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หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอแสดงความยินดีกับ อภิชาติพงศ์ 
วรีะเศรษฐกลุ หนึง่ในคณะกรรมการบรหิารของเรา ผูซ้ึง่ได้รบัรางวลัฟกุโุอกะ  
ประเภทศิลปะและวัฒนธรรม สาขาภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคมที่ผ่านมา   
โดยนบัเป็นคนไทยคนที ่๗ ทีไ่ด้รบัรางวลัอันทรงเกยีรตนิี ้และเป็นอกีครัง้ทีโ่ลก 
ต้องคารวะให้กบัผลงานภาพยนตร์อนัเตม็ไปด้วยความง่ายงาม และคณุค่าทาง 
สติปัญญาที่เขาเพียรสร้าง ดั่งที่ คุณโดม สุขวงศ์ กล่าวไว้ในพิธีมอบรางวัล 
ฟุกุโอกะนี้ ที่สยามสมาคมว่า “อภิชาติพงศ์เป็นภาพยนตร์ศาสนิกคนหนึ่ง เขา 
ท�าภาพยนตร์เพื่อแสดงธรรม ภาพยนตร์ของเขาน�าผู้ชมไปสู่สัจจะอันรื่นรมย์  
และน�าสัจจะมาสู่ผู้ชม ด้วยเจตจ�านงที่ผ่านการครุ่นคิด และท่าทีที่ซื่อสัตย์ต่อ 
สามัญส�านึก”

 เช่นเดยีวกบัการเปรยีบเปรยว่า อภชิาตพิงศ์เป็นภาพยนตร์ศาสนกิ  
คุณโดมผู้นับถือภาพยนตร์เป็นศาสนา ก็มักเอ่ยอยู่เสมอว่า หอภาพยนตร์นั้น 
เปรียบเสมือนวัด ที่มีโรงหนังเป็นโบสถ์ มีพิพิธภัณฑ์เป็นวิหาร และมีคลังเก็บ 
ฟิล์มเป็นหอไตร ซึง่ในวนัที ่๗ กนัยายน วดัแห่งนีจ้ะมอีายคุรบ ๒๙ ปี ท่ามกลาง 
บรรยากาศการเร่งสร้างอาคารคลังแรกรับฯ หรือหอไตรแห่งใหม่ ให้เสร็จสิ้น 
ทันวาระครบรอบสามทศวรรษ ที่จะเดินทางมาถึงในปีหน้า

 เดอืนกนัยายนนี ้จงึเป็นเดอืนแห่งการนบัถอยหลงัสูก่ารเฉลมิฉลอง 
ครบรอบ ๓๐ ปีหอภาพยนตร์ โปรดคอยติดตามกิจกรรมพิเศษที่ก�าลังจะเกิด 
ขึน้อย่างต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี รวมทัง้กจิกรรมประจ�าวนัส�าคญัอืน่ ๆ  ซึง่เวยีนมา 
ถึงอีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้

หมายเหตุ  แก้ไขข้อผิดพลาดจากจดหมายข่าวฯ  ฉบับที่ ๑๖ ดังนี้ 

๑. ค�าอธิบายภาพปกหน้าใน  ที่แจ้งว่าเป็นภาพ วิจิตร คุณาวุฒิ ขณะถ่ายท�าเรื่อง “มือโจร” ที่ถูกต้องคือภาพยนตร์เรื่อง “คู่ชีวิต”

๒. ในบทความชื่อ  แลไปข้างหลัง หนัง “คุณาวุฒิ” หน้า ๑๒ ข้อความที่แจ้งว่า “(วิจิตร คุณาวุฒิ) มีเครื่องการันตีฝีมือเป็นรางวัลพระสุรัสวดี ๒๗ รางวัล” 

ที่ถูกต้องคือ “๒๑  รางวัล”

ทางกองบรรณาธิการจดหมายข่าวฯ  ขออภัยในความบกพร่อง มา ณ ที่นี้



เทศกาลภาพยนตร์แห่งการค้นพบและจดจํา

Il Cinema
Ritrovato

ในบรรดาเทศกาลภาพยนตร์นับร้อยในโลกนี้ 

มีเทศกาลไม่กี่เทศกาลที่อุทิศให้ “หนังเก่า” โดยเฉพาะ 

เทศกาลหนึ่งที่จัดมายาวนานถึง ๒๗ ครั้ง 

คือ เทศกาล Il Cinema Ritrovato 

หรือ Cinema Rediscovered หมายถึงเทศกาลของ

การค้นพบภาพยนตร์ อาจมีนัยยะทั้งด้าน

การนําฟิล์มเก่าที่เพิ่งค้นพบมาจัดฉายกัน หรือการ

ค้นพบคุณค่าของภาพยนตร์เก่าที่ถูกหลงลืมไป 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เทศกาลนี้เริ่มต้นขึ้นในปี ๑๙๘๕ โดย Cineteca di Bologna  
หรือหอภาพยนตร์ของโบโลญญา ในครั้งแรกเป็นการจัดงานเพียง 
๓ วัน แต่ต่อมาความนิยมที่เพิ่มขึ้นท�าให้เทศกาลยาวนานกว่าหนึ่ง 
สปัดาห์ นอกจากนีเ้มอืงโบโลญญายงัเป็นทีต่ัง้ของแลบ็ I’Immagine  
Ritrovata ซึ่งเป็นแล็บที่ท�าด้านการบูรณะฟิล์มเก่าโดยเฉพาะ

ส่วนใหญ่หนังจะฉายที่โรงหนังของหอภาพยนตร์ และโรงอื่น 
อีก ๒-๓ โรง ส่วนตอนเย็นจะมีการฉายหนังกลางแปลงให้ชาวบ้าน 
ชมฟรีที่ Piazza Maggiore ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจท่ีสุด 
เพราะมีคนดูเป็นพันทุกคืน (อาจจะหลายพัน) เนื่องจากช่วงงานเป็น 
หน้าร้อน กว่าฟ้าจะมืดก็ประมาณสามทุ่มกว่า หนังจะฉายประมาณ 
สีทุ่ม่ คนทีม่ามีทุกเพศทุกวยั ดจูบเทีย่งคนืกพ็ากนัเดนิหรอืขีจ่กัรยาน 
กลับบ้าน  

ในเทศกาลปีนี ้มโีปรแกรมทีน่่าสนใจหลายโปรแกรม โปรแกรม 
หนึ่งคือภาพยนตร์เสียงยุคแรกของญ่ีปุ่น ช่วงหนังเงียบของญี่ปุ่น 
ค่อนข้างจะยาวจนถงึต้นยคุ ๑๙๓๐ ซึง่เป็นช่วงใกล้เคยีงกบัท่ีเกดิหนัง 
เสยีงในประเทศไทย ท�าให้เราสามารถจนิตนาการได้ถงึหนงัเสยีงไทย 
ของศรีกรุงและไทยฟิล์มที่ไม่มีฟิล์มสมบูรณ์หลงเหลืออยู่เลย ผลงาน 
ที่ฉายได้แก่เรื่อง Wife, Be Like A Rose! ของ มิกิโอะ นารุเสะ หรือ 
Tipsy Life ของ ซาโตชิ คิมูระ Romantic and Crazy ของ 
ยามาโมโตะ คะจิโร่ ซึ่งทุกเรื่องฉายด้วยฟิล์มที่ได้รับการบูรณะอย่าง
ดีจาก National Film Center ที่โตเกียว 

โปรแกรมหนงัเงยีบของฮทิช์คอ็ก ในปีทีผ่่านมา BFI หรือสถาบนั 
ภาพยนตร์ของอังกฤษได้ท�าการบูรณะหนังเงียบของ อัลเฟรด 
ฮิทช์ค็อก ที่สร้างในประเทศอังกฤษ จ�านวน ๙ เรื่อง หลายเรื่องเป็น 
สิ่งที่นักวิชาการภาพยนตร์เก่ียวกับฮิทช์ค็อกเฝ้ารอคอยท่ีจะได้ดู 

ชลิดา เอื้อบ�ารุงจิต

MEMORY! 
International Film
Heritage Festival 

๑



ในสภาพที่สมบูรณ์ เรื่องหนึ่งก็คือ The Lodger ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนัง 
เขย่าขวัญเรื่องแรกของฮิทช์ค็อก ซึ่งไม่มีฟิล์มเนกาตีฟหลงเหลืออยู่  
แต่ฟิล์มปริ๊นท์ก็ได้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์   

ผู้ก�ากับอเมริกัน อลัน ดวน ผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมแต่ไม่เป็นที่ 
รู้จักมากนัก เพราะฟิล์มของเขาหายาก งานน้ีได้ดูหนังสองเรื่องที ่
แสดงโดย กลอเรีย สวอนสัน ก�ากับโดย อลัน ดวน ได้แก่ Zaza และ 
Manhandled ที่ท�าให้ได้เห็นฝีมือการแสดงขั้นเทพของเธอ

โปรเจ็กต์การอนรุกัษ์แชปลนิทีไ่ด้ท�าต่อเนือ่งมาหลายปี ปีนีฉ้าย 
หนังสั้นของ แชปลิน ที่เรียกเสียงหัวเราะได้ทุกครั้งที่ฉาย ไม่ว่าจะ
เป็น The Vagabond , The Pawnshop หรอื Behind the Screen 

นอกจากนีย้งัมโีปรแกรมหนงัทีเ่พิง่ได้รบัการบรูณะ โดยการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย ท�าให้บางสิ่งซ่ึงเป็นไปไม่ได้ในอดีตได้
กลับมามีโอกาสฉายให้คนดูอีกครั้ง เรื่องเด่นของปีนี้คือ Hiroshima  
Mon Amour ของ ผู้ก�ากับ อแลง เรอเน่ หรือหนังชีวิตงดงามอย่าง  
La Pointe courte ของ แอ็กเนส วาร์ดา ซึ่งไม่เคยได้รับการบูรณะ 
มาก่อนเลย 

หนังหลายเรื่องได้รับการสนับสนุนการบูรณะจาก World 
Cinema Foundation ที่ก่อตั้งโดย มาร์ติน สกอร์เซซี่ โดยเฉพาะ 
หนังจากประเทศโลกที่สาม อาทิ Manila in The Claws of Light 
ของ ลีโน บรอกคา จากประเทศฟิลปิปินส์ Downpour ของ บาห์ราม 
บีแซ จากประเทศอิหร่าน หรือ 
Borom Sarret อูสมาเน่ ซองแบน

MEMORY! International Film
Heritage Festival 

สําหรับประเทศกัมพูชาที่วัฒนธรรมภาพยนตร์

อันรุ่งเรืองได้หายไปพร้อมกับยุคเขมรแดง  

เทศกาลเช่นนี้ย่อมมีนัยยะในสําคัญ

ในการดึงความทรงจําที่หายไปให้กลับมาอีกครั้ง

อีกเทศกาลหนึ่งที่จัดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันแต่จัดอีกซีกหนึ่ง
ของโลกคือ เทศกาล MEMORY! International Film Heritage 
Festival จัดขึ้นที่กรุงพนมเปญ ระหว่างวันที่ ๑-๙ มิถุนายนที่ผ่าน
มา จัดโดย Bophana Center และ Technicolor Foundation 
โดยในปีแรกนี้ ภาพยนตร์ที่จัดฉายจะเกี่ยวข้องกับการเต้นร�าและ
ระบ�าร�าฟ้อน 

ส�าหรับประเทศกัมพูชาที่วัฒนธรรมภาพยนตร์อันรุ่งเรืองได ้
หายไปพร้อมกับยุคเขมรแดง เทศกาลเช่นนี้ ย่อมมีนัยยะส�าคัญใน 
การดึงความทรงจ�าที่หายไปให้กลับมาอีกครั้ง เทศกาลเปิดด้วยหนัง 
ของ เจ้านโรดมสีหนุ เรื่อง Apsara โดยมี กษัตริย์สีหมุนี เสด็จมา 
เป็นองค์ประธานในพิธีเปิด 

ผูช้มส่วนใหญ่อาจไม่คุน้เคยกบัหนงัเก่า แต่หนงัเรือ่ง Sobasith  
ของ ลีบุนยิม ก็เรียกคนให้ออกมาดูจนเต็มโรง เพราะไม่มีใครได้ดู 
หนังเร่ืองนี้นับจากช่วงปีที่ออกฉาย เร่ืองราวคล้ายเจ้าหญิงนก 
กระจาบของไทย คนรุ่นหลังเคยได้ยินแต่พ่อแม่เล่าเรื่องให้ฟัง แต่ไม ่
เคยมโีอกาสดหูนงัเรือ่งนีด้้วยตวัเอง แม้ว่าฟิล์มจะไม่อยูใ่นสภาพทีจ่ะ 
ฉายได้ แต่กม็กีารแปลงสญัญาณเป็นเทปเบต้าเพือ่ฉายให้คนดอีูกครัง้  
แม้หนังจะมีอายุเกือบ ๕๐ ปี แต่ก็สามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้กับ 
คนดูเป็นอย่างดี 

หนังอีกเรื่องที่น่าสนใจคือ L’Oiseau de paradis หรือ  
Dragon Sky ของ มาเซล การ์มูส์ ได้บันทึกความรุ่งโรจน์งดงาม 
ของกัมพูชาก่อนที่จะเปลี่ยนไปตลอดกาล วัฒนธรรมที่ถ่ายทอดใน 
ภาพยนตร์เป็นสิง่ทีย่นืยนัว่าไทยและกมัพชูาเคยมวีฒันธรรมร่วมกนั 
อย่างที่แยกไม่ออกเลยทีเดียว 

นอกจากนี้ ยังมีการน�าภาพยนตร์คลาสสิกที่มีฉากเต้นร�ามา 
ฉายอกีหลายเรือ่ง เช่น The Red Shoes, French Can Can, West  
Side Story, Lola, All That Jazz ฯลฯ เป็นการเปิดโอกาสให้ชาว 
กัมพูชาจ�านวนไม่น้อยที่อาจไม่ค่อยมีประสบการณ์กับภาพยนตร์ 
เหล่านี้ ได้เริ่มก้าวแรกที่จะกระตุ ้นให้คนกัมพูชาตั้งค�าถามกับ 
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของชาติที่หายไป 

จากทั้งสองงานที่กล่าวมา สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ การที่จะให ้
คนดูได้เข้าใจถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ จะต้องให้เขาได ้
ชืน่ชมฟิล์มเก่าในสภาพทีส่มบรูณ์ และการทีจ่ะมฟิีล์มสภาพสมบรูณ์  
ก็ต้องมาจากพื้นฐานของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ที่ดี 

The Lodger

Wife, Be Like A Rose! 

West Side Story

๒
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สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มี 
“ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านภาพยนตร์” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
งานวิจัยด้านภาพยนตร์ และเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์
ที่สังคมไทยยังไม่ให้ความส�าคัญ

โดยทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านภาพยนตร์นี้ จะแบ่งเป็น ๒ ประเภท 
ประเภทแรก ส�าหรับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่สนใจจะท�างานวิจัย
ด้านภาพยนตร์ไทยในประเด็นต่าง ๆ 
ประเภทที่สอง ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ที่ก�าลังท�างานวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทย 
และหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว 
โดยงานวิจัยทั้งสองประเภทจะต้องแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่  
www.fapot.org โทร ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓ – ๑๔ ต่อ ๑๑๑ 
หรือ filmarchivethailand@gmail.com 

ปดรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญ
ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ไทยครั้งที่ ๓ 
ซึ่งจะมีการน�าเสนองานวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยที่ได้รับคัดเลือก 
ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายนนี้ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม และส�ารองที่นั่งได้ที่หอภาพยนตร์ 
๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓ – ๑๔ ต่อ ๑๑๑ หรือ thaifilmarchive@gmail.com 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/thaifilmarchivepage 
และ www.fapot.org 
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๒ กรกฎาคม
ผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์- 

การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าชม
ภาพยนตร์เรื่อง วัยอลวน 

๕ กรกฎาคม 
คณะนักศึกษาสาขาออกแบบนิ เทศศิลป ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตเพาะช่าง เข้าศกึษาดงูานหอภาพยนตร์ ด้าน
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ภายในพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย และโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๒๙ กรกฎาคม 
 คณะกรรมการบริหารงานหอภาพยนตร์ ร่วม

เป็นเกียรติในการเปิดนิทรรศการภาพยนตร์กับรถไฟ 
และเหอศลิป์แนม สวุรรณแพทย์ พร้อมกบัมอบหนงัสอื
ภาพยนตร์ อาย ุ๑๐๑ ปี ให้เป็นหนงัสอืล�าดับที ่๒,๐๐๐ 
ของห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี 

กิจกรรมเดือนกรกฎาคม

๖ กรกฎาคม 
คณะเจ้าหน้าที่จากหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์
ไทย เพื่อศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ของหอภาพยนตร์

๒๕ กรกฎาคม 
สัณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู ้อ�านวยการ 

หอภาพยนตร์ และ อัจฉรา รัศมีโชติ ได้รับเชิญจาก
ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากร
บรรยายหัวข้อเร่ือง ประวัติศาสตร์และความเป็นมา
เกี่ยวกับภาพยนตร์ และมารยาทในการเข ้าชม
ภาพยนตร์ เพื่อเพิ่มให้ความรู้ด้านภาพยนตร์ให้กับ
เหล่าเยาวชนจังหวัดสระบุรี ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ สาขาสระบุรี

๒๗ กรกฎาคม 
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรม แลไปหลัง หนัง 

“คุณาวุฒิ” โดยมี คณิต คุณาวุฒิ บุตรชายของวิจิตร 
คุณาวุฒิ มนตรี เจนอักษร และ ไกรลาศ เกรียงไกร 
สนทนาถึงเรื่องราวสไตล์การท�างาน รวมทั้งเบื้องหลัง
การถ่ายท�าภาพยนตร์ของ วิจิตร คุณาวุฒิ ผู้ก�ากับ
ภาพยนตร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาภาพยนตร์ และได้มี
พิธีประทับรอยมือรอยเท้า
บนลานดาราของ มนตรี 
เจนอักษร และ ไกรลาศ 
เกรียงไกร เป็นดาวดวงที่ 
๑๔๒ และ ๑๔๓ พร้อม
จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 
คนภูเขา อีกด้วย

๒๘ กรกฎาคม 
โดม สขุวงศ์ ผูอ้�านวยการหอภาพยนตร์ ได้เลอืก

ภาพยนตร์เรื่อง ลูกอีสาน ผลงานของ วิจิตร คุณาวุฒิ 
มาจดัฉายพร้อมเปิดวงเสวนาอย่างเป็นกนัเองกบัผูเ้ข้า
ร่วมงานทีม่ากนัอย่างคบัคัง่ ในกจิกรรม ดหูนงักบัโดม

หอภาพยนตร รวมกับ 
อุทยานการเรียนรู ทีเคพารค

หอภาพยนตร์ ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ ทีเค 
พาร์ค จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อรหันต์ซัมเมอร์ ในวัน
ที ่๑๔ กรกฎาคม เรือ่ง หลวงตา ในวนัที ่๒๑ กรกฎาคม 
เรื่อง มนต์รักทรานซิสเตอร์ ในวันที่ ๓ สิงหาคม และ
เรื่อง น�้าตาลไม่หวาน ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ณ ห้อง 
มินิเธียเตอร์ ๑  อุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค

๑๙ กรกฎาคม 
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์เป็น

เจ้าภาพหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และเทศกาลเข้าพรรษาประจ�าปี ๒๕๕๖ ณ วัด
ปรินายกวรวิหาร

หอภาพยนตร รวมกับ ออลแม็กกาซีน
หอภาพยนตร์ ร่วมกับ ออลแม็กกาซีน ในโครงการเรียนรู้ศิลป

วฒันธรรมผ่านสือ่ภาพยนตร์ จดัฉายภาพยนตร์เร่ือง มนต์รกัแม่น�า้มลู ใน
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม และภาพยนตร์เรื่อง อาอี๊ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ณ 
อาคารซีพี ทาวเวอร์

๔



๒ สิงหาคม 
หอภาพยนตร์ร่วมแสดงความยนิดกีบั อภชิาตพิงศ์ 

วรีะเศรษฐกลุ ผูก้�ากบัภาพยนตร์ และกรรมการบรหิาร
หอภาพยนตร ์ ท่ีได ้รับรางวัลฟุกุโอกะ ประเภท 
ศิลปะและวัฒนธรรม สาขาภาพยนตร์ รางวลันีก่้อตัง้ 
โดยเมอืง ฟกุโุอกะ ในประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผลงานที่โดดเด่นของบุคคล 

หรือกลุ ่ม/องค์กรเพื่อ
รักษาและสร้างวัฒน- 
ธรรมทีแ่ปลกใหม่และ
หลากหลายของเอเชยี
เป็นประจ�าทุกปี

ในบ่ายวนัเดยีวกนั
คณะกรรมการรางวัลฟุกุ- 

โอกะ และหอภาพยนตร์ประเทศ
ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด 
ทรงศรี งานอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ 
ศรีศาลายา และพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย พร้อมร่วม 
ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นเกียรติแก่หอภาพยนตร์

๓ สิงหาคม 
เพ็ญพักตร์ ศิริกุล  

นักแสดงยอดฝีมือ ฉายา 
สาวสองพนัปี ให้เกยีรตมิา 
ประทับรอยมือรอยเท้า 
เป็นดาวดวงท่ี ๑๔๔ ณ  
ลานดารา พร้อมสนทนา 
ถงึประสบการณ์ในวงการ 
ภาพยนตร์ไทย ทีโ่รงภาพยนตร์ศรศีาลายา ในกจิกรรม  
ลานดารา เพญ็พักตร์ ศิรกิลุ โดยเปิดงานด้วยการฉาย 
ภาพยนตร์เรื่อง It Gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก 
ท่ีหอภาพยนตร์ได้รับมอบฟิล์มจาก ธัญญ์วาริน 

๑๗ สิงหาคม  
หอภาพยนตร์ ได้จัดฉายภาพยนตร์ แต่เพียง 

ผู้เดียว พร้อมเปิดวงสนทนากับ คงเดช จาตุรันต์รัศมี 
ผู้ก�ากับและนักเขียนบทฝีมือฉกาจ แบบเจาะลึกใน
กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา ว่าด้วย
หนังอย่างคงเดช ณ โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา 

