ ใ นฐานะ
เครื่องมือบันทึกประวัติศาสตร์  ชนิดที่มีอารมณ์ความรู้สึกชัดเจนอย่างที่
จดหมายเหตุอื่น ๆ ไม่สามารถทดแทนได้ หอภาพยนตร์ตั้งแต่เมื่อครั้ง
ยังเป็นหน่วยงานราชการเล็ก ๆ จึงยินดีรับมอบและแสวงหาหนังบ้าน
ของไทยมาตลอด  จนปัจจุบันเชื่อว่าหอภาพยนตร์ของไทยนั้นเก็บรักษา
หนังบ้านไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ไม่เพียงแต่เก็บรักษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ หอภาพยนตร์ยังได้ริเริ่ม
จัดกิจกรรมเพือ่ กระตุน้ ให้ผคู้ นเห็นความส�ำคัญของการอนุรกั ษ์หนังบ้าน
และน�ำหนังบ้านที่เราเก็บรักษาไว้ออกมาเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม
กัน  ในชือ่ ว่า “โครงการมหกรรมหนังบ้าน”  ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๕ วงการ

ภาพยนตร์สมัครเล่น ส่วนพระองค์ในพระบาท    สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

หนังบ้านทั่วโลกได้ก�ำหนดให้เสาร์ที่สองของเดือนสิงหาคมเป็น “วัน
หนังบ้าน” (Home Movie Day) และจัดกิจกรรมให้บุคคลทั่วไปน�ำ
หนังบ้านของแต่ละคนมาแบ่งปันกันชมในวันนั้น ก่อนที่วันหนังบ้าน
จะเปลี่ยนมาเป็นเสาร์ใดเสาร์หนึ่งของเดือนตุลาคมใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
และนับตัง้ แต่ปนี เี้ อง  เราก็ได้รว่ มจัดกิจกรรมวันหนังบ้านมาอย่างต่อเนือ่ ง
เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศทั่วโลก
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  วันหนังบ้านจะเวียนมาถึงอีกครั้งในวันเสาร์
ที่ ๒๐ สิงหาคมนี้ ในช่วงเวลาทีป่ ระเทศไทยก�ำลังตืน่ ตัวไปกับการก้าวเข้า
สูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน  หอภาพยนตร์จงึ ขอร่วมขบวนด้วยโปรแกรม  
“หนังบ้านไทยในเพื่อนบ้าน” โดยการน�ำหนังบ้านของคนไทยที่เคย
บันทึกภาพเหตุการณ์เมื่อครั้งไปเยือนเพื่อนบ้านอาเซียนในอดีต มา
เผยแพร่ให้ชมกัน ซึ่งหนังบ้านชุดส�ำคัญในโปรแกรมนี้คือ ภาพยนตร์
สมัครเล่นส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ ครัง้
ที่พระองค์เสด็จประพาสประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เมื่อ ปี พ.ศ.
๒๔๗๒ -  ๒๔๗๓
นอกจากนี้   ยังมีโปรแกรมพิเศษ “การค้นพบครั้งส�ำคัญใน
หนังบ้าน” ทีเ่ ราได้คน้ พบ พิธเี ปิดกีฬาแหลมทองครัง้ ที่ ๑ ในกรุหนังบ้าน
ของฉันท์ สุวรรณะบุณย์ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นการแข่งขันกีฬาประจ�ำ
อาเซียน ที่ปัจจุบันเรียกว่ากีฬาซีเกมส์ และยังได้พบภาพเคลื่อนไหว
ประวัติศาสตร์ของ อ.ศิลป์ พีระศรี ขณะที่ก�ำลังปั้นอนุสาวรีย์สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งนับเป็นภาพหายากของอาจารย์ฝรั่งแห่งชาว
ศิลปากรที่เราได้พบโดยบังเอิญ ในกรุหนังบ้านของครอบครัววิญญรัตน์
ขอเชิญทุกท่านมาร่วมชื่นชมภาพความทรงจ�ำแห่งยุคสมัยที่
ได้รับการบันทึกไว้ในสื่อภาพยนตร์สมัครเล่นเหล่านี้  และยังสามารถน�ำ
หนังบ้านของท่านมาเข้าคลินิครักษาหนังบ้านของเรา ได้ในงาน วัน
หนังบ้าน ครั้งที่ ๕ หนังบ้านไทยในเพื่อนบ้าน   ณ ภาพยนตร์สถาน
ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม
ศกนี้ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ - ๔ ต่อ ๑๑๑ หรือทาง thaifilmarchive@
gmail.com

อาจารย์ศิลป์ พีระศรี

กรุหนังบ้านของฉันท์ สุวรรณะบุณย์

กิจกรรมสุดท้ายของเดือนในวันที่ ๒๗ ตุลาคมนี  ้ เป็นกิจกรรม
ส�ำคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่เราจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๗ และถือเป็น
กิจกรรมระดับนานาชาติ  เนือ่ งในวัน “วันมรดกโสตทัศน์โลก” (World
Day for AV Heritage)
ที่มาของวันมรดกโสตทัศน์   เกิดขึ้นตั้งแต่ วันที่ ๒๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๒๓ เมื่อที่ประชุมใหญ่ขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ ๒๑ ที่กรุง
เบลเกรด มีมติรับรองการประกาศ “ข้อเสนอแนะว่าด้วยการพิทักษ์และ
อนุรกั ษ์บรรดาภาพเคลือ่ นไหว” ซึง่ ถือเป็นครัง้ แรกทีอ่ งค์การระดับสากล
มีข้อเสนอแนะให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของภาพเคลื่อนไหว อันหมาย
รวมถึง ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ แผ่นเสียง และแถบบันทึกเสียง
ผ่านไป ๒๕ พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การยูเนสโกได้ทบทวนข้อเสนอ
แนะดังกล่าว และพบว่าภาพเคลื่อนไหวหรือสื่อโสตทัศน์นั้น ก�ำลังตก
อยู่ในภาวะวิกฤติมากขึ้น จึงเริ่มก�ำหนดให้วันที่ ๒๗ ตุลาคม เป็น “วัน
มรดกโสตทัศน์โลก” ตั้งแต่ปีถัดไป คือปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้นานาชาติ
พร้อมใจกันจัดกิจกรรมให้มนุษยชาติตระหนักถึงวิกฤติการณ์ในครั้งนี้
ทันทีที่มีการประกาศจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วโลกในปี พ.ศ.
๒๕๔๙ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เมื่อครั้งยังเป็นหอภาพยนตร์
แห่งชาติก็ได้ร่วมจัดกิจกรรมนี้ในฐานะประเทศ “เปิดงาน” เพราะเริ่ม
งานก่อนประเทศอื่น ๆ  ในวันนั้น จนองค์การยูเนสโกน�ำไปเผยแพร่บน
เว็บไซต์ว่า “ท�ำพิธีเปิดเป็นประเทศแรกของโลก” โดยเราได้เป็นแกนน�ำ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน
ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ตั้งแต่
เก้าโมงเช้าถึงสี่ทุ่ม นอกจากนี้ ยังได้จัดท�ำ  “ข้อเรียกร้องว่าด้วยการ
ปกป้องและรักษามรดกโสตทัศน์แห่งชาติ”  เพื่อยื่นเสนอต่อรัฐบาลไทย  
และเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมลงชื่อสนับสนุนอีกด้วย
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะผู้จัดงานยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรม วัน
มรดกโสตทัศน์โลก ครั้งที่ ๒   ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมตลอดทั้งวันอีก
เช่นเคย แต่มีกิจกรรมหนึ่งที่ได้เริ่มท�ำในปีนี้ และกลายเป็นกิจกรรมหลัก
ของวันมรดกโสตทัศน์โลกในปีต่อ ๆ มานั่นคือ การติดตั้งแผ่นป้ายโลหะ

แสดงสถานทีต่ งั้ ของสือ่ โสตทัศน์ไทยทีส่ ำ� คัญในอดีต  โดยสถานทีใ่ นปีนนั้
คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม ซึง่ อดีตเคยเป็นทีต่ งั้ ของสถานี
โทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทย  
กิจกรรมติดตั้งแผ่นป้ายโลหะนี้ได้ด�ำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ปี
ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๑  น�ำแผ่นป้ายโลหะไปติดตั้ง ณ พระราชวังพญาไท ซึ่ง
เคยเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุกรุงเทพฯ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรก
ของไทย ปีที่ ๔ พ.ศ.  ๒๕๕๒ ติดตัง้ ณ วังบ้านดอกไม้ ซึง่ เคยเป็นทีป่ ระทับ
ของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก�ำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดา
แห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย และเป็นสถานทีท่ ดลองการรับและส่ง
วิทยุกระจายเสียงครั้งแรก ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๓ ติดตั้ง ณ โรงงานผลิต
ไอศกรีมตราไผ่ทอง อดีตเคยเป็นที่ตั้ง บ้านสะพานขาวของพี่น้องสกุล
วสุวัต ผู้ให้ก�ำเนิดภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก และยังเป็นที่ตั้งโรงถ่ายท�ำ
ภาพยนตร์ เ สี ย งเรื่ อ งแรกของไทย ซึ่ ง เป็ น ฝี มื อ ของพี่ น ้ อ งสกุ ล นี้ อี ก
เช่นเดียวกัน
จนกระทั่งปีที่แล้ว พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะผู้จัดงานวันมรดกโสตทัศน์โลก ครัง้ ที่ ๖ ตัง้ ใจจะน�ำแผ่นป้ายโลหะ ไปติดตัง้ ทีส่ ถานีรถไฟฟ้า
ใต้ดิน สถานีสุขุมวิท ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของโรงถ่ายภาพยนตร์เสียง ศรีกรุง
โรงถ่ายหนังเสียงมาตรฐานสากลแห่งแรกของไทย แต่กลับไม่ได้รบั ความ
ร่วมมือที่ดีจากเจ้าของสถานที่ ประกอบกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน
ช่วงเวลานัน้ จึงท�ำให้ตอ้ งเปลีย่ นรูปแบบจากงานเฉลิมฉลอง  มาเป็นการ
รวมพลังขนย้ายสื่อโสตทัศน์ที่ก�ำลังเสี่ยงต่อการถูกน�้ำท่วม ทั้งแผ่นเสียง
ที่กรมประชาสัมพันธ์ และฟิล์มภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์ ให้ได้อยู่ในที่
ที่ปลอดภัยแทน
๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ วันมรดกโสตทัศน์โลก ได้เวียนมา
ครบรอบให้รว่ มกันระลึกถึงความส�ำคัญของสือ่ โสตทัศน์อกี ครัง้ ปีนจี้ ะจัด
กิจกรรมที่ไหน ติดตั้งแผ่นป้ายโลหะที่ใด หรือจะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
อีกหรือไม่ ท่านผูเ้ ห็นความส�ำคัญของการอนุรกั ษ์สอื่ โสตทัศน์  โปรดคอย
ติดตาม

