จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ข่ำวใหญ่ของหอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) ทีไ่ ด้รบั กำร
พูดถึงอย่ำงกว้ำงขวำง เมื่อช่วงต้นเดือนตุลำคมที่ผ่ำนมำ เห็นจะหนี
ไม่พ้นกำรประกำศขึ้นทะเบียนมรดกภำพยนตร์ของชำติ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๔ ตุลำคม ซึ่งมีภำพยนตร์ทั้งหมด ๒๕ เรื่องที่ได้รับกำรขึ้น
ทะเบียนในครั้งนี้
ทันทีที่ข่ำวนี้ ได้รับกำรเผยแพร่ออกไปทำงสื่อต่ำง ๆ ก็มี
เสียงตอบรับเข้ำมำที่หอภำพยนตร์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมเป็น
จ�ำนวนมำก นัน่ แสดงให้เห็นว่ำ กำรขึน้ ทะเบียนมรดกภำพยนตร์ของ
ชำตินั้น นอกจำกจะเป็นเสมือนกำรท�ำบัญชีภำพยนตร์ที่ส�ำคัญและ
เสี่ยงต่อกำรสูญเสีย ให้สำมำรถด�ำเนินกำรอนุรักษ์ได้ทันกำรณ์แล้ว
ยังส่งผลให้ผู้คนในสังคมได้ตื่นตัวต่อกำรอนุรักษ์ภำพยนตร์อีกด้วย
ส�ำหรับใครที่พลำดข่ำวส�ำคัญข่ำวนี้ไป สำมำรถท�ำควำม
รู้จักมรดกภำพยนตร์ของชำติประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้ง ๒๕ เรื่อง
ได้ตำมรำยชื่อต่อไปนี้

ดูเหมือนว่ำช่วงนี้วงกำรภำพยนตร์ไทยต้องสูญเสียบุคคลในวงกำร
อย่ำงต่อเนื่อง ในช่วงเดือนกันยำยนและตุลำคม ที่ผ่ำนมำก็เช่นกัน วงกำร
บันเทิงไทยต้องสูญเสียนำงเอกผูแ้ สนร่ำเริง ภาวนา ชนะจิต นักร้องดำรำผูเ้ รียก
เสียงหัวเรำะ มีศกั ดิ์ นาครัตน์ และนักสือ่ สำรมวลชนคนส�ำคัญของประเทศไทย
สรรพสิริ วิรยศิริ หอภำพยนตร์ฯ ขอไว้อำลัยกำรจำกไปของบุคคลทั้ง ๓ ท่ำน
มำ ณ ที่นี้ด้วย
ตั้งแต่หอภำพยนตร์ฯ เปิดห้องภำพยนตร์สถำน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร ก็ได้รับเสียงเรียกร้องให้มีกำรฉำยภำพยนตร์
ที่ห้องภำพยนตร์สถำน ซึ่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยนเป็นต้นไป หอภำพยนตร์ฯ
ได้นำ� โปรแกรมภำพยนตร์บำงส่วนจำกทีโ่ รงภำพยนตร์ศรีศำลำยำ ไปฉำยทีห่ อ้ ง
ภำพยนตร์สถำน ทุกเย็นวันอังคำรและวันพฤหัสบดี เวลำ ๑๘.๐๐ น. ผู้ที่สนใจ
สำมำรถเข้ำชมตำมโปรแกรมดังกล่ำวได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
จดหมำยข่ำวฉบับสุดท้ำยของปี ๒๕๕๕ ยังคงหนักแน่นด้วยเนื้อหำ
และกิจกรรมต่ำง ๆ ที่หอภำพยนตร์ฯ ได้จัดขึ้นเพื่อเอำใจแฟน ๆ ภำพยนตร์
ให้มคี วำมสุข สมกับบรรยำกำศเฉลิมฉลองก่อนขึน้ ปีใหม่ โดยจดหมำยข่ำวฉบับ
ส่งท้ำยปีเก่ำนี้ จะวำงรอให้ทำ่ นหยิบอ่ำนได้ฟรี ทัง้ ทีศ่ ำลำยำ และห้องภำพยนตร์
สถำน รวมทัง้ ท่ำนยังสำมำรถแจ้งควำมจ�ำนงให้เรำจัดส่งให้ทำงไปรษณียไ์ ด้ตำม
ที่อยู่ที่ท่ำนต้องกำร
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ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

เทศกำลต่ำง ๆ ของชีวิตในวัง และ
ที่พิเศษคือ กำรบันทึกภำพพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวอำนันทมหิดลและพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ ำ อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เมื่ อ ครั้ ง ทรง
โชคสองชั้น (òô÷ð)
พระเยำว์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคือภำพบันทึกวินำที
อ�ำนวยกำรสร้ำงโดย
ประวัติศำสตร์เมื่อยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ เข้ำ
กรุงเทพ ภำพยนตร์ บริษัท
โชคสองชั้นเป็นหนังไทยแท้เรื่อง เฝ้ำเฉพำะพระพักตร์พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำ
แรกสร้ำงโดย กรุงเทพ ภำพยนตร์ เจ้ำอยู่หัว
บริษทั ซึง่ ต่อมำคือบริษทั ภำพยนตร์
เสียงศรีกรุง แห่งพี่น้องตระกูลวสุวัต ผู้บุกเบิก áË‹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ (òô÷ö)
กิจกำรสร้ำงภำพยนตร์ไทย โดยหอภำพยนตร์แห่ง ภำพยนตร์สมัครเล่นส่วนพระองค์ใน พระเจ้ำ
ชำติค้นพบเศษฟิล์มเนกำติฟของภำพยนตร์เรื่อง บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำบุรฉัตรไชยำกร
นี้ เมือ่ ปี ๒๕๓๘ หรือเมือ่ ๖๘ ปีตอ่ มำ และสำมำรถ กรมพระก�ำแพงเพชรอัครโยธิน
ช่วยชีวิตไว้ได้เพียง ๘๒ ฟุต กินเวลำฉำยเพียง พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำบุรฉัตรไชยำกร
ประมำณ ๑ นำทีเศษ จึงเป็นตัวอย่ำงอันหำได้ยำก กรมพระก�ำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเป็นนักถ่ำย
สุดแสนของภำพยนตร์ไทยยุคภำพยนตร์เงียบ
ภำพยนตร์สมัครเล่นที่ส�ำคัญที่สุดพระองค์หนึ่ง
ชีวิตก่อน ๒๔๗๕ (òô÷ó)
ภำพยนตร์สมัครเล่นส่วนพระองค์
ใน พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ
รังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยำชัยนำทนเรนทร
พระองค์เจ้ำรังสิตประยูรศักดิ์ ทรงเป็นนักถ่ำย
ภำพยนตร์สมัครเล่นคนส�ำคัญพระองค์หนึง่ ในสมัย
รัชกำลที่ ๗ ในจ�ำนวนนีม้ ฟี ลิ ม์ ภำพยนตร์ ซึง่ หม่อม
เจ้ำปิยะรังสิต พระโอรสของพระองค์ ทรงตัดต่อ
ประมวลจำกฟิล์มภำพยนตร์ที่เสด็จพ่อของท่ำน
ทรงถ่ำยบันทึกเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ประจ�ำวัน และ

พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวอานัน ทมหิด ล
เสด็จนิวัตพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๑ (๒๔๘๑)

อ�ำนวยกำรสร้ำงโดย บริษัท ไทยฟิล์ม จ�ำกัด
ภำพยนตร์ม้วนนี้เป็นตัวอย่ำงอันหำได้ยำกของ
ภำพยนตร์ขำ่ ว ทีส่ ร้ำงโดยบริษทั ภำพยนตร์สำ� หรับ
ฉำยตำมโรงภำพยนตร์ ภำพยนตร์นี้ ได้บนั ทึกภำพ
เหตุ ก ำรณ์ ป ระวั ติ ศ ำสตร์ ข องชำติ ที่ พ ระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวอำนันทมหิดล ยุวกษัตริย์
พระชนมำยุเพียง ๑๓ พรรษำ พร้อมด้วย สมเด็จ
พระเจ้ำน้องยำเธอ เจ้ำฟ้ำภูมพิ ลอดุลยเดช สมเด็จ
พระเจ้ ำ พี่ น ำงเธอ เจ้ ำ ฟ้ ำกั ล ยำณิ วั ฒ นำ และ
สมเด็จพระรำชชนนีศรีสงั วำลย์ เสด็จนิวตั พระนคร
หรือสยำม เป็นกำรชั่วครำว นับเป็นครั้งแรกที่
แผ่นดินสยำมมีกษัตริยป์ ระทับอยูใ่ นประเทศ หลัง
จำกว่ำงเว้นมำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๖

การสวนสนามของกองก�าลังเสรีไทย (๒๔๘๗)

ในสยำมสมัยรัชกำลที่ ๗ ผลงำนภำพยนตร์ส่วน
พระองค์ ทรงใช้ชื่อเรียกว่ำ “บ้ำนดอกไม้ฟิล์ม”
และหนึ่ ง ในนั้ น คื อ ภำพบั น ทึ ก งำนฉลอง
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณจักรสยำม เมื่อปี พ.ศ.
๒๔๗๖ ซึง่ กล่ำวได้วำ่ เป็นภำพยนตร์ทเี่ กีย่ วพันกับ
กรณีเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง ๒๔๗๕ เพียงม้วน
เดียว ที่พบในปัจจุบัน

ถ่ำยภำพโดย ช่ำงถ่ำยภำพยนตร์ของฝ่ำย
สัมพันธมิตร
ภำพยนตร์บันทึกเหตุกำรณ์กำรสวนสนำมของ
กองก�ำลังเสรีไทย ที่น�ำโดยนำยปรีดี พนมยงค์ ใน
ฐำนะหัวหน้ำเสรีไทยในประเทศไทย ซึ่งจัดรวม
พลพรรคเสรีไทยทัว่ ประเทศ ประมำณแปดพันคน
กระท� ำ พิ ธี ส วนสนำมพร้ อ มอำวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์
ต่ำง ๆ ซึง่ ได้รบั กำรสนับสนุนจำกฝ่ำยสัมพันธมิตร

๑

ในยุ ค ที่ ผู ้ ส ร้ ำ งภำพยนตร์ ไ ทยส่ ว นใหญ่ ถ ่ ำ ยท� ำ
ระบบ ๑๖ มิลลิเมตร พำกย์สดในโรง เป็นหนังรัก
หวำนชื่นและขมขื่นที่เรียบง่ำยที่สุดเรื่องหนึ่งใน
ประวัติศำสตร์ภำพยนตร์ไทย เป็นภำพยนตร์รัก
และอุดมคติ เล่ำถึงควำมรักระหว่ำงหนุ่มพนักงำน
บนถนนรำชด�ำเนินกลำง ใจกลำงพระนคร ในวันที่ เก็บขยะเทศบำล กรุงเทพฯ กับ สำวคนจรข้ำงถนน
๒๕ กันยำยน ๒๔๘๗ นับเป็นกำรประกำศต่อโลก
ว่ำประเทศไทยยังมีเอกรำชเหนือแผ่นดินตนเอง
โดยสมบูรณ์ ยังมีเกียรติศักดิ์ศรี มิได้ถูกยึดครอง แม่นาคพระโขนง (๒๕๐๒)
และถูกปลดอำวุธอย่ำงผู้แพ้ ให้ถือว่ำกำรประกำศ อ�ำนวยกำรสร้ำงโดย เสน่ห์ศิลปะภำพยนตร์
สงครำมของรั ฐ บำลไทยต่ อ สหรั ฐ อเมริ ก ำและ “แม่ น ำคพระโขนง” ฉบั บ ที่ ส ร้ ำ งโดย เสน่ ห ์
โกมำรชุน และแสดงเป็นแม่นำคโดย ปรียำ รุง่ เรือง
อังกฤษเป็นโมฆะ
ซึ่งออกฉำยเมื่อปี ๒๕๐๒ และได้รับกำรต้อนรับ
จำกผูช้ มเป็นประวัตกิ ำรณ์ ท�ำรำยได้สงู ถึงล้ำนบำท
ทิ้งระเบิดกรุงเทพในสงครามโลกครั้งที่ ๒ นับได้ว่ำเป็นภำพยนตร์แม่นำคฉบับที่ได้รับกำร
(๒๔๘๗)

ถ่ำยภำพโดย ช่ำงภำพสนำม
ของกองทัพสัมพันธมิตร
ภำพยนตร์ ม ้ ว นนี้ บั น ทึ ก จำก
เครื่องบิน บี ๒๙ ล�ำหนึ่งในฝูงบิน
ทีไ่ ด้รบั มอบภำรกิจ บินมำทิง้ ระเบิด
ถล่มกรุงเทพฯ ในเวลำกลำงวัน ซึง่ คำดว่ำคือปฏิบตั ิ
กำรของวันที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๔๘๗ ฝูงบินขึ้นบิน
จำกสนำมบิน ที่กัลกัตตำ หลังจำกที่ประเทศไทย
ประกำศสงครำมกับสหรัฐและอังกฤษ เมื่อ ๒๕
มกรำคม ๒๔๘๖ กองบินสัมพันธมิตรก็แห่มำทิ้ง
ระเบิดกรุงเทพฯ ท�ำให้คนไทย โดยเฉพำะชำวเมือง
หลวง ได้สัมผัสอิทธิฤทธิ์ ของสงครำมโลกเป็นครั้ง
แรก ภำพยนตร์กำรทิ้งระเบิดกรุงเทพฯ นี้ มีควำม
ส�ำคัญในฐำนะเป็นหลักฐำนที่จะเตือนให้คนไทย
ในรุ่นต่อ ๆ ไป ประจักษ์ถึงควำมน่ำสะพรึงกลัว
ควำมน่ำสลดใจของกำรท�ำลำยล้ำงอย่ำงมหันต์ของ
มนุษย์ด้วยกัน
เหตุมหัศจรรย์ (๒๔๙๘)
ภภำพยนตร์กำร์ตนู ไทยเรือ่ งแรก โดย
ปยุต เงเงำกระจ่ำง
ภภำพยนตร์เรื่อง “เหตุมหัศจรรย์”
เป็นหนังกำร์
ก ตนู หรือแอนิเมชัน่ เรือ่ งแรก
ของประเทศไทยที่ท�ำส�ำเร็จโดย ปยุต เงำกระจ่ำง
และออกฉำยสู่สำธำรณะแบบเฉพำะกิจครั้งแรก ที่
โรงภำพยนตร์ ศำลำเฉลิมไทย เมื่อ ๕ กรกฎำคม
๒๔๙๘ ใช้วิธีพำกย์และท�ำเสียงประกอบสดขณะ
ฉำยในโรง จึงเป็นบันทึกกำรสำนฝัน และ ควำมฝัน
ของจินตนำกรไทย เป็นควำมทรงจ�ำแห่งยุคสมัย
เป็นจิตวิญญำนแห่งแรงบันดำลใจ ฉันทะและวิรยิ ะ
ในประวัติศำสตร์ภำพยนตร์ของชำติ

๒

สวรรค์มืด (๒๕๐๑)
อ�ำนวยกำรสร้ำงโดย คันจรำภำพยนตร์
“สวรรค์มดื ” ของ รัตน์ เปสตันยี เป็นตัวอย่ำงหนึง่
ในน้อยเรื่องของภำพยนตร์ไทยที่ผู้สร้ำงต้องกำร
ถ่ำยท�ำ ในระบบมำตรฐำนอุตสำหกรรม คือ ๓๕
มม. เสียงในฟิล์ม โดยบันทึกเสียงจริงขณะถ่ำยท�ำ

กล่ำวขวัญถึงมำกทีส่ ดุ เป็นบันทึกควำมทรงจ�ำแห่ง
อำรมณ์ ควำมรู้สึก รสนิยม ควำมบันเทิงด้ำน
ภำพยนตร์ อิทธิพลควำมเชื่อ ของสังคมไทยในยุค
กึ่งพุทธกำล ถ่ำยทอดผ่ำนสื่อภำพยนตร์ ด้วยขนบ
กำรแสดงอย่ำงนำฏลิเก และเทคนิคกำรถ่ำยท�ำ
อย่ำงหนังบ้ำน จนตัวภำพยนตร์ฉบับนี้กลำยเป็น
ต�ำนำนไปเสียเอง
การชกมวยชิงแชมเปี้ยนโลกระหว่าง
โผน กิ่งเพชร-ปาสคาล เปเรส พ.ศ. ๒๕๐๓
เวทีมวยลุมพินี กรุงเทพฯ (๒๕๐๓)

ถ่ำยท�ำโดย ส�ำนักงำนสรรพสิริ (สรรพสิริ วิรยศิริ)
กำรชกชิงต�ำแหน่งแชมเปี้ยนโลกมวยสำกล รุ่น
ฟลำยเวธระหว่ำงโผน กิ่งเพชร กับ ปำสกำล เปเรซ
เจ้ำของแชมเปี้ยนชำวอำร์เจนไตน์ เมื่อวันที่ ๑๖
เมษำยน ๒๕๐๓ ที่เวทีลุมพินี กรุงเทพฯ ซึ่งกำรชก
ในวั น นั้ น ไม่ มี ก ำรถ่ ำ ยทอดสดทำงวิ ท ยุ หรื อ
โทรทัศน์ แต่มีกำรถ่ำยภำพยนตร์บันทึกกำรชกไว้
ตลอด ด้วยฟิลม์ -ขนำด ๑๖ มิลลิเมตร ขำว-ด�ำ โดย
ส�ำนักงำนสรรพสิริ ผลกำรชกปรำกฏว่ำ โผนเป็น
ฝ่ำยชนะคะแนน กลำยเป็นนักชกแชมเปี้ยนโลก
คนแรกของไทย ภำพยนตร์เรือ่ งนีจ้ งึ เป็นกำรบันทึก
ควำมทรงจ�ำครั้งส�ำคัญของชำติ

มือโจร (๒๕๐๔)
อ�ำนวยกำรสร้ำงโดย
แหลมทองภำพยนตร์
ในบรรดำผูส้ ร้ำงภำพยนตร์
ไทย ในยุคที่เรียกว่ำ ๑๖
มม. วิจิตร คุณำวุฒินับว่ำเป็นผู้สร้ำงและผู้ก�ำกับ
ภำพยนตร์ไทย ที่ ประสบควำมส�ำเร็จมำกทีส่ ดุ โดย
เฉพำะในด้ ำ นควำมตั้ ง ใจที่ จ ะสร้ ำ งผลงำนที่ มี
คุ ณ ภำพและคุ ณ ค่ ำ ทำงศิ ล ปะ “มื อ โจร” เป็ น
ภำพยนตร์เรื่องแรกที่ “คุณำวุฒิ” ลงทุนสร้ำงด้วย
ตนเอง และภำพยนตร์เรือ่ งนีย้ งั ได้รำงวัลภำพยนตร์
ยอดเยี่ยม ในกำรประกวดตุ๊กตำทองเมื่อปี ๒๕๐๔
ซึ่งถือเป็นรำงวัลแรกของ วิจิตร คุณำวุฒิ ผู้ที่ภำย
หลังสำมำรถคว้ำรำงวัลนี้ได้อีกมำกมำยจนได้รับ
ฉำยำว่ำ “เศรษฐีตุ๊กตำทอง”
เรือนแพ (๒๕๐๔)
อ�ำนวยกำรสร้ำงโดย
อัศวินภำพยนตร์
ผลงำนภำพยนตร์ ข อง
บริ ษั ท อั ศ วิ น ภำพยนตร์
ของพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำภำณุพนั ธุ์ ยุคล
หรือ “เสด็จพระองค์ชำยใหญ่” เจ้ำนำยนักสร้ำง
ภำพยนตร์ ซึ่ ง ทรงมี บ ทบำทและผลงำนสร้ ำ ง
ภำพยนตร์มำตั้งแต่ยุคก่อนสงครำมโลก ส�ำหรับ
“เรือนแพ”เป็นโครงกำรสร้ำงภำพยนตร์ทนี่ ำ� ดำรำ
ภำพยนตร์ฮ่องกง มำร่วมแสดงกับดำรำภำพยนตร์
ไทย เพื่อให้ภำพยนตร์ไทยมีช่องทำงจ�ำหน่ำยออก
ต่ำงประเทศ เรือนแพในหนังเรื่องนี้ท�ำหน้ำที่เป็น
ที่พักพิงของชำยหนุ่ม ๓ ชีวิต ซึ่งมีควำมฝันและ
เป้ ำ หมำยในอนำคตไปคนละทำง ทั้ ง นั ก มวย
นักเรียนกฎหมำย และนักร้อง ทั้งสำมต่ำงหวัง
ปองรักหญิงสำวคนเดียวกัน นี่จึงเป็นเวทีของกำร
ชิงรัก กำรเสียสละ กำรเสียใจ และกำรสูญเสีย
บันทึกรักของพิมพ์ฉวี (๒๕๐๕)
อ�ำนวยกำรสร้ำงโดย จินดำวรรณภำพยนตร์
ภำพยนตร์ไทย ๑๖ มิลลิเมตรเรื่องนี้ เป็นหนังเรื่อง
แรกของ เพชรำ เชำวรำษฎร์ และเป็นเรื่องแรกที่
แสดงน�ำคู่กับ มิตร ชัยบัญชำ ก่อนที่ทั้งคู่จะกลำย
เป็นดำรำคู่ขวัญของวงกำรภำพยนตร์ไทยในช่วง
เวลำสิบปีเต็มต่อจำกนั้น เพชรำรับบทเป็นพิมพ์ฉวี
สำวผู้ยึดมั่นในรัก แล้วมีอันต้องใจแตกสลำย เมื่อรู้
ว่ำนำยอำทร คนรักที่เธอเฝ้ำอุตส่ำห์ส่งเสียให้ได้
ร�่ำเรียนถึงเมืองนอก กลับหักหลังเธอด้วยกำรไป
หมั้นหมำยกับเต็มดวง ลูกเศรษฐี ก่อนที่อำทรจะ
ส�ำนึกผิดในสิ่งเลวที่เขำท�ำลงไป จึงขอ
กลับมำคืนดีกับพิมพ์ฉวี และอยู่ร่วมกัน
อย่ ำ งมี ค วำมสุ ข โครงเรื่ อ งเหมื อ น
เทพนิยำย แต่นี่คือตัวอย่ำงของหนังไทย
ซึ่งเจตจ�ำนงของเจ้ำของหรือผู้สร้ำง คือ
กำรท�ำสินค้ำขำยควำมบันเทิง

เงิน เงิน เงิน (๒๕๐๘)
อ�ำนวยกำรสร้ำงโดย ละโว้ภำพยนตร์
ภำพยนตร์ที่สร้ำงโดยพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้ำอนุสรมงคลกำร หรือ “เสด็จพระองค์ชำยเล็ก”
ของวงกำรหนังไทยในยุคนั้น น�ำแสดงโดย มิตร
ชัยบัญชำและ เพชรำ เชำวรำษฏร์ คู่พระนำงยอดนิยมสูงสุดในประวัตศิ ำสตร์ภำพยนตร์ไทย และขน
ผู้แสดงประกอบมำเกือบทั้งวงกำรภำพยนตร์ไทย
ในขณะนั้น ด้วยกำรรวมเหล่ำดำรำนักแสดงไว้
มำกมำย ถึง ๖๐ กว่ำคน ใช้ค�ำโฆษณำว่ำ “เพลง
พรำว ดำวพรู ดูเพลิน” และยังมี ๑๔ เพลงไพเรำะ
จำก ๑๕ ยอดนักเพลง เป็นตัวอย่ำงของภำพยนตร์
ที่สำมำรถเป็นตัวแทนภำพยนตร์ไทยในยุคหลัง
สงครำมโลกครั้งที่ ๒ ได้ชัดเจน ท�ำหน้ำที่ปลอบ
ประโลมใจคนยำกคนจนให้มีควำมหวัง ที่จะฝันว่ำ
จะมีพระเอกในฝัน หนุม่ หล่อ ลูกมหำเศรษฐีมำช่วย
มำหลงรัก และครองรักกับเรำอย่ำงชื่นมื่นสุขใจ
เสน่ห์บางกอก (๒๕๐๙)
อ�ำนวยกำรสร้ำงโดย
แหลมทองภำพยนตร์
ภำพยนตร์ในระบบ ๑๖ มม.
แบบพำกย์สด จำกบทประพันธ์
ของ อำจินต์ ปัญจพรรค์ เล่ำเรื่องของ แพร หนุ่ม
ลูกทุ่ง บ้ำนศำลำเกวียนซึ่งหลงใหลใฝ่ฝันจะไป
หำควำมเจริญของเมืองบำงกอก ถึงขนำดยอมหนี
กำรบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ และหนีกำรที่จะ
ต้องแต่งงำนกับ สไบ สำวลูกบ้ำนนำที่พ่อแม่เลือก
ไว้ให้ เป็นภำพยนตร์ที่งดงำมและซื่อตรง เป็น
เอกสำรบั น ทึ กค่ ำ นิย มของหนุ ่ม สำวบ้ ำ นนอกที่
ใฝ่ฝนั จะเข้ำไปแสวงโชค หรือชุบตัวในเมืองกรุง ซึง่
เกิดขึน้ เป็นกระแสสังคมไทย ในยุคหลังสงครำมโลก
ครั้งที่สอง

และค้นพบเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ นำยแพทย์สวัสดิ์ยัง
เป็นผู้ตั้งชื่อว่ำ พยำธิตัวจี๊ด กำรค้นพบนี้ท�ำให้ท่ำน
และประเทศสยำมมีชื่อเสียงไปทั่วโลก เพรำะช่วย
ให้โลกสำมำรถหำทำงป้องกันกำรติดต่อของโรค
นี้ได้ นำยแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่ำง จึงนับเป็นปรมำจำรย์ผู้สร้ำงคุณูปกำรยิ่งใหญ่ แก่วงวิชำกำรปรสิตวิทยำ และวงกำรแพทย์ไทย
ยิงเป้านักโทษค้ายาเสพติด (๒๕๑๐)
ไม่ปรำกฏนำมผู้ถ่ำยภำพ
เมื่อปี ๒๕๑๐ คณะรัฐมนตรี สมัยจอมพลถนอม
กิตติขจร เป็นนำยกรัฐมนตรี ได้ใช้อ�ำนำจคณะ
ปฎิวตั ใิ ห้ศำลทหำรตัดสินประหำรชีวติ ผูต้ อ้ งหำค้ำ
ยำเสพติด เฮโรอีน เป็นชำยไทยเชื้อสำยจีนสองคน
โดยช่ำงถ่ำยภำพยนตร์ข่ำวของสถำนีไทยโทรทัศน์
ช่อง ๔ ได้เข้ำไปถ่ำยท�ำพิธีกำรประหำรชีวิตอย่ำง
ละเอียด เพือ่ เสนอเป็นรำยงำนข่ำวในค�ำ่ วันนัน้ เป็น
เจตนำของทำงกำรที่ต้องกำรแสดงตัวอย่ำงให้นัก
ค้ำยำเสพติดเกรงกลัวอำญำบ้ำนเมือง ภำพยนตร์นี้
อำจไม่เหมำะที่จะฉำยเผยแพร่สู่สำธำรณะ โดย
เฉพำะในสมัยที่รัฐธรรมนูญของไทยรับรองสิทธิ
มนุษยชนและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ แต่เป็น

ภำพยนตร์ที่มีค่ำในฐำนะเอกสำรบันทึกกระบวนกำรประหำรชีวิตของไทยในยุคสมัยนั้น

อินทรีทอง (๒๕๑๓)
อ�ำนวยกำรสร้ำงโดย สมนึกภำพยนตร์
ภำพยนตร์ไทยที่ก่อให้เกิดข่ำวครึกโครมตกใจแก่
คนไทยทั้งประเทศในวันที่ ๘ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๑๓
เมื่อ มิตร ชัยบัญชำ ผู้ก�ำกับและผู้แสดงภำพยนตร์
เรือ่ งนีป้ ระสบเหตุเสียชีวติ เนือ่ งจำกตกจำกกำรโหน
บันไดที่โรยจำก เฮลิคอปเตอร์ ขณะก�ำลังถ่ำยท�ำ
ฉำกจบของภำพยนตร์ และเมื่อภำพยนตร์เรื่องนี้
พยาธิตัวจี๊ด
ออกฉำย จึงก่อให้เกิดควำมสะเทือนอำรมณ์แก่
GNATHOSTOMA SPINIGERUM AND
แฟนภำพยนตร์ขณะนั้น ภำพยนตร์อินทรีทองจึง
GNATHOSTOMIASIS IN THAILAND (๒๕๑๐) กลำยเป็นหนังประวัติศำสตร์ หนังสยองขวัญ หนัง
สร้ำงโดย Faculty of Tropical Medicine
โศกนำฏกรรม และ หนังแห่งควำมทรงจ�ำร่วมของ
University of Medical Sciences
คนไทย และสังคมไทยในยุคสมัยปี ๒๕๑๓
ภำพยนตร์นี้เป็นบันทึกผลงำนที่เป็นเกียรติประวัติ
ส�ำคัญของวงกำรแพทย์ไทย เป็นเกียรติภมู ขิ องชำติ
เป็นเอกสำรวิชำกำรอันมีชีวิตชีวำ และเหนืออื่นใด ดาไลลามะในสวนโมกข์ (๒๕๑๕)
ภำพยนตร์ นี้ อ ำจจะเป็ น แรงดลใจให้ อ นุ ช นที่ มี หนังบ้ำนของสวนโมกขพลำรำม
โอกำสสัมผัส เกิดพลังที่จะมุ่งมั่นเรียนรู้ศึกษำ คน เป็นภำพยนตร์ตัวอย่ำงที่เรียกว่ำ หนังบ้ำน หรือให้
ไทยน้อยคน จะรูว้ ำ่ ผูท้ คี่ น้ พบวงจรของพยำธิตวั จีด๊ ถูกชัดขึ้นก็ต้องว่ำหนังวัดของวัดธำรน�้ำไหล สวน
เป็นรำยแรกของโลกคือ นำยแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่ำง โมกขพลำรำม ไชยำ สุรำษฎร์ธำนี ซึง่ ทำงวัดได้มอบ
(๒๔๔๗-๒๕๓๔) ซึ่งท่ำนได้ท�ำวิจัยร่วมกับ นำย แก่หอภำพยนตร์แห่งชำติ เป็นภำพบันทึกเหตุแพทย์เฉลิม พรหมมำศ (หลวงเฉลิมคัมภีร์เวชช์) กำรณ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เมื่อองค์

ดำไลลำมะ ผู้น�ำทำงด้ำน
จิตวิญญำณสูงสุดของชำว
ทิเบต เดินทำงมำเยีย่ มท่ำน
พุทธทำสภิกขุ ณ สวนโมกขพลำรำม ภำพยนตร์
บันทึกภำพเหตุกำรณ์ตำมล�ำดับอย่ำงเป็นธรรมชำติ
ไม่มีกำรจัดแสดง ตั้งแต่ท่ำนดำไลลำมะเดินทำงมำ
ถึงสวนโมกข์ จนกระทัง่ ท่ำนพุทธทำสและชำวบ้ำน
ตลอดจนข้ำรำชกำร พำกันไปส่งท่ำนที่สถำนีรถไฟ
ไชยำ เพื่อเดินทำงกลับ
Ë¹ØÁÒ¹¾º
๗ ยอดมนุษย์

(๒๕๑๗)

อ�ำนวยกำรสร้ำงโดย บริษัท
ไชโยภำพยนตร์, สึบรุ ำยะโปรดักชัน่
เด็กไทย โดยเฉพำะเด็กชำยในยุค ๒๕๑๐ - ๒๕๒๐
ไม่วำ่ อยูท่ ใี่ ดในเมืองไทย ไม่รอดพ้นจำกอ�ำนำจมนต์
สนุกของภำพยนตร์ชุดทำงทีวีจำกญี่ปุ่น คือ ชุด
ยอดมนุษย์อุลตร้ำแมน ยอดมนุษย์ที่คอยพิทักษ์
โลก โดยกำรปรำบเหล่ำร้ำย สัตว์ประหลำด ส�ำหรับ
ภำพยนตร์เรื่องนี้ อุลตร้ำแมน จำกญี่ปุ่นมำมีสำย
สัมพันธ์ทำงใจกับหนุมำน สมุนเอกของพระรำม
สร้ำงโดยสมโพธิ แสงเดือนฉำย ซึง่ เคยไปศึกษำวิชำ
ท�ำหนัง ในโรงถ่ำยโตโฮ ภำพยนตร์เรื่องนี้ มีค่ำเป็น
เครื่องมือในกำรสัมผัสอำรมณ์ของเด็กไทยที่ก�ำลัง
เติบโตอยู่ในช่วงทศวรรษของปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น
บั น ทึ ก ควำมทรงจ� ำ ที่ มิ อ ำจเล่ ำ ด้ ว ยสื่ อ อื่ น ใดได้
นอกจำกได้ดูบนจอภำพยนตร์

ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น (๒๕๒๐)
อ�ำนวยกำรสร้ำงโดย พร้อมมิตรภำพยนตร์,
ไฟว์สตำร์โปรดักชั่น
หลังเหตุกำรณ์ ๑๔ ตุลำ ได้เกิดกระแสหนังไทยที่มี
เนื้อหำสำระสะท้อน หรือตีแผ่ หรือเปิดโปงปัญหำ
สังคม อย่ำงที่ไม่เคยมีปรำกฎมำก่อน “ทองพูน
โคกโพ รำษฎรเต็มขั้น” เป็นหนังของ มจ.ชำตรีเฉลิม ยุคล หรือ ท่ำนมุ้ย ซึ่งมีบทบำทเป็นหัวหอก
คนหนึ่ง ในกำรน�ำกระแสหนังไทยก้ำวหน้ำหรือ
คลื่นลูกใหม่ในขณะนั้น “ทองพูน โคกโพฯ” เล่ำ
เรื่องของคนตัวเล็ก ๆ ในสังคม ซึ่งมีปัญหำเล็ก ๆ
แต่ปัญหำนั้นสะท้อนถึงปัญหำใหญ่ของทั้งสังคม
หนั ง นี้ ยั ง สื่ อ สำรถึ ง จิ ต วิ ญ ญำณของคนอี ส ำนที่
กระจำยระหกระเหจำกบ้ำนเกิดไปหำกินต่ำงถิน่ ให้
เห็นถึงควำมคิดถึงบ้ำน และควำมเห็นอกเห็นใจกัน