สุขะพิสิษฐ์ ผู้ก�ากับภาพยนตร์ 
และ เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ในวัน
ดังกล่าว ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม

หอภาพยนตร

๑. รานของจำ  หอภาพยนตร 

๒. ภาพยนตรสถาน ชั้น ๒
หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร

๓. www.fapot.org 

เลือกชมและซื้อสินคาไดที่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓-๑๔ ตอ ๑๑๑

จัดจำ หนายหนังสือ ภาพยนตร และของที่ระลึก

๖ สิงหาคม 
ผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์

การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้า
ชมภาพยนตร์เรื่อง ค่าน�้านม ณ โรงภาพยนตร์ศรี- 
ศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

อาคารคลังแรกรับ
ภาพยนตรและสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร
รากฐานแหงใหมของการอนุรักษภาพยนตรไทย

ปจจุบัน หอภาพยนตร (องคการมหาชน) ในฐานะองคกร
อนุรักษภาพยนตร สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร 
ไดมีการเก็บและดูแลรักษาภาพยนตรตาง ๆ มากมาย 
ทั้งภาพยนตรที่ประกอบไปดวย ภาพยนตรขาวโทรทัศน 
ภาพยนตรสารคดี ภาพยนตรเรื่องหรือหนังไทย และวีดิทัศน 
จํานวนหลายหมื่นเรื่อง

และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ได้แก่ บทภาพยนตร์ รูปนิ่ง ใบปิดหรือ
โปสเตอร์ หนังแผ่นหรือโชว์การ์ด สูจิบัตรภาพยนตร์ แผ่นเสียง วัตถุ
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีนับวันจะยิ่งเพิ่มข้ึนสวนทางกับพื้นที่
ส�าหรับการจัดเก็บสมบัติภาพยนตร์ของชาติที่ยังคงเดิม

การนี้ จึงเป็นภารกิจที่ส�าคัญยิ่งของหอภาพยนตร์ ท่ีจะท�าการ
ขยับขยายพื้นท่ีเพื่อรองรับการอนุรักษ์ภาพยนตร์ จากอาคารที่มีขนาด
เสมือนสุขศาลา ศูนย์รักษาภาพยนตร์ขนาดเล็ก ๆ มีพื้นที่เพียง ๑๐๐ 
ตารางเมตร ด้วยการสร้าง “อาคารคลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยว
เนื่องกับภาพยนตร์” ให้เป็นโรงพยาบาลส�าหรับภาพยนตร์ขนาดใหญ่
๕ ชั้น บนพื้นที่กว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร โดยจะส่งผลให้ภาพยนตร์และ
สิ่งของท่ีเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ซึ่งเป็นสมบัติของชาติจะได้รับการ
อนุรักษ์ให้ก้าวสู่ระดับมาตรฐานของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ 
(FIAF) ซึ่งขณะนี้เอง อาคารดังกล่าวอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง และ
จัดซื้อครุภัณฑ์ส�าหรับงานปฏิบัติการซ่อมสงวนรักษาและบูรณะฟิล์ม
ภาพยนตร์ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี ๒๕๕๗ อาคาร
ดังกล่าวได้บริษัท เอส.อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด เป็นผู้รับ-
เหมาการก่อสร้าง และ บรษิทั ต้นศิลป์สตดูโิอ จ�ากดั เป็นผูอ้อกแบบ โดย
จากแบบแผนที่วางไว้นั้น พื้นที่แต่ละชั้นของอาคารจะประกอบไปด้วย

ชั้น G
คลังแรกรับ พื้นที่ส�าหรับฟิล์มและสิ่งเกี่ยวเนื่องที่มาถึงหอภาพยนตร์ 

ชั้น ๒
ห้องเก็บฟิล์ม ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม

ชั้น ๓
แล็บปฏิบัติการพิมพ์ล้างฟิล์ม และ ห้องบ�าบัดฟิล์ม 

ชั้น ๔
ห้องปฏิบัติการซ่อมสงวนรักษาฟิล์ม และ ห้องพักฟิล์ม

ชั้น ๕ 
ห้องปฏิบัติการดิจิทัล  ห้องแปลงสัญญาณสื่อโสตทัศน์ และห้องตัดต่อ

ภาคภูมิ ธรรมศรี

๖



บทสัมภาษณผูวางฐานใหกับหอภาพยนตร 

ในขณะที่อาคารคลังแรกรับภาพยนตร์และส่ิงเก่ียวเน่ืองกับภาพ-
ยนตร์ก�าลังด�าเนินการก่อสร้างอยู่นั้น ผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยกับทีมงาน
ก่อสร้างในส่วนทีจ่ะสร้างฐานรากให้กบัตวัอาคาร ด้วยแรงงานเพยีง ๕ คน 
กับเสาเข็ม ๑๕๖ ต้น ที่ได้ถูกพวกเขาช่วยกันตอกลงไปเป็นฐานอาคาร ที่
ความลึกต้นละประมาณ ๑๙ เมตร ในเวลา ๓๖ วัน

 ธีรภาพ สังขโสจิ หัวหน้าผู้ควบคุมการตอกเสาเข็ม ได้กล่าวถึงการ
ตอกเสาเข็มอาคารคลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเน่ืองกับภาพยนตร์
ว่า “ในแต่ละวัน เราก็จะมีช่างเวียนกันมาวันละ ๓-๕ คน โดยมีผมเป็น
คนท�าหน้าทีค่วบคุมการตอกเสาเขม็ ซึง่จะบอกลกูน้องว่าต้องตอกตรงไหน 
อย่างไร ลึกเท่าไร ให้เป็นไปตามแบบที่บริษัทผู้ว่าจ้างก�าหนดให้เรา”  

เมือ่พดูถึงปัญหาและอปุสรรคในการท�างาน ธรีภาพกล่าวว่า “ปญหา
ก็มีแค่เรื่องฝน คือ ถ้าฝนตกเราก็จะท�างานไม่ได้ ต้องหยุด แล้วก็เรื่อง
อปุกรณ์เซฟตีท้ีไ่ด้มาถอืว่ายงัไม่เพยีบพร้อม ทัง้หมวกเซฟตี ้รองเท้าเซฟตี้ 
ท�าให้เราเสีย่ง ต้องท�างานอย่างระมดัระวงัตวัมากขึน้ เพราะหากเกดิอะไร
ขึ้นมันได้ไม่คุ้มกับที่เสีย”

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความยากง่ายของการท�างาน ธีรภาพได้
ตอบว่า “การท�างานที่น่ีถือว่าง่าย เมื่อเทียบกับประสบการณ์การตอก
เสาเข็มให้กับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ที่ต้องตอกเข็มลงบน
พื้นที่ท่ีเป็นน�้า ซึ่งดินบริเวณดังกล่าวจะเป็นโคลนท�าให้การตอกลงไปนั้น
ยากมาก เสาต้นนึงต้องใช้เวลาเป็นวันถึงจะแล้วเสร็จ แตกต่างกับที่หอ
ภาพยนตร์ซึ่งผู้รับเหมาได้มีการเตรียมพื้นที่ดี ซึ่งท�าให้งานเสร็จได้เร็ว”

บัดนี้ การวางรากฐานให้กับหอภาพยนตร์นั้นได้ด�าเนินการเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว คุณธีรภาพก็ได้บอกกับผู้เขียนพร้อมกับรอยยิ้มว่า “การ
ตอกเสาเข็มขนาดนี้ จะท�าให้อาคารนี้จะอยู่ได้สบาย ๆ เป็นร้อยป” 

๗



ซึง่นอกจากนกัออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ผูม้ากประสบการณ์
ทั้ง ๒ ท่านแล้ว ยังมี คุณสมเกียรติ วิทุรานิช ผู้ก�ากับภาพยนตร์  
มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบ 
งานสร้าง หรือ Production Design ว่าคืออะไรและมีความ 
ส�าคญัอย่างไรบ้าง โดยม ีอาจารย์ประวทิย์ แต่งอกัษร นกัวจิารณ์
ภาพยนตร์ชื่อดังเป็นผู้ด�าเนินรายการ 
 จากการเสวนา ท�าให้ทราบว่า Production Designer  
หรือ ผู้ออกแบบงานสร้าง คือผู้อยู่เบื้องหลังฉากประทับใจของ
ภาพยนตร์เรื่องโปรดที่เราชื่นชอบมากมาย โดยพวกเขามีหน้าที่ 
เปลีย่นภาษาเขยีน หรอืบทภาพยนตร์ ให้กลายมาเป็นภาษาภาพ 
ที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ เป็นดั่งการสร้างโลกเสมือนจริง ให ้
ผู้ชมเชื่อในสิ่งที่หนังต้องการจะน�าเสนอ

 ขั้นตอนการวางแผนต้องเริ่มจากการศึกษาบทภาพ- 
ยนตร์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ สรุปบทภาพยนตร์แล้วตีความออก 
มาตามความรู้สึกของตนเอง รวบรวมข้อมูลและสรุปเน้ือหา 
ปรับแต่งให้น่าสนใจ จากนั้นจึงก�าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายใน 
การออกแบบงานสร้าง ก�าหนดทิศทาง ใส่จินตนาการ รสนิยม 
ทัศนคติ อารมณ์และความรู้สึก สรุปเป็นมิติในการออกแบบ 
เรียบเรียงการออกแบบทั้งสถานที่ บรรยากาศ วันเวลา และมิติ

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

Production Design
โปรดักชั่นดีไซน์เขาท�าอะไรในภาพยนตร์

เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผานมา ทีมงานพิพิธภัณฑภาพยนตรไทยของหอภาพยนตร  
ไดรับคัดเลือกใหเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบงานสรางภาพยนตร 

ในเมืองไทย หรือ Production Design Workshop กับนักออกแบบงานสราง 
มือรางวัล ๒ ทานคือ คุณเอก เอี่ยมชื่น และ คุณพวัสส สวัสดิ์ชัยเมธ

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 
โดยกิจกรรมเริ่มขึ้นในวันเสารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ดวยการเสวนาในหัวขอ ขางหลังภาพ(ยนตร) เปดเสนหศิลปะบนแผนฟลม

สุชีรา เทวะ  ชยาภรณ์ ธนฤกษ์ชัย  และรินนา คล้ายคลึง

๘



ของตัวละคร ให้สอดรับกับเรื่องอย่างมีเหตุผล เพื่อให้เห็น 
ทิศทางและภาพรวมของภาพยนตร์ เป็นการปูทางเข้าสู่ 
ขั้นตอนการสร้าง

ขัน้ตอนการท�างาน เริม่จากการส�ารวจหาพืน้ทีถ่่ายท�า  
เพ่ือสร้างฉาก จัดหาหรือสร้างสิ่งของและอุปกรณ์ส�าหรับ 
ประกอบฉาก การจดัหาบคุลากรทีเ่ชีย่วชาญด้านต่าง ๆ  รวม 
ไปถงึอปุกรณ์ทีต้่องใช้ เช่น การสร้างบรรยากาศพเิศษอย่าง  
พายุ ระเบิด ไฟไหม้ หรือภาพยนตร์ที่ต้องมีสัตว์ร่วมแสดงก็ 
ต้องหาผูท้ีม่คีวามสามารถในการฝึกสตัว์เหล่านัน้มาร่วมงาน  
ส่วนหนังแอคช่ันท่ีมีฉากเสี่ยงอันตรายอยู่มากมายอย่างคิว 
บู๊ หรือการใช้อาวุธต่าง ๆ ก็ต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการใช ้
อาวธุและการต่อสูเ้ข้ามาช่วยในส่วนของการแสดง นอกจาก 
นี ้กต้็องเตรยีมงานในส่วนของเครือ่งแต่งกาย เครือ่งประดบั  
การแต่งหน้า ท�าผม ซึง่รวมไปถงึการแต่งแบบเอฟเฟกต์ด้วย  
เช่น แต่งหน้าเป็นคนแก่ ตกแต่งรอยบาดแผลต่าง ๆ  ในบาง 
ครั้งก็มีความจ�าเป็นที่จะต้องท�าบล็อกหน้าคน หรือหุ่น 
จ�าลองเพื่อใช้ในการถ่ายท�า รวมไปถึงการบริหารงานหน้า 
กองถ่ายเพื่อความราบร่ืน และควบคุมความสวยงามตาม 
เนื้อหาทุกเฟรมในการถ่ายท�า กว่าจะมาเป็นภาพยนตร์สัก 
เรื่องต้องรวบรวมความรู้ของศาสตร์หลายแขนง เทคนิค 
ต่าง ๆ  ถกูน�ามาใช้ผ่านกระบวนการคดิและการท�างานอย่าง 
เป็นระบบ

หลังจบจากการเสวนา ก็เข้าสู่กระบวนการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ซ่ึงผู้ผ่านการ 
คัดเลือกเพื่อเข ้าอบรมมีทั้งนักศึกษาและผู ้ที่ เคยผ่าน 
ประสบการณ์ในการท�าภาพยนตร์มาก่อน โดยภารกิจหลัก 
ของทุกคนคือ การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ที่ตีความ 

Production Design

ใหม่จากเค้าโครงของบทประพันธ์เรื่อง คู่กรรม ไม่ให้ซ�้าแบบเดิมที่คุ้นเคย ซึ่ง
วิทยากรทั้ง ๒ ท่าน ได้พูดอยู่เสมอว่า ในโลกนี้มีโครงเรื่องของภาพยนตร์อยู่
ไม่กีแ่บบ แต่สิง่ทีจ่ะท�าให้เกดิความแตกต่างได้คอื เสือ้ผ้าทีภ่าพยนตร์นัน้สวม
ใส่ หรือก็คือ การออกแบบงานสร้างนั่นเอง 

 หลงัจากให้เวลาระดมสมองคดิ คูก่รรม โฉมใหม่กนัภายใน ๑ อาทติย์  
วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคมก็ถึงเวลาที่ทุกกลุ่มจะต้องออกมาน�าเสนอ ซึ่งกลุ่ม 
ของเรานัน้ได้ก�าหนดให้ฉากหลงัของคูก่รรมกลายเป็นดนิแดนมหศัจรรย์ และ 
ปรับโครงเรื่องให้เป็นแบบกึ่งแฟนตาซี แต่ด้วยประสบการณ์ในงานสร้าง 
ภาพยนตร์ที่มีอยู่น้อยนิด ท�าให้เราได้แต่มองการน�าเสนอของกลุ่มอื่น ๆ  ด้วย 
ความทึ่งในการดัดแปลงคู่กรรมและออกแบบงานสร้างที่บรรเจิดกว่าเรา 
มากนกั เช่น การเปลีย่นให้ตวัละครฝ่ายญีปุ่น่มหีวัเป็นนกกระเรยีน ฝ่าย 
ไทยมีหัวเป็นช้าง และท�าออกมาเป็นหนังขาวด�า ที่แทรกด้วย
        สีแดงเป็นระยะ หรือเปลี่ยนให้โกโบริเป็นวิญญาณ 

Production Designer หรือ ผูออกแบบงานสราง
คือผูอยูเบื้องหลังฉากประทับใจของภาพยนตรเรื่องโปรด
ที่เราชื่นชอบมากมาย โดยพวกเขามีหนาที่เปลี่ยนภาษาเขียน

หรือบทภาพยนตร ใหกลายมาเปนภาษาภาพ 
ที่ปรากฏอยูในภาพยนตร

๙



ส่วนอังศุมาลินไปเกิดในชาติภพใหม่ ที่น่าสนใจที่สุดก็คือ 
การปรับคู ่กรรมให้เป็นหนังพีเรียด ย้อนไปไกลถึงสมัย
อยุธยา โดยก�าหนดให้ตัวโกโบริเป็นชาวต่างชาติ และอังศุ
มาลินเป็นคนไทยที่ต่อต้านการเข้ามาของศาสนาคริสต์ใน
ช่วงเวลานั้น ทั้งการออกแบบงานสร้างยังเต็มไปด้วยการใช้ 
สี แสง และสัญลักษณ์ต่าง ๆ  สื่อความหมายได้อย่างดีเยี่ยม 
จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จบลงด้วยความ
อบอุ่นและน่าประทับใจ นอกเหนือจากใบรับรองการผ่าน
การอบรมทีไ่ด้รบัตอนท้าย ทกุคนยงัได้ทัง้ความรู ้แง่คดิ และ
ประสบการณ์อันหลากหลาย เชื่อว่า โดยมากคงจะได้น�าไป
ใช้งานสร้างภาพยนตร์ ซึง่เราจะคอยตดิตามผลงานของพวก
เขาในอนาคต ในขณะที่พวกเราเองนั้น สิ่งที่ได้รับจากการ
อบรมครั้งน้ี แน่นอนว่าย่อมจะเป็นข้อมูลส�าคัญที่จะได้น�า
มาเผยแพร่ต่อให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยของเรา
ได้รับฟัง 

ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย มีส่วนส�าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบงานสร้าง คือ ห้อง Pre-Production หรือ 
ห้องเตรยีมการผลติ ซึง่มทีัง้แบบร่างบ้านทรงไทยในสมยักรงุ

รตันโกสนิทร์ตอนต้น จากภาพยนตร์เรือ่ง พีม่าก.. พระโขนง 
อุปกรณ์ประกอบฉากอย่างกล้องโพลารอยด์ จาก ชัตเตอร์ 
กดติดวิญญาณ หรือเสื้อผ้าของนักแสดงจากเรื่อง ๒๔๙๙ 
อนัธพาลครองเมอืง ทีท่างหอภาพยนตร์ได้รบัการบรจิาคมา
จากผู้ออกแบบงานสร้างหลากหลายท่าน ซึ่งเมื่อไม่นานมา
นี้ คุณพวัสส์ สวัสดิ์ชัยเมธ วิทยากรคนเก่งของเรา ก็ได้มี
โอกาสเข้ามาเยี่ยมเยียนหอภาพยนตร์และมอบหน้ากาก
อินทรีแดงจากภาพยนตร์เรื่อง อินทรีแดง และสตอรี่บอร์ด
จากภาพยนตร์เรื่อง ฟ้าทะลายโจร รวมทั้งบทภาพยนตร์
ต้นฉบับจากเรื่อง ค�าพิพากษาแห่งมหาสมุทร ให้เราน�ามา
จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยอีกด้วย 

และเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เรายังได้เปิด 
หอศิลป์แนม สุวรรณแพทย์ หอศิลป์ที่เล็กที่สุดในโลก 
บริเวณระเบียงชั้นสองของพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เพื่อ
เป็นพื้นที่ขนาดย่อมส�าหรับจัดแสดงงานศิลปะต่าง ๆ เกี่ยว
กบัภาพยนตร์ไทย โดยชือ่ของหอศลิป์น�ามาจากชือ่ของ นาย
แนม สุวรรณแพทย์ หัวหน้าฝ่ายจัดฉากของโรงถ่าย
ภาพยนตร์เสยีงศรกีรงุ โรงถ่ายหนงัเสยีงมาตรฐานสากลแห่ง
แรกในสยาม เจ้าของฉายา “ฮอลลีวู้ดแห่งสยาม” จึงอาจ
กล่าวได้ว่า นายแนมผู้นี้ เป็นนักออกแบบงานสร้างคนแรก
ของไทย ในวันที่การสร้างภาพยนตร์ไทยลงหลักปักฐาน
อย่างเต็มตัว โดยพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และหอศิลป์ 
แนม สุวรรณแพทย์ แห่งนี้ จะเปิดให้บริการทุกวันเสาร์-
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า
ชมแต่อย่างใด

เป็นพื้นที่ที่ผู ้สนใจด้านการออกแบบงานสร้าง
และเรื่องราวอื่น ๆ ในวงการภาพยนตร์ไทย ไม่ควรพลาด
เป็นอย่างยิ่ง

Production Design

๑๐



ป ๒๕๐๙ ผมเปนนสิติชัน้ปที ่๔ ของคณะรฐัศาสตร 
จุฬาฯ แตเรื่องการดูหนังนั้น นาจะประมาณปท่ี 
๑๖-๑๗ แลว นอกจากหนงัทีฉ่ายปกตติามโรงทัว่ไป 
ก็ยังมีหนังตามสถาบันตาง ๆ ใหไดดูกันอีกดวย 
เชน ที่สมาคมฝรั่งเศส สาทร, สถาบันเกอเธ ถนน
พระอาทิตย ซึ่งจะมีหนังดี ๆ ที่เราไมมีโอกาสไดดู
ตามโรง มาฉายใหดกูนัเปนประจาํ สวนหนงัอเมรกินั
ที่สถาบันเอยูเอ จัดเปนครั้งคราวแบบเทศกาล มัก
จะเปนหนงัรุนเกา เพราะหนงัใหม ๆ  กม็ฉีายตามโรง
อยูแลว

อยู่มาวันหนึ่ง เพื่อนที่เป็นคอหนังด้วยกันก็มาบอกว่า มี
หนังมาฉายที่ห้องประชุมภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี ซึ่งอยู่ติดกับคณะรัฐศาสตร์ ดาราน�าแสดงคือ 
วอร์เรน เบตตี้ หนุ่มหล่อขวัญใจวัยรุ่นในขณะนั้น เราเลยชวน
กันไปดู

หนงัเรือ่งนัน้คอื Mickey One (๑๙๖๕) เป็นการร่วมงาน
กันครั้งแรกของ วอร์เรน เบตตี้ และผู้ก�ากับ อาร์เธอร์ เพนน์ 
ก่อนทีจ่ะมาโด่งดงัด้วยกนั (รวมทัง้ เฟย์ ดนันะเวย์) ใน Bonnie 
and Clyde 

ที่น่าสังเกตในตอนนั้นก็คือ ผู้ที่มาดูหนังมีประมาณ ๔๐-๕๐ คน 
เป็นฝรัง่เกอืบทัง้หมด คนไทย รวมทัง้ผมและเพือ่น มอียูไ่ม่ถงึสบิคน แต่
ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกส�าหรับเรา เพราะช่วงนั้น อีกแห่งที่เราไปดูหนังกัน
เป็นประจ�าก็คือโรงหนังศรีกรุง ที่ปากซอยอโศก ฉายหนังทั่วไป ซึ่ง
คนดูก็มีแต่พวกฝรั่งที่บ้านอยู่แถวสุขุมวิท

