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ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

	 ปี	๒๕๕๕	ของ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	ที่ผ่านมา	ถือเป็นหนึ่งปี 
ที่หอภาพยนตร์ฯ	ได้สร้างสรรค์กิจกรรมต่าง	ๆ 	มากมาย	เพื่อมุ่งหวังให้สังคมไทยได้
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ภาพยนตร์	และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์	ซึ่ง 
กิจกรรมทั้งหลายที่หอภาพยนตร์ฯ	ได้จัดนี้	จะส�าเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลยหากขาดผู้ที่ 
คอยติดตามผลงานของหอภาพยนตร์ฯ	 และผู้ที่สนับสนุนการท�างานของหอ
ภาพยนตร์มาด้วยดีตลอดทั้งปี
	 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้	หอภาพยนตร์ฯ	ได้จัดท�าสมุดปฏิทินเล็ก	ๆ	หน้า 
ปกเป็นรปูปกสจูบิตัรของภาพยนตร์ไทยเรือ่ง	โชคสองชัน้	ซึง่ถอืเป็นภาพยนตร์เรือ่ง 
แรกที่สร้างขึ้นโดยฝีมือคนไทย	หรือชาวสยามในสมัยนั้นล้วน	ๆ	ด้วยความมุ่งหวัง
ให้เปรียบเสมือนว่า	ปีใหม่นี้หอภาพยนตร์ขอมอบ	“โชคสองชั้น”	แก่ทุกท่าน	และ 
ถือเป็นของก�านัลเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ที่หอภาพยนตร์ฯ	จะสามารถมีให้แก่กลุ่มแฟน	ๆ	
ของเรา
	 ผู ้ที่สนใจอยากได้สมุดปฏิทินโชคสองชั้นซึ่งมีจ�านวนจ�ากัดนี้ไว ้ใน 
ครอบครอง	สามารถมารบัได้ด้วยตวัเองทีห่อภาพยนตร์ฯ	หรอืห้องภาพยนตร์สถาน 
ชั้น	 ๒	 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	 หรือขอรับทางไปรษณีย์ด้วย 
การโทรศัพท์เข้ามาแจ้งความจ�านงที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	 ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓	 –	
๑๔	ต่อ	๑๑๑	โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด	
	 สุดท้ายนี้	 หอภาพยนตร์ฯ	 ขออวยพรให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสุข 
ความเจริญ	คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังปรารถนา	สุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์	 
ตลอดปี	๒๕๕๖	นี้ด้วยเทอญ
 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖



 พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่  พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 
 วันนี้ในอดีต
 พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

	 ภาพพสกนิกรจ�านวนมหาศาลที่หลั่งไหลกันออกมาเต็ม 
ท้องถนน	เพือ่ชืน่ชมพระบารมแีละร่วมกนัถวายพระพรแด่พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ		เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จออกมหาสมาคม	ณ	 
สีหบัญชร	พระที่นั่งอนันตสมาคม		ในวันที่	๕	ธันวาคมที่ผ่านมานั้น	 
สะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีอย่างล้นพ้นของปวงชนชาวไทย 
ที่มีต่อพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย ์
พระองค์นี้ได้เป็นอย่างดี
	 เป็นท่ีทราบกันดีว่า	 บ่อเกิดแห่งพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ 
จนกลายเป็นภาพอนัน่าประทบัใจดงักล่าว	มาจากการทีพ่ระองค์ทรง 
มุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ 
อย่างไม่รูจั้กเหนด็เหนือ่ย	ตลอดระยะเวลาการครองราชย์มานานกว่า	 
๖๐	ปี	 โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่พระองค์ท่านยังทรงมีพระวรกายที ่
แข็งแรงสมบูรณ์	 พระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินเพ่ือเยี่ยมเยียน 
ราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วภูมิภาค	และยังทรงมีพระราชด�าริเริ่มต้น 
โครงการอีกเป็นจ�านวนมาก	 เพื่อมุ่งหวังจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนไทยให้ดียิ่งขึ้น	
	 การทรงงานอย่างหนักของพระองค์	 	 ได้รับการน�าเสนอ 
ผ่านรายการข่าวในพระราชส�านกั	ซึง่ออกอากาศทางสถานโีทรทศัน์ 
ของไทยทุกช่อง	มาเป็นระยะเวลายาวนาน		จนเป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน 
ของสาธารณชนชาวไทย	 และท�าให้เกิดมีค�าพูดที่มาจากความปลื้ม 

ปิตใินพระราชกรณยีกจิอนัใหญ่หลวงของพระองค์ว่า	“ในหลวงของ 
เราไม่เคยหยุดทรงงาน”
	 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ	 และน้อมร�าลึกพระมหา- 
กรณุาธคิณุของพระองค์ทีม่ต่ีอพสกนกิรชาวไทยนี	้ในวาระทีพ่ระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ	 ๘๕	 พรรษา	 หอ 
ภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)		จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษ	“๓๖๕ วันนี้ 
ในอดีต พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๙” ขึ้น	 โดยได้คัดเลือก 
ภาพยนตร์ข่าวพระราชกรณยีกจิของพระองค์ทีห่อภาพยนตร์ได้เกบ็ 
อนุรักษ์ไว้	 และหาดูได้ยากในปัจจุบัน	 น�าออกมาเผยแพร่ผ่านทาง 
เวบ็ไซต์ยอดนยิมอย่าง	www.youtube.com		ให้ประชาชนสามารถ 
รับชมและแบ่งปันไปยังพื้นที่ต่าง	 ๆ	 บนโลกออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง		 
วันละ	๑	ข่าว	ต่อเนื่องไปจนครบ	๑	ปี		หรือ	๓๖๕	วัน	ซึ่งข่าวที่น�า 
มาเผยแพร่	จะเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นตรงกับวันที่เผยแพร่	
	 ผู ้สนใจสามารถเข้าไปรับชมพระราชกรณียกิจของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ได้ทุกวัน		ตั้งแต่วันพุธที่	๕	ธันวาคม	 
พ.ศ.๒๕๕๕	จนถึงวันพุธที่	๔	ธันวาคม	พ.ศ.๒๕๕๖	ทั้งทางเว็บไซต์ 
ของหอภาพยนตร์ฯ www.fapot.org และทางแฟนเพจ	www.
facebook.com/ThaiFilmArchivePage 
	 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที	่๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓	–	๑๔	 
ต่อ	๑๑๑

www.fapot.org



๒๒ พฤศจิกายน 
หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	จัดงานแถลงข่าว 
การจดัแสดงคอนเสร์ิต	“หนงัไทยในเสยีงเพลง”ณ	 
ห้องออดิทอเรียม	 ชั้น	 ๕	 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง 
กรงุเทพมหานคร	เพือ่ประชาสมัพนัธ์กจิกรรมทีจ่ะ 
เกิดขึ้นในวันที่	๑๐	มกราคม	ศกนี้	ซึ่งในวันกล่าว 
ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการบริหารงานหอ 
ภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	คณุนคร	วรีะประวตัิ	 
คุณจิระนันท์	 พิตรปรีชา	 คุณเศรษฐา	 ศิระฉายา	 
คุณอิงคศักย์	เกตุหอม	และแขกรับเชิญ	อาทิ	คุณ 
ชัยรัตน์	 เทียบเทียม	คุณไพโรจน์	สังวริบุตร	และ	 
คณุซาน	ิAF6	ร่วมพดูคยุและเล่นดนตรเีป็นการอุน่ 
เครือ่ง	ก่อนการแสดงจรงิ	ณ	หอประชมุใหญ่		ศนูย์ 
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

๒๓ พฤศจิกายน 
สถาบันหนังไทย	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	 
ได้รับเกียรติจากคุณธีระวัฒน์	 รุจินธรรม	 ผู้ก�ากับ 
ภาพชื่อดัง	 มาถ่ายทอดประสบการณ์การท�างาน 
หลังกล้องตั้งแต่ภาพยนตร์นอกกระแส	 ไปจนถึง 
ภาพยนตร์ที่ถ่ายท�าในระบบสามมิติ	 	 ในกิจกรรม 
ชัน้คร	ู(Masterclass)	ครัง้ที	่๗	ตัง้แต่เวลา	๑๓.๐๐	น. 
ซึ่งมีผู ้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจ�านวนมาก	 
ส่วนหน่ึงคือนักศึกษาชั้นปีที่	 ๒	 จากคณะมนุษย- 
ศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ 
ด้านภาพยนตร์		ณ	พพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย	ตัง้แต่ 
ช่วงเช้า
	 เย็นวันเดียวกัน	
โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒน- 
ธรรมผ่านสื่อภาพยนตร์	
โดย	หอภาพยนตร์	ร่วมกับ	
ออล	แม็กกาซีน	ได้จัดฉาย
ภาพยนตร ์ เรื่อง	 “แหย่
หนวดเสือ”	ณ	อาคารซีพี	ทาวเวอร์
 

๒๔ พฤศจิกายน – ๑๐ ธันวาคม 
หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	ร่วมเป็นศูนย์จัด 
ฉายภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์ 
เพื่อการเรียนรู้	ครั้งที่	๘	ภายใต้ค�าขวัญ	“เรามอบ 
ความรูคู้ค่วามบนัเทงิ”โดยในปีนีน้�าเสนอในหวัข้อ	 
“น�า้เพือ่ชวีติ”	(water	for	life)		ซึง่นอกจากความ 
รู้ที่ได้จากภาพยนตร์แล้ว	 หอภาพยนตร์ยังได้จัด 
กิจกรรมพิเศษ	 "มาเรียนรู้การถ่ายฉากหนังใต้น�้า 
กันเถอะ"	 ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการถ่ายฉากใต้ 
น�า้ในภาพยนตร์	ผ่านประสบการณ์การถ่ายท�าจรงิ	 
สร้างความตื่นตาต่ืนใจให้กับคณะนักเรียนท่ีเข้า 
ร่วมเทศกาลอย่างมาก

๒๔ พฤศจิกายน 
หอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	 จัดกิจกรรม 
ภาพยนตร์สนทนาประจ�าเดือนพฤศจิกายน	 ณ	 
ห้องภาพยนตร์สถาน	 ชั้น	 ๒	 หอศิลปวัฒนธรรม 
แห่งกรุงเทพมหานคร	 ในหัวข้อ“ความพิการใน 
ภาพยนตร์ไทย”	 โดยได้รับเกียรติจากคุณโสภณ	 
ฉมิจนิดา	พธิกีรชือ่ดงั	จากรายการล้อ	เล่น	โลก	มา 
ร่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัการน�าเสนอ 
ภาพผู้พิการผ่านสื่อภาพยนตร์ไทย	

กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕

๖ พฤศจิกายน 
คณะเจ้าหน้าท่ีและผู้สูงอายุในโครงการศูนย์ 
สุขภาพผู้สูงอายุ	งานสร้างเสริมสุขภาพ	จากศูนย์ 
การแพทย์กาญจนาภิเษก	มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้ 
เข้าชมภาพยนตร์เรื่อง	เรือนแพ	ณ	โรงภาพยนตร์ 
ศรีศาลายา	

๑๐ พฤศจิกายน 
หอภาพยนตร์	(องค์การ
มหาชน)	 ได้รับเกียรติ
จาก	 คุณสวลี	 ผกาพันธุ	์
มาประทับรอยพิมพ์มือ
พิมพ์เท้าเป็นดาวดวงที่	
๑๓๓	บนลานดาราหน้า
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 และร่วมพูดคุยถึง 
ประสบการณ์	ในฐานะทีค่รัง้หนึง่เคยเป็นนกัแสดง 
ผู้เติบโตจากละครเวที	สู่จอเงิน	และจอแก้ว	และ 
เป็นนักร้องผู้มีผลงานเพลงอัดแผ่นเสียงมากคน 
หนึ่งในประเทศไทย	โดยในวันดังกล่าวคุณสวลีได้ 
ร่วมร้องเพลงเพือ่เป็นเกยีรตแิก่หอภาพยนตร์และ 
ผูม้าร่วมงาน	ท�าให้ผูม้าร่วมงานได้รบัฟังเสยีงทีเ่ป็น
อมตะจากต้นฉบับอย่างเต็มที่และเป็นกันเอง

๒๒ พฤศจิกายน 
คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ได้ 
จัดทัศนศึกษาโดยน�าผู้เข้าอบรมใน	 “โครงการ 
อบรมภาษาไทยส�าหรับชาวต่างประเทศ”	 เข้าชม 
พพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย	เพือ่ถ่ายทอดวฒันธรรม	 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทย	 
พร้อมกบัเรยีนรูก้ารก�าเนดิภาพยนตร์	จากการเข้า 
ชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยในครั้งนี้	

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

กิจกรรม
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
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๑๖ ธันวาคม 
หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)	 จัดกิจกรรม 
ภาพยนตร์สนทนาประจ�าเดือนธันวาคม	ในหัวข้อ	 
“เพลงหนัง	 เพลงทีวี	 เพลงดี	ครูมนัส	ปิติสานต์”	 
ณ	โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	โดยได้รับเกียรติจาก 
ครูมนัส	ปิติสานต์	นักแต่งเพลงประกอบละครชื่อ 
ดัง	 อาทิ	ขวานฟ้าหน้าด�า สิงหไกรภพ ปอบผีฟ้า 
ฯลฯ	 มาร่วมสนทนาพร้อมกับ	 คุณประภาศร ี
ศรคี�าภา	ทีเ่ปรยีบเสมอืนนกัร้องประจ�าตวั	เพือ่พดู 
คุยถึงที่มาของบทเพลงประกอบละครที่ได้รับ 
ความนิยมมากมาย	 โดยมีคณะนักดนตรีจากวง 
กอไผ่	 มาร่วมบรรเลงบทเพลงเหล่านี้ให้ฟังกัน 
ภายในโรงภาพยนตร์	 ท�าให้บรรยากาศในการ 
สนทนาครั้งนี้ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดีเกินคาด

๑๗ ธันวาคม 
อาจารย์และนักศึกษา	รายวิชา	“ภาพยนตร์เบื้อง 
ต้น”	จากคณะนเิทศศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกรกิ	เข้า 
ศกึษาดงูานทีห่อภาพยนตร์	ตลอดจนเข้าชมพพิธิ- 
ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประวัติ- 
ศาสตร์และวิวัฒนาการของภาพยนตร์ต้ังแต่ยุค 
แรก	โดยมุง่หวงัให้นกัศกึษาเกดิความรูค้วามเข้าใจ 
และสามารถน�าไปต่อยอดการศึกษาต่อไปใน 
อนาคต	

๒๑ ธันวาคม 
โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อภาพยนตร	์ 
โดย	หอภาพยนตร์	ร่วมกับ	ออล	แม็กกาซีน	ได้จัด 
ฉายภาพยนตร์เรื่อง	 “พ่อจ๋า”	 ณ	 อาคารซีพี	 
ทาวเวอร์

๒๐ ธันวาคม
คณะท�างานจากสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่ง 
ชาตลิาว	(LASS)	เข้าศกึษาดงูานในส่วนงานต่าง	ๆ 	 
ของหอภาพยนตร์	 ทั้งโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 
ห้องสมุดฯ	 เชิด	 ทรงศรี	 ส่วนงานอนุรักษ์	 และ 
พพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย	พร้อมพดูคยุแลกเปลีย่น 
เรียนรู้ข้อมูลด้านภาพยนตร์ของทั้ง	 ๒	 ประเทศ	 
รวมทัง้ร่วมถ่ายภาพยนตร์เรือ่ง	"คนกนิกล้วย" เป็น 
ที่ระลึก	ณ	โรงถ่ายแบล็คมารีอา

๒๒ ธันวาคม 
หอภาพยนตร์	 (องค์การ
มหาชน)	 ได้รับเกียรติจาก 
คณุมยรุา	เศวตศลิา	นกัแสดง 
มากความสามารถ	 ผู้พิสูจน ์
ฝีมอืมาแล้วแทบทุกบทบาท 
ในวงการบนัเทงิไทย	มาร่วม 
ประทับรอยพิมพ์มือพิมพ์เท้าเป็นดาวดวงที่	๑๓๕	 
บนลานดารา	หน้าโรงภาพยนตร์ศรศีาลายา	พร้อม 
พดูคยุถงึประสบการณ์การท�างานในแวดวงบนัเทงิ 
ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั	ซึง่ในช่วงการสนทนา	คณุ 
ดอกดิน	กัญญามาลย์	อดีตผู้ก�ากับชื่อดัง	เจ้าของ 
วลี		"ล้านแล้วจ้า"		ได้มาร่วมให้ก�าลังใจ	ในฐานะ 
ทีเ่ป็นผูส้ร้างคณุมยรุาให้โด่งดงัจากภาพยนตร์เรือ่ง	 
แหม่มจ๋า	ในปี	๒๕๑๘

๒๘ ธันวาคม
หอภาพยนตร์จดักจิกรรมวนัก�าเนดิภาพยนตร์โลก	 
โดยมีนิทรรศการก�าเนิดภาพยนตร์ให้ผู ้คนได  ้
เรียนรู้	 และตกแต่งบรรยากาศหน้าโรงภาพยนตร์ 
ศรศีาลายา	ให้ย้อนกลบัไปสูบ่รรยากาศวนัแรกเกดิ 
ของภาพยนตร์อีกครั้ง	 ด้วยการฉายหนังของสอง 
พีน้่องลมูแิอร์	ผูใ้ห้ก�าเนดิภาพยนตร์โลก		นอกจาก 
นี	้ภายในโรงภาพยนตร์ศรศีาลายายงัจดัฉาย The  
Wooden Camera	 ภาพยนตร์เรื่องเยี่ยมจาก 
ประเทศแอฟริกาใต้	 ว่าด้วยเรื่องราวของเด็กชาย 
ผู้พบกล้องถ่ายภาพยนตร์จากศพนิรนาม

กิจกรรมเดือนธันวาคม ๒๕๕๕

๑ ธันวาคม 
หอภาพยนตร์	(องค์การ
มหาชน)	 ได้รับเกียรต ิ
จากคุณประภาพรรณ	 
นาคทอง	 มาประทับ 
รอยพิมพ์มือพิมพ์เท้า 
เป ็นดาวดวงที่ 	 ๑๓๔ 

บนลานดาราหน้าโรงภาพยนตร์ศรศีาลายา	พร้อม 
พูดคุยถึงประสบการณ์การท�างานในวงการ 
ภาพยนตร์		เปิดงานด้วยการจดัฉายผลงานของเธอ 
เร่ือง	“เศรษฐอีนาถา”	ซึง่เป็นภาพยนตร์ยอดเยีย่ม 
รางวัลตุ ๊กตาทองเรื่องแรกของไทย	 พร้อมการ 
พากย์สด	ท�าให้แฟน	ๆ 	ได้มโีอกาสรบัชมภาพยนตร์ 
เก่าที่หาดูได้ยาก	ณ	โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	หอ 
ภาพยนตร์

๔ ธันวาคม 
คณะเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุในโครงการศูนย์ 
สุขภาพผู้สูงอายุ	งานสร้างเสริมสุขภาพ	จากศูนย์ 
การแพทย์กาญจนาภิเษก	มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้ 
เข้าชมภาพยนตร์เรื่อง	มือโจร	ณ	 โรงภาพยนตร์ 
ศรีศาลายา

๑๔ ธันวาคม 
คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	ได้จัด 
โครงการศึกษาดูงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	 
สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม	ซึ่งครั้งนี้ได ้
เข้ามาศกึษาดงูานอนรุกัษ์ฟิล์มภาพยนตร์	และชม 
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	 โดยผลที่ต้องการได้รับ	 
คือการน�าเอาความรู้และทัศนคติของเจ้าหน้าที่ 
งานอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์	 ไปขยายผลสู่การ 
อนุรักษ์และสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมของ 
ชุมชนต่อไป
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	 แม้ภาพยนตร์จะถือก�าเนิดขึ้น	 
ด้วยแรงปรารถนาของมนุษย์ที่อยากเห็น 
ภาพถ่ายเคลื่อนไหวได้	 แต่จากประวัติ- 
ศาสตร์นับร้อยปีที่ผ่านมาของภาพยนตร์ 
บ่งบอกให้รู้ว่า	นอกจากคุณสมบัติเรื่องการ 
เป็นภาพเคล่ือนไหว	 ยังมีองค์ประกอบ 
ส�าคัญอีกอย ่างหน่ึงที่มีส ่วนท�าให ้สื่อ 
ประเภทนี้สามารถครองใจผู ้ชมไปได้ทั่ว 
โลก	นั่นคือ		เสียงดนตรี หรือ	เสียงเพลง  
	 ความผูกพันระหว่างภาพยนตร์
กับเสียงเพลงเริ่มมีมาต้ังแต่ยุคภาพยนตร์ 
เงียบ	ที่แม้การบันทึกเสียงยังมีข้อจ�ากัดอยู่ 
มาก	 แต่ผู้ชมกลับสามารถได้ยินเสียงเพลง 
ไปพร้อม	 ๆ	 กับการชมภาพยนตร์	 ด้วย 
เพราะผู้ฉายในยุคนั้น	 น�าวงดนตรีเข้ามาบรรเลงให้ฟังกันสด	 ๆ	 
ระหว่างการฉาย	กระทัง่เมือ่ The Jazz Singer ภาพยนตร์เสยีงเรือ่ง 
แรกของโลกออกฉายเมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๗๐	เสียงหลักที่ผู้สร้างต้องการ 
น�าเสนอ	 ก็มิใช่เสียงพูดในบทสนทนาปรกติ	 แต่กลับเป็นเสียงเพลง		 
ภาพยนตร์เสียงเรื่องแรกของโลกเรื่องนี้จึงเป็นภาพยนตร์เพลง	 
หรือ	Musical	Film	ซึ่งเป็นแนวภาพยนตร์ที่นิยมกันมากในช่วงยุค 
แรกของหนังเสียง
	 เช่นเดียวกับภาพยนตร์ในเมืองไทย	ครั้งหนึ่ง	แตรวงเคย 
เป็นวงดนตรีขวัญใจผู้ชม	 เมื่อต้องคอยเล่นประกอบการฉายหนัง 
เงียบในโรงภาพยนตร์ต่าง	ๆ 	ครั้นเมื่อกลุ่มพี่น้องวสุวัตสามารถสร้าง	 
หลงทาง หนังเสียงเรื่องแรกของไทย		ออกฉายในปี	พ.ศ.	๒๔๗๕		ก็ 
เกิดมีเพลงจากภาพยนตร์ขึ้นมาทันที	 จากผลงานการแต่งของ	 
ขุนวิจิตรมาตรา	ผู้ก�ากับของเรื่อง		ยิ่งไปกว่านั้น	เมื่อ	ปู่โสมเฝ้าทรัพย์  
หนังเสียงเรื่องที่สองของกลุ่มพ่ีน้องวสุวัตที่ออกฉายในปีถัดมา	 ยัง 
สร้างประวตัศิาสตร์หน้าใหม่ให้แก่วงการเพลงไทย	ด้วยการให้ก�าเนดิ	 
“เพลงไทยสากล”	ขึ้นมาเป็นครั้งแรก	จากภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วย
	 เสียงเพลงกับภาพยนตร์จึงมีความเก่ียวเน่ืองผูกพันกัน 
มาช้านาน		และเป็นตวัเสรมิความนยิมให้แก่กนัและกนัมาโดยตลอด	 
ภาพยนตร์บางเรื่องประทับแน่นอยู่ในใจผู้คนได้เพราะความไพเราะ 
กนิใจของเสยีงเพลง	และเพลงบางเพลงโลดเต้นอยูเ่สมอในห้วงความ

ทรงจ�า	 ก็เพราะเรื่องราวอันจับใจของ
ภาพยนตร์			
	 ตวัอย่างมใีห้เหน็อยูน่บัไม่ถ้วน	เช่น	
หากนึกถึงภาพยนตร์ไทยยอดนิยมอย่าง 
ชั่วฟ้าดินสลาย	 (๒๔๙๘)	บ้านทรายทอง 
(๒๔๙๙)	เรือนแพ	(๒๕๐๔)	หรือแม้กระทั่ง	
พริกขี้หนูกับหมูแฮม	(๒๕๓๒)	ก็ย่อมอดไม่ 
ได้ที่จะนึกถึงบทเพลงประกอบอันเปรียบ 
เสมือนสัญลักษณ์ของเรื่อง	 เช่นเดียวกับ 
ผู ้ชมเร่ือง สวรรค์มืด	 (๒๕๐๑)	 ก็คงไม ่
สามารถลืมเลือนฉากที่พระนางเก้ียวกัน 
ด้วยเพลง	 “จนจริงไม่จนรัก”	 ลงไปได้ 
ผู้ก�ากับอย่างเปี ๊ยก	 โปสเตอร์	 ให้ความ 
ส�าคัญกับเพลงประกอบภาพยนตร์เป็น

พเิศษ	จงึเกดิมบีทเพลงอมตะจากหนงัของเขาออกมามากมาย	ไม่ว่า
จะเป็นเรื่อง โทน (๒๕๑๓)	ข้าวนอกนา	(๒๕๑๘)	วัยอลวน (๒๕๑๙)	
แก้ว (๒๕๒๓)	ฯลฯ		หรือ	ความโด่งดังของภาพยนตร์เรื่อง	แฟนฉัน 
(๒๕๔๖)	 ก็สามารถดลบันดาลให้เพลงเก่าของวงชาตรี	 ได้มีโอกาส
หวนกลับมาเป็นที่รู้จักกันอีกครั้ง	
	 เพือ่แสดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์อนัแนบแน่นระหว่างสือ่ 
ทั้งสองประเภทนี้		และเป็นการสืบสานบทเพลงประกอบภาพยนตร์ 
ไทยที่เคยขับกล่อมจิตใจแฟนภาพยนตร์มาทุกยุคทุกสมัย	 หอ 
ภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	 จึงได้จัดคอนเสิร์ต	หนังไทยในเสียง
เพลง	ขึ้น	โดยได้รับเกียรติจากศิลปินนักร้องชื่อดังในแต่ละยุค	ไม่ว่า 
จะเป็น สวลี ผกาพันธุ์ สุเทพ วงศ์ก�าแหง วงดิอิมพอสซิเบิล วงชาตรี 
สุรชัย สมบัติเจริญ ศรีไศล สุชาตวุฒิ ฉันทนา กิติยพันธ์ สุดา ชื่นบาน 
ชัยรัตน์ เทียบเทียม เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ โป้ โยคีเพลย์บอย ตุล 
อพาร์ตเมนต์คุณป้า	และ นิภาภรณ์ ฐิติธนการ (ซานิ AF6)	มาร่วม 
กันขับขานบทเพลงอันไพเราะ	 จากภาพยนตร์ไทยเรื่องดังกว่า	 ๒๐	 
เรื่อง		ในวันพฤหัสบดีที่	๑๐	มกราคม	ศกนี้		ณ	หอประชุมใหญ่	ศูนย์ 
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	เริ่มงานตั้งแต่เวลา	๑๙.๐๐	น.	เป็นต้น 
ไป		
	 เป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่แด่แฟนหนังไทย	 ที่เราอยาก 
ให้ทุกท่านไปร่วมชื่นชม
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	 โชเฟอร์แท็กซี่หันมาบอกกับทีมงานหน่วยกู้หนังว่า	 
“อีกเดี๋ยวก็จะถึงแล้ว”	ขณะที่ก�าลังพาเราแล่นผ่านมัสยิดแห่ง 
หนึง่	หลงัคาดโูดดเด่นสะดดุตา	มรีปูทรงคล้ายกบัผลมะเฟือง 
สีทอง	 วางตัวอยู่อย่างงดงามภายใต้แสงแดดของท้องฟ้าใน 
เวลาเที่ยงวัน	
	 นี่คือ	ÁÑÊÂÔ´ÁíÒºÑ§ มัสยิดกลางจังหวัดสตูล 