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ครูบ้านนอก (๒๕๒๑)
อ�ำนวยกำรสร้ำงโดย ดวงกมลมหรสพ
ภำพยนตร์ซึ่งสร้ำงจำกนิยำยชื่อเรื่องเดียวกัน โดย
ค�ำหมำน คนไค นักวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำและคน
อีสำน เป็นภำพยนตร์ที่สร้ำงโดยคนอีสำนและ
ทีมงำนคนอีสำน คือ กมล กุลตังวัฒนำ อดีตนัก
พำกย์หนัง ก�ำกับโดย สุรสีห์ ผำธรรม นักพำกย์หนัง
สำยอีสำนเช่นกัน เมื่อภำพยนตร์ออกฉำยในปี
๒๕๒๑ หลังจำกเกิดเหตุกำรณ์ ๖ ตุลำคม ๒๕๑๙
ซึง่ ท�ำให้บำ้ นเมืองกลับไปสูก่ ำรปกครองแบบเผด็จกำรอีกครั้ง ปรำกฏว่ำภำพยนตร์ได้รับกำรต้อนรับ
จำกผูช้ มอย่ำงมำกเป็นประวัตกิ ำรณ์ จนเกิดกระแส
ภำพยนตร์อสี ำนและวงกำรภำพยนตร์อสี ำนขึน้ เป็น
ครั้งแรกในประวัติศำสตร์ภำพยนตร์ไทย ประเด็น
เด่นของหนัง คือกำรกล่ำวถึงครู จิตวิญญำณของครู
อุดมกำรณ์ของครู ผู้ท้ำทำยอ�ำนำจอันมิชอบธรรม

คนจร (๒๕๔๒)
อ�ำนวยกำรสร้ำงโดย ยูม่ำ ฟิล์ม
“คนจร ฯลฯ” ของ อรรถพร ไทยหิ รั ญ เป็ น
ภำพยนตร์ไทยที่พิเศษ แปลก ประหลำด เป็นหนัง
ที่นักดูหนัง ไม่ว่ำที่ใดในโลก จะต้องรู้สึกว่ำหนังนี้
คนท�ำไม่ธรรมดำ เพรำะหนังได้รับกำรปรุงแต่งให้
มองผ่ำนด้วยทัศนะของคติ กำรตีควำม และตีค่ำ
เหตุกำรณ์ ตัวละครหรือ ปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ
โดยควำมเป็นตัวตนของผู้สร้ำงเอง น่ำเสียดำยที่
อรรถพร ไทยหิรัญ เกิดมำแล้วสำมำรถสร้ำงสรรค์
งำนภำพยนตร์ของเขำเองจริง ๆ ได้เพียงเรือ่ งเดียว
นี้ แต่คิดอีกทีหนึ่ง นี่ก็นับว่ำเพียงพอแล้ว ที่จะเป็น
เอกภำพยนตร์ส�ำคัญเรื่องหนึ่ง ในประวัติศำสตร์
ภำพยนตร์ไทย

รายชื่ อ ภาพยนตร์ ที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
มรดกภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ปฏิ บั ติ ก ารกู ้ ห นั ง

(เรียงตามล�าดับตัวอักษร)

เมืองในหมอก (๒๕๒๑)
อ�ำนวยกำรสร้ำงโดย มูฟวิ่งพิกเจอร์
“เมืองในหมอก” ของ เพิ่มพล เชยอรุณ เป็นกำร
ดัดแปลงบทละครเรื่อง “ควำมเข้ำใจผิด” ของ
อัลแบร์ กำมูส์ มำเป็นภำพยนตร์ไทย เพียงแต่ว่ำ
แทนที่เพิ่มพลจะดัดแปลงเรื่องให้เกิดในประเทศ
ไทย เขำกลับท�ำฉำกให้ดเู หมือนว่ำเป็นเมืองกันดำร
แปร่ง ๆ ทีใ่ ดทีห่ นึง่ ในโลก ซึง่ ดูเหมือนไม่ใช่ประเทศ
ไทย เมื่อหนังออกฉำยในปี ๒๕๒๑ ไม่ได้รับกำร
ต้อนรับจำกแฟนภำพยนตร์นัก ผู้ก�ำกับหนังให้
สัมภำษณ์ในเวลำต่อมำว่ำ เขำใช้หัวหรือสมอง
และตั้ ง ใจท� ำ หนั ง เรื่ อ งนี้ ม ำกแต่ ค นดู ไ ม่ ย อมรั บ
ควำมส� ำ คั ญ ของเมื อ งในหมอกก็ คื อ ควำมที่ มั น
มลังเมลือง และน่ำค้นหำว่ำสำมำรถใช้เป็นตัวชี้วัด
รสนิยมของคนดูและคนสร้ำงศิลปได้หรือไม่

สวรรค์บ้านนา (๒๕๕๒)
อ�ำนวยกำรสร้ำงโดย เอ็กซ์ตร้ำ เวอร์จิ้น
ภำพยนตร์ “สวรรค์บำ้ นนำ” เป็นภำพยนตร์สำรคดี
ด�ำเนินเรื่องขนำดยำวเรื่องแรกของอุรุพงษ์ รักษำ
สัตย์ เล่ำเรือ่ งสวรรค์ของชำวนำ เพือ่ บอกว่ำสวรรค์
บ้ำนนำมีอยู่จริง หรือว่ำสวรรค์หำยกลำยเป็นนรก
ภำพยนตร์ของเขำแสดงให้เห็นกำรซึมซับวิถีชีวิต
ของชำวนำ ทั้งลึกลงไปภำยในหัวจิตหัวใจ ทั้งท่ำที
อำกัปกริยำอำกำรที่เป็นอยู่ เทศะหรือธรรมชำติ
แวดล้อม กำละหรือวันเวลำฤดูกำลที่ผันเวียน เล่ำ
เรื่องเก่ำที่ใครก็เล่ำกันและดูเหมือนไม่มีวันจบ คือ
เรื่ อ งชำวนำ ผู ้ ไ ม่ มี ที่ น ำของตนเอง กลำยเป็ น
กรรมกรนำ รับจ้ำงท�ำนำของคนอื่น เรื่องของหนี้
สินนอกระบบที่รัดรึงชำวนำดุจโซ่ตรวนหรือเชือก
ผูกคอ และเรื่องเล่ำเก่ำที่ชำวนำสิ้นหนทำงอื่น
นอกจำกถูกเครื่องจักรกลดูดเข้ำสู่มหำนครหลวง
เป็นภำพยนตร์สำรคดีที่มิได้พูดแทน แต่พูดโดยจิต
วิญญำณของชำวนำใน พ.ศ. นี้ หรือยุคสมัยของเรำ

ท่ำนสำมำรถมำรับชมมรดกภำพยนตร์ของชำติ ทัง้ ๕๐ เรือ่ ง ได้ทหี่ อ้ งสมุดและโสตทัศนสถำน
เชิด ทรงศรี เปิดบริกำรทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลำ ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. และสำมำรถ
ตรวจสอบโปรแกรมกำรฉำยที่โรงภำพยนตร์ศรีศำลำยำในวันเสำร์ - อำทิตย์ ตลอดเดือน
พฤศจิกำยนและธันวำคม ได้ในหน้ำ ๓๒ - ๓๖

๑. กำรต่อสู้ของกรรมกรหญิงโรงงำนฮำร่ำ (๒๕๑๘)
๒. คล้องช้ำง (๒๔๘๑)
๓. ทองปำน (๒๕๒๐)
๔. ทวิภพ (๒๕๔๗)
๕. โทน (๒๕๑๓)
๖. นิ้วเพชร (๒๕๐๑)
๗. น�้ำท่วมกรุงเทพ (๒๔๘๕)
๘. บันทึกเหตุกำรณ์ ๖ ตุลำ (๒๕๑๙)
๙. ผีตองเหลือง (๒๕๐๕)
๑๐. ผีเสื้อและดอกไม้ (๒๕๒๘)
๑๑. แผลเก่ำ (๒๕๒๐)
๑๒. พระเจ้ำกรุงสยำมเสด็จฯ ถึงกรุงเบิรน์ (๒๔๔๐)
๑๓. พระเจ้ำช้ำงเผือก (๒๔๘๔)
๑๔. พระรำชพิธีเฉลิมกรุงเทพมหำนคร
และพระรำชวงศ์จกั รีอนั ประดิษฐำนมำครบ ๑๕๐ ปี
(๒๔๗๕)
๑๕. พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พระบำทสมเด็จ
พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (๒๔๖๘)
๑๖. ไฟเย็น (๒๕๐๘)
๑๗. ประมวลภำพเหตุกำรณ์สูญเสีย
พระเอกผู้ยิ่งใหญ่ มิตร ชัยบัญชำ(๒๕๑๓)
๑๘. มนต์รักลูกทุ่ง (๒๕๑๓)
๑๙. รัฐประหำร ๒๔๙๐ (๒๔๙๐)
๒๐. โรงแรมนรก (๒๕๐๐)
๒๑. ลุงบุญมีระลึกชำติ (๒๕๕๓)
๒๒. ลูกอีสำน (๒๕๒๕)
๒๓. สุดสำคร (๒๕๒๒)
๒๔. อนุทินวีรชน ๑๔ ตุลำ (๒๕๑๗)
๒๕. ! (อัศเจรีย์) (๒๕๒๐)
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ฟังในครั้งนี้ เริ่มต้นขึ้นในสายวันหนึ่ง เมื่อคุณวิโรจน์ ศรีไสย
ผูอ้ า� นวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
ได้โทรศัพท์มาแจ้งข่าวกับคุณโดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการหอ โอเค (เริ่มกันที่...) เบตง
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าพบฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง
´‹Ç¹ÂÐÅÒแล้ว
ศุกร์ที่ ๑๗ สิงหำคม หน่วยกู้หนังออกเดินทำงจำกสถำนีขนส่ง
ภำพยนตร์เรื่อง ด่วนยะลา นั้น เป็นภำพยนตร์ไทย ที่ออก
ฉำยเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ น�ำแสดงโดย ปิยะ ตระกูลรำษฎร์ มีควำม
ส�ำคัญเป็นพิเศษเพรำะทัง้ ผูส้ ร้ำง เนือ้ เรือ่ งและกำรถ่ำยท�ำนัน้ เกีย่ วพัน
กับท้องถิ่น ยะลำ-ปัตตำนี ทั้งสิ้น จึงนับเป็นบทบันทึกควำมคิด วิถี
ชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อยู่ในรูปแบบของภำพยนตร์
อย่ำงแท้จริง โดยคุณโดมได้ฝำกให้ ผอ.วิโรจน์ ช่วยตำมหำมำตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนกระทั่งเพิ่งได้พบเจอในปีนี้ และประกอบกับที่ใน
ปี พ.ศ.๒๕๕๕ นี้ หน่วยกู้หนังมีโครงกำรส�ำรวจฟิล์มภำพยนตร์ สื่อ
โสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภำพยนตร์ ในเขตพื้นที่ภำคใต้ อยู่แล้ว
ปฏิบตั กิ ำรกูห้ นังด่วนยะลำและส�ำรวจเพิม่ เติมในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง จึงถือ
ก�ำเนิดขึ้น

สำยใต้ มุง่ หน้ำสู่ อ.เบตง จ.ยะลำ โดยหนึง่ ในทีมงำนหน่วยกูห้ นัง ซึง่ มีพนื้ เพ
เดิมเป็นคนเบตง ได้เล่ำให้ฟังว่ำ เคยเห็นกำรฉำยหนังที่บันทึกวิถีชีวิตของ
สมำชิกโจรจีนคอมมิวนิสต์มำลำยำ (จคม.) ในหอประชุมโรงเรียน เมือ่ มำถึง
อ�ำเภอเบตงในเช้ำวันเสำร์ เรำจึงมุง่ หน้ำสูอ่ โุ มงค์ปยิ ะมิตร ซึง่ เป็นฐำนปฏิบตั ิ
กำรบริเวณแนวตะเข็บชำยแดนไทยและมำเลเซียของ จคม. ทันที ปัจจุบัน
ทีน่ ปี่ รับเป็นสถำนทีท่ อ่ งเทีย่ วเปิดให้บริกำรทุกวัน ทีร่ ำ้ นจ�ำหน่ำยของทีร่ ะลึก
มีดีวีดีภำพเคลื่อนไหวของสมำชิก จคม. ในอดีตวำงจ�ำหน่ำย เมื่อสอบถำม
ข้อมูลจึงทรำบว่ำเป็นภำพที่แปลงสัญญำณมำจำกต้นฉบับที่เป็นฟิล์ม แต่
กำรมอบฟิล์มให้หอภำพยนตร์ไปดูแลรักษำนั้น จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำ
จำกคณะกรรมกำรเสี ย ก่ อ น เรำจึ ง ท� ำ ได้ เ พี ย งมอบคู ่ มื อ กำรอนุ รั ก ษ์
ภำพยนตร์ฯ ให้เขำเอำไว้

๕

บริเวณโรงภาพยนตร์ออโรร่า ในปัจจุบัน
^ คุณจรูญ ผ่องอ�าไพ
เจ้าของฟิล์ม´‹Ç¹ÂÐÅÒ

^ โกหล�า หรือ คุณตาพิพัฒน์
และสมุดจดบันทึกคู่ใจ

บริเวณปากอุโมงค์ปิยะมิตร เมื่อครั้งอดีต โรงภาพยนตร์สหมิตรอยู่ด้านขวา

ภาพยนตร์เรื่อง ´‹Ç¹ÂÐÅÒ นั้น
เป็นภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙
มีความส�าคัญเป็นพิเศษเพราะทั้งผู้สร้าง เนื้อเรื่อง
และการถ่ายท�านั้น
เกี่ยวพันกับท้องถิ่นยะลา-ปัตตานีทั้งสิ้น

ตอนเที่ยง เรำกลับเข้ำมำในตัวเมืองเพื่อส�ำรวจและเก็บ
ข้อมูลโรงหนังออโรร่า โรงหนังเก่ำที่ชำวบ้ำนเรียกกันว่ำวิกใหม่ ตัว
อำคำรยังไม่ได้ทุบทิ้ง แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น เบตงพลำซ่ำ หน่วยกู้
หนังไปถึงเบตงในช่วงที่เป็นวันหยุดยำวเทศกำลฮำรีรำยอ ซึ่งเป็น
เทศกำลเฉลิมฉลองของศำสนำอิสลำมและชำวมุสลิมทั่วโลกพอดี
เบตงในช่วงที่เรำได้พบจึงคลำคล�่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจำกประเทศ
เพื่อนบ้ำน ทั้งมำเลเซียและสิงคโปร์
เช้ำวันรุ่งขึ้น เรำได้รับค�ำแนะน�ำให้ไปพบกับคุณพิเชฐ
กิตติสุธิพันธุ์ อำยุ ๖๕ ปี เจ้ำของร้ำนขำยธูป ใกล้ ๆ กับโรงแรม
แกรนด์ แมนดำริน ที่พักของเรำ คุณพิเชฐเล่ำว่ำ ท่ำนเกิดมำในย่ำน
โรงหนัง สมัยนั้น ออโรร่ำวิกใหม่เป็นโรงอิฐ ส่วนโรงหนังสหมิตร
วิกเก่ำเป็นโรงไม้ หลังคำสังกะสี มีสองชั้น จุผู้ชมได้ประมำณห้ำร้อย
กว่ำคน ต่อมำเปลีย่ นชือ่ เป็นโรงหนังคิงส์ ปัจจุบนั ได้ขำยทีแ่ ละทุบตัว
โครงสร้ำงอำคำรทิง้ ไปแล้ว กลำยมำเป็นพืน้ ทีล่ ำนจอดรถของโรงแรม
แกรนด์ แมนดำรินนี่เอง คุณพิเชฐแนะน�ำว่ำ ถ้ำอยำกได้ข้อมูลของ
โรงหนังออโรร่ำ ให้เรำลองไปหำ โกหล�ำ ดู
โกหล�า ที่พูดถึงนั้น คือคุณตำพิพัฒน์ รัชตเศรษฐกุล วัย
๗๐ ปี อดีตบุค๊ เกอร์หนังของโรงออโรร่ำ ทีป่ จั จุบนั สุขภำพและควำม

๖

ทรงจ�ำยังคงดีเยีย่ ม นอกจำกกำร
คุยกันเรื่องเก่ำ ๆ ของโรงหนัง
ออโรร่ำและยุคเฟื่องฟูของโรง
ภำพยนตร์ในอ�ำเภอเบตงแล้ว
คุณตำโกหล�ำยังใจดี ค้นสมุดบันทึก
ออกมำให้เรำดูสองสำมเล่ม เป็นสมุดที่จดบันทึกรำยชื่อ
ภำพยนตร์ทเี่ ข้ำฉำยของโรงภำพยนตร์ออโรร่ำตัง้ แต่ชว่ งเริม่ ต้น รวม
ทั้งรำยชื่อหนังที่เข้ำฉำยของวิกคู่แข่งอย่ำงสหมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๐๒ จนถึงปี ๒๕๓๒ นับเป็นสมุดจดบันทึกล�ำ้ ค่ำทีบ่ นั ทึกเรือ่ งรำว
ของภำพยนตร์ทคี่ นเบตงได้ดไู ว้ตลอดทุกวัน ทุกเดือน ทุกปี เป็นเวลำ
เกือบ ๓๐ ปี ลูกหลำนของคุณตำโกหล�ำเสริมให้ฟังว่ำ หำกมีกำร
ต้องขนย้ำยสิง่ ของเพือ่ ซ่อมแซมบ้ำน คุณตำโกหล�ำจะไม่ยอมท�ำอะไร
เลยถ้ำยังหำสมุดบันทึกเหล่ำนี้ไม่เจอ ก่อนจำกกัน คุณตำโกหล�ำยัง
นัดให้เรำมำพบกับคุณวรวุฒิ เรืองพูนวิทย์ อดีตช่ำงเขียนอักษรจีน
ของโรงหนังทั้งที่เบตงและหำดใหญ่ ที่นี่อีกครั้งในวันรุ่งขึ้น ซึ่งท�ำให้
ได้รับรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของช่ำงเขียนอักษรจีนว่ำจ�ำเป็นจะต้องมี
อยูใ่ นพืน้ ทีท่ คี่ นรูภ้ ำษำจีนมำกกว่ำภำษำไทย รวมถึงยังได้ทรำบเรือ่ ง
ของอ� ำ เภอหำดใหญ่ ว่ ำ เคยเป็ น หนึ่ ง ในศู น ย์ ใ หญ่ ข องวงกำร
ภำพยนตร์ในภำคใต้อีกด้วย
ย่ำงเข้ำวันที่ ๔ ของกำรเดินทำง เรำตั้งใจกันว่ำจะเข้ำ
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมจำกวัฒนธรรมอ�ำเภอเบตง แต่ก็ต้องพบว่ำ
ยังปิดท�ำกำร เรำจึงเดินทำงไปที่พิพิธภัณฑ์เมืองเบตงแทน และได้
พบเครื่องฉำยภำพยนตร์ ๘ มม. แสดงว่ำที่นี่น่ำจะมีหนังบ้ำน น่ำ
เสียดำยที่เรำยังหำไม่พบ จำกนั้นจึงพบกับภำพถ่ำยเก่ำแก่ของโรง
ภำพยนตร์สหมิตร เมือ่ ครัง้ ยังเป็นโรงมหรสพ ทีม่ ที งั้ กำรแสดงงิว้ และ
ฉำยภำพยนตร์ แต่ภำพถ่ำยไม่คมชัดมำกนัก เรำจึงคิดจะออกตำม
หำเจ้ำของภำพถ่ำยต้นฉบับที่น�ำมำใช้จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์

หน่วยกู้หนังรับมอบฟิล์ม ´‹Ç¹ÂÐÅÒ จากคุณวิโรจน์

เผื่อจะได้เห็นภำพถ่ำยที่เกี่ยวข้องกับภำพยนตร์ในเบตงเพิ่มเติม
เจ้ำหน้ำที่พิพิธภัณฑ์ ได้แนะน�ำให้เรำไปพบกับคุณเสาวนีย์ วิเศษสังข์ ผูอ้ ำ� นวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน เทศบำลเมืองเบตง ท่ำน
นี้ได้แนะน�ำให้เรำไปหำโกไข่ ซึ่งเป็นคนเก็บสะสมรูปภำพเก่ำ เปิด
ร้ำนขำยเครื่องดื่มและอำหำรตำมสั่งอยู่หลังตลำดเก่ำ เมื่อเรำไปถึง
ร้ำนของโกไข่กลับพบว่ำโกไข่ออกไปข้ำงนอก เรำจึงตัดสินใจกลับมำ
พบโกไข่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้
เช้ำตรู่ ของวันที่ ๒๒ สิงหำคม พวกเรำมำพบโกไข่ ที่ร้ำน
กำแฟ “อ�ำเพอเบตง” ซึง่ ตกแต่งอย่ำงสวยงำม ประดับประดำไปด้วย
รูปภำพเก่ำและของตกแต่งมำกมำย โกไข่ มีชื่อจริงว่ำ คุณชาญ
นกแก้ว เป็นอดีตบัณฑิตด้ำนศิลปะจำกรั้ว มศว. ที่ผันตัวมำเปิดร้ำน
กำแฟเล็ก ๆ นี้อยู่ที่บ้ำนเกิด เพื่อจะได้มีเวลำดูแลคุณแม่ที่อยู่ในวัย
ชรำ และยังสนใจสะสมภำพถ่ำยและของเก่ำ ๆ ซึ่งนอกจำกภำพวิก
เก่ำ ที่เรำได้เห็นในพิพิธภัณฑ์แล้ว โกไข่ยังบอกว่ำ อำจเก็บภำพวิก
ใหม่ อย่ำงโรงหนังออโรร่ำไว้ด้วย แต่ต้องใช้เวลำในกำรค้นหำ

ด่วน! ยะลา--ปัตตานี
จำกเบตง เรำใช้เวลำประมำณสองชัว่ โมงครึง่ เดินทำงมำ
ถึงอ�ำเภอเมืองยะลำ เพื่อปฏิบัติภำรกิจหลัก คือ กำรรับมอบฟิล์ม
ภำพยนตร์เรื่อง ด่วนยะลา จำกคุณวิโรจน์ ศรีไสย ที่หอจดหมำยเหตุฯ ยะลำ ตำมเวลำนัดหมำยไว้ คือ บ่ำยสองโมง เจ้ำหน้ำที่ของ
หอจดหมำยเหตุ ฯ ให้กำรต้อนรับเรำเป็นอย่ำงดี เริ่มจำกพำไปชม
สถำนที่เก็บฟิล์มภำพยนตร์ ๑๖ มม. หลำยม้วนที่เก็บเอำไว้ โดยไม่
ทรำบที่มำ สันนิษฐำนว่ำน่ำจะเป็นหนังของหน่วยงำนรำชกำร
จำกนั้ น คุ ณ วิ โ รจน์ จึ ง พำเรำไปยั ง หนั ง ด่ ว นยะลำ ๒

คุณวิโรจน์ได้ประกาศตามหาหนังเรื่องนี้
ทางรายการวิทยุ และช่างบังเอิญ
ที่หนึ่งในผู้ฟังเป็น คุณจรูญ ผ่องอ�าไพ
เจ้าของและผู้อ�านวยการสร้างหนังเรื่องนี้
ทั้งยังลงทุนขับรถน�ามาให้ด้วยตัวเอง
จากจังหวัดปัตตานี

กระเป๋ำ ซึง่ ทีม่ ำของกำรพบฟิลม์ ชุดนี้ เกิดขึน้ หลังจำกทีค่ ณ
ุ วิโรจน์ได้
รับกำรไหว้วำนจำกคุณโดมอย่ำงทีก่ ล่ำวไว้ในตอนต้น จึงได้ประกำศ
ตำมหำหนังเรื่องนี้ทำงรำยกำรวิทยุ และช่ำงบังเอิญ ที่หนึ่งในผู้ฟัง
เป็น คุณจรูญ ผ่องอ�าไพ เจ้ำของและผู้อ�ำนวยกำรสร้ำงหนังเรื่องนี้
ทั้งยังลงทุนขับรถน�ำมำให้ด้วยตัวเองจำกจังหวัดปัตตำนี
ก่อนเปิด เรำแอบดมกลิ่นฟิล์ม ค่อยใจชื้นเมื่อพบว่ำไม่มี
กลิน่ เหม็นเปรีย้ วอันเป็นสัญญำณของฟิลม์ ทีเ่ สือ่ มสภำพ และยิง่ ดีใจ
เมือ่ เห็นว่ำฟิลม์ ส่วนใหญ่ยงั คงอยูใ่ นสภำพดี มีบำงม้วนทีเ่ ริม่ มองเห็น
ว่ำมีอำกำรเสื่อมสภำพแล้วบ้ำง เรำจึงรีบน�ำฟิล์มภำพยนตร์ท้องถิ่น
อันมีค่ำเรื่องนี้ ส่งต่อไปยังศำลำยำทำงรถไฟทันที และนับเป็นโชคดี
อีกครัง้ ทีฟ่ ลิ ม์ สำมำรถเดินทำงขึน้ ไปได้กอ่ นทีจ่ ะมีเหตุกำรณ์รถไฟตก
รำงเพียงหนึ่งวัน
เรำนัดพบกับคุณจรูญ ผ่องอ�ำไพ ไว้ในวันที่ ๒๔ สิงหำคม
ทีจ่ งั หวัดปัตตำนี เพือ่ พูดคุยสอบถำมเกีย่ วกับทีม่ ำทีไ่ ปของกำรสร้ำง
หนังเรือ่ งนี้ เวลำทีเ่ หลือในยะลำอีกหนึง่ วันกว่ำ ๆ เรำจึงตัดสินใจออก
เดินทำงไปเก็บข้อมูลเพิม่ เติมตำมโรงภำพยนตร์เก่ำ ๆ ในอ�ำเภอเมือง
ยะลำ ซึ่งทีมงำนหอภำพยนตร์เคยลงมำส�ำรวจครั้งล่ำสุดเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๕๓ ในปัจจุบนั อ�ำเภอเมืองยะลำ เหลือโรงภำพยนตร์ทยี่ งั เปิดฉำย
อยู่เพียงแห่งเดียว คือโรงหนังโคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซ์ ตั้งอยู่ในศูนย์
กำรค้ำโคลีเซี่ยม ยะลำ และยังเป็นแห่งเดียวใน ๓ จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้อีกด้วย ส่วนโรงหนังเก่ำอื่น ๆ ส่วนใหญ่ล้วนยังอยู่ในสภำพ
ตัวโครงสร้ำงเดิม โรงหนังพาต้า ปัจจุบันกลำยเป็นแผงค้ำเสื้อผ้ำ
แวดล้อมด้วยตลำดสด ยังมีป้ำยโฆษณำหนังของ ฉลอง ภักดีวิจิตร
ติดอยู่ โรงหนังสยามหรือวิกคิงส์ ปัจจุบันกลำยไปเป็นสถำนที่เลี้ยง
นกนำงแอ่น แต่ยังเห็นป้ำยชื่อโรงหนังสยำมได้ชัดเจน โรงหนังลูน่า
ก็ยงั มีปำ้ ยชือ่ โรงหนังอยู่ ด้ำนหน้ำดัดแปลงเป็นร้ำนค้ำร้ำนกำแฟ ตัว
อำคำรด้ำนหลังปัจจุบันกลำยเป็นสถำนที่ซื้อขำยและเก็บยำงพำรำ
และโรงหนังรามัน ที่ยังเห็น
โครงสร้ ำ งของโรงหนั ง ได้
ชัดเจนที่สุด ปัจจุบันใช้เป็นที่
เขียนคัทเอำท์และป้ำยติดรถ
แห่ ห นั ง ของโรงภาพยนตร์
โคลีเซี่ยม ตั้งอยู่ตรงข้ำมกับ
ศำลเจ้ำแม่กอเหนี่ยวฉื่อเซี่ยงตึง้ ส่วนโรงหนังเฉลิมชัย ซึง่ อยู่
ละแวกใกล้เคียงกับศูนย์กำร
ค้ำโคลีเซีย่ มในปัจจุบนั นัน้ ปิด
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ประชุมวิชาการ
ด้านภาพยนตร์ไทย ครั้งที่

ภาพโรงภาพยนตร์ออโรร่า เมื่อครั้งอดีต

กิจกกำรและรื้อทิ้งไปตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๑๓
ที่โรงหนังรามัน เรำได้
พบกั บ คุ ณ หมุ ก หยง จรู ญ กิ ต ติ พ งค์ อำยุ ๖๓ ปี ชำว
หำดใหญ่ ช่ำงเขียนคัทเอำท์รุ่นเก๋ำฝีมือชั้นครูของ
โรงหนังโคลีเซี่ยม ที่เริ่มต้นชีวิตช่ำงเขียนในวัยเยำว์ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๐๖ ที่หำดใหญ่ ก่อนจะต้องจำกบ้ำนเกิดเป็นช่ำงเขียนจำกทำง
ใต้ที่ขนึ้ ไปบุกเบิกงำนเขียนคัทเอำท์ทำงภำคอีสำนเป็นรุ่นที่สอง ช่วง
ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๓ และกลับมำประจ�ำกำรอยู่ที่ยะลำจนถึง
ปัจจุบัน คุณหมุกหยงได้น�ำเอำรูปภำพเก่ำ ๆ ทั้งที่ภำคใต้และภำค
อีสำนมำให้เรำดู พบว่ำหนึ่งในนั้นมีรูปถ่ำยของโรงหนังออโรร่ำที่
อ�ำเภอเบตงด้วย แทบไม่นำ่ เชือ่ เลยว่ำหลังจำกพยำยำมค้นหำอยูน่ ำน
กลับได้มำพบกับภำพถ่ำยนี้โดยบังเอิญ ที่อ�ำเภอเมืองยะลำ
เช้ำวันรุง่ ขึน้ เรำออกเดินทำงไปพบกับคุณจรูญ ผ่องอ�ำไพ
ทีจ่ งั หวัดปัตตำนี คุณจรูญ และภรรยำ ได้บอกเล่ำถึงทีม่ ำทีไ่ ปในกำร
สร้ำงและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของหนังเรื่องด่วนยะลา ท�ำให้เรำ
ได้ทรำบว่ำนี่เป็นผลงำนกำรแสดงเรื่องท้ำย ๆ ในชีวิตของคุณสุคนธ์
คิ้วเหลี่ยม และยังเป็นเรื่องแรก ๆ ที่ถ่ำยท�ำกำรชนแกะอันเป็นกีฬำ
พื้นบ้ำนของชำวไทยมุสลิมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้อีกด้วย ใบปิด
หนังเรื่องนี้ เป็นรูปรถด่วน มีฉำกหลังเป็นมัสยิดกลำงของจังหวัด
ปัตตำนี
หลังจำกลำคุณจรูญและภรรยำ เรำจึงเดินทำงต่อไปพบ
กับคุณชนันท์ สุวรรณรัตน์ เจ้ำหน้ำทีฝ่ ำ่ ยเทคโนโลยีกำรศึกษำ ส�ำนัก

๘

´‹Ç¹ÂÐÅÒ เป็นผลงานการแสดง
เรื่องท้าย ๆ ในชีวิตของคุณสุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
และยังเป็นเรื่องแรก ๆ ที่ถ่ายท�าการชนแกะ
อันเป็นกีฬาพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ตำมข้อมูลที่หน่วยกู้หนัง
ของเรำได้มำจำกกำรลงพื้นที่ ที่ ม.อ.วิทยำเขตหำดใหญ่ เมื่อเดือน
กุมภำพันธ์ทผี่ ำ่ นมำ ว่ำทีน่ ยี่ งั มีฟลิ ม์ เก็บไว้อยูไ่ ม่นอ้ ย คุณชนันท์ยนิ ดี
รับเป็นธุระรวบรวมฟิล์มที่เก็บเอำไว้ให้ ทั้งภำพยนตร์ทำงกำรศึกษำ
และประวัติกำรก่อตั้งของมหำวิทยำลัย ส่วนเรำก็ต้องกลับขึ้นไปท�ำ
หนังสือส่งเรื่องลงมำอย่ำงเป็นทำงกำรเช่นกัน

เมือ่ วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยำยน พ.ศ.๒๕๕๕ ทีผ่ ำ่ นมำ สถำบัน
หนังไทย หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) ได้จัดงำนประชุมวิชำกำร
ด้ำนภำพยนตร์ไทยครั้งที่ ๒ ขึ้น ณ โรงภำพยนตร์ศรีศำลำยำ หอ
ภำพยนตร์ฯ โดยในงำนครัง้ นีม้ ผี ทู้ สี่ นใจมำน�ำเสนองำนวิจยั ในหัวข้อ
ต่ำงๆ ดังนี้
ดร.สหะโรจน์ กิตติมหำเจริญ น�ำเสนองำนวิจัยเรื่อง
หนึง่ ตัวบท สองความคิด สองผูก้ า� กับ : จากกากีวรรณกรรมสูก่ ากี
ภาพยนตร์ ซึ่งน�ำเสนอประเด็นกำรดัดแปลงบทวรรณกรรมไทย
เรื่อง กากี ที่คนไทยคุ้นเคย มำเป็นภำพยนตร์ทั้ง ๒ เวอร์ชั่น โดย
ดร.สหะโรจน์ ยังวิเครำะห์ถึงแนวคิดเรื่องเพศวิถีของผู้หญิงที่ถูก
ถ่ำยทอดจำกทั้งสองสื่อ
นำยเอกสิทธิ์ พันธุ์พูล น�ำเสนองำนวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์
ไทยในภาพยนตร์ของเชิด ทรงศรี ซึ่งมุ่งวิเครำะห์กำรน�ำเสนอ
ลักษณะควำมเป็นไทย ทัง้ ในด้ำนรูปธรรมและนำมธรรม ผ่ำนผลงำน
ภำพยนตร์ของเชิด ทรงศรี ซึ่งสะท้อนให้เห็นบริบททำงสังคมและ
วัฒนธรรมไทยในยุคสมัยต่ำง ๆ
นำยชญำนิน ธนสุขถำวร น�ำเสนองำนวิจัยเรื่อง ผล
กระทบจากการขยายกิจการโรงภาพยนตร์มัลติเพล็กซ์ต่อระบบ
สายหนั ง ในประเทศไทย ซึ่ ง ได้ ท� ำ งำนวิ จั ย ศึ ก ษำทั ศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมของผู้ชมภำพยนตร์ในโรงภำพยนตร์มัลติเพล็กซ์ เพื่อ
ท�ำควำมเข้ำใจถึงผลกระทบที่มีต่อระบบสำยหนัง อันเป็นระบบที่
ค�้ำจุนอุตสำหกรรมภำพยนตร์ไทยมำช้ำนำน
นำงสำวสุมติ รำ ทองเผือก น�ำเสนองำนวิจยั เรือ่ ง โรงหนัง
โรงเรียนสัญจร ซึ่งเป็นงำนวิจัยที่ผู้ท�ำวิจัยได้สร้ำงห้องฉำยหนังเพื่อ
ทดลองท�ำโครงกำรโรงหนังโรงเรียนในอ�ำเภอภักดีชุมพล จังหวัด
ชัยภูมิ เพือ่ จะทดสอบกำรใช้ภำพยนตร์เป็นสือ่ ในกำรเรียนรูข้ องเด็ก
และเยำวชน
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นำยมโน วนเวฬดุสติ น�ำเสนองำนวิจยั เรือ่ ง การวิเคราะห์
ประเด็นการเมืองในภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย ซึ่งผู้วิจัยได้วิเครำะห์
กำรน�ำเสนอบริบทกำรเมืองไทยร่วมสมัยผ่ำนภำพยนตร์ไทยที่ออก
ฉำยในช่วงปี ๒๕๔๔ – ๒๕๕๓ เพื่อชี้ให้เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
กำรเมืองไทยกับสื่อภำพยนตร์
นำยพลำกร เจี ย มธี ร ะนำถ น� ำ เสนองำนวิ จั ย เรื่ อ ง
วาทกรรมชายเป็นใหญ่ในภาพยนตร์ไทยที่ให้ความส�าคัญแก่สตรี
ซึ่งพลำกรได้วิเครำะห์กำรผลิตซ�้ำวำทกรรมชำยเป็นใหญ่ ทั้งในส่วน
ทีป่ รำกฏอย่ำงชัดเจนและในระดับแฝงเร้น ผ่ำนภำพยนตร์ไทยทีอ่ อก
ฉำยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๒
ดร.อำทิตย์ พงษ์พำนิช น�ำเสนองำนวิจัยเรื่อง ไม่ได้ขอ
ให้มารัก: เพศสถานะและเพศวิถีทางเลือก กับ ความเชื่อพุทธ
เถรวาทในภาพยนตร์ไทย ซึ่งวิเครำะห์และวิพำกษ์ภำพสร้ำงของ
เพศสถำนะและเพศวิถีทำงเลือกอันเกี่ยวเนื่องกับควำมเชื่อพุทธ
เถรวำท และผลกระทบของควำมเชื่อดังกล่ำวต่อตัวละครชนกลุ่ม
น้อยทำงเพศในภำพยนตร์ไทย ไม่ได้ขอให้มารัก
หลั ง จบกำรน� ำ เสนองำนวิ จั ย ต่ ำ งๆ แล้ ว ก็ ยั ง มี ก ำร
เสวนำพูดคุยเรือ่ ง งานเขียนประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์ไทย โดยนำย
พงษ์ศักดิ์ กำญจนำคพันธุ์ (ทำยำทขุนวิจิตรมำตรำ) และนำยโดม
สุขวงศ์ ผู้อ�ำนวยกำรหอภำพยนตร์ ซึ่งได้เล่ำประวัติของขุนวิจิตรมำตรำในฐำนะของผูท้ เี่ ขียนเล่ำประวัตศิ ำสตร์ภำพยนตร์สยำม ตัง้ แต่
สมัยแรกเริ่ม เป็นคนแรก ๆ ในประเทศไทย นอกจำกนี้ กำรเสวนำ
ยังพูดถึงปัญหำและอุปสรรคของกำรศึกษำประวัตศิ ำสตร์ภำพยนตร์
ไทยอีกด้วย