ก่อนหนังฉาย พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงเป็น
ผู้กล่าวแนะน�าหนังเป็นภาษาอังกฤษ ท�าให้ผมรู้สึกว่าตัวเองเล็กลงไป
อีกถนัดใจ 

ผมแน่ใจว่าไม่ได้จ่ายเงนิค่าดูหนงัในคราวนัน้ อาจเป็นเพราะว่ายงั
คงสถานภาพนิสิตอยู่ มีโอกาสได้ดูหนังในโปรแกรมนั้นอีก ๒-๓ เรื่อง 
และเรื่องหนึ่งคือ The Virgin Spring (๑๙๖๑) ของ อิงมาร์ เบิร์กแมน 
ผู้ก�ากับชาวสวีเดน

จนเรื่องสุดท้ายของโปรแกรม ผมจึงได้รับแจกโปรแกรมต่อไปที่
จะเริ่มในเดือนสิงหาคม และได้ทราบว่าการฉายหนังครั้งน้ี ท�าในนาม
ของสมาคมฟิล์มแห่งประเทศไทย 

Film Society of Thailand ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๐๔ โดยมี 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล เป็นนายกสโมสร พระ-
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร เป็นประธานกรรมการ คณะ
กรรมการเท่าที่ดูจากรายชื่อ เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่จากสถานทูต
ต่างประเทศในเมืองไทย มีทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน กิจกรรม
ส�าคัญของสมาคมก็คือ จัดฉายหนังนานาชาติที่หาดูได้ยากทั้งเก่าและ
ใหม่ ปีละสองครัง้ เข้าใจว่าจะไม่มีการเกบ็ค่าสมาชกิ นอกจากค่าดหูนงั
โปรแกรมละ ๗๕ บาท (๖ เรื่อง) หนังที่น�ามาฉายก็ได้รับการสนับสนุน
จากสถานทูต สถาบันวัฒนธรรม และตัวแทนบริษัทหนังในเมืองไทย
ขณะนั้น

หลังจากจบโปรแกรมแรกไป ผมก็จ่ายเงิน ๗๕ บาท ส�าหรับ
โปรแกรมต่อไปซึ่งจะเริ่มในเดือนสิงหาคม คราวนี้มีหนัง ๖ เรื่องจาก ๖ 
ประเทศ ทั้งไทย อังกฤษ อเมริกา เยอรมนี จีน และญี่ปุ่น จบโปรแกรม
นี้ ผมก็กรอกใบสมัครส�าหรับโปรแกรมต่อไปไว้อีก แต่ลืมไปแล้วว่าเป็น
เพราะอะไร จึงไม่ได้ส่งใบสมัครไป

หลังจากนั้น ผมก็จบการศึกษา เลยขาดการติดต่อกับทางสมาคม
ไป และไม่ได้ข่าวคราวเกี่ยวกับสมาคมนี้อีกเลย เช่นเดียวกับที่ไม่เคยได้
ข่าวคราวเกี่ยวกับสมาคมนี้มาก่อน ไม่ว่าจะทางสื่อไหน

แต่ก็สมควรจะได้บันทึกไว้ว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เปรมบุรฉัตร ทรงเป็นคนแรกที่ก่อตั้งสมาคมฟิล์มและจัดภาพยนตร์
สโมสรขึ้นมาในประเทศไทย 

สมาคมฟลมแหงประเทศไทย
ภาพยนตรสโมสรที่ ๑ ของไทย

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
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จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ส.อาสนจินดา หรือ สมชาย อาสนจินดา เขาก�าเนิดมาเพื่อเป็น
อัจฉริยะคนหนึ่งแห่งศาสตร์ศิลปะการแสดง เม่ือ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๔๖๔ และลาลับจากโลกไปแล้วเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๖ รวมระยะ
เวลา ๗๒ ปี เขาเป็นผู้หนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบมนุษย์สุดขั้วสองด้าน คือ มืด
กับสว่าง บนหนทางการประกอบอาชีพและพฤติกรรมส่วนตน เขา
เร่ิมต้นสู่แวดวงมายาด้วยการประเดิมแสดงละครเวทีเรื่องแรกคือ 
ดรรชนีนาง เริ่มเปิดประสบการณ์งานภาพยนตร์ครั้งแรกจากการเขียน
บทและแสดงเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์เรื่อง สุภาพบุรุษอเวจี และ
ท�าหน้าทีนั่กแสดงภาพยนตร์เป็นครัง้สดุท้ายขณะทีป่่วยหนกั โดยรบับท 

หลวงปู ่ ในภาพยนตร์เรื่อง อ�าแดงเหมือนกับนายริด แต่ทว่ามี
ข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งบนเส้นทางสัมมาชีพของเขา คือ ก่อนท่ี 
ส.อาสนจินดา จะก้าวสู่แวดวงบันเทิงนั้น การประกอบอาชีพด้าน
วรรณศิลป์ เป็นจุดเชื่อมโยงโชคชะตาให้เขาก้าวมาสู่แวดวงละครเวที
และวงการภาพยนตร์ บิดาของ ส.อาสนจินดา คือ หลวงสหการสันทัด 
(แฉ่ง อาสนจนิดา) เป็นนกัสหกรณ์และยงัเป็นอดตีนกัประพนัธ์ นกัแปล 
ซึ่งใช้นามปากกาว่า ฉ.อาสนจินดา อีกทั้งมารดา (นางสมาน อาสน-
จินดา) เป็นนักเขียนบทละคร อาจกล่าวได้ว่าเพราะมีเชื้อสายนัก
ประพันธ์จึงเป็นนักประพันธ์ โดย ส.อาสนจินดาเขียนได้ทั้งนวนิยาย 
เรื่องสั้น บทละครเวที บทภาพยนตร์ รวมถึงข้อเขียนหลากหลายลง
คอลัมน์หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ ซึ่งผลงานเขียนชิ้นแรกของ
อาชีพนักประพันธ์ ได้แก่เรื่องสั้นที่ชื่อว่า “ชีวิตในภาพวาดอันเลอะ
เลอืนของพระเจ้า” และปิดฉากแห่งอาชพีคนเขยีนหนงัสอืด้วยผลงาน
เขียนชิ้นสุดท้าย คือ “พรุ่งนี้..จะรดนํ้าศพ”

ข้อเขยีนชดุ “พรุง่นี.้.จะรดนํา้ศพ” นัน้ ตพีมิพ์ครัง้แรกลงนติยสาร
แพรว มีทั้งหมด ๑๒ ตอน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๓ หลังจากนั้น
พิมพ์รวมเล่มครั้งแรกโดยส�านักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม สิ่งที่น่าสนใจ
อย่างยิ่งของ ส.อาสนจินดา ในหนังสือเล่มนี้ คือ การรู้จักตนเอง ค�า
ลงโทษตนเอง การเห็นข้อบกพร่องของตนเอง อีกทั้งเรื่องราวมีหัวใจ
ส�าคญัอย่างน่าจดจ�าและจบัใจส�าหรบัผูอ่้าน นัน่คอื เขามคีวามกล้าหาญ
เปิดเผยสันดานดิบอันเป็นเรื่องลับของชีวิตอย่างสุดโต่งในอาชีพท่ีเขา

“คําสารภาพ...กอนจบฉากชีวิต”

การพลัดพราก เปน เรื่องปรกติ

และ การสูญเสีย เปน เรื่องปรกติ

กับ ชีวประวัติของ ส.อาสนจินดาในรูปแบบ

๑๒
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คลั่งไคล้ ชีวิตอันล้มเหลวเนื่องมาจากการบกพร่องในฐานะหัวหน้า
ครอบครัวและความเป็น “พ่อ” ซ่ึงทุ่มเทชีวิตให้กับงาน โดยหลงลืม
การให้ความรักความเอาใจใส่กับลูกอย่างสมควรที่จะได้รับ ชีวิตเสี่ยง
เพลี่ยงพล�้าด้วยความคะนองหลงระเริงกับกิเลสตัณหาชั่วคราว แต่
สร้างรอยแผลเป็นแบบถาวรฝังลงความรู้สึกของตนและคู่ชีวิตอย่าง
ไม่มีวันจางหรือลบทิ้งได้ เมื่อได้มองเห็นช่วงบั้นปลายของชีวิตว่าได้
ท�าร้ายคนที่ตนรักไปอย่างไร เขาจึงพยายามสารภาพและขออภัยอย่าง
จริงใจที่สุด ขณะเดียวกันถ้อยค�าเหล่านี้เป็นการยกย่องคุณงามความดี
ของผูห้ญิงทีเ่ป็นภรรยาคอื คณุสมใจ เศวตศลิา อกีด้วย ส�าหรบัข้อเขยีน
ตอนต่าง ๆ เขาได้เขียนแสดงการร�าลึกถึงบุคคลผู้มีพระคุณ รวมถึง
เป็นการขออโหสกิรรมจากทกุคนทีเ่ขาเคยกระท�าผดิหรอืล่วงเกนิไว้ แม้
ไม่สามารถหวนคนืเวลาไปปรบัเปลีย่นเหตกุารณ์เหล่านัน้ได้อกีแล้ว เพือ่
รอคอยในวันท่ีตัวเองก�าลังจะตายและตายอย่างสงบ นอกจากนั้นเขา
ได้เล่าถึงพฤติกรรมอันโลดโผนต่าง ๆ  ตั้งแต่วัยเริ่มเรียนหนังสือจนเข้าสู่
วัยหนุ่มแตกพาน จากเนื้อหาทั้ง ๑๒ ตอน ส.อาสนจินดา ได้กะเทาะ
และเลือกเฟ้นแต่เรื่องราวอันเป็นการกระท�าส�านึกผิดส่วนตัว เสมือน
เป็นบทบันทึกชีวประวัติแบบมุมมืดมาเปิดเผยสู่มวลชน เนื่องจากเขามี
เจตนาเพื่อให้ข้อเขียนชุดนี้เป็นอุทาหรณ์ ดังค�าโปรยที่ว่า

จวนตายแลว

รางกายก็อายความสกปรกของตนเอง

จนไมอยากอุทิศใหใครเอาไปชําแหละศึกษา...

ขอชําแหละตัวเองทั้ง “ยังเปน”

ใหเด็ก ๆ ไดรูไดจํา เปน “ประสบการณ”

และคนแก ๆ ดวยกันไดสํานึก

รูเอาไวเปนอุทาหรณ หรือ แบบอยางตอไป

แกมากเขา ๆ จะปฏิบัติประการใดดี

ส.อาสนจินดา (๒๕๓๔, น.๒)

ส่วนภาษาและถ้อยค�าของ “พรุ่งนี้..จะรดนํ้าศพ” ใช้ภาษาแบบ
เรียบง่าย เข้าใจไม่ยาก แต่ส่งอารมณ์ให้ผู้อ่านได้สัมผัสถึงความคมคาย 
เด็ดเดี่ยว หนักแน่น ซาบซึ้งใจในเนื้อความ และช่วยซ่อมแซมความ
หม่นหมองของผู้อ่าน รวมถึงกระตุ้นเตือนให้ผู้อ่านพึงระลึกว่า สิ่งใด
แม้จะมีความสมบูรณ์ก็ย่อมมีจุดบกพร่องปะปนบ้าง อีกทั้งสะท้อนถึง
การด�าเนินชีวิตของ ส.อาสนจินดา ที่เป็นแบบขั้วตรงข้าม ได้แก่ เกิด 
กับ ตาย / ร�่ารวย กับ ยากจน / สมหวัง กับ ผิดหวัง / ครั้งแรก กับ ครั้ง
สุดท้าย / ดี กับ เลว / ส�าเร็จ กับ ล้มเหลว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นความ
ธรรมดาทีผ่ลบุโผล่ได้กบัทกุคน เพยีงแต่ระดบัความเจบ็ปวดในประเดน็
ความเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนแตกต่างกัน แต่ใครจะยืนหยัดปรับ
ใจได้เพียงใด ณ ห้วงเวลาที่ร่างกายยังสามารถสูดรับออกซิเจนจาก
บรรยากาศรอบตัวเพื่อหล่อเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายให้เป็นปรกติ
ได้นั้น ตัวเราได้สร้างพลังแห่งการกระท�าดีเพียงพอแล้วหรือไม่ เพื่อลด
ทอนความเสียใจกับการกระท�าที่ส่งผลให้ทั้งตัวเรา และคนรอบข้าง
บอบช�้า เพราะไม่มวีันลบลา้งความเลวร้ายเหลา่นัน้ให้เลือนหายไปจาก
ความทรงจ�า นอกจากเนื้อเรื่องแล้ว ผู้วาดภาพประกอบคือ วรวัฒน์
ตันติเวชกุล ได้สรุปตัวหนังสือสื่อสารเป็นภาพประกอบแนวการ์ตูนให้
สอดคล้องกับค�าสารภาพ..ก่อนจบฉากชีวิตของ ส.อาสนจินดา

และ..วันนี้เป็นระยะเวลา ๒๐ ปีล่วงแล้ว..
ส.อาสนจินดาไม่มีทางสร้างสรรค์งานที่รักที่ชอบได้อีกต่อไป แต่

สิ่งที่คงอยู่คือ ผลงานดั้งเดิมจากศิลปินผู้มีความสามารถรอบตัวทั้งการ
ประพนัธ์ การเขยีนบทภาพยนตร์และบทละครเวท ีการแสดง การก�ากบั 
การล�าดับภาพ และผู้อ�านวยการสร้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เสมือนตัวแทน
เชื่อมโยงให้ทุกท่านรู้จัก เข้าใจตัวตนของ ส.อาสนจินดา ได้มากยิ่งขึ้น 
ในฐานะศิลปินผู้ทุ ่มเทให้กับงานนักประพันธ์และนักแสดงต้ังแต่วัย
ฉกรรจ์จนกระทัง่ลมหายใจสดุท้าย ซึง่งานเขยีนชิน้หนึง่ของเขาทีน่กัอ่าน
มิควรพลาด คือ “พรุ่งนี้..จะรดน�้าศพ”

๕



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เบิ้ม-อรรคเดช แกวโคตร ผูออกแบบงานสรางเบิ้ม-อรรคเดช แกวโคตร ผูออกแบบงานสราง

บริษัท จีทีเอช และหอภาพยนตร์ มีความสัมพันธ์ที่ดี 
ต่อกันมานาน มักจะบริจาคฟิล์มภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 
กับภาพยนตร์ เช่น เสื้อผ้าและอุปกรณ์ประกอบฉากมาให้อยู่ 
เป็นประจ�า และเมื่อได้สอบถามไปยังบริษัท จีทีเอช ว่า  
“หน้ากากที่แม่นาคใส่ แหวนที่พ่อมากสวม” ยังอยู่หรือเปล่า  
ปรากฏว่า แหวนที่พ่อมากสวม ยังอยู่ที่บริษัท แต่หน้ากากที่ 
แม่นาคใส่นั้น เก็บอยู่ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์คนหนึ่ง จึงเป็นที่มา 
ที่ท�าให้หน่วยกู้หนังต้องขอเข้าพบกับ พี่เบิ้ม-อรรคเดช 
แก้วโคตร ผู้ออกแบบงานสร้าง พี่มาก.. พระโขนง 

   
         “เบิ้ม พี่อุยจะทําหนังแลวนะ”
พี่เบ้ิม-อรรคเดช แกวโคตร เกิดวัน 
ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ ที่จังหวัดอุดรธานี  
และไปเติบโตที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียนจบ  
ปวช. ที่เทคโนโลยีเปรมฤทัย บางนา สาย 
สถาปัตย์ ศึกษาต่อระดับ ปวส. ที่เทคนิค 
ดอนเมือง แต่มีเหตุให้ต้องออกเสียก่อน 
จึงไปท�างานจัดดิสเพลย์ตามห้างสรรพ- 
สินค้าได้ ๒ ปี ระหว่างนัน้ เพือ่นชวนไปเรยีนภาคค�า่ทีว่ทิยาลยั 
ครบู้านสมเดจ็เจ้าพระยา ในสาขาออกแบบนเิทศศลิป์ เมือ่จบ 
สองปีแรกได้แล้ว กม็าต่อสองปีหลงัทีว่ทิยาลยัครสูวนดสุติ จน 
จบปริญญาตรีสมใจหมาย และตอนนั้น สุเมธ องอาจ (สุเมธ  
แอนด์ เดอะปั๋ง) เพื่อนที่วิทยาลัยครูสวนดุสิตบอกว่า ทาง 
บรษิทัแกรมมี ่ต้องการเจ้าหน้าทีฝ่่ายศลิป์ จงึไปสมคัรและก็ได้
งาน ในใจตอนนั้นคิดว่าได้เริ่มเข้าใกล้ความฝันแล้ว แม้ไม่ใช่
หนังที่อยากท�า แต่ก็ถือว่าใกล้แล้ว 

บรษิทัแกรมมีใ่นยคุนัน้ เจ้าหน้าทีฝ่่ายศลิป์รุน่พีส่่วนใหญ่  
ล้วนจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งส้ิน เลยมีโอกาสได้รู้จัก 
กับ พี่อุ๋ย นนทรีย์ นิมิบุตร ที่จบจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เหมือนกัน ในตอนนั้นพ่ีอุ๋ยเปิดบริษัทโฆษณาอยู่ แต่เพราะมี 
ความฝันเหมือนกันคือ อยากท�าหนังไทย ท�าให้พี่เบิ้มมักจะ 

 “หนากากที่แมนาคใส แหวนที่พอมากสวม”
ขณะทีร่ายได พีม่าก.. พระโขนง ขยบัจาก ๒๐๐ 

ลาน ไปสู ๓๐๐ ลาน แฟน ๆ  หนงัทีม่าเยีย่มชมพพิธิภณัฑ 
ภาพยนตรไทย ตางเรยีกรองถามถึง “หนากากทีแ่มนาค 
ใส แหวนทีพ่อมากสวม” เมือ่หนวยกูหนงัไดฟงดงันัน้ ก ็
เริ่มวางแผนขอรับบริจาคมาเก็บไวที่พิพิธภัณฑ เพื่อให 
เหลาแฟนคลับพี่มาก ไดจัดทัวร ตามรอยพี่มาก..  
พระโขนง ตามมาดูเพื่อใหเห็นกับตาตัวเองอีกสักครั้ง  
และเมื่อตัวเลขวิ่งผาน ๔๐๐ ลาน สู ๕๐๐ ลาน หนวย 
กูหนังก็อยูเฉยไมไดแลว ตองทํา ทําอะไรสักอยางแลว... 

มานัสศักดิ์ ดอกไม้

๑๔



วนเวียนไปบริษัทโฆษณาของพี่อุ๋ยอยู่เสมอ จนเวลาผ่านไปได้สัก ๓ ปี 
วันหนึ่งในปี ๒๕๓๙ มีโทรศัพท์มาหาพี่เบิ้ม ในสายพูดว่า “เบิ้ม พี่อุ๋ย

จะท�าหนงัแล้วนะ” หลงัจากนัน้ไม่ถึงเจด็วนั พีเ่บ้ิมกล็าออกจากงานทีม่ัน่คง 
เพื่อมาแลกความฝันที่อยากท�าหนัง

พี่อุ๋ย นนทรีย์ แนะน�าให้รู้จัก พี่เอก เอ่ียมช่ืน ซ่ึงต้องการหาผู้ช่วย 
ผู้ก�ากับฝ่ายศิลป์ ที่สามารถอ่านแบบได้ เขียนแบบและควบคุมงานการ 
ก่อสร้างได้ โชคดทีีพ่ีเ่บิม้เรยีนสถาปัตย์มาสมยัปวช. จงึได้เป็นผูช่้วยของพีเ่อก 

ชีวิตช่วงนั้นแม้เงินจะน้อย แต่ได้เดินตามความฝันมันก็พอแล้ว ด้วย 
ความเป็นหนุ่ม จึงมองเป็นเรื่องสนุก พอตกเย็นก็เตะตะกร้อ ตกดึกพี่อุ๋ยจะ 
ให้แม่บ้านชือ่ ป้ากอบ ท�าไข่เจยีวจานใหญ่มาให้ แล้วมาแบ่งกนักนิ และด้วย 
ความทีเ่ป็นคนไม่ค่อยพูด เป็นคนลยุ ขยนัสูง้าน จงึได้เป็นขุนพลคู่ใจ หนึง่ใน 
สองคนที่พี่เอกไว้ใจในการท�างานเสมอ

ความประทับใจในวงการภาพยนตรไทยของ พี่เบิ้ม-อรรคเดช แกวโคตร 
ผูออกแบบงานสราง พี่มาก.. พระโขนง มีอยู ๒ ชวง

ช่วงแรก โรงเรียนบ่มเพาะงานออกแบบงานสร้าง 
การได้เป็นผู้ช่วยของพี่เอก และได้ผ่านงานหนังกับพี่อุ๋ย และ พี่วิศิษฏ์  

ศาสนเที่ยง คือความทรงจ�าที่ดี พี่ ๆ ทุกคนเหล่านี้มีเลือดหนังไทยจริง ๆ  
เปรยีบเหมอืนครสูอนศษิย์ พีเ่บ้ิมได้สะสมหลกัไมล์และเรยีนรูก้ารท�างานจาก

เบิ้ม-อรรคเดช แกวโคตร ผูออกแบบงานสรางเบิ้ม-อรรคเดช แกวโคตร ผูออกแบบงานสราง
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แม่ (วงเดือน แก้วโคตร) ไปโกหกกับคุณครูที่โรงเรียนว่าเบิ้มป่วย ไม่

สบาย เพื่อจะได้โดดเรียน แล้วแม่ก็จะพาผมไปเป็นเพื่อน เพื่อดูวงดนตรี

ลูกทุ่งสายัณห์ สัญญา ซึ่งมักจะมาเปิดการแสดงที่โรงภาพยนตร์ใน

ตอนเช้า จึงมีโอกาสได้ดูหนังด้วย ซึ่งผมเองก็ได้ซึมซับความบันเทิง

อะไรหลาย ๆ อย่างมาจากแม่”             
พี่เบิ้ม-อรรคเดช

ครูแต่ละคน ซึ่งมีคาแรกเตอร์ที่แตกต่างกันไป ท�าให้เกิดความหลาก 
หลาย เมื่อน�ามาเขย่ารวมกันจะเกิดความกลมกลืน ครบทุกรส 