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๑๓ ตุลาคม ลานดารา

มารศรี - อรสา - จิระวดี

อิศรางกูร ณ อยุธยา

สามดวงดาวแห่งครอบครัวศิลปิน

ม.ล.สุดจิตร์ อิศรางกูร

ม.ร.ว.สุดใจ อิศรางกูร

คงมีเพียงไม่กี่ครอบครัวในเมืองไทย   ที่จะมีสมาชิกมากกว่าหนึ่งคนได้รับ
ชื่อว่าเป็นศิลปินอยู่ในวงการภาพยนตร์ นั่นจึงมีโอกาสน้อยยิ่งกว่าน้อย หากคิดจะหา
ครอบครัวสักครอบครัว ที่มีสมาชิกครบทุกคนโลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายมายานี้
ครอบครัวอิศรางกูร ณ อยุธยา คือหนึ่งในความน้อยแสนน้อยนั้น
คนแรกในราชสกุลอิศรางกูร ที่เข้าสู่วงการภาพยนตร์ไทย คือ ม.ล.สุดจิตร์  
อิศรางกูร  ซึง่ ไม่ได้มคี วามส�ำคัญเพียงแค่เป็นคนแรกในโลกมายาของราชสกุลนีเ้ ท่านัน้   
ม.ล.สุดจิตร์ยังอยู่ในฐานะนางเอกคนแรกของภาพยนตร์ไทยฝีมือคนไทยอีกด้วย
ภาพยนตร์เรือ่ งนัน้ คือ  “โชคสองชัน้ ”  ผลงานการสร้างของพีน่ อ้ งสกุลวสุวตั ออกฉาย
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ม.ล.สุดจิตร์ เป็นธิดาคนโตของ ม.ร.ว. สุดใจ อิศรางกูร และสะอาด
อิศรางกูร ณ อยุธยา ใช่เพียงแต่เธอเท่านั้นที่มีบทบาทในวงการภาพยนตร์ น้องชาย
ทั้งสองคนของนางเอกโชคสองชั้นผู้นี้ ก็ยังอยู่ในวงการเดียวกันในฐานะนักพากย์
คนรองคือ ม.ล.แจ่ม มีนามพากย์ว่า ขุนพล ส่วนคนสุดท้อง เป็นนักพากย์ผู้ยิ่งใหญ่
ที่สุดคนหนึ่งแห่งวงการภาพยนตร์ไทย เจ้าของฉายา “มนุษย์ ๖ เสียง” ม.ล.รุจิรา
อิศรางกูร
แต่ฉายามนุษย์ ๖ เสียง ที่กลายเป็นต�ำนานแห่งนักพากย์ ของ ม.ล. รุจิรา
นั้น ไม่ได้เกิดบนโลกภาพยนตร์ตั้งแต่แรก ฉายาเกียรติยศนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ ม.ล.รุจิรา
เป็นนักแสดงสลับฉากละครของคณะแม่เลือ่ น  การแสดงของม.ล. รุจริ า เป็นการแสดง
ที่พิเศษกว่าการแสดงประเภทอื่น เพราะเป็นการแสดงเพียงคนเดียว แต่กลับให้เสียง
เป็นผู้แสดงถึง ๖ คนได้อย่างแนบเนียน  ทั้ง เสียงยาย พ่อ แม่ พระเอก นางเอก และ
เด็ก และยังเต็มไปด้วยบทรัก บทตลก บทโศก บทบู๊  ยาวนานถึง ๒๐ นาที จนเป็นที่
ชื่นชอบของคนดูและได้รับการเล่าขานจากปากสู่ปาก สมญานามมนุษย์ ๖ เสียงจึง
เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันนั้น
ฉายานี้ส่งผลให้ ม.ล.รุจิรา ได้ก้าวจากการแสดงสลับฉากละคร มาแสดง
ละครชุดทางวิทยุ ก่อนทีจ่ ะได้รบั โอกาสพากย์หนังในโรงหนังศาลาเฉลิมนครเป็นทีแ่ รก

หนังเรือ่ งแรกคือหนังต่างประเทศเรือ่ ง “ศพอาบยา” โดยเจ้าของโรงใช้ฉายามนุษย์
๖ เสียงมาเป็นจุดขายโฆษณาอย่างยิง่ ใหญ่ จนคนดูพากันเข้ามาชมภาพยนตร์เรือ่ ง
นี้กันล้นหลามด้วยความนิยมในลีลาการพากย์  ซึ่งม.ล. รุจิรา ก็ไม่ได้ท�ำให้แฟน ๆ
ผิดหวัง ด้วยลูกล่อลูกชนที่แพรวพราวตลอดทั้งเรื่อง แม้จะต้องนั่งพากย์อยู่
คนเดียวก็ตาม
ชื่อของ ม.ล.รุจิรา จึงกลายเป็นชื่อที่การันตีความสุขให้กับแฟน ๆ
ภาพยนตร์นับตั้งแต่นั้น ไม่ว่าไปพากย์ที่ไหนก็จะมีคนเข้าชื่นชมจนแน่นโรงอยู่
เสมอ ครั้นเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ขึ้นในเมืองไทย เราประกาศสงครามกับ
อเมริกาและอังกฤษท�ำให้ไม่มหี นังฮอลลีวดู้ เข้ามาฉาย มีแต่หนังจากประเทศญีป่ นุ่
ซึ่งรัฐบาลในตอนนั้นเป็นพันธมิตร   ม.ล.รุจิราก็เป็นหนึ่งในผู้ท�ำหน้าที่พากย์หนัง
เหล่านั้น  
นอกจากความสามารถในการเป็นนักพากย์ ช่วงปลายสงครามโลก
ม.ล. รุจิรา ก็ยังโดดเด่นในฐานะนักแสดงละครเวทีที่มีชื่อเสียงอีกด้วย และช่วงนี้
เองที่เขาได้พบรักกับ มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา คู่ชีวิตและคู่ขวัญการพากย์ใน
เวลาต่อมา
มารศรี เข้าสู่เส้นทางนักแสดงตั้งแต่อายุ ๑๗ ปี เริ่มต้นจากการแสดง
จ�ำอวดร่วมกับ สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, อบ บุญติด, สมควร กระจ่างศาสตร์ ฯลฯ
ตระเวนตามโรงภาพยนตร์และตามต่างจังหวัด จนกระทั่งพบรักกับ ม.ล. รุจิรา
และหันมาแสดงละครเวที โดยมักได้รบั บทบาทเป็นนางเอก  ก่อนจะเข้ามาพากย์
ภาพยนตร์ร่วมกับม.ล.รุจิรา ในนามพากย์ “รุจิรา - มารศรี”
ความเข้าขากันของ รุจริ า - มารศรี ท�ำให้ทงั้ คูก่ ลายเป็นคูข่ วัญนักพากย์
ที่ครองใจแฟนหนังทั้งประเทศ ที่ร่วมพากย์กันมายาวนาน ทั้งหนังต่างประเทศ
และหนังไทยยุค ๑๖ มม. ผ่า นทั้งความสุขและความยากล�ำบากมาตลอด
เส้นทางการเป็นศิลปินนักพากย์ผู้ยิ่งใหญ่ ครั้งหนึ่ง ม.ล.รุจิราเคยได้รับเชิญไป
ประกวดการพากย์ที่สหรัฐอเมริกา และได้รับการตัดสินให้ชนะเลิศท่ามกลางผู้
เข้าร่วมแข่งขันถึง ๗๐ ประเทศ  นอกจากการพากย์ ทั้งคู่ยังปรากฏตัวเบื้องหน้า
ในฐานะนักแสดงอยู่บ่อยครั้ง  และให้ก�ำเนิดทายาทผู้มีสายเลือดศิลปิน ถึง ๓ คน
คือ อรสา จิระศักดิ์ และจิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา
พี่สาวคนโตอย่างอรสานั้น นับเป็นศิลปินที่มีความสามารถรอบด้าน
ทั้งนาฏศิลป์ ละครเวที หรือแม้กระทั่งเต้นแท็ปแดนซ์ อรสาเข้าสู่วงการครั้งแรก
ตัง้ แต่อายุ ๖ ขวบ ด้วยการรับบทน�ำในภาพยนตร์เรือ่ งแรกของรัตน์ เปสตันยี เรือ่ ง
“ตุ๊กตาจ๋า” ออกฉายเมื่อปี ๒๔๙๔   และเมื่อเรียนจบระดับมัธยม  ม.ล.รุจิรา ก็ได้
ส่งอรสาไปเรียนนาฏศิลป์ ที่มหาวิทยาลัยทาการะสุกะ ประเทศญี่ปุ่น ก่อนที่เธอ
จะกลับมาเป็นดาราแถวหน้าในวงการภาพยนตร์ไทย เริ่มด้วยบทนางเอกในช่วง
แรกอย่าง ม่านไข่มุก (๒๕๐๔) จอมใจเวียงฟ้า (๒๕๐๕)  เป็นต้น หลังจากนั้นจึง
พลิกมารับบทบาทอืน่ ทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มมากทีส่ ดุ คือการจับคูก่ บั ดอกดิน กัญญามาลย์
ในหนังเกือบทุกเรื่องของผู้ก�ำกับล้านแล้วจ้าคนนี้  
ส่วนน้องอีกสองคนนั้น ก็เป็นนักแสดงระดับที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการ
เช่นเดียวกัน จิระศักดิ์ในวัยหนุ่ม มีผลงานแสดงน�ำในภาพยนตร์หลายต่อหลาย
เรือ่ ง อย่างเช่น เงาราหู (๒๕๑๙) รักอุตลุต (๒๕๒๐) ชืน่ ชุลมุน (๒๕๒๑) ฯลฯ เช่น
เดียวกับจิระวดี ที่มีผลงานเด่น ๆ ในยุคก่อน อย่าง วัยอลวน (๒๕๑๙) ครูสมศรี
(๒๕๒๘) เพลงสุดท้าย(๒๕๒๘) ฯลฯ  ซึ่งปัจจุบัน  เธอก็ยังคงมีบทบาททั้งในฐานะ
นักแสดงและผู้ก�ำกับหญิงจอมแกร่งคนหนึ่งของวงการ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ในวัย ๗๗ ปี ได้รับการ
เชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง นับเป็นสิ่งยืนยันความ
สามารถของศิลปินอาวุโสท่านนี้ และเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศประจ�ำ
ครอบครัว อิศรางกูร ณ อยุธยา ครอบครัวแห่งศิลปินที่เจิดจรัสอยู่บนฟากฟ้า
ภาพยนตร์ไทยมาอย่างยาวนาน

เสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคมศกนี้

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก
คุณมารศรี คุณอรสา และคุณจิระวดี ตัวแทนของครอบครัว
อิศรางกูร ณ อยุธยา มาร่วมพิมพ์รอยมือรอยเท้า ณ ลานดารา
หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา และร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์
ในวงการภาพยนตร์ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถาม
รายละเอียดได้ที่หอภาพยนตร์
       (องค์การมหาชน)
              ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓
  ต่อ ๑๑๑

กันยายน โปรแกรมฉายภาพยนตร์เดือนกันยายน
๒๕๕๕ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เสาร์ที่ ๑ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
โปรแกรมภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม
จากเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๑๖

ซึ่งได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ ได้แก่
สาขาดุ๊ก (สารคดียอดเยี่ยม)
เพราะฉันต้องการที่ว่างของฉัน
ก�ำกับโดย ทิพย์ แซ่ตั้ง / ๓๗ นาที
สาขาช้างเผือก (ภาพยนตร์นสิ ติ -นักศึกษา ยอดเยีย่ ม)
กลับบ้าน / ก�ำกับโดย จิรัศยา วงษ์สุทิน / ๒๙ นาที
สาขาปยุต เงากระจ่าง (อนิเมชั่นยอดเยี่ยม)
นา / ก�ำกับโดย ไกรสิทธิ์ โภคสวัสดิ์ / ๘ นาที
สาขารัตน์ เปสตันยี (ภาพยนตร์บคุ คลทัว่ ไปยอดเยีย่ ม)
ไฟ-นัยน์-ตา / ก�ำกับโดย วุฒินท์ ชาญสตบุตร / ๓๐ นาที
สาขารัตน์ เปสตันยี ต่างประเทศ (ภาพยนตร์ต่าง
ประเทศยอดเยี่ยม)
Mon Amoureux / ก�ำกับโดย Daniel Metge / ๒๓ นาที

อาทิตย์ที่ ๒ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

อังคารที่ ๔ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เสาร์ที่ ๘ กันยายน เวลา ๑๕.๐๐ น.

พุธที่ ๑๒ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

อาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ใคร...ในห้อง (โปรแกรมผลงานสินจัย เปล่งพานิช)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย ภาคภูมิ วงศ์จินดา /
สร้างโดย บริษัทสหมงคล ฟิล์ม (อินเตอร์เนชั่นแนล)
จ�ำกัด
ความรักต่อลูกสุดหัวใจของนิดา ม่ายสาวใหญ่ทอี่ าศัยอยู่
กับต้น ลูกชายซึง่ ขังตัวอยูใ่ นห้องมานานถึง ๕ ปี แม้ทำ� ได้
เพียงสือ่ สารกันผ่านการเขียนข้อความลงกระดาษก็ตาม
แต่วนั หนึง่ การมาเยีย่ มบ้านของ ‘โดม’ ลูกค้าประจ�ำแผง
ดีวีดีเถื่อนของเธอ และเกิดอยากรู้อยากเห็นตัวจริงของ
ต้นเข้า จบลงด้วยความตาย ท�ำให้ห้องที่ปิดตายมานาน
นี้ถูกเปิดออก พร้อม ๆ กับฝันร้ายสุดสะพรึงที่นิดา
พยายามลืมมาตลอด ๕ ปี

กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา

นวลฉวี (โปรแกรมผลงานของสินจัย เปล่งพานิช)
๒๕๒๗ / ก�ำกับโดย บรรจง โกศัลวัฒน์ /
สร้างโดย บริษัท พูนทรัพย์โปรดักชั่น จ�ำกัด
จากคดีสะเทือนขวัญเมือ่ ปี ๒๕๐๒ กลายเป็นภาพยนตร์
ชีวิตเข้มข้นที่เปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง
หมอกับพยาบาลสาว ทีต่ อ่ มากลายเป็นศพและเขาคือผู้
ต้องสงสัยหมายเลขหนึง่ ในสายตาต�ำรวจ จากจุดเริม่ ของ
ความรักกลายเป็นอาฆาต เมื่อเธอผิดหวังที่เขาไม่คิดจะ
จริงจังกับเธอดัง่ ค�ำมัน่ เธอพร้อมท�ำทุกวิถที างเพือ่ ให้เขา
เป็นของเธอคนเดียว ส่วนเขาก็พร้อมท�ำทุกวิธเี พือ่ ให้เธอ
ออกไปจากชีวิตเขาเช่นกัน  

พลอยทะเล (โปรแกรมผลงานสินจัย เปล่งพานิช)
๒๕๓๐ / ก�ำกับโดย เชิด ทรงศรี /
สร้างโดย เชิดไชยภาพยนตร์
ในเกาะกลางทะเล หนุม่ ชาวเกาะแสนยากจนรักกับสาว
สวย แต่ความรักของทั้งคู่ถูกกีดกันโดยครอบครัวของ
ฝ่ายหญิง ทีอ่ ยากให้หญิงสาวได้แต่งงานกับคนทีร่ วยกว่า
ในขณะที่น้องสาวของเธอหลงรักชายหนุ่มอย่างจริงใจ
วันหนึ่งชายหนุ่มพบพลอยใต้ท้องทะเล เขาจึงน�ำไปให้
สาวคนรัก ก่อนที่เขาจะถูกท�ำร้ายบาดเจ็บสาหัส และ
หายตัวไปจากเกาะ หญิงสาวย้ายไปอยู่บนฝั่ง และ
แต่งงานกับลูกชายเจ้าของเรือ  

พุธที่ ๕ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
Spring of Korean Peninsula

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
โปรแกรมภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม
๒๔๘๔ / ก�ำกับโดย Lee Byeong-Il /
จากเทศกาลภาพยนตร์สั้นนานาชาติ
สนับสนุนโดย หอภาพยนตร์เกาหลีใต้
Clermont Ferrand
Wild Life - Une vie sauvage / แคนาดา / ๑๔ นาที (ภาษาเกาหลี ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
ภาพยนตร์เกาหลีเรือ่ งเยีย่ มทีถ่ กู สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยญีป่ นุ่
Posledny autobus / สโลวาเกีย / ๑๖ นาที
เข้ายึดครอง ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ เมือ่ โปรดิวเซอร์
The Pub /สหราชอาณาจักร / ๗ นาที
ภาพยนตร์
ไ ด้ รู ้ จั ก กั บ เพื่ อ นน้ อ งสาวคนสวย เขาไม่
La France qui se lève tôt / ฝรั่งเศส / ๒๒ นาที
สามารถจะหาบทให้เธอเล่นในภาพยนตร์เรื่องใหม่ได้
Guest / เกาหลีใต้ / ๒๐ นาที
เขาจึงฝากเธอเข้าท�ำงานที่บริษัทแผ่นเสียงแทน ความ
A Morning Stroll / สหราชอาณาจักร / ๗ นาที
สั
ม พั น ธ์ ข องทั้ ง คู ่ เ ติ บ โตมากขึ้ น จนกระทั่ ง ผู ้ ก� ำ กั บ
Curfew / สหรัฐอเมริกา / ๑๙ นาที
ภาพยนตร์
เลือกเธอไปเล่นเป็นนางเอก ปัญหาจึงเกิดขึน้
La Sole, entre l’eau et le sable / ฝรั่งเศส / ๑๖ นาที
Tuba Atlantic / นอร์เวย์ / ๒๕ นาที
พฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
il Capo / อิตาลี / ๑๕ นาที