และแล้ว ปฏิบตั กิ ำรกูห้ นังด่วนยะลำ และกำรส�ำรวจพืน้ ที่
ยะลำ - ปัตตำนี ก็ได้เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อย แต่ภำรกิจลงใต้ของ
หน่วยกู้หนังครั้งนี้ยังไม่สิ้นสุด ฉบับหน้ำ เรำจะพำท่ำนผู้อ่ำนไปตำม
หำร่องรอยโรงหนังเก่ำที่ จ.สตูล จังหวัดที่ยังไม่เคยได้รับกำรส�ำรวจ
ด้ำนภำพยนตร์มำก่อนเลยสักครั้ง รับรองว่ำยังมีเรื่องรำวที่น่ำสนใจ
จำกปลำยด้ำมขวำน รอท่ำนอยู่อีกมำกมำย
โปรดคอยติดตาม...
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ในช่วงระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่
ผ่านมา มีการจัดงานเสวนาวิชาการ ชื่อ Busan Cinema
Forum ครัง้ ที่ ๒ โดยมีหวั ข้อว่า “Politics of Film Restoration
and Preservation in the Digital Era” (แนวคิดเรื่องการ
ซ่อมสงวนรักษาฟิล์มภาพยนตร์ในยุคดิจิทัล)
งำนเสวนำวิชำกำรครัง้ นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของเทศกำลภำพยนตร์
นำนำชำติบซู ำน (Busan International Film Festival) ซึง่ ถือเป็นหนึง่
ในเทศกำลภำพยนตร์นำนำชำติทยี่ งิ่ ใหญ่และเป็นทีย่ อมรับในระดับโลก
ภำยในงำนนี้ ประกอบไปด้วยกำรปำฐกถำ เสวนำวิชำกำร
และกำรเสวนำโต๊ะกลม จ�ำนวน ๗ หัวข้อ โดยสรุปเนือ้ หำพอสังเขป ดังนี้
กำรปำฐกถำพิเศษ เรื่อง Film Preservation in the Age
of Digitality (กำรอนุรักษ์ภำพยนตร์ในยุคแห่งดิจิทัล) โดย JanChristopher Horak ผู ้ อ� ำ นวยกำรหอภำพยนตร์ แ ละโทรทั ศ น์
มหำวิทยำลัยแคลิฟอร์เนีย ลองเองเจลลิส (UCLA) น�ำเสนอถึงข้อเสีย
ของกำรอนุรักษ์ภำพยนตร์ในยุคดิจิทัล ทั้งค่ำใช้จ่ำยจ�ำนวนมหำศำล
จ�ำนวนภำพยนตร์ที่จะได้รับกำรอนุรักษ์น้อยลง เพรำะต้องค�ำนึงถึง
มูลค่ำทำงกำรตลำด (เนือ่ งจำกทุนกำรอนุรกั ษ์ตอ่ เรือ่ งสูง) ควำมไม่เสถียร

๑๐

ในกำรจัดเก็บไฟล์ดิจิทัล รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยังคงพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดเวลำ ท�ำให้อุปกรณ์และโปรแกรมต่ำง ๆ ตกรุ่นไปอย่ำง
รวดเร็ว ก็ยิ่งเพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรอนุรักษ์ให้สูงขึ้นไปอีก เป็นต้น
เสวนำ Archive Talk โดยมีตัวแทนจำกหอภำพยนตร์
ต่ำง ๆ เป็นผูพ้ ดู ประกอบไปด้วย Laurence Kardish ภัณฑำรักษ์อำวุโส
จำกแผนกภำพยนตร์ ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (MoMA) เมือง
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำ, Jean-Francois Rauger ผูอ้ ำ� นวยกำร
ฝ่ำยจัดโปรแกรม จำก Cinematheque กรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศส,
Tochigi Akira ภัณฑำรักษ์ จำกศูนย์ภำพยนตร์แห่งชำติ พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะ
สมัยใหม่แห่งชำติ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ Kim Bong-young
หัวหน้ำฝ่ำยอนุรักษ์ภำพยนตร์ หอภำพยนตร์เกำหลี กรุงโซล ประเทศ
เกำหลีใต้ ทั้งสี่ท่ำนได้มำแบ่งปันถึงควำมท้ำทำยของงำนของแต่ละ
ท่ำนที่ต้องเผชิญกับกำรเข้ำมำของระบบดิจิทัล ซึ่งดูเหมือนว่ำยังคง
เป็นปัญหำของทุกที่ แม้ว่ำในแง่ของกำรบูรณะภำพยนตร์ ระบบดิจิทัล
อำจจะมีควำมสำมำรถที่จะแก้ไขและบูรณะได้สะดวกกว่ำกำรท�ำกับ
ฟิล์มจริง ๆ รวมทั้งกำรเผยแพร่และกำรเข้ำถึง ก็จะง่ำยกว่ำ แต่กระนั้น
ก็ตำม ฟิล์มภำพยนตร์ก็ยังเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ต้องเก็บรักษำไว้ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในฐำนะที่ฟิล์มภำพยนตร์ยังเป็นชิ้นงำนต้นฉบับ (Original
Work) และเป็นวัตถุที่สำมำรถเก็บได้อย่ำงยำวนำน
เสวนำเรื่อง Politics of Film Restoration and its
Selection (แนวคิดกำรบูรณะภำพยนตร์ และกำรคัดเลือก) ประกอบ
ด้วยวิทยำกร ๒ ท่ำน ได้แก่ Douglas Laible ผู้จัดกำรมูลนิธิภำพยนตร์
โลก (World Cinema Foundation) ซึ่งเป็นกองทุนที่จะสนับสนุน
กำรอนุรักษ์ภำพยนตร์คลำสสิก ก่อตั้งโดย Martin Scorsese ผู้ก�ำกับ
ภำพยนตร์ชื่อดัง และ Rufus De Rham ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์เทศกำล
ภำพยนตร์เอเชียนิวยอร์ก ซึ่งทั้งสองจะเล่ำถึงกำรท�ำงำนของหน่วยงำน

ต้นสังกัดของตัวเอง และขั้นตอนกำรท�ำงำน โดยเฉพำะกำรคัดเลือกที่
จะสนับสนุนกำรอนุรักษ์ภำพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยทำงมูลนิธิ
ภำพยนตร์โลกจะเน้นเลือกภำพยนตร์ที่ถือเป็นหมุดหมำยส�ำคัญของ
ประเทศนั้น ๆ ส่วนทำง Rufus ได้มำแนะน�ำกองทุนอนุรักษ์ภำพยนตร์
อำเซียน (Asian Film Preservation Fund – AFFP) ซึง่ จะเลือกอนุรกั ษ์
ภำพยนตร์บู๊จำกประเทศในแถบเอเชียซึ่งถูกมองข้ำม แต่น่ำจะมีผู้ชม
ในอเมริกำให้ควำมสนใจ (Rufus มีควำมสนใจในภำพยนตร์บู๊จำก
ประเทศเอเชียตะวันออกไกล – เกำหลี จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น – เป็นพิเศษ)
เสวนำเรื่องกรณีศึกษา โดยมีวิทยำกร ๓ ท่ำน ซึ่งมำเล่ำถึง
กรณีศึกษำภำพยนตร์ที่ได้รับกำรอนุรักษ์ด้วยกระบวนกำรทำงดิจิทัล
อั น ได้ แ ก่ Davide Pozzi ผู ้ อ� ำ นวยกำรแล็ บ บู ร ณะภำพยนตร์
L’Immagine Ritrovata ประเทศอิตำลี น�ำเสนอขั้นตอนกำรบูรณะ
ภำพยนตร์อินโดนีเซียเรื่อง After the Curfew (๒๔๙๗) OK Im Sik
ผู้จัดกำรแผนกธุรกิจภำพยนตร์ บริษัท CJ Powercast ซึ่งเป็นบริษัทที่
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบูรณะฟิล์มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของเกำหลี
ใต้ ที่มำเสนอขั้นตอนกำรบูรณะภำพยนตร์ของบริษัท และควำมส�ำคัญ
ของบริษัทเอกชนในกำรอนุรักษ์ภำพยนตร์ โดยกรณีศึกษำเรื่อง The
Red Scarf (๒๕๐๗) และ Shon Kisoo เจ้ำหน้ำที่เทคนิค ของศูนย์กำร
อนุรักษ์ภำพยนตร์ หอภำพยนตร์เกำหลี น�ำเสนอควำมเบื้องหลังและ
ควำมเป็นมำก่อนที่ทำงหอภำพยนตร์เกำหลีจะเลือกบูรณะภำพยนตร์
เรื่อง The Red Scarf
เสวนำเรือ่ ง Lost Films (ภำพยนตร์ทสี่ ญ
ู หำย) โดยมีวทิ ยำกร
๒ ท่ำน ได้แก่ Oh Sungji โปรแกรมเมอร์จำก Cinematheque
หอภำพยนตร์เกำหลี ซึ่งมำเสนอเรื่องรำวของกำรค้นพบภำพยนตร์ที่
สูญหำย และกระบวนกำรบูรณะภำพยนตร์เหล่ำนัน้ เพือ่ ให้สำธำรณชน
ได้มีโอกำสชมภำพยนตร์เรื่องนั้น ๆ อีก และ รองศำสตรำจำรย์ Lalitha
Gopalan จำกภำควิชำวิทยุ-โทรทัศน์ และภำพยนตร์ มหำวิทยำลัย
Texas ที่วิเครำะห์กำรที่ภำพยนตร์อินเดียเรื่อง Mangal Pandey
(๒๕๔๘) ใช้ภำพเก่ำๆ น�ำมำประกอบ เพื่อจะสร้ำงควำมเข้ำใจกำรที่
ภำพยนตร์สมัยใหม่ที่ให้คุณค่ำภำพยนตร์เก่ำ ๆ และสร้ำงมิติใหม่ ๆ ใน
กำรเข้ำใจประวัติศำสตร์

กำรบรรยำยพิเศษโดย Jean-Marie Gustave เจ้ำของ
รำงวัลโนเบลสำขำวรรณกรรม ปี ๒๕๕๑ ทีม่ ำเล่ำเรือ่ งรำวในวัยเด็กของ
เขำ ที่เขำมีคุณย่ำเป็นนักล�ำดับภำพยนตร์ ซึ่งสนิทกับ Charles Pathe
ผู้ก่อตั้งบริษัท Pathe (ซึ่งปัจจุบันถือเป็นบริษัทสร้ำงและจัดจ�ำหน่ำย
ภำพยนตร์ที่เก่ำแก่และส�ำคัญแห่งหนึ่งของโลก) ตัวเขำมีเครื่อง Pathe
Baby และฟิลม์ ภำพยนตร์จำ� นวนหนึง่ นัน้ ท�ำให้เขำมีควำมรูส้ กึ ได้ผกู พัน
กับภำพยนตร์เป็นพิเศษ ในวัยเด็กเขำเคยสวมบทเป็นผู้ฉำยภำพยนตร์
เหล่ำนั้น ให้แก่เพื่อนข้ำงบ้ำนได้รับชมกันด้วย ในกำรบรรยำยยังมีกำร
ฉำยภำพยนตร์เก่ำทีเ่ ขำยังเก็บรักษำไว้ ซึง่ ภำพยนตร์บำงเรือ่ งในปัจจุบนั
ไม่สำมำรถหำได้จำกที่ไหนอีกแล้ว
และหัวข้อสุดท้ำยของงำนนี้เป็นกำรเสวนำโต๊ะกลม โดยให้
วิทยำกรและผูฟ้ งั ได้มโี อกำสแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นเกีย่ วกับงำนเสวนำ
วิชำกำรครั้งนี้ ส่วนใหญ่ก็จะพูดกันถึงปัญหำและอุปสรรคของกำร
อนุรกั ษ์ภำพยนตร์ ไม่ว่ำจะเป็นงบประมำณทีค่ อ่ นข้ำงจ�ำกัด และวิธกี ำร
เผยแพร่ภำพยนตร์เก่ำ ที่ถึงแม้ว่ำหลำยคนมองว่ำกำรน�ำภำพยนตร์เผย
แพร่ทำงออนไลน์เป็นวิธีที่ดีในกำรน�ำเสนอภำพยนตร์เหล่ำนี้ให้แก่
สำธำรณชน แต่กป็ ฏิเสธไม่ได้ว่ำ ควำมส�ำคัญของกำรเผยแพร่ภำพยนตร์
เก่ำไม่ใช่เพียงแต่กำรที่ภำพยนตร์เหล่ำนั้นจะได้รับกำรชมอีกครั้ง แต่วิธี
กำรชมภำพยนตร์เหล่ำนั้นก็มีควำมส�ำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพำะกำร
พยำยำมถ่ำยทอดให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกำสซึมซับบรรยำกำศของโรง
ภำพยนตร์ ได้ชมภำพที่เกิดจำกกำรฉำยด้วยฟิล์มภำพยนตร์ และกำร
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้เป็นประสบกำรณ์ที่ไม่สำมำรถ
กระท�ำได้ผ่ำนกำรดูหนังออนไลน์ รวมทั้งปัญหำด้ำนลิขสิทธิ์ภำพยนตร์
เป็นต้น

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

กิจกรรมเดือนกันยายน ๒๕๕๕

ของผู้ที่สะสมประสบกำรณ์มำนำนนับ ๓๐ ปี ได้
อย่ำงชัดเจน เป็นกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ผ่ำน
กำรพูดคุยอย่ำงเป็นกันเองภำยในโรงภำพยนตร์
ศรีศำลำยำ หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

๑๗ กันยายน

๔ กันยายน
คณะเจ้ ำ หน้ ำ ที่ แ ละผู ้ สู ง อำยุ ใ นโครงกำรศู น ย์
สุขภำพผู้สูงอำยุ งำนสร้ำงเสริมสุขภำพ ศูนย์กำร
แพทย์กำญจนำภิเษก มหำวิทยำลัยมหิดล ได้เข้ำ
ชมภำพยนตร์ เรื่อง “แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า”
ปิดท้ำยปีงบประมำณ ๒๕๕๕ โดยในวันดังกล่ำว
ตั ว แทนผู ้ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรพร้ อ มคณะได้ ม อบ
ของที่ระลึกแทนค�ำขอบคุณให้กับเจ้ำหน้ำที่หอ
ภำพยนตร์ที่ให้กำรต้อนรับและส่งเสริมกำรจัด
โครงกำรเป็นอย่ำงดีเสมอมำ

อำจำรย์ประจ�ำมหำวิทยำลัยธนบุรี จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษำ ในหัวข้อ ตำมรอยศิลปวัฒนธรรมไทย
ณ หอภำพยนตร์ โดยน�ำนักศึกษำระดับชั้นปีที่ ๑
เข้ำเยี่ยมชมหอภำพยนตร์เป็นประจ�ำทุกปี โดย
ในปีนี้ได้เข้ ำชมภำพยนตร์ประวัติศ ำสตร์ที่หอ
ภำพยนตร์อนุรักษ์ไว้ ภำยในโรงภำพยนตร์ศรีศำลำยำ และเข้ำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภำพยนตร์
ไทย ซึ่งนับเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรม
ภำยในจังหวัดนครปฐม เพื่อให้นักศึกษำเก็บเกี่ยว
ประสบกำรณ์ ก ำรศึ ก ษำที่ ไ ด้ จ ำกภำยนอกรั้ ว
มหำวิทยำลัย

๒๘ กันยายน

๑๓ ตุลาคม

หอภำพยนตร์ จั ด งำน
ประชุมวิชำกำรด้ำนภำพยนตร์ไทย ครั้งที่ ๒ โดยมี
กำรน� ำ เสนองำนวิ จั ย
เกี่ยวกับภำพยนตร์ไทยที่
น่ำสนใจหลำยหัวข้อ และ
ช่วงสุดท้ำยเป็นกำรเปิดตัวหนังสือวิชำกำร ๓ เล่ม
ของหอภำพยนตร์ ประกอบไปด้วย หลักหนังไทย
ของขุนวิจติ รมำตรำ ว่าด้วยหนัง ๆ ในเมืองบางกอก
โดยนำยหนหวย และสยามภาพยนต์ ของโดม
สุขวงศ์ โดยได้รบั เกียรติจำกคุณพงษ์ศกั ดิ์ กำญจนำคพันธุ์ ทำยำทรุน่ หลำนของขุนวิจติ รมำตรำ มำ
ร่ ว มพู ด คุ ย ถึ ง เรื่ อ งรำวของปรำชญ์ แ ห่ ง วงกำร
ภำพยนตร์ไทยท่ำนนี้ด้วย

หอภำพยนตร์ (องค์กำร
มหำชน) ได้รับเกียรติ
อย่ำงสูงจำกคุณมำรศรี
คุ ณ อรสำ และคุ ณ
จิ ร ะวดี ตั ว แทนของ
ครอบครัวอิศรำงกูร ณ
อยุ ธ ยำ ครอบครั ว
ศิ ล ปิ น ที่ เ จิ ด จรั ส อยู ่ บ นฟำกฟ้ ำ ภำพยนตร์ ไ ทย
มำอย่ำงยำวนำน มำประทับรอยพิมพ์มือ - เท้ำ
เป็นดำวดวงที่ ๑๓๐ ๑๓๑ และ ๑๓๒ บนลำน
ดำรำของหอภำพยนตร์ และร่ ว มพู ด คุ ย ถึ ง
ประสบกำรณ์ ใ นวงกำรภำพยนตร์ ภ ำยในโรง
ภำพยนตร์ศรีศำลำยำ

ผลงำนกำรแสดงเรือ่ งสุดท้ำยของเขำ ให้ผเู้ ข้ำร่วม
โครงกำรศูนย์สุขภำพผู้สูงอำยุ ศูนย์กำรแพทย์
กำญจนำภิเษก มหำวิทยำลัยมหิดล ได้ยอ้ นวันวำน
ไปกับภำพยนตร์เรือ่ งดังกล่ำวร่วมกัน โดยมีกำรพูด
คุย แลกเปลี่ยนมุมมองหลังจำกชมภำพยนตร์ ณ
โรงภำพยนตร์ศรีศำลำยำ

ตุลาคม ๒๕๕๕

๔ ตุลาคม

๘ กันยายน
หอภำพยนตร์ ร�ำลึก “คมน์ อรรฆเดช” บุคคล
ส�ำคัญแห่งวงกำรภำพยนตร์ ในกิจกรรมภำพยนตร์
สนทนำ ประจ�ำเดือนกันยำยน ตั้งแต่ ๑๕.๐๐ น.
เป็นต้นไป ภำยในโรงภำพยนตร์ศรีศำลำยำ หอ
ภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) โดยในวันดังกล่ำวได้
รับเกียรติจำก บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ มำร่วมพูดคุยถึง
เบื้องหลังกำรท�ำงำนของอดีตผู้ก�ำกับผู้ล่วงลับ
อย่ำงใกล้ชิด

๑๕ กันยายน
สินจัย เปล่งพำนิช ดำว
ค้ำงฟ้ำที่เจิดจรัสอยู่ใน
วงกำรภำพยนตร์ ไ ทย
นำนกว่ำ ๓๐ ปี ได้ให้
เกี ย รติ ม ำประทั บ รอย
พิมพ์มือ – เท้ำ เป็นดำว
ดวงที่ ๑๒๙ บนลำน
ดำรำ ซึง่ ในวันดังกล่ำวคุณสินจัย ได้เล่ำถึงประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในแวดวงบันเทิง ไม่ว่ำจะเป็น
บทบำทในภำพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และที่น่ำ
จับตำมองในขณะนี้ คือละครเวที ซึ่งในแต่ละ
บทบำททีค่ ณ
ุ สินจัยได้รบั แสดงให้เห็นถึงศักยภำพ

๑๒

๒๐ กันยายน
อำจำรย์ประจ�ำรำยวิชำ “กำรผลิตภำพยนตร์
เบือ้ งต้น” น�ำนักศึกษำสำขำวิชำพัฒนำกำรเกษตร
และกำรจัดกำรทรัพยำกร หลักสูตรนิเทศศำสตร์
เกษตร คณะเทคโนโลยี ก ำรเกษตร สถำบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำคุณทหำรลำดกระบัง เข้ำ
ศึกษำดูงำนในส่วนของพิพิธภัณฑ์ภำพยนตร์ไทย
ด้ำนประวัติศำสตร์ภำพยนตร์และกระบวนกำร
ผลิ ต ภำพยนตร์ เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปเป็ น ฐำน
ควำมรู้ต่อยอดควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป

๒๑ กันยายน
โครงกำรเรี ย นรู ้ ศิ ล ปวั ฒ น ธ ร ร ม ผ ่ ำ น สื่ อ
ภำพยนตร์ โ ดย หอ
ภำพยนตร์ ร่ ว มกั บ
ออลแม็ ก กำซี น จั ด
ฉำยภำพยนตร์ เ รื่ อ ง
“เต้ ำ ฮวยไล้ เ หลี่ ย ว”
ณ อำคำร ซีพี ทำวเวอร์

๑-๕ ตุลาคม
สถำบันหนังไทย หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)
จัดค่ำยอบรมเยำวชนอนุรักษ์ภำพยนตร์ผ่ำนกำร
สร้ำงแอนิเมชั่นแบบ Stop Motion ส�ำหรับ
เยำวชนที่ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษำอยู ่ ใ นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำ
ตอนต้น โดยในกำรอบรมครัง้ นี้ น้อง ๆ ทีเ่ ข้ำอบรม
ได้เรียนรู้ประวัติศำสตร์ภำพยนตร์และขั้นตอน
ในกำรผลิ ต ภำพยนตร์ จ ำกเจ้ ำ หน้ ำ ที่ น� ำ ชม
พิพิธภัณฑ์ภำพยนตร์ไทย เรียนรู้กระบวนกำร
อนุรกั ษ์ฟลิ ม์ ภำพยนตร์จำกนักวิชำกำรภำพยนตร์
(งำนอนุรักษ์) และได้เรียนรู้กำรสร้ำงภำพยนตร์
- กำรก�ำกับภำพยนตร์จำกผู้ก�ำกับที่มีชื่อเสียง
ฝึกกำรสร้ำงภำพยนตร์เเอนิเมชั่นแบบ Stop
Motion เนื่องด้วยเป็นควำมสนใจเฉพำะท�ำให้
น้ อ ง ๆ เข้ ำ ใจและเรี ย นรู ้ ไ ปได้ อ ย่ ำ งรวดเร็ ว
บรรยำกำศในกำรอบรมเป็นไปอย่ำงสนุกสนำน
และที่ ส� ำ คั ญ เหนื อ อื่ น ใดคื อ แรงสนั บ สนุ น จำก
ผู้ปกครองที่เล็งเห็นควำมส�ำคัญและประโยชน์ที่
จะได้รับจำกกำรอบรมครั้งนี้

๒ ตุลาคม
ในวำระแห่งกำรร�ำลึกถึงมิตร ชัยบัญชำ ต�ำนำน
แห่งพระเอกหนังไทยผูล้ ว่ งลับ หอภำพยนตร์ได้จดั
โปรแกรมกำรฉำยภำพยนตร์เรื่อง “อินทรีทอง”

หอภำพยนตร์ได้จัดพิธีประกำศรำยชื่อภำพยนตร์
ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภำพยนตร์ของ
ชำติ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องในวันอนุรักษ์
ภำพยนตร์ไทย ๔ ตุลำคม ณ โรงภำพยนตร์ศรี
ศำลำยำ ซึ่งเป็นกำรจัดขึ้นเป็นปีที่ ๒ มีภำพยนตร์
ที่ ไ ด้ รั บ กำรขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น มรดกภำพยนตร์
จ�ำนวน ๒๕ เรือ่ ง โดยภำยในงำนได้รบั เกียรติจำก
รัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงวัฒนธรรม นำงสุกมุ ล คุณ
ปลื้ม เป็นประธำนในพิธี

๑๗ ตุลาคม
หอภำพยนตร์จดั กิจกรรม
วันสรรพสำตร ครั้งที่ ๖
เพือ่ เป็นกำรร�ำลึกถึงพระเจ้ำบรมวงศ์เธอพระองค์
เจ้ ำ ทองแถมถวั ล ยวงศ์
กรมหลวงสรรพสำตรศุ ภ กิ จ พระบิ ด ำแห่ ง
ภำพยนตร์สยำม โดยในปีนี้ได้มีกำรจัดกิจกรรม
วำงพำนพุ ่ ม บู ช ำและดอกไม้ สั ก กำระพระรู ป ฯ
บริเวณหน้ำพิพิธภัณฑ์ภำพยนตร์ไทย และจ�ำลอง
บรรยำกำศ “งำนวัดเบญจบพิตร” เพื่อร�ำลึกถึง
เหตุกำรณ์เมื่อครั้งที่พระองค์จัดฉำยภำพยนตร์
ครั้งแรกในสยำมประเทศ โดยภำยในงำนมีกำร
ออกร้ำนและมหรสพมำกมำย ท�ำให้มีผู้สนใจมำ
ร่วมงำนกันอย่ำงหนำตำ

บ้ำนมำให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจ
ซ ่ อ ม รั ก ษ ำ แ ล ะ แ ป ล ง
สัญญำณเป็นดีวีดี โดยใน
ปี นี้ ห อภำพยนตร์ ไ ด้ จั ด
โปรแกรม “หนังบ้ำนไทย
ในเพื่อนบ้ำน” เป็นกำรน�ำ
หนังบ้ำนของคนไทยที่เคยบันทึกภำพเหตุกำรณ์
เมื่อครั้งไปเยือนเพื่อนบ้ำนอำเซียนในอดีต มำ
เผยแพร่ให้ชม พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติจำกคุณ
คนธำทิพ วีระประวัติ บุตรสำวของฉันท์ สุวรรณะบุณย์ นักวำดกำร์ตูนและนักถ่ำยหนังบ้ำนคน
ส�ำคัญ มำร่วมพูดคุยถึงบรรยำกำศและอำรมณ์
ควำมรู ้ สึ ก ของกำรถ่ ำ ยหนั ง บ้ ำ นเมื่ อ ครั้ ง อดี ต
นอกจำกนี้ ยังมีกำรเสวนำแลกเปลีย่ นควำมคิดกับ
คุณโดม สุขวงศ์ ผู้อ�ำนวยกำรหอภำพยนตร์ ใน
หัวข้อ “กำรค้นพบครั้งส�ำคัญในหนังบ้ำน” เช่น
กำรค้นพบพิธีเปิดกีฬำแหลมทองครั้งที่ ๑ ในกรุ
หนังบ้ำนของฉันท์ สุวรรณะบุณย์ และกำรพบภำพ
เคลื่อนไหวประวัติศำสตร์ของ อ.ศิลป์ พีระศรี
ขณะที่ก�ำลังปั้นอนุสำวรีย์สมเด็จพระเจ้ำตำกสิน
มหำรำช ในกรุหนังบ้ำนของครอบครัววิญญรัตน์

๒๖ ตุลาคม
โครงกำรเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ผ่ำนสื่อภำพยนตร์โดย หอภำพยนตร์ ร่วมกับ ออลแม็กกำซีน จัด
ฉำยภำพยนตร์เรื่อง “ขุนเดช” ณ
อำคำร ซีพี ทำวเวอร์

๒๗ ตุลาคม
๖ ตุลาคม
หอภำพยนตร์ จัดกิจกรรมร�ำลึก ๔๒ ปี กำรจำก
ไปของมิตร ชัยบัญชำ ณ โรงภำพยนตร์ศรีศำลำ
ยำ โดยกิจกรรมในวันนั้นด�ำเนินขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ำ
มีกำรฉำยภำพยนตร์ผลงำนกำรแสดงของคุณมิตร
ชัยบัญชำ เรือ่ ง “ทรชนคนสวย” ช่วงบ่ำยเป็นกำร
แสดงดนตรีเพลงดังหนังมิตร โดยวงกำญจนะผลิน
และปิดท้ำยรำยกำรด้วยกำรฉำยภำพยนตร์สำรคดี
อยู่กับมิตร ผลงำนก�ำกับโดย บุญส่ง นำคภู่ ซึ่งมีผู้
ให้ควำมสนใจเป็นจ�ำนวนมำก และอยำกให้หอ
ภำพยนตร์จัดกิจกรรมร�ำลึกอย่ำงนี้ทุกปีไป

๒๐ ตุลาคม
หอภำพยนตร์จัดกิจกรรมวันหนังบ้ำนโลก ครั้งที่
๕ ณ ภำพยนตร์สถำน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหำนคร เพื่อเป็นเผยแพร่ให้เห็นถึง
ควำมส� ำ คั ญ ของภำพยนตร์ ที่ ถ ่ ำ ยท� ำ กั น เองใน
ครอบครัว และเปิดโอกำสให้บุคคลทั่วไปน�ำหนัง

หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) ร่วมกับ กรม
ประชำสัมพันธ์ และ สมำคมนักอนุรกั ษ์เครือ่ งเล่น
กระบอกเสียงและหีบเสียงไทย ได้ร่วมจัดงำนวัน
มรดกโสตทัศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗ ขึ้น ณ
ห้องนพรัตน์ โรงแรมรัตนโกสินทร์ ตำมเจตนำรมณ์
ขององค์กำรยูเนสโก ที่ต้องกำรเรียกร้องให้ทุก
ประเทศหันมำสนใจกำรพิทักษ์และอนุรักษ์สื่อ
โสตทัศน์ โดยงำนปีนจี้ ดั ขึน้ ภำยใต้คำ� ขวัญ “มรดก
ความทรงจ�าด้านโสตทัศน์ไม่คอยท่า วันเวลาไม่
คอยใคร” “Audiovisual heritage memory?
The clock is ticking.”