๒๔๙๙ อันธพาลครองเมือง
เป็นหนังเรื่องแรกที่ได้ท�า มีวันหนึ่งจะต้องถ่ายหนังในฉาก ศึก ๑๓ 

ห้างบางล�าพู ซึ่งเซ็ตฉากที่พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นักแสดงในวันนั้นมีเป็น
ร้อย เพราะเป็นฉากเปิดศึกกันระหว่างแก๊งแดง ไบเล่ กับแก๊งปุ๊ ระเบิดขวด  
พอดีวันนั้นแฟนพี่เอกคลอดลูก เลยต้องเข้ากรุงเทพฯ พี่เบ้ิมจึงต้องไปอยู ่
ข้าง ๆ พี่อุ๋ยที่หน้ามอนิเตอร์ ตอนนั้นหัวใจของพี่เบิ้มทั้งสั่นทั้งเต้นรัว คิดว่า 
“พี่เอก ไม่น่าไปในวันนี้เลย” เพราะเป็นครั้งแรกที่ต้องตัดสินใจแทนพี่เอก 
ในฉากใหญ่

นางนาก
พีเ่อกพาพีเ่บ้ิมไปห้องสมดุของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ในตอน

นั้นพี่เบิ้มไม่รู้หรอกว่ามาท�าไม แล้วพี่เอกก็พูดว่าในสมัยก่อน ท�าไมเขาต้อง
เรียกว่า พระโขนง ท�าไมเขาต้องเรียกว่า บางจาก ก็เพราะว่าบางจากนั้นมี
ต้นจากเยอะ และในคลองทีม่ต้ีนจากขึน้จะอยูใ่นเขตน�า้กร่อย ทนีีก้ร็ูแ้ล้วว่า  
จังหวัดไหนที่มีท�าเลตามที่ต้องการ จากนั้นก็แบ่งงานกัน พี่เบิ้มไปดูสถาน- 
ทีท่างคลองบ้านใหม่ แปดริว้ นัง่เรอืล่องเข้าไปถ่ายภาพนิง่และวดีิโอกลบัมา
ให้พี่อุ๋ยดู ปรากฏว่าเมื่อพี่อุ๋ยดูแล้วก็รู้สึกชอบเลย ความสนุกจึงบังเกิดข้ึน 
และเนื่องจากสถานที่ที่จะถ่ายท�าอยู่ลึกมาก ท�าให้รถเข้าไปไม่ถึง ต้องสร้าง
แพขึ้นมา แล้วใช้เรือลาก เพื่อขนเรือนนางนากและอุปกรณ์ประกอบฉาก
ทั้งหมดเข้าไปในป่าลึก ตอนนั้นในใจพี่เบิ้มพูดว่า “ท�าหนังต้องท�าขนาดนี้
เลยเหรอ”

ฟาทะลายโจร
พี่วิศิษฏ์เป็นคนท�างานที่ดุเดือดมาก จริงจังและเข้มข้น ทั้งช่วงเตรียม

งานและตอนถ่ายท�า รายละเอยีดทกุอย่างต้องเป๊ะ อย่างในฉากจบ เสอืฝ้าย
ต้องบุกเข้าไปในจวนผู้ว่าฯ เมืองสุพรรณ ใช้เวลาในการถ่ายท�าติดต่อกันถึง  
๕ วัน ทั้งกลางวันและกลางคืน จนถึงวันสุดท้ายก่อนเริ่มถ่ายท�า ฝ่ายศิลป ์
ค่อย ๆ หมดแรงไปทีละคน พี่เบิ้มนอนอยู่ใต้บันได ส่วนพี่เอกไปอยู่ที่ไหน 
ไม่รู้ เหลือพี่วิศิษฏ์กับแฟนสองคน ต้องมานั่งถูพื้นบันได และท�างานด้วย 
ตนเอง เป็นอันว่าความเหนื่อยท�าให้เรารักกัน

๑๕



ช่วงสอง
ได้ออกมาเผชิญโลกแห่งความจริง เหมือนลูกนกที่ต้องเริ่มบินเดี่ยว 

และที่ส�าคัญมีโอกาสได้ท�าหนังที่อยากท�า

องคบาก
ได้ท�าในต�าแหน่งผูอ้อกแบบงานสร้างเป็นครัง้แรก เป็นหนงัแอก็ชัน่

เรื่องแรก และเป็นหนังเรื่องแรกที่ไม่ใช่หนังย้อนยุค

แฟนฉัน
หนึง่ในผูก้�ากบั “แฟนฉนั” เอส คมกฤษ ตรวีมิล อดตีเคยเป็นผูช่้วย 

ผูก้�ากบัพีอุ่ย๋ ได้ชกัชวนมาท�าหนงัเดก็ ในตอนนัน้ยงัไม่ได้เหน็บทภาพยนตร์  
แต่ทางผู้ก�ากับให้เทปคาสเซ็ทวงชาตรีมา พี่เบ้ิมถามว่าเอาเพลงวงชาตรี 
มาประกอบหนงัใช่ไหม จากนัน้กต็อบตกลงทนัท ีเพราะพีเ่บิม้ชอบวงชาตรี 
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงอยากท�ามาก ๆ  ต่อมาจึงรู้ว่าการท�าหนังเด็กนั้น ทั้ง 
สนุก ปวดหัว เหนื่อย และมันส์ไม่แพ้หนังแอ็กชั่นเลย

พี่มาก.. พระโขนง 
“ความประหลาดใจ” เหมือนได้หวนไปสู่ความรู้สึกเดิม ๆ สมัย

ท�างานกับพี่เอกใหม่ ๆ

Production Design  ในมุมของ พี่เบิ้ม อรรคเดช  แก้วโคตร คือ 

การออกแบบงานสร้างและควบคุมมุมมองของหนังทั้งหมด ฉากและ

เสื้อผ้าต้องไปควบคู่กัน การมีชั่วโมงบินสูงเป็นสิ่งส�าคัญ ท�าให้เรามอง

ภาพในหนังได้ทะลุ  รู้ว่าอะไรควรท�า ไม่ควรท�า ปัญหาก็จะเกิดขึ้นน้อย และ

พี่เอกมักจะมีประโยคที่เรียกพวกเราว่า “เราเป็นคนดูแลเรื่องบรรยากาศ”

พี่เบิ้ม-อรรคเดช

วิธีการทํางานของ พี่เบิ้ม อรรคเดช แกวโคตร 
รับโจทย์มาจากผู้ก�ากับวา่อารมณ์ (Mood and Tone) ของหนัง

เป็นอย่างไร ผู้ก�ากับแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนเขามีในใจของเขาอยู่
แล้ว ว่าอยากได้ฉากแบบไหน โทนสีของหนังอย่างไร เมื่ออ่านบทเสร็จ ก็
ค้นคว้าหาข้อมูล ต้องรู้จริง ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง แล้วลองน�าเสนอ 
โดยเสริมความคิดเห็นของเราลงไปด้วย แต่ทั้งหมดต้องท�างานตามโจทย์
ที่ได้มา เมื่อผ่านแล้วก็ลงมือสร้าง 

บญัชรีายชือ่สิง่ของ ที ่พีเ่บิม้-อรรคเดช แก้วโคตร มอบให้หอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน)

๑. หน้ากากแม่นาค
๒. ตะเกียงโบราณ
๓. บทภาพยนตร์เรื่องพี่มาก.. พระโขนง
๔. ภาพสเก็ตช์ฉากหนังเรื่องพี่มาก.. พระโขนง
๕. ไฟล์ภาพเบื้องหลังการท�างานหนังพี่มาก.. พระโขนง
๖. โต๊ะเครื่องแป้งแม่นาค 
คนเก็บหน้ากากที่แม่นาคใส่คนสุดท้าย คือ คุณปฏิพล อภัยกาวี 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ในกองถ่าย เก็บไว้ท่ีบ้านพักในแฟลตทหาร ริมคลอง 
ประปา ซึง่ตอนนีก็้มาอยูท่ี่หอภาพยนตร์แล้ว ยงัเหลือแหวนทีพ่่อมากสวม  

ที่หน่วยกู้หนังต้องออกเดินทางไปรับมาเพื่อแฟน ๆ พี่มากกันต่อไป

 

๑๖



ป พ.ศ. ๒๕๑๙ องอาจ มณีวรรณ ชาวบานธรรมดาสามัญ
ผูดํารงชีพดวยการทํานาอยูที่บานเกิด ไดรับการชักชวนจาก
ปญญาชนหัวกาวหนากลุมหนึ่ง ใหมารับบทเปน ทองปาน ใน
ภาพยนตรขาวดํา ๑๖ มม. ชื่อเดียวกับตัวละครที่เขาแสดง 
ซึ่งสรางขึ้นเพื่อวิพากษวิจารณผลกระทบจากการสรางเขื่อน
ของรัฐบาล และกลายเปนภาพยนตรไทยนอกกระแสที่ไดรับการ
ยกยองจนเปนที่รูจักแกโลกมากที่สุดเรื่องหนึ่งในเวลาตอมา

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๕  องอาจ มณวีรรณ์ ได้รบัการชกัชวนให้มาแสดง 
ภาพยนตร์อกีครัง้ จาก วจิติร คณุาวฒุ ิผูก้�ากบัระดบัปรมาจารย์แห่งวงการ 
ภาพยนตร์ไทย โดยเศรษฐตีุก๊ตาทองมอบหมายให้เขาแสดงเป็น พ่อสดุ ตวั 
ละครน�าของภาพยนตร์เรื่อง ลูกอีสาน ภาพยนตร์ท่ีต่อมาอยู่ในฐานะ 
“ดีที่สุดตลอดกาลเร่ืองหน่ึงของชาติ” และคว้ารางวัลมากมายจากการ 
ประกวดภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ โดยตัวเขาเองชนะเลิศรางวัล 
สุพรรณหงส์ทองค�า สาขานักแสดงน�าฝ่ายชายยอดเยี่ยม แต่ไม่สามารถมา 
รับรางวัลได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงที่ออกไปค้าแรงงานอยู่ต่างแดน

วันนี้ของ

ผ่านไปกว่าสามสบิปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทองปาน และ ลกูอสีาน 
ภาพยนตร์เพียงสองเรื่องที่ชาวบ้านธรรมดาสามัญผู้นี้แสดงน�า
ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจากหอภาพยนตร์ ให้เป็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติในปีแรกที่มีการจัดตั้งโครงการ และยังได้รับ
การพูดถึงอย่างกว้างขวางอยู่เสมอในแวดวงนักวิจารณ์และ
นักวิชาการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในขณะที่ข่าวคราวของ
นักแสดงผู้เป็น “ภาพจ�า” ของภาพยนตร์อันทรงคุณค่าทั้ง ๒ 
เรือ่ง กลบัเงยีบหายกลายเป็นปรศินา  แทบไม่มใีครทราบเลยว่า 
ทองปาน วันนี้ มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร 

แต่ด้วยสปิริตแห่งการตามหา วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ องอาจ มณีวรรณ์ ก็ได้มาปรากฏตัวขึ้นบนจอภาพยนตร์
อกีครัง้ ในวยั ๖๔ ปี เมือ่เราได้น�าภาพบนัทกึการสมัภาษณ์ทีเ่ขา
พูดถึงช่วงเวลาการท�างานในกองถ่าย ลูกอีสาน และความภาค
ภูมิใจในการได้ร่วมงานกับ วิจิตร คุณาวุฒิ ผู้ที่เขาเคารพนับถือ
ให้เป็นครขูองชวีติ มาฉายให้ชม ภายในงาน แลไปข้างหลงั หนงั 
“คุณาวุฒิ” ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ของหอภาพยนตร์   

 ภาพบันทึกการสัมภาษณ์นี้เป็นเพียงบางส่วนจากบท
สัมภาษณ์ชีวประวัติ ที่ทีมงานหอภาพยนตร์ได้มีโอกาสเดินทาง
ไปสัมภาษณ์เขาถึงบ้านโนนสัง จ.นครราชสีมา เม่ือต้นเดือน
กรกฎาคมที่ผ่านมา หลังจากที่พยายามสืบเสาะตามหาร่องรอย
อยู่นานจนเกือบจะสิ้นความพยายาม เป็นภารกิจที่เต็มไปด้วย
เรือ่งราวเหนอืความคาดหมาย และได้รบัความร่วมมอืจากหลาย
ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากท่านปลัดอาวุโส อ�านวย ปองนาน 
แห่ง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

องอาจ มณวีรรณ์ ในวนันีย้งัคงมชีวีติอยูอ่ย่างเรยีบง่ายกบั
ครอบครวั และด�ารงชพีด้วยการเป็นชาวนาเช่นเดยีวกบัเมือ่ก่อน
แสดงภาพยนตร์ การได้เดินทางขึ้นไปสัมผัสกับตัวตนที่แท้จริง
ของเขานั้น น�ามาซึ่งความประทับใจหลายประการ ทั้งยังได้พบ
เจอกับเกร็ดส�าคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง ทองปาน อีก 
มากมายทีค่วรค่าแก่การบอกเล่า แต่ไม่สามารถถ่ายทอดได้หมด 
ในพื้นที่อันจ�ากัดของจดหมายข่าวฉบับนี้

 

โปรดติดตามอ่านช่วงชีวิตของนักแสดงชาวบ้านผู้ยิ่งใหญ่
ที่ชื่อ องอาจ มณีวรรณ์  และเร่ืองราวของภารกิจตามหา 
ทองปานครั้งนี้อย่างละเอียด ได้ในวารสารหนังไทย ฉบับที่ ๑๘  
เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

องอาจ มณีวรรณ์ องอาจ มณีวรรณ์ 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

๑๗



“ฟลม” คํา ๆ นี้ เคยทําใหชาวโลกตื่นเตนอยางมาก 

เมื่อรอยกวาปที่ผานมา มนุษยเริ่มบันทึกภาพนิ่ง

และภาพเคลื่อนไหวไวในแผนพลาสติกสีดํา ๆ 

แลวนํามาลาง-อัดเปนรูปภาพลงกระดาษ 

หรือจะผลิตซํ้าเปนฟลมมวน ๆ อีกกี่ก็อปปก็ได 

เพื่อนําไปฉายเปนภาพเคลื่อนไหว

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

คุณเยาวเรศ มีชื่อเล่นว่า แดง ผมบุกไปหาพี่แดงที่ร้าน นั่งรอ
จนบ่าย เม่ือพี่แดงบริการลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมจึงเข้าไป
แนะน�าตัวว่าเป็นผู้รวบรวมประวัติ มิตร ชัยบัญชา จึงอยากมา
สัมภาษณ์พี่แดงในฐานะที่เคยเป็นผู้ร่วมงานกับมิตร พี่แดงก็เหมือน
กับดาราทุกคนที่เคยร่วมงานกับมิตร คือเม่ือรู้ว่าผมมาหาเพราะ
เรื่องคุณมิตร ก็จะยินดีให้ความร่วมมือ ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ 
ผมยังจ�าได้ว่าในเย็นวันนั้นก่อนจะจากกัน พี่แดงพูดว่า เอาไว้ว่าง ๆ 
ไปนั่งคุยกันที่บ้านพี่ ที่บ้านมีรูปคุณมิตรเยอะ แต่ก็แปลก ทั้ง ๆ ที่
จากวันนั้น ผมกับพี่แดงก็ติดต่อกันอย่างสม�่าเสมอเป็นต้นมา ท้ัง
เคยเดินทางไปต่างจังหวัด ไปท�าบุญด้วยกัน ทั้งงานกินเลี้ยงตาม
สถานที่ต่าง ๆ ก็ได้พบได้เจอกันเสมอ แถมยังมีการโทรศัพท์คุยกัน
อีกสารพัดเรื่องเรื่อยมา เรียกว่าไม่เคยขาดการติดต่อกัน ที่ว่าแปลก
ก็คือ ผมไม่เคยได้ไปบ้านพ่ีแดงสักครั้ง จนกระทั่งคืนวันท่ี ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๖ พี่แดงโทรศัพท์มาหาผม แล้วพูดอย่างรวบรัดว่า 
“พรุง่นีเ้อม็มาทีบ้่านพีห่น่อย พีจ่ะย้ายบ้าน มขีองทีจ่ะทิง้ แต่อาจจะ
มีประโยชน์กับเอ็ม” ความจริงวันที่ ๑ พฤษภาคมของทุกปี ผมต้อง
เดินทางไปไหว้ศาลคุณมิตร อาจจะที่พัทยา หรือไม่ก็เพชรบุรี แห่ง
ใดแห่งหนึง่ ปฏบัิตติวัอย่างนีต้ลอดเวลานบัสบิปี แต่ปีนีก้ลบัขอผลดั 
คือไม่ได้ไปนั่นเอง แต่กลายเป็นว่าจะไปบ้านพี่แดงแทน

บนแผนฟลมของ สมชาย จันทวังโสบนแผนฟลมของ สมชาย จันทวังโส

๑๘

ค�าว่า “ฟิล์ม” ส�าหรับวันนี้ ปี ๒๕๕๖ ไม่สามารถท�าให้ใคร
ตื่นเต้นได้อีกแล้ว แถมจะไม่ได้รับความสนใจหรือเหลียวไปมอง
ด้วยซ�้า เพราะวันนี้มันถูกแทนที่ด้วยการท�างานบนชิ้นส่วน I.C. 
(Integrated Circuit คือ วงจรรวม) ที่เรียกว่าดิจิทัล ไม่ว่าจะ
ถ่ายรูปหรือถ่ายหนัง ก็กลายเป็นการถ่ายด้วยระบบดิจิทัลทั้งสิ้น 
แทบจะไม่มีการใช้ฟิล์มอีกต่อไป ด้วยระบบการตลาดที่ใช้ควบคุม
ต้นทุนให้ถูกกว่า ประหยัดกว่า สะดวกสบาย และง่ายกว่า

แต่ฟิล์มที่ผมจะพูดถึง ณ ที่นี้ ในวันนี้ กลายเป็นฟิล์มที่ท�าให้
พวกเรา ซึ่งหมายถึง ตัวผม และผู้อยู่ในแวดวงอนุรักษ์ของเก่า เกิด
ความตืน่เต้นชนดิสดุขดี เพราะฟิล์มทีผ่มค้นพบนี ้มคีวามส�าคญัมาก
หลายประการทีเดียว แต่ก่อนที่จะพูดถึงความส�าคัญของฟิล์มชุดนี้ 
ขอกล่าวถึงความเป็นมาให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบเสียก่อน

เมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้ว ผมได้รู้จักกับ คุณเยาวเรศ นิสากร 
อดีตนางเอกดาราภาพยนตร์และละครทีวี ซึ่งไปเปิดร้านขายต้นไม้
อยู่ที่สวนจตุจักร โดยมีอาชีพจัดสวนและจัดต้นไม้ทั่วไป

กําหนดการกิจกรรม
รําลึก มิตร ชัยบัญชา วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

๐๖.๐๐ น. แฟนคลับ มิตร ชัยบัญชา ท�าบุญตักบาตรร่วมกัน ณ วัดแคนางเลิ้ง
๑๒.๐๐ น. เปิดงานด้วยเมนูอาหารกลางวันจานโปรดของ มิตร ชัยบัญชา 
๑๓.๐๐ น. โหมโรงโดยวงกาญจนะผลิน กับบทเพลงไพเราะจากภาพยนตร์เรื่อง
ดังของ มิตร ชัยบัญชา ในชุด “เพลงดังหนังมิตร” พิเศษสุดด้วยนักร้องรับเชิญ
กิตติมศักดิ์ ชาลี อินทรวิจิตร ชินกร ไกรลาศ และ ลินจง บุนนากรินทร์
๑๕.๐๐ น. ชมกนัแบบเตม็อิม่ทัง้ภาพและเสยีง กบั “แม่นาคพระนคร” ภาพยนตร์
ชุดต�านานผีแม่นาค ฉบับเดียวที่มีมิตร ชัยบัญชา เป็น พ่อมาก ประกบคู่แม่นาค 
อรัญญา นามวงศ์  
๑๘.๐๐ น. พิธวีางดอกไม้และจดุเทยีนร�าลกึถงึ มติร ชยับญัชา บนแผ่นโลหะจารกึ
รอยมือรอยเท้า ณ ลานดารา 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
สอบถามรายละเอยีดได้ที ่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ - ๑๔ 
ต่อ ๑๑๑ *ก�าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เสาร�ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงภาพยนตร�ศรีศาลายา

อิงคศักย์ เกตหุอม



เช้าวันท่ี ๑ พฤษภาคม เมื่อผมจัดการธุระส่วนตัวเรียบร้อย
แล้ว จะไปบ้านพีแ่ดงกต็ดิเทีย่ง เลยแวะทานอาหารเทีย่งให้เรยีบร้อย 
ไปถึงหน้าบ้านพี่แดงบ่ายโมงพอดี เมื่อไปยืนกดกริ่งที่หน้าบ้าน ทั้ง
ที่มีแสงแดดอ่อน ๆ กลับมีละอองฝนโปรยลงมาแบบไม่ทันตั้งตัว 
เหมือนพระพรมน�้ามนต์ คิดแค่นั้นฝนก็หยุดตก นึกในใจว่าแปลกดี 
สงสัยจะได้ของดี สักครู่ลูกชายพ่ีแดงก็มาเปิดประตูต้อนรับ แต่ก็
เดนิไปได้ไม่ไกล เพราะในบรเิวณบ้านเตม็ไปด้วยกองขยะ นกึถงึภาพ
กองขยะใหญ่ ๆ  กแ็ล้วกนั พีแ่ดงกเ็ดนิออกมาด้วยใบหน้ายิม้แย้มดใีจ
ทีเ่หน็ผมมาตามทีร่บัปากไว้ “เอม็ดสู ิของเก่ามนัเยอะจรงิ ๆ  ไอ้พวก
รับซื้อของเก่าก็จะมาขน แต่พี่อยากให้เอ็มดูก่อน อะไรที่เห็นว่ามี
ประโยชน์ก็คัดออกมา ที่เหลือก็จะให้พวกรับซื้อขยะมาขนเอาไป”

ผมเองกน็กึไม่ถงึว่าจะมากมายอะไรขนาดนี ้พดูไม่ออกเหมอืน
กัน ต้องยืนตั้งสติ ได้ยินเสียงพี่แดงพูดว่า “เอ็มค่อย ๆ ดูแล้วกัน 
ทั้งหมดนั่นแหละ รื้อออกมาจากห้องคุณสมชาย (สมชาย จันทวัง-
โส)”