	 ความเดิมจากจดหมายข่าวฉบับที่แล้ว	 หน่วยกู้หนังออก 
ปฏิบัติการกู้หนังด่วนยะลา	 โดยเริ่มต้นออกส�ารวจจากส่วนที่อยู่ใต้ 
สุดของประเทศไทย	 ในอ�าเภอเบตง	 ก่อนเดินทางขึ้นไปที่ตัวอ�าเภอ 
เมืองยะลา	รับมอบฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง	ด่วนยะลา	เพื่อน�ามาเข้าสู่ 
กระบวนการอนรุกัษ์	แล้วจงึเดนิทางต่อไปพบกบัผูส้ร้างและเจ้าของ 
หนังเรื่องนี้	ที่จังหวัดปัตตานี
	 เราพกัค้างอยูท่ีจ่งัหวดัปัตตานหีนึง่คนื	กอ็อกเดนิทางเพือ่ 
ไปต่อรถและแวะค้างอีกคืนในอ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	ก่อน 
มุ่งหน้าสู่จุดหมายต่อไปของการออกส�ารวจในครั้งนี้	--	จังหวัดสตูล  
สาเหตสุ�าคญัอย่างหนึง่ทีท่�าให้เราเลอืกมาส�ารวจทีน่ี	่เป็นเพราะสตลู 
ไม่ได้มีสถานะเหมือนจังหวัดทางผ่าน	 แต่เป็นเสมือนจังหวัดปลาย 
ทาง	ที่ต้องตั้งใจเท่านั้นจึงจะมาถึงได้	ข้อมูลที่เรามีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับ 
ภาพยนตร์ของจงัหวดันีก้ย็งัมค่ีอนข้างน้อย	และยงัไม่เคยมกีารลงมา 

ส�ารวจเลยสักครั้ง	จากข้อมูลที่มีเราแค่พอทราบว่าที่นี่เคยมีโรงหนัง 
อยู่อย่างน้อย	 ๆ	 ก็สองแห่งในตัวอ�าเภอเมืองสตูล	 แต่ว่าปัจจุบันทั้ง 
จงัหวดัไม่มโีรงภาพยนตร์หลงเหลอือยูเ่ลย	ถ้าคนสตลูอยากดหูนงัใน 
โรงใกล้ที่สุดน่าจะเป็นที่หาดใหญ่
	 วันที่เรามาถึงคือวันอาทิตย์ที่	๒๖	สิงหาคม	พ้นจากช่วง 
สัปดาห์ของเทศกาลฮารีรายอพอดี	 แต่ว่าคนที่นี่จะเรียกกันว่าฮารี- 
รายา	ซึง่การใช้ภาษาของทีน่ีจ่ะแตกต่างไปจากทีส่ามจงัหวดัชายแดน 
นดิหน่อย	ส�าหรบัวนัแรกเราเริม่ต้นด้วยการเดนิทางไปยงัพพิธิภณัฑ- 
สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล	 หรือคฤหาสน์กูเด็น	 ส�ารวจดูไม่พบร่อง 
รอยอะไรที่พอจะเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เลย	แต่ก็ยังพอจะได้ข้อมูล 
เกี่ยวกับสถานที่ต้ังของโรงภาพยนตร์เก่าทั้งสองแห่งในตัวอ�าเภอ 
เมืองจากเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์	
	 ๒๗	 สิงหาคม	 เราออกเดินทางไปที่ส�านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดสตูล	 ได้พบกับคุณสุชาดา ทุ่งหว้า	 ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
โรงหนังเก่าในจังหวัดสตูลจริง	ๆ	ทั้งหมดน่าจะมีอยู่อย่างน้อย	ๆ	ก็ 
๗	แห่ง	ทัง้ในอ�าเภอเมอืง	อ�าเภอละง	ูและอ�าเภอทุง่หว้า	ก่อนแนะน�า 
ให้เราได้ไปพบกับอาจารย์บุญเสริม ฤทธาภิรมย์ ปราชญ์วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น	เพื่อสอบถามข้อสงสัยและรายละเอียดต่าง	ๆ	เพิ่มเติม	เมื่อ 
พบกัน	 ท่านได้เล่าเรื่องราวต่าง	 ๆ	 ในอดีตของจังหวัดสตูล	 เกร็ด 
ประวัติศาสตร์	 ศาสนา	 ภาษา	 ไปจนถึงเรื่องของการแต่งกายและ 
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เดินทางสู่เมืองสงบ 
ตอนจบที่จังหวัด

หลังภารกิจกู้หนัง  
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ไปดูหนังกันไหม

รายได้ของคนที่นี่	ท่านมีบ้านเกิดอยู่ที่พัทลุง	แต่มาอยู่ที่สตูลนี้ตั้งแต่ 
ปี	พ.ศ.๒๕๑๒	ก่อนมาอยูท่ีส่ตลูท่านยงัเคยท�างานทีภ่เูกต็อยูห่ลายปี	 
สอนหนงัสอือยูท่ีโ่รงเรยีนหงษ์หยกบ�ารงุ	ซึง่เป็นโรงเรยีนประถม	เคย 
ได้สอนเดก็หญิงคนหนึง่ทีต่่อมาโศกนาฏกรรมในชวีติของเธอได้กลาย 
เป็นต�านาน	 ท�าให้คนทั่วไปรู้จักสะพานสารสินในฐานะเป็นสะพาน 
รัก	 เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอาจารย์บุญเสริมบอกว่ายังเสียใจ	ที่ตอน 
นั้นได้แค่เพียงสอนภาษาอังกฤษ	 แต่ไม่มีโอกาสได้สอนวิชาความรัก 
และการใช้ชวีติ	เธอจงึเลอืกแก้ปัญหาด้วยวธิกีารนัน้	นอกจากนีท่้าน 
ก็ยังได้เล่าเรื่องของโรงหนังทั้งที่จังหวัดภูเก็ตและพัทลุงเผื่อให้พวก 
เราได้เก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไปอีกด้วย
	 ลาจากอาจารย์บุญเสริม	 เราก็พร้อมแล้วที่จะออกตาม 
หาโรงหนังเก่าทั้ง	 ๗	 แห่งของจังหวัดสตูลในอดีต	 หน่วยกู้หนังขอ 
ชวนท่านผู้อ่านร่วมเดินทางไปกับเรา	 ด้วยภาษามาเลย์ท่ีได้มาจาก 
พนักงานเสิร์ฟร้านโรตี	ผู้เป็นนักศึกษาจากกัวลาลัมเปอร์ว่า...

 “Pergi Tegak Wayang? “ (เปอยี-เตง๊อก-วายัง)  
 “ไปดูหนังกันไหม”

	 จุดแรก	เราพาท่านมาที่อ�าเภอเมืองสตูล	ออกเดินทางมุ่ง
หน้าไปยังที่ตั้งเดิมของโรงภาพยนตร์นิวสตูล--โรงภาพยนตร์แห่ง 
แรกของจังหวัด	บุกเบิกกิจการโรงหนังมาตั้งแต่ก่อนปี	พ.ศ.	๒๕๐๐	 
ในปัจจุบันตัวอาคารได้ถูกร้ือทิ้งไปแล้วแต่ยังไม่มีส่ิงก่อสร้างอะไร 
ขึน้มาแทนตวัโครงสร้างเก่า	เราจงึยงัคงเหน็ร่องรอยของช่องต่อแถว 
เข้าคิวซื้อตั๋ว	 และตัวห้องน�้าของโรงหนัง	 ที่ยังไม่ได้ทุบทิ้ง	 ผู้เป็น 
เจ้าของกิจการปัจจุบันหันไปประกอบธุรกิจรีสอร์ทและบังกะโล	 
บุคคลอื่น	ๆ	ที่เคยมีความข้องเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์หลายคนยังคง 
อาศยัอยูใ่นละแวกนัน้	โดยภายหลงั	เรามโีอกาสได้คยุกบัเจ้าของทาง 
โทรศัพท์	 ท่านบอกว่าน่าจะยังมีพัดลมที่เคยใช้ในโรงหนังเก็บไว้อยู	่ 

แต่ในที่สุดแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้พบกัน
	 ห่างจากวิกนิวสตูลไปไม่กี่กิโลเมตร	 บริเวณลานจอดรถ 
ด้านข้างโรงแรมสตลูธาน	ีในอดตีพืน้ทีต่รงนีเ้คยเป็นทีต่ัง้ของโรงหนงั 
อีกแห่งหนึ่ง	 คือวิกชาห์เจริญ	 สอบถามข้อมูลจากพนักงานของ 
โรงแรมทราบว่า	โรงหนงัและโรงแรมสตลูธานรีวมทัง้โรงแรมอดุมสขุ	 
มเีจ้าของคนเดยีวกนั	เราได้พบกบัคณุสมชาย องัศภุานชิ	ทายาทรุน่ 
ที่	 ๓	 ของตระกูลที่เริ่มต้นกิจการโรงหนังนี้มาตั้งแต่รุ่นคุณปู่	 ในชื่อ	 
“จ�าลองรามา” และเปลี่ยนมาเป็น	ชาห์เจริญ	ตามชื่อของ	ทับชาห์- 
เจ้าของที่ดินในรุ่นของคุณพ่อ	 สุดท้ายก่อนที่จะรื้อตัวโรงทิ้งเพื่อใช้ 
เป็นที่จอดรถของโรงแรมก็ยังได้ให้คุณคมน์ อรรฆเดช	เช่าท�ากิจการ 
อยู่พักใหญ่	 ทุกวันนี้คุณสมชายยังเก็บจอหนังขนาดใหญ่เอาไว้ใน 
โรงรถ	
	 วันต่อมา	๒๘	สิงหาคม	เราตกลงกันว่าจะเริ่มต้นจากจุด 
ที่อยู่ไกลจากตัวอ�าเภอเมืองที่สุดก่อน	 แล้วค่อยไล่ย้อนกลับเข้ามา		 
จึงไปเริ่มต้นกันที่โรงหนังทุ่งหว้า	อ�าเภอทุ่งหว้า	ที่ในอดีตเปรียบได้ 
ดังปีนังน้อย	มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจและการค้าค่อน 
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ข้างสูง	 ตัวอาคารโรงหนังปัจจุบันถูกทุบทิ้งไปแล้ว	 แต่ก็พอจะเห็น 
โครงสร้างได้อยู	่ยงัไม่มกีารสร้างอะไรใหม่ขึน้มาแทนที	่เก้าอีโ้รงหนงั 
ทีท่�าจากไม้หลมุพอ	ทกุวนันีถ้กูดดัแปลงเพือ่มาใช้ประโยชน์อย่างอืน่	
	 ถัดจากอ�าเภอทุ่งหว้าประมาณ		๒๕	กิโลเมตร	เรามาถึง 
ท่าเรอืปากบารา	ในอ�าเภอละง	ูบรเิวณนีเ้ป็นทีต่ัง้ของโรงหนงัเก่าอกี 
แห่งท่ีมีช่ือส้ัน	 ๆ	 ว่าโรงภาพยนตร์ดาว	 ปัจจุบันถูกดัดแปลงกลาย 
เป็นห้องเช่า	 ตัวอาคารสีเหลืองมองเห็นได้เด่นชัด	 เราได้พบกับคุณ 
ไพบาย อิสสุริยะ หรือ	พี่บาย	เจ้าของวิกดาว	พี่บายมีพี่ชายเป็นนัก 
พากย์	 ก่อนจะมาเป็นเจ้าของโรงหนัง	 ได้เริ่มต้นต้ังแต่เป็นเช็คเกอร ์
ของโรงภาพยนตร์เฉลิมตรัง	ในจังหวัดตรัง	เดินสายไปกับหนังทั่วทั้ง 
ภาคใต้	แม้แต่หนงัของศรกีรงุ	พีบ่ายบอกว่าเถ้าแก่ของกย็งัเอาลงมา 
ให้ได้ฉายกัน	จากนั้นก็เริ่มขยับขยายมาท�าธุรกิจบริการหนังเร่	ก่อน 
มองเห็นลู่ทางได้มาเปิดโรงภาพยนตร์อยู่ในบริเวณท่าเรือปากบารา	 
ตั้งแต่สมัยที่ยังต้องปั่นไฟใช้กันเอง	 โดยเร่ิมจาการล้อมผ้าฉายหนัง	 
เอาไม้มะพร้าวมาท�าเก้าอี้ให้คนนั่ง	 ใช้ชื่อว่า	กุสุมาฟิล์ม จนได้ที่ดิน 
อีกผืนใกล้	ๆ	กันจึงสร้างโรงภาพยนตร์เป็นตัวอาคารถาวรขึ้น	ตั้งชื่อ 

ว่าโรงภาพยนตร์ดาว	 ซึ่งมาจากชื่อของลูกสาว	 โดยขึ้นป้ายให้ค�าว่า		 
โรงภาพยนตร์	ตัวเล็ก	ๆ	ค�าว่า	ดาว	ตัวใหญ่	ๆ		
	 พี่บายได้เล่าถึงสาเหตุที่เลือกท�าเลนี้ไว้อย่างน่าสนใจ	 ว่า 
ในสมัยที่ยังท�าธุรกิจเร่หนัง	ช่วงตั้งแต่ขึ้น	๑๐	ค�่า	ไปจนถึงวันแรม	๒	 
ค�่า	 ซึ่งเป็นช่วงคืนเดือนหงาย	 พระจันทร์จะสว่างไสว	 ซึ่งท�าให้ไม่ 
สามารถหาปลาได้	ชาวเรือจึงมีเวลาหยุดพักผ่อนหนึ่งสัปดาห์เต็ม	ๆ	 
บางคนร่อนเร่มาจากต่างถิน่	กนินอนอยูใ่นเรอื	ทัง้เดอืนได้หยดุขึน้ฝ่ัง 
แค่ช่วงนีช่้วงเดยีว		ประกอบกบัช่วงนัน้	หนงัยงัถอืว่าเป็นความบนัเทงิ 
ที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุด	 บริเวณท่าเรือปากบาราแห่งนี้จึงเป็น 
แหล่งที่เหมือนท�าเลทองท�ารายได้ให้กับพ่ีบายได้อย่างเป็นกอบ 
เป็นก�า	โดยในช่วงปี	พ.ศ.๒๕๒๒	นั้น	หนังควบ	๒	เรื่อง	ราคาอยู่ที่	 
๕	บาท
	 จากวิกดาว	 เรามีคิวไปพบกับ	 โกตี๋	 หรือคุณสุนทร 
ศรีโภคาสัย	 แห่งโรงภาพยนตร์ศรีเวียง	 อีกหนึ่งโรงหนังเก่าของ 
อ�าเภอละงู	ปัจจุบันกลายเป็นตลาด	อยู่เยื้อง	ๆ 	กับสถานีต�ารวจภูธร	 
โดยเราได้ค�าแนะน�าเพิม่เตมิพีบ่ายว่า	ท่านยงัคงเกบ็เครือ่งฉายเอาไว้ 
เป็นอย่างดี	 ซึ่งหลังจากที่เราได้พบและพูดคุยกับท่าน	 ก็ทราบว่า 
โรงภาพยนตร์ศรเีวยีงแห่งนี	้เป็นหนึง่ในโรงภาพยนตร์รุน่แรก	ๆ 	ของ 
จังหวัดสตูล	 ร่วมสมัยอยู่ในรุ่นเดียวกันกับวิกนิวสตูลและโรงหนัง 
ทุง่หว้า	โกตีเ๋ป็นคนทีช่อบและรกัในงานศลิปะ	ท่านเริม่จากหนงัตะลงุ	 
แล้วจงึหนัมาสนใจในภาพยนตร์	จนเริม่ออกเร่ฉายหนงั	แตกต่างจาก 
พี่บายตรงที่ยุคสมัยของโกตี๋ยังไม่มีถนน	ท่านจึงได้แล่นเรือออกไปเร่ 
ฉายหนังตามเมืองและเกาะต่าง	ๆ 		ที่มีผู้คนอยู่อาศัยภายในฝั่งทะเล 

ค�าบรรยายภาพ :	(๑)	คฤหาสน์กูเด็น--พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	จังหวัดสตูล	

(๒)	พี่สุชาดา	ทุ่งหว้า	วัฒนธรรมจังหวัดสตูล	(๓)	อ.บุญเสริม	ฤทธาภิรมย์	และ

ทีมงานหน่วยกู้หนัง	(๔)	วิกนิวสตูลในปัจจุบัน	(๕)	วิกชาห์เจริญ--ลานจอดรถ

ด้านข้างโรงแรมสตูลธานี	(๖)	คุณสมชาย	ทายาทวิกชาห์เจริญ	(๗)	พี่ไพบาย

อิสสุริยะ	วิกดาว	(๘)	ตัวโครงสร้างของโรงหนังทุ่งหว้า	(๙)	โรงภาพยนตร์ดาว

๘

๙

๖ ๗

๗



อันดามัน	ทั้งเกาะไข่	เกาะบุโหลน	ฯลฯ	จนได้มาเปิดโรงภาพยนตร์ 
เป็นของตัวเองในที่สุด	 ซึ่งในสมัยน้ันจากตัวอ�าเภอละงู	 ต้องบุกป่า 
ฝ่าดงไปบุค๊หนงัถงึอ�าเภอหาดใหญ่	ใช้เวลาเดนิทางไปกลบัเป็นวนั	ๆ 	 
ก่อนจากโกตี๋ยังหยิบเอาใบปิดส่วนหน่ึงที่เก็บเอาไว้	 และล้อฟิล์ม 
๓๕	 มม.	 ขนาดใหญ่ออกมาให้พวกเราดู	 เป็นล้อที่เคยใช้ในการต่อ 
รวมฟิล์มหลาย	 ๆ	 ม้วนเข้าไว้ด้วยกัน	 เน่ืองจากใช้เครื่องฉายเพียง 
เครื่องเดียว	๓๕	มม.	เป็นยี่ห้อซินเกียว	ที่ท่านบอกว่านั่งรถไฟขึ้นไป 
ซื้อมาด้วยตัวเองจากย่านวรจักร	 ใกล้การประปาฯ	แม้นศรี	และยัง 
ได้เล่าถงึเก้าอีใ้นโรงหนงัศรเีวยีงทีเ่ป็นเก้าอีไ้ม้หลมุพอแถวยาว	แต่ว่า 
เพิง่บรจิาคให้กบัมสัยดิในละแวกใกล้เคยีงไปเมือ่ไม่กีปี่ทีผ่่านมานีเ้อง
	 ยังเหลืออีก	 ๒	 โรงภาพยนตร์ที่ต�าบลฉลุง	 ในเขตอ�าเภอ 
เมือง	คือโรงภาพยนตร์ฉลุง	หรือ	ฉลุงรามา	ที่ปัจจุบันถูกดัดแปลง 
ไปจนมองแทบไม่เหน็เค้าโครงของโรงหนงัเดมิอกีแล้ว	อกีแห่งคอืโรง 
ภาพยนตร์เฉลิมไทยที่อยู่ใกล้	ๆ	กัน	และเป็นเพียงแห่งเดียวเท่านั้น 
ที่ยังคงมีป้ายชื่อโรงหนังมองเห็นได้อย่างเด่นชัดว่า เ - ลิมไทย	พื้นที่ 
ด้านหน้ากลายมาเป็นร้านอาหาร	 แต่ตัวประตูทางเข้าออกโรงหนัง 
ดัง้เดมินัน้ยงัอยู	่รวมทัง้ชัน้วางและตูล้�าโพงของโรงหนงัทีย่งัคงตัง้อยู ่
ด้านข้างตัวประตู
	 จบจากภารกิจตามรอยโรงหนัง	 วันต่อมา	 พุธที่	 ๒๙	 
สิงหาคม	วันที่	๔	ของการอยู่ที่จังหวัดสตูล	ช่วงเช้าเราออกเดินทาง 
ไปยังส�านักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสตูล	 ตามค�ายืนยัน 
ของอ.บุญเสริม	 ว่าที่น่ีเคยมีการใช้ฟิล์มภาพยนตร์เป็นสื่อการเรียน 
การสอนแน่นอน	 เมื่อไปถึงและสอบถามข้อมูล	 ก็ทราบว่าที่นี่เคยมี 
ฟิล์มเก็บไว้จริง	แต่ปัจจุบันไม่ได้มีการเก็บไว้แล้ว	เราจึงได้แค่เห็นตัว 
อาคารที่เคยใช้เป็นสถานที่เก็บฟิล์ม	ช่วงบ่าย	เราเดินทางไปรับมอบ 
ใบปิดและเก้าอี้เสริมของโรงภาพยนตร์นิวสตูล	จากคุณอุไร ประสี- 
ระเตสัง	เนื่องจากคุณแม่สามีของท่านเคยท�างานในโรงหนังแห่งนี้		

	 วนัรุง่ขึน้เราออกไปส�ารวจข้อมลูจากส�านกังานสาธารณสขุ 
จังหวัดสตูล	 ซึ่งเคยใช้ฟิล์มเป็นสื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์	 และก็ 
อาจจะยงัมฟิีล์มเกบ็ไว้อยู	่แต่ทางเจ้าหน้าทีต้่องขอเวลาท�าการส�ารวจ 
ตรวจสอบดูเสียก่อน	 ในวันเดียวกันนี้โกตี๋ได้โทรศัพท์มาแจ้งว่าจะ 
มอบเครื่องฉายและชุดเครื่องขยายเสียงให้	 เราจึงรีบเดินทางไปพบ 
ท่านที่อ�าเภอละงูทันที	เมื่อไปถึงพบว่าเป็นเครื่องฉาย	๑๖	มม.	ยี่ห้อ	 
RCA	และเครือ่งขยายเสยีงยีห้่อประดษิฐ์เจรญิ	นอกจากนีโ้กตีย๋งัใจด ี
มอบเครื่องฉายสไลด์	และใบปิดภาพยนตร์บางส่วน	รวมถึงล้อฟิล์ม	 
๓๕	 มม.	 ขนาดใหญ่อันนั้นให้พวกเรามา	 โกตี๋บอกว่าถือเป็นการ 
ทดแทนที่ไม่ได้เก้าอี้โรงหนังกลับไป	 เราแสนซาบซึ้งใจได้แต่บอก 
ตัวเองว่าจะต้องน�าของที่โกตี๋ให้ไว้กลับมาท�าให้เกิดประโยชน์ให้ได ้
มากที่สุดเท่าที่สุดความสามารถจะท�าได้
	 ๓๑	 สิงหาคม	 วันสุดท้ายของภารกิจลงใต้ในครั้งนี้	 เรา 
เลือกไปส�ารวจห้องสมุดประชาชน	 แต่ก็ต้องผิดหวัง	 เมื่อไม่พบว่าม ี
อะไรที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์อยู่เลย	 เวลาที่เหลือเราจึงใช้จัดการ 
ธุระต่าง	 ๆ	 ให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับศาลายาในเวลา 
เย็น
	 ปฏิบัติการกู้หนังด่วนยะลาครั้งนี้จึงจบลง	 พร้อมกับการ 
ได้พดูคยุกบัผูค้นมากมาย	ซึง่ล้วนพดูเป็นเสยีงเดยีวกนัอย่างน่าใจหาย 
ว่า	ยุคสมัยของโรงภาพยนตร์จบไปอย่างถาวร	ในช่วงที่ความบันเทิง 
รูปแบบใหม่ของสมัยนั้นอย่างวิดีโอ	 เริ่มได้รับความนิยมอย่างแพร่ 
หลาย	ในสมัยเมื่อเกือบ	๒๐	ปีก่อน	จนคนเริ่มจะค่อย	ๆ	มองไม่เห็น 
คุณค่าของโรงภาพยนตร์	 เช่นเดียวกับทุกวันนี้	 ที่เมื่อมีสื่อดิจิทัล 

ขอให้หนังคุ้มครองทุกท่านเทอญ

ค�าบรรยายภาพ :	(๑)	วกิเฉลมิไทย	(๒)	รบัมอบเก้าอีเ้สรมิวกินวิสตลู	(๓)	รบัมอบ

เครื่องฉายและอุปกรณ์จากโกตี๋	(๔)	ใบปิดกัปตันเรือปู

๓

๒

๑

๘



รูปแบบใหม่	 ๆ	 เกิดขึ้นมามากมายเพ่ือสนองตอบความต้องการที ่
หลากหลาย	ผู้คนก็เริ่มที่จะมองไม่เห็นถึงคุณค่าของฟิล์มภาพยนตร์
	 และถึงแม้จะไม่อาจทราบได้ว่ายังมีคนมองเห็นคุณค่า 
ของฟิล์มภาพยนตร์อยู่อีกหรือไม่	 เราขอยืนยันว่า	 เม่ือมาถึงหอ 
ภาพยนตร์	 ฟิล์มภาพยนตร์ทุกม้วนจะได้รับการอนุรักษ์ดูแลอย่างดี 
ทีส่ดุ	เพือ่ให้พร้อมส�าหรบัใช้งานได้เสมอ	เผือ่ว่าวนัใดในภายภาคหน้า 
อาจมีคนท่ีเห็นคุณค่าผ่านมาขอชม	 เช่นเดียวกัน	 สิ่งเก่ียวเนื่องกับ 
ภาพยนตร์ทุกชิ้น	 จะได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดเพื่อจะธ�ารงไว ้
ซึง่คณุค่า	และอยูเ่พือ่ยงัให้เกดิปัญญาแก่ทกุผูท้กุคนไปจนตราบนาน 
เท่านาน
	 ในโอกาสนี้ทีมงานหน่วยกู้หนังก็ต้องขอกล่าวค�าว่าสวัสดี 
ปีใหม่กบัทกุท่าน	และขออนญุาตส่งต่อค�าอวยพรจากคณุโดม สขุวงศ์  
ว่า	ขอให้หนังคุ้มครองทุกท่านเทอญ