๑๓

ศรีศาลายาอาลัย

ในความทรงจำ�

๑๓ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๒
เมื่อครั้งมำพิมพ์มือพิมพ์เท้ำที่ลำนดำรำ

๑๔

หลังจำกที่หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) ได้ลงบทควำม
ร�ำลึกถึงบุคคลส�ำคัญในวงกำรภำพยนตร์ไทยผู้จำกไปในช่วงเวลำ
ไล่เลี่ยกันถึงสำมท่ำน ไว้ในจดหมำยข่ำวฉบับล่ำสุด (กันยำยน ตุลำคม) บรรยำกำศแห่งควำมโศกเศร้ำยังไม่ทันผ่ำนพ้น เช้ำวันที่
๑๐ กันยำยน ข่ำวกำรสูญเสียดำรำเจ้ำของฉำยำ “ไข่มุกแห่ง
เอเชีย” ภาวนา ชนะจิต ก็น�ำควำมรู้สึกอำลัยและใจหำยมำสู่
พวกเรำชำวหอภำพยนตร์อีกครั้งอย่ำงไม่ทันได้ตั้งตัว
แม้อดีตนำงเอกสำวผู้นี้ จะร้ำงลำวงกำรไปนำนเกือบ ๓๐ ปี
จนไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของแฟน ๆ รุ่นใหม่เท่ำใดนัก แต่ดวงตำอัน
แสนหวำนและรอยยิ้มพิมพ์ใจของเธอ ก็ยังคงอยู่ฉำยชัดอยู่ใน
ควำมทรงจ�ำของคอหนังไทยยุคเก่ำก่อน โดยเฉพำะส�ำหรับชำว
หอภำพยนตร์ ภำวนำ ชนะจิต นัน้ ถือเป็นดำรำทีม่ คี วำมผูกพันกับ
เรำอย่ำงยิ่ง และมีอนุสรณ์แห่งควำมทรงจ�ำให้ระลึกถึงกำรมำเยือน
ของเธออยูม่ ำกมำย ทัง้ บนลำนดำรำและในพิพธิ ภัณฑ์ภำพยนตร์ไทย
ภำวนำ ชนะจิต มีชื่อจริงว่ำ อรัญญำ เหล่ำแสงทอง (ภำยหลัง
เปลีย่ นเป็น อรัญญำภรณ์) และมีชอื่ จีนภำษำแมนดำรินว่ำ หลิวหลำนอิง
อ่ำนเป็นภำษำจีนไหหล�ำว่ำ หลิวหลำนหยิน เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวำคม
พ.ศ. ๒๔๘๕ มีผลงำนภำพยนตร์เรื่องแรก คือ แสงสูรย์ ร่วมกับ มิตร
ชัยบัญชำ และอมรำ อัศวนนท์ ก�ำกับโดย ประทีป โกมลภิส ออกฉำยวัน
ที่ ๒๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๐๓
เพียงครั้งแรกที่ปรำกฏตัวบนจอเงิน ภำวนำก็สำมำรถคว้ำ
รำงวัลตุ๊กตำทอง สำขำผู้แสดงประกอบฝ่ำยหญิงยอดเยี่ยมมำครองได้
แววของดำวดวงใหม่ยิ่งฉำยชัดมำกขึ้น เมื่อเธอได้รับบทนำงเอกใน
ภำพยนตร์เรือ่ งถัดมำซึง่ ออกฉำยในปีเดียวกัน คือ ผูย้ งิ่ ใหญ่ทงั้ เก้า ประกบ
กับ มิตร ชัยบัญชำ ผู้ก�ำลังก้ำวขึ้นเป็นพระเอกหมำยเลขหนึ่งของวงกำร
ในขณะนั้น
ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้แฟนหนังไทย ได้รู้จัก
ภำวนำ ชนะจิต สำวน้อยผู้มีใบหน้ำงดงำมอ่อนหวำนและเต็มไปด้วย
ควำมสดใสน่ำรัก อีกทั้งยังเป็นผู้น�ำแฟชั่นที่ล�้ำสมัยไปกว่ำนักแสดงคน
อื่น ๆ ไม่ว่ำจะเป็นทรงผม เครื่องแต่งกำย หรือข้ำวของเครื่องใช้ต่ำง ๆ
ส่งผลให้เธอเป็นดำรำที่สำมำรถยืนหยัดอยู่ในฐำนะนำงเอกได้ยำวนำน
ที่สุดคนหนึ่ง และมักจะได้รับบทที่อ่อนกว่ำวัยอยู่เสมอ ภำวนำผ่ำนกำร
ประกบคู่กับพระเอกหลำยคนและหลำยยุค ตั้งแต่มิตร ชัยบัญชำ มำจน
ถึงสรพงศ์ ชำตรี โดยพระเอกทีไ่ ด้รบั กำรกล่ำวถึงในฐำนะดำรำคูข่ วัญของ
เธอนั้นคือ ยอดชำย เมฆสุวรรณ ผู้มีผลงำนกำรแสดงร่วมกันกว่ำ ๔๐
เรื่อง
นอกจำกจะเป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังในเมืองไทย ในช่วงที่
รุง่ โรจน์ทสี่ ดุ ภำวนำยังข้ำมขอบฟ้ำไปชนะใจใครอีกหลำยคนทัว่ ทัง้ เอเชีย
อีกด้วย จำกกำรรับบทน�ำในภำพยนตร์ฮอ่ งกงหลำยเรือ่ ง เช่น Duel of
Fists (๒๕๑๔) ประกบกับเดวิด เจียง และ ตี้หลุง สองซูเปอร์สตำร์ของ

๑๐ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๐

กระเป๋ำแต่งหน้ำ
ที่มอบให้พิพิธภัณฑ์ภำพยนตร์ไทย

บริษัทชอว์บรำเดอร์ หรือ The King Boxer (๒๕๑๕) คู่กับ เมิ่งเฟย
นักแสดงกังฟูชอื่ ดัง ฯลฯ นัน่ ท�ำให้เธอได้รบั กำรขนำนนำมจำกสือ่ มวลชน
ทั้งไทยและฮ่องกงว่ำเป็น “ไข่มุกแห่งเอเชีย” ซึ่งได้กลำยมำเป็นฉำยำที่
พ่วงติดอยูก่ บั ชือ่ ในวงกำรของเธอ ตรำบจนกระทัง่ ลมหำยใจสุดท้ำยของ
ชีวิต
เมือ่ หมดยุครุง่ โรจน์ ภำวนำก็เริม่ ลดบทบำทกำรแสดงของเธอ
ลง และค่อย ๆ ห่ำงหำยจำกจอภำพยนตร์ไปในทีส่ ดุ โดยสำเหตุหนึง่ ก็คอื
เธอต้องกำรให้ผู้คนจดจ�ำภำพนำงเอกในวัยสำวของเธอไว้นั่นเอง
ควำมทรงจ�ำระหว่ำงภำวนำ ชนะจิต กับหอภำพยนตร์ เริม่ ต้น
ขึน้ ในวันที่ ๑๐ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เมือ่ เธอและยอดชำย เมฆสุวรรณ
ดำรำคู่ขวัญ ได้เดินทำงมำประทับรอยพิมพ์มือ พิมพ์เท้ำ บนลำนดำรำ
หน้ำโรงหนังอลังกำรโรงเก่ำของเรำ สมัยที่เรำยังเป็นเพียงแค่หน่วยงำน
รำชกำรในสังกัดกรมศิลปำกร ชือ่ ว่ำ หอภำพยนตร์แห่งชำติ ตัง้ อยูบ่ ริเวณ
ถนนเจ้ำฟ้ำ กรุงเทพฯ และเพิ่งริเริ่มกิจกรรมลำนดำรำ ก่อนหน้ำนั้นได้
เพียงหนึ่งเดือน
นอกจำกจะมำประทับรอยพิมพ์มอื พิมพ์เท้ำ ภำวนำยังได้มอบ
สิง่ ของและเครือ่ งแต่งกำยทีเ่ ธอเคยใช้ในกำรแสดงให้กบั หอภำพยนตร์อกี
ด้วย ซึ่งเธอได้ให้สัมภำษณ์ถึงเรื่องนี้ ไว้ในนิตยสำรดำรำภำพยนตร์ ปีที่
๑๒ ฉบับที่ ๕๖๑ (๓๑ มกรำคม ๒๕๓๒) ว่ำ
“ ...การที่กรมศิลป์มีความคิดเช่นนี้ ที่จะอนุรักษ์ภาพยนตร์
ไทยและข้อมูลต่าง ๆ ของดาราเอาไว้ ก็เป็นการดี เพือ่ ดาราเค้าจะได้เก็บ
เอาไปเป็นความภูมใิ จไว้เล็ก ๆ น้อย ทีม่ ชี อื่ เค้าและรอยพิมพ์มอื พิมพ์เท้า
อยู่ ส�าหรับพี่เองก็ภูมิใจนะคะ ที่ทางกรมศิลป์เค้าได้เชิญมา นอกจากนี้พี่
ก็ยงั ให้ของใช้เก่า ๆ ในอดีตสมัยทีพ่ เี่ คยเล่นหนังให้เค้าไปด้วย เช่น หมวก
กับแว่นตาเนี่ย จะเป็นสัญลักษณ์ของดาราสมัยเก่าใช่มั้ย ซึ่งพี่มีเป็น
ร้อย ๆ ใบ ก็ให้เค้าไปเก็บไว้บ้าง กับกระเป๋าแต่งหน้า เพราะถ้าอยู่ที่กรม
ศิลป์อาจจะเป็นร้อยปี ทีเ่ ราตายไปแล้ว แต่เด็กรุน่ หลังก็ยงั สามารถไปเห็น
กันได้นะคะ”
ภำยหลัง เมื่อหอภำพยนตร์ย้ำยมำอยู่ที่ศำลำยำ และเริ่มก่อ
สร้ำงอำคำรพิพธิ ภัณฑ์ภำพยนตร์ไทยขึน้ กระเป๋ำแต่งหน้ำใบทีเ่ ธอพูดถึง
ก็ได้รบั กำรน�ำมำจัดแสดงไว้ในอำคำรพิพธิ ภัณฑ์ภำพยนตร์ไทยนี้ ให้เป็น
เครื่องมือส�ำหรับกำรเรียนรู้วิธีกำรท�ำงำนของดำรำในสมัยก่อน ส่วน

รอยพิมพ์มือ พิมพ์เท้ำของเธอและดำรำคนอื่น ๆ บริเวณถนนเจ้ำฟ้ำนั้น
ก็ได้รับกำรถอดรื้อมำประดับ ณ หน้ำโรงหนังอลังกำรแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ใน
พิพิธภัณฑ์ภำพยนตร์ไทยเช่นเดียวกัน
๑๓ มิถนุ ำยน พ.ศ. ๒๕๕๒ ยีส่ บิ สองปีหลังจำกกำรมำประทับ
รอยบนลำนดำรำครั้งแรก ภำวนำ ชนะจิต ได้มีโอกำสมำเยือนหอ
ภำพยนตร์ที่ศำลำยำ เพื่อประทับรอยพิมพ์มือพิมพ์เท้ำอีกครั้ง บนลำน
ดำรำแห่งใหม่ของเรำ แม้ครัง้ นัน้ เธอจะห่ำงหำยจำกวงกำรภำพยนตร์ไป
นำนหลำยปีแล้ว แต่กย็ งั มีแฟน ๆ มำกมำยมำรอต้อนรับอย่ำงอบอุน่ และ
หำกได้มำสังเกตรอยพิมพ์มอื พิมพ์เท้ำทีเ่ ธอประทับไว้ในวันนัน้ จะเห็นว่ำ
ชื่อ “ภำวนำ ชนะจิตร” ที่อยู่ในกรอบ สะกดแตกต่ำงจำกที่อื่น ๆ มีเรื่อง
เล่ำว่ำ เธอเลือกเติม ร เรือ ต่อท้ำยนำมสกุลเดิม เพื่อให้กลำยเป็นภำวนำ
คนใหม่ ที่ให้อภัยกับทุกสิ่งทุกอย่ำงที่ผ่ำนมำ
สี่เดือนต่อมำ เรำได้ต้อนรับภำวนำอีกครั้ง เนื่องในวันร�ำลึก
มิตร ชัยบัญชำ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๒ ครั้งนี้ เธอมำในฐำนะนำงเอกที่เคย
ร่วมงำนกับต�ำนำนแห่งพระเอกหนังไทยผู้ล่วงลับ ซึ่งเธอก็ยังคงเต็มไป
ด้วยรอยยิม้ และควำมเป็นกันเองไม่ต่ำงจำกครัง้ ก่อน ๆ และยังได้นำ� เกร็ด
เล็กเกร็ดน้อยของพระเอกคนแรกในชีวิตมำเล่ำสู่กันฟังด้วยควำมชื่นชม
จนสร้ำงควำมประทับใจไม่รู้ลืมให้แก่ผู้ที่มำร่วมงำนในวันนั้น
โดยทีไ่ ม่มใี ครคำดคิดว่ำ นัน่ จะเป็นกำรมำเยือนหอภำพยนตร์
เป็นครั้งสุดท้ำยของเธอ
แม้ตวั จะจำกไป แต่ ภำวนำ ชนะจิต ก็ยงั คงมีชวี ติ อยูใ่ นผลงำน
ภำพยนตร์ของเธอ เป็นควำมทรงจ�ำอันงดงำมและไม่มที ำงลบเลือน เมือ่
ครั้งที่หอภำพยนตร์ประกำศขึ้นทะเบียนมรดกภำพยนตร์ของชำติ ครั้ง
ที่ ๒ ในวันที่ ๔ ตุลำคมที่ผ่ำนมำนั้น ก็มีภำพยนตร์ที่เธอแสดงน�ำถึง ๒
เรื่อง ได้รับกำรคัดเลือกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภำพยนตร์ของชำติ คือ
เสน่ห์บำงกอก (๒๕๐๙) และหนุมำนพบ ๗ ยอดมนุษย์ (๒๕๑๗) และ
ตลอดเดือนพฤศจิกำยนนี้ โรงภำพยนต์ศรีศำลำยำจะน�ำผลภำพยนตร์
บำงส่วนของเธอมำจัดฉำยให้ได้หวนร�ำลึกถึงเธอกันอีกครั้ง
เป็นโอกำสอันดี ทีท่ ำ่ นจะได้มำสัมผัสกับ ภำวนำ ชนะจิต ผูย้ งั
คงควำมน่ำรักสดใสอยู่ในโลกภำพยนตร์ รำวกับไข่มุกเม็ดงำมที่ไม่มีวัน
หมดประกำย

๑๕

ศรีศาลายาอาลัย

สรรพสิริ วิรยศิริ
คนข่าวที่เราไม่ลืม

เมื่อเอ่ยชื่อ สรรพสิริ วิรยศิริ เด็กสมัยนี้อำจจะท�ำหน้ำ
งงไม่รู้ว่ำท่ำนคือใคร ใช่ ข้ำพเจ้ำเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้น บำงคน
อำจจะพูดถึงท่ำนในฐำนะเป็นผู้บุกเบิกวงกำรข่ำวโทรทัศน์ เป็น
หนึ่งในผู้ประกำศข่ำวชำยคนแรกของไทย เป็นผู้บุกเบิกวงกำร
ภำพยนตร์โฆษณำไทย ทั้งหลำยทั้งปวงนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งใน
อำชีพกำรงำนของผูท้ เี่ รียกตนเองว่ำ “คนข่ำว” แต่จนแล้วจนรอด
ข้ำพเจ้ำก็ยังไม่ได้ “รู้จัก” สรรพสิริจริง ๆ จนกระทั่งได้มำท�ำงำน
ที่หอภำพยนตร์ ชื่อของ “สรรพสิริ” จึงปรำกฏในหูให้ได้ยินอยู่
บ่อย ๆ โดยที่มักจะได้ยินทุกคนเรียกท่ำนว่ำ “อำจำรย์สรรพสิริ”
ควำมที่สงสัยว่ำท�ำไมผู้บุกเบิกวงกำรข่ำวโทรทัศน์ถึงมำเกี่ยวโยง
กับหอภำพยนตร์ได้ นัน่ คงเป็นเพรำะว่ำ นอกจำกหอภำพยนตร์จะ
อนุรักษ์ภำพยนตร์ที่ออกฉำยตำมโรงภำพยนตร์แล้ว ยังอนุรักษ์
ภำพยนตร์ประเภทอืน่ ๆ รวมทัง้ ภำพยนตร์ขำ่ วด้วย นีเ้ ป็นก้ำวแรก
ที่ท�ำให้ข้ำพเจ้ำเริ่มอยำกรู้จัก “อำจำรย์สรรพสิริ”
สรรพสิริ วิรยศิริ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๔๖๓
บิดำคือพระยำสฤษดิ์พจนกรณ์ ซึ่งต่อมำได้เลื่อนเป็น “พระยำศรีสหเทพ” และ “พระยำมหำอ�ำมำตยำธิบดีจุลรำชสีห์มุรธำธร
สถำพรพิรยิ ะพำหะ” ในภำยหลัง เป็นผูบ้ กุ เบิกด้ำนกำรส�ำรวจและ
จัดท�ำแผนที่รำชอำณำเขตสยำมเป็นคนแรก กับมำรดำชื่อ นำฎ
วิริยศิริ มีพี่น้องร่วมมำรดำสี่คน หนึ่งในนั้นคือ ทวีศักดิ์ วิรยศิริ
นักข่ำวต่ำงประเทศ มีน้องชำยต่ำงมำรดำที่สนิทสนมคนหนึ่งชื่อ
สมบูรณ์ วิรยศิริ ซึง่ ท�ำงำนทีช่ อ่ ง ๔ บำงขุนพรหมเช่นกัน ในวัยเด็ก
ด้วยว่ำเกิดในย่ำนชุมนุมของนักเขียนชือ่ ก้องของไทย จึงได้คลุกคลี
สนิทสนมกับ กุหลำบ สำยประดิษฐ์ โชติ แพร่พนั ธุ์ อบ ไชยวสุ โดย
เฉพำะมำลัย ชูพินิจ ซึ่งสรรพสิริถือเป็นดั่งครูผู้เป็นตัวอย่ำงในกำร
ใช้ชีวิต และท�ำให้สรรพสิริมีนิสัยรักกำรอ่ำนเขียนมำตั้งแต่เยำว์

ว่าที่นักกฎหมายกลายมาเป็น “คนข่าว”
เทีย่ งครึง่ ของวันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขณะทีข่ า้ พเจ้า
ก�าลังรับประทานอาหารกลางวัน พลันเสียงโทรศัพท์ดงั ขึน้
เสียงปลายสายแจ้งข่าวการเสียชีวิตของอาจารย์สรรพสิริ
วิรยศิริ ข้าพเจ้านิ่งงันไปสักพัก ค�าว่า “ความเสียใจ” คง
น้อยเกินกว่าจะนิยามความสูญเสียนี้ได้ ส�านักข่าวเกือบทุก
ส�านักร่วมใจกันพาดหัวข่าว “สรรพสิริ วิรยศิริ ผู้บุกเบิก
วงการข่ า วโทรทั ศ น์ แ ละผู ้ ป ระกาศข่ า วคนแรกของไทย
เสียชีวิตแล้ว” ท�าไมข้าพเจ้าถึงรู้สึกเช่นนี้ล่ะหรือ? ...

ปี ๒๔๘๓ ขณะเรียนใกล้จบกฎหมำย ที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
เป็นช่วงที่ประเทศไทยก�ำลังอยู่ในห้วงของภำวะสงครำม รัฐบำล
ทหำรของจอมพล ป. พิบูลสงครำม ปลุกระดมคนเพื่อเรียกร้อง
ดินแดนคืนจำกอินโดจีนของฝรั่งเศส สรรพสิริในวัยหนุ่มจึงสมัคร
ไปท�ำหน้ำที่เป็นผู้สื่อข่ำวสงครำม ต่อมำได้รับกำรชักชวนจำก
ไพโรจน์ ชัยนำม ซึ่งเป็นอำจำรย์สอนกฎหมำยที่ธรรมศำสตร์ ให้
ไปท�ำงำนเป็น “พนักงำนรับฟังข่ำววิทยุต่ำงประเทศ” ท�ำหน้ำที่
ถอดข้อควำมจำกข่ำววิทยุโทรเลขต่ำงประเทศ และฟังข่ำวจำก
สถำนีวิทยุกระจำยเสียงต่ำงประเทศ ซึ่งในภำวะสงครำมเช่นนั้น
“ข่ำว” มีควำมส�ำคัญอย่ำงสูงต่อกำรตัดสินใจด�ำเนินนโยบำยใด ๆ
หน้ำที่รับฟังข่ำวจึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงมหันต์ เพื่อรำยงำนตรงต่อ
นำยกรัฐมนตรีหำกเกิดเหตุกำรณ์คบั ขัน วันแล้ววันเล่ำทีน่ งั่ เฝ้ำรับ
ฟังข่ำวต่ำงประเทศ กลำยเป็นขุมทรัพย์ทบี่ ม่ เพำะควำมเป็นนักข่ำว
ให้สรรพสิริไปโดยปริยำย และแล้ววันหนึ่งสรรพสิริก็ได้ฟังข่ำวว่ำ
ฝรั่งสำมำรถประดิษฐ์ “เทเลวิชั่น” ซึ่งสำมำรถส่งภำพเป็นกระแส
คลื่นวิทยุไปรับภำพยังเครื่องรับที่ปลำยทำงได้ สรรพสิริจึงลงมือ
ค้นคว้ำเรื่อง “เทเลวิชั่น” เขียนเป็นบทควำมลงในหนังสือที่กรม
ประชำสั ม พั น ธ์ พิ ม พ์ แ จกในงำนทอดกฐิ น ประมำณปี พ.ศ.
๒๔๙๒ – ๒๔๙๓ ลงท้ำยบทควำมว่ำ “ขณะนี้ยังเป็นเพียงควำม

ฝัน ข้ำพเจ้ำหวังว่ำควำมฝันนี้อำจจะเป็นจริงขึ้นมำได้ อย่ำงน้อยก็
ในชั่วชีวิตของข้ำพเจ้ำ” หลังจำกนั้นไม่นำนสรรพสิริได้ไปศึกษำ
งำนด้ำนวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์กบั สถำนีวทิ ยุกระจำย
เสียง วีโอเอ ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกำเป็นเวลำสองปี และได้
เข้ำท�ำงำนต�ำแหน่งหัวหน้ำแผนกวิทยุโทรภำพ ก่อนที่จะมำเรียก
ในภำยหลังว่ำ “โทรทัศน์” ไม่ต้องรอจนชั่วชีวิต เมื่อรัฐบำลไทย
โดยกำรน�ำของ จอมพล ป. พิบูลสงครำม จดทะเบียนจัดตั้งสถำนี
วิทยุโทรทัศน์แห่งแรกในประเทศไทย ในนำมของ บริษัท ไทย
โทรทัศน์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๔๙๕ สรรพสิริ
ถูกยืมตัวจำกกรมประชำสัมพันธ์ไปเป็นหัวหน้ำฝ่ำ ยข่ำ วและ
กำรประกำศสถำนีวิทยุกระจำยเสียง ท.ท.ท. เพื่อฝึกฝนเจ้ำหน้ำที่
ก่อนทีจ่ ะเผยแพร่ออกอำกำศจริงเป็นทำงกำรในวันที่ ๒๔ มิถนุ ำยน
พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งเป็นวันชำติในสมัยนั้น และเมื่อเริ่มกิจกำรสถำนี
วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี ช่อง ๔ ที่บำงขุนพรหม จึงได้เข้ำรับต�ำแหน่ง
หัวหน้ำฝ่ำยข่ำวและกำรประกำศ และหัวหน้ำฝ่ำยข่ำวภำพและ
แสง จำกที่เคย “ฝัน” เพียงแค่ได้เห็น “เทเลวิชั่น” ใครเลยจะคิด
ว่ำท่ำนจะกลำยเป็นผู้ประกำศข่ำวคนแรกของวิทยุโทรทัศน์ไทย
ชีวติ กำรเป็นคนข่ำวของสรรพสิรนิ นั้ ได้ทำ� ข่ำวทีส่ ำ� คัญ
มำกมำย เช่น ไปท�ำข่ำวกีฬำเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑ ซึ่งจัดขึ้นที่
เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย, ร่วมกับจ้ำน ตัณฑโกไศย ท�ำข่ำว
ประกอบเสียงขึ้นเป็นครั้งแรก, ไปบันทึกภำพค�ำปรำศรัยของ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่แหลมแท่น, ไปสัมภำษณ์ วัง เปำ ที่
ประเทศลำว เป็นต้น ด้วยสถำนกำรณ์กำรเมืองอันคุกรุ่นในสมัย
นัน้ ท�ำให้อำจำรย์สรรพสิรติ อ้ งโดนปลดออกจำกกำรท�ำงำนถึงสอง
ครั้งสองครำ โดนกล่ำวหำว่ำเป็นคอมมิวนิสต์ และต้องกลำยเป็น
บุคคลล้มละลำยก็เพรำะกำรท�ำข่ำวที่รักอีกเช่นกัน ครั้งแรกเมื่อ
ถูกสั่งปลดออกจำกต�ำแหน่งในบริษัท ไทยโทรทัศน์ จ�ำกัด และถูก
เชิญไปเป็นหัวหน้ำโรงรถ เมื่อปี ๒๕๐๐ สรรพสิริจึงยื่นจดหมำย
ลำออกและออกมำเปิดส�ำนักงำนโฆษณำหำเลี้ยงชีพ

บางเรื่องผมอาจเป็นคนพลาด แต่มิได้
เป็นคนผิดแน่นอน ผมยอมเป็นคนโง่ แต่จะไม่
ยอมเป็นคนเลวไปชั่วชีวิต

ต่อมำเมื่อได้รับกำรเชิญให้กลับมำเป็นผู้อ�ำนวยกำร
สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๙ ในปี ๒๕๑๘ เพียงปีเศษก็มี
อันให้ประวัติศำสตร์ซ�้ำรอย ในเหตุกำรณ์ ๖ ตุลำคม ๒๕๑๙
เหตุกำรณ์ซึ่งไม่ว่ำใครจะอยำกลบกลบให้หำยไปจำกหน้ำประวัติศำสตร์ ก็มิอำจบดบังบำดแผลของสังคมไทยได้ เช่นเดียวกับ
อำจำรย์สรรพสิริที่มิอำจเพิกเฉยต่อเหตุกำรณ์นี้ได้ เมื่อทรำบข่ำว
ว่ำเกิดกำรปะทะกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่รัฐกับนักศึกษำภำยใน
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ก�ำแพงที่ชื่อว่ำ “ควำมกลัว” ท�ำให้ผู้มี
อ�ำนำจเข่นฆ่ำผู้บริสุทธิ์ โดยใช้เสียง “เงียบ” ของควำมกลัว
สนับสนุนกำรกระท�ำอันโหดเหี้ยม สรรพสิริจึงรีบไปท�ำข่ำวเพียง
เพรำะใจหวังว่ำ หำกข่ำวที่เสนอออกไปจะช่วยชีวิตใครสักคนให้
อยูร่ อดได้ และเพียงทีจ่ ะให้ “ข่ำว” เป็นส่วนประกอบวิจำรณญำณ
ของประชำชน จึงได้ตดั สินใจออกไปท�ำข่ำว ตัดต่อ และล�ำดับภำพ
ด้วยตนเอง แม้รวู้ ำ่ จะเป็นกำรสุม่ เสีย่ งเพียงใดหำกข่ำวเผยแพร่ออก
ไป แน่นอน หลังภำพข่ำวเผยแพร่ออกไปยังไม่พน้ คืน คณะปฏิรปู ฯ
ก็มีค�ำสั่งปลดสรรพสิริออกจำกทุกหน้ำที่ในทีวีช่อง ๙ และวิทยุ
ท.ท.ท. พร้อมเจ้ำหน้ำที่ท่ำนอื่น ๆ อีก ๔ ท่ำน และยังถูกสั่งอำยัด
ทรัพย์สินของตนรวมทั้งของภรรยำ ไม่เพียงเท่ำนั้นยังถูกศำลสั่ง

๑๗

ให้เป็นบุคคลล้มละลำย เหตุกำรณ์ในครั้งนั้นท�ำให้สรรพสิริเกือบ
ฆ่ำตัวตำย แต่กระนั้นก็ตำมท่ำนก็ไม่เคยย่อท้อ และไม่นึกเสียใจ
ต่อกำรตัดสินใจของตน ดังค�ำที่ท่ำนได้เคยกล่ำวไว้ว่ำ “บำงเรื่อง
ผมอำจเป็นคนพลำด แต่มิได้เป็นคนผิดแน่นอน ผมยอมเป็นคนโง่
แต่จะไม่ยอมเป็นคนเลวไปชัว่ ชีวติ ” เมือ่ ควำมโง่ไม่ได้เท่ำกับควำม
ผิด และกำรกระท�ำนั้นต้องนับว่ำกล้ำหำญมำกที่สุดเท่ำที่มนุษย์
ธรรมดำคนหนึ่งพึงกระท�ำได้

“ท�าหนังโฆษณาเรียกหาสรรพสิริ!”
เมื่อครำวที่โดนปลดจำกทุกต�ำแหน่งในโทรทัศน์ช่อง ๔ เป็นครั้ง
แรก สรรพสิริรวบรวมเอำเงินบ�ำเหน็จมำซื้อกล้องถ่ำยภำพยนตร์
“โบแล็กซ์” ตำมค�ำแนะน�ำของเพื่อนสนิทที่ชื่อว่ำ ม.ร.ว. ถนัดศรี
สวัสดิวัตน์ ถ่ำยภำพยนตร์โฆษณำกิจกำรโรงงำนหินอ่อนที่สระบุรี
เนือ่ งด้วยระยะเริม่ แรกของกำรท�ำงำนโทรทัศน์ชอ่ ง ๔ เคยท�ำงำน
เกี่ยวกับกำรโฆษณำสินค้ำมำบ้ำงแล้ว ซึ่งตอนนั้นเป็นกำรโฆษณำ
สดคั่นรำยกำร จึงเกิดควำมคิดถ่ำยท�ำเป็นภำพยนตร์โฆษณำเพื่อ
ที่จะได้ออกอำกำศซ�้ำได้ ไม่ต้องมำพูดใหม่ทุก ๆ ครั้ง ต่อมำจึงเปิด
“ส�ำนักงำนโฆษณำสรรพสิริ” รับจ้ำงผลิตภำพยนตร์โฆษณำให้
เอกชน ซึง่ ในขณะนัน้ ยังไม่มบี ริษทั ผลิตภำพยนตร์โฆษณำสัญชำติ
ไทยมำกนัก
และในวั น เปิ ด ส� ำ นั ก งำนโฆษณำนั้ น เอง อำจำรย์
สรรพสิริได้ถ่ำยภำพยนตร์บันทึกเหตุกำรณ์เป็นฟิล์ม ๘ มิลลิเมตร
เอำไว้ ซึ่งปัจจุบันกลำยเป็นประวัติศำสตร์ที่ส�ำคัญไปแล้ว เรำจะ
เห็นบุคคลส�ำคัญทีม่ ำร่วมงำนในวันนัน้ อย่ำงคับคัง่ รวมทัง้ ภำพของ
อำจำรย์สรรพสิริเอง และในงำนเลี้ยงนั้นเองได้จัดให้มีกำร “เต้น
ทวิสต์” ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มกันมำก
ในสมัยนั้น
นอกจำกนี้ สรรพสิริ
ยั ง เ ป ็ น ผู ้ แ ร ก ที่ เ ริ่ ม ท� ำ
ภำพยนตร์ โ ฆษณำเป็ น
กำร์ตนู เรือ่ งแรก ในปี ๒๕๐๑
โดยให้ “ปยุต เงำกระจ่ำง”
เขี ย นกำร์ ตู น “หนู ห ล่ อ ”
โดยมี ป ระโยคที่ ห ลำยคน

๑๘

ผมเป็นคนข่าวคนหนึ่งก็แค่นั้น...
...แต่ในก้นบึ้งของหัวใจ ผมไม่ต้องการอะไร
นอกจากเป็นคนข่าวทีวี
จดจ�ำกันได้ คือ “หนูหล่อพ่อเขำพำไปดูหมีที่นำตำหมอหลอ”
ท�ำให้ชื่อของ “ส�ำนักงำนโฆษณำสรรพสิริ” เป็นที่จดจ�ำและได้รับ
ควำมไว้วำงใจหำกใครคิดจะท�ำภำพยนตร์โฆษณำ โดยมีสโลแกน
ของบริ ษั ท ว่ ำ “ท� ำ หนั ง โฆษณำเรี ย กหำสรรพสิ ริ ! ” ผลงำน
ภำพยนตร์โฆษณำของสรรพสิริมีอยู่มำกมำย โดยมีทั้งภำพยนตร์
โฆษณำที่ใช้คนแสดง หรือเป็นภำพเคลื่อนไหวที่ใช้คนแสดงสลับ
กับกำร์ตูนแอนิเมชั่น หรือเป็นกำร์ตูนแอนิเมชั่นเพียงอย่ำงเดียว
โดยในตอนท้ำยของโฆษณำมักจะมีลำยเซ็นของสรรพสิริอยู่เสมอ
ส่วนมำกเป็นโฆษณำสัน้ ๆ ควำมยำวไม่เกินสองนำที และนอกจำก
จะเปิ ด กิ จ กำรรั บ ท� ำ ภำพยนตร์ โ ฆษณำแล้ ว ยั ง ขำยอุ ป กรณ์
เกี่ยวกับกำรถ่ำยหนัง ถ่ำยรูป ล้ำงฟิล์ม และรับซ่อมโทรทัศน์และ
เครื่องไฟฟ้ำทุกชนิด ส่วนชั้นบนของส�ำนักงำนท�ำเป็นห้องบันทึก
เสียง รับอัดเสียงโฆษณำและวิทยุ รับบันทึกเสียงลงเทป ลงแผ่น
เสียง และลงฟิลม์ โดยมีอปุ กรณ์ถำ่ ยท�ำภำพยนตร์โฆษณำทุกชนิด
อย่ำงครบครัน และท�ำทุกกระบวนกำรเองตัง้ แต่กำรเขียน กำรถ่ำย
กำรล้ำงฟิล์ม กำรบันทึกเสียง และกำรพิมพ์ฟิล์ม
น่ำเสียดำยที่ภำพยนตร์โฆษณำของสรรพสิริหลงเหลือ
ให้เรำได้ศึกษำมีอยู่ไม่มำกนักเมื่อเทียบกับที่ท่ำนเคยท�ำไว้ เช่น
โฆษณำเครื่องใช้ไฟฟ้ำชำร์ป ยำแก้ปวดหัวซำริดอน รถยนต์
เปอร์โยต์ นมสดเรียลเฟรช เนยอีต้ำ กริ่งนูโทน เสื้อผ้ำ SANFORIZED ยำกันยุงม๊อกซ์ ไอศครีมตรำเป็ด ยำกันยุงมำฟู น�ำ้ เขียว F&N
เฟรเซอร์ เฟดเดอร์ส รถยนต์โฟล์ก ที่ให้สุพรรณ บูรณะพิมพ์
น�ำแสดง ห้ำงแว่นตำวอชิงตัน แป้งเย็นตรำงู แคลเซียมวิตำมินซี
SANDOZ เนยตรำดำว ทีใ่ ช้เทคนิคสิง่ ของเคลือ่ นไหวเองโดยไม่ใช้
คนแสดง ยำระบำยตรำบรูคแล็กซ์ น�้ำมันตรำคำลเท็กซ์ นมสด
ตรำหมี ยำสีฟันคอลเกต หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หรือโฆษณำแป้งน�้ำ
ควินนำที่ใช้กำร์ตูนสโนว์ไวท์กับแม่มดใจร้ำยที่คนรู้จักกันดี ใน
ฉำก “กระจกวิเศษจงบอกข้ำเถิดใครงำมเลิศในปฐพี” “อ้อ ใช่