“พี่ สงสัยต้องใช้เวลาทั้งคืนมั้งเนี่ย” แล้วผมก็ลากเก้าอี้มานั่ง
อยูท่่ามกลางกองขยะ ค่อย ๆ  รือ้ทลีะช้ิน ทลีะกองว่ามนัคอือะไรบ้าง 
แต่ที่แน่ ๆ มั่นใจว่าต้องมีประโยชน์กับหอภาพยนตร์อย่างแน่นอน 
เพราะใคร ๆ ก็รู้ว่า คุณสมชาย จันทวังโส คือบุคคลส�าคัญของ
วงการภาพยนตร์ไทย เคยเป็นทั้งตากล้องถ่ายภาพนิ่ง และตากล้อง
ถ่ายหนังไทยมาอย่างโชกโชน

เวลาประมาณสามโมงเย็น เห็นว่าคนเดียวท�าอะไรไม่ได้มาก
แน่ จึงบอกพี่แดงว่า “พี่แดง มันเยอะจริง ๆ  ท่าทางจะต้องยกให้หอ
ภาพยนตร์เอารถบรรทุกมาขนไปคัดแยก อันไหนมีประโยชน์ก็ยก
ให้เขาไป ดีไหมพี่” 

“แล้วแต่เอ็ม อันไหนเขาไม่เอาให้เขาทิ้งไปเลย แต่ถ้าไปเจอ
อะไรทีเ่กีย่วกบัพระ ไม่ว่าจะเป็นฟล์มหรอืภาพถ่าย ช่วยส่งคนืพีด้่วย
นะ นอกนั้นพี่ไม่เอา” ผมจึงโทรศัพท์ไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้ พี่โดม
สขุวงศ์ ผูอ้�านวยการหอภาพยนตร์ฟัง น�า้เสยีงพีโ่ดมดใีจมาก รบัปาก

๑๙

ว่าพรุง่นีจ้ะส่งหน่วยกูห้นงัมาขนของทกุอย่าง และจะท�าตามท่ีพีแ่ดง
ขอไว้

พีแ่ดงสบายใจ ผมกส็บายใจ เหมอืนเสรจ็ภาระทีร่บัปากไว้ แต่
เห็นว่ายังไม่มืดค�่า ผมเองก็ไม่ได้รีบกลับ เลยถือโอกาสเดินดูของเก่า
ภายในห้องต่าง ๆ ของบ้านพี่แดง เมื่อเดินกลับมาที่กองขยะหน้า
บ้าน จึงท�าให้ตัวผมได้เปลี่ยนมุมจากที่นั่งเดิมที่ค้นกองขยะรอบ
แรก สายตามองไปเห็นลังกระดาษใบใหญ่ มีกล่องฟิล์มเยอะแยะ
มากมายวางจัดเรียงอยู ่อย่างเป็นระเบียบ ในใจผมคิดว่ามัน
แปลก เหมอืนมอีะไรมาดลใจใหผ้มหยิบกล่องบนสดุขึ้นมาดู บน

กล่องเขียนค�าว่า “มิตร” ค�าเดียว มันท�าให้ผมรีบ
เปิดดขู้างในทนัท ีไม่น่าเชือ่ มนัคอืฟิล์มขาวด�าทีถ่่าย

รูป มิตร ชัยบัญชา เก็บไว้มากมาย ผมหาเก้าอี้มานั่ง
ค่อย ๆ รื้อออกมาทีละกล่อง ทุกกล่องบรรจุแต่ฟิล์ม

ภาพถ่ายของมติรทัง้นัน้ มนัเป็นความรูส้กึดใีจ เหมอืน
พวกเราดใีจเวลาถกูหวย แบบนัน้แหละ มนัยากใช่ไหม 

ไม่ใช่มนัจะถกูกนัได้ง่าย ๆ  แต่การได้มานัง่จบัฟิล์มทีถ่่าย 
มิตร ชัยบัญชา มันไม่ใช่ถูกหวยธรรมดา เทียบความรู้สึก
มันเป็นการถูกหวยรางวัลที่ ๑ เลยแหละ

“ช่วยตามพีแ่ดงท”ี ผมหนัไปบอกกบัเดก็ ๆ  ทีน่ัง่เกบ็
ของอยู่ข้าง ๆ สักพัก พี่แดงก็เดินลงมาจากข้างบน ในสภาพฝุ่นเต็ม
ตัว เพราะพี่เขาก็รื้อของอยู่ข้างบน

“พี่ ผมเจอของส�าคัญ เป็นฟล์มที่ถ่ายรูปคุณมิตรไว้เยอะแยะ
เลย” ผมส่งฟิล์มให้พี่แดงดู

“นีฝ่มอืคณุสมชายทัง้หมด เขาเป็นคนละเอยีด เกบ็งานทุกชิน้
ไว้ทั้งหมด แบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ พี่ว่าสภาพยังดีเต็มร้อยเลยนะ”

“พี่ ผมขอคัดแยกฟล์มท่ีถ่ายรูปคุณมิตรไว้ท้ังหมด ผมขอเอา
ไปท�าเป็นหนังสือผลงานของคุณสมชายทั้งเล่ม แฟน ๆ  หนังไทย จะ
ได้เห็นภาพสวย ๆ ของมิตร ชัยบัญชา อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน”

“เอ็มเอาไปเลย พี่ขออย่างเดียว จะท�าอะไรต้องให้เครดิตคุณ
สมชายนะ อย่าลืม พี่ขอแค่นี้แหละ”

“ครับพี่” จากนั้นผมก็ขนฟิล์มที่เป็นภาพของ มิตร ชัยบัญชา 
ขึน้รถกลบับ้าน (คดิว่าออกจากบ้านพีแ่ดงประมาณสามทุม่กว่า และ
อกีสองสามวนัต่อมา พีแ่ดงกพ็บภาพถ่ายคณุมติร ทีอ่ดัเป็นรปูไว้แล้ว
หลายกล่อง จึงโทรเรียกให้ผมกลับมาขนไปอีกครั้ง)

ความสําคัญของฟลมชุดนี้คือ

๑. เป็นผลงานของสดุยอดตากล้องถ่ายภาพนิง่
ของวงการภาพยนตร์ไทย คุณสมชาย จันทวังโส

๒. ฟิล์มเหล่านี้มีอายุไม่ต�่ากว่า ๔๐ ปี แต่ยัง
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์

๓. มีมากมายหลายสิบรูปที่ไม่เคยออกเผย
แพร่ ไม่เคยได้ชมที่ไหนมาก่อน

๔. ฟิล์มส่วนหนึง่เคยถกูน�าไปใช้ในหนงัสอืดาราเล่มต่าง ๆ  สมยั
ที่คุณมิตรยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งแน่นอนว่า ภาพบนหนังสือเหล่านั้นเลือน
ลางเตม็ท ีดงันัน้ นีค่อืข่าวดทีีจ่ะบอกว่าแฟน ๆ  หนงัไทยจะได้ชมภาพ
สวย ๆ เหล่านั้นกันอีกครั้ง ในสภาพที่สมบูรณ์สวยงาม



กันยายน  วันสถาปนาหอภาพยนตร์
ท่ามกลางการก่อสร้างมากมาย ทั้งภายในและภาย

นอก อันแสดงถึงการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไม่หยุด
ยั้ง วันที่ ๗ กันยายนนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ก็
จะมีอายุครบ ๒๙ ปีบริบูรณ์ ขวบปีสุดท้ายก่อนแตะหลัก
สามทศวรรษ

หากใครได้อ่านหนังสือ ปูม ๒๕ ป หอภาพยนตร์
แห่งชาติ ที่เราจัดพิมพ์ขึ้นเมื่อครบวัยเบญจเพส คงจะพอ
ทราบว่า การก�าเนิดของหอภาพยนตร์นั้น เริ่มต้นด้วยแรง
ดลใจในการตามหาหนังเร่ือง นางสาวสุวรรณ ของ โดม
สุขวงศ์ เพือ่เป็นข้อมลูส�าหรบัเขยีนประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์
ไทย แต่กลับไปค้นพบกรฟิุล์มเก่าสมยัรชักาลที ่๗ ภาพยนตร์
ของกรมรถไฟหลวง จนน�าไปสู่การเรียกร้องให้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานที่ท�าหน้าที่เก็บอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ของชาติ 
ยาวนานกว่า ๓ ปี จงึจะประสบความส�าเรจ็เป็นโครงการจดั
ตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติ ในวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
อันนับเป็นวันสถาปนาหอภาพยนตร์

จากวันน้ันจนถึงวันน้ี  เส้นทางได้ทอดยาวมาอย่าง
ขรุขระไม่ต่างอะไรจากชีวิตคน ๆ หน่ึง ทั้งการถือก�าเนิด
แบบอัตคัตขัดสน ผ่านการย้ายที่อยู่ เปลี่ยนแปลงสถานะ 
และพบเจอเรือ่งทีน่า่ชืน่ชมขมขืน่อกีมากมาย แตส่ิง่ทีย่ังคง
ด�ารงอยู่อย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือ จิตวิญญาณแห่งการ
อนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ในฐานะมรดกของชาติ อันส่งผลให้
ปัจจบุนัเรามฟิีล์มภาพยนตร์อยูใ่นการอนรุกัษ์นบัหมืน่เรือ่ง 
และในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ก็เริ่มเปิดพื้นที่ให้บริการส�าหรับผู้ที่
สนใจเข้ามาศึกษาค้นคว้าจากฟิล์มที่แปลงสัญญาณออก
มาเป็นวีดทิศัน์ โดยนอกจากประชาชนทัว่ไปแล้ว กลุม่บคุคล
ที่แวะเวียนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง คือ ทีมงานสร้าง
ภาพยนตร์รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การมาค้นคว้า
หาฟุตเทจภาพเคลื่อนไหวเก่า ๆ  ส�าหรับน�าไปประกอบการ
เล่าเรื่องในภาพยนตร์

ภาพยนตร์เรือ่งแรกทีไ่ด้ใช้ประโยชน์จากบรกิารนี ้คอื คูก่รรม 
ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึง่ในตอนต้นเรือ่ง ผูช้มจะเหน็ภาพในอดตีของ
กรุงเทพฯ เห็นรถรางที่เคยวิ่งตามท้องถนนในเมืองหลวง โดยเป็น
ภาพที่น�ามาจากภาพยนตร์สารคดีเรื่อง คล้องช้าง ซึ่งทีมงานสร้าง
ชาวญี่ปุ่นได้เดินทางเข้ามาถ่ายท�าในสยาม เมื่อปี ๒๔๘๑ หรืออีก
ตวัอย่างหนึง่ทีน่่าสนใจ คอื ภาพเหตกุารณ์ทางการเมอืงในวนัที ่๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๑๖ ที่บันทึกไว้โดย อาจารย์ชิน คล้ายปาน ซึ่งได้รับ
การน�าไปใช้ประกอบเป็นส่วนส�าคัญในภาพยนตร์เรื่อง ๑๔ ตุลา 
สงครามประชาชน ออกฉายในปี ๒๕๔๔

หอภาพยนตร์จงึเป็นแหล่งข้อมลูขนาดใหญ่ทีเ่ตม็ไปด้วยภาพ
เคลือ่นไหวมากมายมหาศาลซ่ึงบันทกึเหตกุารณ์ส�าคญั สถานที ่หรอื
บรรยากาศ อนัไม่อาจพบเจอได้ในปัจจบุนั เสมอืนภาชนะบรรจโุลก
ใบเก่าที่รอให้ผู้คนเดินทางมาค้นคว้า หรือคัดเลือกเพื่อไปเผยแพร่ 
อย่างไรก็ดี การเผยแพร่นั้น บางคร้ังอาจน�ามาซ่ึงปัญหาเร่ือง
ลิขสิทธิ์ หรือความเหมาะสมในการน�าไปใช้ ทั้งโดยความตั้งใจหรือ
ไม่ตั้งใจของผู้สร้างภาพยนตร์ก็ตาม

เนือ่งในวาระครบรอบปีที ่๒๙ ของการสถาปนาหอภาพยนตร์ 
ในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ศกนี้  จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรม
ภาพยนตร์สนทนาว่าด้วยการใช้ภาพเคลื่อนไหวจากหอภาพยนตร์  
ในหัวข้อ  “การเกิดใหม่ของฟล์มเก่า” เปิดกิจกรรมด้วยการฉาย
ภาพยนตร์เรื่อง London: The Modern Babylon ภาพยนตร์
สารคดีจากอังกฤษซึ่งเป็นตัวอย่างที่น่าศึกษาส�าหรับการเลือกใช้
ภาพเคล่ือนไหวมาตัดต่อเรียบเรียงให้เป็นภาพยนตร์ได้อย่าง
น่าสนใจและมีชีวิตชีวา 

เริ่มฉายภาพยนตร์ต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ - ๑๔ 
ต่อ ๑๑๑ หรือ www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๒๐



อําพล ลําพนู เกิดเมื่อวนัที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ 
ที่ อ.แกลง จ.ระยอง เริ่มสนใจศิลปะโดยเฉพาะด้านดนตรีมา
ตั้งแต่วัยเยาว์ โดยเคยรวมตัวกับเพื่อน ๆ สมัยเรียนอยู่ชั้น
ม. ๑ เพื่อตั้งวงดนตรีโฟล์คซอง จากนั้น เมื่อเรียนจบระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น อ�าพลได้เดินทางเข้ามาศึกษาต่อใน
กรุงเทพฯ ที่โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา และยังคงรวมตัวเล่น
ดนตรีกับเพื่อน ๆ  ซึ่งส่วนใหญ่มาจากบ้านเกิดด้วยกัน ออกรับ
งานตามสถานที่ต่าง ๆ อยู่เสมอ  

จุดเปลี่ยนของชีวิตเกิดขึ้นเมื่อ เปียก โปสเตอร์ ผู้ก�ากับ
ชื่อดังแห่งค่ายไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น ได้บังเอิญไปเห็นแววใน
ตัวของอ�าพลและผองเพื่อนนักดนตรี ทั้งหมดจึงได้รับการ
ชกัชวนให้มารบับทเป็นกลุม่นกัดนตรวียัรุน่ชือ่วงว่า “ไมโคร” 
ในภาพยนตร์เรื่อง วัยระเริง โดยอ�าพลได้รับมอบหมายให้
เป็นพระเอกของเรื่อง ซึ่งเป็นมือกลองประจ�าวง นั่นท�าให้เขา
ต้องไปอาศัยอยู่ที่บ้านของ เปียก โปสเตอร์ นานนับเดือนเพื่อ
ฝึกตีกลอง และเรียนรู้ศาสตร์ด้านการแสดง 

วัยระเริง ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ นับเป็นการเปิด
ตัวอย่างสวยงามของ อ�าพล ล�าพูน และวงไมโคร ภายในปี
เดียวกัน เขายังได้รับการชักชวนจาก ยุทธนา มุกดาสนิท ผู้
ก�ากับอีกคนของไฟว์สตาร์ ให้มารับบทน�าใน น�้าพุ ภาพยนตร์
ทีถ่่ายทอดเรือ่งราวการตดิยาเสพตดิของลกูชายนกัเขยีนหญงิ
คนส�าคัญ สุวรรณี สุคนธา กระแสความโด่งดังของภาพยนตร์
บวกกบัความสามารถในการแสดงของเดก็หนุม่จากระยองผูน้ี้ 
ส่งผลให้ น�้าพุ กลายเป็นภาพแทนของ อ�าพล ล�าพูน ส�าหรับ
แฟนหนังไทยในช่วงเวลานั้นไปโดยปริยาย และยังท�าให้เขา
สามารถคว้ารางวัลนักแสดงน�าชายยอดเยี่ยม ทั้งจากการ
ประกวดภาพยนตร์รางวลัพระสรุสัวด ีและเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติแห่งเอเชีย-แปซิฟิค มาครองได้อีกด้วย

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ปี พ.ศ.๒๕๒๘ อ�าพล 
ล�าพนู ได้ร่วมงานกบั เปียก โปสเตอร์ 
อีกครั้ง โดยรับบทเป็น นพพร ในภาพยนตร์เรื่อง ข้างหลังภาพ ซึ่งนับ
เป็นอกีหนึง่ตวัละครส�าคญัของวงการภาพยนตร์ไทย นอกจากนี ้ในปีถดั
มา เขาและเพื่อน ๆ วงไมโคร ได้ออกอัลบั้มชุดแรกในสังกัดแกรมมี่ ชื่อ
ของ อ�าพล ล�าพูน จึงยิ่งเป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยเขายังคงมีผลงาน
ภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กัลปงหา (๒๕๒๘) รู้แล้วว่าน่ารัก 
(๒๕๒๙) แรงหึง (๒๕๒๙) ดีแตก (๒๕๓๐) ปุลากง (๒๕๓๒) พันธุ์หมาบ้า 
(๒๕๓๓) ต้องปล้น (๒๕๓๔) ฯลฯ จนเมื่อแยกตัวออกจากวงไมโครมา
เป็นศลิปินเด่ียว ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เขาก็เริม่ห่างหายจากวงการภาพยนตร์
ไปนานเกือบสิบปี

อ�าพล ล�าพนู กลบัมามผีลงานภาพยนตร์อกีครัง้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ด้วยฝีมือการแสดงที่ยังคงเฉียบขาดเช่นเดิม โดยมีเครื่องการันตีเป็น
รางวัลนักแสดงน�าฝ่ายชายยอดเยี่ยมที่คว้ามาครองได้ถึง ๓ ปีติดต่อกัน 
จาก เสือ โจรพันธุ์เสือ (๒๕๔๑ - รางวัลพระสุรัสวดี) โคลนนิ่ง คนก็อปป
คน (๒๕๔๒ - รางวัลพระสุรัสวดี) และ อั้งยี่ ลูกผู้ชายพันธุ์มังกร (๒๕๔๓ 
- รางวัลสุพรรณหงส์) และแม้ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขา จะต้องนับ
ย้อนกลับไปถึง ๙ ปีที่แล้ว คือ 102 ปดกรุงเทพปล้น (๒๕๔๗) แต่ชื่อ
อ�าพล ล�าพูน ก็ยังคงได้รับความสนใจอยู่ไม่เคยขาดทั้งในฐานะนักแสดง
คุณภาพและนักร้องเพลงร็อกมาดเข้ม ขวัญใจแฟน ๆ ทั่วทั้งประเทศ

 
เสาร์ที ่๒๑ กนัยายน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้รบัเกียรติ

อย่างสูงจาก อ�าพล ล�าพูน มาประทับรอยมือรอยเท้าบนลานดารา หน้า
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา และร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์ในวงการ
ภาพยนตร์อย่างใกล้ชดิ เปิดงานด้วยการฉายภาพยนตร์เรือ่ง น�า้พ ุตัง้แต่
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ๐๒ ๔๘๒ 
๒๐๑๓ - ๑๔ ต่อ ๑๑๑

 

กันยายน  ลานดารา
๒๑

ÍíÒ¾Å 
ÅíÒ¾Ù¹

๒๑





Home Movie Day หรือ วันหนังบ้าน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี 
ในช่วงเดือนตุลาคม เพื่อเปิดโอกาสให้หลายคน หลายครอบครัวที่เคยถ่ายท�าหนัง
สมัครเล่นไว้ ได้น�าหนังเหล่านั้นมาฉายโชว์ พร้อมกับแบ่งปันประสบการณ์ และเรื่อง
ราวต่าง ๆ ในอดีตสู่สาธารณชน 

หนังบ้านเหล่านี้ ยังเป็นหนทางที่ท�าให้คนรุ่นปัจจุบันได้พบกับประวัติศาสตร ์
ความทรงจ�า และความรู้สึก ณ ขณะน้ันได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น 
เหตุการณ์น�้าท่วม ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ถ่ายท�าโดย คุณแท้ ประกาศวุฒิสาร แสดงให้เห็น
ถึงอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ ภาพผู้คนที่สนุกสนานกับการพายเรือเที่ยวในเมืองกรุง การ
ด�าเนินชีวิตที่ดูเป็นปรกติ แตกต่างจากเหตุการณ์น�้าท่วมเม่ือปี ๒๕๕๔ อย่างส้ินเชิง 
ฟิล์มภาพยนตร์เรื่องนี้มีอายุกว่า ๗๐ ปีแล้ว แต่สภาพฟิล์มยังคงสมบูรณ์อยู่ เพราะได้
รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี นี่จึงเป็นเหตุผลว่าท�าไมเราต้องอนุรักษ์ฟิล์มหนังบ้าน
เหล่านี้เอาไว้

ในปีนี ้หอภาพยนตร์จะจดักิจกรรมวนัหนงับ้านขึน้เป็นครัง้ที ่๖ จงึอยากชวนให้
ทกุท่านลองส�ารวจบ้านตวัเองกนัสกัเลก็น้อย เผือ่ว่าอาจจะพบฟิล์มภาพยนตร์ถกูเกบ็
ซ่อนไว้ที่ใดที่หนึ่งของมุมบ้าน ซึ่งอาจท�าให้พบกับเรื่องราวส�าคัญ ๆ ในอดีตก็ได้

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานกิจกรรมวันหนัง
บ้าน วันที่พาอดีตมาพบกันใหม่ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคมนี้ ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 
โดยทุกท่านสามารถน�าฟิล์มภาพยนตร์มาให้คลินิกหนังบ้านท�าการตรวจรักษาได้ฟรี 
พิเศษ! ส�าหรับท่านที่มีฟิล์มหนังบ้านที่ถ่ายท�าเก่ียวกับรถไฟ เช่น เดินทางท่องเที่ยว
โดยรถไฟ หรอืนัง่รถไฟเล่นในสวนสนุก หอภาพยนตร์จะจดัฉายหนงัของท่านในขบวน
รถไฟสายภาพยนตร์ ขบวนแรก และขบวนเดียวในโลก...