หมายเหตุ : ข้อผิดพลาดจากจดหมายข่าวฉบับที่แล้ว  ภาพถ่ายของโรง 
ภาพยนตร์สหมิตร ลงข้อความก�ากับไว้ว่าเป็นบริเวณปากอุโมงค์ปิยะมิตร  
ทีถ่กูต้องคอื บรเิวณปากอโุมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ  จึงเรยีนมาเพือ่ขออภยัใน
ความผิดพลาด

๔

ÃŒÍÂàÍç´
	 เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่๒๐	ธนัวาคมทีผ่่านมา		หลงัจบจากภารกจิลงใต้		หน่วย 
กู้หนังก็ได้มีโอกาสเดินทางไกลอีกครั้ง	 คราวนี้เปลี่ยนเส้นทางไปสู่ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ	เมื่อเราได้รับการติดต่อขอบริจาคฟิล์มภาพยนตร์จากคุณชยุต	ลิ้มพงศ์ธร	 
บุตรชายของคุณเกษม	 และ	 คุณสันทัด	 ลิ้มพงศ์ธร	 ผู้เคยด�าเนินกิจการดาวรุ่ง 
ภาพยนตร์	อดีตหน่วยบริการหนังที่ส�าคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด	เมื่อประมาณ	๔๐	ปี 
ที่แล้ว	 โดยคุณป้าสันทัดเล่าให้ฟัง	 ได้รับการชักชวนจาก	 โกญจนาท	 นักพากย์ผู้ม ี
ชือ่เสยีงทางแถบภาคอสีาน	ให้มาเปิดบรกิารเช่าหนงั	เริม่ต้นจากรถบรกิารสองหน่วย	 
จนถึงวันที่ผู้นิยมมากที่สุด	 เคยมีถึงห้าหน่วย	 ด้วยเหตุนี้	 ดาวรุ่งภาพยนตร์จึงมีของ 
ส่งมอบให้กับหน่วยกู้หนังเป็นจ�านวนมาก	 นอกจากฟิล์มภาพยนตร์	 จ�านวน	 ๗๓	 
กระเป๋าแล้ว	 ยังมีจอฉายหนังกลางแปลงและอุปกรณ์เสียงที่ใช้กับรถฉายหนังเร่อีก 
ด้วย	นับเป็นภารกิจใหญ่ส่งท้าย	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	ของเรา

๙



	 ผมเป็นเด็กเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 ไม่ก่ีปี	 
เรยีกแบบฝรัง่ว่าเกดิในยุคฟิฟตี	้	ซึง่ว่ากนัว่าเป็นยุคทีเ่ดก็เกดิ 
มากทั่วโลก	 อย่างที่เรียกกันว่ายุคเบบี้บูม	 คือ	 มีเด็กแห่มา 
เกิดกันมากเพราะคนตายเป็นผีระหว่างสงครามมาก	 หรือ 
เพราะหลังสงครามแล้ว	ผัวเมียก็มีกะจิตกะใจมีลูกมีเต้ากันก็
ไม่รู้
	 ที่จริง	 เบบี้บูม	 เกิดมาพร้อมกับการมาของโทรทัศน์	 แต่ 
โทรทัศน์เมื่อเกิดใหม่	ๆ	ยังเป็นของฟุ่มเฟือยแพงหูฉี่	จนคนธรรมดา 
ยังไม่มีสิทธ์ิเป็นเจ้าของ	 กว่าโทรทัศน์จะบูมก็เข้ายุคเซเวนต้ีและ 
เอจตี้เข้าไปแล้ว	ดังนั้นหนังหรือภาพยนตร์	จึงยังเป็นมหรสพสามัญ 
ที่ครองโลกอยู่มาต้ังแต่ยุคเทว็นตี้	 หรือก่อนสงครามโลกครั้งที่	 ๑ 
ด้วยซ�้า
	 เดก็ยคุผมจงึโตมากบัโรงหนงั		ดอูะไรกไ็ม่สูด้หูนงั	อกีอย่าง 
หนึ่งผมเป็นเด็กต่างจังหวัด	 ถึงไม่ได้อยู่บ้านนอก	 เพราะอยู่แต่ใน 
ตัวเมืองหรือตลาด	 จึงมีโอกาสดูหนังที่วิกหรือโรงใกล้	 ๆ	 บ้านได้ 
ประจ�า	 ไม่เหมือนเด็กบ้านนอก	 ซึ่งไม่มีโรงหนังข้างบ้าน	 จะดูกันท ี
ต้องเดินทางเข้าไปในเมือง	ต้องเสียค่ารถค่ารา	ค่ากิน	จึงไม่อาจไปดู 
กันได้บ่อย	 ๆ	 ที่วิเศษสุด	 ก็คือ	 รอให้พวกหนังขายยาเร่มาฉายหนัง 
กลางแปลงให้ดู	ซึ่งไม่ได้มีให้ดูทุกคืน
	 ถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กในเมือง	 มีโรงหนังให้ดูประจ�าใกล้ 
บ้านและโรงหนังในต่างจังหวัดเขาเปลี่ยนโปรแกรมไว	ปกติสองวัน 
สามวันก็เปลี่ยนแล้วไม่ยืนโรงฉายนานเป็นหลายอาทิตย์หรือเป็น 
แรมเดือนเหมือนโรงหนังช้ันหน่ึงในกรุงเทพแต่ก็ใช่ว่าเราจะได้ไป 
ดูหนังกันทุกโปรแกรมเพราะเด็ก	 ๆ	 จะไปดูเองที่โรงไม่ได้ต้องมีพ่อ 
แม่หรือผู้ใหญ่กว่าไป	ไม่อย่างนั้นก็จะเป็นเด็กหน้าโรงหนัง		ซึ่งเขาใช้ 
เรียกเด็กซนหรือเกเร	 ที่มักชุมนุมเล่นเกะกะกันหน้าโรงและคอย 
แอบลักเข้าโรงหนังฟรี	ๆ	

	 โอกาสที่เด็ก	ๆ	จะได้ไปดูหนังที่โรง	นอกจากที่ผู้ปกครอง 
จะพาไปดูแล้ว	นาน	ๆ 	ทีก็จะมีโอกาสที่ทางโรงเรียนพาไปดู	บางครั้ง 
ยกชั้นไป	บางครั้งก็ยกโขยงไปกันทั้งโรงเรียน	ซึ่งมักจะเป็นวาระที่มี 
หนังเรื่องใหญ่พิเศษ	 หรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติ 
บ้านเมืองหรือไม่ก็ศาสนา	เช่น	บัญญัติสิบประการ องคุลีมาล	หรือ 
หนังครอบครัว	เช่น สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด	อะไรอย่างนี้
	 ตัวผมเอง	 จ�าได้ว่าเกิดมาได้ดูหนังในโรงครั้งแรกในชีวิต	 
เมื่อเป็นเด็กเรียนอนุบาล	คุณครูพากันชักแถวไปดูหนังที่โรงหนัง	คง 
ไม่รู้หรอกว่าไปดูอะไร	แต่จ�าได้ฝังใจว่าเข้าไปในโรงมืด	ๆ		เห็นภาพ 
ใหญ่โตบนจอและตื่นตากับภาพคนโยนลูกกลม	ๆ	วิ่งหมุน	ๆ	ไป	ไป 
โดนคนนั่งอยู่ตกน�้าแล้วเด็ก	ๆ	หัวเราะกันใหญ่
	 อกีวาระหนึง่ทีโ่รงเรยีนจะพาเดก็นกัเรยีนไปดปูระจ�าปี	ก็ 
คือ	ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ซึ่งเป็นหนังที่เด็ก	ๆ 	และคนไทยเฝ้าคอย 
กันทุกปี
	 ดังนั้นทุกคร้ังที่เด็ก	 ๆ	 ได้ไปดูหนังที่โรงจึงเป็นเวลาท่ี 
แสนสุขที่จดจ่อรอคอยที่สมหวัง	 โดยเฉพาะถ้าหนังโปรแกรมน้ัน 
สนุก	เราก็รู้สึกใจหายเมื่อหนังจบเห็นตัวหนังสือขึ้นบนจอว่าอวสาน 
หรือจบ	อย่างที่พูดเล่นกันว่า	แจ๋วหลบ	แล้วก็ต้องลุกยืนเคารพเพลง 
สรรเสริญพระบารมีที่โรงหนังเปิดจากแผ่นเสียง	ซึ่งเด็ก	ๆ	มักเรียก 
ว่าเพลงข่าววอ	 และฉายกระจกพระบรมสาทิศลักษณ์ของพระเจ้า 
แผ่นดิน	ช่วงนี้ช่างเป็นเวลาที่แสนอาลัยเสียดายที่แจ๋วหลบและต้อง 
กลับบ้าน	เพลงจวนจบโรงหนังก็เปิดไฟสว่าง	
	 ความสนุกหรรษาส�าหรับเด็กอย่างผม	 นอกเหนือไปจาก 
การดูหนัง	ก็คือ	การได้ไปเที่ยวงานประจ�าปีต่าง	ๆ	ของจังหวัด	ซึ่งดู 
เหมอืนมกีนัอยูเ่ป็นระยะตลอดปี	เป็นงานชนดิมกีารออกร้านขายของ 
สารพัด	และชุมนุมมหรสพ	ได้แก่	งานบุญเดือนสิบ	งานกาชาด	งาน 
วันชาติ	 หรืองานรัฐธรรมนูญ	 ในงานเหล่านี้จะต้องมีหนังฉายเสมอ	 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

โดม สุขวงศ์

๑๐

ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารวิกสยาม 
ฉบับปฐมฤกษ์ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒

	 หลังจากเขียนเล่าเรื่องราวการดูหนังในวันปีใหม่ไว้ในบทความนี้	เมื่อ	๓	ปีที่แล้ว		คืนวันส่งท้ายปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	ที่ผ่านมา	คุณโดม	 
สุขวงศ์	ก็ได้ริเริ่มน�ากิจกรรมฉายหนังโต้รุ่งคืนวันขึ้นปีใหม่กลับมาอีกครั้ง	ณ	โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	โดยเริ่มฉายมาราธอนตั้งแต่ช่วงเย็น 
ของวันท่ี	 ๓๑	 ธ.ค.	 ๒๕๕๕	 ไปจนถึงเช้ามืดของวันที่	 ๑	 ม.ค.	 ๒๕๕๖	ทั้งยังเพิ่มกิจกรรมพิเศษ	 น�าชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยรอบหลัง 
เที่ยงคืน	และท�าบุญตักบาตรร่วมกันในเช้าแรกแห่งปี	ถือเป็นบทบันทึกหน้าใหม่ของหอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)



บางทีก็มีทั้งหนังท่ีล้อมผ้าหรือทางมะพร้าวเป็นร้ัวและเก็บค่าเข้าดู 
กับหนังกลางแปลงดูฟรีของหน่วยราชการซ่ึงมักมีแต่หนังข่าวและ 
สารคดี	ซึ่งเด็ก	ๆ	มักเบื่อ
	 วันเดก็แห่งชาต	ิซึง่ดเูหมอืนจะเป็นวนัหนึง่ในเดอืนตลุาคม 
ไม่ใช่วันเสาร์ท่ีสองของมกราคมอย่างปัจจุบัน	 เป็นวันที่เด็ก	 ๆ	 เรา 
เป็นใหญ่	 โรงหนังในจังหวัดฉายหนังรอบพิเศษตอนเช้าให้เด็กเข้าด ู
ฟร	ีต้องแย่งกนัเข้าแทบตายเพราะเดก็มากนัเตม็ดใีจได้ดหูนงัฟร	ีแต่ 
บางทกีผ็ดิหวงัเตม็ท	ีเพราะโรงหนงัดนัขดุเอางิว้	ขาว-ด�า	พดูและร้อง 
ภาษาจีนอะไรก็ไม่รู้เรื่องมาให้เด็กดู	ท�าไปได้
	 วันปีใหม่ธรรมดา	 เป็นวันที่ทุกคนมีความเบิกบานยิ้มรับ 
ความสุขกันทั้งประเทศตั้งแต่ช่วงใกล้จะสิ้นปี	 โดยเฉพาะจะสนุก 
สุขสันต์กันสุดเหวี่ยง	 ในวันส่งท้ายปีเก่าและรับปีใหม่	ส�าหรับผมใน 
วัยเด็กที่ต่างจังหวัดดูเหมือนว่า	 โรงหนังในโปรแกรมปีใหม่ไม่ได้มี 
อะไรพิเศษเลย	 เพราะกิจกรรมที่โรงเรียนและที่บ้านพิเศษกว่า	 ที่ 
โรงเรยีนจะจดัก่อนวนัส่งท้ายปีให้เดก็	ๆ 	เอาอาหารไปกนิเลีย้งกนั	ไม่ 
ต้องเรยีนหนงัสอื	เอาของขวญัไปจบัฉลากแลก	ส.ค.ส.	กนั	และมกีาร 
แสดงของนักเรียนชั้นต่าง	ๆ
	 ส่วนที่บ้านผมรู้สึกว่าพิเศษกว่าทั้งหมด	มีเลี้ยงอาหารกัน	 
มีญาติมิตรมาหาสู่พ่อผมเป็นข้าราชการ	 ชอบเล่นดนตรีไทย	 ทุกวัน 
ส่งท้ายปีใหม่จะตัง้วงเล่นดนตรกีนักบัเพือ่นข้าราชการ	มอีาหารมขีนม
พิเศษกินกันตลอดเวลา	กว่าจะเลิกราก็ดึกดื่นหรือขึ้นปีใหม่ไปแล้ว
	 ผมไม่มีความทรงจ�าเกี่ยวกับโรงหนังในวันปีใหม่สมัย 
เด็ก	ๆ	แต่เมื่อมาอยู่กรุงเทพเป็นชาวกรุงในยุคซิกตี้และเซเวนตี้	 ได้ 
เหน็ว่าโรงหนงัในกรงุเทพมธีรรมเนยีมต้องแข่งกนัจดัโปรแกรมพเิศษ 
รบัปีใหม่ด้วยการจดัหนงัเรือ่งพเิศษคอื	หนงัดงัทีค่นรอคอยด	ูหรอืถ้า 
หนังไทยก็เป็นหนังที่เขาจองโปรแกรมปีใหม่ไว้	 ซึ่งรับประกันว่าจะ 
ต้องเป็นหนังฟอร์มดีจริง	 ๆ	 เพื่อแย่งคนดูเป็นธรรมเนียม	 เช่นเดียว 
กบัการจดัโปรแกรมเทศกาลตรษุจนี	เพราะเป็นเทศกาลทีค่นจบัจ่าย 
ใช้สอยและออกเที่ยว	ดูการละเล่นและกินดื่มกันเต็มที่	
	 ข้อพเิศษของโปรแกรมหนงัปีใหม่กค็อื	ในวนัส่งท้ายปีใหม่ 
และรับปีใหม่	 บรรดาโรงหนังชั้นหนึ่งจะจัดฉายหนังรอบพิเศษเรียก 
กันว่า	ฉายโต้รุ่ง	คือ	หลังเที่ยงคืนแล้วจะมีรอบตีหนึ่งหรือตีสองและ 
รอบตีสี่	ตีห้า	ส�าหรับคอหนังนักเที่ยวที่ไม่กลับบ้าน	ซึ่งมักจะไปดูกัน 

เป็นกลุ่ม	บางทีก็วิ่งรอกดูสองสามโรงต่อกัน
	 ผมเอง	 เคยไปดูหนังโต้รุ่งปีใหม่กับเขาครั้งหนึ่งที่โรงหนัง 
แถวสยามสแควร์ยุคเซเวนต้ีเพราะอยากได้ประสบการณ์	 แต่ไม่ 
ประทับใจอะไรนัก	 เพราะดูเหมือนเป็นระยะขาลงของธรรมเนียม 
หนังโต้รุ่งแล้ว	 หนังที่โรงจัดโปรแกรมปีใหม่ระยะนั้น	 แทนที่จะคัด 
หนังดีเด่นพิเศษมา	กลับเอาหนังสั่ว	ๆ	มาฉาย		อาจจะเป็นเพราะว่า 
หลงั	ๆ 	นัน้	พวกดหูนงัโต้รุง่เป็นพวกไม่รูจ้ะไปไหนแล้ว	เอาหนงัอะไร
ให้ดูมันก็ต้องดู
	 พวกนักเที่ยวตัวจริงเขามีทางเลือกอื่น	ๆ	เช่น	คาเฟ่	เธค	
สวนสนุก	 และการเดินทางออกต่างจังหวัดหรือต่างประเทศไปโน่น	
และเวลานั้นโทรทัศน์ก็เริ่มบูมแล้ว	 ใน
กรุงเทพมีตั้งหลายช่อง	 แต่ละช่องแข่งกัน	
จัดรายการพิเศษส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่และ
แข่งกับโรงหนังโดยปริยาย
	 นอกจากนี้ระยะนั้น	 พวกโรง 
หนังนิยมจัดฉายหนังพิเศษรอบมิดไนท์	 
ซึ่งมักเป็นหนังเอ๊กซ์เอ ๊กซ์หลอกล่อว่า 
ยังไม่ผ่านเซ็นเซ่อร์บ้าง	 การดูหนังรอบ 
พิ เศษหลังเที่ยงคืนจึงไม ่พิ เศษเท ่าไร 
แล้ว	 รอบที่ผมกับพวกสามสี่คนไปดูเป็น 
รอบตีสองแล้ว	 แต่ในโรงมีคนดูอื่น	 ๆ	 
โหรงเหรงนับนิ้วมือพอได้	ดูไปวังเวงไป
	 ไม ่ รู ้ ว ่ า ธ ร รม เนี ยมการจั ด 
รายการฉายหนังโต้รุ ่งรับปีใหม่	 มีมาแต่ 
เมื่อไรแต ่ เข ้ าใจว ่าน ่าจะเกิดขึ้นหลัง 
สงครามโลกครั้งที่ 	 ๒	 เคยเห็นโฆษณา 
แจ้งความในหนงัสอืพมิพ์	ปี	๒๔๙๕	ปรากฏ
ว่าโรงหนงัทีจ่ดัโปรแกรมโต้รุง่รบัปีใหม่	ต่าง
จัดรายการกันอย่างพิเศษคึกคักจริง	ๆ 	มีทั้ง
ดนตรีนักร้อง	 มีละครย่อย	 มีรีวิวหรือฟลอ
โชว์สลับกับหนัง	
 ผมไปดูหนังโต้รุ่งรับปีใหม่ในยุค
ตกต�่า จึงดูอะไร...สู้ไม่ดูหนังโต้รุ่งดีกว่า

ÈÃÕ¡ÃØ§

ศรีศาลายา

ภาพยนต์เสียง สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

๑๑



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

	 ความประทบัใจแรกของผมเกีย่วกบัการฉายหนงันัน้	ต้องย้อนกลบั 
ไปเมื่อ	๓๔	ปีก่อน	ในปี	พ.ศ.	๒๕๒๑	ตอนนั้นผมมีอายุประมาณ	๑๐	ขวบ	 
และพกัอาศยัอยูก่บัแม่เพยีงล�าพงัสองคนทีแ่ฟลตห้วยขวาง	จ�าได้ว่าวนันัน้เป็น 
วนัอาทติย์	ขณะทีผ่มก�าลงัไปเล่นกบั	กุง้	เพือ่นซีซ้ึง่อยูแ่ฟลตตดิกนั	กม็รีถหนงั 
ของสมาคมวางแผนครอบครวัเข้ามาจอด	และลงมอืขนอปุกรณ์ลงจากรถ	ทัง้ 
เสาไม้ไผ่	๒	ต้น	และจอภาพยนตร์ทีเ่ป็นผ้า	เหมอืนมมีนต์สะกดอะไรบางอย่าง 
ให้ผมยนืดเูขาท�างาน	ตัง้แต่น�าจอผ้ามาผกูตดิกบัเสาไม้ไผ่ด้วยเชอืก	ตอกเหลก็	 
ยึดเชือก	ตั้งจอ	ดึงให้ตรึง	ทดลองเปิดเพลง	และปล่อยแสงเข้าจอ	ตอนนั้นผม 
คิดในใจว่าถ้าเป็นหนังกลางแปลงที่รับฉายตามงานต่าง	 ๆ	 คงจะมีอุปกรณ ์
มากกว่านี้แน่นอน	
	 คืนนั้น	ผมได้ดูหนังช่วงประมาณ	๒	ทุ่ม	เป็นหนังเกี่ยวกับการคุม 
ก�าเนิด	ส่วนที่เป็นหนังเรื่องไม่ได้ดู	เพราะวันรุ่งขึ้นต้องตื่นไปโรงเรียน

๑๒



	 จากความประทับใจในคืนนั้น	เมื่อไปโรงเรียนในวันรุ่งขึ้น	 
ผมจงึไปขอกล่องลโิพวตินัดทีีร้่านแม่ค้ามา	๑	กล่อง	ตดัออกเป็นช่อง 
สี่เหลี่ยมด้านหน้าและด้านบน	 ใส่เทียน	 ๑	 เล่ม	 ภูมิใจมากเมื่อเห็น 
แสงออกมาเป็นช่อง	จงึตดักระดาษให้เท่ากบัช่องทีต่ดัไว้	เป็นรปูภาพ 
คน	 รูปภาพบ้าน	 และรูปภาพสัตว์ประมาณ	๕	 ภาพ	 แล้วน�ากลับ 
มาบ้านเพื่อฉายให้กลุ่มเพ่ือนท่ีแฟลตดู	 ฉายพร้อมบรรยายไปด้วย 
เพื่อน	ๆ	ต่างหัวเราะกันสนุกสนาน	จากเหตุการณ์ครั้งนั้น	ท�าให้	กุ้ง	 
เพื่อนซี้	ได้ขอเงินแม่ไปซื้อเครื่องฉายภาพสไลด์มา	๑	เครื่อง	ในภาพ 
สไลด์เป็นเรื่อง	 อะลาดินกับยักษ์ในตะเกียงวิเศษ	 กุ้งเรียกผมขึ้นไป 
เล่นเครื่องฉายนี้บนบ้านเขา	 เพราะแม่เขาไม่ยอมให้น�าออกมาเล่น 
ข้างนอก	 ผมได้ลองฉายภาพและพากย์ไปด้วย	 มีอยู่ภาพหนึ่ง	 เป็น 
ฉากที่อะลาดินดึงยักษ์ออกจากตะเกียง	 ผมก็พากย์โดยท�าเสียงให ้
เหมือนออกแรงมาก	

 “ฮึ่ม! ฮึ่ม! ...ขี้แตกแล้วโว้ย!” 