สโนว์ไวท์น่ะสิ ทั่วพื้นธรณี ไม่มีใครงำมเกิน” และที่มีควำมส�ำคัญ หนังสือ “คู่มือนักรถยนต์” ตั้งแต่อำยุ ๑๖ ปี ด้วยหวังว่ำจะน�ำไป
มำกก็คอื ภำพยนตร์โฆษณำของ “ส�ำนักงำนโฆษณำสรรพสิร”ิ เอง ขอทุนรอนตั้งโรงงำนสร้ำงรถยนต์ขึ้นในเมืองไทยจำก “พระองค์
เจ้ำพีระ” และ “พระองค์จุลฯ” สองนักแข่งรถของไทย ถึงแม้ไม่
ได้เป็นเจ้ำของโรงงำนสร้ำงรถยนต์ดังใจหวัง แต่สรรพสิริก็เขียน
เพียงเพราะอยากเห็น “เมืองไทยก้าวหน้า”
บทควำมเกี่ยวกับรถยนต์มำตลอดเกือบชั่วชีวิต และด้วยควำม
หลังจำกโลดแล่นอยู่ในวงกำรโฆษณำมำสักพักแล้ว สรรพสิริได้ ชื่นชมพระองค์เจ้ำพีระ จึงเพียรเขียนบทควำมเกี่ยวกับพระองค์
รับจ้ำงถ่ำยท�ำภำพยนตร์สำรคดีส�ำหรับออกอำกำศทำงโทรทัศน์ เป็นจ�ำนวนมำก เพื่อเทิดพระเกียรติ “เจ้ำดำรำทอง” ผู้ซึ่งได้รับ
ให้ส�ำนักข่ำวสำรอเมริกัน ในรำยกำร “เมืองไทยวันนี้” และต่อมำ กำรยกย่องมำกมำยจำกต่ำงประเทศ แต่คนในประเทศเองกลับลืม
เปลีย่ นชือ่ รำยกำรเป็น “เมืองไทยก้ำวหน้ำ” ออกอำกำศเป็นประจ�ำ
สิ่งสุดท้ายที่สร้างไว้ “หอเกียรติภูมิรถไฟ”
เดือนละครัง้ ซึง่ ได้ลกู ชำยคุณจุลศิริ วิรยศิริ เป็นผูถ้ ำ่ ยภำพ ซึง่ เป็น
โดยชมรมเรารักรถไฟ
สำรคดีที่ส�ำรวจเมืองไทยในมุมมองต่ำง ๆ ทั้งข่ำว เหตุกำรณ์
วั ฒ นธรรม ถึ ง แม้ จ ะเป็ น สำรคดี เ กี่ ย วกั บ เมื อ งไทย แต่ ด ้ ว ย
สัญชำตญำณนักข่ำวท�ำให้อดไม่ได้ที่จะน�ำเสนอข้อเท็จจริงและ เพียงไม่กี่วันหลังกำรเสียชีวิตของอำจำรย์สรรพสิริ หอเกียรติภูมิ
ควำมเป็นไปในสังคม อำทิ เมืองไทยก้ำวหน้ำครั้งที่ ๒๑๕ ตอน รถไฟซึ่งอำจำรย์สรรพสิริเป็นผู้ผลักดันให้เกิดขึ้น ก็ต้องปิดตัวลง
ปรำบไม่สิ้น เป็นเรื่องรำวเกี่ยวกับกำรปรำบปรำมยำเสพติด ซึ่งไม่ ในวันคล้ำยวันสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำหมดสิ้ น ไปจำกประเทศไทย หรื อ ตอนทหำรหำญไทยในศึ ก เจ้ำอยู่หัว ผู้พระรำชทำนก�ำเนิดรถไฟไทย เนื่องจำกกำรรถไฟแห่ง
เวียดนำม หรือกำรสร้ำงเขื่อนแรก ๆ เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนยันฮี ประเทศไทยจะขอคืนอำคำรเพื่อน�ำไปจัดสร้ำงพิพิธภัณฑ์รถไฟ
แม้ชั่วชีวิตของสรรพสิริจะท�ำอะไรต่ำง ๆ มำกมำย แต่
เป็นต้น ดังที่ท่ำนเคยพูดไว้ในครำวมำร่วมงำนสัมมนำหนังสำรคดี
ที่จัดขึ้นโดยหอภำพยนตร์แห่งชำติว่ำ “ท�ำอย่ำงไรที่จะท�ำให้คนรู้ มีเพียงสิ่งเดียวที่ท่ำนต้องกำรจะเป็นนั่นคือ กำรเป็นคนข่ำว ดังที่
สิง่ ต่ำง ๆ รอบตัวเรำ ควำมเป็นไปในบ้ำนเมือง ควำมเป็นไปในโลก ท่ำนได้เขียนไว้ในหนังสือ “ผมเป็นคนข่ำวคนหนึ่งก็แค่นั้น” ว่ำ
ตลอดจนสิ่งที่เขำดูแล้วได้เกิดควำมคิดอ่ำนที่จะท�ำอะไรให้เกิด “แต่ในก้นบึ้งของหัวใจ ผมไม่ต้องการเป็นอะไร นอกจากเป็นคน
ประโยชน์ในสังคมขึ้นมำ หรืออย่ำงน้อยที่สุด เพียงดูแล้วเขำเป็น ข่าวทีวี” ขอคำรวะต่อผลงำนที่อำจำรย์สรรพสิริได้สร้ำงไว้ และ
คนทีด่ ขี นึ้ มำนิดหนึง่ ก็ยงั คุม้ ประโยชน์ทเี่ รำได้ทำ� ไปแล้ว” นอกจำก ขอไว้อำลัยต่อกำรจำกไปของ “คนข่ำว” ที่ชื่อว่ำ “สรรพสิริ”
นี้ยังได้ไปท�ำข่ำวผู้ก่อกำรร้ำยคอมมิวนิสต์หลำยต่อหลำยครั้ง เช่น
ที่ทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน โดยร่วมกับ สมบูรณ์ วิรยศิริ น้องชำยต่ำง
มำรดำ ผู ้ เ คยท� ำ งำนข่ ำ วช่ อ ง ๔ และในขณะนั้ น เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต
ภำพยนตร์สำรคดี ในชุด มรดกของไทย
นอกจำกคุณปู กำรต่อวงกำรสือ่ สำรมวลชนแล้ว สรรพสิริ วิรยศิริยังเป็นผู้สนใจในเรื่องรถยนต์ขั้นลึก ถึงขนำดมีควำม
ใฝ่ฝนั ว่ำจะสร้ำงรถยนต์ขนึ้ ใช้เองในเมืองไทยให้ได้ และลงมือเขียน
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การฝึกอบรมเรื่องการบูรณะฟิล์มภาพยนตร์ ของโรงเรียนฤดูร้อน สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๕
ด้วยรักและอาลัย ยอดศิลปินอารมณ์ดี

เช้าวันที่ ๑๘ ตุลาคม ข่าวการจากไปของบุคคล
ส�าคัญก็ได้หวนมาเยือนเราอีกครั้ง เมื่อ มีศักดิ์ นาครัตน์
ศิลปินอาวุโสวัย ๗๔ ปี ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรค
มะเร็งปอด ณ โรงพยาบาลทรวงอก ทิ้งไว้เพียงความ
โศกเศร้าของกัลยาณมิตรผู้ยังอยู่

หนุ่ม เช่น รมดี (๒๕๐๑) พล นิกร กิมหงวน ตะลุยฮาเร็ม (๒๕๐๒)
ด�าทมิฬ (๒๕๐๔) คู่พิศวาส (๒๕๐๔) เงิน เงิน เงิน (๒๕๐๘) พิมพิลาไล (๒๕๐๙) เป็ดน้อย (๒๕๑๑) ฯลฯ จนถึงวัยที่เป็นผู้อำวุโส
ของวงกำรอย่ำง สตางค์ (๒๕๔๓) สุรโิ ยไท (๒๕๔๔) มอ ๘ (๒๕๔๙)
รักสยามเท่าฟ้า (๒๕๕๑) เป็นต้น เสียงหัวเรำะและยิม้ หวำน ๆ อัน
ชื่อ มีศักดิ์ นำครัตน์ นั้นถือเป็นชื่อของศิลปินคนส�ำคัญ แลดูสนุกสนำนของเขำนับเป็นบุคลิกของตัวละครทีค่ นุ้ ตำของผูช้ ม
แห่งวงกำรบันเทิงไทย ที่อยู่ยั้งยืนยงมำยำวนำนกว่ำ ๕๐ ปี โดย ทัง้ ยุคเก่ำยุคใหม่ และยังคงระลึกถึงได้อยูเ่ สมอในห้วงควำมทรงจ�ำ
เฉพำะในด้ำนวงกำรเพลง เขำสร้ำงชือ่ มำจำกกำรแต่งและร้องเพลง
ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ มีศักดิ์ผันตัวเองเข้ำสู่วงกำรโทรทัศน์
ที่แปลงจำกเพลงต่ำงประเทศ ด้วยอำรมณ์ชวนหัว คู่กับ สุรพล เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคนส�ำคัญในกำรเติบโตของสถำนีโทรทัศน์ไทย
โทณะวณิก และมีช่ือเสียงขึ้นมำอย่ำงโดดเด่นจำกกำรรวมตัวกับ ทีวีสีช่อง ๓ ทั้งเบื้องหน้ำและเบื้องหลัง นั่นยิ่งตอกย�้ำควำมเป็น
เพื่อน ๆ ศิลปินอันประกอบด้วย สักรินทร์ บุญญฤทธิ์ ทนงศักดิ์ ศิลปินที่มีฝีมือหำตัวจับยำกของเขำ และส่งผลให้มีศักดิ์เป็นที่
ภักดีเทวำ และอรสำ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ในชื่อคณะ “สำมศักดิ์” เคำรพรักของผูค้ นในวงกำรบั
รบันเทิงไทยอย่ำงกว้ำงขวำง ต่ำง
ออกแสดงทำงไทยทีวี ช่อง ๔ บำงขุนพรหม จนเป็นที่ติดอกติดใจ เรียกหำกันอย่ำงนับถือว่ำ “อำมี” ตรำบจนกระทั่ง
แฟน ๆ โทรทัศน์ในยุคแรกเริ่ม รวมทั้งยังสำมำรถคว้ำรำงวัลแผ่น ลมหำยใจสุดท้ำยของชีวิต
เสียงทองค�ำพระรำชทำน ประเภทวง เพลง และกรุ๊ป ประจ�ำปี
หอภำพยนตร์
พยนตร์ (องค์กำรมหำชน)
พ.ศ. ๒๕๐๙ จำกเพลง แมวเหมียว มำครองได้อีกด้วย
ในฐำนะหน่ ว ยงำนที
นที่ รั ก และผู ก พั น กั บ
เพลงแปลงของมีศกั ดิท์ เี่ ป็นทีร่ จู้ กั กันดี ได้แก่ เพลงแดด ภำพยนตร์
พยนตร์ ไ ทยเป็ น ที่ ยิ่ ง จึ ง ขออุ ทิ ศ หน้ ำ
ออก แปลงจำก Day-O, ฝนตก แปลงจำก Little Darlin’, น�้ำพริก กระดำษแผ่
ษแผ่นนีเ้ ป็นทีร่ ำ� ลึกถึงกำรจำกไปของ
ปลำทู แปลงจำก Sukiyaki, เห่ำดง แปลงจำก Wear My Ring ยอดศิลปินอำรมณ์
รมณ์ดีผนู้ ี้ และขอเชิญแฟน ๆ
Around Your Neck, โอย แย่แล้ว แปลงจำก More Than I Can หนั ง ไทยมำร่ร่ ว มชื่ น ชมช่ ว งชี วิ ต ในโลก
Say, โอ้ แม่ยำย แปลงจำก Speedy Gonzales ฯลฯ
ภำพยนตร์ของมีศักดิ์ นำครั
ครัตน์ ได้ใน
กล่ำวถึงในวงกำรภำพยนตร์ เสียงครวญเพลงอันแจ่ม โปรแกรมฉำยผลงำนภำพยนตร์
พยนตร์
ชัดจับใจในลีลำของมีศักดิ์ ก็ขับกล่อมแฟน ๆ หนังไทยยุคก่อนมำ ของเขำ ประจ�ำเดือนธันวำคม
คม
อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งและยำวนำน ทั้ ง เพลงสปอตโฆษณำและเพลง
ประกอบภำพยนตร์ ไม่วำ่ จะเป็น เห่าดง (๒๕๐๑) , สีค่ งิ ส์ (๒๕๐๒)
จ้าวนักเลง (๒๕๐๒), สิงห์เฒ่า (๒๕๐๓), ทรชนคนสวย (๒๕๑๐),
กบเต้น (๒๕๑๑), พญาโศก (๒๕๑๓), ท่าเตียน (๒๕๑๖) ฯลฯ
และด้วยควำมสำมำรถทีม่ อี ยูร่ อบด้ำน มีศกั ดิย์ งั ได้กลำย
มำเป็นผู้ร่วมแสดงในภำพยนตร์อยู่หลำยต่อหลำยเรื่อง ตั้งแต่วัย

๒๐

เมือ่ เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา ตัวแทน
เจ้าหน้าที่ส่วนงานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ของหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่องการบูรณะ
ฟิล์มภาพยนตร์ (Film Restoration) ของโรงเรียนฤดูร้อน
สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๕ (FIAF
Summer School 2012 )
กำรฝึกอบรมครัง้ นี้ แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ช่วงแรก เป็นกำร
เรี ย นทำงไกลผ่ ำ นเครื อ ข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ก่ อ นไปฝึ ก อบรมจริ ง
(Distance Learning) ระหว่ำงวันที่ ๙ พฤษภำคม ถึง ๒๐ มิถุนำยน
๒๕๕๕ โดยทุกวันพุธของแต่ละสัปดำห์ ทำงผู้จัดกำรฝึกอบรมจะส่ง
เอกสำรควำมรูต้ ำ่ ง ๆ เกีย่ วกับกำรอนุรกั ษ์และบูรณะฟิลม์ ภำพยนตร์
ผ่ำนทำงอีเมล มำให้ศกึ ษำ เพือ่ เป็นกำรเตรียมตัวในเบือ้ งต้น โดยหนึง่
ในนั้นคือ The Film Preservation Guide หรือ คู่มือกำรอนุรักษ์
ภำพยนตร์ ที่หอภำพยนตร์เคยแปลเป็นภำษำไทยและจัดพิมพ์เผย
แพร่ออกมำแล้ว
หลังจำกจบคอร์ส Distance Learning ทัง้ หมด ๗ สัปดำห์
กำรฝึกอบรมช่วงที่ ๒ และช่วงที่ ๓ นั้น ต้องบินลัดฟ้ำไปฝึกอบรมถึง

แล็บบูรณะฟิล์มภำพยนตร์ L’Immagine Ritrovata ในเมือง
โบโลญญ่ำ ประเทศอิตำลี ช่วงที่ ๒ เป็นกำรเรียนภำคทฤษฎี ซึ่งต้อง
เข้ำฟังกำรสัมมนำและกำรบรรยำยทั้งหมด ๑๖ ครั้ง ในเทศกำล
ภำพยนตร์ II Cinema Ritrovato ครั้งที่ ๒๖ ที่จัดขึ้นระหว่ำงวันที่
๒๔ - ๓๐ มิถุนำยน โดยนอกจำกฟังบรรยำยแล้ว ยังสำมำรถเข้ำชม
ภำพยนตร์ที่ได้รับกำรบูรณะและน�ำมำจัดฉำยให้ชมในเทศกำลฯ นี้
ได้ด้วย
หัวข้อกำรสัมมนำและกำรบรรยำยทั้งหมดนั้นเกี่ยวข้อง
กับกำรบูรณะฟิลม์ ภำพยนตร์เป็นส�ำคัญ ส่วนใหญ่เป็นกำรยกตัวอย่ำง
กำรบูรณะฟิล์มภำพยนตร์ให้เห็นเป็นกรณีศึกษำ เช่นกำรน�ำเสนอ
ภำพยนตร์บำงเรื่องที่ได้รับกำรบูรณะฟิล์มแล้วจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ
โดยแต่ละแห่งได้กล่ำวถึงแนวคิดของตนในกำรเลือกส�ำเนำฟิล์มมำ
บูรณะ รวมทั้งวิธีกำรบูรณะ ตัวอย่ำงเช่น กำรบูรณะฟิล์มเรื่อง Les
Miserables ของ แล็บ L’Immagine Ritrovata ซึ่งให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรเลือกฟิล์มที่จะน�ำมำบูรณะเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกฟิล์ม
ภำพยนตร์เรื่องนี้มีหลำยส�ำเนำ จึงต้องแปลงสัญญำณทุกส�ำเนำที่มี
รวมทัง้ ฟิลม์ ต้นฉบับ (original negative) แล้วน�ำมำเปรียบเทียบกัน
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบภำพต่อภำพ เพื่อหำฟิล์มชุดที่ดีท่ีสุด
ซึ่งสุดท้ำยทำงแล็บตัดสินใจเลือกฟิล์มต้นฉบับ โดยหำกมีส่วนที่

๒๑

การมาฝึกอบรมเรื่องการบูรณะฟิล์มภาพยนตร์
ของโรงเรียนฤดูร้อน สมาพันธ์หอภาพยนตร์
ระหว่างชาติครั้งนี้ เรียกว่าได้รับความรู้
อย่างรอบด้าน และยังได้เปิดมุมมองใหม่ ๆ
จากแนวคิดของนักอนุรักษ์ภาพยนตร์
หลากหลายประเทศ

ทุกส่วนงานในการบูรณะจะบันทึก
จุดประสงค์และกระบวนการท�างานของตน
เป็นเอกสารไว้ทั้งหมด
เพื่อให้สามารถตอบค�าถามของผู้ใช้บริการได้
และยังท�าให้ส่วนงานอื่น ๆ เข้าใจขั้นตอน
และปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ใช้กำรไม่ได้ ก็ใช้วธิ กี ำรดึงภำพจำกฟิลม์ ส�ำเนำอืน่ มำเติมเต็ม รวมทัง้
ใช้เทคนิคกำรสร้ำงภำพที่หำยไป ซึ่งเป็นงำนที่ยำกและต้องใช้ควำม
ละเอียดอย่ำงสูง ที่ส�ำคัญก็คือ ทุกส่วนงำนในกำรบูรณะจะบันทึก
จุดประสงค์และกระบวนกำรท�ำงำนของตนเป็นเอกสำรไว้ทั้งหมด
เพื่อให้สำมำรถตอบค�ำถำมของผู้ใช้บริกำรได้ และยังท�ำให้ส่วนงำน
อื่น ๆ เข้ำใจขั้นตอนและปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย กำร
บูรณะฟิล์มเรื่องหนึ่งนั้น จึงต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงยิ่งไม่ต่ำงจำก
กำรท�ำงำนวิจัยเล่มโต
อีกประเด็นที่น่ำสนใจ คือ เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่
ท�ำให้เกิดกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรอนุรกั ษ์ในหอภำพยนตร์บำง
แห่ง มีข้อถกเถียงในประเด็นนี้หลำยประกำร เช่น เรื่องรูปแบบของ
ภำพยนตร์ที่จัดเก็บ ว่ำควรเป็นรูปแบบใดระหว่ำงฟิล์มหรือดิจิทัล
หรือเรือ่ งวัตถุประสงค์ของกำรคัดเลือกฟิลม์ เข้ำสูก่ ระบวนกำรสแกน
เพื่อท�ำส�ำเนำเป็นดิจิทัล ว่ำต้องแยกแยะระหว่ำงกำรท�ำเพื่อกำร
บูรณะและกำรท�ำเพื่อให้บริกำร รวมทั้งยังมีกำรอภิปรำยเกี่ยวกับ
ปัญหำและควำมเป็นไปได้ของกำรฉำยภำพยนตร์ทั้งสองรูปแบบนี้
ในมุมมองของนักอนุรักษ์ฟิล์มภำพยนตร์มองว่ำเป็นหน้ำที่ใหม่ของ
หอภำพยนตร์ที่จะต้องน�ำฟิล์มภำพยนตร์ออกเผยแพร่สู่สำธำรณะ
เพือ่ ให้คนได้รจู้ กั และสัมผัสถึงศิลปะภำพยนตร์ทแี่ ท้จริงบนแผ่นฟิลม์
ขณะทีผ่ จู้ ดั รำยกำรฉำยภำพยนตร์กลับมองว่ำ กำรฉำยด้วยดิจทิ ลั นัน้

๒๒

สะดวกมำกกว่ำ เพรำะกำรฉำยด้วยฟิล์มภำพยนตร์ ต้องมีข้อควร
ระวังหลำยประกำร
ข้อสังเกตที่ได้จำกกำรฝึกอบรมภำคทฤษฎีนี้ คือ ปัจจุบัน
วงกำรอนุรักษ์ภำพยนตร์ก�ำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนที่มีเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ำมำมีบทบำทต่อกำรอนุรกั ษ์มำก แม้จะมีขอ้ สงสัยในควำม
ยั่งยืนของภำพยนตร์ที่เก็บในรูปแบบดิจิทัล แต่ในแง่กำรได้น�ำกลับ
มำซึ่งภำพยนตร์ในอดีตที่ทรงคุณค่ำ ให้คนรุ่นใหม่และคนร่วมสมัย
ได้ดูอีกครั้ง ก็ถือว่ำเป็นควำมมหัศจรรย์ที่น่ำประทับใจของคนรัก
ภำพยนตร์ และยังท�ำให้ผบู้ รู ณะได้เรียนรูป้ ระวัตศิ ำสตร์แวดล้อมของ
ภำพยนตร์ ทั้งวิธีคิด เทคโนโลยี และกำรสร้ำงภำพยนตร์ในยุคก่อน
จบจำกกำรเรียนภำคทฤษฎี ช่วงที่ ๓ เป็นกำรเรียนภำค
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบูรณะฟิล์มภำพยนตร์ ในแล็บ L’Immagine
Ritrovata ระหว่ำงวันที่ ๒ - ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๕๕ โดยทำงแล็บได้
แบ่งผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมออกเป็น ๖ กลุ่ม หมุนเวียนไปศึกษำและ
ลงมือปฏิบัติจริง ตำมแผนกต่ำงๆ จนครบกระบวนกำรบูรณะฟิล์ม
ภำพยนตร์ทั้งหมด เช่น กำรซ่อมฟิล์ม กำรเปรียบเทียบส�ำเนำฟิล์ม
กำรบูรณะเสียง รวมไปถึงกระบวนกำรบูรณะด้วยระบบดิจิทัล
(Digital Restoration)
ส�ำหรับกระบวนกำรบูรณะด้วยระบบดิจิทัลนั้น ทำงแล็บ
L’Immagine Ritrovata ได้ใช้โปรแกรมส�ำหรับลบสิ่งแปลกปลอม

บนฟิลม์ ภำพยนตร์ ๒ โปรแกรม เนือ่ งจำกแต่ละโปรแกรมมีขอ้ จ�ำกัด
ที่แตกต่ำงกัน จึงต้องน�ำมำใช้งำนควบคู่กันไป โดยโปรแกรมแรก
สำมำรถใช้งำนต่อเนื่องได้หลำยเฟรม มีไว้ส�ำหรับรอยที่ลบออกได้
ง่ำย ส่วนโปรแกรมที่สอง มีไว้ส�ำหรับงำนที่ละเอียดและต้องใช้เวลำ
นำน ซึง่ ทัง้ สองโปรแกรมนีใ้ ช้บนระบบปฏิบตั กิ ำร Linux และสำมำรถ
เลือกควำมละเอียดของภำพ (Resolution) ได้หลำกหลำย ทั้ง HD,
2K หรือ 4K ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโปรแกรมเหล่ำนี้ก็เป็นไปตำม
เครือ่ งมือพืน้ ฐำนทีม่ ใี นโปรแกรมเช่น Deflicker, Stabilization, Dirt
Removal เป็นต้น หำกมีสิ่งแปลกปลอมบนฟิล์มที่ไม่สำมำรถลบ
ได้แบบอัตโนมัติ (Auto) ผู้บูรณะก็จะต้องใช้วิธีกำรลบด้วยมือ
(Manual) ทีละเฟรม โดยมีอุปกรณ์ช่วยคือเมำส์ปำกกำ ซึ่งกำรที่จะ
สำมำรถเลือกใช้เครือ่ งมือแก้ไขภำพได้ถกู ต้องนัน้ ผูบ้ รู ณะจ�ำเป็นต้อง
มีควำมเข้ำใจในกำรปรับตั้งค่ำต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับกำรแก้ไขภำพ
และต้องรู้สำเหตุของกำรเกิดสิ่งแปลกปลอม รวมไปถึงลักษณะของ
สิ่งแปลกปลอมที่ปรำกฏบนภำพด้วย
นอกจำกได้ฝึกปฏิบัติงำนจริง ทีมงำนยังได้พำเยี่ยมชม
ห้องสมุด ของ Cineteca หอภำพยนตร์ เมืองโบโลญญ่ำ ซึ่งเป็นห้อง
สมุดสองชัน้ จัดเก็บทัง้ หนังสือ รูปภำพ สือ่ โสตทัศน์ ไปจนถึงเอกสำร
กำรเซ็นเซอร์ รวมทั้งยังมีห้องพิเศษแยกส่วนออกไป ส�ำหรับจัดเก็บ

สิง่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งทำงภำพยนตร์ทงั้ กล้องถ่ำยภำพยนตร์ บทภำพยนตร์
โปสเตอร์ภำพยนตร์ ของผู้ก�ำกับที่มีชื่อเสียง หรือภำพยนตร์เรื่อง
ส�ำคัญ ๆ
กำรมำฝึกอบรมเรื่องกำรบูรณะฟิล์มภำพยนตร์ ของ
โรงเรียนฤดูร้อน สมำพันธ์หอภำพยนตร์ระหว่ำงชำติครั้งนี้ เรียกว่ำ
ได้รบั ควำมรูอ้ ย่ำงรอบด้ำน และยังได้เปิดมุมมองใหม่ ๆ จำกแนวคิด
ของนักอนุรักษ์ภำพยนตร์หลำกหลำยประเทศ เป็นประสบกำรณ์ที่
ดีและเป็นแรงดลใจในกำรกลับมำพัฒนำงำนอนุรักษ์ภำพยนตร์ของ
เรำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

หมวดหมู่หนังสือ
ของห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

กับภำพยนตร์เท่ำนัน้ ซึง่ มีควำมแตกต่ำงจำกห้องสมุดอืน่ ๆ ทีบ่ ริกำร
หนังสือหลำยแขนงวิชำ ดังนั้น ห้องสมุดและโสตทัศนสถำน เชิด
ทรงศรี จึงต้องเลือกใช้ระบบกำรจัดหมวดหมูท่ แี่ ตกต่ำงจำกห้องสมุด
ทั่วไป คือ ระบบการจัดหมวดหมู่ของ FIAF (Federation de
International Archive du Film) หรือ สมำพันธ์หอภำพยนตร์
ระหว่ำงชำติ เพรำะว่ำในจ�ำนวน ๘๐ ประเทศทัว่ โลก มีหอภำพยนตร์
เพียง ๑๘๐ แห่ง ดังนั้นหอภำพยนตร์ทั่วโลกจึงแบ่งปันควำมรู้กัน
โดยมีสมำพันธ์หอภำพยนตร์ระหว่ำงชำติเป็นสื่อกลำงส�ำหรับกำร
สร้ำงองค์ควำมรูแ้ ละคูม่ อื ส�ำหรับกำรปฏิบตั งิ ำนขึน้ มำ คือ คูม่ อื FIAF
Classification Scheme for Literature on Film & Television
รวมถึงระบบดังกล่ำวสอดคล้องกับทรัพยำกรของห้องสมุดและ
โสตทัศนสถำน เชิด ทรงศรี อีกทั้งมีควำมยืดหยุ่นสูงในกำรปฏิบัติ
งำนจริง นอกจำกนี้ยังสำมำรถปรับใช้ได้อย่ำงเหมำะสมตำมควำม
ต้องกำรและสำมำรถตัดสินใจเลือกประยุกต์ใช้แบบแผนระบบนี้ให้
ผันแปรไปตำมนโยบำยของแต่ละห้องสมุดได้อีกด้วย

จุดเริ่มต้นระบบ FIAF
ห้องสมุดมีภำรกิจทีส่ ำ� คัญอย่ำงหนึง่ คือ กำรจัดหมวดหมู่
หนังสือ ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้สำมำรถจัดเก็บหนังสือได้อย่ำงเป็น
ระเบียบ สะดวกในกำรค้นหำ และกำรจัดเก็บเข้ำทีเ่ ดิม ปัจจุบนั กำร
จัดหมวดหมู่หนังสือมีอยู่หลำยระบบที่นิยมกันทั่วโลก โดยหลักกำร
ใหญ่ของกำรแบ่งหมวดหมู่นั้น มีควำมคล้ำยคลึงกัน คือ กำรแบ่ง
หมวดตำมศำสตร์ต่ำง ๆ เช่น วิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ เกษตรศำสตร์ ศำสนำ ดนตรี ฯลฯ แต่จุดแตกต่ำงกัน คือ กำรใช้สัญลักษณ์
ที่ไม่เหมือนกันตำมแต่ละระบบที่น�ำมำใช้จัดหมวดหมู่
ระบบหอสมุ ด รั ฐ สภาอเมริ กั น (LC - Library of
Congress Classification) เป็นระบบที่นิยมใช้แพร่หลำยกับห้อง
สมุดขนำดใหญ่ โดยโครงสร้ำงของระบบกำรแบ่งหมวดหมูม่ ที งั้ หมด
๒๐ หมวดหมู่หลัก และใช้สัญลักษณ์ คือ อักษรภำษำอังกฤษแทน
เนือ้ หำในแต่ละหมวด ส่วนกำรแยกย่อยลงไปจะใช้ตวั เลขก�ำกับร่วม

๒๔

กับตัวอักษร เช่น ในกรณีผู้ใช้บริกำรไปสืบค้นข้อมูลที่ส�ำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ซึ่งจัดหนังสือด้วยระบบนี้ และต้องกำร
ค้นคว้ำข้อมูลด้ำนศิลปะ ผูใ้ ช้บริกำรจะต้องไปชัน้ หนังสือทีม่ ตี วั อักษร
ภำษำอังกฤษในหมวด N นอกเหนือจำกข้อมูลด้ำนศิลปะแล้ว หำก
ผูใ้ ช้บริกำรต้องกำรหำหนังสือด้ำนรัฐศำสตร์ ต้องเปลีย่ นไปหำหนังสือ
ในหมวด J เป็นต้น
ส่วนอีกระบบหนึง่ เป็นทีน่ ยิ มใช้ในกำรจัดหมวดหมูห่ นังสือ
ประมำณ ๑๓๕ ประเทศทัว่ โลก คือ ระบบทศนิยมของดิวอี้ (D.D.C
- Dewey Decimal Classification) ซึง่ มักใช้ในห้องสมุดทัว่ ไป ห้อง
สมุดโรงเรียนและห้องสมุดวิทยำลัย หรือ ห้องสมุดขนำดกลำง หมวด
หมูข่ องหนังสือในระบบดิวอีน้ นั้ แบ่งออกเป็น ๑๐ หมวดหมูห่ ลัก และ
ในแต่ละหมวดหมู่หลักจะมีหมวดหมู่ย่อยลงไปอีก ๙ หมวดหมู่ย่อย
ส่วนกำรใช้สัญลักษณ์แทนกำรแบ่งหมวดหมู่ใช้ตัวเลขสำมหลัก เช่น
ศูนย์วิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ใช้กำรจัดหมวดหมู่
หนังสือระบบดิวอี้ ในกรณีผู้ใช้บริกำรต้องกำรอ่ำนเรื่องรำวเกี่ยวกับ
ประวัติศำสตร์ของประเทศภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ใช้
บริกำรต้องมุ่งหน้ำไปชั้นหนังสือที่อยู่ในหมวด ๙๐๐ ซึ่งเป็นหมวด
หนังสือด้ำนประวัติศำสตร์และภูมิศำสตร์ เป็นต้น
นอกจำกนั้นยังมีกำรจัดหมวดหมู่หนังสือในระบบอื่น ๆ
อีก เช่น ระบบบีซี (Bibliographic Classification) ระบบโคลอน
(Colon Classification) ระบบยู ดี ซี ห รื อ ระบบทศนิ ย มสำกล
(Universal Decimal Classification = UDC) เป็นต้น แต่ทว่ำ
ห้องสมุดแต่ละแห่งมีหลักพื้นฐำนเบื้องต้นประกอบกำรพิจำรณำ
เลือกสรรระบบจัดหมวดหมู่หนังสือเช่นเดียวกัน คือ ๑.จ�ำนวน
หนังสือ ๒. ขนำดของห้องสมุด ๓. ประเภทของหนังสือที่ให้บริกำร
ส�ำหรับห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี เป็น
ห้องสมุดเฉพำะ โดยคัดสรรและบริกำรทรัพยำกรทีม่ คี วำมเกีย่ วเนือ่ ง

จุดเริ่มต้นระบบกำรจัดหมู่หนังสือของ FIAF นั้น เกิดขึ้น
ในปี ค.ศ. ๑๙๘๐ เนื่องจำกแอสลิบ (Aslib) หรือ สมำคมกำรจัดกำร
สำรสนเทศ ได้จัดพิมพ์คู่มือแบบแผนระบบ FIAF Classification
Scheme for Literature on Film & Television โดยระบบ
นี้ มี พื้ น ฐำนมำจำกระบบจั ด หมวดหมู ่ ข องระบบยู ดี ซี ห รื อ ระบบ
ทศนิยมสำกล (Universal Decimal Classification = UDC) ผู้
เรียบเรียง คือ Michael Moulds คูม่ อื เล่มนีเ้ ป็นทีย่ อมรับของบรรดำ
หอภำพยนตร์ ซึ่งเป็นสมำชิกของ FIAF และใช้กันอย่ำงแพร่หลำย
สูงสุดในกำรจัดหมวดหมู่ทรัพยำกรประเภทเอกสำร อย่ำงไรก็ดี
แบบแผนระบบดังกล่ำวยังจ�ำเป็นต้องได้รับกำรปรับปรุงให้ทันต่อ
เหตุกำรณ์ในแต่ละยุคสมัยอย่ำงเหมำะสม เมือ่ ระยะเวลำผ่ำนไป จน
กระทั่งในปี ค.ศ. ๑๙๘๔ คณะกรรมกำรด้ำนเอกสำรแห่ง FIAF ได้
จัดตั้งคณะกรรมกำรกองบรรณำธิกำร (Editorial Committee) ขึ้น
ประกอบด้วย Karen Jones จำกพิพธิ ภัณฑ์ภำพยนตร์แห่งเดนมำร์ก,
Jan-Hein Bal จำกพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภ ำพยนตร์ แ ห่ ง เนเธอร์ แ ลนด์ ,
Rosemary Curtis จำกโรงเรียนภำพยนตร์และโทรทัศน์แห่ง
ออสเตรเลี ย , Michael Moulds จำกมำตรฐำนดั ช นี ว ำรสำร
ภำพยนตร์และโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ และ Magareta Nordström จำกสถำบันภำพยนตร์แห่งสวีเดน คณะกรรมกำรชุดนี้มี
หน้ำทีใ่ นกำรพิจำรณำปรับใช้และพัฒนำแบบแผนระบบให้สอดคล้อง
กับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงกำรอุตสำหกรรมภำพยนตร์และ
โทรทัศน์บนพื้นฐำนของเทคโนโลยีที่เจริญก้ำวหน้ำมำกขึ้น เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยในกำรผสมผสำนงำนภำพยนตร์และงำนโทรทัศน์ให้
มีควำมครอบคลุมนั่นเอง จึงก่อเกิดระบบกำรจัดหมู่หนังสือด้ำน
ภำพยนตร์และโทรทัศน์ จ�ำนวน ๑๑ หมวดหมู่ดังต่อไปนี้