จันทร์ที่ ๓ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ตะวันเพลิง

(โปรแกรมร�ำลึกคมน์ อรรฆเดช และ อรรถพร ไทยหิรญ
ั )
๒๕๓๐
/
ก�
ำ
กั
บ
โดย
คมน์
อรรฆเดช
/
ทับทิมโทน (โปรแกรมร�ำลึกคมน์ อรรฆเดช)
สร้างโดย บริษัทโคลีเซียม ฟิล์ม จ�ำกัด
๒๕๒๘ / ก�ำกับโดย คมน์ อรรฆเดช /
คณะนักล่าสัตว์จากกรุงเทพฯ น�ำโดยหนุ่มใจโหดเข้ามา
สร้างโดย บริษัทโคลีเซียม ฟิล์ม จ�ำกัด
ราชธิดาองค์เดียวแห่งมิตรประเทศผูล้ ภี้ ยั การเมืองมาอยู่ สร้างความวุ่นวายในเมืองชายป่าอันเงียบสงบ เริ่มจาก
เมืองไทย พร้อมด้วยทับทิมโทนอันมีมลู ค่ามหาศาลพอที่ ล่าวัวพลัดฝูงของสาวบ้านไร่ผู้ไม่เกรงกลัวใคร เมื่อรู้ว่า
จะเป็นทุนในการกอบกูเ้ อกราชคืนมา กลับถูกไล่ลา่ จาก เป็นฝีมือใคร การทวงถามจนถึงขู่ฟ้องต�ำรวจ ท�ำให้เธอ
ฝ่ายกบฏซึ่งส่งทหารมาชิงตัวเจ้าหญิงไป ฝ่ายไทยจึงส่ง ถูกคุกคามไม่ลดละ ยิง่ เธอฮึดสู้ ก็ยงิ่ ถูกตอบโต้ดว้ ยความ
นายต�ำรวจหนุ่มมือดีพร้อมทีมทหารรับจ้าง เข้าช่วยชิง รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนบ้านไร่แห่งนี้ลุกเป็นไฟ
ตัวเจ้าหญิงพร้อมทั้งกวาดล้างกองก�ำลังกบฏถึงที่มั่นให้
ศุกร์ที่ ๗ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
สิ้นซาก
ชู้ (โปรแกรมพิเศษเนื่องในวันก�ำเนิดหอภาพยนตร์)
๒๕๑๕ / ก�ำกับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ /
สร้างโดย วิษณุศิษย์ (ภาษาไทย ค�ำบรรยายอังกฤษ)
เนือ่ งในวันก�ำเนิดหอภาพยนตร์แห่งชาติ หอภาพยนตร์ฯ
จึงจัดฉายภาพยนตร์เรือ่ งแรกทีท่ างหอภาพยนตร์ฯได้รบั
บริจาค ซึง่ ได้แก่ภาพยนตร์ไทยเรือ่ งดังเรือ่ ง ชู้ โดยได้รบั
บริจาคจากผูก้ ำ� กับเปีย๊ ก โปสเตอร์ ในวันที่ ๑๐ กันยายน
๒๕๒๗ ปัจจุบนั ฟิลม์ ภาพยนตร์เรือ่ งชู้ ฉบับสมบูรณ์กย็ งั
ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่หอภาพยนตร์ฯ เป็นเวลากว่า
๒๘ ปี

ประจ�ำเดือนกันยายน “ร�ำลึกคมน์ อรรฆเดช”
ผู้สร้าง ผู้ก�ำกับ และนักแสดง ที่สร้างสรรค์ผลงาน
ภาพยนตร์บู๊ที่ยังอยู่ในใจของแฟน ๆ ภาพยนตร์ไทย
โดยมี บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรมาเล่า
เรื่องราวต่าง ๆ ของคมน์ อรรฆเดช

อาทิตย์ที่ ๙ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
ต�ำรวจเหล็ก (โปรแกรมร�ำลึกคมน์ อรรฆเดช)
๒๕๒๙/ ก�ำกับโดย คมน์ อรรฆเดช /
สร้างโดย บริษัทโคลีเซียม ฟิล์ม จ�ำกัด
นักข่าวสาวหัวเห็ดตามติดวีรกรรมของนายต�ำรวจหนุ่ม
จอมบู๊อย่างไม่ลดละ จนกระทั่งได้เข้ามาพัวพันกับคดี
ฆาตรกรรมเจ้าพ่อแชร์สองพันล้าน โดยมีพยานปาก
ส� ำ คั ญ เป็ นนั ก ร้ อ งสาวคนดั ง ฝ่ า ยนั ก ร้ อ งสาวคิ ด จะ
แบล็คเมล์ผู้อยู่เบื้องหลังคดีนี้ ท�ำให้เธอตกเป็นเป้า
สั ง หารเสี ย เอง นายต� ำ รวจจอมบู ๊ จึ ง ต้ อ งท� ำ หน้ า ที่
คุ้มครองเธอ พร้อม ๆ กับรวบรวมหลักฐานเพื่อน�ำตัว
คนผิดมารับโทษให้จงได้

จันทร์ที่ ๑๐ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ลูกขวาน (โปรแกรมร�ำลึกคมน์ อรรฆเดช)
๒๕๒๐ / ก�ำกับโดย คมน์ อรรฆเดช /
สร้างโดย บริษัทโคลีเซียม ฟิล์ม จ�ำกัด
ในถิ่นนักเลง เมื่อผู้เป็นพ่อเสียชีวิต บุตรชายของเขาจึง
ต้องมาแบกภาระทัง้ บุญคุณและความแค้น ทีพ่ อ่ ของเขา
ได้สร้างไว้ รวมทั้งอาวุธขวานที่พ่อของเขาได้ใช้ในการ
ปราบปรามกลุ่มนักเลง เรื่องยิ่งยุ่งเมื่อเขามาตกหลุมรัก
ลูกสาวศัตรูตัวยงของพ่อเขาเอง

อังคารที่ ๑๑ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
Nodo Jiman (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๔๒ /  ก�ำกับโดย Izutsu Kazuyuki /
สนับสนุนโดย มูลนิธญ
ิ ปี่ นุ่ (ภาษาญีป่ นุ่ ค�ำบรรยายไทย)
“โนโดะ จิมัง” เป็นรายการประกวดร้องเพลงทาง
โทรทัศน์ทเี่ ก่าแก่และปัน้ นักร้องชือ่ ดังของญีป่ นุ่ ขึน้ อย่าง
มากมาย นักร้องบ้านนอกทุกคนจึงต่างเตรียมพร้อม
ส�ำหรับการประกวดอันน่าตื่นเต้นรายการนี้ ที่เปรียบ
เสมือนเส้นทางพาพวกเขาไปสู่ดวงดาว

พฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

จันทร์ที่ ๑๗ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

North by Northwest (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

2 Perdidos Numa Noite Suja

๒๕๐๒ / ก�ำกับโดย Alfred Hitchcock / ลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์ โ ดย บริ ษั ท แคททาลิ ส ต์ อั ล ลายแอนซ์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (ภาษาอังกฤษ บรรยายภาษาไทย)
เรื่องราวของโรเจอร์ โอ. ทรอนฮิลล์ นักโฆษณาหนุ่ม
ผู้หนีรอดจากการถูกอุ้มฆ่าด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าเขา
เป็นสายลับ เขาจ�ำเป็นต้องตามหาสายลับตัวจริงมาเพือ่
เคลียร์ตวั เองจากข้อหาฆาตกรรมนักการทูตขององค์การ
สหประชาชาติให้ได้   แม้ว่ามันจะท�ำให้ถูกไล่ล่าอย่าง
ดุเดือดจากทางการและบรรดาแก๊งสเตอร์ก็ตาม

ศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
พยัคฆ์ยี่เก (โปรแกรมร�ำลึกคมน์ อรรฆเดช)               
๒๕๒๖ / ก�ำกับโดย คมน์ อรรฆเดช /
สร้างโดย บริษัทโคลีเซียม ฟิล์ม จ�ำกัด
ครั้งแรกครั้งเดียวที่น�ำ ๓ พระเอกแห่งเอเชียมาประทะ
กัน สรพงษ์ รับบทพระเอกลิเกที่ออกล้างแค้นแทนลุง
เจ้าของคณะลิเก ซึง่ ถูกฆ่าตายโดยมือสังหารจากฮ่องกง
ซึ่งรับบทโดย ฉีเส้าเฉียน แถมยังจับตัวนางเอกลิเกไป
ด้วยเพือ่ แลกกับเพชรทีม่ คี นขโมยมาฝากลุงไว้ โดยทีเ่ ขา
ได้รบั ความช่วยเหลือจากสองต�ำรวจสากล ซึง่ หนึง่ ในนัน้
รับบทโดยเดวิด เจียง

เสาร์ที่ ๑๕ กันยายน เวลา ๑๓.๓๐ น.
กิจกรรมลานดารา : สินจัย เปล่งพานิช

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติอย่างสูง
จาก สินจัย เปล่งพานิช มาพิมพ์รอยมือรอยเท้าที่ลาน
ดารา หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา และร่วมพูดคุยถึง
ประสบการณ์การท�ำงานในวงการภาพยนตร์ ผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

พฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
สายสวาทยังไม่สิ้น (โปรแกรมผลงานสินจัย เปล่งพานิช)