 เท่านั้นเอง	ทุกคนก็ระเบิดเสียงหัวเราะกันลั่นบ้าน	ท�าให้ 
ผมเกิดมีความสุขขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก
	 ตอนน้ันแถวห้วยขวางมีโรงหนังอยู่	 ๒	 โรง	 คือ	 โรงหนัง 
เพชรสยามและโรงหนังเฉลิมขวัญ	(โรงหลังเปิดกิจการไปแล้ว	เหลือ 
แต่ตัวโรง)	 วิธีการไปดูหนังของผมที่โรงเพชรสยาม	 คือ	 รออยู่ตรง 
บันไดทางขึ้นคอยมองว่าจะมีใครมาซื้อตั๋ว	แล้วสะกิดบอกเขาว่า	ขอ 
เข้าดูด้วยคนครับ	ซึ่งก็ได้ดูทุกครั้ง

	 บรเิวณหลงัโรงเรยีนเป็นศาลเจ้า	จะมหีนงัมาฉายบ่อยมาก	 
ก่อนเดินกลับบ้าน	 ผมจะต้องแวะมาดู	 วันไหนไม่มีหนังฉายก็จะดู 
ส�านักงานของหน่วยหนัง	 ซ่ึงบริเวณน้ีมี	 ๒	 หน่วย	 คือ	ห้วยขวาง 
ภาพยนตร์ และเทพจักรภาพยนตร์ ส่วนอีกหน่วยหน่ึงอยู่บริเวณ 
ดินแดง	ชื่อ ดินแดงภาพยนตร์ อย่างน้อยได้เห็นเครื่องฉาย	ได้เห็น 
เครือ่งเสยีง	ได้เหน็ล�าโพง	ซึง่ตอนนัน้เป็นตูส้ีเ่หลีย่มส�าหรบัตัง้ขึน้	ได้ 
เห็นแค่นี้ก็กลับบ้านอย่างสบายใจ	กินข้าวได้	นอนหลับ
	 พอจบ	ป.๖	 ก็มาสอบเข้า	 ม.๑	 ที่โรงเรียนกุนนทีรุทธา- 
รามวิทยาคม	ตอนนั้นยังอยู่บริเวณด้านหน้าวัด	ติดกับศาลาเผาศพ	 
เวลามีหนังมาฉายจะรู้	 เพราะได้ยินเสียงเหล็กจอกระทบกันดังมาก	 
นั่งเรียนไป	ใจก็อยากจะให้เลิกเรียนเร็ว	ๆ 	เพื่อจะได้แวะไปดูว่าวันนี้ 

มีหนังเรื่องอะไรมาฉาย	 
เป็นหน่วยหนงัของบรกิาร
อะไร	 ส่วนใหญ่หนังที ่
ฉายจะเป็นหนังจีนและ 
หนังไทย	 ส่วนทางด้าน 
ข้างของโรงเรียนเปิด 

วิธีการไปดูหนังของผมที่โรงเพชรสยาม คือรออยู่ตรงบันไดทางขึ้นคอยมอง

ว่าจะมีใครมาซื้อตั๋ว แล้วสะกิดบอกเขาว่า ขอเข้าดูด้วยคนครับ ซึ่งก็ได้ดูทุกครั้ง

เป็นตลาดสด	 มีหนังกลางแปลงมาฉายทุกวัน	 โดยทีมงานปรีชา 
ภาพยนตร์ที่อยู่ตรงประดิพัทธ์	 และจะพากย์สดเกือบทุกวัน	 โดย 
นักพากย์นามว่า ไอ้ปืนใหญ่ ผมจะเข้าไปยืนอยู่ข้างหลังนักพากย์ 
ทุกครั้งที่ไปดูหนัง	 ตอนนั้นเตาเครื่องฉายยังเป็นเตาอาร์คที่ใช้ถ่าน 
คาร์บอน
	 ณ	 ขณะนั้น	 จอหนังที่ใหญ่ที่สุด	 คือ	 แอ๊ดเทวดา	 อยู่ที่	 
จ.พิษณุโลก	 ซี่งผมอยากจะเห็นมาก	 ครั้งหนึ่ง	 เขาน�าหนังมาฉายที่ 
สวนจตุจักร	๗	วัน	๗	คืน	 (ตอนนั้นยังไม่มีตลาดนัด	 เป็นเพียงลาน 
กว้าง)	โดยได้รบัการว่าจ้างจากไทยรฐั	ทีก่�าลงัระดมทนุสร้างโรงเรยีน 
ไทยรัฐวิทยา	 นับเป็นความโชคดีของผมที่เจ้าหน้าท่ีจากไทยรัฐมาที่ 
โรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือให้ลูกเสือไปเก็บค่าผ่านประตู	 ผมเป็น 
คนแรก	ๆ 	ทีส่มคัรไปท�างานนี	้โดยจะมรีถมารบัตอน	๑๗.๐๐	น.	และ 
จะมาส่งตอน	๒๔.๐๐	น.	ได้เห็นจอหนังโครงเหล็กนั่งร้านสูงกว่าตึก	 
๔	ชั้น	ยาวกว่า	๗	ห้องแถว	ใช้รถขนทั้งหมดเกือบ	๑๐๐	คัน	ล�าโพง 
ข้างละ	๕๐	ตู้	มันเป็นภาพติดตาที่มิอาจลืมเลือนได้	และเสียงสปอต 
โฆษณาของแอ๊ดเทวดายงัคงตดิห	ูน่าเสยีดายทีอ่ตุส่าห์บนัทกึเสยีงไว้	 
แต่เมือ่ให้เพือ่นไปเพิม่เสยีงให้ดงักว่าเดมิ	ปรากฏว่ามคี�าเดยีวทีไ่ด้รบั 
กลับมา	คือ	“หาย”
	 งานมหกรรมภาพยนตร์ที่ท้องสนามหลวงทุกวันที่	 ๕	 
ธันวาคม	ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่ง	ที่จะต้องไปดูทุกปี	ไม่เคยขาด	เพราะ 

มีหนังเรื่องอะไรมาฉาย
เป็นหน่วยหนงัของบรกิาร
อะไร
ฉายจะเป็นหนังจีนและ
หนังไทย

¶‹ÒÂÃÙ»¡Ñº ¡ØŒ§ à¾×èÍ¹«Õé 
(Â×¹ËÅÑ§ÊØ´) 
áÅÐà¾×èÍ¹ æ ·Õèá¿ÅµËŒÇÂ¢ÇÒ§

ซ่อมเครื่องฉาย ๙.๕ มม. 
ยี่ห้อปาเต๊ะ 

๑๓



จะได้ดูหนังกลางแปลงจากทุกจังหวัด	รวมกันประมาณ	๑๐๐	จอ	มี 
ท้ังบริษัทท่ีให้เช่าฟิล์มโดยไม่คิดค่าบริการ	 อย่างน้อยจะได้เห็น 
กระเป๋าฟิล์มเป็นร้อย	ๆ	 เรื่อง	 ได้ดูหนังอยู่บนจอหนังที่เรียงรายสุด 
ลูกหูลูกตา	ความสุขอย่างนี้จะมีเพียงปีละครั้งเท่านั้น
	 หลังจากจบ	ม.	๓	ก็คิดอยากไปเรียนอิเล็คทรอนิกส์	เพื่อ 
จะได้มาแก้ไขเครือ่งเสยีง	แต่เกรดไม่ถงึ	จงึเลอืกเรยีนช่างไฟฟ้าก�าลงั 
แทน	 เพราะคิดว่าอย่างน้อยจะได้น�ามาใช้งานส�าหรับฉายหนัง	 
พยายามตั้งใจเรียน	เพื่อหาความรู้เต็มที่	จนจบ	ปวช.	ได้เกรดเฉลี่ย	 
๓.๑๕	มาต่อ	ปวส.	ทีเ่ทคนคิปทมุวนั	แผนกเครือ่งเยน็และเครือ่งปรบั 
อากาศ	แต่ไม่ชอบสาขานี้	จึงตัดสินใจออกมาท�ากิจการส่วนตัว	เริ่ม 
จากติดไฟเลี้ยวรถยนต์
	 วันหน่ึง	 ผมเดินไปซ้ือของที่คลองถม	 มาเจอกับคนขาย 
เครือ่งฉายทีน่�าเครือ่งฉาย	ซนิเกยีว	M60	มาขาย	ใส่หลอด	๒๕๐	วตัต์ 
แล้วฉายได้เลย	 ขายราคา	๒,๕๐๐	บาท	 ผมพกเงินมาแค่	 ๑,๐๐๐	 
บาท	 โชคดีท่ีขอผ่อนได้ด้วย	 ยกขึ้นรถแท็กซี่กลับไปบ้านด้วยความ 
ดีใจท่ีมีเครื่องฉายเครื่องแรกเป็นของตัวเอง	 ทุกวันเสาร์ก็จะแวะมา 
คุยกับคนขายจนสนิทสนมกัน	เขาชวนให้ไปดูเครื่องฉายที่บ้าน	ซึ่งมี 
อีกมาก	 ส่วนวันอาทิตย์ก็ได้ไปพบกับพ่ีคนขายเคร่ืองฉายอีกคนชื่อ 
พี่สุวรรณ	คุยกันถูกคอ	แกก็ชวนไปที่บ้าน	พบกับเครื่องฉาย	๘	มม. 
๑๖	มม.	มากมาย	รวมถึงเครื่องฉาย	๓๕	มม.
	 ช่วงนัน้ได้เกดิโรงภาพยนตร์มลัตเิพลก็ซ์แห่งแรกคอื	EGV	 
ผมได้แวะไปดูอยู่	๒	เรื่อง	คือ	มนุษย์หินฟลินท์สโตน	กับ	The Mask  
ระบบเสียง	Dolby	Digital,	DTS,	SDDS	ดูแล้วเกิดความคิดว่าอยาก 
จะเรียนรู้เทคโนโลยีของโรงภาพยนตร์มัลติเพล็กซ์บ้าง

	 และแล้วความฝันก็เป็นจริง	 เม่ือวันหนึ่ง	 หลังจากที่เริ่ม 
เบื่อการขายของ	 ผมจึงหันไปท�างานโฆษณารับแลกรางวัลใต้ฝา 
เครื่องดื่มชูก�าลังทุกยี่ห้อ	 ร่วมกับเพื่อน	 ระหว่างที่ไปจอดรถบริเวณ 
ร้านหนังสือ	บังเอิญเหลือบไปเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์สมัครงาน	ว่า 
โรงหนงัในเครอื	EGV	ทีก่�าลงัจะเปิดใหม่อกีหลายสาขา	เปิดรบัสมคัร 
พนกังานฉายภาพยนตร์	วนัรุง่ขึน้	ผมจงึรบีไปสมคัรทีส่�านกังานใหญ่	 
ของบริษัท	EGV	ที่ฟิวเจอร์พาร์คบางแค	มีฝรั่งเป็นคนสัมภาษณ์	โดย 
มผีูจ้ดัการโรงภาพยนตร์เป็นล่าม	สาขาทีผ่มสมคัรไปนัน้	คอื	ฟิวเจอร์ 
พาร์ค	รงัสติ	ฝรัง่เขากางแผนที	่แล้วเอาไม้บรรทดัวดัระหว่างบ้านผม 
กบัทีท่�างาน	ให้เหน็ว่าไกลกนัมาก	จงึให้รอทีล่าดพร้าวซึง่ใกล้กว่า	แต่ 
ต้องรออีก	๔	เดือน	ผมเห็นอย่างนั้นเหมือนกันจึงตัดสินใจรอ		
	 ประมาณ	๑	อาทิตย์	ก็มีจดหมายจากทาง	EGV	ส่งมาที่ 
บ้าน	เขยีนเป็นภาษาองักฤษ	ว่าตอนนีย้งัไม่สามารถรบัเข้าท�างานได้	 

จอหนังโครงเหล็กนั่งร้านสูงกว่าตึก ๔ ชั้น ยาวกว่า ๗ ห้องแถว ใช้รถขนทั้งหมด

เกือบ ๑๐๐ คัน ล�าโพงข้างละ ๕๐ ตู้ มันเป็นภาพติดตาที่มิอาจลืมเลือนได้ 

และเสียงสปอตโฆษณาของแอ๊ดเทวดายังคงติดหู

เครื่องฉาย ซินเกียว M60 
เครื่องฉายเครื่องแรกในชีวิต 

ขอเป็นโอกาสต่อไป	 ผมนอนคิดทั้งคืน	 หรือว่าเขาจะเห็นว่าเราเกี่ยงงาน	 ไม่อยาก 
ท�าที่ไกล	 ๆ	 เช้าวันรุ่งขึ้น	 จึงตัดสินใจไปหาผู้จัดการที่ส�านักงานใหญ่	 EGV	 บอก 
ว่าขอท�าที่รังสิตก็ได้ครับ	 โดยจะนั่งรถทัวร์ขึ้นโทลล์เวย์ไปลงฟิวเจอร์พาร์ค	 ทาง 
คุณผู้หญิงผู้จัดการคนนั้นก็ใจดี	 ได้โทรไปบอกฝรั่งคนเดิม	 ว่าจ�าคนที่มาสัมภาษณ ์
ได้รึเปล่า	ฝรั่งเขาบอกยังจ�าได้	เพราะผมพูดค�าว่า	“รูหนามเตย”	แต่ตอนนี้ที่รังสิต 
เต็มแล้ว	 ใจผมแทบจะหล่นไปอยู ่ตาตุ ่ม	 ทางผู ้จัดการก็ช่วยเสนอว่าอีก	 ๒	 
เดือน	สาขาทีแ่ฟชั่นไอสแ์ลนด์จะเปดิ	ฝรั่งเขากโ็อเค	บอกให้พรุง่นีม้าเริม่งานไดเ้ลย	 
มาฝึกงานก่อน	ที่โรงหนังในฟิวเจอร์พาร์ครังสิต	ทั้งหมด	๑๔	 โรง	 ได้ยินอย่างนั้น	 
ผมก็ดีใจมาก	เพราะความฝันในวัยเด็กก�าลังจะกลายเป็นความจริง
	 ตอนแรกคิดว่า	 โรงหนัง	 ๑๔	 โรง	 คงจะต้องใช้คนฉายจ�านวนมาก	 แต่ 
พอได้เข้าไปท�ากลับมีอยู่แค่	๘	คน	รวมตัวผมด้วย	สถิติสูงสุดที่เขาเคยท�าไว้คือคน 
ฉาย	๑	คนต่อโรงหนงั	๑๔	โรง	ทีไ่ม่ต้องใช้คนมากกเ็พราะว่าโรงหนงัมลัตเิพลก็ซ์นัน้ 
จะใช้วิธีน�าฟิล์มแต่ละม้วนของหนังหนึ่งเรื่องมาต่อหัวและท้ายเข้าเก็บไว้บนจาน	 
Platterไม่ได้ฉายทีละม้วนเหมือนสมัยก่อน	 และสามารถฉายวนไปหาเครื่องฉาย 
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แต่ละโรงได้พร้อมกัน	ด้วยการป้อนข้อมูลเข้าเครื่องท�างานอัตโนมัติ	 
ทีเ่รยีกว่า	Automation	ซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูช่้วยคนฉาย	มาอยูท่ีน่ี	่ผม 
จงึได้เกบ็เกีย่วความรูท้ัง้ด้านการฉาย	ด้านระบบเสยีง	และด้านระบบ 
อะคูสติกในโรง	 ตอนน้ันระบบ	 THX	 (มาตรฐานรับรองระบบภาพ	 
และเสยีงดจิทิลั	เซอร์ราวด์	ของ	Lucasfilm	Limited	)	ก�าลงัดงัมาก	 
ที่รังสิต	มีโรงที่ผ่านมาตรฐานของ	THX	เพียง	๑	โรง	คือโรงที่	๑๔
	 ช่วงเวลานัน้เป็นช่วงทีโ่รงหนงัในเมอืงไทยให้ความส�าคญั 
กับการแข่งขันด้านระบบเสียงกันมาก	 ระบบเสียงที่ดีที่สุดคือระบบ	 
SDDS	รองลงมาคือ	DTS	และ	SRD	ตามล�าดับ	โดยแต่ละระบบจะ 
มีวิธีการท�างานต่างกัน	 SDDS	 นั้น	 เสียงจะอยู่ในฟิล์ม	 แต่จะต้องมี 
เครื่องอ่านเฉพาะ	ซึ่งที่รังสิตมีเครื่องอ่านระบบเสียงนี้	แค่โรงที่	๑๔	 
โรงเดียวอีกเช่นกัน	 ส่วนระบบ	DTS	 นั้น	 เสียงจะบรรจุแยกมาต่าง 
หากในแผ่น	ที่ฟิล์มจะมีรหัสส�าหรับส่งสัญญาณไปที่เครื่องอ่านแผ่น 
อีกทีหนึ่ง	โรงที่ฉายระบบนี้ได้	นอกจากโรงที่	๑๔	แล้วยังมีโรงที่	๑๓	 
อีกหนึ่งโรง	ส่วนโรงอื่น	ๆ	ฉายได้แต่ระบบมาตรฐานคือ	SRD	
	 หนังเรื่องที่มีคนดูมากที่สุดในเวลาน้ัน	 คือ Titanic	 ใน 
ระบบเสียง	DTS	ซึ่งปรกติระบบนี้จะต้องฉายแบบมีค�าบรรยายไทย	 
เพราะมแีต่แผ่นท่ีเป็นเสยีงภาษาต่างประเทศ		เรือ่งแรกทีม่แีผ่นพากย์ 
ไทยในระบบ	DTS	นี้คือ	เรื่อง	Twister	สุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉาย	มี 
ผูค้นสนใจด	ูTwister ฉบบัพากย์ไทยเยอะมาก	แต่มอียูร่อบหนึง่ฟิล์ม 
พากย์ไทยฉายหมดแล้ว	จึงต้องฉายแบบมีค�าบรรยายไทย	๓	โรง	คือ	 
โรงที่	๑๒,	๑๓,	๑๔		โดยโรงที่	๑๒	และ	๑๔	เปิดขายตั๋วไปก่อน	แต่ 
คนยังไม่เต็มโรง	 เพราะไม่ค่อยสนใจดูแบบมีค�าบรรยายไทยกัน	 ผม 
คดิว่าพอมหีนทางเรยีกผูช้มให้โรงหนงั	จงึตดัสนิใจโทรบอกผูจ้ดัการ 
ว่า	รอบต่อไปของโรงที	่๑๓	จะเปลีย่นเป็นฉายพากย์ไทย	ระบบ	DTS	 
ประกาศขายตั๋วได้เลย	ผู้จัดการจึงประกาศเปลี่ยนแปลงระบบเสียง 

ชุดพนักงานฉายของ
โรงหนัง EGV ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

ภายในห้องฉายที่ 
โรงหนัง SFX CINEMA CITY เซ็นทรัลลาดพร้าว

กับทีมงานฉายของ
โรงหนัง  SFX CINEMA CITY ที่ เซ็นทรัลลาดพร้าว 

ในการฉายของโรงที่	๑๓	กะทันหัน	และเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงคนก็ 
เต็มโรง	ผมใช้วิธีฉายวนทั้ง	๓	โรงพร้อมกัน	โดยฟิล์มนั้นเป็นฟิล์มที่
มคี�าบรรยายไทย	แต่พอถงึโรงที	่๑๓	ผมเลอืกใส่แผ่นพากย์ไทย	DTS	 
ลงไปในเครื่องอ่านระบบเสียงด้วย	 ท�าให้ในโรงนี้	 ผู้ชมจึงได้ดูหนัง 
พากย์ไทยพร้อมค�าบรรยายไทยไปด้วย	 บังเอิญวันนั้น	 คุณวิสูตร 
พลูวรลกัษณ์ แวะมาดยูอดผูช้มพอด	ีจงึสงสยัว่าพากย์ไทย	แล้วท�าไม 
กลับมีค�าบรรยายไทยขึ้น	ผู้จัดการก็อธิบายให้คุณวิสูตรเข้าใจ
	 ผมอยู่ที่รังสิตเกือบ	 ๒	 ปี	 แล้วค่อยย้ายไปอยู่ที่แฟชั่น 
ไอส์แลนด์	จากนั้นจึงย้ายมาอยู่ที่	Grand	EGV	สยามดิสคัฟเวอรี่	ซึ่ง 
เป็นโรงหนังวีไอพี	 โรงแรกของไทย	ที่นั่งละ	๕๐๐	บาท	 เบาะปรับ
เอนนอนได้	ความประทับใจของที่นี่	และเป็นภาพที่ไม่เคยลืมได้	คือ 
วันที่มีโอกาสฉายหนังเรื่อง	 สุริโยไท	 ให้สมเด็จฯ	 พระราชินีทอด 
พระเนตร	ซึง่เป็นครัง้แรกทีต้่องฉายหนงั	ในขณะทีม่ตี�ารวจมายนืคมุ 
อยู่เต็มห้องฉาย	
	 งานเปิดตัวหนังไทยเรื่อง	ดอกไม้ในทางปืน ก็เป็นอีกครั้ง 
หนึ่งที่ยังจ�าได้ดี	ทีมงานเตรียมฟิล์มมาให้	๒	ก็อปปี้	ฉายทั้งหมด	๔	 
โรง	แบ่งเป็นโรงที่	๔,	๕	และโรงที่	๖,	๗	แต่เมื่อได้เวลาฉาย	ฟิล์มทั้ง	 
สองก็อปปี้นั้น	กลับมีมาส่งแค่ก็อปปี้ละ	๓	ม้วน	คือ	ม้วน	๑	-	๓	 
อีก	๑	ชั่วโมง	ม้วนอื่นถึงจะตามมา	ผู้จัดการ 
สอบถามผมว่าพอมีวิธีฉายได้หรือ 
เปล่า	จากการค�านวณมี
ความเป็นไปได้ว่า	

หลังจากที่เริ่มเบื่อการขายของ... 

โรงหนังในเครือ EGV ที่ก�าลังจะเปิดใหม่อีกหลายสาขา 

เปิดรับสมัครพนักงานฉายภาพยนตร  ์

วันรุ่งขึ้น ผมจึงรีบไปสมัคร



จากแล็ปมาถึงที่โรงประมาณไม่น่าเกิน	๑	ชั่วโมง	และมีการฉายหนัง 
ตัวอย่าง	๔	เรื่อง	กินเวลาประมาณ	๑๕	นาที	ก็เลยบอกว่าฉายได้	ผู้ 
จัดการจึงถามย�้าเพื่อความมั่นใจว่า	แล้วถ้ามาอีก	๓	ม้วนจะต่อฟิล์ม 
บนจาน	 Platter	 อย่างไร	 ผมบอกว่ามันมีวิธี	 แต่ขอเป็นความลับ 
แล้วฟิล์มก็มาตามเวลาที่ก�าหนดไว้	 ผมได้ใช้เทคนิคต่อฟิล์มแบบ 
ม้วนต่อม้วนของการฉายหนังกลางแปลง	 ทุกอย่างผ่านไปอย่าง 
ราบรื่นโดยคนดูไม่ทราบเลยว่าคนข้างบนหัวใจจะวายเสียให้ได้ 
ซึ่งต่อมาทางผู้จัดการก็น�าเทคนิคน้ีไปใช้ในการวิ่งหนังตามโรง	 โดย
ใช้ฟิล์มก็อปปี้เดียว
	 หลังจากนั้น	ผมได้ย้ายมาอยู่ที่	บริษัท	SF	Cinema	City	 
ทีม่าบญุครอง	(ผูจ้ดัการมาบญุครองตอนนัน้รูจ้กักนัเพราะเคยท�าอยู ่
ที่	 EGV	แฟชั่นไอส์แลนด์มาก่อน)	ประมาณปีกว่าก็ย้ายไปประจ�าที่	 
เดอะมอลล์บางกะปิ	 สักพักหนึ่งก็กลับไปที่มาบุญครอง	 เพื่อเตรียม 
ไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าว	และที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนี่เอง	ที่เป็นจุดเริ่ม 
ต้นของการรู้จักเครื่องฉายแบบดิจิทัล	ท�าอยู่ประมาณเกือบ	๒	ปี	ถูก 
ย้ายไปอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปิ	ก่อนจะรู้สึกถึงความอิ่มตัวจากการ 
เป็นคนฉายหนังตามโรงหนังมากว่า	๑๒	ปี	จึงขอลาออกไปประกอบ 
อาชีพส่วนตัว
	 ผมหยดุพกัการฉายหนงัไปอยู	่๒	-	๓	ปี	จนกระทัง่	ปี	พ.ศ.	 
๒๕๕๓	เพื่อนคนที่ขายเครื่องฉายซินเกียว	โทรมาถามว่าสนใจอยาก 

จะฉายหนังอีกหรือเปล่า	 เพราะโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 ของหอภาพยนตร์	 
ต้องการคนฉายหนัง	 ๑	 คน	 ตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าหอภาพยนตร์คืออะไร	ท�า 
หน้าที่อะไร	รู้จักแต่คุณโดม	สุขวงศ์	จากทางโทรทัศน์ว่าเป็นคนเก็บอนุรักษ์ฟิล์ม 
เก่า	ซึ่งเราก็รู้สึกศรัทธาและอยากมีโอกาสได้สัมผัสฟิล์มหนังไทยเก่า	ๆ	อย่างนั้น 
บ้าง	 ยิ่งเพื่อนพยายามโฆษณาว่า	 ที่นี่ไม่เหมือนกับโรงหนังทั่วไปที่ผมเคยฉาย	 
เพราะมเีครือ่งฉายให้ได้ลองฉายหลากหลายประเภท	และแน่นอนว่า	จะได้มโีอกาส 
ฉายหนังไทยเก่า	ๆ	ด้วย		ผมจึงตอบตกลงไปสมัครในทันที	

	 เพื่อนพาผมมาสมัครด้วยตนเองถึงศาลายา	 แม้ 
จะรู้สึกว่าไกลแสนไกล	 แต่เม่ือได้มาเห็นบรรยากาศก็ 
ประทับใจ	ผมมาสมัครกับพี่มนัส	กิ่งจันทร์	เจ้าหน้าที่หอ 
ภาพยนตร์	 ซึ่งยังไม่ได้ตอบรับในตอนแรก	ประมาณ	๑	 
อาทิตย์	พี่มนัสจึงตอบตกลงให้มาเริ่มท�างานได้	
	 ความรู้สึกดีใจ	 รู้สึกภูมิใจ	 ได้กลับเข้ามาในชีวิต
อีกครั้ง	ผมเริ่มงานที่หอภาพยนตร์วันที่	๑	ตุลาคม	พ.ศ.	
๒๕๕๓	 	 งานใหญ่งานแรกที่ได้เจอ	 เกิดขึ้นหลังจากที ่
เข้ามาอยู่ที่ศรีศาลายานี้ได้ไม่ถึง	๑๐	 วัน	นั่นคือ	 งาน 
ร�าลึก ๔๐ ปีมิตร ชัยบัญชา วันที่	๙	ตุลาคม	รายการ 
ส�าคัญรายการหนึ่งของวันนั้นคือการฉายภาพยนตร์ 

ตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าหอภาพยนตร ค์ืออะไร ท�าหน้าที่อะไร 

รู้จักแต่คุณโดม สุขวงศ  ์จากทางโทรทัศน ว์่าเป็นคนเก็บอนุรักษ ฟ์ิล ม์เก่า 

ซึ่งเราก็รู้สึกศรัทธาและอยากมีโอกาสได้สัมผัสฟิล ม์หนังไทยเก่า ๆ อย่างนั้นบ้าง

	 เพื่อนพาผมมาสมัครด้วยตนเองถึงศาลายา
จะรู้สึกว่าไกลแสนไกล
ประทับใจ
ภาพยนตร์
อาทิตย์
	 ความรู้สึกดีใจ
อีกครั้ง
๒๕๕๓
เข้ามาอยู่ที่ศรีศาลายานี้ได้ไม่ถึง

ช่วยกันฉายหนังญี่ปุ่น 
๑๖ มม. กับ สมภพ คงเมธีทรัพย์ 

หรือ คุณโอ๋ ทีมงานฉายอีกคน
¢Í§ÈÃÕÈÒÅÒÂÒ

ระหว่างการฉาย
ด้วยเครื่องฉาย ๓๕ มม.