FT(0) ถึง FT9
โครงสร้ำงของระบบกำรจัดหมู่หนังสือด้ำนภำพยนตร์
และโทรทัศน์ของ FIAF นั้น แบ่งออกเป็น ๑๑ หมวดหมู่หลัก โดย
สัญลักษณ์ก�ำหนดหมวดหมู่ต่ำง ๆ จะใช้ตัวอักษรภำษำอังกฤษผสม
กับตัวเลขหลักเดียว คือ FT ย่อมำจำกค�ำว่ำ Film and Television
และตำมด้วยตัวเลขที่เป็นสัญลักษณ์แทนหนังสือในแต่ละหมวดหมู่
ซึ่งเรียงล�ำดับดังต่อไปนี้
คื อ หนั ง สื อ ที่ มี รู ป แบบในลั ก ษณะของบรรณำนุ ก รม
ภำพยนตรำนุกรม สำรำนุกรม หนังสือรำยปี นำมำนุกรม
หรือท�ำเนียบนำม ข้อมูลทำงสถิติ พจนำนุกรม เป็นต้น ตัวอย่ำง
หนังสือในกลุม่ นี้ เช่น Hong Kong Filmography Vol.1 1913 - 1941,
ศัพท์ภาพยนตร์
คือ หนังสือที่มีควำมหลำกประเด็นภำยในเล่ม ไม่ได้มี
ประเด็นทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับภำพยนตร์ดำ้ นใดด้ำนหนึง่ รวมถึง
เนือ้ หำทีเ่ ขียนในเชิงบันทึกประสบกำรณ์กำรเดินทำงแต่มภี ำพยนตร์
เข้ำไปเกี่ยวข้องด้วย / เอกสำรทั่วไปเกี่ยวกับภำพยนตร์ เบ็ดเตล็ด
ต่ำง ๆ ของภำพยนตร์ / ข้อคิดเห็นหรือทัศนคติโดยรวม ตัวอย่ำง
หนังสือในกลุ่มนี้ เช่น ไฉไลเป็นบ้า ซึ่งเขียนโดย คุณ’รงค์ วงษ์สรรค์
โดยเล่ำเรือ่ งรำวของโรงถ่ำยหนังจีน ชอว์ บรำเดอร์ อีกทัง้ มีกำรเจำะ
ลึกสัมภำษณ์ รัน รัน ชอว์ เจ้ำของชอว์บรำเดอร์, กำรศึกษำวิธีตั้งชื่อ
หนังสือจีนสุดฮิตสมัยนัน้ , กำรเซ็นเซอร์, ควำมลับในกำรท�ำซับไตเติล้
เป็นต้น
คือ หนังสือที่มีเนื้อหำกล่ำวถึงองค์กรด้ำนภำพยนตร์
ประเภทต่ำง ๆ ได้แก่ ประเภทนิติบุคคลทั่วไป / สถำบัน
ภำพยนตร์ / หอภำพยนตร์ / พิพิธภัณฑ์ / สมำคมภำพยนตร์ /
นิตบิ คุ คลทีไ่ ม่แสวงผลก�ำไร / นิตบิ คุ คลภำคเอกชน / องค์กรทีท่ ำ� งำน
ด้ำนกำรอนุรักษ์ รวมไปถึงงำนเทศกำลภำพยนตร์และงำนประกำศ
รำงวั ล /กำรประชุ ม งำนจั ด แสดงสิ น ค้ ำ เกี่ ย วกั บ ภำพยนตร์ แ ละ
นิทรรศกำรภำพยนตร์ เป็นต้น ตัวอย่ำงหนังสือในกลุ่มนี้ เช่น
Archival Storytelling, คู่มือหอภาพยนตร์
คือ หนังสือทีป่ ระกอบด้วยประเด็นอุตสำหกรรมภำพยนตร์
/ ระบบเชิงเศรษฐศำสตร์กับภำพยนตร์ / เทคนิคต่ำง ๆ
ของกำรสร้ำงภำพยนตร์ / กระบวนกำรผลิตภำพยนตร์ ตั้งแต่ก่อน
ถ่ำยท�ำจนกระทั่งหลังกำรถ่ำยท�ำภำพยนตร์ / ธุรกิจกับภำพยนตร์
เป็นต้น ตัวอย่ำงหนังสือในกลุม่ นี้ เช่น DSLR Cinema, คิดและเขียน
ให้เป็นบทภาพยนตร์
คือ หนังสือทีม่ เี นือ้ เรือ่ งเฉพำะเจำะจงด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำย
และกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
ภำพยนตร์ / โรงภำพยนตร์ / โปสเตอร์ภำพยนตร์ เป็นต้น ตัวอย่ำง
หนังสือในกลุ่มนี้ เช่น Cinema Architecture, ศาลาเฉลิมกรุง
คือ หนังสือที่มีเนื้อหำเชิงสังคมกับภำพยนตร์อิทธิพลของ
ภำพยนตร์ทมี่ ผี ลกระทบต่อผูช้ มกฎหมำยพระรำชบัญญัติ
กำรตรวจพิจำรณำ (เซ็นเซอร์) นำนำปัจจัยของสังคมอันเกี่ยวกับ
ภำพยนตร์ ภำพยนตร์ในเชิงสังคมวิทยำ กำรใช้ประโยชน์จ ำก
ภำพยนตร์ เช่น Cinema: A Visual Anthropology, ภาพยนตร์พนิ จิ

๒๕

คือ หนังสือต�ำรำเรียนด้ำนภำพยนตร์ที่ใช้สอนในสถำบัน
กำรศึกษำต่ำง ๆ ครอบคลุมถึง กำรศึกษำทั่วไปด้ำน
ภำพยนตร์ กำรเรียนและกำรสอนที่เกี่ยวข้องด้ำนภำพยนตร์ / สื่อ
กำรเรียนกำรสอน / งำนวิจยั ด้ำนภำพยนตร์เป็นต้น ตัวอย่ำงหนังสือ
ในกลุ่มนี้ เช่น Thai National Cinema, โครงการวิจัยส�ามะโน
ประชากรภาพยนตร์สโมสรทั่วประเทศ, ต�าราเรียนด้านภาพยนตร์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คือ หนังสือทีม่ งุ่ เน้นด้ำนสุนทรียศำสตร์ ทฤษฎี บทวิจำรณ์
และภำพยนตร์ที่มีควำมสัมพันธ์กับงำนศิลปะสำขำอื่น /
วิธีกำรวิจำรณ์ / ภำษำและหลักไวยำกรณ์ของภำพยนตร์ / กำร
วิเครำะห์ภำพยนตร์ / กำรเขียนบทวิจำรณ์ภำพยนตร์เชิงบรรยำยให้
ควำมรู้ เป็นต้น ตัวอย่ำงหนังสือในกลุ่มนี้ เช่น Feminist Auteur:
Reading Women’s Films, ศิลปะแขนงที่เจ็ด เพื่อวัฒนธรรมแห่ง
การวิจารณ์ภาพยนตร์
คือ หนังสือที่เนื้อหำเน้นหนักในเชิงประวัติศำสตร์ทั่วไป
อันเกี่ยวเนื่องกับภำพยนตร์ รวมถึงประวัติศำสตร์ด้ำน
ภำพยนตร์ของประเทศใดประเทศหนึ่ง หนังสือที่มีเรื่องรำวเกี่ยวกับ
ภำพยนตร์ประเด็นใดประเด็นหนึง่ อันเกีย่ วเนือ่ งกับบริบททำงสังคม
หรือ เขียนถึงตระกูลของภำพยนตร์ (Film Genre) รวมไปถึงหนังสือ
ที่ผลิตขึ้นมำเพื่อประกอบภำพยนตร์เรื่องนั้น ๆ เป็นต้น ตัวอย่ำง
หนังสือในกลุม่ นี้ เช่น Cinema Nirvana: Enlightenment Lessons
from the Movies, ก�าเนิดหนังไทย, ๒๔๙๙ อันธพาลครองเมือง
คือ หนังสือหมวดชีวประวัติบุคคลทุกต�ำแหน่งทุกอำชีพที่
อยูใ่ นวงกำรภำพยนตร์ ยกตัวอย่ำงเช่น ผูอ้ ำ� นวยกำรสร้ำง
นักแสดง ช่ำงแต่งหน้ำ ช่ำงภำพ นักพำกย์ นักเขียนบท เป็นต้น ซึ่ง
หนังสือในกลุ่มนี้ ส่งผลให้ผู้อ่ำนได้เรียนรู้ประวัติส่วนบุคคล วิธีคิด
วิถีกำรท�ำงำนของบุคคลที่มีควำมสำมำรถแตกต่ำงกันไปในวงกำร
ภำพยนตร์ ตั ว อย่ ำ งหนั ง สื อ ในกลุ ่ ม นี้ เช่ น Apichartpong
Weerasethakul, ๗ ทศวรรษ ดาวจรัสฟ้า อมรา อัศวนนท์ หรรษา
มายา ความรัก

คื อ หนั ง สื อ หมวดปกิ ณ กะ อำจกล่ ำ วได้ ว ่ ำ เป็ น กลุ ่ ม
ทรัพยำกรพิเศษเกี่ยวกับเรื่องรำวภำพยนตร์ที่ควรค่ำแก่
กำรจดจ�ำ เช่น หนังสือที่รวบรวมลำยเซ็นบุคคลในวงกำรภำพยนตร์
รวมไปถึง หนังสือที่รวบรวมกำรตัดแปะภำพดำรำ ตัดแปะข่ำวดำรำ
(Scrap Books) เป็นต้น รวมไปถึงสิง่ พิมพ์ดำ้ นภำพยนตร์สำ� หรับเด็ก
/ ทรัพยำกรประเภทวรรณกรรมที่น�ำมำสร้ำงเป็นภำพยนตร์ /
วรรณกรรมทีม่ เี นือ้ หำสำระส�ำคัญมำจำกภำพยนตร์ / หนังสือทีเ่ ขียน
เกีย่ วกับสถำนทีห่ รือภูมปิ ระเทศซึง่ เป็นฉำกในภำพยนตร์ นอกเหนือ
จำกนั้น หมวดหมู่นี้ยังจัดเก็บหนังสือที่มิได้มีเนื้อหำเฉพำะเจำะจง
ด้ำนภำพยนตร์ แต่ผู้เขียนเป็นบุคคลส�ำคัญในวงกำรภำพยนตร์ เช่น
โชคดีได้บินฟรีจนครึ่งโลก เขียนโดย จุรี โอศิริ เป็นต้น

วันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน – ๑๐ ธันวำคม นี้ สถำบันเกอเธ่ ประเทศไทย
(Goethe – Institute Thailand) สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์ (สสวท.)
และองค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพวช.) ได้ร่วมกันจัดเทศกำล
ภำพยนตร์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๘ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้น เพื่อ
ให้นกั เรียนและประชำชนทัว่ ไปได้เรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์ผำ่ นสือ่ ภำพยนตร์ ภำยใต้
ค�ำขวัญ “เรามอบความรู้คู่ความบันเทิง”
โดยครั้งนี้ ทำงผู้จัดงำนได้หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับ “น�้ำ” ขึ้นมำเป็น
หัวข้อส�ำคัญของเทศกำลฯ เป็นกำรสนองรับมติและนโยบำยขององค์กำร
สหประชำชำติว่ำด้วยทศวรรษ “น�้ำเพื่อชีวิต พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๘” และได้
คัดสรรภำพยนตร์วิทยำศำสตร์ชั้นเยี่ยม ๒๔ เรื่อง จำก ๑๐ ประเทศทั่วโลก ทั้ง
ภำพยนตร์ที่เผยให้เห็นถึงพลังงำนลึกลับของน�้ำ ควำมมหัศจรรย์ของโลกใต้น�้ำ
รวมไปถึงวิกฤตทีเ่ กิดกับน�ำ้ ในปัจจุบนั ซึง่ ทัง้ หมดจะน�ำมำจัดฉำยให้ชมผ่ำนศูนย์
จัดฉำยหลำยสิบแห่งที่กระจำยอยู่ทั่วทุกภูมิภำคของประเทศ
โรงภำพยนตร์ศรีศำลำยำ ของหอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) ได้รบั
กำรคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในศูนย์จัดฉำยดังกล่ำว และพร้อมเปิดโรงให้ได้เข้ำมำ
เรียนรู้กันตลอดทั้งเทศกำล ไม่เว้นแม้แต่วันหยุดรำชกำร โดยนอกจำกกำรฉำย
ภำพยนตร์ เรำยังได้เพิ่มกิจกรรมพิเศษในหัวข้อ “มำเรียนรู้กำรถ่ำยฉำกหนัง
ใต้นำ�้ กันเถอะ” เพือ่ เปิดเผยให้เห็นควำมลับของฉำกใต้นำ�้ ทีป่ รำกฏให้เห็นอยูใ่ น
ภำพยนตร์เรื่องต่ำง ๆ ซึ่งบำงครั้งสำมำรถท�ำได้โดยง่ำย ชนิดที่คุณเองก็อำจจะ
คำดไม่ถึง
ขอเชิญโรงเรียนในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง ที่สนใจน�ำ
นักเรียนเข้ำร่วมเทศกำลภำพยนตร์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรเรียนรู้ครั้งนี้ ติดต่อ
ส�ำรองที่นั่งและสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ – ๔๘๒ – ๒๐๑๓ – ๔
ต่อ ๑๑๐ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมเทศกำลฯ แต่อย่ำงใด

พบกันที่ห้องสมุดฯ
กำรจัดหมวดหมู่หนังสือด้ำนภำพยนตร์ดังกล่ำวข้ำงต้น
เป็นกำรแนะน�ำเพียงโครงสร้ำงของหมวดหมูห่ นังสือ แต่ในคูม่ อื FIAF
Classification Scheme for Literature on Film & Television
นั้น ในแต่ละหมวดหมู่ยังมีรำยละเอียดปลีกย่อยลงลึกไปอีกเป็น
จ�ำนวนมำก โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเลขสองหลัก สำมหลัก ร่วมกับ
ทศนิยม อันเป็นตัวบ่งชีไ้ ด้ว่ำ ภำพยนตร์เป็นศิลปะแขนงหนึง่ ทีเ่ ชือ่ ม
โยงควำมรู้จำกหลำยศำสตร์ หลำกสรรพวิชำ ทั้งสังคม กำรเมือง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สื่อสำรมวลชน เศรษฐศำสตร์ วรรณกรรม
กฎหมำย กำรวิจำรณ์ วิทยำศำสตร์ เป็นต้น โดยเจ้ำหน้ำทีห่ อ้ งสมุดฯ
ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริกำรทุกท่ำนมำเพลิดเพลินกับกำรอ่ำนหนังสือ
ด้ำนภำพยนตร์ทงั้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษทัง้ ๑๑ หมวดหมู่ ได้ที่
ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี เปิดบริการทุกวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

ตัวอย่างภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

ภาพยนตร์สาระบันเทิง
รายการ “เก้านาทีครึ่ง” ตอน โยฮานเนสไปออกทะเล
รำยกำรยอดนิยมจำกประเทศเยอรมนี ที่เจำะลึกเบื้องหลังประเด็นส�ำคัญต่ำง ๆ ทั่ว
โลก มำเป็นค�ำตอบให้แก่เด็ก ๆ และในตอนนี้ โยฮำนเนส ผู้ด�ำเนินรำยกำรได้พำผู้ชม
ไปหำข้อมูลเกีย่ วกับประชำกรปลำในมหำสมุทร ด้วยกำรขอไปท�ำงำนบนเรือตกกุง้ หนึง่
วันเต็ม นัน่ ท�ำให้เขำได้เรียนรูส้ ำเหตุและแนวทำงในกำรอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลำทีใ่ กล้สญ
ู พันธุ์
ภาพยนตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิบัติโลกร้อน – พิภพจมทะเล
ภำพยนตร์เรื่องนี้อ้ำงถึงผลวิจัยของนักชีววิทยำขององค์กำรนำซ่ำ ซึ่งกล่ำวถึงผลที่เกิด
ขึ้น หำกมีกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์อย่ำงไร้กำรควบคุมในช่วง ๑๐๐ – ๓๐๐
ปีข้ำงหน้ำ โดยผู้สร้ำงได้น�ำภำพถ่ำยที่มีกำรบันทึกจัดเก็บไว้ มำประกอบกับเทคนิค
แอนิเมชั่นชั้นเยี่ยม ท�ำให้เกิดภำพภัยพิบัติของน�้ำที่รุนแรงและสมจริงตำมหลักกำร
วิทยำศำสตร์

รอบฉายภาพยนตร์
๒๔ พ.ย. - ๑๐ ธ.ค. (งดฉายวันที่ ๑ ธ.ค.)

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลำ ๑๐.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น.
วันเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลำ ๑๓.๐๐ น.
ตรวจสอบโปรแกรมได้ที่ www.fapot.org หรือ
www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage

๒๖

ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไป การแพทย์และเทคโนโลยี
ส่องโลกใต้ทะเล
ภำพยนตร์ เ รื่ อ งนี้ ร วบรวมข้ อ มู ล จำกนั ก วิ ท ยำศำสตร์ ทั่ ว โลกผสมผสำนกั บ ภำพ
เคลื่อนไหวจำกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงภูมิทัศน์และวง
น�้ำที่กว้ำงใหญ่ไพศำลจนก่อเกิดเป็นโลกใต้น�้ำ ที่เป็นที่อยู่อำศัยของ
สิ่งมีชีวิตนำนำชนิด

ภาพยนตร์สนทนา

ลานดารา

ภาพยนตร์สนทนา

ความพิการ
ใน ภาพยนตร์

ภำพลักษณ์ของผู้พิกำรที่ถูกน�ำเสนอผ่ำนสื่อมวลชน ที่
เรำคุน้ เคยมักจะมีอยู่ ๓ ลักษณะ กล่ำวคือ กำรน�ำเสนอในลักษณะ
ล้อเลียนขบขัน กำรน�ำเสนอในลักษณะผู้ด้อยโอกำส และกำรน�ำ
เสนอในลักษณะของผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
ในบรรดำ ๓ ลักษณะข้ำงต้น กำรน�ำเสนอภำพผู้พิกำร
ในลักษณะล้อเลียน มักจะถูกวิพำกษ์วิจำรณ์มำกที่สุด ในแง่ของ
กำรไม่เคำรพศักดิศ์ รีควำมเป็นมนุษย์ของผูพ้ กิ ำร ตัวอย่ำงเช่น ผูท้ ี่
มีร่ำงกำยแคระ มักจะถูกน�ำเสนอในแง่ล้อเลียนด้ำนควำมสูง เรำ
คงเคยได้ยินกำรเรียกผู้พิกำรว่ำ “ไอ้เตี้ย” เฉกเช่นกับกำรเรียก
ผูพ้ กิ ำรด้วยควำมพิกำรของเขำ อย่ำง “ไอ้บอด” “ไอ้ใบ้” “ไอ้ดว้ น”
ค�ำเหล่ำนีเ้ วลำถูกใช้ มักมีนยั ยะของกำรเสียดสีและล้อเลียนควำม
ด้อยกว่ำของผู้ที่ถูกเรียก
ในส่วนของกำรน�ำเสนอผู้พิกำรในแง่ผู้ด้อยโอกำส มัก
จะได้รับกำรยอมรับจำกสังคมค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกมีควำมเชื่อ
ว่ำกำรน�ำเสนอภำพแบบนีจ้ ะท�ำให้เกิดควำมเห็นอกเห็นใจและให้
ควำมสงสำรต่อผู้พิกำร แต่กำรน�ำเสนอในลักษณะนี้ มักจะมำ
พร้อมกับกำรมองว่ำผูพ้ กิ ำรเป็นผูด้ อ้ ยกว่ำ หรือ มีควำมทุกข์ เพรำะ
ร่ำงกำยที่พิกำร ซึ่งอำจจะตอกย�้ำควำมเชื่อของสังคมที่ว่ำผู้พิกำร
คือผู้ที่รอรับควำมช่วยเหลือ แต่เพียงอย่ำงเดียว
อีกด้ำนหนึ่งของกำรน�ำเสนอเพื่อให้เกิดควำมเห็นอก
เห็นใจ คือ กำรน�ำเสนอในลักษณะแสดงให้เห็นควำมสำมำรถของ
ผูพ้ กิ ำรทีม่ ำกกว่ำคนทัว่ ไป และชืน่ ชมควำมสำมำรถพิเศษนัน้ มอง
เผิน ๆ กำรน�ำเสนอภำพในมุมบวกนี้ น่ำจะเป็นที่ปรำรถนำของ
ผู้พิกำร หำกกำรชื่นชมที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้มำจำกฐำนคิดที่ว่ำ ผู้
พิกำรทั่วไปมักจะต้องด้อยโอกำส และไม่มีควำมสำมำรถเสมอ ๆ

๒๘

ดังนั้น พอมีผู้พิกำรที่มีควำมสำมำรถเทียบเท่ำคนทั่วไป จึงได้รับ
ควำมชื่นชมเป็นพิเศษ
ข้อสรุปคร่ำว ๆ ข้ำงต้น เป็นเพียงตัวอย่ำงของกำร
น�ำเสนอภำพผู้พิกำรผ่ำนสื่อเพื่อแสดงให้เห็นควำม กำรน�ำเสนอ
ภำพผูพ้ กิ ำรผ่ำนสือ่ เป็นเรือ่ งทีอ่ อ่ นไหวอย่ำงมำก หำกกำรน�ำเสนอ
ภำพเหล่ำนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจำกควำมเข้ำใจ ต่อให้มีเจตนำรมณ์ใน
กำรน�ำเสนอดีเพียงใด ก็อำจจะก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนลบต่อ
ผู้พิกำรเช่นกัน
ในเดือนพฤศจิกำยนนี้ หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)
ได้เรียนเชิญคุณโสภณ ฉิมจินดำ ผู้พิกำรอำรมณ์ดี พิธีกรรำยกำร
ล้อ เล่น โลก มำเป็นวิทยำกรในภำพยนตร์สนทนำ หัวข้อ “ความ
พิการในภาพยนตร์ไทย” เพือ่ มำแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นต่อภำพ
ของผู้พิกำรที่ถูกน�ำเสนอผ่ำนสื่อ โดยเฉพำะในภำพยนตร์ไทย ใน
วันเสำร์ที่ ๒๔ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลำ ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง
ภำพยนตร์สถำน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร
โดยในวั น เดี ย วกั น นั้ น เวลำำ
๑๓.๐๐ น. จะมีกำรฉำยภำพยนตร์
พยนตร์ไทยเรื่อง
ผู้ชายชื่อต้น ผู้หญิงชื่อนุช ภำพยนตร์
พยนตร์ไทย
เรื่องเดียวที่มีตัวละครน�ำชำยหญิ
ยหญิงเป็นผู้
พิ ก ำร ผู ้ ที่ ส นใจสำมำรถเข้ ำ ร่ ว มชม
ภำพยนตร์ แ ละพู ด คุ ย ได้ โ ดยไม่ เ สี ย ค่ ำ
ใช้จ่ำยแต่อย่ำงใด สอบถำมรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓ ถึง ๑๔
ต่อ ๑๑๑

๑๐ พฤศจิกายนนี้ ณ ลานดารา

สุรชัย ลูกสุรินทร์ และ สวลี ผกาพันธุ์
ã¹ ä¿ªÕÇÔµ ออกฉายปีพ.ศ. ๒๔๙๙

สวลี ผกำพันธุ์ หรือ เชอรี่ เศวตนันทน์ (ชือ่
เดิม เชอรี่ ฮอฟแมน) ศิลปินแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๒
สำขำศิลปะกำรแสดง (เพลงไทยสำกล – ขับร้อง) เกิด
เมื่อวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๔๗๔ ที่กรุงเทพย่ำนปทุมวัน
มีบิดำเป็นชำวเดนิช ท�ำงำนที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
กั บ มำรดำชำวไทย จบกำรศึ ก ษำชั้ น มั ธ ยมจำก
โรงเรียนสตรีมหำพฤฒำรำม
สิง่ บันเทิงใจในวัยเด็กทีจ่ ดจ�ำและประทับ
ใจมำกคื อ กำรได้ ติ ด ตำมน้ ำ สำวไปชมภำพยนตร์
ฝรั่งที่โรงภำพยนตร์เฉลิมกรุงแล้วตื่นตำตื่นใจกับไฟ
ประดับม่ำนหน้ำจอ และในช่วงศึกษำอยู่ชั้นมัธยม
โรงเรียนได้พำไปชมละครเวทีทพี่ ฒ
ั นำกร มี ม.ล.รุจริ ำ
และมำรศรี อิศรำงกูร ณ อยุธยำ โดยไม่เคยคิดฝันว่ำ
วันหนึ่งในอนำคตจะมีโอกำสยืนอยู่บนเวทีที่เธอเคย
เป็นเพียงคนดู เพรำะควำมสำมำรถพิเศษเดียวทีฉ่ ำย
แววออกมำตั้งแต่เด็กคือ กำรเป็นต้นเสียงน�ำร้อง
เพลงชำติเท่ำนั้น ไม่เคยได้ลิ้มลองกำรแสดงด้ำน
อื่น ๆ
หลั ง จบมั ธ ยมปลำยได้ ศึ ก ษำต่ อ ด้ ำ น
พิมพ์ดีดและชวเลขเพิ่มเติม ระหว่ำงท�ำงำนเป็น
เสมี ย นพิ ม พ์ ดี ด ที่ บ ริ ษั ท สหไทยวั ฒ นำ ครู ม ยุ รี
จันทร์เรือง ครูสอนขับร้องทีโ่ รงเรียนสตรีมหำพฤฒำรำมได้แนะน�ำให้รู้จักกับครูลัดดำ สำรตำยน แห่ง
คณะละครผกำวลี ครูลัดดำจึงชวนมำร้องเพลงสลับ
ฉำก เพลงแรกทีร่ อ้ งคือเพลงหวำนรืน่ ในละครมนตร์
นำครำช โดยครูลดั ดำตัง้ ใจจะให้รอ้ งคูก่ บั นักร้องชำย
ชื่อดังประจ�ำคณะ แต่นักร้องคนดังปฏิเสธ นำงสำว
เชอรี่จึงต้องร้องคู่กับวลิต สนธิรัตน์ ในนำมของสวลี
ที่ครูลัดดำตั้งขึ้นสด ๆ ก่อนขึ้นเวที
ละครเรื่องที่ ๒ “แม็คเบธ” สวลีได้ร่วม
แสดงและร้องเพลงในเรื่อง เมื่อถึงผลงำนเรื่องที่ ๓
ของคณะผกำวลีเรื่อง “ควำมพยำบำท” สวลีได้ก้ำว
ขึน้ เป็นนำงเอกเต็มตัวพร้อมนำมสกุล “ผกำพันธุ”์ ที่
ตั้งโดย สด กูรมะโรหิต เมื่อคณะผกำวลีปิดตัวลง
สวลี ผกำพันธุ์ ได้ร่วมแสดงละครเวทีกับคณะอื่น ๆ
รวมทั้งตั้งคณะชื่นชุมนุมศิลปินของเธอเอง ผลงำน

ละครเวทีที่โด่งดังมำกคือบ้ำนทรำยทองของคณะ
อัศวินกำรละคร สวลี ผกำพันธุ์ คือสำวน้อยผมเปีย
“พจมำน พินิตนันท์” คนแรกของประเทศไทย
เมื่ อ ละครเวที ห มดควำมนิ ย ม สวลี
ผกำพันธุ์ได้เปลี่ยนสถำนะตนเองไปเป็นนำงเอก
ภำพยนตร์ ๑๖ มม. ตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๙๕ มีผลงำน
ภำพยนตร์ประมำณยีส่ บิ เรือ่ ง อำทิเช่น ดรรชนีนาง
(๒๔๙๖) น�้าตาชาย (๒๔๙๗) มนต์รักอสูร (๒๔๙๗)
ผารีซอ (๒๔๙๘) ไฟชีวิต (๒๔๙๙) ฯลฯ และภำย
หลังได้รว่ มทุนสร้ำงภำพยนตร์อกี หนึง่ เรือ่ งในปี พ.ศ.
๒๕๑๗ คือเรื่อง วิมานดารา
เมื่อโทรทัศน์ถือก�ำเนิดขึ้นในเมืองไทย
เมื่อปี ๒๔๙๘ สวลี ผกำพันธุ์ เข้ำมำบุกเบิกรำยกำร
โทรทัศน์ให้กับสถำนีช่อง ๔ บำงขุนพรหม เริ่มต้น
จำกกำรจัดรำยกำรเพลงหลังจำกมีผลงำนร้องเพลง
อัดแผ่นเสียง ตำมมำด้วยกำรน�ำละครเวทีที่เคย
โด่งดังน�ำมำแสดงเผยแพร่ทำงโทรทัศน์ หนึ่งใน
ผลงำนยอดนิยมคือบ้ำนทรำยทองที่คงนักแสดง
จำกละครเวทีไว้เกือบครบชุด
สวลี ผกำพันธุ์ สมรสกับอดิศักดิ์ เศวตนันทน์ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๒ มีบุตรชำย ๑ คน หญิง
๒ คน มีผลงำนเพลงอัดแผ่นเสียงจ�ำนวนมำก และ
ปัจจุบันยังคงร้องเพลงอยู่อย่ำงสม�่ำเสมอ จนคน
รุ่นใหม่บำงคนอำจจะคำดไม่ถึงว่ำ ครั้งหนึ่งสวลี
ผกำพันธุ์ คือนักแสดงผู้ยิ่งใหญ่ที่เติบโตจำกละคร
เวทีสู่จอเงิน และจอแก้ว
วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ศกนี้ หอภำพยนตร์
(องค์กำรมหำชน) ได้รับเกียรติอย่ำงสูงจำก สวลี
ผกำพันธุ์ มำประทับรอยพิมพ์มือรอยพิมพ์เท้ำที่
ลำนดำรำ หน้ำโรงภำพยนตร์ศรีศำลำยำ และร่วม
พูดคุยถึงประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในวงกำรภำพยนตร์
ตั้งแต่เวลำ ๑๔.๐๐ น. ผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ำร่วม
งำนได้ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยแต่อย่ำงใด
สอบถำมรำยละเอียดได้ที่หอภำพยนตร์
(องค์กำรมหำชน) ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ ต่อ ๑๑๑

๒๙

ลานดารา

ลานดารา

๑ ธันวาคมนี้ ณ ลานดารา

ประภำพรรณ นำคทอง เกิดเมื่อวันที่ ๑ มิถุนำยน พ.ศ.
๒๔๗๒ ที่กรุงเทพฯ ย่ำนพญำไท เป็นลูกคนกลำงในจ�ำนวนพี่น้อง
๕ คน คุณพ่อรับรำชกำรเป็นผู้ตรวจกำรสรรพสำมิต คุณแม่เป็น
แม่บ้ำน ชีวิตในวัยเด็กได้โยกย้ำยตำมคุณพ่อไปอำศัยอยู่ในต่ำง
จังหวัดเป็นระยะ ๆ กิจกรรมที่ชอบท�ำมำกที่สุดในวัยเด็ก คือ กำร
ประกวดร้องเพลงตำมตลำดนัด ส่วนผลงำนกำรแสดงครั้งแรกใน
ชีวิตเกิดขึ้นสมัยเรียนหนังสือที่โรงเรียนสตรีเพชรบุรี เมื่อโรงเรียน
น�ำนักเรียนร่วมแสดงละครต่อต้ำนกำรแพร่ระบำดของอหิวำตกโรค
ในงำนกำชำด ประภำพรรณ นำคทอง รับบทที่เจ้ำตัวแสนจะ
ภำคภูมิใจ เป็น “ตัวอหิวำต์”
หลังจบกำรศึกษำชั้นเตรียมธรรมศำสตร์ ประภำพรรณ
นำคทอง เพียรสมัครงำนตำมทีต่ ำ่ ง ๆ หลำยแห่งแต่ไม่มที ใี่ ดตอบรับ
จนเริม่ ท้อ ขณะนัน้ มีกำรก่อสร้ำงโรงหนังเฉลิมไทยพร้อมกับประกำศ
รับสมัครนักแสดงละครเวที ประภำพรรณเห็นโอกำสทีจ่ ะได้งำนท�ำ
จึงเสี่ยงไปสมัครทั้ง ๆ ที่ไม่รู้จักใคร จุดเด่นหนึ่งของเธอที่เตะตำ
กรรมกำรอยู ่ ที่ รู ป ร่ ำ งผอมเพรี ย วบอบบำงแตกต่ ำ งจำกผู ้ ห ญิ ง
ส่วนใหญ่ในยุคนั้น เป็นที่มำของชื่อ “บำง” ชื่อเล่นที่เพื่อน ๆ ใน
วงกำรเรียกขำนกันจนติดปำก ผลกำรสมัครในครัง้ นัน้ ประภำพรรณ
นำคทองได้รับจดหมำยตอบรับให้เข้ำร่วมแสดงละครเวทีเรื่องแรก
คือ ราชันย์ผพู้ ชิ ติ คูก่ บั วสันต์ สุนทรปักษิณ หลังจำกนัน้ เธอมีผลงำน
ละครเวทีอกี หลำยเรือ่ ง บำงครัง้ ก็รบั หน้ำทีเ่ ป็นนักร้องสลับฉำก เมือ่
ละครเวทีหยุดกิจกำร ประภำพรรณ นำคทองก็ไม่แตกต่ำงจำก
นักแสดงคนอืน่ ทีเ่ ปลีย่ นวิถโี คจรจำกเวทีละครไปโลดแล่นบนจอเงิน
ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๔๙๖ มีผลงำนภำพยนตร์ที่รวบรวมได้ ๑๘ เรื่อง

๒๒ ธันวาคมนี้ ณ ลานดารา
ประภำพรรณ นำคทอง มีควำมโดดเด่นในเรือ่ งกำรศึกษำ
หนังสือพิมพ์มักจะเรียกว่ำ “เด็กธรรมศำสตร์” เพื่อน ๆ ในวงกำร
มองด้วยสำยตำชื่นชม กำรท�ำงำนในวงกำรบันเทิงประภำพรรณ
มุ่งมั่นที่จะท�ำงำนสร้ำงรำยได้ให้มั่นคงเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่ ด้วยเหตุนี้
เธอจึงตัดสินใจอย่ำงกล้ำหำญยกระดับตัวเองจำกนักแสดงเป็น
ผู้สร้ำงภำพยนตร์ในนำมเทพธิดำภำพยนตร์ ด้วยตัวเองเพียงล�ำพัง
มิได้ร่วมหุ้นกับใคร มีผลงำนสร้ำงภำพยนตร์ ๓ เรื่องคือ น�้าใจสาว
จีน (๒๔๙๘) ก่อนอรุณจะรุ่ง (๒๕๐๐) และโชคมนุษย์ (๒๕๐๐) เมื่อ
ละครโทรทัศน์ได้รับควำมนิยม ประภำพรรณ นำคทองก็ได้เข้ำมำ
แสดงละครโทรทัศน์ด้วยจนห่ำงหำยจำกวงกำรภำพยนตร์ หันมำ
แสดงละครโทรทัศน์เป็นอำชีพแทน ระหว่ำงนัน้ ประภำพรรณได้รบั
งำนเดินแบบและถ่ำยแบบบ้ำงเป็นบำงครั้งจำกกำรชักชวนของ
หม่อมเจ้ำไกรสิงห์ วุฒิชัย ดีไซเนอร์ชื่อดัง
ประภำพรรณ นำคทอง หันหลังให้กับวงกำรบันเทิงไทย
ไปเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๔ โดยไปศึกษำต่อที่ประเทศอังกฤษ เป็นเวลำ ๕
ปี ได้พบรักกับชำวอเมริกัน จึงตัดสินใจแต่งงำนแล้วโยกย้ำยไปใช้
ชีวติ กับสำมีทปี่ ระเทศสหรัฐอเมริกำ เมือ่ สำมีเสียชีวติ ประภำพรรณ
กลับมำอยูเ่ มืองไทยอย่ำงถำวร มีโอกำสแสดงละครกำรกุศลบ้ำง แต่
ไม่เคยคิดจะหวนกลับเข้ำสู่วงกำรบันเทิงอีกเลย