๒๕๒๕ / ก�ำกับโดย แจ๊สสยาม /
สร้างโดย บริษัทไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
ชายหนุ่มลูกเลี้ยงถูกเรียกกลับมาเพื่อดูแลธุรกิจของ
เศรษฐี สร้างความไม่พอใจให้บตุ รชายคนโตทีน่ สิ ยั ไม่เอา
ถ่านอย่างมาก เขายังเป็นทีห่ มายปองของบุตรีเศรษฐี ที่
คอยให้กำ� ลังใจเขา ผลงานการแสดงเรือ่ งแรกของสินจัย
เปล่งพานิช

ศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
The Girl With the Dragon Tattoo

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย Niels Arden Oplev /
สนับสนุนโปรแกรมโดย โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ
(ภาษาสวีดิช ค�ำบรรยายไทย)  
ลิสเบธ สาวนักล้วงข้อมูลผู้มีร่างกายเต็มไปด้วยรอยสัก
ถูกว่าจ้างจาก มิคาเอล นักข่าวหนุ่มใหญ่ ให้ช่วยกันหา
เบาะแสการหายตัวไปของทายาทมหาเศรษฐี ระหว่าง
การท�ำงาน ทั้งคู่กลับพบเงื่อนง�ำที่ซับซ้อนและเต็มไป
ด้วยความเกลียดชังอันน่าสะพรึงกลัว

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๕ / ก�ำกับโดย Jose Joffily / สนับสนุนโปรแกรม
โดย สถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�ำประเทศไทย
(ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
เรื่องราวของสองผู้อพยพผิดกฎหมายชาวบราซิล โตโญ่
ชายแสนดี ผู้ต้องการกลับบ้านเกิดเพราะมีชีวิตที่ไม่
ประสบความส�ำเร็จในอเมริกา กับ ปาโก้ ทอมบอยจอม
ก้าวร้าว ผูอ้ ยากเป็นป็อปสตาร์ชอื่ ดัง ความแตกต่างของ เสาร์ที่ ๒๒ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
ทั้งคู่น�ำไปสู่เรื่องราวที่รุนแรงและเจ็บปวดอย่างไม่คาด
เสือภูเขา (โปรแกรมร�ำลึกคมน์ อรรฆเดช)
คิด
๒๕๒๒ / ก�ำกับโดย คมน์ อรรฆเดช /
สร้างโดยโดย บริษัทโคลีเซียม ฟิล์ม จ�ำกัด
อังคารที่ ๑๘ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
หนุ่มชาวเขาเผ่าแม้วได้ชื่อว่าเป็นเสือภูเขาด้วยความ
ข้ามากับพระ (โปรแกรมร�ำลึกคมน์ อรรฆเดช)
เก่งกาจรอบด้าน ต้องออกตามล่ามูเซอด�ำคู่แค้นที่มา
๒๕๒๗ / ก�ำกับโดย คมน์ อรรฆเดช /
พรากเมียเขา รวมทั้งบุกปล้นฆ่าคนในหมู่บ้านแม้วจน
สร้างโดยโดย บริษัทโคลีเซียม ฟิล์ม จ�ำกัด
วอดวาย ระหว่างทางเขาต้องหนีการไล่ล่าจากทั้งทหาร
หนุ่มพเนจร หนีการไล่ล่าจากเหล่าร้ายจนมาพบพระ รั บ จ้ า ง และแม้ว นักล่า มือพระกาฬ โดยมีส าวแม้ว
ธุดงค์รปู หนึง่ จึงเข้ามาขอฝากตัวเป็นศิษย์หวังพึง่ ใบบุญ ผู้ปลอมเป็นชายคอยช่วยเหลือเขาอยู่ห่าง ๆ
แม้พระธุดงค์จะไม่ยอมรับในคราวแรก แต่การตื๊อตาม
ติดพระไม่ลดละของเจ้าหนุม่ ท�ำให้เหล่าร้ายออกตามล่า อาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
ตัวพระท่านด้วยเช่นกัน สุดท้ายทัง้ คูจ่ งึ จ�ำใจร่วมเดินทาง
คนจรฯ  (โปรแกรมร�ำลึกอรรถพร ไทยหิรัญ)
ฝ่าวายร้ายเป็นโขยงไปด้วยกัน
๒๕๔๒ / ก�ำกับโดย อรรถพร ไทยหิรญ
ั / สร้างโดย โลตัส
ฟิล์ม (ภาษาไทย ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
พุธที่ ๑๙ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ภาพความตายของพ่อแม่และน้องสาวต่อหน้าต่อตาด้วย
ปลื้ม (โปรแกรมร�ำลึกอรรถพร ไทยหิรัญ)
ฝีมือชายชู้ของแม่ ท�ำให้ชายหนุ่มเสียสติเป็นบ้า จนเห็น
๒๕๒๙ / ก�ำกับโดย อดิเรก วัฎลีลา และ ธนิตย์ จิตนุกูล   ใครต่อใครเป็นคนในครอบครัวหมด แต่แล้วเขากลับต้อง
สร้างโดย บริษัทไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ�ำกัด
พัวพันในคดีสำ� คัญ เมือ่ อดีตลูกจ้างชาวพม่าของเสีย่ แหก
ภาพยนตร์วยั รุน่ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จอย่างมาก เล่าเรือ่ ง คุกออกมาหมายล้างแค้นเสี่ยและครอบครัวที่กดขี่พวก
ราวของกลุ่มชายหนุ่มเพื่อนซี้ที่มาเช่าบ้านอยู่ร่วมกันใน เขาถึงบ้าน ในเหตุการณ์เฉียดตายนีเ่ อง ใครจะเชือ่ ว่าคน
เมืองกรุง ต่างคนต่างมีความฝันที่ของตัวเอง
บ้าจะเป็นคนช่วยชีวิตเสี่ยไว้ ไม่ใช่ต�ำรวจที่มาถึงทีหลัง  
ผลงานการก�ำกับเรื่องแรกและเรื่องเดียว
ของอรรถพร ไทยหิรัญ ถือเป็นหลักส�ำคัญของวงการ
ภาพยนตร์อิสระของไทย ที่ออกฉายในโรงภาพยนตร์
ทั่วไปเรื่องแรก

กันยายน
๒๕๕๕

ตุลาคม
๒๕๕๕

โปรแกรมฉายภาพยนตร์เดือนตุลาคม
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

จันทร์ ๑ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

จันทร์ที่ ๒๔ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

พฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เพชรตัดหยก (โปรแกรมร�ำลึกคมน์ อรรฆเดช)
๒๕๒๕ / ก�ำกับโดย คมน์ อรรฆเดช /
สร้างโดย บริษัทโคลีเซียม ฟิล์ม จ�ำกัด
ภาคต่อของภาพยนตร์บู๊เรื่องเยี่ยม ‘เสือภูเขา’ เมื่อชีวิต
ครอบครัวอันผาสุกของหนุม่ ชาวเขาถูกท�ำลาย โดยกอง
ก�ำลังโจรห้าภูเขาของนายพลมหาโหด เขาจึงออกตาม
ล่าพวกมันจนได้พบมือกระบีน่ ริ นาม ผูแ้ ต่งชุดคล้ายกอง
ก�ำลังโจรห้าภูเขา ทั้งสองต่อสู้กันด้วยความเข้าใจผิด
ก่อนสุดท้ายจะร่วมมือกันบุกค่ายกองก�ำลังนายพลเพื่อ
ล้างแค้น

Lila Lila (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

อังคารที่ ๒๕ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย Alain Gsponer /
สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย
(ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
เดวิด หนุ่มพนักงานเสิร์ฟ พยายามเอาชนะใจมารี ด้วย
การหลอกว่าตนเป็นผู้เขียนนิยายรักแสนเศร้าที่เขา
บังเอิญไปเจอในตลาดขายของมือสอง ทุกอย่างด�ำเนิน
ไปได้ด้วยดี เมื่อนวนิยายเล่มนี้กลับกลายเป็นหนังสือ
เบสต์เซลเลอร์ กระทั่งวันหนึ่ง ขณะที่เดวิดก�ำลังแจก
ลายเซ็นให้กับแฟน ๆ ชายคนหนึ่งก็เดินเข้ามาพร้อม
บอกว่า เขานี่แหละ เป็นเจ้าของนวนิยายตัวจริง

Traffic (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

ศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

พุธที่ ๒๖ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

๒๕๒๘ / ก�ำกับโดย มานพ อุดมเดช /
สร้างโดย บริษัทพูนทรัพย์โปรดักชั่น จ�ำกัด
เมื่ออาจารย์สาวผู้มีหน้าตาในสังคม ต้องตกเป็นจ�ำเลย
ในคดีอื้อฉาว เมื่อสามีเธอเองฟ้องศาลกล่าวหาว่าเธอ
แอบมีชู้กับพลทหารถึง ๗ คนซึ่งอยู่ในสังกัดของเขา
กระแสสังคมพุ่งถล่มไปยังตัวเธอโดยมีเพียงทนายสาว
แกร่ง รับแก้ต่างให้เพื่อพิสูจน์หาความจริงว่าใครกันแน่
ที่อยากหย่าเพราะมีชู้

๒๕๑๔ / ก�ำกับโดย Jacques Tati /
สนับสนุนโดย สถาบันฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย
(ภาษาฝรั่งเศส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
อูโลต์ นักออกแบบรถผู้แสนชาญฉลาด ได้ออกแบบรถ
ต้นแบบเพือ่ แสดงในงานออโต้โชว์รถยนต์ทอี่ มั สเตอร์ดมั
ระหว่างทางเขาต้องผจญกับอุปสรรคมากมายไม่รจู้ บ ส่ง
ผลให้การจราจรต้องวุ่นวายไปทั้งเมือง
มหาหิน (โปรแกรมร�ำลึกคมน์ อรรฆเดช)

๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย คมน์ อรรฆเดช /
สร้างโดย บริษัทโคลีเซียม ฟิล์ม จ�ำกัด
หลังได้รับข่าวว่าบ้านพี่ชายถูกปล้นฆ่ายกครัว ชายหนุ่ม
ชือ่ หิน ภูธร ซึง่ บวชเป็นพระเกือบสิบปี จนชาวบ้านเรียก
ว่า มหาหิน จึงตัดสินใจสึกออกมาดูแลน้องสาวและ
หลานชาย แต่วันแรกที่กลับบ้านหินก็ต้องเจอคู่อริเก่า
ตามรังควานไม่หยุด ถึงขั้นฆ่าน้องสาวหินตาย มหาหิน
จึงตบะแตกล้างบางเหล่าร้ายให้ย่อยยับ  

หย่าเพราะมีชู้

เสาร์ที่ ๒๙ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
ผีเสื้อและดอกไม้ (โปรแกรมร�ำลึกอรรถพร ไทยหิรัญ)

๒๕๒๘ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท /
สร้างโดย บริษัทไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
ด้วยฐานะทางบ้านไม่สู้ดีและยังมีน้องอีกสองคนซึ่งไม่
เคยเรียนหนังสือ ท�ำให้เด็กชายตัดสินใจหยุดเรียนแค่
ป.๕ แล้วไปท�ำงานขายไอศกรีมหารายได้ แต่ปิดเทอม
รายได้หดหาย เขาจึงลองท�ำงานใหม่ดว้ ยการชักชวนของ
เด็กหญิงอดีตเพื่อนร่วมห้อง เข้าร่วมขบวนการกองทัพ
มดที่ท�ำงานขนข้าวขึ้นรถไฟไปขายยังชายแดน ทั้งสอง
รวมทั้งเด็ก ๆ อีกนับสิบร่วมเดินทางบนรถไฟขบวน
เดียวกัน มีทั้งมิตรและศัตรู ต้องหลีกหนีกฎหมายและ
ผู้ใหญ่ ผ่านทั้งเหตุการณ์ที่ดีและร้าย ซึ่งสุดท้ายได้ช่วย
ให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยตนเอง

อาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน เวลา ๑๕.๐๐ น.
กิจกรรมพิเศษ ดูหนังกับโดม สุขวงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ฟ้าทะลายโจร (โปรแกรมร�ำลึกเจริญ เอี่ยมพึ่งพร)
๒๕๔๓ / ก�ำกับโดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง /
สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
ด�ำกับร�ำเพยรู้จักกันตั้งแต่เด็ก เมื่อโตขึ้นได้ให้สัญญา
แก่กันว่าจะรักและแต่งงานกัน ทว่าเหตุการณ์ปล้นบ้าน
ด�ำ  พ่อของเขาถูกฆ่าตาย ท�ำให้ด�ำตัดสินใจออกตามล่า
ฆาตรกรจนไปเข้าชุมโจรของเสือฝ้าย กลายเป็นเสือด�ำ
ผู้มีฝีมือทัดเทียมเสือมเหศวร ลูกน้องคนสนิทของเสือ
ฝ้าย แต่แล้วด�ำกลับพบว่าร�ำเพยได้หมั้นหมายกับก�ำจร
นายต�ำรวจมือปราบ เพราะเข้าใจผิดว่าเขาไม่รกั เธอแล้ว

อังคารที่ ๒ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
แหม่มจ๋า (โปรแกรมลานดารา)
๒๕๑๘ / ก�ำกับโดย ดอกดิน กัญญามาลย์ /
สร้างโดย กัญญามาลย์ภาพยนตร์
แหม่ม สาวสลัมยากจนถูกพ่อเลี้ยงซึ่งเป็นมาเฟียใน
พัทยา หลอกให้ไปท�ำงานกับแก๊งมาเฟียด้วย แต่ความ
ใสซื่อซุกซนของแหม่ม ท�ำให้เกิดเรื่องวุ่น ๆ ตามมามาก
มาย ยิง่ เมือ่ ศรายุทธ หนุม่ หล่อลึกลับเข้ามาเป็นสมาชิก
ใหม่ในแก๊ง ความสนิทสนมของเขากับเธอก่อเกิดเป็น
ความรัก ทั้งที่เธอไม่รู้ถึงตัวตนจริงของศรายุทธ

พุธที่ ๓ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
สามเกลอเจอล่องหน (โปรแกรมร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา)

๒๕๐๙ / ก�ำกับโดย ฉลวย ศรีรัตนา /
สร้างโดย ศรีโรจน์ ภาพยนตร์
พล นิกร และกิมหงวน สามกลอจอมป่วนต้องต่อกร
กับสายลับล่องหน ซึ่งฝ่ายผู้ก่อการร้ายส่งเข้ามาท�ำการ
สังหาร ดร.ดิเรก นักวิทยาศาสตร์คนส�ำคัญของไทย สาม
เกลอสามารถหยุดยัง้ แผนร้ายนีไ้ ด้แต่กลับพบว่าสายลับ
ล่องหน เป็นสาวสวยที่ท�ำให้พวกเขาหวั่นไหว ถึงขั้นมี
ปัญหากับภรรยาตัวจริงเลยทีเดียว และเกิดเรือ่ งปัน่ ป่วน
จนเหมือนทุกอย่างจะเข้าแผนผู้ก่อการร้ายอีกครั้ง

พฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ลูกอีสาน (โปรแกรมร�ำลึกเจริญ เอี่ยมพึ่งพร)

๒๕๒๕ / ก�ำกับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ /
สร้างโดย บริษัทไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
สร้ า งโดยจากนิ ย ายที่ มี เ ค้ า โครงชี วิ ต จริ ง ของศิ ล ปิ น
แห่งชาติ ค�ำพูน บุญทวี กลายเป็นหนังมหากาพย์ชีวิต
คนอี ส านผู ้ เ ผชิ ญ ภั ย แห้ งแล้ งชั่ ว นาตาปี ที่ แ ม้ ค นใน
หมู่บ้านจะอพยพไปหากินที่อื่นหมด ครอบครัวของเด็ก
ชายคูนยังเลือกปักหลักอยู่ คูนจึงค่อย ๆ เติบโตผ่านการ
ขัดเกลาของประเพณีพื้นบ้านตั้งแต่งานบุญ งานแต่ง
จนถึงการละเล่นและการท�ำงานบนผืนนา หล่อหลอมให้
คูนรู้ซึ้งถึงความเป็น ‘ลูกอีสาน’ อย่างแท้จริง

ศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

พุธที่ ๑๐ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เหนือมนุษย์ (โปรแกรมร�ำลึกมิตร บัญชา)

บันทึกรักของพิมพ์ฉวี (โปรแกรมร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา)

๒๕๐๒/ ก�ำกับโดย ศิริ ศิริจินดา /
สร้างโดย จินดาวรรณภาพยนตร์
พิมพ์ฉวีหลงรักอาทร หนุ่มเจ้าเล่ห์อย่างหมดใจจนยอม
พลีกายให้เขาจนตั้งท้อง แต่หารู้ไม่ว่าเจ้าหนุ่มหลอกให้
พิมพ์ฉวีหลงรักทุ่มชีวิตท�ำงานส่งเขาไปเรียนต่อเมือง
นอก ที่สุดอาทรก็ได้ไปสมใจทิ้งให้พิมพ์ฉวีอุ้มท้องรอจน
เธอตัดสินใจแต่งงานกับหนุ่มที่แอบชอบเพื่อรออาทร
ให้มารับรู้ความจริง ทว่าหนุ่มเจ้าเล่ห์กลับมาพร้อม
จันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
คู่หมั้นสาวคนใหม่   
เสาร์ที่ ๖ ตุลาคม
ผลงานเรื่องแรกที่ท�ำให้เกิดคู่ขวัญที่ยิ่งใหญ่ของ คนเหนือคน (โปรแกรมร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา)
๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วันมิตร ชัยบัญชา
โลกภาพยนตร์ไทย มิตร – เพชรา
๒๕๑๐ / ก�ำกับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ /
๑๐.๐๐ น. ฉายภาพยนตร์ ทรชนคนสวย
สร้างโดย สหการภาพยนตร์ไทย
๒๕๑๐/ ก�ำกับโดย อุบล ยุคล ณ อยุธยา /
พฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ภาพยนตร์แอ๊คชั่นเรื่องยิ่งใหญ่ ประชันนักแสดงชื่อดัง
สร้างโดย ละโว้ภาพยนตร์
คับคั่ง เมื่อนายต�ำรวจซึ่งรับบทโดย มิตร ชัยบัญชา ถูก
อดีตนายต�ำรวจหนุ่มตัดสินใจออกตามล่าแก๊งค้ายา Double Suicide (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
ผูร้ า้ ยจับตัวระหว่างการเข้าไปสืบหาข่าว ทางการเลยส่ง
เสพติดเพียงล�ำพัง แม้จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เขา ๒๕๑๒ / ก�ำกับโดย Masahiro Shinoda /
เคยรับใช้ก็ตาม กระทั่งได้พบหลิน ลูกสาวอดีตหัวหน้า สนับสนุนโดยมูลนิธิญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยายไทย) นายต�ำรวจผูน้ อ้ ง ซึง่ รับบทโดยสมบัติ เมทะนี เข้าไปช่วย
แก๊งคนก่อน ผู้เข้ามาร่วมมือกับนายต�ำรวจหนุ่มในการ ภาพยนตร์ญี่ปุ่นขาว-ด�ำ  เรื่องราวของชายหญิงคู่หนึ่งที่ เหลือ เกิดการชิงไหวชิงพริบกันอย่างสนุกสนาน
ทลายแก๊ง เพือ่ ล้างแค้นคนทีส่ งั หารพ่อเธอแล้วขึน้ ครอง มีความรักแบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ พวกเขาสัญญากันไว้ว่า
จะฆ่าตัวตายไปด้วยกัน โดยไม่รวู้ า่ แท้จริงแล้วทุกชีวติ ยัง อังคารที่ ๑๖ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
อ�ำนาจแทน  
มีผู้ที่คอยก�ำหนดชะตาชีวิตเอาไว้อยู่เสมอ
วัยอลวน ๔ (โปรแกรมลานดารา)
๒๕๐๒ / ก�ำกับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ /
สร้างโดย บริษัท ยูเนียนฟิล์ม
เกรียง กัมปนาท หนุ่มเจ้าเล่ห์ผู้จองหอง ได้ปลอมตัว
เข้าไปเป็นสายสืบในภารกิจส่งมอบกล่องสีนำ�้ เงินลึกลับ
ของแก๊งโจรร้ายชาวไทยที่แฝงอยู่ในคราบชาวต่างชาติ
โดยมี อั ป สรหญิ ง สาวที่ ค อยร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ ให้ เ ขา
ประสบความส�ำเร็จในภารกิจสุดแสนอันตราย

อาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม ๑๓.๐๐ น.

๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์ /
สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด และ
อีแตน  (โปรแกรมร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ำกัด
๒๕๑๑ / ก�ำกับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า เขาชื่อกานต์ (โปรแกรมลานดารา)
ทิ้งช่วงห่างจากภาคสุดท้าย ‘ชื่นชุลมุน’ ถึง ๓๐ ปี กลับ
๒๕๑๖ / ก�ำกับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล /
อนุสรมงคลการ / สร้างโดย ละโว้ภาพยนตร์
มาคราวนี้ตั้มกับโอ๋กลายเป็นพ่อแม่คนแล้ว โดยทั้งคู่
สร้
า
งโดย
ละโว้
ภ
าพยนตร์
ผลงานแจ้งเกิดนางเอกยอดนิยม อรัญญา นามวงศ์ ใน
แอบไปเยี
่ยมลูกสาวที่เชียงใหม่หวังเซอร์ไพรส์ พร้อม
บทสาวสลัมนาม ‘อีแตน’ ผู้กลายเป็นนางทางโทรศัพท์ ความเป็นคนมีอดุ มการณ์แรงกล้าของ หมอกานต์ ท�ำให้
ก่อนจะถูกจ้างวานให้ไปสวมรอยเป็นหลานสาวท่าน เขาเลือกไปท�ำงานเป็นหมอชนบท ที่นั่นไม่ใช่แค่ต้อง เพื่อนร่วมทางอย่างป้าอ้อ ทอมรุ่นเดอะ และหนามเตย
เจ้าคุณเพื่อหวังฮุบมรดก แต่ก็ต้องเผชิญเหล่าทายาท ดูแลรักษาคนไข้ เขายังต้องรับมือกับเหล่าข้าราชการ ลูกชายเจ้าส�ำอาง โดยไม่รวู้ า่ ลูกสาวสุดรักจะอยูร่ ว่ มห้อง
ผู้หวังมรดกเช่นกันตามราวี มิตร ชัยบัญชา รับบทหนุ่ม ในท้องถิ่น ซึ่งไม่พอใจที่หมอกานต์มาเปิดเผยเรื่องการ กับแฟนหนุ่ม เรื่องวุ่น ๆ จึงเกิด พร้อมกันนั้นยังมีเรื่องที่
คอรัปชั่นภายใน ไม่ช้าการต่อสู้เชิงอุดมการณ์ก็ดุเดือด ตั้มแอบไปหาคุณนิดกิ๊กเก่า โอ๋จึงตามไปอาละวาดถึง
ผู้คอยให้ความช่วยเหลือนางเอกอยู่ห่าง ๆ  
เชียงใหม่
หมอกานต์ตั้งมั่นสู้กับระบบคอรัปชั่นนี้จนตัวตาย

จันทร์ที่ ๘ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Cabra - Cega (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย Toni Venturi / สนับสนุนโปรแกรม
โดย สถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�ำประเทศไทย  
(ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
เรือ่ งราวระหว่างการต่อสูเ้ พือ่ ปฏิวตั ริ ะบอบการปกครอง
แบบเผด็จการในประเทศบราซิล ชายหนุม่ คนหนึง่ ได้รบั
บาดเจ็บจากการดวลปืนกับต�ำรวจในเหตุการณ์ครั้งนั้น
เขาจึงต้องรักษาตัวในห้องพัก จนได้พบกับหญิงสาวคน
หนึ่ง ผู้ท�ำให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนแปลงไป

ศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม เวลา ๑๔.๐๐ น.

พุธที่ ๑๗ ตุลาคม

กิจกรรมลานดารา ของครอบครัวอิศรางกูร ณ อยุธยา

วันสรรพสาตร

อาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

พฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

๑๔ ตุลา สงครามประชาชน

มนต์รักทรานซิสเตอร์

พบกับ คุณมารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, คุณอรสา พบกิจกรรมวันสรรพสาตร เพื่อร�ำลึกถึงผู้ที่ได้รับการ
อิศรางกูร ณ อยุธยา และคุณจิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา ยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม

(โปรแกรมร�ำลึกเจริญ เอี่ยมพึ่งพร)
๒๕๔๔/ ก�ำกับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล /
สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น
อังคารที่ ๙ ตุลาคม ๑๗.๓๐ น.
หนังกึ่งชีวประวัติของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ตั้งแต่การ
ก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�ำนักศึกษาในช่วงเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา
น�้ำพุ (โปรแกรมร�ำลึกเจริญ เอี่ยมพึ่งพร)
๒๕๑๖ จนถึงการตัดสินใจเข้าป่าเพือ่ ลีภ้ ยั จากการกวาด
๒๕๒๗ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท /
ล้างของรัฐบาลไทย เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
สร้างโดย บริษัทไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
เรื่องราวของเด็กหนุ่มวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ ที่ตกเป็นทาส ประเทศไทย กระทัง่ ถอนตัวออกจากป่าเมือ่ ๒๕๒๔ หนัง
ยาเสพติด เพราะปัญหาครอบครัวและการติดเพือ่ น หาก อัดแน่นด้วยเหตุการณ์มากมายตามช่วงประวัติศาสตร์
พู ด ถึ ง ภาพยนตร์ ไ ทยที่ เ ล่ า เรื่ อ งวั ย รุ ่ น กั บ ยาเสพติ ด การเมืองไทยยุคดังกล่าว ผ่านเรือ่ งราวของเสกสรรค์ทมี่ ี
ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะยังคงถูกพูดถึงและจดจ�ำอยู่เสมอ ทั้งด้วยความรัก การต่อสู้ คราบเลือด และน�้ำตา

(โปรแกรมร�ำลึกเจริญ เอี่ยมพึ่งพร)
๒๕๔๔ / ก�ำกับโดย เป็นเอก รัตนเรือง /
สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
ชีวิตของไอ้แผนหนุ่มบ้านนาผู้ติดวิทยุทรานซิสเตอร์ ถึง
กับฝันเฟือ่ งจะเป็นนักร้องลูกทุง่ คนดัง ระหว่างนัน้ ก็ปลูก
รักกับสะเดา สาวงามในหมู่บ้านจนได้แต่งงานและเธอ
ตั้งท้อง หากเมื่อแผนถูกหมายเรียกไปเกณฑ์ทหาร ใน
เวลาไล่เลีย่ กับเพิง่ ได้รองชนะเลิศประกวดร้องเพลง แผน
จึงตัดสินใจหนีทหารเข้ากรุงเพื่อตามฝันเป็นนักร้อง แต่
กลับผจญวิบากกรรมทีเ่ ปลีย่ นชีวติ ของเขาไปตลอดกาล  

ศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
๗ พระกาฬ (โปรแกรมร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา)

๒๕๑๐ / ก�ำกับโดย ชาลี อินทรวิจิตร /
สร้างโดย พี.เอส.โปรดักชั่น
๗ นักโทษที่หลุดพ้นการคุมขังออกมาระหว่างถูกน� ำ
ตัวไปฝากขัง ต่างคนต่างหนีหัวซุกหัวซุนพร้อมกับถูก
ประกาศจับจากต�ำรวจทั่วประเทศ ไม่ช้านายใหญ่แห่ง
องค์กรก่อการร้ายซึ่งก�ำลังรวบรวมคนเพื่อก่อวินาศกรรมครั้งใหญ่ในไทย จึงได้ออกตามตัวทั้ง ๗ คนมาร่วม
มือกันในแผนการนี้ หากไม่มีใครรู้ในบรรดานักโทษทั้ง
เจ็ดจะมีสายลับของไทยแฝงตัวอยู่ เพื่อหมายหยุดยั้ง
แผนการดั ง กล่ า วภายใต้ ฉ ากหน้ า ยอดดาวโจรใน
๗ พระกาฬ

ศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อังคารที่ ๒๓ ตุลาคม เวลา ๑๓๐๐ น.