๑๖



เรื่อง	มนต์รักลูกทุ่ง	 พร้อมการพากย์สดเสียงอีสาน	 จากทีมพากย ์
ท้าวนพดล	จากที่วัยเด็กเคยต้องไปยืนแอบมอง ไอ้ปืนใหญ่	พากย์ 
หนังทุกครั้งท่ีไปดูหนังด้วยความประทับใจ	 คราวน้ีผมกลับมีโอกาส 
ได้ร่วมงานกบันกัพากย์อย่างใกล้ชดิ	ได้ฉายหนงัให้พวกเขาพากย์สด	 
ด้วยฝีมอืของเราเอง	โดยทีท่ัง้นกัพากย์และคนดใูนวนันัน้	คงไม่มใีคร 
รู้เลยว่า	พนักงานฉายผู้ซึ่งก�าลังฉายหนังให้พวกเขาดูนั้น	 ก�าลังรู้สึก 
ซาบซึ้งและตื้นตันใจมากมายขนาดไหน	 ขณะที่ท�าหน้าที่อยู่ในห้อง 
ฉายเล็ก	ๆ	แห่งศรีศาลายานี้
	 ถัดจากวันนั้นมาแค่ประมาณ	 ๑	 สัปดาห์	 ก็ถึงงานวัน 
สรรพสาตร วันที่	๑๗	ตุลาคม	ซึ่งเป็นงานส�าคัญอีกงานหนึ่งของหอ 
ภาพยนตร์	ปีนั้นเป็นปีแรกที่มีการจ�าลองงานวัดเบญจมบพิตรมาไว้ 
ในงาน	นั่นท�าให้ผมได้รู้จักเรื่องราวของกรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ	 
ว่าทรงเป็นคนไทยคนแรกที่จัดฉายภาพยนตร์เผยแพร่สู่สาธารณชน	 
จากการออกร้านฉายหนังในงานวัดเบญฯ	นี้	 ซึ่งงานจ�าลองงานวัด 
เบญฯ	ของหอภาพยนตร์คนืนัน้	กไ็ด้จ�าลองซุม้ฉายหนงัของพระองค์ 
เอาไว้ด้วย	และผู้ท�าหน้าทีฉ่ายแทนพระองค์ในซุม้นัน้	กค็อืตวัผมนีเ่อง	 
เป็นหน้าที่ที่คนฉายหนังรุ่นปัจจุบันอย่างผมภาคภูมิใจมาก	 ที่มีส่วน 
ท�าให้ผูม้าเทีย่วงานได้รูจ้กัคนไทยผูบ้กุเบกิการฉายภาพยนตร์ในอดตี	 
และทีส่�าคญั	ยงัท�าให้ผมผูห้ลงใหลในเครือ่งฉาย	ได้ลองสมัผสัเครือ่ง 
ฉายแบบมือหมุนเป็นครั้งแรกอีกด้วย	
	 ปลายปีเดียวกันนั้น	วันที่	๑	-	๙	ธันวาคม	ผมและพี่มนัส	 
กิง่จนัทร์	ได้มโีอกาสเป็นตวัแทนของหอภาพยนตร์ไปฉายภาพยนตร์ 
ในงานแผ่นดินของเรา	 ซึ่งเป็นงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ		ณ	บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า	 โดยภาพยนตร์ 
ที่ฉายคือ	 ภาพยนตร์ในหลวงเสด็จเยี่ยมราษฏร ๗๖ จังหวัดทั่ว 

ประเทศ	 การได้เห็นผู้คนมากมายจากจังหวัดต่าง	 ๆ	 ตั้งใจมาชม 
ภาพยนตร์ที่เราฉาย	 ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระเจ้าอยู่หัว	 ก็ยิ่งท�าให้เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ท�าหน้าท่ี 
ตรงนี้
	 นีค่อืตวัอย่างบางส่วนของการได้ท�าหน้าทีเ่ป็นคนฉายหนงั	 
ของหอภาพยนตร์	 ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่น่าประทับใจ	 แต่หาก
จะบรรยายออกมาให้หมดคงไม่พอหน้ากระดาษ	 เพราะที่โรง 
ภาพยนตร์ศรศีาลายาแห่งนีม้โีปรแกรมให้ฉายทกุวนั	ทัง้หนงัเก่าและ 
หนังใหม่	 หนังไทยและหนังต่างประเทศ	 ให้แฟน	 ๆ	 ประจ�าของ 
ศรีศาลายาได้ชม	 หรือหนังในโครงการโรงหนังโรงเรียน	 ที่ฉายให้ 
เด็ก	ๆ	ผู้เป็นอนาคตของชาติได้เรียนรู้	ป้ายค�าว่า	“ภาพยนตร์ยังให้ 
เกิดปัญญา”  ที่ติดอยู่หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาแห่งนี้นั้น	ท�าให้ 
ผมรู้สึกว่าอาชีพคนฉายหนังที่เราเคยใฝ่ฝันไว้ตั้งแต่วัยเด็ก	 มีคุณค่า 
มากขึ้น	 มากยิ่งกว่าสมัยที่เคยฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ใหญ่	 ๆ	 ที่มี
ระบบหรหูรา	เพราะเราไม่ได้ก�าลงัฉายหนงัเพือ่การค้า	แต่ก�าลงัฉาย
หนังเพื่อให้ผู้คนเกิดปัญญา
	 ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เรารัก	 ความสุข	
ความทรงจ�าอย่างนีค้งหาไม่ได้แล้วจากทีไ่หน	
นอกจากที่นี่	 ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	

________________

จากที่วัยเด็กเคยต้องไปยืนแอบมอง 

“ไอ้ปืนใหญ่” พากย ห์นังทุกครั้ง

ที่ไปดูหนังด้วยความประทับใจ

คราวนี้ผมกลับมีโอกาส...ได้ฉายหนัง

ให้พวกเขาพากย ส์ด ด้วยฝีมือของเราเอง

ปักชื่อ หอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) 
บนจอหนังส�าหรับ
เตรียมฉาย
¡ÅÒ§á»Å§
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 ณัฐนี สิทธิสมาน	เกิดเมื่อวันที่	๖	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๑		 
เริ่มต้นชีวิตในวงการภาพยนตร์ตั้งแต่อายุประมาณ	 ๒๐	 ปี	 ด้วย 
การท�างานอยู่ในบริษัทอัศวินภาพยนตร์	 ของ	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล	 ท�าหน้าที่จิปาถะตั้งแต่ช่างแต่งหน้าท�า 
ผมในกองถ่าย	รวมถงึรบัผดิชอบดแูลงานทัว่ไปในบรษิทั		กระทัง่เมือ่	 
อัศวินภาพยนตร์	ได้เปิดโรงเรียนสอนการแสดงขึ้น	เพื่อปั้นนักแสดง 
ของบริษัทและส่งป้อนให้สายละครต่าง	ๆ 	ณัฐนีจึงมีโอกาสได้เรียนรู้ 
ทักษะด้านการแสดง	 และเข้ามารับบทเป็นตัวประกอบบ้างในบาง 
ครั้ง
	 ผลงานเรื่องสุดท้ายของบริษัทอัศวินภาพยนตร์	 คือเรื่อง		 
เงาะป่า	(๒๕๒๓)	ซึง่เป็นการร่วมสร้างกบับรษิทั	ไฟว์สตาร์	โปรดกัชัน่	 
โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล	 เป็นผู้ก�ากับร่วม 
กับ	เปี๊ยก	โปสเตอร์	ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงถือเป็นเรื่องสุดท้ายที่ณัฐนี 
ได้มส่ีวนร่วมท�างานเบือ้งหลงั	และเป็นจดุเริม่ต้นให้เธอได้เข้ามาเป็น 
นกัแสดงสมทบในภาพยนตร์หลายเรือ่งของไฟว์สตาร์		อาทเิช่น	แก้ว  
(๒๕๒๓) วัยระเริง	(	๒๕๒๗)	แรงหึง (๒๕๒๙)	เป็นต้น
	 ปีพ.ศ.	 ๒๕๓๒	 กลุ่มผู้สร้างในนามบริษัทกรุ๊ฟโฟร์	 ได้มี 
ความคดิทีจ่ะสร้างหนงัเกีย่วกบัผปีอบขึน้	เพือ่ให้มคีวามแตกต่างจาก 
หนังผีที่เคยมีมาก่อนอย่าง	ผีแม่นาค	กับ	ผีกระสือ	และได้ติดต่อให้		 
สายยนต์		ศรีสวัสดิ์	ที่มีประสบการณ์ท�างานละครมากว่า	๑๐	ปี		มา 
รบัหน้าท่ีเขียนบทและก�ากบัภาพยนตร์			ซึง่ณฐันเีป็นหนึง่ในนกัแสดง 
ที่สายยนต์หมายตาเอาไว้ต้ังแต่แรกให้มารับบทปอบ	 แต่คราวนั้น 
เธอได้ตอบปฏเิสธไปเพราะยงัไม่มคีวิว่าง	ท�าให้ยงัไม่ได้มีส่วนร่วมใน		 
บ้านผีปอบ (๒๕๓๒)	ต้นก�าเนิดของภาพยนตร์ชุดที่สร้างชื่อเสียงให้ 
เธอในเวลาต่อมา
	 แค่เพียงเปิดตัวฉายในรอบมิดไนท์	 บ้านผีปอบก็ประสบ 
ความส�าเร็จชนิดที่ผู้สร้างเองก็คาดไม่ถึง	 ก่อนจะกอบโกยรายได้ 
มหาศาลจากต่างจังหวัด	สายยนต์จึงได้รับอนุมัติให้สร้างภาค	๒	ต่อ 
ทันทีในปีเดียวกัน	 และคราวน้ีก็ได้ณัฐนีมาร่วมแสดงสมใจ	 โดยเธอ 
ได้รับบทเป็นหมอคุณไสยที่ถูกอาคมย้อนเข้าตัวจนกลายเป็นปอบ		 
และมีท่าประจ�าตัว	 คือการยกน้ิวมือทั้งห้าขึ้นมาจีบเข้าหากัน	 เป็น 
สัญญาณว่าจะต้องมีคนถูกควักไส้	กลายเป็นที่มาของชื่อ ปอบหยิบ
	 แม้ในความเป็นจริง	 เส้นเร่ืองหลักของ	บ้านผีปอบ	 จะ 
เป็นการถ่ายทอดวิญญาณอันดุร้ายของเจ้าแม่ดอยผีฟ้าจากปอบ 

เอื้องสาย	ไปสู่ตัวละครอื่น	ๆ	แต่เมื่อสายยนต์สร้างปอบหยิบขึ้นมา 
เป็นเส้นเรื่องรอง	 เพื่อเพิ่มความสนุกสนานตั้งแต่ภาคที่	 ๒	 นี้	 	 ตัว 
ละครของณฐันกีลบัสามารถแย่งความโดดเด่นมาจากปอบเอือ้งสาย		 
ด้วยลีลาการวิ่งไล่กวดชาวบ้านสารพัดวิธี		และกลายเป็นสัญลักษณ์ 
ของหนงัไปเสยีเอง	รวมทัง้ท�าให้บ้านผปีอบได้รบัความนิยมอย่างต่อ 
เนื่อง	จนสายยนต์ต้องสร้างต่อไปถึงภาค	๗	ในปี	พ.ศ.๒๕๓๕		ซึ่งจบ 
ลงด้วยการให้ปอบหยิบขี่สกูตเตอร์ตกหน้าผาจนเสียชีวิต	(ไม่มีปอบ 
หยิบในภาค	๕	เพราะสร้างโดยทีมงานอื่น	ในชื่อ พันธุ์ผีปอบ ‘๓๔)			
	 แต่บทบาทของณัฐนีก็โดดเด่นเกินกว่าจะสิ้นสุดลงเพียง 
แค่นั้น	เพราะในปี	๒๕๓๕	นี้	เธอยังได้พาลีลาผีปอบไปปรากฏตัวอยู่ 
ในภาพยนตร์แนวเดียวกันอีกมากมาย		ไม่ว่าจะเป็น	 โรงเรียนก�าจัด
ปอบ  แม่นาคเจอผปีอบ ปลกุผมีาจีป้อบ	และสยองก๋อยส์  	ยิง่สะท้อน 
ให้เหน็ถงึความนยิมในบทบาททีเ่ธอแสดง	อกีทัง้เมือ่มผีูส้ร้างน�าบ้าน 
ผีปอบกลับมาสร้างใหม่	 ก็จ�าต้องปลุกผีปอบหยิบให้ฟื้นคืนชีพกลับ 
มาในภาคที่	 ๙	 และอยู่ยาวต่อเนื่องไปจนถึงภาคที่	 ๑๓	 ในปีพ.ศ.	 
๒๕๓๗	(ไม่มีภาค	๑๒	เพราะผู้สร้างไม่อยากให้เป็นปอบโหล)		ส่งผล 
ให้บ้านผีปอบกลายเป็นหนังไทยที่มีภาคต่อมากที่สุด	ด้วยการแสดง 
อันเป็นเอกลักษณ์ของอดีตคนท�างานเบื้องหลังผู้นี้นี่เอง
	 เวลาล่วงผ่านไปเกือบ	๑๕	ปี		ต�านานบ้านผีปอบถูกปลุก 
ขึ้นมาอีกครั้ง	ในชื่อ	บ้านผีปอบ ๒๐๐๘ 	(๒๕๕๑)	โดยใช้นักแสดง 
ชดุใหม่ทัง้หมด	ยกเว้นกแ็ต่สญัลกัษณ์ของเรือ่งอย่าง	ณฐัน	ีสทิธสิมาน	 
คนเดิม	 ในวัย	 ๖๐	 ปี	 เพราะกลุ่มผู้สร้างยังคงเชื่อว่าหนังเรื่องนี้ไม่ 
สามารถขาดปอบหยิบไปได้	 แม้จะเป็นคนละตัวกับปอบหยิบในยุค 
ก่อนก็ตาม	ยิ่งไปกว่านั้น	เมื่อปลายปีที่ผ่านมา	ณัฐนียังพาปอบหยิบ 
กลับมาอาละวาดใหม่ใน	บ้านผีปอบ Reformation	(๒๕๕๔)	ด้วย 
รูปลักษณ์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น	 ทั้งทรงผมและเสื้อผ้า	 รวมไปถึงอุปกรณ์
ไฮเทคสารพัด	ตอกย�้าให้เห็นว่าตัวละครที่
เธอสร้างขึ้นมานั้นยังคงเป็นอมตะอยู่
เสมอในใจของผูช้ม	ส่งผลให้เธอเป็น
ดาราทีไ่ด้รบัการจดจ�ามากทีส่ดุคน
หนึ่งในโลกภาพยนตร ์
ไทย

	 วันเสาร์ที่	๑๙	มกราคม	ศกนี้	 	หอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	ได้รับเกียรติ
จาก	ณัฐนี สิทธิสมาน	 มาประทับรอยพิมพ์มือรอย	พิมพ์เท้า	ณ	 ลานดารา	 หน้าโรง-
ภาพยนตร์ศรีศาลายา	และร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์การท�างานในวงการภาพยนตร์		
เริ่มงานด้วยการฉาย	บ้านผีปอบ Reformation  (๒๕๕๔)	 ผลงานภาพยนตร์เรื่อง
ล่าสุดของเธอ	ตั้งแต่เวลา	๑๓.๐๐	น.	เป็นต้นไป
	 ผูท้ีส่นใจสามารถเข้าร่วมงานได้	โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	สอบถามรายละเอยีด
ได้ที่หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	๐๒	๔๘๒	๒๐๑๓	ต่อ	๑๑๑
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	 แต่กระน้ันเมื่อเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ 
พัฒนามากข้ึน	 ก็เริ่มมีค�าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ต่อปรากฏการณ ์
ผีปอบ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเป็นอุปาทานหมู่ของคนในสังคม	หรือ	 
คนที่ถูกกล่าวหาเป็นปอบก็คือคนที่สังคมไม่ยอมรับ	 จะด้วยพฤติ- 
กรรมใด	 ๆ	 ก็ตามที่แปลกประหลาดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติของ 
สังคม	 เช่น	 ไม่สุงสิงกับใคร	 ไม่กล้าสบตาคน	ฯลฯ	 เมื่อมีพฤติกรรม 
แปลก	 ๆ	 มาก	 ๆ	 เข้าสังคมจึงไม่ยอมรับ	 ซึ่งก็จะยิ่งไปกดดันให้คน 
ที่ถูกสังคมต่อต้านมีพฤติกรรมประหลาดเพิ่มขึ้นไปอีก
	 ภาพผปีอบปรากฏตวัในหนงั	และเป็นทีโ่จษจนัอย่างมาก	 
มาจากภาพยนตร์เล็ก	ๆ	เรื่องบ้านผีปอบ	ซึ่งออกฉายครั้งแรกเมื่อปี	 
๒๕๓๒	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ชมท่ีชนบทและชานเมืองเป็นหลัก	 
ภาพยนตร์เรื่องน้ีได้สร้างหมุดหมายใหม่ให้แก่วงการอุตสาหกรรม 
ภาพยนตร์ไทย	เมือ่ได้รบัความนยิมจนผูส้ร้างผลติภาคต่อเนือ่งมาอกี	 
๑๑	ภาค	ในช่วง	๕	ปี	ก่อนที่ความนิยมจะเสื่อมลง	แต่ปรากฏการณ์ 
ภาพยนตร์ชุดบ้านผีปอบก็ยังก่อให้เกิดภาพยนตร์อีกหลายเรื่องที่ 
ได้รับอิทธิพลจากบ้านผีปอบ	รวมทั้งตัวละครผีปอบก็กลายเป็นหนึ่ง 
ตัวละครผีที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี	
	 สิง่ทีน่่าสนใจ	คอื	ในภาพยนตร์เรือ่งบ้านผปีอบแต่ละภาค	 
มกัจะมตีวัปอบทีม่พีฤตกิรรมประหลาด	ๆ 	ไปจากคนอืน่	ๆ 	และมคีน 
จากสังคมภายนอกซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสังคมเมือง	 เข้ามายุ่งเกี่ยวใน 

หมู่บ้านด้วย	 ภาพตัวละครปอบจึงเปรียบเสมือนตัวแทนความเชื่อ 
ดั้งเดิมของพื้นที่	ที่มาปะทะกับความเจริญที่เข้ามาในหมู่บ้าน	แม้ใน 
ตอนจบกลุ่มผู้คนจะชนะผีปอบได้	 จะโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์	 หรือ	 
วิธีแบบพื้นบ้านก็แล้วแต่	สิ่งที่น่าสนใจก็คือ	จนแล้วจนรอด	ตัวละคร 
ผีปอบก็ยังคงถูกปลุกขึ้นมาโลดแล่นบนจออยู่เรื่อย	 ๆ	 ราวกับว่า 
ต่อให้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปเพียงใดก็ตาม	 ก็ไม่สามารถจะก�าจัด 
ผีปอบให้สิ้นซากได้
	 เมื่อปีกลาย	มีข่าวเล็ก	ๆ	ที่เล่าถึงหมู่บ้านเล็ก	ๆ	แห่งหนึ่ง 
ในภาคอีสาน	สามารถจับปอบได้	๒๐๐	ตัว	และพบว่ามีคนเสียชีวิต	 
๑๓	คน	ข่าวนีม้ข้ีอเทจ็จรงิอย่างไรนัน้เป็นอกีเรือ่งหน่ึง	แต่การปรากฏ 
ตัวของข่าวนี้ตามหน้าสื่อต่าง	ๆ	 ในยุคที่การสื่อสารไร้พรมแดนและ 
สื่อดิจิทัลครองโลกนี้	 มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นว่า	 ความเชื่อ 
เรื่องผีปอบก็ยังคงวนเวียนอยู่ในกระแสส�านึกของสังคมไทยอยู่	
	 ในเดือนมกราคม	พ.ศ.๒๕๕๖	นี้	 กลุ่มงานกิจกรรม	หอ 
ภาพยนตร์ฯ	 จึงอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมชมภาพยนตร์ว่าด้วย
ผีปอบ	 เรื่อง	Mekhong Hotel	 ผลงานการก�ากับของอภิชาติพงษ์	 
วีระเศรษฐกุล	 เพื่อถกเถียงพูดคุยหลังชมภาพยนตร์	 ในภาพยนตร ์
สนทนา	“ผีปอบกับสังคมไทย”	 ในวันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ศกนี้ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ	 โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 หอภาพยนตร์	
(องค์การมหาชน)		

ภาพยนตร์สนทนา

 ¼Õ»Íº	เป็นความเชือ่ในท้องถิน่ภาคอสีาน	ท่ีเชือ่ว่า	 
หากคนที่ร�่าเรียนวิชาทางไสยศาสตร์	 แล้วละเมิดข้อห้ามจะ 
กลายเป็นปอบ	 หรือบางทีก็หมายถึงคนที่มีความสามารถ 
ทางคณุไสยเวทย์	แต่ถกูเวทย์มนต์คาถาใสเ่ข้าตวัเอง	ผูท้ีเ่ปน็ 
ปอบจะถูกสังคมรังเกียจและถูกขับไล่ออกจากสังคมในที่สุด
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จดหมายข่าวหอภาพยนตร์



 อินทริา เจรญิปรุะ หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนชือ่	ทราย เจรญิปรุะ  
เกิดเมื่อวันที่	๒๓	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๒๓	เป็นศิลปินนักร้องนักแสดง 
และพธิกีรมากความสามารถ		ทีเ่ริม่เข้าสูว่งการบนัเทงิตัง้แต่วยัเยาว์		 
จากการชักชวนจาก	สุพล	วิเชียรฉาย	ผู้ก�ากับละครโทรทัศน์	ให้มา 
ร่วมเล่นละครเรื่อง	ล่า	ออกอากาศเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๓๗		โดยได้รับบท 
เป็นเด็กสาวผู้ถูกข่มขืนพร้อมกับมารดาจนมีอาการหวาดระแวง			 
และในปีเดยีวกนันัน้เอง		เธอกม็ผีลงานภาพยนตร์เรือ่งแรกออกฉาย	 
ชื่อเรื่องว่า		บันทึกจากลูก (ผู้) ชาย		ประกบกับดารานักร้องขวัญใจ 
วัยรุ่นในสมัยนั้น	ซึ่งเป็นผลงานการก�ากับของ	รุจน์	 	 รณภพ	ผู้เป็น 
พ่อแท้	ๆ	ของเธอเอง	
		 ปีถัดมา	พ.ศ.	๒๕๓๘	แววของการเป็นศิลปินของอินทิรา 
ยิ่งฉายชัดมากข้ึน	 เมื่อเธอออกอัลบั้มเพลงชุดแรก	 ในชื่อ	 "นาฬิกา
ทราย"	 สังกัดค่ายเพลงชื่อดังอย่างแกรมมี่	 รวมทั้งยังมีผลงานการ 
แสดงละครและพิธีกรรายการโทรทัศน์ออกมาอีกมากมาย	 ชื่อของ 
สาวน้อย	ทราย	เจรญิปรุะ	จงึกลายเป็นชือ่ดาวรุง่ดวงใหม่ของวงการ	 
ที่เริ่มเป็นที่รู้จักของผู้ชมอย่างรวดเร็ว
	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ในขณะที่หนังไทยก�าลังตกอยู่ในภาวะ 
ซบเซา	นนทรย์ี	นมิบิตุร	ผูก้�ากบัภาพยนตร์ทีเ่พิง่ประสบความส�าเรจ็ 
จากภาพยนตร์เรื่องแรกของตนเอง	 ได้น�าภาพยนตร์เรื่องที่สองของ 
เขาออกฉาย	 ชื่อเรื่องว่า	นางนาก	 ซึ่งเป็นการน�าเอาต�านานผีไทยที่ 
เคยสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วหลายครั้งอย่าง	แม่นาคพระโขนง	กลับ 
มาสร้างใหม่ในบรรยากาศทีด่สูมจรงิยิง่ขึน้		และผูท้ีไ่ด้รบัเลอืกให้มา 
สวมบทนางนาก	หรือแม่นาคโฉมใหม่ของโลกภาพยนตร์ไทยนี้	ก็คือ	 
อินทิรา	เจริญปุระ	นี่เอง		
 นางนาก	 ประสบความส�าเร็จอย่างงดงาม	 สามารถปลุก 
กระแสผูค้นให้ตืน่ตวัต่อหนงัไทยได้ดเีกนิคาด	จนสร้างประวตัศิาสตร์ 
เป็นภาพยนตร์ไทยเร่ืองแรกที่ท�ารายได้เกินกว่าหน่ึงร้อยล้านบาท	 
ภาพยนตร์เรือ่งนีจ้งึถอืเป็นผลงานการแจ้งเกดิบนจอเงนิอย่างเตม็ตวั 
ของอินทิรา	 เจริญปุระ	และส่งผลให้เธอได้รับการขนานนามว่าเป็น 
นางเอกร้อยล้านคนแรกของเมืองไทย	ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง	๒๐	ปี		

	 นับตั้งแต่นั้น	อินทิรา	 เจริญปุระ	ก็กลายเป็นดาราระดับ 
แถวหน้าที่มีผลงานภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่อง	หลายต่อหลาย 
เรื่องล้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องวิญญาณและความตาย	 จนท�าให้เธอได ้
รับฉายา	 "เจ้าแม่หนังผี"	 คนหนึ่งของวงการ	 ไม่ว่าจะเป็น	 เฮ้ียน  
(๒๕๔๖)	Six หกตายท้าตาย (๒๕๔๗)	บ้านผีสิง (๒๕๕๐)	กระสือฟัด 
ปอบ	(๒๕๕๒)	น�้า ผีนองสยองขวัญ	(๒๕๕๓)	และ I Miss You รัก 
ฉันอย่าคิดถึงฉัน	(๒๕๕๕)	ผลงานเรื่องล่าสุดที่เธอเปลี่ยนรูปลักษณ์ 
ใหม่เป็นสาวเปร้ียวสุดเซ็กซ่ี	 นอกจากนี้	 เธอยังได้รับบทน�าใน
ภาพยนตร์ฟอร์มยกัษ์เรือ่ง	ต�านานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ของ	
ม.จ.ชาตรีเฉลิม	 ยุคล	 ตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคปัจจุบัน	 (๒๕๕๐	 -	
๒๕๕๔)	
	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 อินทิราสามารถกวาดรางวัลนักแสดง 
สมทบหญงิยอดเยีย่มของการประกวดภาพยนตร์หลากหลายสถาบนั	
จากบทภรรยาโสเภณีของโจรปล้นเงินที่ปลอมตัวเป็นพระ	 ในเรื่อง	 
นาคปรก (๒๕๕๓)	ซึ่งถือเป็นเครื่องการันตีฝีมือการแสดงของเธอได้ 
เป็นอย่างดี	และในปีถัดมา	เธอยังผันตัวเองมารับหน้าที่เป็นผู้ก�ากับ 
เรื่อง	ทอมแฮ้ง	ตอนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง รักจัดหนัก	(๒๕๕๔)	ซึ่ง
ถือเป็นการเริ่มต้นการเดินตามรอยเท้าพ่อ	 ผู้เป็นทั้งนักแสดงและ 
ผู้ก�ากับคนส�าคัญของวงการภาพยนตร์ไทย		
	 วันเสาร์ที่	 ๙	 กุมภาพันธ์	 ศกนี้	 นักแสดงสาวมากฝีมือ 
ผู้นี้	จะให้เกียรติมาประทับรอยพิมพ์มือรอยพิมพ์เท้า	ณ	ลานดารา	 
หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 หอภาพยนตร์	 (องค์มหาชน)	 จึงขอ 
เชิญชวนทุกท่านมาเป็นร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมชมผลงาน 
ภาพยนตร์ของเธอเรื่อง	 นางนาก	 (๒๕๔๒	 )	 เริ่มงานต้ังแต่เวลา	
๑๓.๐๐	น.	เป็นต้นไป	
	 ผู ้ที่สนใจสามารถเข้า 
ร่วมงานได้	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
สอบถามรายละเอียดได ้ที่หอ 
ภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	
๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓-๑๔	ต่อ	๑๑๑
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	 ถึงแม้ในมุมหนึ่งเราจะคุ้นเคยกับค�าว่า	 ความรัก 
เกดิขึน้ได้กบัทกุคน	ทกุชนชัน้	ทกุศาสนา	แต่อกีมมุหนึง่	เมือ่ 
เกิดความรักระหว่างคนท่ีต่างกันมาก	 ๆ	 กลับกลายเป็น 
ประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ	(ยกเว้นคนเพศต่างกัน)	เรื่อง 
วัยถือเป็นหนึ่งในความต่าง	 ที่ยิ่งต่างก็ยิ่งเป็นประเด็นท่ีน่า 
สนใจอย่างมาก
	 ปกติแล้วเราอาจจะเคยได้ยินค�าที่บอกว่า	 คนที่เป็นคู่รัก 
กัน	 ฝ่ายชายควรจะอายุเยอะกว่าฝ่ายหญิงสัก	 ๕	 ปี	 เผื่อจะได้แก่ 
ทนักนั	ดังนัน้หากคูร่กัใดมวียัห่างกนัไม่เกนิ	๕	ปี	กเ็ป็นอนัว่าปลอดภยั 
จากค�าครหาจากสังคมรอบข้าง	
	 แต่กระน้ันก็ตาม	 ในภาพยนตร์สมัยหน่ึง	 (ซึ่งส่วนใหญ่ก็ 
สร้างจากนิยายมาอีกที)	เรามักจะได้พบเจอกับตัวละคร	“พระเอก”	 
ที่มีอายุห่างจากตัวละคร	“นางเอก”	มาก	อย่าง	ปริศนา น�้าผึ้งขม  
มัจจุราชสีน�้าผึ้ง หรือบางทีก็อาจจะมีความสัมพันธ์เป็นเสมือนญาต ิ
ผูใ้หญ่ของฝ่ังหญงิ	เช่น	ดาวพระศกุร์ สลกัจติ	เป็นต้น	ราวกบัว่าความ 
สัมพันธ์ของชายหนุ่มที่อายุมากกว่าหญิงสาว	 เป็นสิ่งที่สังคมให้รับ 
การยอมรับ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสถานะของฝั่งชายสูงกว่าผู้หญิง 
ทั้งในเชิงสถานะทางสังคม	และฐานะทางเศรษฐกิจ	
	 แต่ในภาพยนตร์สมัยเดียวกัน	 หากตัวละครผู้หญิงอาย ุ
มากกว่าตัวละครผู้ชาย	 ความสัมพันธ์ของทั้งคู่มักจะน�าไปสู่ปัญหา	 
โดยเฉพาะการเป็นข้อครหาจากสังคมรอบข้าง	 เรื่องความไม่ 
เหมาะสม	หรอืถ้าจะส่อนยัยะในเชงิเพศกม็กัจะว่า	ผูห้ญงิคนนัน้เป็น	 
“ไก่แก่แม่ปลาช่อน”	 ไป	 สิ่งเหล่านี้ถูกน�าเสนอผ่านส่ือท้ังทาง 
ภาพยนตร์และหนังสือ	 จนเสมือนเป็นวิถีประชาของสังคม	 ที่มักจะ 
ไม่ยอมรับหากคู่รักที่เป็นประกอบด้วยผู้หญิงที่อายุมากกว่าผู้ชาย	 
ตัวอย่างเช่น	ภาพยนตร์เรื่อง ข้างหลังภาพ ทางโค้ง กระดังงากลีบ 
ทอง ไร้เสน่หา	เป็นต้น	