วันเสำร์ที่ ๑ ธันวำคม ศกนี้ ประภำพรรณ นำคทอง จะให้เกียรติมำประทับ
รอยพิมพ์มือรอยพิมพ์เท้ำ ณ ลำนดำรำ หน้ำโรงภำพยนตร์ศรีศำลำยำ หอภำพยนตร์
(องค์มหำชน) จึงขอเชิญชวนทุกท่ำนมำเป็นร่วมเป็นสักขีพยำนและร่วมชมผลงำน
ภำพยนตร์ของเธอเรื่อง เศรษฐีอนาถา (พ.ศ. ๒๔๙๙) ภำพยนตร์ยอดเยี่ยมรำงวัล
ตุ๊กตำทองเรื่องแรกของไทย พร้อมกำรพำกย์สด เริ่มงำนตั้งแต่เวลำ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ำร่วมงำนได้ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยแต่อย่ำงใด สอบถำม
รำยละเอียดได้ที่หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ ต่อ ๑๑๑

๓๐

มยุรำ เศวตศิลำ เกิดเมื่อวันที่ ๒ กรกฎำคม พ.ศ.
๒๕๐๑ ชือ่ เกิดคือ รัตนำ ชำตะธนะบุ จบกำรศึกษำจำกวิทยำลัย
นำฏศิลป เริ่มมีผลงำนปรำกฏให้เห็นตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น ด้วย
กำรเป็นนำงแบบโฆษณำหลำยชิ้น ในชื่อ “อัมพิกำ ธนะบุตร”
จำกนั้นจึงได้รับโอกำสจำก ดอกดิน กัญญำมำลย์ ยอดผู้ก�ำกับ
เงินล้ำนในตอนนั้น ให้มำรับ บทนำงเอกในภำพยนตร์เรื่อง
แหม่มจ๋า ประกบกับพระเอกอันดับหนึ่งของยุคอย่ำง สมบัติ
เมทะนี โดยตั้งชื่อในวงกำรให้เธอใหม่ว่ำ มยุรำ ธนะบุตร
แหม่มจ๋า ได้รับกำรโปรโมตว่ำเป็นภำพยนตร์รักตลก
แนวใหม่ ฉลองครบรอบ ๑๕ ปีของกัญญำมำลย์ภำพยนตร์ เข้ำ
ฉำยในโปรแกรมวันตรุษจีน ๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึง่ ปรำกฏ
ว่ำได้รบั กำรต้อนรับอย่ำงดีเยีย่ ม จนสำมำรถท�ำรำยได้ทะลุหลัก
ล้ำน และที่ส�ำคัญ บทบำทอันโดดเด่นของนำงเอกหน้ำใหม่ ก็
ยังเป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟน ๆ ภำพยนตร์เรื่องนี้จึงเปรียบ
เสมือนใบแจ้งเกิดในวงกำรภำพยนตร์ไทยของ มยุรำ ธนะบุตร
อย่ำงแท้จริง
หลังจำกประสบควำมส�ำเร็จจำกภำพยนตร์เรือ่ งแรก
มยุรำก็กลำยเป็นนำงเอกคู่บุญของดอกดิน กัญญำมำลย์อย่ำง
ต่อเนื่อง ไล่ตั้งแต่ มือปืนพ่อลูกอ่อน (๒๕๑๘) กุ้งนาง (๒๕๑๙)
สิงห์ส�าออย (๒๕๒๐) แม่ดอกกัญชา (๒๕๒๑) และ ไอ้ ๘ นิ้ว
(๒๕๒๑) นอกจำกนี้ช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๑๙ – พ.ศ. ๒๕๒๑
เธอยังได้รับบทนำงเอกในภำพยนตร์ของผู้สร้ำงรำยอื่น ๆ อีก
หลำยต่อหลำยเรื่อง เช่น บ่อเพลิงที่โพทะเล (๒๕๑๙) ทรามวัย
ใจเด็ด (๒๕๒๐) ชืน่ ชีวานาวี (๒๕๒๐) เท่งป๊ะต๊ะติง๊ โหน่ง (๒๕๒๑)
ฯลฯ นับเป็นช่วงเวลำทีร่ งุ่ โรจน์ทสี่ ดุ ในวงกำรภำพยนตร์ของเธอ
ปี พ.ศ.๒๕๒๒ มยุรำเริ่มผันตัวเองเข้ำสู่วงกำรละคร
โทรทัศน์ ผลงำนภำพยนตร์ในแต่ละปีหลังจำกนัน้ จึงเริม่ ลดน้อย
ถอยลงไปตำมล�ำดับ ปลำยปีเดียวกันนั้นเอง ขณะเดินทำงกลับ
จำกกำรถ่ำยภำพยนตร์เรื่อง ล่านรก มยุรำประสบอุบัติเหตุทำง
รถยนต์ จนได้รับบำดเจ็บสำหัสและต้องตัดอวัยวะส�ำคัญทิ้ง
กลำยเป็นข่ำวใหญ่ของวงกำรภำพยนตร์ไทยในช่วงเวลำนั้น
ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ มยุรำเริ่มพิสูจน์ฝีมือในอีกบทบำท
หนึง่ ด้วยกำรเป็นพิธกี รรำยกำรโทรทัศน์ ส่งผลให้เธอได้รบั กำร

ยกย่องให้เป็นผู้หญิงคนเก่งประจ�ำวงกำร จำกควำมสำมำรถ
รอบด้ำนทีแ่ สดงออกมำให้เห็นอย่ำงต่อเนือ่ ง ทัง้ ภำพยนตร์ ละคร
โทรทัศน์ และรำยกำรต่ำง ๆ รวมทั้งยังมีรำงวัลเป็นเครื่อง
กำรันตีควำมสำมำรถอยู่ทุกบทบำท หนึ่งในนั้นคือ รำงวัลพระสุรัสวดีสำขำผู้แสดงประกอบฝ่ำยหญิงยอดเยี่ยม ประจ�ำปี พ.ศ.
๒๕๓๑ จำกภำพยนตร์เรื่อง พ่อปลาไหล แม่พังพอน ปัจจุบัน
เธอได้เปลี่ยนนำมสกุลหลังจำกกำรสมรสเป็น มยุรำ เศวตศิลำ
ที่ยังคงงดงำมและได้รับควำมนิยมจำกประชำชนอยู่เสมอ เป็น
เวลำยำวนำนกว่ำสำมสิบปี นับเป็นดำวค้ำงฟ้ำดวงหนึ่งของ
วงกำรบันเทิงไทย
วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ศกนี้ หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)
ได้รับเกียรติอย่ำงสูงจำก มยุรำ เศวตศิลำ มำประทับรอยพิมพ์
มือพิมพ์เท้ำ ณ ลำนดำรำ หน้ำโรงภำพยนตร์ศรีศำลำยำ และ
ร่วมสนทนำถึงประสบกำรณ์ในวงกำรภำพยนตร์ไทย ตัง้ แต่เวลำ
๑๔.๐๐ น. ผูท้ สี่ นใจสำมำรถเข้ำร่วมงำนได้ โดยไม่เสียค่ำใช้จำ่ ย
แต่อย่ำงใด
สอบถำมรำยละเอียดได้ที่หอภำพยนตร์ (องค์กำร
มหำชน) ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ ต่อ ๑๑๑

๓๑

โปรแกรมฉายภาพยนตร์เดือนพฤศจิกายน
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

พฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
จินตะหรา (โปรแกรมร�ำลึกภำวนำ ชนะจิต)

จันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

¢Ø¹´Í¹ (โปรแกรมร�ำลึกภำวนำ ชนะจิต)

เพชรตาแมว (โปรแกรมควำมพิกำรในภำพยนตร์)

๒๕๑๖ / ก�ำกับโดย พันค�ำ / สร้ำงโดย พันค�ำภำพยนตร์
ควำมสัมพันธ์ของเพือ่ นรัก จินตะหรำ และ บุษบำ ต้อง
แปรเปลี่ยนเมื่อพ่อแม่ของทั้งคู่ซึ่งต่ำงเป็นม่ำยปลงใจ
แต่งงำนกัน จินตะหรำจึงกลำยเป็นพี่น้องกับบุษบำไป
ทว่ำยิง่ ใกล้ชดิ กันจินตะหรำก็ยงิ่ เผยธำตุแท้ให้เห็น เธอ
แย่งชิงทุกสิ่งอย่ำงจำกบุษบำไม่เว้นกระทั่งชำยคนรัก
จนวันหนึ่งที่เธอส�ำนึกและคิดอยำกเปลี่ยนใจ เพื่อ
ควำมปรำรถนำสูงสุดคือกำรน�ำชำยคนรักกลับคืนแก่
บุษบำ... ก่อนจะสำยเกินไป

๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย ชำย มีคุณสุต /
สร้ำงโดย ชุติพงษ์ภำพยนตร์
หมู่บ้ำนแห่งหนึ่งตกอยู่ในอิทธิพลมืดของ ก�ำนันชิต
และไอ้เมฆ สมุนมือโหด พวกมันคอยปล้นฆ่ำชำวบ้ำน
ไม่เว้นวัน ไม่มใี ครกล้ำตอแย จนกระทัง่ สองหนุม่ แปลก
ถิน่ อย่ำง ขุนดอนและทุย ก้ำวเข้ำมำในหมูบ่ ำ้ น ทัง้ คูใ่ ช้
วิธตี ำต่อตำฟันต่อฟัน เข้ำล้ำงบำงอิทธิพลมืดของก�ำนัน
ชิต เพื่อน�ำควำมสงบกลับสู่หมู่บ้ำนอีกครั้ง

ศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

อังคารที่ ๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

มือปืน (โปรแกรมควำมพิกำรในภำพยนตร์)

บางกอกกังฟู (โปรแกรมควำมพิกำรในภำพยนตร์)

๒๕๒๖ / ก�ำกับโดย หม่อมเจ้ำชำตรีเฉลิม ยุคล /
สร้ำงโดย วีซีโปรโมชั่น แอนด์ พิคเจอร์ ร่วมกับ
จี.เอส.พี โปรดักชั่น (ภำษำไทย ค�ำบรรยำยอังกฤษ)
จ่ำสมหมำย ม่วงทรัพย์ หนุ่มใหญ่ขำเป๋แสนสุภำพ ซึ่ง
เสียขำไปในสงครำมลำว และเป็นเชลยศึกหลำยปี พอ
กลับมำไทยก็ถกู เมียทิง้ แถมยังต้องเลีย้ งลูกชำยคนเดียว
หลังฉำกเขำจึงท�ำอำชีพมือปืนฆ่ำคนเลี้ยงชีพ จนเมื่อ
ลูกชำยป่วยหนักต้องผ่ำตัดใช้เงินมหำศำล จ่ำสมหมำย
จึงรับงำนฆ่ำนักกำรเมืองใหญ่ ทีม่ ผี หู้ มวดธนู อำจหำญ
หรื อ “ไอ้ มื อ ด� ำ ” มื อ ปรำบผู ้ นิ ย มวิ ส ำมั ญ คนร้ ำ ย
คุ้มครองอยู่ น�ำมำสู่กำรเปิดเผยอดีตที่ฝังลึกในตัวคน
ทั้งคู่เสมอมำ

๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย ยุทธเลิศ สิปปภำค /
สร้ำงโดย บริษัท ฟิล์มอำร์อัส จ�ำกัด
เด็กสีค่ นถูกชักจูงเข้ำมำสูว่ งจรอุบำทว์ของแก๊งข้ำงถนน
ถูกใช้งำนให้เป็นขอทำน-ขำยพวงมำลัย แต่เมือ่ ทัง้ สีค่ ดิ
จะหนี พวกเขำก็ถูกลงโทษอย่ำงสำหัส ท�ำให้แต่ละคน
พิกำรต่ำงกันไป ทั้งหูหนวก, ตำบอด, เป็นใบ้ และสติ
ไม่สมประกอบ แต่ก็รอดตำย เมื่อมีชำยแก่ลึกลับเข้ำ
ช่วยทัง้ สีไ่ ว้ และฝึกฝนให้เติบใหญ่ดว้ ยวิทยำยุทธขัน้ สูง
จำกจีน พวกเขำจึงใช้วิชำก�ำลังภำยในที่มี ออกตำมล่ำ
ล้ำงแก๊งนรกที่ฝำกควำมพิกำรนี้ไว้ให้ชั่วชีวิต

เสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

Lourdes
(โปรแกรมภำพยนตร์โลก และ ควำมพิกำรในภำพยนตร์)

พระเจ้าช้างเผือก

พุธที่ ๗ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย Jessica Hausner /
(โปรแกรมมรดกภำพยนตร์ของชำติ)
สนับสนุนโปรแกรมโดย โรงภำพยนตร์เฮำส์ อำร์ซีเอ
๒๔๘๔ / ก�ำกับโดย สันธ์ วสุธำร / สร้ำงโดย ปรีดี (ภำษำฝรั่งเศส ค�ำบรรยำยไทย)
พนมยงค์ (ภำษำอังกฤษ ค�ำบรรยำยไทย)
ด้วยร่ำงกำยที่เป็นอัมพำตจนต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็น
ภำพยนตร์ซึ่งสร้ำงโดยผู้น�ำทำงควำมคิดและกำรเมือง ตลอดเวลำ ท�ำให้คริสตีนหมดโอกำสใช้ชวี ติ เหมือนคน
ของไทยเมื่อปี ๒๔๘๓ เพื่อทวนกระแสชำตินิยมจัด ปกติทั่วไป เธอจึงตัดสินใจเดินทำงมำที่เมืองลูร์ดส์
และกระหำยสงครำม เป็นกำรให้สติแก่คนไทยและชำว เมืองเล็ก ๆ ที่คริสตศำสนิกชนมักมำแสวงบุญกันเป็น
โลกเรื่องสงครำมและสันติภำพ
หมู่คณะ ด้วยควำมหวังลึก ๆ ว่ำปำฏิหำริย์ของควำม
ศรัทธำ จะช่วยให้เธอกลับมำเดินได้อีกครั้ง

อาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
โทน (โปรแกรมมรดกภำพยนตร์ของชำติ)

๒๕๑๓ / ก�ำกับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ /
สร้ำงโดย สุวรรณฟิล์ม
ภำพยนตร์ทสี่ ร้ำงโดยช่ำงเขียนโปสเตอร์หนังทีจ่ บั พลัด
จับผลูมำเป็นผู้ก�ำกับหนัง เป็นภำพยนตร์ไทยที่ผู้สร้ำง
ตั้งใจจะหนีจำกค�ำประนำมที่ว่ำหนังไทยน�้ำเน่ำ เปี๊ยก
โปสเตอร์กลำยเป็นคลื่นลูกใหม่ลูกแรกของหนังไทย
สมัยใหม่ และกลำยเป็นผู้สร้ำงหนังไทยที่มีบทบำท
ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คนหนึ่ ง ใน ๒ ทศวรรษต่ อ มำ ตั ว หนั ง
สำมำรถท�ำรำยได้สงู ถึง ๖ ล้ำนบำท พลิกประวัตศิ ำสตร์
หนังไทยในยุคนั้น

พฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
กำไลหยก (โปรแกรมร�ำลึกภำวนำ ชนะจิต)

๒๕๐๘ / ก�ำกับโดย สนำน ครำประยูร /
สร้ำงโดย อุษำฟิล์ม
หญิงสำวลูกจีนถูกส่งให้ไปอยู่บ้ำนเจ้ำหนี้มหำเศรษฐี
เพื่อเป็นกำรขัดดอก เธอไม่เข้ำใจควำมปรำรถนำของ
พ่อเธอที่แก่เฒ่ำนัก แต่เธอก็ยอมไปเป็นเบี้ยล่ำงรับใช้
ที่นั่นเธอได้พบรักกับชำยหนุ่มทำยำทเจ้ำของบ้ำน แต่
ชำยหนุ่มกลับมีคู่หมั้นที่ถูกพ่อแม่หมั้นหมำยไว้ตั้งแต่
เด็ก

๒๕๑๕ / ก�ำกับโดย ประดิษฐ์ กัลย์จำฤก /
สร้ำงโดย ละโว้ภำพยนตร์ และ กันตนำภำพยนตร์
คณะเดินป่ำของท่ำนเจ้ำคุณออกล่ำสัตว์ในป่ำลึก โดย
ไม่รวู้ ำ่ พวกเขำจะได้เจอกับ “เพชรตำแมว” ทีต่ อ้ งสำป
ถึงขัน้ ท�ำให้คนในคณะฆ่ำกันเพือ่ แย่งชิงมัน ท่ำนเจ้ำคุณ
รอดชีวิตในสภำพพิกำรช่วงล่ำง เชื่อว่ำเป็นอำภรรพ์
ของเพชรตำแมว จึงไหว้วำนให้นำยต�ำรวจหนุ่มออก
ตำมหำหญิงสำวชื่อ ‘บุษย์’ ที่ท่ำนเจ้ำคุณเชื่อว่ำเป็น
เจ้ำของที่แท้จริง หำกกลับมีหญิงสำวถึง ๓ คนอ้ำงตน
ว่ำเป็น ‘บุษย์’ เพื่อหวังครองเพชรตำแมว แต่มีเพียง
หนึ่งที่เป็นตัวจริง

เสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน เวลา ๑๔.๐๐ น.
ลานดารา สวลี ผกาพันธุ์

เชิญมำร่วมเป็นเกียรติในกำรพิมพ์รอยมือรอยเท้ำ ณ
ลำนดำรำ หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) ของ สวลี
ผกำพันธุ์ นักแสดงและนักร้องชือ่ ดัง ทีน่ ำ�้ เสียงของเธอ
ยังครองใจคนไทยมำกว่ำ ๖ ทศวรรษ

อาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
หนุ ม านพบ ๗ ยอดมนุ ษ ย์ (โปรแกรมมรดก

ภำพยนตร์ของชำติ และ ร�ำลึกภำวนำ ชนะจิต)
* อ่ำนรายละเอียดได้ที่หน้า ๓

จันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
วิมานดารา (โปรแกรมผลงำนของสวลี ผกำพันธุ์

และควำมพิกำรในภำพยนตร์)
๒๕๑๗ / ก�ำกับโดย ชุติมำ สุวรรณรัต
เมือ่ หญิงสำวมีควำมตัง้ ใจจะน�ำดำรำผูม้ ชี อื่ เสียงในอดีต
กลับมำรวมตัวกัน เพื่อสร้ำงชื่อให้พวกเขำอีกครั้ง โดย
ให้หญิงใบ้คอยดูแลอ�ำนวยควำมสะดวกให้พวกเขำ แต่
แล้วก็เกิดเหตุไม่คำดฝัน เมื่อหญิงใบ้เกิดตั้งท้องขึ้นมำ
โดยเธอไม่ยอมบอกใครว่ำใครเป็นพ่อของเด็กในท้อง
ของเธอ

อังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
Ensaio Sobre a Cegueira (โปรแกรมภำพยนตร์

โลก และ ควำมพิกำรในภำพยนตร์)
๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย Fernando Meirelles / สนับสนุน
โปรแกรม โดย สถำนเอกอัครรำชทูตบรำซิล ประจ�ำ
ประเทศไทย (ภำษำโปรตุเกส ค�ำบรรยำยอังกฤษ)
จู่ ๆ อำกำรแปลกประหลำดบำงอย่ำง ก็ท�ำให้คนปกติ
กลำยเป็นคนตำบอด และเกิดกำรแพร่กระจำยไปทั่ว
รำวกับเป็นโรคติดต่อ จนสร้ำงควำมหวำดกลัวให้กับ
ผู้คนในสังคม และเมื่อทุกคนเริ่มไม่เชื่อใจกันอีกต่อไป
อำรยธรรมที่เคยสั่งสมมำจึงต้องถูกสั่นคลอน

พุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

อาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

พฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

สมิหรา (โปรแกรมร�ำลึกภำวนำ ชนะจิต)

สวรรค์มืด (โปรแกรมมรดกภำพยนตร์ของชำติ และ
ควำมพิกำรในภำพยนตร์)
๒๕๐๑ / ก�ำกับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้ำงโดย หนุมำน
ภำพยนตร์ (ภำษำไทย ค�ำบรรยำยอังกฤษ)
* อ่ำนรายละเอียดได้ที่หน้า ๒

ตัดเหลี่ยมเพชร (โปรแกรมร�ำลึกภำวนำ ชนะจิต)

๒๕๑๘ / ก�ำกับโดย พลสัณห์ ศรีหำผล /
สร้ำงโดย พลสัณห์ภำพยนตร์
หญิงสำวได้รับควำมช่วยเหลือจำกเพื่อนรัก ให้เธอได้
งำนเป็นเลขำนุกำรของแฟนหนุ่มหลังจบกำรศึกษำ
ชำยหนุม่ เป็นคนจริงจังกับกำรงำนจนทุกคนหวำดกลัว
หญิงสำวพยำยำมอดทนที่จะร่วมงำนกับเขำให้ตลอด
รอดฝั่ง เพื่อไม่ให้เพื่อนรักของเธอเสียหน้ำ แต่ยิ่งใกล้
ชิดกับเขำเธอก็ยงิ่ ตกหลุมรักแฟนหนุม่ ของเพือ่ นรักเสีย
เอง

จันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

คู่หู (โปรแกรมควำมพิกำรในภำพยนตร์)
๒๕๑๗ / ก�ำกับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ /
สร้ำงโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ฟิล์ม
ครูพละหนุ่มถูกตำมไล่ล่ำจำกกลุ่มนักเลงโดยที่เขำก็
พฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น. ไม่รสู้ ำเหตุ ระหว่ำงหนีกำรตำมล่ำเขำได้ผกู มิตรกับชำย
หนุ่มตำบอดไม่ธรรมดำที่ช่วยให้เขำสำมำรถหนีจำก
Kira Kira Hikaru (โปรแกรมภำพยนตร์โลก)
๒๕๓๕ / ก�ำกับโดย Joji Matsuoka / สนับสนุน กลุ่มนักเลงได้ และนั่นกลำยเป็นจุดเริ่มต้นระหว่ำง
มิตรภำพของสองชำยหนุ่ม ที่ต้องช่วยกันจัดกำรกับ
โปรแกรมโดยมูลนิธิญี่ปุ่น (ภำษำญี่ปุ่น ค�ำบรรยำยไทย)
เรื่ อ งรำวอั น แปลกประหลำดระหว่ ำ งหญิ ง หนึ่ ง คื อ กลุ่มนักเลงที่ตำมรังควำนไม่สิ้นสุด
โชโกะ และชำยสอง คือ มัทสึกิกับค่ง โดยฝ่ำยหญิงติด
สุรำและมีอำกำรทำงจิต ส่วนสองชำยเป็นเกย์ แต่เมื่อ อังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
โชโกะแต่งงำนกับมัทสึกิ ชีวิตรักของคนทั้งสำมกลับ ฝันติดไฟ หัวใจติดดิน
สมบูรณ์ขึ้นเพรำะต่ำงเติมเต็มกันและกันด้วยควำมรัก (โปรแกรมควำมพิกำรในภำพยนตร์)
ที่บริสุทธิ์ แม้จะเป็นควำมสัมพันธ์อันพิลึกพิลั่นที่คน ๒๕๔๐ / ก�ำกับโดย องอำจ สิงห์ล�ำพอง /
ใกล้ชิดรอบข้ำงต่ำงไม่เห็นด้วยก็ตำม
สร้ำงโดย อำร์.เอส.ฟิล์ม

๒๕๑๘ / ก�ำกับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร /
สร้ำงโดย บำงกอกกำรภำพยนตร์
สุดยอดสำยลับจำกอเมริกำ เดินทำงมำเมืองไทยเพื่อ
สืบหำต้นตอของขบวนกำรวำยร้ำยข้ำมชำติ ทีซ่ กุ ซ่อน
ระเบิดนิวเคลียร์ไว้ โดยมีนำยต�ำรวจไทยคอยให้ควำม
ช่วยเหลือ แต่เรื่องใหญ่ๆ นี้ก็กลำยเป็นเรื่องส่วนตัวจน
ได้ เมื่อวำยร้ำยดังกล่ำวกลับเป็นพ่อของอดีตคนรัก
สำยลับหนุ่มจึงต้องใช้สำยสัมพันธ์กับคนรักเก่ำเพื่อ
ยับยั้งแผนร้ำยและเข้ำถึงตัวเป้ำหมำยให้ได้

ศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน
เวลา ๑๓.๐๐ น.
กิจกรรมชั้นครู โดย ธีระวัฒน์
รุ จิ น ธรรม ผู ้ ก� ำ กั บ ภำพชื่ อ ดั ง ที่ จ ะมำถ่ ำ ยทอด
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนหลังกล้องตั้งแต่หนังอินดี้
เล็ก ๆ อย่ำง คนจนผู้ยิ่งใหญ่ จนถึง ต้มย�ำกุ้ง ภำค ๒
ที่ถ่ำยท�ำในรูปแบบภำพยนตร์สำมมิติ
เวลา ๑๗.๓๐ น.

ปาฏิหาริย์รักต่างพันธุ์

๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย ธีระวัฒน์ รุจินธรรม /
สร้ำงโดย บริษัทพระนครฟิล์ม จ�ำกัด
หนังเล่ำเรือ่ งลึกลับของชำติพนั ธุ์ ผ่ำนชำยหนุม่ อดีตเจ้ำ
หน้ำที่หน่วยข่ำวกรอง หญิงสำวที่ถูกอดีตตำมหลอก
หลอน เธอถูกคุกคำมจำกสิ่งประหลำดที่ไม่ใช่คน และ
ชำยหนุ่มผู้เป็นควำมหวังสุดท้ำยของชนเผ่ำที่มีพลัง
ลี้ลับในตัว

ด้วยควำมรักต่อพีช่ ำยผูพ้ กิ ำร ท�ำให้ชำยหนุม่ ต้องตัดใจ
จำกควำมฝันส่วนตัว รวมทั้งควำมรักต่อหญิงสำวผู้มี
ฝันจะเป็นนักร้อง ยิ่งเมื่อเขำเห็นว่ำเธอได้พบกับคนที่
ช็อกโกแลต (โปรแกรมควำมพิกำรในภำพยนตร์)
มีพร้อมทัง้ ฐำนะและบำรมีทจี่ ะสำนฝันให้หญิงสำว เขำ
๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย ปรัชญำ ปิ่นแก้ว / สร้ำงโดย บริษัท
จึงตัดใจก้ำวออกมำจำกชีวิตเธอ กระทั่งเหตุเลวร้ำย เสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
เรื่องรำวของหญิงสำวลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ที่ป่วยเป็น เกิดขึ้นกับพี่ชำย จึงท�ำให้เขำต้องได้พบกับเธออีกครั้ง
เวลา ๑๓.๐๐ น.
อินน์ – แม่นา�้ มรกตแห่งเทือก
ออทิสติก ซึ่งเกิดจำกหัวหน้ำแก๊งยำกูซ่ำกับภรรยำลับ
เขาแอลป์ และ อัศจรรย์โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
วันหนึ่งแม่ของเธอถูกท�ำร้ำยจนล้มป่วย เธอจึงลุกขึ้น พุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
มำต่อสู้ โดยใช้กงั ฟูทเี่ ธอดูจำกภำพยนตร์ทำงโทรทัศน์ Rain Man (โปรแกรมภำพยนตร์โลก และ ควำม ภาค ๒ (โปรแกรมเทศกำลภำพยนตร์วิทยำศำสตร์
๒๕๕๕)
ผสมกับมวยไทย ที่เธอจ�ำมำจำกค่ำยมวยข้ำงบ้ำน
พิกำรในภำพยนตร์)

ศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

๒๕๓๑ / ก�ำกับโดย Barry Levinson / ลิขสิทธิ์
ภำพยนตร์ โ ดยบริ ษั ท แคททำลิ ส ต์ อั ล ลำยแอนซ์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (ภำษำอังกฤษ ค�ำบรรยำยไทย)
ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น (โปรแกรมมรดก
มรดกทีช่ ำร์ลคี ำดหวังหลังจำกพ่อเสียชีวติ กลับตกเป็น
ภำพยนตร์ของชำติ และ ควำมพิกำรในภำพยนตร์)
๒๕๒๐ / ก�ำกับโดย หม่อมเจ้ำชำตรีเฉลิม ยุคล / สร้ำง ของเรย์มอนด์พี่ชำยปัญญำอ่อน ด้วยควำมโกรธแค้น
โดย บริษัทพร้อมมิตรภำพยนตร์ จ�ำกัด และ บริษัท ชำร์ลจี งึ ลักพำตัวเรย์มอนด์ออกมำจำกสถำนดูแล และ
สองพี่น้องจึงได้เริ่มต้นกำรเดินทำงอันยำวไกล ที่จะ
ไฟว์สตำร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
ท�ำให้พวกเขำค้นพบควำมหมำยของค�ำว่ำครอบครัว
* อ่ำนรายละเอียดได้ที่หน้า ๓

เสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

อาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน

เวลา ๑๓.๐๐ น.
สงครามมดครองทวีป และ
วัยรุน่ – วัยสมองโลดแล่นเพือ่ การอยูร่ อด (โปรแกรม
เทศกำลภำพยนตร์วิทยำศำสตร์ ๒๕๕๕)
เวลา ๑๕.๐๐ น.
ดูหนังกับโดม สุขวงศ์
ผู้อ�ำนวยกำรหอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

จันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้ชายชื่อต้น ผู้หญิงชื่อนุช

สั ญ ชาตญาณโหด (โปรแกรมควำมพิ ก ำรใน

(โปรแกรมควำมพิกำรในภำพยนตร์)
๒๕๓๕ / ก�ำกับโดย ชูชำติ โตประทีป /
สร้ำงโดย บริษัทไฟว์สตำร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
ต้น เป็นเด็กหนุม่ พิกำรทำงสำยตำ ทีว่ นั หนึง่ ได้รจู้ กั กับ
นุช หญิงสำวผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน ควำมสัมพันธ์ของ
ทัง้ คูก่ อ่ ตัวจนเป็นควำมรัก ทีต่ ำ่ งคนต่ำงทดแทนส่วนที่
ขำดของอีกคนได้เหมำะเจำะ แต่ทำ่ มกลำงเงือ่ นไขกำร
ใช้ชีวิตที่ต่ำงจำกคนทั่วไป ทั้งคู่จึงต้องเจอบททดสอบ
ว่ำ “รักแท้” ไม่มีเงื่อนไขใดขวำงกั้นได้จริงหรือ

อังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
La Symphonie Pastorale (โปรแกรมภำพยนตร์

โลก และ ควำมพิกำรในภำพยนตร์)
๒๔๘๙ / ก�ำกับโดย Jean Delannoy /
สนับสนุนโดยสถำบันฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย
(ภำษำฝรั่งเศส ค�ำบรรยำยภำษำอังกฤษ)
ภำพยนตร์ขำว-ด�ำจำกฝรัง่ เศส เรือ่ งรำวของบำทหลวง
ผูร้ บั แฌร์ทรูด เด็กสำวตำบอดมำดูแล ด้วยควำมเอำใจ
ใส่ของบำทหลวงท�ำให้เธอรับรู้ได้ถึงควำมรู้สึกดีๆที่ทั้ง
คู่มีให้กัน แต่ ฌำค ลูกชำยของบำทหลวงก็หลงรักเธอ
เช่นกัน จนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้รับกำรรักษำ จน
สำมำรถกลับมำมองเห็นได้อีกครั้ง เธอกลับพบว่ำสิ่งที่
เธอได้เห็นนั้นไม่เหมือนกับสิ่งที่เคยจินตนำกำรไว้

พุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ประทีปอธิษฐาน (โปรแกรมร�ำลึกภำวนำ ชนะจิต)

๒๕๑๗/ ก�ำกับโดย ชำลี อินทรวิจิตร/
สร้ำงโดย อินทรวิจิตรภำพยนตร์
หญิงสำวมีอดีตฝังใจกับคืนวันลอยกระทง เมือ่ เธอต้อง
สูญเสียพ่อและแม่จำกควำมหึงหวงของพ่อเอง โดยเธอ
ยังคงจดจ�ำชื่อ-สกุล ที่เป็นต้นเหตุของแรงหึงครั้งนั้น
เหตุกำรณ์ผ่ำนไป ในคืนวันลอยกระทง เธอได้พบกับผู้
ที่มีนำมสกุลเดียวกับที่ฝังในควำมจ�ำของเธอ ผิดแต่
เพียงว่ำเขำคนนั้นคือเจ้ำนำยคนใหม่ของเธอ แต่เธอก็
พร้อมจะช�ำระหนี้แค้น

ภำพยนตร์)
๒๕๒๒ / ก�ำกับโดย เพิ่มพล เชยอรุณ/
สร้ำงโดย บริษัทไฟว์สตำร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
ทหำรผ่ำนศึกผูม้ อี ำกำรจิตหลอนถึงอดีตในช่วงสงครำม
ถึงขัน้ ต้องรักษำตัวในโรงพยำบำลเป็นเวลำนำน พอเริม่
อำกำรดีขึ้นจึงได้กลับบ้ำนมำอยู่กับภรรยำ ซึ่งท�ำงำน
ให้กบั นักธุรกิจหนุม่ ชือ่ ดัง ผูม้ ฉี ำกหลังท�ำธุรกิจลักลอบ
ขนผงขำว

โปรแกรมฉายภาพยนตร์เดือนธันวาคม
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

เสาร์ที่ ๑ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
กิจกรรมลำนดำรำ ประภาพรรณ นาคทอง นักแสดง
หญิงทีม่ ผี ลงำนตัง้ แต่ยคุ ก่อน ๒๕๐๐ เริม่ กิจกรรมด้วย
กำรฉำยผลงำนภำพยนตร์ของเธอ เรื่อง “เศรษฐี
อนาถา” (๒๔๙๙)

อาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น.
ค�าตอบจากธรรมชาติ ภาค ๓
– นวัตกรรมสื่อสารและคมนาคม และ ปริศนาชีวิต
ใต้สมุทร (โปรแกรมเทศกำลภำพยนตร์วิทยำศำสตร์
๒๕๕๕)
เวลา ๑๕.๐๐ น.
โปรแกรมมรดกภำพยนตร์ของ
ชำติ โดยปยุต เงำกระจ่ำง
เหตุมหัศจรรย์