๑๐.๐๐ น. เปิดคลินิกหนังบ้าน พร้อม “ฉายหนังสด” 
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
๑๓.๐๐ น. ประวัติศาสตร์ส่วนตัว ๑ (หลากหลายครอบครัว ร่วมบอกเล่าเรื่อง

ราวความประทับใจสุดพิเศษผ่านหนังบ้าน)
๑๕.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๕.๒๐ น. ประวัติศาสตร์ส่วนตัว ๒ 
ไม่แน่ว่า วันหนังบ้านในปีนี้ อาจท�าให้ท่านได้ย้อนอดีตไปนั่งคุยกับตัวเองเมื่อ

ครั้งยังเด็ก ได้ท�าความรู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ในวัยหนุ่มสาว และได้กลับไปท่องเท่ียว
กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้ง... 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ - ๑๔ ต่อ 
๑๑๑ (ก�าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖

วันที่พาอดีตมาพบกันใหม่

ส�าหรับท่านที่พบฟิล์มภาพยนตร์อยู่ที่บ้าน และไม่ทราบว่าต้อง
ท�าอย่างไรบ้าง มีวิธีแนะน�าในการจัดการ ดูแล และเก็บรักษาฟิล์ม
อย่างง่าย ๆ มาฝากกัน ดังนี้

๑  เปิดกล่องฟิล์มดวู่าฟิล์มมสีภาพอย่างไร แล้วแบ่งฟิล์มออก
เป็น ๒ กอง คือฟิล์มสภาพดี และฟิล์มที่เริ่มป่วย ซึ่งฟิล์มจะมีลักษณะ
ผิดปกติ และมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว (เก็บกล่องหรือซองที่ใส่ฟิล์มไว้ด้วย 
เพราะอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับฟิล์มบันทึกอยู่) 

๒  หากพบว่าฟิล์มมสีภาพแบบนี ้หมายความว่าฟิล์มมอีาการ
ป่วยหนักแล้ว ยากเกินเยียวยา 

๓  อาการป่วยของฟิล์มบางอย่างสามารถรกัษาเบือ้งต้นได้เอง 
เช่น หากพบว่าฟิล์มขึ้นรา (เหมือนกับขนมปังขึ้นรานั่นแหละ) ถ้าถูก
ปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ  จะท�าให้ภาพในฟิล์มเสียหายได้ ให้ใช้ผ้าสะอาดชุบ
แอลกอฮอล์ ๙๕ % หรือ Heptanol เช็ดออก (หาซื้อได้ที่ศึกษาภัณฑ์) 
แล้วทิง้ผ้าผนืนัน้ไปเลย เพราะมเีชือ้ราอยู ่หรอืฟิล์มทีม่กีลิน่เหม็นเปรีย้ว 
ให้น�าออกมากรอกบัเครือ่งฉาย หรอืท่ีกรอมอืหลาย ๆ รอบ (ถ้าม)ี

๔  เมื่อแยกฟิล์มเสร็จแล้ว ให้เก็บฟิล์มในห้องที่อากาศไม่ร้อน 
และไม่ชื้น ไม่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง (หรือเก็บในห้องที่อุณหภูมิ
ค่อนข้างคงที่) ควรเก็บให้ห่างจากสารเคมี ไอเสีย และน�้า ส่วนฟิล์มที่
มีอาการป่วยก็เก็บเช่นเดียวกัน แต่ควรแยกห้องเก็บกับฟิล์มที่ดี และ
ต้องเป็นห้องที่มีอาการถ่ายเท เพราะถ้าเก็บรวมกันอาจท�าให้ฟิล์มที่ดี
ติดโรคจากฟิล์มที่ป่วยได้

๕  เห็นไหมว่าการดูแลรักษาฟิล์มนั้น ไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่าย บาง
ท่านอาจไม่มีเวลาดูแล ทางที่ดีที่สุดส�าหรับฟิล์มก็คือ มอบให้
หอภาพยนตร์ช่วยดูแล เพราะหอภาพยนตร์จะดูแล รักษา และเก็บ
ฟิล์มของทุก ๆ ท่านอย่างดีที่สุด ดุจสมบัติล�้าค่าเลยทีเดียว

เปดกลองฟลม

นึกถึงหอภาพยนตร

๒

๓ ๑

ขนมปงขึ้นรา

เกศสุดา จินา

๒๓



 อาทิตย์ที่ ๑ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

อันธพาล  (โปรแกรมวัยรุ่น...วัยว้าวุ่น)
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย ก้องเกียรติ โขมศิริ / สร้างโดย บริษัท
สหมงคลฟิล์ม อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั/ ความยาว ๑๑๔ นาที

ในยุคหนึ่งเหล่า “อันธพาล” ไม่ต่างจากฮีโร่ของยุคสมัย 
ชื่อของ “แดง” หรือ “จ๊อด” ล้วนติดหูในหมู่หนุ่มสาวไม่
แพ้ดาราดัง จนเมื่อแดงตายอย่างกะทันหัน จ๊อดก็ยังคง
เดินบนเส้นทางนักเลงเช่นเคย และถูกท้าทายด้วย
อนัธพาลรุน่น้องอย่าง ธง และ เปียก รวมท้ังคู่ปรบัส�าคญั
คือ โอวตี่ จึงไม่ใช่แค่อันตรายจากต�ารวจที่จ้องกวาดล้าง 
แต่ยงัมเีหล่าอนัธพาลทีจ้่องโค่นล้มต�านานของจ๊อดให้ได้  

  จันทร์ที่ ๒ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ต้องปล้น 
(โปรแกรมผลงานของอ�าพล ล�าพูน และวัยรุ่น...วัยว้าวุ่น)
๒๕๓๓ / ก�ากับโดย ชูชัย องอาจชัย / 
สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / ความยาว ๑๐๔ นาที

ก้อง กับ เบ้ิม เป็นเพื่อนรักที่ตัดสินใจร่วมมือกันปล้น
ธนาคาร เพื่อหวังน�าเงินมายกระดับชีวิตให้ดีขึ้น โดยมี
จ้อน เดก็หนุม่ทีส่นทิกบัก้องมาร่วมด้วย แต่การปล้นเกิด
ผิดพลาด ต�ารวจจึงไล่ล่าพวกเขาอย่างไม่ลดละจนต้อง
หนีหัวซุกหัวซุนไปถึงคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ทั้งสาม
ตัดสินใจจับคนในคอนโดเป็นตัวประกัน และต้องเลือก
ทางเดินสุดท้ายว่าจะยอมมอบตัวหรือจะสู้จนตัวตาย

  อังคารที่ ๓ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Trainspotting  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก และวัยรุ่น...วัยว้าวุ่น)
๒๕๓๙ / ก�ากับโดย Danny Boyle / สนับสนุนโดย บริษัท
แคททาลิตส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทย) / ความยาว ๙๔ นาที

หนังสุดแนวในดวงใจนักดูหนังทั่วโลก ว่าด้วยเร่ืองราว
ชีวิตของ มาร์ค เรนตัน และพวกพ้อง ซึ่งมีทั้งขี้ยา 
อันธพาล และหัวขโมย ในเมืองเอดินบะระ ของประเทศ
สกอตแลนด์ พวกเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างเหลวแหลก
แหกกฎระเบียบของสังคม จนต้องเผชิญกับชะตากรรม
ทีจ่ะน�าพาไปสูห่ายนะอย่างไม่รู้จบ และก้าวพลาดโอกาส
ดี ๆ ในชีวิตไปมากมาย

  พุธที่ ๔ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เสียดาย  (โปรแกรมวัยรุ่น...วัยว้าวุ่น)
๒๕๓๗ / ก�ากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด/ ความยาว ๑๑๐ นาที

กลุ่มเพื่อนหญิงวัยมัธยม ๔ คน ได้แก่ ปู แปม เดือน และ
เงาะ ต่างผูกพันกันด้วยปัญหาครอบครัวที่ต่างคนต่าง
อยากหลีกหนี ทุกคนพยายามหาทางหนีปัญหาด้วยการ
มั่วสุม วันหนึ่ง ทั้งสี่รวมตัวกันที่แฟลตของปูเพื่อลองใช้
ยาเสพติด โดยไม่รู้เลยว่า การกระท�าคร้ังน้ีจะต้องแลก
มาซึ่งบทเรียนครั้งใหญ่ของชีวิต 

  พฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Narradores de Javé (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๖ / โดย Eliane Caffé / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�าประเทศไทย (ภาษา
โปรตุเกส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ) / ความยาว ๑๐๐ นาที

เมื่อทราบว่าการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน�้า จะส่งผล
กระทบให้ทีอ่ยูอ่าศยัของตนต้องประสบกบัภาวะน�า้ท่วม 
ชาวบ้านผู้ไม่รู้หนังสือของชุมชนชาเว่ ชุมชนเล็ก ๆ แห่ง
หนึ่งในรัฐบาลเฮียของประเทศบราซิล จึงได้รวมตัวกัน
มอบหมายภารกิจให้ อันโตนิโอ บิอา อดีตพนักงาน
ไปรษณีย์ผู้อ่านออกเขียนได้ ท�าหน้าท่ีบอกเล่าประวัติ-
ศาสตร์และเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของชมุชนผ่านตวัหนงัสอื 
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้หยุดการสร้างเขื่อนที่จะมาท�าลาย
ชุมชนแห่งนี้

โปรแกรมฉายภาพยนตร
เดือนกันยายน ๒๕๕๖
ณ โรงภาพยนตรศรีศาลายา

  ศุกร์ที่ ๖ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

แรงหึง (โปรแกรมผลงานของอ�าพล ล�าพูน)
๒๕๒๙ / ก�ากับโดย แจ๊สสยาม / 
สร้างโดย บรษิทั ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่  / ความยาว ๑๑๔ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากบทประพันธ์ยอดนิยมเร่ือง 
“แรงเงา” อ�าพล ล�าพูน รับบทเป็น วีกิจ ชายหนุ่มจิตใจ
ดีงามที่หลงรักเพื่อนร่วมงานแสนบอบบางอย่าง มุตตา  
แต่เธอกลับไปมีสัมพันธ์สวาทลับ ๆ กับ เจนภพ อาจอม
เจ้าชู้ของเขาเอง เมื่อ นพนภา ภรรยาของเจนภพรู้เรื่อง
เข้า จึงตามมาอาละวาด จนมุตตาต้องหนีเตลิดไป แต่
เร่ืองสงบได้ไม่นาน จู ่ๆ  มตุตากก็ลบัมาพร้อมแรงอาฆาต
และนิสัยที่ถึงลูกถึงคนผิดกับมุตตาคนเดิม 

  เสาร์ที ่๗ กนัยายน วนัสถาปนาหอภาพยนตร์

๑๓.๐๐ น.  London: The Modern Babylon 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย Julien Temple
สนับสนุ น โปรแกรม โดยสถาบั น
ภาพยนตร์แห่งสหราชอาณาจักร (BFI) 
(ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทย) / 
ความยาว ๑๒๘ นาที

ภาพยนตร์สารคดีผลงานของ
ผู้ก�ากับชื่อดังท่ีจะพาท่านข้าม
เขตแดนของกาลเวลา เพื่อบอก
เล่าเร่ืองราวของกรุงลอนดอน 
มหานครทีรุ่ม่รวยไปด้วยเชือ้ชาต ิวัฒนธรรประวัติศาสตร์
และความทรงจ�าส่วนตัวอันหลากหลาย จัดท�าขึ้นเนื่อง
ในโอกาสการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกฬีาโอลิมปิกของกรุง
ลอนดอน เมื่อปี ๒๕๕๕ เป็นตัวอย่างที่น่าศึกษาส�าหรับ
การเลือกใช้ภาพเคลื่อนไหวต่างกรรมต่างวาระมาตัดต่อ
เรียบเรียงให้เป็นภาพยนตร์ได้อย่างน่าสนใจ

๑๕.๓๐ น. กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 
“การเกิดใหม่ของ¿�ล์มเก่า”

  อาทิตย์ที่ ๘ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

At the Horizon 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก และวัยรุ่น...วัยว้าวุ่น)
๒๕๕๖ / ก�ากับโดย อานีไซ แก้วลา / โครงการเรียนรู ้
ประชาคมอาเซียนผ่านภาพยนตร์ (ภาษาลาว ค�าบรรยาย
ภาษาอังกฤษ) / ความยาว ๑๐๑ นาที

ผลงานของผู้ก�ากับภาพยนตร์รุ่นใหม่ของลาว เล่าเรื่อง
ราวระหว่าง สิน นักศึกษาผู้ถูกตามใจจากพ่อซึ่งเป็นผู้มี
อทิธพิล ท�าให้เขาสามารถใช้ชวีติเสเพลได้อย่างอสิระโดย
ไม่ต้องเกรงกลัวใคร กับ ลัด ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ผู้เป็น
ใบ้ ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับภรรยาและลูกน้อยอย่างมีความ
สขุตามอตัภาพ แม้จะมชีวีติทีแ่ตกต่างกันอย่างส้ินเชงิ แต่
โชคชะตาก็ได้พัดพาให้ท้ังคู่ต้องโคจรมาพบกัน น�าไปสู่
ปลายทางของโศกนาฏกรรมที่ไม่อาจคาดเดา

เดือนกันยายนน้ี หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติ
จากนกัแสดงหนุม่มากฝีมอื อ�าพล ล�าพนู มาประทับ
รอยมือรอยเท้า ณ ลานดารา หน้าโรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา หอภาพยนตร์จึงคัดเลือกผลงานการ
แสดงที่โดดเด่นของอ�าพลมาจัดฉายตลอดเดือน
กันยายน ให้แฟน ๆ นักแสดงและร็อกเกอร์หนุ่ม
คนนีห้ายคิดถึง และด้วยภาพลกัษณ์วยัรุน่ทีข่บถต่อ
สังคม ซึ่งสอดคล้องกับกระแสซีรีส์ดังขณะนี้ หอ
ภาพยนตร์จึงจัดโปรแกรมพิเศษ วัยรุ่น...วัยว้าวุ่น 
เพื่อฉายภาพยนตร์ท่ีมีตัวละครวัยรุ่น ซึ่งมักจะไป
ข้องแวะกับอาชญากรรมบ้าง ยาเสพติดบ้าง โดย
โปรแกรมนี้จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนตุลาคม

ส่วนเดือนตุลาคมนั้น แน่นอนว่าเป็นประจ�า
ทุกปีท่ีหอภาพยนตร์จะต้องจัดงานร�าลึกนักแสดง
อมตะ มิตร ชัยบัญชา โดยปีนี้ หอภาพยนตร์เลือก
จัดงานร�าลึกในวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม และยังจัดฉาย
ผลงานการแสดงของเขาตลอดเดือนอีกด้วย 

นอกจากกจิกรรมวนัร�าลึกมิตร ชยับัญชาแล้ว 
เดือนตุลาคม หอภาพยนตร์ยงัเต็มไปด้วยกจิกรรม
วันพิเศษซึ่งล้วนเป็นวันที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์
ด้านภาพยนตร์ทั้งของไทยและต่างประเทศ โดย
เฉพาะในวันที่ ๔ ตุลาคม ซึ่งถือเป็นวันอนุรักษ์
ภาพยนตร์ไทย จะมีการประกาศรายชื่อภาพยนตร์
ที่จะได้ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติปีที่ ๓ 
จงึอยากเชญิชวนผูท้ีส่นใจเข้าร่วมงานในวาระพเิศษ
เหล่านี้

๒๔



  จันทร์ ๙ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Días de Santiago  (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๗ / ก�ากับโดย Josué Mendez / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตเปรู ประจ�าประเทศไทย และ รุ่งอรุณ 
สมาคมไทย-เปรู (ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ) / 
ความยาว ๘๓ นาที

หลงัจากทีไ่ปร่วมรบในสงคราม ซานตอิาโก้ เดนิทางกลบั
มายังบ้าน โดยการกลับมาครั้งน้ี เขาต้องเผชิญกับชีวิต
จริงในโลกที่ไม่คุ ้นเคย ภาพความรุนแรงเจ็บปวดใน
สงครามยงัคงตามหลอกหลอน จนในทีส่ดุเขาต้องพบกบั
ความสบัสนคร้ังยิง่ใหญ่ ท่ีต้องเลอืกระหว่างการศกึษาต่อ
หรือจะร่วมก่ออาชญากรรมกับเพื่อนที่เคียงบ่าเคียงไหล่
ในสงคราม

  อังคารที่ ๑๐ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

แตก 4 รัก โลภ โกรธ เลว  (โปรแกรมวัยรุ่น...วัยว้าวุ่น)
๒๕๔๒ / ก�ากับโดย องอาจ สิงห์ล�าพอง / สร้างโดย 
อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น / ความยาว ๙๐ นาที

เดียว น�้า น้อย และ อิฐ เป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่ยังอยู่ต่าง
จังหวัด กระทั่งเติบโตเป็นวัยรุ่นต่างแยกย้ายกันไปอยู่ใน
กรุงเทพฯ ยกเว้นอิฐท่ีหายเงียบไป วันหนึ่ง อิฐกลับมา
พร้อมกบัการตามล่าของ บ๊ิก อดตีเพ่ือนร่วมแก๊งปล้นเงนิ 
เมื่อบิ๊กตามมาเจอและจับตัวน้อยไป เดียว น�้า และอิฐจึง
ร่วมมือกันเพื่อไปช่วยน้อย ในคืนหฤโหดที่เปล่ียนชีวิต
หนุ่มสาวทั้งสี่ไปตลอดกาล 

  พุธที่ ๑๑ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

คู่วุ่นวัยหวาน 
(โปรแกรมผลงานของอ�าพล ล�าพูน และวัยรุ่น...วัยว้าวุ่น)
๒๕๒๙ / ก�ากับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / 
สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / ความยาว ๑๑๒ นาที

ชวิีตสนกุ ๆ  ของหนุม่เสเพลเช่น มนี ก�าลงัเจอปัญหา เมือ่
ถกูไล่ออกจากบ้านเพราะตดิการพนนั จนมาพบกับ เจ๊ียบ 
ซึ่งคอยช่วยเหลือเขา โดยชวนให้มีนไปอยู่ที่บ้านด้วย 
เจี๊ยบมีนอ้งสาวชือ่ แจง ซึง่ไม่ค่อยถูกกับมีน วันหนึง่ เมือ่
เจีย๊บจดัการเปิดโปงเรือ่งการโกงเงนิทุนการศึกษาภายใน
โรงเรียน ทั้งที่แจงน้องสาวเขาควรจะได้รับ ท�าให้เจ๊ียบ
ถกูไล่ออกและส่งไปโรงพยาบาลบ้า ในบ้านจงึเหลอืเพยีง
มีนกับแจงที่ต้องดูแล ท�าให้ทั้งคู่สนิทสนมกันมากขึ้น

  อังคารที่ ๑๗ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

โคลนนิ่ง คนก�อปปีœคน 
(โปรแกรมผลงานของอ�าพล ล�าพูน)
๒๕๔๒ / ก�ากับโดย ปิติ จตุรภัทร์ / สร้างโดย อาร์ เอส.ฟิล์ม 
แอนด์ ดิสทริบิวชั่น / ความยาว ๙๖ นาที

เมื่อ ดร.จอร์จ ท�าการทดลอง “โคลนนิ่งมนุษย์” ที่
ประเทศไทยอย่างลับ ๆ โดยมีเจ้าของโรงพยาบาลแห่ง
หนึง่รบัอาสาเป็นนายทนุให้กบัโครงการนี ้ด้วยความหวัง
ว่าหากการทดลองนี้ได้ผล เขาจะกลายเป็นมหาเศรษฐี 
ด้วยการ “ขาย” อวยัวะทีไ่ด้จากการโคลนนิง่ “B-7” ร่าง
โคลนนิ่งของ “นิวัติ” เติบโตอย่างรวดเร็ว และพยายาม
แย่งชิงความเป็น “คน”จากเขา

  พุธที่ ๑๘ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Tora-san Island Encounter 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๙ / ก�ากับโดย Yoji Yamada / สนับสนุนโดย มูลนิธิญี่ปุ่น 
(ภาษาญี่ปุ่น ค�าบรรยายภาษาไทย) / ความยาว ๑๐๕ นาที

โทร่าซัง เดินทางออกตามหา อาเคมิ ลูกสาวของเพ่ือน
บ้านทีห่นอีอกจากบ้านไป เขาตามหาเธอจนพบและเกลีย้
กล่อมให้เธอกลับบ้านแต่ไม่เป็นผล เขาจึงตัดสินใจร่วม
ออกเดินทางไปเที่ยวเกาะชิคิเนะกับเธอ ที่นั่นเขาได้รู้จัก
กับ ครูมาจิโกะ และหลงรักเธอเข้าอย่างช่วยไม่ได้

  พฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เด็กเสเพล  (โปรแกรมวัยรุ่น...วัยว้าวุ่น)
๒๕๓๙ / ก�ากับโดย นพพร วาทิน / 
สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / ความยาว ๑๑๖ นาที

ครูศักดิ์ มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการสอนหนังสือให้เด็ก ๆ โดย
เฉพาะการอบรมให้เดก็เกเรกลบัเป็นคนดขีองสงัคม ด้วย
ปมส�าคญัในชวีติทีต้่องสญูเสยีภรรยาและลูกสาวไป ส่วน
ลกูชายหายสาบสญูในการปะทะกนัระหว่างทหารกบัฝ่าย
คอมมิวนิสต์เมื่อปี ๒๕๒๐ วันหนึ่ง ครูศักดิ์ได้พบกับ ทิน 
เด็กหนุ่มเกเรท่ีวิ่งราวกระเปาแล้วหนีต�ารวจมาหลบอยู่
ในโรงเรียน เขาจึงพยายามช่วยเหลือทิน ด้วยความหวัง
จะเปลี่ยนให้ทินเป็นคนดี 

  ศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

วัยระเริง 
(โปรแกรมผลงานของอ�าพล ล�าพูน และวัยรุ่น...วัยว้าวุ่น)
๒๕๒๗ / ก�ากับโดย เปียก โปสเตอร์ / สร้างโดย 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / ความยาว ๑๑๐ นาที

เมื่อหลานชายสุดเฮ้วไม่ชอบไปโรงเรียนและรักดนตรี
มากกว่าอะไรทั้งหมด ศรีนวลซึ่งเป็นครูจอมเฮี้ยบ จึงให้
เขามาท�าเพลงท่ีมีเนือ้หาเกีย่วกบัรายวชิาทีเ่ธอสอน เพือ่
ดึงดูดให้เหล่านักเรียนตัวแสบหันมาเรียนมากขึ้น
จนนักเรียนหลายคนกลับใจมาเรียนและท�าข้อสอบได้ดี
เสยีด้วย ผลงานแจ้งเกดิของ อ�าพล ล�าพนู บนจอเงนิและ
กลายเป็นขวัญใจวัยรุ่นในทันที

  พฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Solas (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๒ / ก�ากับโดย Benito Zambrano / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�าประเทศไทย (ภาษาสเปน 
ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ) / ความยาว ๑๐๑ นาที

เมื่อไม่สามารถทนความเผด็จการของพ่อได้ มาเรีย จึง
ตัดสินใจออกจากบ้านมาเป็นพนักงานท�าความสะอาด 
และดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในอพาร์ตเมนท์ซอมซ่อ ท่ามกลาง
ย่านเส่ือมโทรมของเมืองใหญ่ ทั้งยังตั้งท้องโดยไม่ได้รับ
การเหลียวแลจากแฟนหนุม่ วนัหนึง่ แม่ของมาเรยีได้ย้าย
มาอยูก่บัเธอ เนือ่งจากพ่อต้องเข้าโรงพยาบาล จดุเร่ิมต้น
ของความสมัพนัธ์ระหว่างคนทัง้สองกบัเพ่ือนร่วมอพาร์ต-
เมนท์ ชายชราที่อาศัยอยู่กับสุนัขเพียงล�าพังจึงเกิดขึ้น

  ศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

พันธุ์หมาบ้า 
(โปรแกรมผลงานของอ�าพล ล�าพูน และวัยรุ่น...วัยว้าวุ่น)
๒๕๓๓ / ก�ากับโดย สหรัฐ วิไลเนตร / 
สร้างโดย แอพพลาย กรุ๊ป / ความยาว ๑๐๙ นาที

จากนวนิยายเรื่องดังของ ชาติ กอบจิตติ มาสู่ภาพยนตร์
ซึ่ง อ�าพล ล�าพูน รับบทเป็น ทัย หนุ่มผู้มีความฝันอยาก
เป็นนักดนตรี และตัดสินใจออกจากบ้านมาเผชิญโลก
เพียงล�าพัง เขาเดินทางไปเรื่อย ๆ จนได้พบกับ อ๊อตโต้ 
รวมทั้งเพื่อน ๆ  อย่างแก่ ล้าน ส�าลี และ เล็กฮิป ทั้งหมด
เริ่มต้นวีรกรรมห่ามด้วยกัน เพื่อเรียนรู้ถึงชีวิตและความ
ผูกพันระหว่างเพื่อน ผ่านทั้งทุกข์ สุข มัน ฮา ด้วยกัน จน
สุดท้ายก็ต้องแยกย้าย เพื่อเดินไปตามทางของแต่ละคน 

  เสาร์ที่ ๑๔ - อาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน 
       เวลา ๑๓.๐๐ น.  