	 แต่เมื่อสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง	สถานะของเพศ 
หญงิและเพศชายกเ็ปลีย่นไป	ความสมัพนัธ์ของผูห้ญงิทีอ่ายมุากกว่า 
ผู้ชายเริ่มถูกน�าเสนอในอีกมุมมองหนึ่ง	 โดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ 
ผ่านมา	เรามกัจะพบเจอข่าวค(ร)าว	ของดาราผูห้ญงิที	่“กนิเดก็”	แม้ 
จะเป็นข่าวในเชิงเพื่อการบันเทิงก็ตาม	 รวมทั้งการมีภาพยนตร์ไทย 
ที่น�าเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ประสบความส�าเร็จของคู่รักท่ี 
ผู้หญิงอายุเยอะกว่าผู้ชายอย่าง	๓๐ ก�าลังแจ๋ว	 และ	 รักสุดท้าย 
ป้ายหน้า ออกฉายในช่วงปีท่ีผ่านมา	 ราวกับว่าความสัมพันธ์ของ 
ผู้หญิงที่อายุมากกว่าผู้ชายกลายเป็นสิ่งที่สังคมเริ่มยอมรับได้มาก 
ขึ้น	
	 ในเดอืนแห่งความรกันี	้กลุม่งานกจิกรรม	หอภาพยนตร์ฯ	 
ขอเชญิชวนทกุท่านมาร่วมค้นหาค�าตอบจากการพดูคยุและถกเถยีง	 
ว่าแท้จริงแล้วสังคมไทยมีมุมมองต่อปรากฏการณ์รักต่างวัยไปใน 
ทศิทางใด	หากมมุมองเปลีย่นแปลงไป	อะไรคอืปัจจยัทีก่่อให้เกดิการ 
เปลี่ยนแปลงนั้น	และมันแสดงให้เห็นว่าสถานะของ
เพศหญิงกับเพศชายเริ่มใกล้เคียงกันจริง	ๆ	หรือไม่	
ในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนาเรื่อง	“วัวแก่กิน
หญ้าอ่อน” หรือ “กินเด็ก” ปรากฏการณ์รัก
ข้ามรุ่นในสังคมไทย	ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ	ห้องภาพยนตร์สถาน	
ชั้น	๒	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
แต่อย่างใด
    

ภาพยนตร์สนทนา

หรือ “กินเด็ก” 
“วัวแก่กินหญ้าอ่อน”

ปรากฏการณ์รักข้ามรุ่นในสังคมไทย

๒๒



หรือ “กินเด็ก” 

 สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	 ซึ่งมี 
หน้าที่สนับสนุนการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู ้ด้านภาพยนตร์ 
เล็งเห็นว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยในสังคมไทยยังเป็น 
สิ่งที่ได้รับความสนใจในวงแคบอยู่มาก	ๆ	สถาบันหนังไทยจึงได้จัดท�า 
หลักสูตรอบรม	ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเบ้ืองต้น	 ขึ้น	 โดยมี 
วตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผู้รบัการอบรม	ได้รบัความรูค้วามเข้าใจในภาพรวม 
ของการก�าเนิดภาพยนตร์ในโลก	 การเข้าสู่สยาม	 การพัฒนาคลี่คลาย 
ไปของกิจการภาพยนตร์ในสยาม	 ตามล�าดับเวลาจากอดีตสู่ปัจจุบัน	 
และตามเหตุปัจจัยแวดล้อมทางประวัติศาสตร์สังคม	 เศรษฐกิจ 
การเมือง	 เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีพ้ืนความรู้ความเข้าใจ	 และสามารถ 
ศึกษาค้นคว้าลงลึกอย่างละเอียดในแต่ละเรื่องหรือประเด็นที่สนใจ 
ต่อไป
	 หลักสูตรอบรมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเบื้องต้น	จะจัด 
ขึน้ทกุวนัเสาร์	เวลา	๑๐.๐๐	–	๑๗.๐๐	น.	ตัง้แต่วนัเสาร์ที่	๒	กมุภาพนัธ์	 
ถึงวันเสาร์ที่	๑๖	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	 เป็นเวลา	๗	สัปดาห์	ณ	หอ
ภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	 ถ.พุทธมณฑลสาย	 ๕	 สอนโดย	 โดม 
สุขวงศ์,	ชลิดา	เอื้อบ�ารุงจิต,	ศักดินา	ฉัตรกุล	ณ	อยุธยา	และ	ประวิทย์	
แต่งอักษร	
	 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม	 ส�าหรับบุคคลทั่วไปท่านละ	
๕,๐๐๐	 บาท	 ยกเว้นผู้ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินปริญญาตร ี
ท่านละ	 ๒,๕๐๐	 บาท	 (รวมค่าเอกสารประกอบการเรียน	 อาหาร 
กลางวัน	และอาหารว่าง)	รับจ�านวนจ�ากัด
	 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ 
ที่	http://www.fapot.org	หรือสอบถามได้ที่หอภาพยนตร์	(องค์การ
มหาชน)	๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓	–	๑๔	ต่อ	๑๑๑	หรือ	thaifilmarchive@
gmail.com

ประวัติศาสตร์
ภาพยนตร ไ์ทย
เบื้องต้น

สถาบันหนังไทยริเริ่มหลักสูตรอบรม

http://www.fapot.org 
๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓–๑๔ ต่อ ๑๑๑ 
thaifilmarchive@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

๒๓



โปรแกรมฉายภาพยนตร์เดือนมกราคม
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

อังคารที่ ๑ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ส.ค.ส. สวีทตี้ (โปรแกรมพิเศษต้อนรับวันปีใหม่)
๒๕๕๔	/	ก�ากับโดย	ฤกษ์ชัย	พวงเพ็ชร์	/	
สร้างโดย	บริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด
หนังรักหลากชีวิตของหนุ่มสาวในเมืองหลวง	 ที่เริ่ม 
เดินหน้าในคืนวนัครสิมาสต์อฟี	และถงึจดุไคลแมก็ซ์ใน 
คนืขึน้ปีใหม่	ไม่ว่าจะเป็น	ตัด๊	หนุม่บ้าบอล	กบั	ง้อ	สาว 
ปากกล้าตรงกับใจ	คู่ของ	แทน	หนุ่มสุดเท่กับ	มาแตร์	 
สาวแอ๊บแบ๊ว	ไปจนถึงคูด่อกฟ้า-หมาวดัอย่าง	หลงัอาน	 
กับนางฟ้า	และอีกหลายคู่ที่ต้องเผชิญบททดสอบของ 
ความรกั	ทัง้การปรบัตวัให้เข้าใจกัน	การเปิดเผยความ 
ในใจ	 รวมทั้งการพยายามก้าวข้ามปัญหาท่ีกีดกันกัน
และกันเอาไว้	

พุธที่ ๒ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

เพชรตัดเพชร (โปรแกรมหนังไทยในเสียงเพลง)
๒๕๐๙	/	ก�ากับโดย	วิจิตร	คุณาวุฒิ,	พร้อมสิน	
สีบุญเรือง,	ประกอบ	แก้วประเสริฐ	/	
สร้างโดย	สหการภาพยนตร์ไทย
สดุยอดหนงับูไ๊ทยมาตรฐานเทียบชัน้หนงัเจมส์	บอนด์	
เมื่อ	 ชาติ	 สมุนเอกของมิสเตอร์ตนั	 มาเฟียข้ามชาติผู ้
กว้างขวางถูกฆ่าตาย	 ร.ต.ท.ศักดิ์ชัย	 แห่งกองปราบที่ 
มหีน้าตาคล้ายกับชาติ	จงึได้สวมรอยเป็นชาตเิพือ่กลบั
เข้าไปในแก๊งมาเฟีย	 เพื่อล้มแผนการร้ายยึดครอง 
ประเทศ	 น�ามาสู่การไล่ล่าด้วยรถยนต์	 เรือเร็ว	 และ 
ฉากบู๊เร้าใจยิ่งใหญ่อีกมากมาย	

พฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

บ้านผีเปิบ (โปรแกรมปอบกับสังคมไทย)
๒๕๕๑	/	ก�ากบัโดย	พงศ์ชยตุม์	ศริสิขุวงศา	/	สร้างโดย	 
บริษัท	สหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด
หมูบ้่านแสนสขุอยูอ่ย่างร่มเยน็มาตลอด	ด้วยม	ี“ผีฟ้า”	 
ร่างทรงผู้เป็นตัวแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่	แต่เมื่อเธอฝ่าฝืน 
ค�าต้องห้ามซ่ึงท�าให้กลายร่างเป็นผเีปิบ	ออกอาละวาด 
จนชาวบ้านขนหัวลุก	 ความสงบที่มีก็กลายเป็นเรื่อง 
โกลาหลสุด	 ๆ	 ในเมื่อนักเลงพระคนเก่งหรือเจ้าแม่ 
ประจ�าหมู่บ้านยังปราบไม่ได้	 ร้อนถึงเหล่านักศึกษา 
กลุ่มหนึ่งน�าโดย	นัท	หนุ่มผู้มีของวิเศษติดตัวมา	ต้อง 
รบัหน้าทีป่ราบผเีปิบเพือ่คนืความสงบสุขให้แก่หมู่บ้าน 
แสนสุขแทน

ศุกร์ที่ ๔ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

ฟ้าทะลายโจร	(โปรแกรมหนังไทยในเสียงเพลง)
๒๕๔๓	/	ก�ากับโดย	วิศิษฏ์	ศาสนเที่ยง	/	สร้างโดย	บริษัท
ฟิล์ม	บางกอก	จ�ากัด	และ	บรษิทั	ไฟว์สตาร์	โปรดกัชัน่	จ�ากัด	
ค�ามั่นสัญญาของ	ด�า	ที่มีต่อ	ร�าเพย	ว่าหากรักกัน	จะ 
มาพบกันที่ศาลารอนางเพ่ือหนีตามกันไป	 ทว่าในวัน 
นัน้กลบัเกดิเรือ่งร้ายทีบ้่านด�าเมือ่พ่อของเขาถกูฆ่าตาย	 
ด�าจึงออกตามล่าฆาตรกรจนกลายเป็นโจรในรังของ 
เสือฝ้าย	 ได้ชื่อใหม่ว่าเสือด�า	 ในขณะที่ร�าเพยถูกจับ 
แต่งงานกับ	ร.ต.อ.ก�าจร	มอืปราบหนุม่ผูห้มายล้างบาง 
แก๊งค์เสอืฝ้าย	แต่แล้วโชคชะตากลบัเล่นตลกให้เสือด�า 
ต ้องเลือก	 ระหว ่างหักหลังเสือฝ ้ายเพื่อปล ่อย	 
ร.ต.อ.ก�าจร	 ให้เป็นอิสระ	 กับฆ่าเขาเสียในฐานะว่าที่ 
สามีของสตรีที่เขารัก	

เสาร์ที่ ๕ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

บ้านผีปอบ	(โปรแกรมปอบกับสังคมไทย)
๒๕๓๒	/	ก�ากับโดย	สายยนต์	ศรีสวัสดิ์	/	
สร้างโดย	บริษัทกรุ๊ฟโฟร์	จ�ากัด	
จดุเริม่ต้นต�านานหนงัชดุสดุคลาสสกิ	ใน	“บ้านผปีอบ”	 
นีย้งัมลัีกษณะของหนงัผน่ีากลวัเตม็ตวั	โดยทีส่่วนตลก 
นั้นแทบไม่ปรากฏ	เมื่อกลุ่มแพทย์อาสาจากกรุงเทพฯ	 
น�าโดยหมอนเรศ	เข้ามารักษาชาวบ้านในหมู่บ้านห่าง 
ไกล	จึงได้พบกับการอาละวาดของผีปอบยายทอง	ใน 
ระหว่างนัน้ก็ยงัมเีร่ืองราวความรักระหว่างนเรศกบัสาว 
สวยประจ�าหมูบ้่านชือ่พลบัพลงึ	ท่ามกลางสารพดัวธิทีี่ 
กลุ่มแพทย์กับชาวบ้านร่วมมือกันหาวิธีก�าจัดปอบ

อาทิตย์ที่ ๖ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

แฟนฉัน	(โปรแกรมหนังไทยในเสียงเพลง)
๒๕๔๖	/	ก�ากับโดย	นิธิวัฒน์	ธราธร,	ทรงยศ	สุขมาก
อนันต์,	 คมกฤษ	 ตรีวิมล,	 วิทยา	 ทองอยู่ยง,	 วิชชา 
โกจิว๋,	อดสิรณ์	ตรสีริเิกษม	/	สร้างโดยบรษิทั	จเีอม็เอม็	 
ไท	หับ	จ�ากัด
ภาพยนตร์แห่งปรากฏการณ์ในปี	๒๕๔๖	ที่จุดให้โลก 
วัยเด็กของใครหลายคนกลับมาลุกโชนอีกครั้ง	 ด้วย 
เรื่องราววัยเด็กของเจี๊ยบ	 เด็กขี้อายที่ร่วมแก๊งเพื่อน 
ชายทะโมนเล่นซนไปวนั	ๆ 	มคีูป่รับเป็นแก๊งเดก็ผูห้ญงิ	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้หญิงชื่อน้อยหน่า	 คนที่เป็น 
แฟนเจีย๊บในสายตาเพือ่น	ๆ 	ผูช้าย	ด้วยความสนทิสนม 
บ้านใกล้กัน	 ยิ่งนานวันเจี๊ยบก็ถูกยุยงจากเพื่อนให้จง
ชังน้อยหน่า	

จันทร์ที่ ๗ มกราคม ๑๗.๓๐ น. 

Mua oi (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)	
๒๕๔๓	/	ก�ากับโดย	Dang	Nhat	Minh	/	
สนับสนุนโปรแกรมโดยสถาบันภาพยนตร์เวียดนาม	
(ภาษาเวียดนาม	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
เรื่องราวที่มีฉากหลังในเมืองฮานอยที่แสนสงบสุข	(ซึ่ง 
เปลีย่นแปลงไปอย่างมากตัง้แต่ปี	๑๙๕๔)	ฮวั	นายแบบ 
เปลอืยของโรงเรียนศิลปะ	ซึง่ได้รับอุบตัเิหตตุกต้นฝรัง่
ในบ้านตัวเอง	ตั้งแต่อายุ	๑๓	ปี	ท�าให้สมองของเขามี 
พัฒนาการไม่ต่างอะไรกับเด็กอายุ	 ๑๓	 ปี	 ในความ 
ทรงจ�าทีห่ลงเหลอือยูข่องฮวั	เขารูส้กึผกูพนักบัการปีน 
ป่ายอยู่บนต้นฝรั่งต้นนั้นอยู่เสมอ	 และพยายามหา 
โอกาสเข้าไปปีนต้นฝรั่งนั้น	 แม้ว่าเจ้าของบ้านคนใหม่ 
จะไม่ยินยอมเลยก็ตาม	

วันอังคารที่ ๘ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ÃÑ¡ÍØµÅØ´ (โปรแกรมหนังไทยในเสียงเพลง)
๒๕๒๐	/	ก�ากับโดย	เปี๊ยก	โปสเตอร์	/	
สร้างโดย	บริษัท	ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
ภาคต่อของ	 “วัยอลวน”	 หนังวัยรุ่นสุดฮิตที่จับความ 
รักระหว่าง	 ตั้ม	 หนุ่มนักเรียนนิติฯ	 กับ	 โอ๋	 ลูกสาว 
เจ้าของบ้านเช่าทีต่ัม้อาศยัอยู	่ใน	“รักอตุลดุ”	ทัง้คูเ่ป็น 
แฟนกันแล้ว	 แต่ความกะล่อนของตั้มก็ชักพาให้เขา 
ไปพบเจอนักร้องสาวสุดเท่ชื่อ	 นิด	 จนเมื่อเรื่องกุ๊กกิ๊ก 
ระหว่างตั้มกับนิดเกิดเข้าหูโอ๋เข้า	 คราวนี้โอ๋จึงได ้
อาละวาดบ้านแตกตามเคย	 น�าไปสู่ฉากเต้นบั๊มพ์อัน 
ลือลั่น	 ซึ่งกลายเป็นภาพจ�าของหนังชุดน้ีที่ยังตราตรึง 
ใจหนุ่มสาวยุค	๒๕๒๐	จนถึงปัจจุบัน

พุธที่ ๙ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Durval Disco  (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๕	/	ก�ากับโดย	Anna	Muylaert	/	
สนับสนุนโปรแกรมโดย	 สถานเอกอัครราชทูตบราซิล	
ประจ�าประเทศไทย	
(ภาษาโปรตุเกส	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
เดอร์ฟัล	 และแม่ของเขา	 คาร์มิต้า	 เปิดร้านขายแผ่น 
เสียงในเซาเปาโล	 เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นเสียง	 
มันท�าให้เขารู้สึกกับความซ�้าซากในชีวิต	จนกระทั่งวัน 
นึงเขาได้จ้าง	ซีเลีย	มาช่วยท�างานบ้าน	แต่	๒	วันหลัง 
จากน้ัน	 ซีเลียกลับหายตัวไปพร้อมทั้งได้ทิ้ง	 กิกิ	 สาว 
น้อยวยั	๕	ขวบเอาไว้	ความไร้เดยีงสาของกิกิท�าให้พวก 
เขามีชีวิตชีวามากขึ้น

พฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม 

งดจดัฉายภาพยนตร์	เน่ืองจากหอภาพยนตร์ฯ	จดัการ 
แสดงคอนเสิร์ตหนังไทยในเสียงเพลง	ณ	หอประชุม
ใหญ่	ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	(ดูรายละเอียด
ที่หน้า	๔)

๒๔



ศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

วยัระเรงิ  (โปรแกรม	ผลงานของณัฐน	ีสทิธสิมาน	และ	
หนังไทยในเสียงเพลง)	
๒๕๒๗	/	ก�ากบัโดย	เป๊ียก	โปสเตอร์	/	สร้างโดย	บรษิทั
ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
เหล่าเด็กนักเรียนหญิงผู้ไม่รักเรียน	 พวกเธอต่างหลง 
ใหลในมนต์ของดนตรรีอ็ก	เป็นทีเ่ออืมระอาของครทูกุ
คนในโรงเรียน	 จะมีก็แต่ครูสาววัยเกษียณที่พยายาม 
จะท�าความเข้าใจความต้องการของนักเรียน	ด้วยการ
คิดวิธีสุดเก๋	 ด้วยการผนวกเอาเนื้อหาในรายวิชาเรียน
ใส่เข้าไปในท�านองเพลงร็อก

อาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

Ë¹ÒÁÂÍ¡Í¡ (โปรแกรมหนังไทยในเสียงเพลง)
๒๕๒๒	/	ก�ากับโดย	กรสวัสดิ์	/	สร้างโดย	เป๋	โปสเตอร์
หลังอกหักจากรักแรกในบ้านนา	 จรรยาก็บุ่มบ่ามหนี 
มากรุงเทพฯ	 โดยไม่บอกใคร	 โชคดีท่ีเธอได้พบวิษณุ	 
วิศวกรหนุ่มใหญ่บนรถไฟ	 เขาคอยช่วยเหลือเธอทั้ง 
เรื่องที่พักที่กินอยู่	จนเกิดเป็นความรักและแต่งงานใน 
ที่สุด	ทว่าเมื่อถึงคราวที่	ขุน	คนรักเก่าของจรรยาจาก 
บ้านนามาเสีย่งโชคในเมอืงกรุงบ้าง	โชคชะตาแกล้งให้ 
ขุนได้พบรักกับแพ็ต	 น้องสาววิษณุ	 รวมทั้งจรรยาอีก 
ครัง้	ขนุกบัจรรยาพยายามปรับความเข้าใจกนัโดยไม่รู้
เลยว่า	จะกลายเป็นหนามยอกใจคนรักของแต่ละฝ่าย	

จันทร์ที่ ๑๔ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

กลกามแห่งความรัก (โปรแกรมหนังไทยในเสียง
เพลง)
๒๕๓๒/	ก�ากับโดย	ทรนง	ศรีเชื้อ	/	สร้างโดย	บริษัท	
เอ็กซิทฟิล์ม	โปรดักชั่น
แวววลี	 โสเภณสีาวชาวไทยเป็นดาวเด่นแห่งย่านชนิจกู ุ
ในประเทศญี่ปุ่น	 เธออดทนท�างานเพ่ือส่งเงินกลับมา 
ให้ทีบ้่าน	หวงัยกระดบัชวีติของคนในครอบครวัให้ดยีิง่ 
ขึน้	แต่การณ์กลบัเป็นว่า	พ่อของเธอกลบัน�าเงนิไปเล่น 
การพนนัจนเป็นหนีส้นิ	ส่วนนอ้งสาวของเธอน�าเงินไป 
เรียนในกรุงเทพฯ	 ก่อนที่จะหลงแสงสีและกลายเป็น
เด็กใจแตก	

อังคารที่ ๑๕ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

บ้านผปีอบ ๒	(โปรแกรมผลงานของณฐัน	ีสทิธสิมาน	
และ	ปอบกับสังคมไทย)
๒๕๓๒	/	ก�ากับโดย	สายยนต์	ศรีสวัสดิ์	/	
สร้างโดย	บริษัท	กรุ๊ฟโฟร์	จ�ากัด	
หลังความส�าเร็จของภาคแรกจากการฉายต่างจังหวัด 
เป็นหลกั	มาภาคน้ีหนังได้มกีารเพ่ิมตวัละครปอบหยบิ 
เข้ามา	ซึ่งถือเป็นส่วนส�าคัญในการเปลี่ยนทิศทางจาก 
หนังผีสยองขวัญ	 กลายเป็นหนังตลกไปในภาคต่อ	 ๆ	 
มา	 หลังปอบยายทองถูกปราบลงไป	 ความสงบสุขก็ 
กลับคืนหมู่บ้านชั่วขณะ	จนกระทั่งการปรากฏตัวของ 
ปอบกระดิงและปอบหยิบจากต่างหมู่บ้าน	 ที่เข้ามา 
สร้างความปั่นป่วนทั้งสยองและฮาไปพร้อมกัน	 โดย
หมอนเรศยังต้องรับมือช่วยชาวบ้านอีกหนหนึ่ง	

อังคารที่ ๑๖ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

๑๖ ปีแห่งความหลงั (โปรแกรมหนงัไทยในเสยีงเพลง)
๒๕๑๑	/	ก�ากับโดย	อนุมาศ	บุนนาค	/	
สร้างโดย	รามาภาพยนตร์
ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากประวัติของนักร้องลูกทุ่ง 
คนดังสุรพล	 สมบัติเจริญ	 ที่เล่าเร่ืองชีวิตก่อนที่จะมา 
เป็นสรุพล	สมบตัเิจรญิ	ทีต้่องไปประกอบอาชพีทีห่ลาก 
หลาย	จนกระทัง่ได้มโีอกาสแสดงความสามารถในการ 
แต่งเพลงและเสียงร้องที่สะกดคนฟัง	ชื่อเสียงและเงิน
ทองมากมายได้กลายเป็นอปุสรรคความรกัระหว่างเขา 
กับศรีนวล	 หญิงเดียวที่เขารัก	 ความอาลัยอาวรณ์ใน 
ยามที่เขาต้องหย่าร้างเธอ	 ถูกกลั่นมาเป็นเพลงลูกทุ่ง
อมตะ	๑๖	ปีแห่งความหลัง

พฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

Sumo Do Sumo Don’t (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๕	/	ก�ากับโดย	Masayuki	Suo	/	สนับสนุนโดย
มูลนิธิญี่ปุ ่น	 ประจ�าประเทศไทย	 (ภาษาญ่ีปุ ่น	 ค�า
บรรยายไทย)
แชมเปี้ยนซูโม่ระดับประเทศ	 “โตคิชิ	 อานายามา”	 
กลายเป็นตาแก่ธรรมดาที่ไร้ค่า	ใช้ชีวิตเส็งเคร็งในห้อง 
สี่เหลี่ยมแคบ	ๆ	 เมื่อชมรมซูโม่ที่เขาก่อตั้งขึ้นไม่ได้รับ 
ความสนใจจากนักศึกษาเลย	 แม้จะพยายามใช้วิธี 
โปรโมชั่นให้สิทธิพิเศษสารพัด	 แต่สถานการณ์นับวัน 
ยิ่งแย่ลง	 เพราะเด็กรุ่นใหม่พร้อมใจไปสมัครเข้าร่วม 
ชมรมเบสบอล	และแล้วความหวังชมรมซูโม่ก็กลับมา 
มชีวีติชวีาอกีครัง้	หลงัการตดัสนิใจเข้าเป็นสมาชกิของ	 
“ชูเฮอิ	ยามาโมโต”	

ศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

บ้านผปีอบ ๓	(โปรแกรมผลงานณฐัน	ีสทิธิสมาน	และ	
ปอบกับสังคมไทย)
๒๕๓๓	/	ก�ากับโดย	สายยนต์	ศรีสวัสดิ์	/	
สร้างโดย	บริษัทกรุ๊ฟโฟร์	จ�ากัด	
หลังการตายของพลับพลึงและนเรศที่ถูกปอบฆ่าทั้งคู่	 
ชาตกิบัเภสชั	เพือ่นของนเรศจงึมายงัหมูบ้่านแห่งนีเ้พ่ือ 
พักผ่อน	 ในขณะที่ความรักระหว่างเภสัชกับสาว 
ชาวบ้านอย่างน�้าค้างค่อย	ๆ	ก่อตัวขึ้น	พวกเขาก็ต้อง 
เผชิญกับปอบหยิบและปอบหมอผีคล้าย	 ที่ออก 
อาละวาดจนหมู่บ้านปั่นป่วนไปหมด	

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เตรียมเปิดประตูสเลทยักษ์ 
รอต้อนรับเด็ก ๆ  ทั้งหลาย ในกิจกรรม  "ÇÑ¹à´ç¡áË‹§ªÒµÔ »ÃÐ¨íÒ»‚ òõõö" 
พบกับกิจกรรมมากมาย	อาทิเช่น
	 -		แอบดูหนังกระโปรงสุดลึกลับ	
	 -		ขึ้นรถไฟสายภาพยนต์	ณ	สถานีศีนิมา	โลดแล่นไปสู่โลกแห่งความผูกพัน
	 			ระหว่างภาพยนตร์กับรถไฟ	
	 -	เข้าพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	ชมหมาไทยตัวแรกที่ถูกฝึกให้แสดงภาพยนตร์	และ	ลิงผีผู้โด่งดังไปทั่วโลก
	 	-	สนุกไปกับเกมส์ประจ�าฐาน	และของรางวัลอีกนับไม่ถ้วน
พิเศษด้วยโปรแกรมฉายภาพยนตร์เรื่องเยี่ยม	ณ	โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา		ให้คุณหนู	ๆ	ได้ชมฟรีตลอดทั้งวัน
อย่าพลาด !!! 	เสาร์ที่	๑๒	มกราคม	ศกนี้	ณ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

เสาร์ที่ ๑๒ มกราคม  

กิจกรรมวันเด็ก ประจ�าปี ๒๕๕๖

๑๐.๐๐ น.  ฉายภาพยนตร์สั้นนานาชาติส�าหรับเด็ก

๑๓.๐๐ น. ปัญญา เรณู ภาค ๒
๒๕๕๕	/	ก�ากับโดย	บิณฑ์	บรรลือฤทธิ์	/	

สร้างโดย	บริษัท	บิณฑ์	บูม	บิสซิเนส

หลงัจบการประกวดวงดนตรลีกูทุง่ในภาคแรก	ปัญญา 
กับเรณูก็ใช้ชีวิตตามปรกติ	พร้อม	ๆ	กับความหึงหวง 
ของเรณูที่ มีต ่อป ัญญามากขึ้นทุกขณะ	 จนผ่าน 
เหตุการณ์วุ่น	ๆ	มากมาย	ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเมื่อ 
เพื่อนสาวคนสวยจากกรุงเทพฯ	 ติดต่อให้ปัญญาและ 
พรรคพวกไปช่วยวงดนตรีประกวดครั้งใหญ่	 ความ 
สมัพนัธ์ของปัญญากบัเรณก็ูถงึบททดสอบ	หลังปัญญา 
เริ่มต่อต้านเรณูท่ีชักออกท่าทางเกินงาม	 ด้วยคิดว่า 
ตัวเองรักเรณูอย่างเพื่อนสนิทมากกว่า

๑๕.๐๐ น. Dolphin Tale
๒๕๕๔	/	ก�ากบัโดย	Charles	Martin	Smith	/	ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์โดยบริษัทแคททาลิสต์	 อัลลายแอนซ์	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด
เรื่องราวความสัมพันธ์อันน่าประทับใจของเด็กชายท่ี 
ไม่สนใจเรยีน	กบัปลาโลมาพกิารท่ีมาเกยต้ืนท่ีชายหาด	 
ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสยากนักท่ีจะรักษาให้หายกลับไปม ี
ชีวิตใต้น�้าได้	แต่เด็กชายก็ไม่ลดละความพยายามที่จะ
ช่วยเหลือปลาโลมาดังกล่าว	โดยเขาได้รับความสนับ- 
สนนุจากโรงพยาบาลสตัว์น�า้เก่า	ๆ 	แห่งหนึง่ท่ีก�าลังจะ 
ถูกปิดกิจการ	

วันเด็กมาหอภาพยนตร์



อังคารที่ ๒๒ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

บ้านผีปอบ ๒๐๐๘	 (โปรแกรมผลงานของณัฐนี 
สิทธิสมาน	และ	ปอบกับสังคมไทย)
๒๕๕๑/	ก�ากับโดย	บรรหาร	 ไทธนบูรณ์	 /	สร้างโดย	
บริษัทโกลด์เดน	เอ	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จ�ากัด
ในยุคที่การแพทย์ก้าวหน้ามาก	 ยังมีหมู่บ้านแห่งหนึ่ง 
ที่ยังคงนับถือ	หมอคล้าย	หมอผีประจ�าหมู่บ้าน	ผู้ขจัด 
ความป่วยไข้ให้แก่ชาวบ้าน	 แม้ทั้งภรรยาและลูกสาว 
ไม่สู้เต็มใจเห็นดีด้วยนักกับสิ่งที่หมอคล้ายท�า	 จนวัน 
หนึง่ทีก่ลุม่แพทย์อาสาเข้ามาในหมูบ้่าน	ท�าให้ชาวบ้าน 
แห่กันไปให้ความนับถือมากกว่า	 จนแทบจะลืมหมอ
คล้ายไป	เขาจงึเกดิความรษิยาหนัมาใช้อาคมปลกุปอบ 
หยิบขึ้นมาอาละวาดอีกครั้ง	 เพื่อที่ตนจะได้กลับม ี
อ�านาจในหมู่บ้านเช่นเดิม			
 
พุธที่ ๒๓ มกราคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.

Moulin Rouge	(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)	
๒๕๔๔	/	ก�ากับโดย	Baz	Luhrmann	/	
ลขิสทิธิภ์าพยนตร์โดยบริษัทแคททาลิสต์	อลัลายแอนซ์	
(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(ภาษาอังกฤษ	บรรยายภาษาไทย)
เรื่องราวในปี	 ค.ศ.	 ๑๘๙๙	 เกี่ยวกับความจริง	 ความ 
งาม	เสรีภาพ	และเหนือสิ่งอื่นใด	คือความรัก	ทั้งหมด 
นี้เกิดขึ้นในไนท์คลับสุดหรูที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ชวน 
หลงใหลที่ขึ้นชื่อในปารีส	 ซาติน	 เป็นสาวงามดารา 
ประจ�าคลับ	 มูแลง	 รูจ	 และโสเภณีที่ขึ้นชื่อท่ีสุดของ 
เมอืง	เธอตดิอยูใ่นวงัวนแห่งความรักระหว่างครสิเตียน 
หนุ่มนักเขียนและท่านดยุกแห่งมอนร็อธ	ชายอีกคนที่ 
ลุ่มหลงในตัวเธอ	

พฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ËÅÍ¹	(โปรแกรมปอบกับสังคมไทย)
๒๕๔๖	 /	 ก�ากับโดย	 อภิชาติ	 โพธิไพโรจน์,	 บุญส่ง 
นาคภู่	และ	ศิวาวุธ	ไพรีพินาศ	/	
สร้างโดย	บริษัท	ซี	เอ็ม	ฟิล์ม	จ�ากัด
เร่ืองราวอาถรรพ์	ความเชือ่	และต�านานของสิง่เร้นลบั 
ในแต่ละภาคของไทย	แบ่งการเล่าเรือ่งออกเป็น	๔	ภาค	 
ซึง่แต่ละภาคจะน�าเสนอถงึวฒันธรรมความเป็นอยูแ่ละ 
ความเชื่อของภาคน้ัน	 ๆ	 แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของ 
คนไทยที่แตกต่างกัน	ปอบเป็นเรื่องเล่าของผีภาค 
อีสาน	เร่ืองราวของผูม้อีาคมในหมูบ้่านทีก่ระท�าผิดข้อ 
ห้ามที่เรียกว่า	 คะล�า	 ท�าให้เกิดโทษหนักฐานผิดครู	 
วิญญาณของบรมครูจึงมาลงโทษให้กลายเป็นปอบ

เสาร์ที่ ๑๙ มกราคม

๑๓.๐๐ น.  บ้านผีปอบ Reformaition	(โปรแกรม 
ผลงานของณัฐนี	สิทธิสมาน	และ	ปอบกับสังคมไทย)
๒๕๕๔	/	ก�ากบัโดย	โสภณ	น่ิมอนงค์	/	สร้างโดย	บริษัท
โกลเด้น	เอ	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จ�ากัด
ต�านานของปอบหยบิยงัเป็นทีจ่ดจ�าและกล่าวขวญัตาม 
หมูบ้่านเสมอ	แม้ผ่านมา	๒๐	ปีแล้วกต็าม	กระท่ังคณะ 
นกัโบราณคดเีดนิทางมาขดุซากวตัถโุบราณยงัหมูบ้่าน 
แสนไกลแห่งนี	้กลบัพบศพเพือ่นถกูฆ่าตาย	แถมยงัเหน็ 
หยิบอยู่ใกล้บริเวณที่พบศพ	 ทั้งหมดจึงปักใจเชื่อว่า 
หยิบคือฆาตรกร	 ในขณะที่ชาวบ้านก็พูดว่าหยิบเป็น 
ปอบ	โดยหารูไ้ม่ว่าแท้จรงิในหมูบ้่านนีย้งัมปีอบตวัจรงิ 
ซุกซ่อนอยู่	

๑๕.๐๐ น.		กิจกรรมÅÒ¹´ÒÃÒ ณัฐนี สิทธิสมาน

อาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม  เวลา ๑๓.๐๐ น.

บ้านผีปอป ๑๓	 (โปรแกรมผลงานของณัฐนี	 สิทธิ- 
สมาน	และ	ปอบกับสังคมไทย)
๒๕๓๗	/	ก�ากับโดย	อรุณสวัสดิ์	/	
สร้างโดย	บริษัท	กรุ๊ฟโฟร์	จ�ากัด
ภาคส่งท้ายชดุบ้านผปีอบยคุเก่า	ทีท่มีงานตัง้ใจไม่สร้าง 
ภาค	๑๒	ด้วยเหตุไม่อยากให้เป็นผีโหล	ๆ	 (!!)	 ยังถือ 
เป็นภาคที่ท�าสถิติลบทุกภาค	ไม่ว่าจะใช้นักแสดงมาก 
สุด	ทุ่มทุนสร้างมากสุด	และถ่ายท�านานสุด	(ภาคแรก	 
๗	วัน	ภาคนี้	๒	เดือน)	ให้ปอบหยิบได้อาละวาดไล่ล่า 
ชาวบ้านให้มนัสะใจ	พร้อมดงึมกุหนีลงตุม่สดุคลาสสกิ 
กลับมาอกีคร้ัง	และยงัมปีอบวายร้ายตามสตูรคอื	ปอบ 
ดี้	เข้ามาสร้างความสยองเล็ก	ๆ	ให้กับหนังด้วย	

จันทร์ที่ ๒๑ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สายลบัจับบ้านเลก็ (โปรแกรมหนังไทยในเสยีงเพลง)
๒๕๕๐	/	ก�ากับโดย	คมกฤษ	ตรีวิมล	/	
สร้างโดย	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด
หนุ่มแสนซื่ออย่าง	 จ๊อก	 ต้องมารับงานนักสืบชู้ด้วย 
ความจ�าเป็น	เพราะหวงัหาเงินล้างหนี	้ด้วยการตามตดิ 
พฤติกรรมของสารวัตรวศิน	 จอมเจ้าชู้ที่ก�าลังติดพัน 
พริตตี้สาวสวยชื่อน้องน�้าปั่น	 จ๊อกสืบจนรู้ว่าน�้าปั่นก็ 
แอบเป็นกิ๊กกับเสี่ยอดิสรณ์	 ที่ก�าลังถูกสุทิน	 นักสืบ 
คู่ปรับตามราวีน�้าปั่นไม่ลดละ	 ในขณะที่จ๊อกก็เกิดรัก 
น�้าปั่นเข้าแล้ว	 เขาจึงต้องเลือกจะแฉตัวเธอตามค�าสั่ง 
ของนายจ้างหรือจะปกป้องพริตตี้สาวที่เขารักคนนี้ดี		

โปรแกรมฉายภาพยนตร์ 
ณ ห้องภาพยนตร์สถาน ชั้น ๒ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๐๐ น. 

เดือนมกราคม
อังคารที่ ๘ มกราคม		Requiem
พฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม		งดจัดฉายภาพยนตร์	
เนื่องจากงานคอนเสิร์ตหนังไทยในเสียงเพลง
เสาร์ที่ ๑๒ มกราคม	โปรแกรมพิเศษวันเด็ก
ภาพยนตร์สั้นนานาชาติส�าหรับเด็ก	(๑๑.๐๐	-	๑๘.๐๐	น.)
อังคารที่ ๑๕ มกราคม		Mua	Oi
พฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม 	บ้านผีปอบภาค	๑
อังคารที่ ๒๒ มกราคม		Durval	Disco
พฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม		บ้านผีปอบ	Reformation
อังคารที่ ๒๙ มกราคม		Moulin	Rouge
พฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม		เพชรตัดเพขร

เดือนกุมภาพันธ์
อังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์  ทางโค้ง
พฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์  สลักจิต
อังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์  Ostkruez
พฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 	นางนาก
อังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 	Ha	Noi	:	Mua	dong	nam	
1946		
พฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 	ข้างหลังภาพ
อังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 	Crime	Delicatedo
พฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 	บ้านผีสิง

ปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	นี	้หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	 
ขอพาทุกท่านเข้ามาสัมผัสเรียนรู ้ชีวิตผู ้คนใน 
ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง	ประเทศเวียดนาม	ผ่าน 
สายตาของ		Dang Nhat Minh	ผูก้�ากบัคนส�าคญั 
ของเวียดนามวัย	 ๗๔	 ปี	 ผู ้คว้ารางวัลมาแล้ว 
มากมายจากเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติ		 
โดยเราจะน�าผลงานของเขามาฉายให้ชมตลอด 
เดือนมกราคม	 -กรกฎาคมน้ี	 เดือนละ	 ๑	 เร่ือง 
ณ	 โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 (อ่านรายละเอียด 
ภาพยนตร์เดือนมกราคม	และ	กุมภาพันธ์	ได้ใน
หน้า	๒๔	และหน้า	๒๘)

Dang Nhat MinhDang Nhat Minh
โปรแกรมพิเศษ ผู้กำ กับเวียดนาม



ศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

U Carmen 	(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)	
๒๕๔๘	/	ก�ากับโดย	Mark	Dornford-May	/	
สนับสนุนโปรแกรมโดย	โรงภาพยนตร์เฮาส์	อาร์ซีเอ
(ภาษาโชซา	ค�าบรรยายไทย)		
ภาพยนตร์เพลงจากประเทศแอฟรกิาใต้ทีด่ดัแปลงจาก 
บทละครโอเปร่าชื่อดัง	 เล่าเรื่องชีวิตของจองกิคาญ่า	 
ต�ารวจชัน้ผูน้้อยในเมอืงคาเยลิตชา	ท่ีต้องเปล่ียนไปเม่ือ 
เขาได้พบกับคาร์เมนพนักงานสาวพราวเสน่ห์ของ 
โรงงานยาสูบแห่งหน่ึงคาร์เมนมีผู้ชายมาติดพันหลาย 
คน	 แต่เธอก็เลือกจองกิคาญ่า	 สุดท้ายแล้วความรักที ่
เจือด้วยความอิจฉาริษยากลับก่อให้เกิดเป็นโศกนาฏ- 
กรรมและความสูญเสียส�าหรับทุกฝ่ายอย่างไม่คาดคิด

เสาร์ที่ ๒๖ มกราคม   ภาพยนตร์สนทนา

๑๓.๐๐ น. Mekhong Hotel (โปรแกรมปอบกับ
สังคมไทย)
๒๕๕๕	/	ก�ากับโดย	อภิชาติพงศ์	วีระเศรษฐกุล	/	
สร้างโดย	 Illuminations	 Films	 และ	 Kick	 the 
Machine	
โต้ง	เดินทางมาพักยังโรงแรมริมโขงแห่งหนึ่ง	ที่ดูเงียบ 
สงบเป็นปรกติดี	ก่อนที่เขาจะได้เจอกับฝน	ลูกสาวป้า 
เจนทีโ่ต้งเองกร็ูจ้กัเป็นการส่วนตวั	ทัง้คูค่ยุกนัสนทิสนม 
จนเกิดรักกัน	แต่โต้งไม่รู้เลยว่าแท้จริงป้าเจนเป็นปอบ	 
และได้ถ่ายทอดเชื้อปอบให้แก่ฝนเรียบร้อย	 จนถึงจุด
หนึ่งตัวโต้งเองก็อาจเป็นปอบไปด้วยก็เป็นได้	
๑๔.๓๐ น. กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา	เรื่อง “ปอบ
กับสังคมไทย”	(ดูรายละเอียดหน้า	๑๙)

อาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม เวลา ๑๕.๐๐ น.

กิจกรรมดูหนังกับโดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการหอ
ภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

จันทร์ที่ ๒๘ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ปอบหวีดสยอง	(โปรแกรมปอบกับสังคมไทย)
๒๕๔๔	/	ก�ากบัโดย	เหมันต์	เชตม	ีและ	ชโินเรศ	ค�าวนัดี	
สร้างโดย	บรษิทัสหมงคลฟิล์ม	อนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากดั
กลุ่มนักศึกษาปีหนึ่งน�าโดย	 ดอม	 น�าขบวนค่ายอาสา 
พัฒนาไปออกค่ายยังหมู ่บ้านแห่งหนึ่งแถวจังหวัด 
ร้อยเอ็ด	 โดยหารู้ไม่ว่าท่ีหมู่บ้านดังกล่าวมีการจับ 
วิญญาณปอบสะกดเอาไว้	 พวกเขาเกิดพลาดปล่อย 
วิญญาณปอบออกมาจนสิงสู่ร่างเพื่อนสาวในกลุ ่ม	 
กลายเป็นปอบสาวสดุเซก็ซีท่ีล่่าตบัหนุม่	ๆ 	ร้อนจนพวก 
ดอมกับพวกท่ีเหลือต้องหาทางก�าจัดวิญญาณปอบที ่
สิงร่างเพื่อนออกไป	

โปรแกรมฉายภาพยนตร์เดือนกุมภาพันธ์
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรมฉายภาพยนตร์เดือนมกราคม
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

ศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

กระสือฟัดปอบ (โปรแกรมผลงานอินทิรา	เจริญปุระ	
และ	ปอบกับสังคมไทย)
๒๕๕๒	/	ก�ากับโดย	นะติ	พันธ์มณี	/	
สร้างโดย	บริษัท	๕	๔	๓	๒	แอ็กชั่นฟิล์ม	จ�ากัด
คณะนกัศกึษาเดนิทางมาเพือ่ทศันศกึษา	บ้านทรงไทย 
หลังเก่าในชนบท	แต่กลับพบว่าที่แห่งนี้เป็นที่สิงสู่ของ 
ครอบครัวประหลาดท่ีมีกระสือกับปอบอาศัยอยู่ด้วย 
กัน	 ในขณะที่ฝ่ายปอบออกล่าสังหารชาวบ้าน	 ฝ่าย 
กระสอืกลบัคอยปกป้องผูค้น	เร่ืองซบัซ้อนขึน้ไปอกีเมือ่ 
การอาละวาดของปอบมีเหตุจากนายทุนที่ต้องการ 
ขับไล่ชาวบ้านออกไปเพื่อยึดครองหมู่บ้านเสียเอง

เสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ข้างหลังภาพ	(โปรแกรมรักข้ามรุ่น)
๒๕๔๔	/	ก�ากับโดย	เชิด	ทรงศรี	/	
สร้างโดย	บริษัท	สหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากดั
การเดินทางตามสามีวัยคราวพ่อของหม่อมราชวงศ ์
กรีต	ิไปยงัประเทศญีปุ่น่ท�าให้เธอต้องพบกบัจดุเปลีย่น 
แห่งชีวิต	 เมื่อที่นั่นมีเด็กหนุ่มนักเรียนชาวไทย	นพพร	 
คอยปรนนิบัติดูแลเธอ	 นานวันเข้าจากความใกล้ชิดก็ 
แปรเปลี่ยนเป็นความรัก	 นพพรเพียรขอความรักจาก 
คุณหญิง	 แม้หญิงสาวไม่ตอบรับรักเขาก็ตาม	 พ้น 
เหตกุารณ์นัน้ไป	๖	ปี	เมือ่สิน้สาม	ีในขณะทีน่พพรเรยีน 
จบแล้ว	คุณหญิงกีรติก็มาเฝ้ารอเขายังท่าเรือ	โดยไม่รู้ 
เลยว่า	 นพพรกลับมาเพ่ือแต่งงานกับคู่หมั้นที่หมั้น 
หมายไว้ก่อนจะไปญี่ปุ่น

อาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นาคปรก 	(โปรแกรมผลงานอินทิรา	เจริญปุระ)
๒๕๕๓	/	ก�ากับโดยภวัต	พนังคศิริ	/	
สร้างโดย	บริษัท	สหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากดั	
ระหว่างหลบหนีการจับกุมของต�ารวจ	กลุ่มโจร	๓	คน	 
น�าเงินที่ได้จากการปล้นไปซ่อนในวัดแห่งหนึ่ง	แต่เมื่อ 
ย้อนกลับมาที่วัด	 กลับพบว่าสถานที่ซ่อนเงินได้กลาย 
เป็นโบสถ์ไปเสียแล้ว	 พวกเขาจึงบังคับให้เจ้าอาวาส
บวชให้	 เพื่อที่จะได้ใช้เวลายามค�่าคืนในการขุดฐาน 
โบสถ์			
 

อังคารที่ ๒๙ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Lola	(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)	
๒๕๐๔	/ก�ากับโดย	Jacques	Demy	/
สนับสนุนโดยสถาบันฝรั่งเศส	ประจ�าประเทศไทย
(ภาษาฝรั่งเศส	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
หนังฝรั่งเศส	ขาว-ด�า	เล่าเรื่องชีวิตของโรแลนด์ที่ต้อง 
เปลีย่นแปลงไปเมือ่ได้พบกบัโลล่า	สาวคาบาเร่ย์	ท่ีเขา 
เคยรู้จักเมื่อครั้งวัยรุ่น	 ตอนนี้เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว 
ลูกชายวัย	๗	ขวบ	เขาตกหลุมรักเธอ	แต่ไม่ใช่เพียงเขา
เท่านัน้ท่ีหลงรักโลล่า	แฟรงกีก้ะลาสหีนุ่มชาวอเมริกนั 
ก็เป็นคู่แข่งของเขาเช่นกัน	เรื่องราวความสัมพันธ์ที่ยุ่ง
ยากของเขาจึงเป็นสิ่งที่ยากเกินคาดเดา

พุธที่ ๓๐ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เพลงสุดท้าย 	(โปรแกรมหนังไทยในเสียงเพลง)
๒๕๒๘	 /	 ก�ากับโดย	 พิศาล	 อัครเศรณี	 /	 สร้างโดย	
บริษัท	อัครเศรณีโปรดักชั่น	จ�ากัด
สมหญงิ	ดาวราย	ดาวเด่นของทฟิฟานีโ่ชว์ทีใ่ครต่อใคร 
ต่างอิจฉา	 เธอเชื่อฝังหัวว่าจะไม่มีความรักแน่นอน 
เพราะกลัวการอกหัก	 แต่แล้ววันหน่ึงเธอก็ได้พบ 
บญุเตมิ	ช่างซ่อมรถหนุม่ทีเ่ธอเหน็แววและชวนมาเป็น
นกัร้อง	จนเกดิความสนทิสนมกลายเป็นรกัมากเสยีจน 
คลุ้มคลั่ง	กระทั่งความจริงปรากฏว่าบุญเติมแอบปลูก
ต้นรักกับอรทัย	 น้องสาวสุดหวงของสมหญิง	 ทั้งสอง
ตั้งใจจะไปเรียนต่อเมืองนอกและมาเพื่อบอกลาเธอ

พฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Requiem	(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)	
๒๕๕๐	 /	 ก�ากับโดย	 Hans	 Christian	 Schmid	 /	
สนับสนุนโปรแกรมโดยสถาบันเกอเธ่	ประจ�าประเทศ 
ไทย	(ภาษาเยอรมัน	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
มิชาเอลา	คลิงเลอร์	เด็กสาววัย	๑๘	ที่ป่วยเป็นโรคลม
บ้าหม	ูจนพ่อและแม่ไม่คิดจะให้เธอเรียนต่อ	มชิาเอลา
พยายามรกัษาตวัเองอยูห่ลายเดอืน	จนกระทัง่สามารถ
ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย	 ท่ีน่ันเธอได้พบฮันนาเพ่ือน
สาวและสเตฟานซึ่งต่อมาได้เป็นแฟนเธอ	 ทุกอย่าง
ก�าลังไปได้สวย	จนกระทั่งโรคลมบ้าหมูกลับมาอีกครั้ง	
อาการร่างกายชักกระตุกครั้งนี้	 ท�าให้มิชาเอลาเชื่อว่า 
เธอถูกซาตานคุกคาม	 สุดท้ายเธอเริ่มสูญเสียศรัทธา 
เมื่อต้องต่อสู้กับผีร้ายในร่างกาย