๒๔๙๘ / ก�ำกับโดย ปยุต เงำกระจ่ำง
* อ่ำนรายละเอียดได้ที่หน้า ๒
สุดสาคร

๒๕๒๒ / ก�ำกับโดย ปยุต เงำกระจ่ำง
พฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน เวลา ๑๗.๓๐ น. ภำพยนตร์อนิเมชั่นหรือกำร์ตูนวำดด้วยมือขนำดยำว
เรือ่ งแรกของไทย ผลงำนของปยุต เงำกระจ่ำง จิตรกร
Wholetrain (โปรแกรมภำพยนตร์โลก)
ผูส้ ร้ำงภำพยนตร์กำร์ตนู ไทยส�ำเร็จเป็นคนแรก โดยน�ำ
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย Florian Gaag /
วรรณคดีชื่อดังของไทยมำดัดแปลงเป็นแอนิเมชั่น ถึง
สนับสนุนโดยสถำบันเกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย
แม้ว่ำภำพยนตร์เรื่องนี้จะ
(ภำษำเยอรมัน ค�ำบรรยำยภำษำอังกฤษ)
มีอำยุนำนกว่ำ ๓๐ ปี
เรื่องรำวของ เดวิด เอล ยำส และ อำค์คิม เด็กหนุ่ม ทุ ก วั น นี้ ก็ ยั ง คงถู ก
สี่คน ผู้เชี่ยวชำญกำรวำดภำพบนก�ำแพงอย่ำงลึกซึ้ง กล่ำวถึง และสร้ำง
พวกเขำพำกันท่องไปตำมสถำนีรถไฟใต้ดนิ ต่ำง ๆ เพือ่ ควำมตื่นเต้นให้กับ
สร้ำงงำนศิลปะบนก�ำแพงหรือบนตู้รถไฟ จนเมื่อวัน ผู้ชมชำวไทย
หนึ่งนักวำดภำพอีกคนปรำกฏตัวขึ้นมำ กำรประลอง เสมอๆ
ควำมสำมำรถจึงได้อุบัติขึ้น

จันทร์ที่ ๓ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เสาร์ที่ ๘ ธันวาคม

พฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อังคารที่ ๑๘ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

กุ้งนาง (โปรแกรมผลงำนของมยุรำ เศวตศิลำ)

เวลา ๑๓.๐๐ น.
พิบตั โิ ลกร้อน – พิภพจมทะเล
และ ค�าตอบจากธรรมชาติ ภาค ๓ – นวัตกรรม
สื่อสารและคมนาคม (โปรแกรมเทศกำลภำพยนตร์
วิทยำศำสตร์ ๒๕๕๕)

My Stiff-necked Daddy and Me

เป็ดน้อย (โปรแกรมร�ำลึกมีศักดิ์ นำครัตน์)

๒๕๑๙ / ก�ำกับโดย ดอกดิน กัญญำมำลย์ / สร้ำงโดย
กัญญำมำลย์ภำพยนตร์
หญิงสำวคนหนึ่งเติบโตบนเกำะร้ำงโดยมีเพียงปู่คอย
เลี้ยงดู เขำสั่งสอนจนเธอฝังหัวว่ำตนเป็นผู้ชำย และ
ห้ำมไม่ให้ไปยุ่งกับคนแปลกหน้ำ แต่ใครๆ ที่เจอเธอก็
มักกล่ำวหำว่ำเธอเป็นกะเทย เพรำะยังคงมีท่ำทำง
อ่อนช้อยดั่งผู้หญิงอยู่ดี แต่แล้วเมื่อเธอต้องมำใกล้ชิด
กับหมอหนุม่ หล่อ เธอเริม่ รูส้ กึ ชอบเขำมำกจนท�ำให้เธอ
เริ่มสงสัยว่ำตนอำจไม่ใช่ผู้ชำยอย่ำงที่เชื่อมำตลอด

อังคารที่ ๔ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

(โปรแกรมหนังเหงำในหน้ำหนำว)
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย นิธิวัฒน์ ธรำธร /
สร้ำงโดย บริษัท จีทีเอช จ�ำกัด
เพียงเพรำอยำกจะใกล้ชิดกับสำวสวยดำวโรงเรียน
ป้อมจึงตัดสินใจสมัครเข้ำเรียนทีว่ ทิ ยำลัยดุรยิ ำงคศิลป์
มหำวิทยำลัยมหิดล ซึง่ สร้ำงควำมเข้ำใจผิดให้แก่ผเู้ ป็น
พ่อที่นึกว่ำลูกของตนเรียนเตรียมแพทยศำสตร์ ที่
โรงเรียนป้อมได้สนิทกับอ้อม หญิงสำวทีเ่ ก่งด้ำนทฤษฎี
ดนตรี และตกปฏิบตั อิ ยูเ่ รือ่ ยไป จำกควำมต้องกำรใกล้
ชิดหญิงที่ตัวเองแอบชอบ ป้อมเริ่มซึมซับศิลปะดนตรี
และหลงรักศำสตร์นี้เรื่อยๆ ไปพร้อมๆ กับควำมรักที่
เริ่มก่อตัวในใจของเขำ

เวลา ๑๕.๐๐ น.
ครูบ้านนอก
(โปรแกรมมรดกภำพยนตร์ของชำติ)
๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย สุรสีห์ ผำธรรม / สร้ำงโดย
ดวงกมลมหรสพ * อ่ำนรายละเอียดได้ที่หน้า ๔

อาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม

(โปรแกรมภำพยนตร์โลก)
๒๕๒๖ / ก�ำกับโดย Nakahara Toshi /
สนับสนุนโดยมูลนิธญ
ิ ปี่ นุ่ (ภำษำญีป่ นุ่ ค�ำบรรยำยไทย)
ทัตซึโอะกับพ่อของเขำตกลงใจทีจ่ ะหำสมบัตทิ พี่ วกเขำ
เชื่อว่ำซ่อนอยู่ใต้บ้ำน แต่พวกเขำกลับหำไม่พบ จน
กระทั่งวันหนึ่งเมื่อแม่ของเขำบอกให้ช่วยหำของบำง
อย่ำงในนั้น เขำกลับบังเอิญพบมันโดยที่ไม่ทันตั้งตัว

ศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Camellia รักแรก รักเธอ รักสุดท้าย

เวลา ๑๓.๐๐ น.
สงครามมดครองทวีป และ (โปรแกรมหนังเหงำในหน้ำหนำว)
ปริศนาชีวิตใต้สมุทร (โปรแกรมเทศกำลภำพยนตร์ ๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย วิศิษฎ์ ศำสนเที่ยง, อิซำโอะ
วิทยำศำสตร์ ๒๕๕๕)
ยูกิซำดะ, จำง จุน ฮวำน / สร้ำงโดย บริษัท ไฟว์สตำร์
โปรดักชั่น จ�ำกัด
เวลา ๑๕.๐๐ น.
สวรรค์บ้านนา
๓ เรือ่ งรำวควำมรักทีเ่ กิดขึน้ ๓ ช่วงเวลำ อดีต, ปัจจุบนั
(โปรแกรมมรดกภำพยนตร์ของชำติ)
และอนำคตในปูซำน ประเทศเกำหลี จำกผู้ก�ำกับ ๓
๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย อุรุพงษ์ รักษำสัตย์ /
ประเทศ ไทย,ญี่ปุ่น,เกำหลี เริ่มจำกย้อนสู่อดีตไปกับ
สร้ำงโดย บริษัท เอ็กซ์ตร้ำ เวอร์จิ้น จ�ำกัด
ภำรกิจของสำยลับสำวสุดเปรี้ยว Iron Pussy เมื่อเธอ
* อ่ำนรายละเอียดได้ที่หน้า ๔
พลำดหลงรักหนุ่มเกำหลีผู้เป็นเป้ำหมำยที่เธอต้อง
ก�ำจัด, ควำมรักประหลำดล�้ำ ระหว่ำงสำวปริศนำผู้ไม่
จันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
สวมรองเท้ำกับหนุม่ ตำกล้องหนัง และเรือ่ งสุดท้ำยเมือ่
ควำมรั
กสำมำรถซื้อขำยได้ในอนำคต หนุ่มคนหนึ่งถูก
วัยรุ่น – วัยสมองโลดแล่นเพื่อการอยู่รอด และ ข้าม
ขโมยควำมรั
กไปท�ำให้ไม่สำมำรถรักใครอีก เขำจึงออก
มิติทวีปออสเตรเลีย ภาค ๑ ตอนยุคก�าเนิดโลก
ตำมหำควำมรักที่หำยไปคืนมำ
(โปรแกรมเทศกำลภำพยนตร์วิทยำศำสตร์ ๒๕๕๕)

พุธที่ ๕ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

อังคารที่ ๑๑ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

๑๓.๐๐ น. อินน์ – แม่น�้ามรกตแห่งเทือกเขาแอลป์
และ วัยรุ่น – วัยสมองโลดแล่นเพื่อการอยู่รอด
(โปรแกรมเทศกำลภำพยนตร์วิทยำศำสตร์ ๒๕๕๕)

Mais Uma Vez Amor

แม่นาคพระโขนง (โปรแกรมมรดกภำพยนตร์ของชำติ)

พฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
สตางค์ (โปรแกรมร�ำลึกมีศักดิ์ นำครัตน์)

๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล /
สร้ำงโดย บริษัท ไฟว์สตำร์โปรดักชั่น จ�ำกัด
ภำวะหลังสงครำมครั้งที่ ๒ ชีวิตผู้คนในตรอกแห่งหนึ่ง
ในพระนครเป็นด้วยควำมยำกล�ำบำก โดยเฉพำะเรื่อง
เงิน ดังนัน้ เมือ่ มีขำ่ วลือว่ำกองทัพญีป่ น่ ได้ทงิ้ ขุมทรัพย์
ทองค�ำไว้ กลุ่มคนในตรอกที่มีทั้งชำยหนุ่มมองโลกใน
แง่ดี คุณหนูตกอับ ศิลปินหนุ่ม โสเภณี ชำยหนุ่ม
ร่อนเร่ จึงร่วมกันเดินทำงเพื่อค้นหำทองค�ำเหล่ำนั้น

ศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Hanamizuki (โปรแกรมภำพยนตร์โลก และ

หนังเหงำในหน้ำหนำว)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย Nobuhiro Doi /
สนับสนุนโปรแกรมโดย โรงภำพยนตร์เฮำส์ อำร์ซีเอ
(ภำษำญี่ปุ่น ค�ำบรรยำยไทย)
เรือ่ งรำวควำมรักระหว่ำง ซำเอะ และ โคเฮ วัยรุน่ หนุม่
สำวสองคนที่พบรักและต้องแยกจำกกัน ด้วยเส้นทำง
ชี วิ ต ที่ พ วกเขำเลื อ กเอง ซำเอะ ตั ด สิ น ใจสอบเข้ ำ
มหำวิทยำลัย โดยหวังจะไปใช้ชีวิตในเมืองเกิดที่อยู่ใน
แคนำดำ ซึ่งเป็นที่ที่พ่อกับแม่ของเธอพบรักกัน ขณะ
ที่โคเฮ กลับมีควำมฝันอยำกเป็นชำวประมงตำมรอย
พ่อและปู่ ควำมห่ำงไกลของทัง้ คูเ่ กิดเป็นเรือ่ งรำวควำม
รักแท้ที่กินเวลำยำวนำนกว่ำ ๑๐ ปี

(โปรแกรมภำพยนตร์โลก และ หนังเหงำในหน้ำหนำว)
๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย Rosane Svartman / สนับสนุน
โปรแกรม โดย สถำนเอกอัครรำชทูตบรำซิล ประจ�ำ
ประเทศไทย (ภำษำโปรตุเกส ค�ำบรรยำยภำษำอังกฤษ)
เรื่องรำวควำมรักของชำย-หญิงคู่หนึ่งที่ต้องแยกจำก
กัน แต่ได้ให้สัญญำแก่กันไว้ว่ำจะมำพบกันในทุก ๆ ปี
จนเวลำล่วงเลยผ่ำนมำ ๒๕ ปี สัญญำนัน้ ยังคงอยู่ แม้วำ่
ทั้งคู่ต่ำงมีครอบครัวแล้วก็ตำม

พุธที่ ๑๒ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ซุปเปอร์ลกู ทุง่ (โปรแกรมผลงำนของมยุรำ เศวตศิลำ)

๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย คิด สุวรรณศร /
สร้ำงโดย เอเพ็กซ์โปรดักชั่น
หนุ่มบ้ำนนอกผู้รักในเสียงเพลง เกิดจับพลัดจับพลูได้
พบหัวหน้ำวงดนตรีดังซึ่งเพิ่งหมดเนื้อหมดตัวไป ทั้งคู่
ตัดสินใจเสี่ยงโชคอีกครั้ง เริ่มต้นจำกร้องเพลงในบำร์
จนโด่งดังถึงขั้นมีวงดนตรีเดินสำยในนำม ‘ซุปเปอร์
ลูกทุ่ง’ กระทั่งชีวิตถึงจุดพลิกผันเมื่อเมียรักจำกบ้ำน
นอกตำมมำเจอ และเข้ำใจว่ำเขำพบรักใหม่กบั นักร้อง
สำวในวง แถมถูกสังคมประนำม ในขณะทีก่ ำรประชัน
เวทีกับนักร้องคู่ปรับใกล้เข้ำมำ

๒๕๑๑ / ก�ำกับโดย พระเจ้ำวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำ
ภำณุพันธุ์ ยุคล / สร้ำงโดย อัศวินภำพยนตร์
ภำพยนตร์เพลงรักหวำนซึง้ ถึง ๑๒ บทเพลง ทีเ่ ล่ำเรือ่ ง
ควำมรักระหว่ำงชนชั้นของสำวชำวไร่กับหนุ่มลูกผู้ดี
เมือ่ ชำยหนุม่ ถูกส่งให้มำวัดทีส่ ำ� หรับตัดท�ำถนน เขำจึง
ได้มำรูจ้ กั กับสำวน้อยบ้ำนไร่หน้ำหวำน ทัง้ คูเ่ ริม่ ผูกพัน
กัน แต่ควำมแตกต่ำงทำงชนชัน้ ฐำนะย่อมเป็นอุปสรรค
ควำมรักของหนุ่มสำว หนังเต็มไปด้วยนักแสดงชูโรง
มำกมำย รวมทั้งมีศักดิ์ นำครัตน์ ที่มำพร้อมกลุ่มสำม
ศักดิ์ มำช่วยขับขำนเพลงไพเรำะให้แฟนหนังได้ชื่นใจ

พุธที่ ๑๙ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
An Affair to Remember

(โปรแกรมภำพยนตร์โลก และ หนังเหงำในหน้ำหนำว)
๒๕๐๐ / ก� ำ กั บ โดย Leo McCarey / ลิ ข สิ ท ธิ์
ภำพยนตร์ โ ดยบริ ษั ท แคททำลิ ส ต์ อั ล ลำยแอนซ์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (ภำษำอังกฤษ บรรยำยภำษำไทย)
นิคกี้ จิตรกรหนุ่มเจ้ำส�ำรำญ ได้พบกับ เทอรี่ บนเรือ
ส�ำรำญล�ำหนึง่ ทัง้ สองรักกันโดยทีต่ ำ่ งฝ่ำยต่ำงมีคนรัก
อยู่แล้ว ก่อนจะจำกกันจึงได้ตกลงกันว่ำ ๖ เดือนต่อ
จำกนี้ ถ้ำยังคงมีควำมรักต่อกันจะไปพบกันที่ยอดตึก
เอ็มไพร์ สเตต แต่เมื่อถึงวันนัดหมำยเหตุกำรณ์บำง
อย่ำงกลับท�ำให้ทั้งคู่ไม่ได้พบกัน

พฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Sexphone / คลื่นเหงา / สาวข้างบ้าน

(โปรแกรมหนังเหงำหน้ำหนำว)
๒๕๐๒ / ก�ำกับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์
๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย เหมันต์ เชตมี - เฉลิมพล บุนนำค
* อ่ำนรายละเอียดได้ที่หน้า ๒
/ สร้ำงโดย บริษัท อำร์เอส โปรโมชั่น (มหำชน)
ควำมบังเอิญในวันหนึ่งท�ำให้ ดื้อ ผู้ช่วยสถำนีวิทยุ
อาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
“คลื่นเหงำ” ต้องมำรับหน้ำที่เป็นดีเจจ�ำเป็นเสียเอง
ภาพยนตร์ ส นทนา เรื่อง “เพลงหนัง เพลงทีวี วันนัน้ เขำต้องโทรไปเล่นเกมกับเบอร์ทฝี่ ำกไว้ โดยไม่รู้
เพลงดี ครูมนัส ปิตสิ านต์” พร้อมกำรแสดงดนตรี โดย ว่ำนั่นเป็นเบอร์บ้ำนของ เจ สำวลูกครึ่งขี้เมำที่อยู่ข้ำง
บ้ำนดื้อนี่เอง เมื่อดื้อพูดตะกุกตะกักจนเจคิดว่ำเป็น
วงกอไผ่
โทรศัพท์โรคจิต เธอจึงแก้เผ็ดด้วยกำรตอบโต้แบบ
เซ็กซ์โฟนเสียเลย จำกคืนนั้นรำยกำรช่วงนี้ก็ได้รับ
จันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ควำมนิยมถล่มทลำย เจกลำยเป็นขำประจ�ำที่ดื้อต้อง
¨´ËÁÒÂÃÑ¡ (โปรแกรมหนังเหงำในหน้ำหนำว)
คุยด้วยในรำยกำร จนเกิดควำมรู้สึกดีต่อกัน
๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย ผอูน จันทรศิริ / สร้ำงโดย บริษัท
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชันแนล จ�ำกัด
ศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
กำรเดินทำงไปงำนศพยำยเล็กที่เชียงใหม่ ท�ำให้ดิวได้
พบกับต้น นักวิจยั ในดอยอ่ำงขำง และใช้เวลำช่วงสัน้ ๆ เวลาในขวดแก้ว (โปรแกรมผลงำนของมยุรำ เศวตศิลำ)
อยู่ที่นั่น แม้เธอจะกลับกรุงเทพฯ แล้วแต่ก็ยังคุย ๒๕๓๔ / ก�ำกับโดย ประยูร วงศ์ชื่น, อมรศรี เย็น
โทรศัพท์กบั ต้นทุกวัน ดิวตัดสินใจไปอยูบ่ ำ้ นย้ำยเล็กที่ ส�ำรำญ, อนุกูล จำโรทก / สร้ำงโดย วีเอ็นโปรดักชั่น
เชียงใหม่ และคบหำกับต้นจนแต่งงำนกัน วันหนึ่งต้น วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ด�ำเนินชีวิตด้วยควำมหวังเรืองรอง
ก็พบจดหมำยรักจำกชำยคนหนึ่งที่ส่งถึงยำยเล็ก เขำ แม้แต่ละคนจะมีปัญหำของตัวเอง ในวันที่พวกเขำ
ประทับใจจนอยำกจะเขียนจดหมำยเช่นนี้ถึงดิวบ้ำง ประคับประคองควำมฝันให้เป็นจริง แต่กลับพบเจอ
โดยไม่รู้เลยว่ำจดหมำยรักเขำเขียนขึ้นนั้น จะแทนทุก เหตุกำรณ์รุนแรงที่ท�ำร้ำยทั้งกำยและใจ เติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยบำดแผล
ควำมรู้สึกที่มีต่อดิวในวันที่เขำจ�ำต้องจำกเธอไป

ศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
กิจกรรมพิเศษวันก�าเนิดภาพยนตร์โลก

เสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
โปรแกรมมรดกภำพยนตร์ของชำติ
โดย สุรพงษ์ พินิจค้ำ

เสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

อังคารที่ ๒๕ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

แหม่มจ๋า

Les chansons d’amour

(ผลงำนกำรแสดงเรื่องแรกของมยุรำ เศวตศิลำ)
๒๕๑๘ / ก�ำกับโดย ดอกดิน กัญญำมำลย์ /
สร้ำงโดย กัญญำมำลย์ภำพยนตร์
หลังเรียนจบจำกคอนแวนต์ แหม่มก็กลับมำอยู่กับพ่อ
เลี้ยงซึ่งเป็นมำเฟียใหญ่ในพัทยำ ระหว่ำงนั้นพ่อเลี้ยง
ก็พยำยำมน�ำเธอเข้ำสู่วงกำรโจรเต็มตัว จนแหม่มได้
พบกับศรำยุทธ หนุ่มหล่อในชุมโจรของพ่อ ที่แท้จริง
เป็ น ต� ำ รวจปลอมตั ว มำเพื่ อ ทลำยแก๊ ง นี้ นอกจำก
ด�ำเนินงำนตำมแผนแล้ว ศรำยุทธยังต้องพยำยำมพิชติ
ใจแหม่มให้ได้ด้วย แม้ว่ำเธอจะเป็นลูกสำววำยร้ำยตัว
เอ้ก็ตำม

เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมลำนดำรำ มยุรา เศวตศิลา
ที่จะมำร่วมพูด คุยเกี่ยวกับประสบกำรณ์ ใ นวงกำร
บันเทิง และพิมพ์รอยมือรอยเท้ำบนลำนดำรำ

อาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
แผลเก่า (โปรแกรมภำพยนตร์มรดกของชำติ)

๒๕๒๐ / ก�ำกับโดยเชิด ทรงศรี / สร้ำงโดยเชิดไชย
ภำพยนตร์
ภำพยนตร์ซึ่งสร้ำงจำกนิยำยของไม้เมืองเดิม เล่ำเรื่อง
ควำมรักของหนุ่มสำวชำวนำในชนบทไทยภำคกลำง
ด้ ว ยโครงเรื่ อ งของควำมรั ก ที่ ไ ม่ ส มหวั ง เป็ น
โศกนำฏกรรมทีก่ อ่ ควำมสะเทือนใจสูง ภำพยนตร์ออก
ฉำยในปี ๒๕๒๐ และได้รับควำมนิยมจำกผู้ชมอย่ำง
กว้ ำ งขวำง ในช่ ว งเวลำที่ สั ง คมไทยเครี ย ดจั ด จำก
กระแสควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง

จันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
รักเอย (โปรแกรมหนังเหงำในหน้ำหนำว)

๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย หม่อมเจ้ำทิพยฉัตร ฉัตรชัย /
สร้ำงโดย เอเพ็กซ์โปรดักชั่น
ตี่ นักธุรกิจหนุม่ เดินทำงไปเชียงใหม่ แล้วได้พบเจ้ำน่อย
ทั้งที่เขำมีภรรยำอยู่แล้วแต่ตี่ก็รักและคบหำเจ้ำน่อย
อย่ำงเปิดเผย จนถูกพ่อของเจ้ำน่อยสั่งห้ำมพบกันอีก
เจ้ำน่อยเสียใจมำกจึงได้หลบหน้ำไปอยู่ไร่ของเปี๊ยก
ผูแ้ อบรักเธอมำนำน แต่เปีย๊ กทนเห็นเจ้ำน่อยโศกเศร้ำ
ไม่ได้จงึ ไปหำตีเ่ พือ่ ขอให้เขำขอเจ้ำน่อยแต่งงำน ไม่ช้ำ
ภรรยำของตี่ก็มำถึงเชียงใหม่ ท�ำให้ตี่และเจ้ำน้อยต้อง
เลือกว่ำจะหนีตำมกันหรืออยู่กับคนที่รักพวกเขำ

! (อัศเจรีย์)

๒๕๒๐ / ก�ำกับโดย สุรพงษ์ พินิจค้ำ
ภำพยนตร์สนั้ เล่ำเรือ่ งอย่ำงกวีนพิ นธ์เรียกร้องหำควำม
(โปรแกรมภำพยนตร์โลก และ หนังเหงำในหน้ำหนำว) เท่ำเทียมกันแทนเด็กๆ ทีข่ ำดแคลนยำกไร้ ผลงำนของ
๒๕๕๐ /ก�ำกับโดย Christophe Honoré /
สุรพงษ์ พินิจค้ำ ส่งประกวดงำนประกวดภำพยนตร์
สนับสนุนโดยสถำบันฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย
สำรคดีของธนำคำรกรุงเทพ ในปี ๒๕๒๐ ล�้ำหน้ำ
(ภำษำฝรั่งเศส ค�ำบรรยำยภำษำอังกฤษ)
ขนบธรรมเนียมหนังสำรคดีไทย จนกรรมกำรไม่กล้ำ
หนังรักเพลงรูปแบบใหม่ ที่กระชำกใจคนทุกเพศมำ ให้รำงวัลชนะเลิศแต่ก็ไม่กล้ำไม่ให้รำงวัลอะไรเลยจึง
แล้วทั่วโลก เรื่องรำวควำมสัมพันธ์ของคน ๓ คน ให้รำงวัลพิเศษ ถือเป็นหนังสำรคดีที่สร้ำงสรรค์เรื่อง
ระหว่ำงคู่รักอิสมำแอลและจูลี กับอลิซผู้ซึ่งมีควำม หนึ่งของชำติ
สัมพันธ์กบั อิสมำแอล เกินเพือ่ นร่วมงำน แม้จะซับซ้อน
ทวิภพ
แต่จลู สี่ ำมำรถจัดกำรควำมสัมพันธ์ได้ดอี ย่ำงมีควำมสุข
๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย สุรพษ์ พินิจค้ำ / สร้ำงโดย บริษัท
ทั้งสำมคน จนกระทั่ง เมื่อจูลี่เสียชีวิตอย่ำงกะทันหัน
ฟิล์มบำงกอก จ�ำกัด
ชีวิตของอิสมำแอลไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โดยเฉพำะ
สุรพงษ์ พินจิ ค้ำได้ตดั ต่อพันธุกรรมทวิภพ นิยำยชือ่ ดัง
อย่ำงยิ่งเมื่อหนุ่มน้อยแอร์วำน ก้ำวเข้ำมำในชีวิตของ
ของทมยันตี ที่ใครๆ ก็รู้จัก ขึ้นมำใหม่ในรูปแบบของ
เขำ
เขำเอง ดังชื่อในภำษำอังกฤษว่ำ The Siam Renaissance หรือ เป็นค�ำไทยปนแขกว่ำ สยำมปุณภพ
พุธที่ ๒๖ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
สุรพงษ์ทำ� ให้หนังมีสติปญ
ั ญำและลุม่ ลึกขึน้ อย่ำงไม่นำ่
หลังคาแดง (โปรแกรมผลงำนของมยุรำ เศวตศิลำ)
เชือ่ และกระท�ำในสิง่ ทีไ่ ม่ถกู โฉลกกับสังคมไทยคือกำร
๒๕๓๐ / ก�ำกับโดย ยุทธนำ มุกดำสนิท /
วิพำกษ์ตนเอง กำรพูดควำมจริง หนังเรือ่ งนีจ้ งึ มีทงั้ คน
สร้ำงโดย บริษัทไฟว์สตำร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
เกลียดและคนชอบ
ทองดีถกู จับมำอยูใ่ นโรงพยำบำลบ้ำเพรำะแต่งตัวซอม
ซ่อ แถมยังถูกเข้ำใจผิดว่ำเขำคือ โกยทอง มหำเศรษฐี อาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม
ที่ป่วยเป็นโรคประสำท ทองดีค่อย ๆ ปรับตัวอยู่ในที่นี่
เวลา ๑๓.๐๐ น.
มือโจร
และเริ่มสนิทสนมกับอำลัย สำวสวยผู้มีอำกำรทำง
(โปรแกรมมรดกภำพยนตร์ของชำติ)
จิตอ่อน ๆ แต่แล้วโฉมศรีภรรยำของโกยทอง ก็เข้ำมำ
๒๕๐๔ / ก�ำกับโดย วิจิตร คุณำวุฒิ /
ในโรงพยำบำลอ้ำงว่ำเป็นภรรยำของทองดี คอยตือ๊ ให้
สร้ำงโดย แหลมทองภำพยนตร์
เขำมอบกุญแจส�ำคัญของโกยทองคืนมำ ทองดีจำ� อะไร
* อ่ำนรายละเอียดได้ที่หน้า ๒
ไม่ได้เลยทั้งเรื่องโกยทองและกุญแจ จนเมื่อเขำถูกจับ
ไปช็อตไฟฟ้ำ ควำมทรงจ�ำทั้งหมดก็ฟื้นคืนมำอีกครั้ง เวลา ๑๕.๐๐ น.
กิจกรรมพิเศษดูหนังกับโดม
ผู้อ�ำนวยกำรหอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

พฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Sophie Scholl (โปรแกรมภำพยนตร์โลก)

๒๕๔๘ /ก�ำกับโดย Marc Rothemund /
สนับสนุนโดยสถำบันเกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย
(ภำษำเยอรมัน ค�ำบรรยำยภำษำอังกฤษ)
เมืองมิวนิคปี ค.ศ.๑๙๔๓ ขณะกองทัพฮิตเลอร์ยำตรำ
ท�ำลำยทวีปยุโรป คนหนุม่ สำวในเยอรมันรวมตัวกันจัด
ตัง้ กลุม่ หยุดยัง้ และโค่นล้มรัฐบำลเยอรมันในชือ่ “เดอะ
ไวท์ โรส” โซฟี โซลล์ วัย ๑๙ ปี เป็นสมำชิกหญิงเพียง
คนเดียว วันหนึ่งเธอกับพี่ชำยถูกเจ้ำหน้ำที่ เกสตำโป
มอร์ รวบตัวหลังแจกใบปลิวหน้ำมหำวิทยำลัย กำร
สอบสวนกลำยเป็นกำรปะทะคำรมและควำมเข้มแข็ง
ของจิตใจระหว่ำง โซฟี กับเกสตำโป มอร์

จันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ไฮโซ (โปรแกรมหนังเหงำในหน้ำหนำว)

๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย อำทิตย์ อัสสรัตน์/
สร้ำงโดย บริษัท ป๊อป พิคเจอร์ส จ�ำกัด
อนันต์ ดำรำหนุ่มลูกครึ่งมีชีวิตอย่ำงเดียวดำย เพรำะ
แม้แฟนสำวแหม่มอย่ำง โซ จะตำมมำอยู่ด้วยที่เมือง
ไทย แต่เธอกลับคิดว่ำเขำเป็นคนไทยมำกเกินไปและ
ไม่ใช่คนทีเ่ ธอรูจ้ กั อีกต่อไป เช่นเดียวกับ เมย์ สำวพีอำร์
ประจ�ำค่ำยหนังรักใหม่ของอนันต์ แม้จะมีชว่ งหวำนชืน่
แต่ไม่ชำ้ เมย์กพ็ บว่ำ อนันต์มกั ใช้เวลำกับเพือ่ นฝรัง่ และ
รักปำร์ตี้มำกกว่ำอยู่กับเธอ ไม่ว่ำอนันต์จะใช้ชีวิตเช่น
ไร เขำก็เป็นสิ่งผิดแปลกในสำยตำผู้หญิงทั้งสองอยู่ดี

โปรแกรมฉายภาพยนตร์ประจ�าเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

ณ ห้องภาพยนตร์สถาน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พ.ย. เวลำ ๑๘.๐๐ น.
สวรรค์มืด
วันอังคำรที่ ๖ พ.ย. เวลำ ๑๘.๐๐ น.
Wholetrain
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พ.ย. เวลำ ๑๘.๐๐ น.
โทน
วันอังคำรที่ ๑๓ พ.ย. เวลำ ๑๘.๐๐ น.
Rain Man
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พ.ย. เวลำ ๑๘.๐๐ น. พระเจ้าช้างเผือก
วันอังคำรที่ ๒๐ พ.ย. เวลำ ๑๘.๐๐ น.
Ensaio Sobre a Cegueira
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พ.ย. เวลำ ๑๘.๐๐ น. หนุมานพบ ๗ ยอดมนุษย์
วันอังคำรที่ ๒๗ พ.ย. เวลำ ๑๘.๐๐ น.
จินตะหรา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พ.ย. เวลำ ๑๘.๐๐ น. ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น
วันเสำร์ที่ ๒๔ พ.ย.
เวลำ ๑๓.๐๐ น.
ผู้ชายชื่อต้น ผู้หญิงชื่อนุช
เวลำ ๑๕.๐๐ น.
ภำพยนตร์สนทนำ “ความพิการในภาพยนตร์”
โดยคุณโสภณ ฉิมจินดำ พิธีกรรำยกำรล้อ เล่น โลก
ให้เกียรติเป็นวิทยำกร
วันอังคำรที่ ๔ ธ.ค. เวลำ ๑๘.๐๐ น.
มือโจร
วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธ.ค. เวลำ ๑๘.๐๐ น.
เหตุมหัศจรรย์ และ สุดสาคร
วันอังคำรที่ ๑๑ ธ.ค. เวลำ ๑๘.๐๐ น.
Sophie Scholl
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธ.ค. เวลำ ๑๘.๐๐ น.
สวรรค์บ้านนา
วันอังคำรที่ ๑๘ ธ.ค. เวลำ ๑๘.๐๐ น.
Mais Vez Amor
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธ.ค. เวลำ ๑๘.๐๐ น.
ครูบ้านนอก
วันอังคำรที่ ๒๕ ธ.ค. เวลำ ๑๘.๐๐ น.
An Affair to Remember
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธ.ค. เวลำ ๑๘.๐๐ น.
แม่นาคพระโขนง

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

THAI FILM MUSEUM
แหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยแห่งเดียวในประเทศ
เป็นที่เก็บรวบรวมวัตถุที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทย ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็นอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการถ่ายท�า 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�าชม โดยแต่ละ
รอบใช้เวลาประมาณ ๙๐ นาที

สถาบันหนังไทย

สอบถามข้อมูลและส�ารองการเข้าชมได้ที่ ๐๒-๔๘๒๒๐๑๓-๔
ต่อ ๑๑๑ หรือ www.fapot.org หรือ www.facebook.com/
thaifilmarchive

ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านภาพยนตร์

พุทธมณฑล สาย ๕

พุทธมณฑล สาย ๔

Phuttamonthon Sai 5

Phuttamonthon Sai 4

สถำบันหนังไทย หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) ได้
จัดให้มี “ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านภาพยนตร์” เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดกำรสร้ำงงำนวิจัยด้ำนภำพยนตร์ และเป็นกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ด้ำนภำพยนตร์ที่สังคมไทยยังไม่ให้ควำมส�ำคัญ
โดยทุนสนับสนุนงำนวิจัยด้ำนภำพยนตร์นี้ จะแบ่ง
เป็น ๒ ประเภท ประเภทแรกส�ำหรับนักวิชำกำรและผูเ้ ชีย่ วชำญ
ที่สนใจจะท�ำงำนวิจัยด้ำนภำพยนตร์ไทยในประเด็นต่ำง ๆ
ประเภทที่สอง ส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำโทหรือปริญญำ
เอก ที่ก�ำลังจะท�ำงำนวิทยำนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับภำพยนตร์ไทย
และหั ว ข้ อ วิ ท ยำนิ พ นธ์ ไ ด้ รั บ กำรอนุ มั ติ จ ำกมหำวิ ท ยำลั ย
ต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว โดยงำนวิจยั ทัง้ สองประเภทจะต้องท�ำให้
เสร็จสิ้นภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๖
ผู้ที่สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติม และรับใบ
สมัคร ได้ที่ http://www.fapot.org หรือ โทร ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓
ถึง ๑๔ ต่อ ๑๑๑ หรือ thaifilmarchive@gmail.com ปิดรับ
สมัครภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

TESCO LOTUS

พุทธมณฑล Phuttamonthon
จากตลิ่งชัน

from Talingchan

ถนนบรมราชชนนี ฺBaromratchonnee Rd.
มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University

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

โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์

TOYOTA

HONDA

ปั๊มปตท.

PTT Gas Station

โรงพยาบาลศาลายา
Salaya Hospital