โปรแกรมภาพยนตร์สั้นคัดสรรจาก
เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ñ÷

  จันทร์ที่ ๑๖ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Like Water for Chocolate 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๕ / ก�ากับโดย Alfonso Arau / สนับสนุนโดย สถาน-
เอกอัครราชทูตเม็กซิโก ประจ�าประเทศไทย
(ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษาไทย) / ความยาว ๑๐๕ นาที

ภาพยนตร์ทีส่ร้างจากนวนิยายตระกลูสจันิยมมหศัจรรย์ 
เรื่องราวความรักอันมั่นคงกว่า ๒๐ ปี ระหว่างคู่รักหนุ่ม
สาวที่ไม่มีโอกาสอยู่ร่วมกัน โดยฝ่ายชายต้องเลือก
แต่งงานกับพี่สาวเพ่ือให้มีโอกาสได้อยู่ใกล้คนที่ตนรัก 
ส่วนฝ่ายหญิงผู้มีพรสวรรค์ในการส่งต่ออารมณ์ของเธอ
ผ่านอาหารที่ท�าไปยังผู้ทานได้ กลับถูกบทบัญญัติของ
ตระกูลให้ต้องอยู่ดูแลแม่ของตนไปจนวันตาย 

๒๕



  เสาร์ที่ ๒๑ กันยายน 

๑๓.๐๐ น. น�้าพุ 
(โปรแกรมผลงานของอ�าพล ล�าพูน และวัยรุ่น...วัยว้าวุ่น)
๒๕๒๗ / ก�ากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / 
สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / ความยาว ๑๓๐ นาที

เรื่องราวท่ีดัดแปลงมาจากหนังสือเรื่อง “พระจันทร์
สีน�้าเงิน” ของ สุวรรณี สุคนธา ซึ่งเล่าถึงลูกชายของเธอ
ที่ชื่อ น�้าพุ ผู้เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่แตกแยก ความ
ว้าเหว่ท�าให้เขาหนัไปสนทิกบัเพือ่นอย่าง อ๊อด และ ใหม่ 
ทั้งสองชักชวนให้น�้าพุลองเสพยาและไม่ช้าน�้าพุก็ติดมัน 
ยิ่งเมื่อ น้ารัน เพื่อนสนิทของแม่ก้าวเข้ามาในครอบครัว
เขา น�า้พกุย็ิง่อยู่กบัยาเสพตดิเพือ่หลกีหนปัีญหาท้ังหมด 

๑๕.๐๐ น. กิจกรรมลานดารา อ�าพล ล�าพูน

  อาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ข้างหลังภาพ  (โปรแกรมผลงานของอ�าพล ล�าพูน)
๒๕๒๘ / ก�ากับโดย เปียก โปสเตอร์ / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๒๔ นาที

กรีต ิจ�าต้องตดิตามสามีซึง่มอีายุรุน่ราวคราวเดยีวกับพ่อ
ตัวเองไปยังญี่ปุ่น ที่นี่ เธอได้พบกับ นพพร นักเรียนทุน
ชาวไทยทีค่อยเป็นธรุะดแูลสามีและเธอโดยตลอด ท้ังนพพร
และกีรติได้สานสัมพันธ์กันจนเกิดเป็นความรัก กระทั่ง
กีรติกลับเมืองไทยไป นพพรก็ยังเพียรเขียนจดหมายมา
หา จนเมื่อเวลาผ่านไปนพพรส�าเร็จการศึกษา และกีรติ
ต้องอยูเ่พยีงล�าพงั หลงัจากท่ีสามีของเธอเสียชวิีต ความ
รักอันริบหรี่ก็เรืองรองขึ้นมาอีกครั้งในหัวใจสาวใหญ่ผู้นี้

  จันทร์ที่ ๒๓ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ดีแตก 
(โปรแกรมผลงานของอ�าพล ล�าพูน และวัยรุ่น...วัยว้าวุ่น)
๒๕๓๐ / ก�ากับโดย อดิเรก วัฏลีลา / 
สร้างโดย ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ / ความยาว ๙๙ นาที

วทิย์ ผดิหวงัจากการสอบเอ็นทรานซ์ทีก่รงุเทพฯ จงึกลบั
มายังบ้านเกิดท่ีพัทยา โดยมีพี่ชายอย่าง วุฒิ คอยดูแล 
พร้อมกันนั้นวิทย์ก็เกิดหลงรัก จ๋า สาวสวยที่เป็นแฟนพี่
ชายเขาเอง กระทัง่วนัหนึง่วทิย์ไปมเีรือ่งกับ เคีย้ง นกัเลง
เจ้าถิ่น ซึ่งเป็นลูกน้องมาเฟียใหญ่ ความบาดหมาง
ระหว่างเค้ียงกับวิทย์ใหญ่โตถึงขั้นที่เคี้ยงบุกมาเผาอู่
ซ่อมรถของวฒิุ พีน้่องจงึต้องกลบัมาสานความเข้าใจเพือ่
รับมือเหล่ามาเฟียโหดที่ตามมารังควาน

  อังคารที่ ๒๔ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Brodeuses (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๗ / ก�ากับโดย Éléonore Faucher / 
สนับสนุนโดย สถาบันฝรั่งเศส ประจ�าประเทศไทย
(ภาษาฝรัง่เศส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ) / ความยาว ๘๙ นาที

แคลร์ เด็กสาววัย ๑๗ พบว่าตนเองตั้งครรภ์ได้ห้าเดือน 
เธอตัดสนิใจเกบ็ลกูคนนีไ้ว้โดยปกปิดความจรงิกับพ่อของ
เธอ เธอลาออกจากงานในซูเปอร์มาร์เก็ต ไปเป็นผู้ช่วย
ในร้านปักผ้าของ มาดามเมลีเคียน ที่เพิ่งจะสูญเสีย
ลกูชายคนเดยีวไป ความหลงใหลในศลิปะการปักผ้าของ
ทั้งสองคนกลายเป็นสื่อให้ความสัมพันธ์ของพวกเธอก่อ
ตัวจนเป็นความผูกพันเหมือนครอบครัวเดียวกัน

  พุธที่ ๒๕ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

อั้งยี่ ลูก¼ู้ชายพันธุ์มังกร 
(โปรแกรมผลงานของอ�าพล ล�าพูน)
๒๕๔๓ / ก�ากับโดย นพพร วาทิน / 
สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / ความยาว ๑๐๘ นาที

ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ เกิดกลุ่มอิทธิพลชาวจีนที่ตั้งตนเป็น
สมาคมลับ ปกครองชาวจีนด้วยกันเองในไทย เรียกตัว
เองว่า อั้งยี่ โดยมี ๒ สมาคมที่ถือเป็นคู่อริกันโดยตรงคือ 
สมาคมตั้งกงสีกับสมาคมซานเตี้ยม นอกจากศึกระหว่าง
สมาคมด้วยกัน ยังมีศึกภายในของการแย่งชิงต�าแหน่ง
ผู้น�า ไม่เว้นกระทั่ง เล้ง ผู้เปรียบดั่งเสาหลักรุ่นใหม่ของ
สมาคมซานเตี้ยม ที่ถูกหักหลังจนต้องซมซานมาอยู่กับ
สมาคมตั้งกงสี เพื่อล้างแค้น

  พฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Close to You  (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / ก�ากับโดย Almut Getto / 
สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ ประจ�าประเทศไทย (ภาษา
เยอรมัน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ) / ความยาว ๘๘ นาที

ฟิลลิป พนักงานธนาคารผู้ท�าหน้าที่ตรวจสอบธนบัตร
ปลอมใช้ชวีติอย่างโดดเดีย่วและมรีะเบยีบแบบแผนอย่าง
ไม่ปกตินัก เขายังชอบที่จะหลบหน้าจากผู้คนอยู่เสมอ 
จนกระทั่งวันหนึ่ง ตัวเขาต้องเปลี่ยนไปเมื่อห้องพักของ
เขาถูกยกเค้า ในขณะที่ลิน่า สาวน้อยตาบอดแสนสดใส
ได้เดินเข้ามาในชีวิตและช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป

  ศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพเิศษ ดหูนงัคลาสสกิกบั ม.ล.วราภา เกษมศรี 
ท่ีจะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังชม
ภาพยนตร์คลาสสิกของโลก

  เสาร์ที่ ๒๘ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

เคาท์ดาวน์ 
(โปรแกรมวัยรุ่น...วัยว้าวุ่น)
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย นัฐวุฒิ 
พูนพิริยะ / สร้างโดย บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ากัด /
 ความยาว ๙๐ นาที

คืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ สามวัยรุ ่นไทยใน
นิวยอร์ก แจ็ค แพม และ บี 
ขลกุตวัอยูใ่นห้องพกั หมาย
ฉลองกนัสดุเหวีย่ง จนกระทัง่ แจค็โทรหาพ่อค้ายาแปลก
หน้า ท่ีเขาเพิง่ได้เบอร์มาชือ่ว่า เฮซสุ ทกุอย่างกลบักลาย
เป็นนรกไปในทันที เมื่อเฮซุสน�าทั้งสามเข้าสู่เกมสุดโหด 
ที่ไม่มีทางหนีพ้นเงื้อมมือชายผู้นี้ไปได้ และต้องลุ้นกันว่า
พวกเขาจะมีชีวิตอยู่เห็นเช้าวันใหม่อีกหรือไม่ 

  อาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน เวลา ๑๕.๐๐ น.

ปีศาจ  (โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม สุขวงศ์)
๒๕๒๔ / ก�ากับโดย หนุ่ม ‘๒๒ / 
สร้างโดย พิฆเณศภาพยนตร์ / ความยาว ๙๙ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากนวนิยาย ซึ่งส่งผลสะเทือนอย่าง
รุนแรงต่อกลุ่มปัญญาชนในยุค ๑๔ ตุลา และยังคงได้รับ
การพูดถึงอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เรื่องราวของ สาย 
สีมา ทนายความหนุ่มผู้เปียมไปด้วยอุดมการณ์แห่งการ
ต่อสูก้บัความไม่เท่าเทยีมกนัทางชนชัน้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับตระกูลผู้ดีของคนรัก ที่รังเกียจเหยียดหยามเขา 
เพียงเพราะเขามีพื้นเพมาจากครอบครัวชาวนา

  จันทร์ที่ ๓๐ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

I Wish (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ากับโดย Hirokazu Koreeda / 
สนับสนุนโดย โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ
(ภาษาญี่ปุ่น ค�าบรรยายภาษาไทย) / ความยาว ๑๒๘ นาที

เรื่องราวของเด็กชาย ๒ คนพี่น้อง ที่พ่อกับแม่แยกทาง
กัน เป็นเหตุให้ทั้งคู่ต้องจากกันไปอย่างไม่มีทางเลือก 
พวกเขาเฝ้ารอวนัทีพ่่อกบัแม่จะคนืดกัีนและบ้านจะกลับ
มาเป็นเหมือนเดิม กระทั่งวันหนึ่ง พวกเขาได้ยินเพื่อนที่
โรงเรียนพูดว่า ณ จุดที่รถไฟชินคันเซ็นสวนกัน พลังงาน
ลกึลบัตรงนัน้จะท�าให้ค�าอธษิฐานเป็นจรงิ ท�าให้พวกเขา
ตัดสินใจออกไปพิสูจน์ความเชื่อนี้ด้วยตัวเอง

ณ ภาพยนตร์ส¶าน 
ชั้น ò หอศิลปวั²นธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร 
(ñø.ðð น.)

เดือนกันยายน
อังคารที่ ๓  If It’s Not Now, Then When?
พฤหัสบดีที่ ๕  Solas
อังคารที่ ๑๐ Close to you
พฤหัสบดีที่ ๑๒  ต้องปล้น
อังคารที่ ๑๗  Narradores de Javé
พฤหัสบดีที่ ๑๙  เคาท์ดาวน์
อังคารที่ ๒๔  At the Horizon
พฤหัสบดีที่ ๒๖  เด็กเสเพล
เดือนตุลาคม
อังคารที่ ๑  ก�าแพงเงินตรา 
พฤหัสบดีที่ ๓ Soldados de Salamina
อังคารที่ ๘    The Day I wasn’t born
พฤหัสบดีที่ ๑๐   อินทรีทอง
อังคารที่ ๑๕  These Amazing Shadows  
พฤหัสบดีที่ ๑๗  วังไพร
อังคารที่ ๒๒  Lamarca  
พฤหัสบดีที่ ๒๔ 2499 อันธพาลครองเมือง 
อังคารที่ ๒๙ เตือนใจ 
พฤหัสบดีที่ ๓๑ จุฬาตรีคูณ๒๖



  อังคารที่ ๑ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อินทรีทอง  (โปรแกรมร�าลึก มิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๓ / ก�ากับโดย มิตร ชัยบัญชา / 
สร้างโดย สมนึกภาพยนตร์  / ความยาว ๑๐๔ นาที

ผลงานภาพยนตร์เรือ่งสดุท้ายในชวีติของ มติร ชยับญัชา 
ทีต่ดิตรงึในความทรงจ�าคนไทยท้ังชาต ิเรือ่งราวของ โรม 
ฤทธไิกร ผูใ้ช้ชวีติปกตอิย่างส�าราญในช่วงท่ีบ้านเมืองอยู่
ในความสงบ จนไม่ต้องเปลี่ยนตนเองเป็นอินทรีแดงอีก
ต่อไป ทว่า หลงัการปรากฏตวัของอนิทรแีดงตวัปลอม ที่
ออกปล้นฆ่าผู้คนอย่างโหดเหี้ยมต่อเนื่อง เขาจึงจ�าต้อง
กลับมาสืบหาความจริงอีกครั้ง ด้วยการสวมหน้ากาก
อินทรีทอง 

  พุธที่ ๒ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

V for Vendetta  (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๘ / ก�ากับโดย James McTeigue / สนบัสนนุโดย บริษทั 
แคททาลิตส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  
(ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทย) / ความยาว ๑๓๒ นาที 

อีวี่ย์ ได้รับการช่วยชีวิตจากชายสวมหน้ากากที่รู้จักกัน
เพียงในนาม วี  ผู้ที่ทั้งซับซ้อน เต็มไปด้วยเสน่ห์ ฉลาด 
และมอบชีวิตให้กับการปลดปล่อยประชาชนร่วมชาติ
จากพวกที่กดข่ี จนเม่ือเธอได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับ
ภูมิหลังที่ลึกลับของวี จึงท�าให้ได้พบความจริงเกี่ยวกับ
ตนเองไปด้วย ทัง้สองต่างมแีผนการร่วมกนัทีจ่ะน�ามาซึง่
อิสรภาพและความยุติธรรมกลับสู่สังคมท่ีถูกครอบง�าไป
ด้วยความโหดเหี้ยมและการฉ้อราษฎร์บังหลวง

  พฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

2499 อันธพาลครองเมือง 
(โปรแกรมวัยรุ่น...วัยว้าวุ่น)
๒๕๔๐ / ก�ากับโดย นนทรีย์ นิมิบุตร / 
สร้างโดย  ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ / ความยาว ๑๑๐  นาที

ต�านานนักเลงแห่งยุคสมัย ๒๔๙๙ เรื่องราวของ แดง 
ไบเล่, ปุ๊ ระเบิดขวด, ด�า เอสโซ่, แหลมสิงห์ และเปียก
วิสทุธกิษตัรย์ิ  กลุม่นกัเลงชือ่ดงัท่ีถูกหมายหวัจากต�ารวจ
และแก๊งอ่ืน ๆ  แต่ภายหลงักลบัแตกหกักนัเอง  จนปุแ๊ละ
ด�าแยกออกไปตัง้แก๊งเป็นอรกิบัแดง จนบานปลายกลาย
เป็นความบาดหมาง ที่ต้องลบล้างบัญชีแค้นด้วยความ
รุนแรง

  ศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

These Amazing Shadows 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ากับโดย  Paul Mariano และ Kurt Norton 
(ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทย) / ความยาว ๘๘ นาที 

ภาพยนตร์สารคดีท่ีเล่าเรือ่งราวประวตัศิาสตร์และความ
ส�าคัญของการข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติใน
สหรัฐอเมริกา สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าความส�าคัญของ
ภาพยนตร์ที่หลากหลายในอดีตกว่า ๕๗๕ เรื่อง ทั้งหนัง
สารคดี หนังบ้าน หนังคลาสสิก หนังทดลอง หนังข่าว 
และหนังเงยีบ ผ่านการถ่ายทอดความคดิ ความรูส้กึ และ
ประสบการณ์ของบุคคลมากมายที่เกี่ยวข้องกับวงการ
ภาพยนตร์อเมริกัน

  อังคารที่ ๘ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

พรายพิศวาส  (โปรแกรมร�าลึก มิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๑ / ก�ากับโดย ฉลวย ศรีรัตนา / สร้างโดย พัฒนาพร  / 
ความยาว ๑๔๕ นาที

จากอุบัติเหตุรถพลิกคว�่าท�าให้ อ๊อด ทนายหนุ่มเจ้า
ส�าราญ ต้องเสียชีวิตกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อน และได้
พบเห็นความลับต่าง ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน จนกระทั่งเขา
ได้พบกับดวงวิญญาณของ อานุช ที่มาขอร้องให้ช่วย 
หน่อย ลูกสาวของเธอซึ่งประสบอุบัติเหตุตกอยู่ในเหว  
เรื่องราววุ่น ๆ จึงเกิดขึ้นเมื่อพบว่าดวงชะตาของเขายัง
ไม่ถึงฆาต พญายมจึงส่งอ๊อดกลับสู่โลกมนุษย์อีกครั้ง 

  พุธที่ ๙ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อุบัติโหด  (โปรแกรมวัยรุ่น...วัยว้าวุ่น)
๒๕๓๑ / ก�ากับโดย ทรนง ศรีเชื้อ / 
สร้างโดย พูนทรัพย์โปรดักชั่น  / ความยาว ๑๑๑ นาที

เด็กส่งหนังสือพิมพ์รายหน่ึงถูกจับเป็นตัวประกันโดย
มือปืนที่ก�าลังถูกไล่ล่าจากต�ารวจ ระหว่างหลบหนีการ
จับกุมนั้น เด็กหนุ่มค่อย ๆ เรียนรู้ถึงชีวิตอีกด้านของ
มอืปืน รวมทัง้เงือ่นง�าทีเ่กีย่วพนักบันกัการเมอืงใหญ่ราย
หนึ่ง เมื่อเขาได้รับการปล่อยตัว ก็ยังถูกผู้ส่ือข่าวสาว
ตามรังควาน รวมไปถึงเหล่าร้ายที่ต้องการให้เขาบอกที่
ซ่อนของมือปืน 

  พฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Soldados de Salamina  (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๖ / ก�ากับโดย David Trueba / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�าประเทศไทย (ภาษาสเปน 
ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ) / ความยาว ๑๑๙ นาที

เมื่อ โลลา ซานเชส ลงมือค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ
สงครามกลางเมืองของสเปน เพื่อน�ามาเขียนคอลัมน์ลง
ในหนังสอืพิมพ์ แต่กลบัไปค้นพบเร่ืองราวทีน่่าสนใจของ
ราฟาเอล ซานเชส มาซาส นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์
ฝ่ายขวา ผู ้รอดพ้นจากการถูกสังหาร ในช่วงเวลาท่ี
กองทัพออกกระท�าการรัฐประหาร โดยการละเว้นจาก
ทหารนิรนามนายหนึ่ง เธอจึงพยายามปะติดปะต่อ
เหตุการณ์จากข้อมูลที่มีทั้งหมด เพื่อสืบหาข้อเท็จจริงที่
ยังคงเป็นปริศนาลึกลับ