๒๗



พุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

P.S.	(โปรแกรมรักข้ามรุ่น)	
๒๕๔๘	/	ก�ากับโดย	Dylan	Kidd	/	
สนับสนุนโปรแกรมโดยโรงภาพยนตร์เฮาส์	อาร์ซีเอ
(ภาษาอังกฤษ	ค�าบรรยายไทย)
การพบกันระหว่าง	 หลุยส์	 และ	 สก็อตนักเรียนหนุ่ม 
ที่มายื่นจดหมายสมัครเข้าเรียนในภาควิชาที่เธอเป็น 
คณบดีอยู่	 เมื่อเธอได้เห็นตัวอย่างภาพวาดที่สก็อตน�า 
มาด้วย	วินาทีนั้นเธอก็ปักใจเชื่อทันทีว่า	หนุ่มน้อยคน 
นี้คืออดีตคนรัก	 ที่ถูกโชคชะตาน�าพามาให้พบกับเธอ 
อีกครั้ง
      “เขาจากฉันไป ๒๐ ปี… แต่เป็น ๒๐ ปี… ที่ฉันไม่
เคยลืมเลยสักวัน”

พฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

วาเลนไทน์ สวีทตี้  (โปรแกรมพิเศษวันวาเลนไทน์)
๒๕๕๕	 /	 ก�ากับโดย	 ฤกษ์ชัย	 พวงเพ็ชร์	 /	 สร้างโดย	
บริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	
หลังจาก	 ‘ส.ค.ส.	 สวีทตี้’	 ทิ้งท้ายไว้กับความสัมพันธ์
ของหลายคู่ที่ยังไม่คลี่คลาย	 ไม่ว่าจะกับคนที่ยังไม่
พร้อมบอกรัก	 คนที่รัก	 ๆ	 เลิก	 ๆ	 หรือแม้แต่คนที่มัว 
ไขว่คว้าหาความรัก	 โดยเฉพาะกับคนที่หลงรักแฟน 
เพ่ือนหรือเพ่ือนแฟน	บทสรุปของทกุตวัละครเดนิทาง 
มาถึงตอนจบในคืนวันวาเลนไทน์	

ศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

สลักจิต		(โปรแกรมรักข้ามรุ่น)
๒๕๒๒	/	ก�ากับโดย	สมบัติ	เมทะนี/	
สร้างโดย	เมทะนีฟิล์ม
หลงัพ่อเสยีชวีติในต่างประเทศ	จอย	สลกัจติ	จงึตดัสนิ 
ใจกลบัยงับ้านภกัดบีดนิทร์ทีพ่่อเธอได้หนจีากไป	ท่าม 
กลางความไม่พอใจของญาติพี่น้องรวมทั้งคุณปู่	 เว้นก็ 
แต่เพยีง	ชายเดยีว	ลกูพีล่กูน้องของพ่อเธอทีเ่อน็ดแูละ 
ให้ก�าลงัใจจอยมาโดยตลอด	จอยเองกป็ระทบัใจในตวั 
ชายเดียว	แต่เมื่อชายเดียวไปเรียนต่อเมืองนอก	จอย 
กลับมีหนุ่มเข้ามาติดพัน	 ยังให้เกิดความเข้าใจผิดต่อ 
กัน	 ถึงข้ันที่จอยตัดสินใจหมั้นกับคนอ่ืนเพื่อประชด 
ชายเดียว	

เสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

แผ่นดินของเรา	(โปรแกรมรักข้ามรุ่น)
๒๕๑๙	/	ก�ากับโดย	ส.	อาสนจินดา	/	
สร้างโดย	บริษัท	จิรบันเทิงฟิล์ม	จ�ากัด
ภัคคินี	สาววัย	๑๗	น้องเล็กของครอบครัวผู้ดี	เกิดหลง 
รัก	ธ�ารง	เพื่อนพ่อเจ้าของไร่แห่งทุ่งวัวแล่น	แต่เมื่อคบ 
กันแล้วชีวิตเธอกลับจืดชืดไร้ความตื่นเต้นดังเช่นหวัง	 
กระทัง่	นเรนทร์	คูห่มัน้สดุหล่อของพีส่าวกลับเมอืงไทย 
และตามมาถึงทุ่งวัวแล่น	ทัง้คูพ่บรักกนัอย่างลับ	ๆ 	ก่อน 
จะหนีไปด้วยกัน	 ในเช้าวันแต่งงานระหว่างพี่สาวเธอ 
กับนเรนทร์	

เสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ 

๑๓.๐๐ น. นางนาก (โปรแกรมผลงานของอินทิรา	
เจริญปุระ)
๒๕๔๒	/	ก�ากับโดย	นนทรีย์	นิมิบุตร	/	
สร้างโดย	บริษัท	ไท	เอ็นเตอร์เทนเมนต์	จ�ากัด	
ต�านานรักของมนุษย์กับผีแห่งคลองพระโขนง	 ถูกต ี
ความด้วยการใส่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มากขึ้น	 
กลายเป็นนางนาก	 ฉบับร้อยล้าน	 ท่ียังถูกกล่าวถึง 
มากว่าทศวรรษ	ถือเป็นหนังแจ้งเกิดของอินทิรา	หรือ	 
ทราย	 เจริญปุระ	 ที่สลัดคราบนักร้องและนักแสดง 
วัยรุ่นไปได้อย่างน่าชื่นชม

๑๕.๐๐ น.	กิจกรรมÅÒ¹´ÒÃÒ อินทิรา หรือ ทราย 
เจริญปุระ  

อาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

บ้านผีสิง	(โปรแกรมผลงานอินทิรา	เจริญปุระ)
๒๕๕๐	/	ก�ากับโดย	มณฑล	อารยางกูร	/	
สร้างโดย	บริษัท	อาร์เอส	จ�ากัด	(มหาชน)	
ชาลินี	 นักข่าวสาวท�าสกู๊ปรายการ	 “ร้ือคดี”	 ในบ้าน 
หลังหนึ่ง	 ซึ่งเป็นสถานที่ฆาตกรรมอ�าพรางที่โด่งดัง 
ระหว่างหมอกับภรรยา	 เมื่อเธอน�าเทปรายการมาดู	 
ปรากฏว่าเธอเหน็ภาพเลอืนรางคล้ายเงาของผูห้ญงิใน 
ข่าว	เธอจึงเจาะลึกข้อมูลของบ้านหลังนั้นไปอีก

จันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

รักสุดท้ายป้ายหน้า		(โปรแกรมรักข้ามรุ่น)
๒๕๕๕	/	ก�ากับโดย	กิรติ	นาคอินทนนท์	/	
สร้างโดย	บริษัท	ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด	
ชนิสา	 หญิงสาววัยเบญจเพสยังปักใจรักอยู่กับรักครั้ง 
แรก	ที่มีต่อ	โอม	รุ่นพี่สุดหล่อในโรงเรียนของเธอ	ถึง 
แม้ว่าเขาจะมีแฟนไปแล้วก็ตาม	 แต่แล้วในงานเลี้ยง 
ศิษย์เก่า	 โอมก็กลับเข้ามาจีบสา	 ในช่วงที่ความฝันว่า 
ความรักก�าลังสมหวัง	 สาก็ได้พบกับเบส	 เด็กหนุ่ม 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	ที่แสนเท่	และพยายาม 
ตามจีบสาอย่างไม่ลดละ	

อังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

บันทึกจากลูก(ผู้)ชาย 
(โปรแกรมผลงานของอินทิรา	เจริญปุระ)
๒๕๓๗	/	ก�ากับโดย	รุจน์	รณภพ	/	
สร้างโดย	บริษัท	ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
เรื่องราวชีวิตกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 ๔	 ซึ่งมี 
หวัโจก	คอื	เดีย่ว	เดก็ชายท่ีมมีาจากครอบครัวท่ีพ่อแม่ 
แยกทางกัน	 กับเพื่อนสนิท	 เบ้ง	 เด็กกลุ่มนี้ถูกลงโทษ 
เป็นประจ�า	จนกระทั่งโรงเรียนไล่ทั้งกลุ่มออก	เพื่อหนี 
จากปัญหาที่รุมเร้า	 ทั้งหมดจึงเดินทางไปเที่ยวทะเล 
ทางใต้	ปรากฏว่าในระหว่างทางกลบักรุงเทพ	พวกเขา 
กลับโบกขึ้นรถบรรทุกของผิดกฎหมาย	ซึ่งท�าให้พวก
เขาได้รับบทเรียนชีวิตที่ส�าคัญ	

จันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ปริศนา 	(โปรแกรมรักข้ามรุ่น)
๒๕๒๕/	ก�ากบัโดย	รจุน์	รณภพ	/	สร้างโดย	บรษิทัไฟว์
สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด	
ปรศินา	หญงิสาวสวยนกัเรยีนนอกท่ีกลับมากรงุเทพฯ	
เข้าท�างานเป็นครูโรงเรียนประจ�าแห่งหนึ่ง	 เธอได้พบ
กับประวิช	 คนสนิทของท่านชายพจน์ปรีชาผู้ร�่ารวย	
ฝ่ายประวิชรักเธอตั้งแต่แรกพบ	 แต่ปริศนากลับให้ค่า 
เขาเพียงเพื่อนสนิท	 จนกระทั่งปริศนาได้เจอท่านชาย 
พจน์ในงานเต้นร�าคืนหนึ่ง	 ทั้งสองต่างมีใจให้กันและ 
กัน	แต่ก็พบเจอเรื่องชวนให้เข้าใจผิดอยู่ร�่าไป	

อังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

Ha Noi: Mua dong nam 1946 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)	
๒๕๔๐	/ก�ากับโดย	Nhat	Minh	Dang	/	
สนับสนุนโปรแกรมโดยสถาบันภาพยนตร์เวียดนาม
(ภาษาเวียดนาม	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
เรื่องราววันสุดท้ายในฮานอยก่อนที่คนทั่วประเทศจะ 
รวมกลุ่มต่อต้าน	(๑๙	ธันวาคม	๑๙๔๖)	แลม	นักเรียน 
กฎหมาย	 หนึ่งในสมาชิกกลุ่มต่อต้านในฮานอยได้รับ 
มอบหมายให้เดินทางไปเวียดนามตอนเหนือ	เพื่อช่วย 
เจรจาระหว่างประธานาธิบดีโฮจิมินท์กับผู ้ส�าเร็จ 
ราชการแทนสาธารณรฐัฝรัง่เศส	แซนเทอนี	่ซ่ึงต้องการ 
ครอบครองอาณานิคมอีกครั้ง	

พุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ไร้เสน่หา	(โปรแกรมรักข้ามรุ่น)
๒๕๒๒	/	ก�ากับโดย	ชนะ	คราประยูร	/	
สร้างโดย	บริษัท	นครพิงค์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
ชีวิตของนงราม	 เต็มไปด้วยความผิดหวังจากความรัก	 
เธอมีปมว่าไม่มีใครรักเธอแม้แต่คนในครอบครัว	 เธอ 
จึงกลายเป็นหญิงวัยกลางคนที่สุดแสนเคร่งครัด	 จน 
กระทั่งได้มาพบแฟนหนุ่มของหลานสาว	 ซึ่งหน้าตา 
ละม้ายคล้ายกับอดตีแฟนหนุม่ทีท่ิง้เธอไป	เธอจึงทุม่เท 
ความรักให้กับชายหนุ่มรุ่นลูกคนนี้อย่างเต็มที่	

พฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

Crime Delicado 	(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)	
๒๕๔๘	/	ก�ากบัโดย	Beto	Brant	/	สนบัสนนุโปรแกรม
โดย	สถานเอกอัครราชทูตบราซิล	ประจ�าประเทศไทย	
(ภาษาโปรตุเกส	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
อันโตนิโอ	 มาร์ติน	 นักวิจารณ์ละครเวทีผู้น่าเลื่อมใส	 
ต้องสบัสนในความรูส้กึ	เมือ่เขาพบกับแอกเนส	ศิลปิน 
สาวขาเดียว	ผูเ้ป็นแฟนคลบัศลิปินนามว่า	โจเซ่	เธอมกั 
จะใช้เวลาอยูก่บัอนัโตนโิอ	จนเขาเริม่มีความรูสึ้กดกัีบ 
เธอ	เมื่อความรู้สึกนี้เกิดขึ้นท�าให้เขาแสดงออกถึงการ 
คุกคามทางเพศ

ศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

สามพนัโบก (โปรแกรมผลงานของอนิทริา	เจรญิปรุะ)
๒๕๕๒	/	ก�ากับโดย	ธนภณ	มลิวัลย์	/	
สร้างโดย	บริษัท	ฟิล์มเฟรมโปรดักชั่นส์	จ�ากัด	
กลุ่มเครือข่ายมาเฟียมาตามหาเครื่องราชบรรณาการ	 
๓	 ชิ้นส�าคัญ	 ที่ถูกโจรกรรมมาฝังไว้ในวัดแห่งหนึ่ง	 มี 
เพียงเด็กวัดผู้มีวิชาการต่อสู้	และ	นักโบราณคดีสาวที่ 
รู้ถึงความส�าคัญของเครื่องราชทั้ง	๓	ชิ้น	เป็นผู้ปกป้อง 
ไม่ให้วายร้ายข้ามชาติได้สมบัติชิ้นส�าคัญของชาติไป๒๘



อาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

The Curious Case of Benjamin Button 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก	และ	รักข้ามรุ่น)
๒๕๕๒	/ก�ากับโดย	David	Fincher	/	
ลขิสทิธิภ์าพยนตร์โดยบรษิทัแคททาลิสต์	อลัลายแอนซ์	
(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(ภาษาอังกฤษ	บรรยายภาษาไทย)
เรือ่งราวในนวิออร์ลนีส์ช่วงปลายสงครามโลกครัง้ท่ี	๑	 
เมือ่เดก็ทารกคนหนึง่เกดิในคนืวนัชนะสงครามโลก	แม่ 
ผู้ให้ก�าเนิดได้ตายลงและตัวเองกลับมีรูปร่างหน้าตา 
เหมือนคนแก่	 พ่อน�ามาท้ิงที่สถานสงเคราะห์คนชรา	 
เขาได้แม่เลี้ยงผิวด�าที่อยากมีลูกแต่ไม่อาจมีได้	 ภาย 
หลังเขาจึงทราบว่าตนเองมีสภาพแตกต่างจากคนอื่น	
คือยิ่งมีอายุมากข้ึนกลับยิ่งเด็กลง	 เมื่อเขาได้พบกับ 
เดซี่	 เด็กสาวคนหนึ่งที่มิได้รังเกียจในรูปร่างของเขา	 
ท�าให้เขารักเธอปักหัวใจ

จันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

นางอาย 	(โปรแกรมรักข้ามรุ่น)
๒๕๓๓	/	ก�ากับโดย	สักกะ	จารุจินดา	/	
บริษัท	ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
อภิรดีหรือนาง	หญิงสาวแก่นแก้ว	 ถูกส่งตัวมาเรียนที่ 
โรงเรยีนคอนแวนต์แห่งหนึง่	ในโรงเรยีนใหม่แห่งนีเ้ธอ 
ต้องพบเพื่อนใหม่ที่มีทั้งเป็นมิตรและไม่เป็นมิตร	 รวม 
ทัง้การเข้มงวดของบรรดาเหล่าซสิเตอร์	นอกจากนี	้เธอ 
ยงัได้พบรกักบัธนาธปิ	กงสลุหนุม่หล่อ	ซึง่ดนัเป็นพีช่าย 
ของหนึ่งในคู่ปรับของเธอ	 ในขณะเดียวกันเพื่อนสนิท
ของเธอก็มีใจให้กับชายหนุ่มคนเดียวกัน

อังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ทางโค้ง	(โปรแกรมรักข้ามรุ่น)
๒๕๑๘	/	ก�ากับโดย	ชนะ	คราประยูร	/	
สร้างโดย	บริษัท	นครพิงค์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
ความบาดหมางระหว่างพ่อและลูกชายกลายเป็นปม 
ให้	วนั	เดก็หนุม่เลอืดร้อนเกลียดนายวิศวตัรผู้เป็นบดิา	 
มาตั้งแต่เขายังจ�าความได้	 ความเข้มงวดเจ้าระเบียบ 
ของวิศวัตรรังแต่จะท�าให้วันต่อต้านเขามากขึ้น	ดีที่ได้ 
คณุครแูสงอษุา	อาจารย์ประจ�าชัน้คอยปลอบประโลม 
ช่วยเหลือให้เขายังมีก�าลังใจกลับมาเป็นเด็กดี	 จนวัน 
รู้สึกตกหลุมรักอาจารย์แสงอุษาเข้าโดยไม่รู้ตัว

พุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

First Love (Hatsukoi)	(โปรแกรมภาพยนตรโ์ลก)
๒๕๔๓	/ก�ากับโดย	Tetsuo	Shinohara	/	
สนบัสนนุโดยมลูนธิญิีปุ่น่	(ภาษาญีปุ่น่	ค�าบรรยายไทย)
เรื่องราวของซาโตกะ	ไอดะ	นักเรียนไฮสคูล	วัย	๑๗	ปี	 
เมื่อแม่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง	 
ท�าให้ความสัมพันธ์ในบ้านยิ่งแย่ลง	 วันหนึ่งเธอได้พบ
จดหมายที่แม่ของเธอเขียนเรื่องราวรักครั้งแรกเอาไว ้
แต่ยังไม่ได้ถูกส่ง	 เพื่อเติมเต็มความต้องการของแม ่
เธอจึงออกตามหารักครั้งแรกนี้ด้วยตัวเอง	

พฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

เฮี้ยน (โปรแกรมผลงานของอินทิรา	เจริญปุระ)
๒๕๔๖	/	ก�ากับโดย	บัณฑิต	ทองดี	/
สร้างโดย	บรษัิท	สหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากดั
ปอ	หญงิสาวทีใ่ช้ชวีติกลางคนื	ท่ามกลางแสงสเีหล้ายา	 
นอกจากเป็นสาวเสร์ิฟในผบัชือ่ดงัแห่งหนึง่	เธอยงัแอบ 
เป็นสายส่งยาเสพติดอีกด้วย	แต่เมือ่เธอถูกนกัเลงข้ียา 
จับได้ว่าเธอยกัยอกของ	เธอจงึถกูข่มขนืและตัง้ท้องใน 
เวลาต่อมา	 เธอพยายามจะเอาลูกออก	 และนั่นก็เป็น 
จุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่างที่อธิบายไม่ได้	 แต่มัน 
ก�าลังจะคอยตามหลอกหลอนเธอ

ศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

๓๐ ก�าลังแจ๋ว	(โปรแกรมรักข้ามรุ่น)
๒๕๕๔	/	ก�ากับโดย	สมจริง	ศรีสุภาพ	/	
สร้างโดย	บริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด
หลังคบหากับ	นภ	กัปตันหนุ่มหล่อมานาน	๗	ปี	ชีวิต 
รักของจ๋า	 สาววัย	 ๓๐	 ก็ถึงจุดสิ้นสุดเพราะชายหนุ่ม 
ไม่มีทีท่าจะแต่งงานกับเธอซักที	ขณะเดียวกันก็มี	ปอ	 
หนุ่มละอ่อนกว่าเธอร่วม	๗	ปีเข้ามาในชีวิต	แต่จ๋าก็ไม่ 
ยอมเปิดใจ	 ด้วยหวังว่านภจะกลับมาขอเธอแต่งงาน	 
แต่ในวนัสดุท้ายทีป่อฝึกงานจบ	ค�าบอกรกัจากปากเขา
ก็ท�าให้สาววัย	 ๓๐	 อย่างจ๋าต้องคิดหนัก	 ว่าจะอยู่กับ 
คนในฝันทีเ่ธอเฝ้ารออย่าง	นภ	หรือคนทีพ่ร้อมอยูเ่คยีง 
ข้างเธอจริง	ๆ	อย่าง	ปอ	กันแน่	

เสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ต�านานสมเด็จพระนเรศวร ภาค ๒ ตอนประกาศ
อิสรภาพ  (โปรแกรมผลงานอินทิรา	เจริญปุระ)
๒๕๒๙	/	ก�ากับโดย	หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม	ยุคล	/	
สร้างโดย	บริษัท	พร้อมมิตร	โปรดักชั่น	จ�ากัด
หลังจากพระเจ ้าหงสาวดีบุเรงนองสิ้นพระชนม์	 
พระเจ้านันทบุเรงได้ข้ึนเสวยราชย์สืบต่อ	 และได ้
สถาปนามังสามเกียดขึ้นเป็นรัชทายาทครองต�าแหน่ง 
มหาอุปราชา	 สัมพันธไมตรีระหว่างอยุธยาและหง- 
สาวดีก็เริ่มสั่นคลอน	 ด้วยพระเจ้าหงสาวดีพระองค์ 
ใหม่มิได้วางพระทัยในสมเด็จพระนเรศวร	 พระเจ้า 
นันทบุเรงทรงเกรงว่าสืบไปเบื้องหน้าสมเด็จพระ 
นเรศวรจะเป็นภัยต่อพระราชวงศ์แลแผ่นดินหงสา	 
จึงหาเหตุวางกลศึกหมายจะปลงพระชนม์สมเด็จ 
พระนเรศวรเสยีทีเ่มอืงแครง	สมเดจ็พระนเรศวรจงึถอื 
เป็นเหตุประกาศเอกราช	ตัดสัมพันธไมตรีกับหงสาวดี	 
แลกวาดต้อนครัวมอญไทยข้ามแม่น�้าสะโตงกลับคืน 
พระนคร

อาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น.

กิจกรรมพิเศษดูหนังกับโดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการ
หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

จันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.  

SIX หกตายท้าตาย
๒๕๔๗	/	ก�ากับโดย	ภวัต	พนังคศิริ	/	
สร้างโดย	บริษัท	ไรท์	บียอนด์	ฟิล์ม	จ�ากัด
ฝ้าย	 หญิงสาวที่มีอาการคล้ายประสาทหลอน	 เหม่อ 
ลอย	และมักมีความฝันแปลก	ๆ 	มากวนใจอยู่เสมอ	ได้ 
รับค�าเตือนจากซินแสให้ระวังภัยที่จะมาจากเลข	 ๖	 
จนกระทั่งวันก่อนเธออายุครบรอบ	๒๔	ปี	ซึ่งรวมกัน 
ได้เลข	๖	เธอและกลุม่เพ่ือนได้เดนิทางไปฉลองวนัเกดิ 
ที่ชานเมือง	ก่อนที่พวกเขาจะเช็คดวงชะตาแล้วพบว่า 
แต่ละคนก�าลังตกอยู่ในภยันตราย	 เมื่อความขัดแย้ง 
ทางความเชื่อเกิดขึ้นในกลุ่ม	พวกเขาจึงต้องพิสูจน์
             
อังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

Ça brule	(โปรแกรมภาพยนตร์โลก	และรักข้ามรุ่น)	
๒๕๔๙	 /	 ก�ากับโดย	 Claire	 Simon	 /	 สนับสนุน
โปรแกรมโดยสถาบันฝรั่งเศส	ประจ�าประเทศไทย
(ภาษาฝรั่งเศส	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
เร่ืองราวหลังจากที่ลิเวีย	 เด็กสาววัย	 ๑๕	 ปี	 ได้รับ 
อุบัติเหตุพลัดตกจากหลังม้า	เธอได้รับความช่วยเหลือ 
จากฌอน	ครูและอาสาสมคัรนกัดบัเพลงิท่ีอายมุากกว่า 
เธอ	 ๒๐	 ปี	 ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะอายุห่างกัน	 ลิเวียกลับ 
ตกหลุมรักฌอนอย่างหัวปักหัวป�า	 ความสัมพันธ์ดัง- 
กล่าวได้ก่อให้เกิดผลตามมาอย่างน่าเศร้า

พุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

กระดังงากลีบทอง	(โปรแกรมรักข้ามรุ่น)
๒๕๑๙	/	ก�ากับโดย	ชนะ	คราประยูร	/	
สร้างโดย	บริษัท	นครพิงค์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
นิตยา	หญิงสาวเสเพลถูกแม่จับแต่งงานกับพ่อม่ายลูก 
ติด	 ที่มีอายุมากกว่าเธอเป็นรอบ	 นิตยาไม่สนใจชีวิต 
แต่งงานยังคงเที่ยวกลางคืนกับหนุ่ม	ๆ 	พฤติกรรมของ 
เธออยู่ในสายตาของศริญญา	ลูกเลี้ยงสาววัยรุ่นผู้เป็น 
ไม้เบื่อไม้เมากับเธอ	จนกระทั่งนิตยาได้พบรักกับศักดิ์	 
หนุม่หล่อทีเ่ป็นทีห่มายปองของสาว	ๆ 	รวมทัง้ศรญิญา 
ด้วย	 ศักดิ์เองก็มีใจให้กับนิตยา	 เพียงแต่ว่ากฎเกณฑ์ 
ของสังคมยังรับไม่ได้กับความสัมพันธ์ของทั้งคู่

อังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

Ostkreuz	(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๔	 /	 ก�ากับโดย	Michael	 Killer	 /	 สนับสนุน
โปรแกรมโดยสถาบันเกอเธ่	ประจ�าประเทศไทย
(ภาษาเยอรมัน	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
ด้วยข้อจ�ากดัทางสงัคมในเยอรมนัตะวนัออกทีเ่ข้มงวด	 
เป็นผลท�าให้ผู้คนซึมซับการใช้ชีวิตแบบนี้จนกระทั่ง 
เกิดการรวมประเทศ	ส่งผลให้	 เอลฟี่	 เด็กสาววัย	๑๕	 
ปี	 ชาวตะวันออกที่พยายามมาใช้ชีวิตในฝั่งตะวันตก 
ตัวคนเดียว	ถูก	ดาเลียส	หนุ่มก้าวร้าว	ผู้หยาบคายใช้ 
เธอเป็นหมากในเกมส์ผิดกฎหมาย

๒๙
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เสาร์ที่ ๑๙ มกราคมนี้ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นเกียรติในการประทับรอยพิมพ์มือพิมพ์เท้า

ของนักแสดงเจ้าของต�านานปอบหยิบ “ณัฐนี สิทธิสมาน” และร่วมสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์

ในวงการภาพยนตร์ของเธออย่างใกล้ชิด

เปิดงานด้วยการฉายผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุด “บ้านผีปอบ Reformation” (๒๕๕๔) 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

๑๙ มกราคม๑๙ มกราคม