Certified Copy (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

ไทรโศก (โปรแกรมมิตร ชัยบัญชา)

๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย Abbas Kiarostami / สนับสนุน
โปรแกรมโดย โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ
(ภาษาฝรั่งเศส ค�ำบรรยายไทย)  
เรือ่ งราวของนักค้างานศิลปะสาว ผูพ้ ยายามสานสัมพันธ์
กับนักเขียนหนุ่ม ด้วยการอาสาน�ำเขาไปท่องเที่ยวใน
แถบลูชิญาโน่ แต่ทริปพักผ่อนสั้น ๆ ของทั้งคู่กลับเจ็บ
ปวด และพิศวงจนยากจะคาดเดา

เสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม
วันหนังบ้าน

พบกิจกรรมวันหนังบ้าน ณ ภาพยนตร์สถาน ชั้น ๒
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา
๑๑.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

๒๕๑๐/ ก�ำกับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ /
สร้างโดย แหลมทองภาพยนตร์
จากบทประพันธ์เลื่องชื่อของจ�ำลักษณ์ ที่ยังคงถูกน�ำ
กลับมาสร้างเสมอ ๆ ในไทรโศก มิตร ชัยบัญชา ต้องรับ
บท เป็น ๒ ตัวละครที่แสนท้าทาย บทหนึ่งต้องเป็นพ่อ
ผู้ซึ่งเป็นใบ้และแสนเจียมเนื้อเจียมตัว กับบทลูกชาย
หนุ่มนักเรียนนอกที่ถูกพรากไปจากอกแม่ เพราะความ
อิจฉาริษยา ความโลภของมนุษย์ และการล้างแค้นที่
เกิดจากการเข้าใจผิด

พุธที่ ๒๔ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม
วันมรดกโสตทัศน์โลก

อาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.
กิจกรรมดูหนังกับโดม สุขวงศ์
ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

จันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
คู่กรรม (โปรแกรมร�ำลึกเจริญ เอี่ยมพึ่งพร)
๒๕๓๐ / ก�ำกับโดย รุจน์ รณภพ /
สร้างโดย บริษัทไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
โกโบริ ก้าวเข้ามาสู่เมืองไทยและชีวิตของอังศุมาลิน
ในฐานะศัตรู เขาเป็นหนึง่ ในนายทหารญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้าประจ�ำ
การยั ง ไทยระหว่ า งเหตุ ก ารณ์ ส งครามโลกครั้ ง ที่ ๒
โกโบริรักอังศุมาลินแต่เธอกลับปฏิเสธเขาด้วยยังฝังใจ
ความเป็นชาติศัตรู และเมื่อการเมืองบีบบังคับให้ทั้งคู่
จ�ำต้องแต่งงานกัน การกลับมาของวนัสอดีตคนรักของ
อังศุมาลินผู้อยู่ฝ่ายเสรีไทย ก็จุดชนวนรักสามเศร้าซึ่ง
อังศุมาลินต้องเลือกระหว่างความรักในชาติกับหัวใจ
ตนเอง

ครูไหวใจร้าย (โปรแกรมร�ำลึกเจริญ เอี่ยมพึ่งพร)
๒๕๓๒/ ก�ำกับโดย สักกะ จารุจินดา /
สร้างโดย บริษัทไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
ต�ำนานทีค่ นในอ�ำเภอจันทร์แดงเล่าขานจากรุน่ สูร่ นุ่ “ครู
อาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ไหวใจร้าย” ถึงความเฮีย้ บเฉียบขาดในการลงโทษเด็กๆ
เงิน เงิน เงิน (โปรแกรมร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา)
ที่เกเรไม่เชื่อฟัง แต่ถึงจะดุโหดแค่ไหนเธอก็ไม่เคยสร้าง
๒๕๐๘ / ก�ำกับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อันตรายใด ๆ แก่ลกู ศิษย์สกั ครัง้ และอยูโ่ ยงสอนหนังสือ
อนุสรมงคลการ / สร้างโดย ละโว้ภาพยนตร์
จนอายุ ๗๐ ปี แต่แล้ววันหนึ่งครูไหวก็ถูกสังคมบีบให้
แผนการสร้างตึกแถวบนที่ดินชุมชนเล็ก ๆ ของขุนหิรัญ
วางมือจากไม้เรียว พร้อมต่อต้านวิธีลงโทษดัดนิสัยเด็ก อังคารที่ ๓๐ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
นายทุนเงินกู้หน้าเลือดต้องเป็นหมันหลังมอบหมายให้
ที่เธอท�ำมาทั้งชีวิต ไม่ช้าเมื่อครูไหวล้มป่วยลง ทุกคนใน
อรรคพล หลานชายตัวดีน�ำสัญญาเงินกู้ไปไล่ที่ชาวบ้าน
อ�ำเภอจึงเริ่มเห็นค่าความส�ำคัญของครูไหว หากไม่ใช่ Parade (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
แต่อรรคพลกลับเลือกเข้าข้างชาวบ้าน รวมกลุ่มกับ
๒๕๑๗ / ก�ำกับโดย Jacques Tati /
แค่ฐานะครู แต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกชีวิตที่นี่
เด็กวัดเปิดไนท์คลับกัน ซึ่งก็ไม่วายถูกขุนหิรัญตาม
สนับสนุนโดยสถาบันฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย
รังควาญ ไม่ชา้ ขุนหิรญ
ั ก็ยนื่ ข้อเสนอให้หาเงินมา ๑ ล้าน
(ภาษาฝรั่งเศส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
พฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
บาทเพื่อไถ่ที่ชุมชนให้เป็นอิสระจากหนี้เงินกู้
เรื่องราวของการแสดงโชว์ที่ขนกันมาอย่างคับคั่ง ทั้ง
Goodbye Lenin (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
ละครใบ้ วงดนตรี และการละเล่นที่มากด้วยมุกตลก
๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย  Wolfgang Becker /
จันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
และลีลาอันแพรวพราว จนท�ำให้พวกเขาสามารถเรียก
สนับสนุนโดยสถาบันเกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากคนดูได้อย่างมากมาย
คือฉัน (โปรแกรมร�ำลึกเจริญ เอี่ยมพึ่งพร)
(ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย แจ๊สสยาม /
ระหว่างการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเยอรมัน พุธที่ ๓๑ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
ตะวันออก จนเกิดการทลายก�ำแพงเบอร์ลิน เพื่อรวม
ชด หนุ่มชาวกรุงฯ หลงรัก ล�ำเนา ครูสาวผู้ใช้ชีวิต
ประเทศเข้ากับเยอรมันตะวันตก ชายหนุ่มคนหนึ่งต้อง Beetlejuice (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
บนดอยด้วยหัวใจรักธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่
พยายามท�ำทุกวิถีทางเพื่อที่จะไม่ให้แม่ผู้เพิ่งฟื้นจาก ๒๕๓๑ / ก�ำกับโดย Tim Burton / ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
เป็นไปอย่างราบรืน่ เพียงแต่วา่ ทุกครัง้ ทีช่ ดพยายามจะ
อาการโคม่า ต้องรับรู้ว่าเยอรมันตะวันออกและระบอบ โดยบริษัทแคททาลิสต์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย)
ผูกมัดเธอด้วยการแต่งงาน ล�ำเนาจะปฏิเสธ เพราะเธอ
สั ง คมนิ ย มที่ เ ป็ น อุ ด มการณ์ สู ง สุ ด ของเธอนั้ น ได้ ล ่ ม จ�ำกัด (ภาษาอังกฤษ บรรยายภาษาไทย)
ยังรักชีวติ บนดอยของเธออยู่ แต่ในทีส่ ดุ ทัง้ คูต่ ดั สินใจอยู่
คู่ฮันนีมูนหนุ่มสาว บาร์บาร่า และอดัม เมตแลนด์ พบ
สลายไปแล้ว
ด้วยกัน ท่ามกลางการกดดันของครอบครัว
ว่าตัวเองกลายเป็นผี หลังจากประสบอุบัติเหตุทาง
รถยนต์  พวกเขาพยายามหลอกให้ผบู้ กุ รุกย้ายหนีไป แต่
ไม่ประสบความส�ำเร็จ จึงต้องไปขอความช่วยเหลือ
จาก บีเทิลจุ๊ยซ์   ผู้มีใบหน้าขาวซีดที่ตัดกับรอยยิ้มที่น่า
ขยะแขยง และเชี่ยวชาญด้านการหลอก ทว่าบีเทิลจุ๊ยซ์
กลับสร้างเรือ่ งวุน่ วาย จนท�ำให้โลกของมนุษย์และผีตอ้ ง
ปั่นป่วน

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

THAI FILM MUSEUM
แหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยแห่งเดียวในประเทศ
เป็นที่เก็บรวบรวมวัตถุที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทย ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็นอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการถ่ายท�ำ อุปกรณ์
ประกอบฉาก กล้องถ่ายภาพยนตร์ โปสเตอร์รูปถ่าย ใบปิด
ภาพยนตร์ ฯลฯ
พิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เปิดให้ชมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดวันละ ๓ รอบเวลา ๑๐.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.
และ ๑๕.๐๐ น. เป็นพิพิธภัณฑ์แบบมีวิทยากรน�ำชม โดยแต่ละ
รอบใช้เวลาประมาณ ๙๐ นาที
สอบถามข้อมูลและส�ำรองการเข้าชมได้ที่ ๐๒-๔๘๒๒๐๑๓-๔
ต่อ ๑๑๑ หรือ www.fapot.org หรือ www.facebook.com/
thaifilmarchive
พุทธมณฑล สาย ๕

พุทธมณฑล สาย ๔

Phuttamonthon Sai 5

Phuttamonthon Sai 4

TESCO LOTUS

พุทธมณฑล Phuttamonthon
จากตลิ่งชัน

from Talingchan

ถนนบรมราชชนนี ฺBaromratchonnee Rd.
มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University

รถประจ�ำทางสาย
๕๑๕, ๕๔๗, ๘๔ก,
๑๒๔, ๑๒๕

โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์

TOYOTA

HONDA

ปั๊มปตท.

PTT Gas Station

โรงพยาบาลศาลายา
Salaya Hospital