  เสาร์ที่ ๕ ตุลาคม กิจกรรมรําลึก มิตร ชัยบัญชา 

๑๓.๐๐ น.  การแสดงดนตรีชุด “เพลงดังหนังมิตร” 
โดย วงกาญจนะผลิน

๑๕.๐๐ น. แม่นาคพระนคร 
(โปรแกรมร�าลึก มิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๓ / ก�ากับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสร-
มงคลการ / สร้างโดย ละโว้ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๔๕ นาที 

ภาพยนตร์ชุดต�านานผีแม่นาคฉบับเดียวที่มี มิตร
ชัยบัญชา เป็น พ่อมาก ประกบกับ แม่นาค อรัญญา
นามวงศ์ ว่าด้วยเรือ่งราวของแม่นาคทีไ่ด้รบัอภยัโทษจาก
ท้าวยมราชให้มาอยู่บนโลกมนุษย์ได้อีกครั้ง โดยมีผู ้
ติดตามเป็นยมทูต ผู้มีอิทธิฤทธิ์ชี้เป็นชี้ตายคนได้ แต่
ไม่ทันจะท�าอะไร แม่นาคก็ได้รับอุบัติเหตุถูกรถของหมอ
มากรูปหล่อชน และมารู้ทีหลังว่าเขาก็คือพ่อมากกลับ
ชาติมาเกิดนั่นเอง 

  อาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

วังไพร  (โปรแกรมร�าลึก มิตร ชัยบัญชา)
๒๕๐๙ / ก�ากับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ / 
สร้างโดย ต๊อกบูมภาพยนตร์ / ความยาว ๑๐๕ นาที 

จากบทประพนัธ์ของแก้วฟ้า คณะละครวทิยทุีโ่ด่งดงัทีสุ่ด
ในยุคนั้น ว่าด้วยเร่ืองราวลึกลับของต�าหนักวังไพร บน
ผืนดนิกว่า ๒,๕๐๐ ไร่ ทีท่่านเจ้าคณุเอกกรนิทร์และท่าน
เจ้าคุณจามร ต่างมีส่วนร่วมในมรดกผืนนี้ แต่ด้วยความ
ที่มีเรื่องบาดหมางกันมาแต่ช้านาน ทั้งคู ่จึงปล่อยให้
วังไพรรกร้างจนกลายเป็นต�านานที่ใคร ๆ  ต่างกล่าวขาน
ในความน่ากลัว ในขณะที่ลูก ๆ  ของทั้งสองต่างพยายาม
ช่วยกันสมานรอยแผลในใจ

  จันทร์ที่ ๗ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Lamarca  (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๗ / ก�ากบัโดย Sergio Rezende / สนบัสนนุโดย สถาน-
เอกอัครราชทูตบราซิลประจ�าประเทศไทย (ภาษาโปรตุเกส 
ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ) / ความยาว ๑๓๐ นาที 

ภาพยนตร์ที่สร ้างจากเรื่องจริงในยุคสมัยของการ
ปกครองแบบเผด็จการในประเทศบราซิล เรื่องราวของ 
คาร์ลอส ลามาร์คา นายทหารผู้หนีจากกองทัพ มาแปร
พักตร์เป็นฝ่ายซ้าย ร่วมกับกลุ่มกองโจรปฏิวัติแนวหน้า 
จนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้น�าที่โดดเด่นที่สุด  ผู้ถูกจารึก
ไว้ในประวัติศาสตร์บราซิลว่าเป็นผู้ทรยศ และยังถูก
ตัดสินว่าเป็นศัตรูของรัฐในเวลาต่อมา

โปรแกรมฉายภาพยนตร
เดือนตุลาคม ๒๕๕๖
ณ โรงภาพยนตรศรีศาลายา

๒๗



  ศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.

คนึงหา  (โปรแกรมร�าลึก มิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๔ / ก�ากับโดย อนุมาศ บุนนาค / สร้างโดย อมรินทร์ 
ฤทธิศิลป์ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๐๙ นาที

เรือ่งราวของ ภมิู รตันบดนิทร์ ถกูแม่บงัคับให้แต่งงานกับ 
หญิงสาวที่เขาไม่ได้รัก จึงคิดหาวิธียกเลิกการแต่งงาน  
เพราะเขามีคนรักแล้วอยู่ที่ต่างประเทศ ภูมิจึงได้ร่วมกับ  
ไผท เปิดรับสมัครหญิงสาวมาเป็นภรรยาแต่ในนาม โดย 
ภาพยนตร์เรื่องนี้ มิตร ชัยบัญชา ถ่ายท�าค้างไว้ก่อนเขา 
จะเสียชีวิต ผู้สร้างจึงต้องน�า ชาติ ชัยภูมิ ผู้มีหน้าตา 
คล้ายคลึงกัน มาแสดงแทนในฉากสุดท้ายของเรื่อง เพื่อ
ให้หนังจบลงอย่างสมบูรณ์  

  เสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม   เวลา ๑๓.๐๐ น.

ปราสาททราย (โปรแกรมร�าลึก มิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๒ / ก�ากับโดย ชาลี อินทรวิจิตร / สร้างโดย อินทรวิจิตร
ภาพยนตร์  / ความยาว ๑๑๕  นาที

เจ้าพระยามหาวงศ์ ผู้เป็นเจ้าของปราสาททราย ได้ท�า 
พินัยกรรมยกปราสาทแห่งนี้ให้แก่ รุ่งนภา ผู้เป็นหลาน 
สาว จนท�าให้เหล่าลูกแท้ ๆ  อย่าง ศรสิทธิ์ และ ฤทธิรงค์  
ไม่พอใจ น�ามาสูแ่ผนก�าจดัรุง่นภา โดยจบัเธอใส่หน้ากาก 
เหล็กขังไว้ในห้องใต้ดิน แต่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไม่อาจ 
รอดพ้นสายตา อดสิร เจ้าของไร่ทีอ่ยูต่ดิกบัปราสาททราย 
แห่งนี้ และแอบมีใจชอบพอกับรุ่งนภาอยู่เป็นทุนเดิม 

  อาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม  เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประชาธิป ‘ไทย (โปรแกรมร�าลึก ๔๐ ปี ๑๔ ตุลา)
๒๕๕๖ / ก�ากับและสร้างโดย เป็นเอก รัตนเรือง, ภาสกร  
ประมูลวงศ์  / ความยาว ๘๑ นาที

ภาพยนตร์สารคดีที่ตั้งค�าถามกับ “ประชาธิปไตย” ใน 
ประเทศไทย โดยเริ่มนับแต่แรกมีประชาธิปไตยในสยาม  
ก่อนและหลงัวนัเปลีย่นแปลงการปกครอง ๒๔ มถินุายน  
๒๔๗๕ เป็นเอก และ ภาสกร ตามสัมภาษณ์เหล่า 
นักวิชาการนับสิบชีวิตเพื่อวิเคราะห์ถึงสถานภาพท่ี 
เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ทางการเมือง เพื่อค้นหา 
ความหมายทีแ่ท้ของ “ประชาธิปไตย” ในความเป็นไทย  

  จันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.

Danzak (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / ก�ากับโดย Gabriela Yepes / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตเปรู ประจ�าประเทศไทย และ รุ่งอรุณ  
สมาคมไทย-เปรู (ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ) /  
ความยาว ๑๙ นาที

ภาพยนตร์ส้ันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเร่ืองสั้นของเปรู 
เล่าเรื่องราวของ นิน่า สาวน้อยวัย ๑๐ ขวบ ที่ต้องการ
เติมเต็มความปรารถนาสุดท้ายของพ่อที่ป่วยหนัก ด้วย
การสานต่อต�านานของ ราสุ นิติ นักระบ�าควงกรรไกรผู้
มากพรสวรรค์ 

Enchanted Lima : Portraits of criollo music 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ากับโดย Rafael Polar / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตเปรู ประจ�าประเทศไทย และ รุ่งอรุณ  
สมาคมไทย-เปรู (ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ) /  
ความยาว ๘๑ นาที

ภาพยนตร์สารคดเีล่าเรือ่งราวของวฒันธรรมกลโีอย่า ซึง่ 
เป็นแนวดนตรีประเภทหนึ่งของเปรู ผ่านชีวิตประจ�าวัน 
ของกลุ่มนักดนตรีรุ่นใหญ่  ที่พวกเขามองว่ามันเป็นส่วน 
หนึง่ของวิถชีวีติมากกว่าจะเป็นเพยีงอาชพี มแีต่พวกเขา 
เท่านั้นที่รู้ถึงความย่ิงใหญ่ของบทเพลงท่ีบรรเลงในแบบ 
ฉบับเฉพาะตัว ซึ่งเสียงอันเป็นธรรมชาตินี้ก�าลังสูญหาย 
ไปจากมุมหนึ่งของเมืองลิมา  

  อังคารที่ ๑๕ ตุลาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.

แม่ย่านาง  (โปรแกรมร�าลึก มิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๓ / ก�ากับโดย เนรมิต  / สร้างโดย อัมพรภาพยนตร์ / 
ความยาว ๑๑๔ นาที

มิตร ชัยบัญชา รับบท เชี่ยว เด็กวัดผู้ซื่อสัตย์ที่เข้าไปขัด 
ขวาง จอม ซึ่งแอบมาขโมยเงินวัด แต่เขากลับถูกเข้าใจ 
ผิดว่าเป็นคนขโมยเงินเสียเอง เชี่ยวจึงตัดสินใจออกจาก 
วัดมาอยู่บนเรือค้าขายของ แป้น และ บุญเหลือ ซึ่งเป็น 
เรือโบราณที่มีแม่ย่านางคอยปกป้อง โดยที่เชี่ยวไม่รู้เลย 
ว่าในอดีตชาติน้ันแม่ย่านางตนน้ีเคยมีรักที่ไม่สมหวังกับ 
ตน

  พุธที่ ๑๖ ตุลาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.

เตือนใจ  (โปรแกรมวัยรุ่น...วัยว้าวุ่น)
๒๕๒๒ / ก�ากบัโดย พ.ต.ท. อดลุย์ บญุเสรฐิ / สร้างโดย  บรษิทั 
สหมงคลฟิล์ม อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั / ความยาว ๙๒  นาที

สร้างจากแฟ้มคดอีาชญากรรมทีเ่ป็นข่าวเกรียวกราว เล่า 
ถึงชีวิตของ เตือนใจ นักศึกษาสาววิทยาลัยครูผู้ก�าลังอยู่ 
ในวยัผลบิาน ด้วยความเป็นคนสนกุสนานร่าเรงิท�าให้เธอ 
เป็นที่รักใคร่ของเพื่อน ๆ รวมทั้งหนุ่มนักเรียนทหารรูป 
หล่อที่เข้ามาติดพัน  กระทั่งคืนหนึ่งที่เธอกลับบ้านเพียง 
ล�าพังโดยไม่ทันระวังตัว อันตรายใหญ่หลวงได้เฝ้ารอ 
เตือนใจอยู่ในป่าละเมาะข้างทางนั้น

  พฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม  กิจกรรมวันสรรพสาตร 

กลบัมาอกีครัง้กบังานรืน่เรงิทีค่กึคกัทีส่ดุในย่านศาลายา 
งานประจ�าปีวัดเบญจมบพิตร ครั้งที่ ๔

  ศุกร์ที่ ๑๘  ตุลาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.

The Perks of Being a Wallflower 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย Stephen Chbosky / สนับสนุนโดย 
โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ (ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยาย
ภาษาไทย) / ความยาว ๑๐๒ นาที

ภาพยนตร์ที่ว ่าด้วยการดิ้นรนเพื่อค้นหาตัวตนและ 
ก้าวผ่านช่วงเวลาอันสับสนของชีวิตวัยรุ่น เร่ืองราวของ   
ชาร์ลี เด็กหนุ่มขี้อายผู้ไม่เคยมีเพื่อนสนิทสักคนในชีวิต 
ไฮสคูล จนได้มาพบกับ แซม นั้นเป็นสาวสวยที่ชอบ 
ตกหลุมรักรุ่นพ่ีผู้มักท�าให้เธอรู้สึกเป็นคนไร้ค่าอยู่ตลอด
เวลา และ แพทริก หนุ่มอารมณ์ดท่ีีพร้อมจะท�าให้ทกุคน 
มีความสุข แต่กลับมีเรื่องรักส่วนตัวท่ีไม่สามารถจะเปิด
เผยกับใครได้ 

  เสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม กิจกรรมวันหนังบ้าน 

(อ่านรายละเอียดได้ที่หน้า ๒๓)

  อาทิตย์ที่  ๒๐  ตุลาคม  เวลา ๑๓.๐๐ น.

ก�าแพงเงินตรา  (โปรแกรมร�าลึก มิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๓ / ก�ากับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ / 
สร้างโดย ต๊อกบูมภาพยนตร์ / ความยาว ๑๐๐ นาที

ก�านันสิงห์ เป็นคนเจ้าชู้มากเมีย แต่ก็เข้มงวดกับลูกสาว 
แสนสวยทั้งสองคนคือ สาหร่าย และ ผึ้ง ถึงอย่างนั้นครู 
สอนดนตรีคนจนอย่าง ยง ก็ยังคงตามจีบสาหร่ายตลอด 
มา แม้จะถกูผึง้กดีกนัอยูร่�า่ไป จนกระทัง่นายอ�าเภอหนุม่ 
คนใหม่ชื่อ ธรรมนูญ ก้าวเข้ามาครองหัวใจสาหร่ายไป  
ด้วยการขอหมั้นหมายกับก�านันโดยตรง เมื่อยงรู้เรื่องก็ 
แค้นมากถึงขั้นบุกขึ้นห้องสาหร่ายหมายจะฉุดให้หนี 
ตามกัน 

  จันทร์ที่  ๒๑  ตุลาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.

นางพรายตานี  (โปรแกรมร�าลึก มิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๐ / ก�ากบัโดย นครนิทร์ / สร้างโดย  นครนิทร์ภาพยนตร์  
/ ความยาว  ๑๓๐ นาที

นางฟ้าตานี หลงรัก ทับ มนุษย์เดินดิน ซึ่งมี เทวา เป็น 
คนรักอยู่ก่อนแล้ว ผลจากการผิดบัญชาสวรรค์ ท�าให ้
นางฟ้าตานีกลับข้ึนสวรรค์ไม่ได้ จึงต้องอาศัยต้นกล้วย 
ตานเีป็นทีส่งิสู ่ต่อมาตานใีช้เวทมนตร์เพือ่ให้ได้ตวัทบัมา  
ซึ่งเทวาเองก็พยายามหาทางแก้ไข เมื่อทับฟื้นคืนความ 
ทรงจ�า นางฟ้าตานีจึงกลายเป็นนางพรายตานี ออก 
อาละวาด

Danzak

นางพรายตานี

พรายพิศวาส



  อังคารที่ ๒๒ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Tora-san Goes North  (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๐ / ก�ากับโดย Yôji Yamada / 
สนบัสนนุโดย มลูนธิญิีปุ่่น  (ภาษาญ่ีปุน่ ค�าบรรยายภาษาไทย)  
/ ความยาว ๑๐๒ นาที

โทร่าซัง ออกเดินทางมุ่งสู่ชิเรโทโกะ คาบสมุทรที่อยู่ทาง
เหนือสุดของญี่ปุ่น ที่นั่นเขาได้รู้จักกับ จุนคิจิ สัตวแพทย์ 
ซึง่แอบรกักบั เอต็สโึกะ เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึง่ โดย
โทร่าซังได้ท�าหน้าท่ีเป็นพ่อสื่อประสานความสัมพันธ์ที่
สั่นคลอนของทั้งคู่

  พุธที่ ๒๓ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

จุÌาตรีคูณ (โปรแกรมร�าลึก มิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๐ / ก�ากับโดย ดอกดิน กัญญามาลย์ / 
สร้างโดย  วัฒนภาพยนตร์  / ความยาว  ๑๐๒ นาที

ภาพยนตร์เพลงเรื่องยิ่งใหญ่ที่ มิตร ชัยบัญชา รับบท
อริยวรรต จอมกษัตริย์แห่งมคธ ผู้มีความปรารถนาจะ
รวบรวมชมพูทวีปให้เป็นหนึ่ง เขากรีฑาทัพตีแต่ละเมือง
แตกพ่าย จนกระทั่งถึงริมแม่น�้าคงคา คืนหนึ่ง อริยวรรต
ตัดสินใจปลอมตัวเป็นฤาษีเข้าไปในกรุงพาราณสี เพื่อ
ตามหานางในความฝัน ก่อนจะรู้ภายหลังว่าแท้จริงนาง
คือ ดารารายพิลาส บุตรีแห่งกษัตริย์กรุงพาราณสี และ
เป็นคู่หมั้นของคู่ปรับของเขาเอง 

  พฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

18 ½นคนอันตราย (โปรแกรมวัยรุ่น...วัยว้าวุ่น)
๒๕๔๐ / ก�ากับโดย พจน์ อานนท์ / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด /  ความยาว ๙๔  นาที

ต๊ะ โด่ง ต่อ และ นิคกี้ เป็นวัยรุ่นที่ล้วนมีปัญหาชีวิต และ
ถกูตราหน้าว่าเป็นคนเลว ไอ้ขีย้า และไอ้ขีคุ้ก แต่วันหนึง่
เมื่อทั้งสี่คิดจะกลับตัวเป็นคนดีขึ้นมา กลับมีเหตุร้ายเกิด
ขึน้ เมือ่ หญิง น้องสาวของต๊ะถูกข่มขนือย่างทารณุ ท�าให้
ทัง้สีก่ลบัมาสูเ่ส้นทางโหดอกีครัง้ เพือ่ตามล่าเหล่าทรชน
ที่ข่มขืนหญิงมาลงโทษให้สาสม 

  ศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพเิศษ ดหูนงัคลาสสกิกบั ม.ล.วราภา เกษมศรี 
ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังชม
ภาพยนตร์คลาสสิกของโลก

  เสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.

โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

  อาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม  
       กิจกรรมวันมรดกโสตทัศน์โลก

  จันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.

โลกทั้งใบให้นายคนเดียว  (โปรแกรมวัยรุ่น...วัยว้าวุ่น)
๒๕๓๘ / ก�ากับโดย ราเชนท์ ลิ้มตระกูล / สร้างโดย  อาร์เอส 
ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น  / ความยาว ๑๑๒ นาที

ด้วยฐานะทางบ้านท่ีล�าบาก ท�าให้ ไม้ ต้องมาท�างานซ่อม
รถแทนพ่อที่ล้มป่วย เพื่อส่งเสียให้ เม่น น้องชายได้เรียน
หนงัสือต่อ เมือ่อาการของพ่อทรุดหนกั โบ้ ญาตจิอมเกเร
จึงออกปากชวนให้ไม้เข้าแก๊งลักรถที่มี โต เป็นหัวหน้า 
วันหนึ่งเม่ือแผนการเกิดผิดพลาด โตจึงมาตามล่าไม้ถึง
บ้าน โดยไม่ได้มเีป้าหมายแค่เขาคนเดยีว แต่ยงัรวมไปถงึ 
เม่น และ ป้อน หญิงสาวที่พี่น้องทั้งสองคนตกหลุมรัก

  อังคารที่ ๒๙ ตุลาคม  เวลา ๑๗.๓๐ น.

EI Caso Pinochet   (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๔ / ก�ากับโดย Patricio Guzmán / 
สนับสนุนโปรแกรมโดย สถาบันฝรั่งเศส ประจ�าประเทศไทย
(ภาษาฝรั่งเศส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)  / 
ความยาว ๑๑๐ นาที

ภาพยนตร์สารคดีที่สร้างขึ้นจากเรื่องจริงของ ออกุสโต 
ปิโนเชต์ อดีตผู้บัญชาการทหารชิลี ที่ใช้อ�านาจเผด็จการ
ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงตลอดช่วงเวลา
ท่ีขึ้นครองประเทศ กระทั่งในปี ค.ศ. ๑๙๙๘ ระหว่าง
ท่ีพักฟื้นหลังเข้ารับการผ่าตัดในกรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ศาลสเปนขอให้อังกฤษส่งตัวปิโนเชต์ข้ามแดน
เพื่อด�าเนินคดีที่ก่อไว้ ทว่า คณะแพทย์กลับสรุปว่า
ปิโนเชต์อ่อนแอเกินกว่าจะเข้ารับการพิจารณาคดี 
       

  พุธที่ ๓๐  ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

งู¼ี  (โปรแกรมร�าลึก มิตร ชัยบัญชา)
๒๕๐๙ / ก�ากับโดย รัตน์ เศรษฐภักดี / สร้างโดย  เทพกร
ภาพยนตร์ /  ความยาว ๑๓๘ นาที

เรือ่งราวของพญางขูาวทีเ่ข้าไปสงิทารกในครรภ์ของหญงิ
นางหนึง่ ซึง่เมือ่คลอดออกมาถูกชาวบ้านน�าไปเลีย้งและ
ตั้งชื่อว่า บุญเหลือ โดยเลี้ยงคู่กับ แว่นฟ้า ลูกสาวแท้ ๆ 
ของพวกเขาเอง  วันหนึ่ง ได้เกิดคดีลึกลับขึ้นในหมู่บ้าน
แห่งนี้ จนทางการต้องส่ง ประกิต ต�ารวจหนุ่มปลอมตัว
เข้ามาสบืหาความจรงิ  น�ามาซึง่ความรกัสามเส้าระหว่าง
สองสาว และนายต�ารวจหนุ่มผู้นี้ 
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สนับสนุนการ©าย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

  พฤหัสบดีที่ ๓๑  ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

The Day I was not born (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๓ / ก�ากับโดย  Florian Cossen / 
สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ ประจ�าประเทศไทย 
(ภาษาเยอรมัน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ) / 
ความยาว ๙๔ นาที 

ระหว่างหยุดพักการเดินทางในบัวโนสไอเรส ประเทศ
อาร์เจนตินา มาเรีย พบว่าหนังสือเดินทางของเธอหาย
ไป ที่สนามบินเธอได้ยินบทเพลงภาษาสเปนที่ท�าให้เธอ
เสยีน�า้ตาอย่างไม่รู้สาเหต ุและเมือ่ได้พบกบัพ่อ ความลบั
เกีย่วกบัตวัเธอและครอบครัวจงึค่อย ๆ  คลายออกมา โดย
มีนายต�ารวจอาร์เจนตินาคอยช่วยเธออยู่ไม่ห่าง






