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ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

	 จดหมายข่าวฉบับนีเ้ดนิทางมาถึงบรรยากาศแห่งความสุขต้อนรบั

ปีใหม่	 	๒๕๕๗	 	หอภาพยนตร์ได้จัดท�า	“สมุดนัด	๕๗”	 เพื่อเป็นของขวัญ 

ปีใหม่	ซึ่งได้จัดส่งให้แก่สมาชิกจดหมายข่าวหอภาพยนตร์	ส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็น 

สมาชิกก็สามารถขอรับได้ที่หอภาพยนตร์	และ	ห้องภาพยนตร์สถาน	ชั้น	๒	 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	(มีจ�านวนจ�ากัด)	

	 นอกจากนี้	 ในปี	 ๒๕๕๗	 ซึ่งถือเป็นศักราชแห่งการครบรอบ 

๓๐	ปีการก่อตัง้หอภาพยนตร์		หอภาพยนตร์จงึมแีผนเฉลมิฉลองวาระพเิศษ 

นี้	ด้วยการเปิดโครงการเมืองมายา	การเปิดใช้อาคารคลังแรกรับภาพยนตร์

และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์	และที่ส�าคัญที่สุด	คือการเปิดตัวรถโรงหนัง 

เคลื่อนที่ขนาด	 ๑๐๐	 ที่นั่ง	 ที่จะตระเวนไปเปิดโลกภาพยนตร์ให้แก่ผู้คน 

ทั่วประเทศไทย	

	 ในขณะที่สิ่งใหม่ก�าลังเกิดข้ึน	 สิ่งเก่าอย่างการรับชมภาพยนตร ์

ในรูปแบบฟิล์มนั้นก�าลังจะตายจากไป	 ในฐานะหน่วยงานอนุรักษ์ฟิล์ม 

ภาพยนตร์	 หอภาพยนตร์จึงได้ริเริ่มโปรแกรมพิเศษ	 “Film	 Experience”	 

หรือ	 “ฟิล์มทัศนา”	 ซ่ึงเป็นการน�าฟิล์มภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการอนุรักษ์ 

มาจัดฉายให้ได้ชื่นชมกันในวันอาทิตย์แรกของแต่ละเดือนตลอดทั้งปี	 ซึ่งถือ 

เป็นการประเดิมโปรแกรมพิเศษต้อนรับ	๓๐	ปี	หอภาพยนตร์

	 สุดท้ายนี้	 	 ในนามของตัวแทนคณะผู ้บริหารและเจ้าหน้าที ่

หอภาพยนตร์ทุกคน	 ขออวยพรให้ท่านได้พบเจอแต่เรื่องราวที่ดีตลอดป	ี 

๒๕๕๗		มสีขุภาพพลานามยัทีส่มบรูณ์แขง็แรง	และพร้อมเข้ามาเป็นส่วนร่วม 

กับสิ่งใหม่	ๆ	ที่เราเตรียมไว้ให้ส�าหรับท่านผู้อ่านทุกคน	สวัสดีปีใหม่

ภาพปก นักเรียนโรงเรียนวีรสุนทร ในกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน

วิสัยทัศน์

หอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	 เป็นองค์กรแห่งชาติใน

การอนรุกัษ์ภาพยนตร์	สือ่โสตทศัน์และสิง่เกีย่วเนือ่งทีไ่ด้

มาตรฐานนานาชาต	ิรวมทัง้เป็นศนูย์กลางองค์ความรูแ้ละ

บริการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์สูงสุด	

พันธกิจ

๑.	 แสวงหา	 คัดเลือกภาพยนตร์	 สื่อโสตทัศน์และสิ่ง 

เกี่ยวเนื่องเพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา	 และ

มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

๒.	วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์	สื่อโสตทัศน์

และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

๓.	บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา	ค้นคว้า	และส่งเสริม	

เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์



	 หอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	 มีค�าขวัญซึ่งเป็นเจตจ�านง 

หรืออุดมคติขององค์กรว่า	 “ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา”	 เพราะเรา 

เห็นว่า	 ภาพยนตร์เป็นประดิษฐกรรมท่ีช่วยให้มนุษย์เรียนรู้ได้ดีท่ีสุด	 

และการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้สัจจะหรือความจริงของธรรม		ซึ่ง 

ความรู้อย่างน้ีเป็นปัญญา	 เป็นความรู้ที่น�ามนุษย์ไปสู่ความรัก	 และ 

สันติสุข	 หอภาพยนตร์จึงมีอุดมคติที่จะใช้และส่งเสริมให้มีการใช ้

ภาพยนตร์เพื่อให้ปัญญาแก่มนุษย์

	 อุดมคติหรืออุดมการณ์นี้มิใช ่เรื่องใหม่	 หากเราศึกษา 

ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของโลกจะพบว่า	 ความคิดนี้บังเกิดขึ้นตั้งแต ่

มนุษย์แรกคิดค้นประดิษฐ์ภาพยนตร์	 เช่น	 นายลุยส์	 แซม	 ออกุสแตง	 

เลอ	 แปรงซ์	 ชาวฝรั่งเศสนักประดิษฐ์ภาพยนตร์คนแรกที่สุดคนหนึ่ง	 

ซึ่งจดสิทธิบัตรประดิษฐกรรมภาพยนตร์ของเขาเมื่อปี	๒๔๓๑	ก็มีความ 

คิดเป็นดังฝันหรืออุดมทัศน์ว่า	 ภาพยนตร์ของเขาจะเป็นเครื่องมือช่วย 

ให้มวลมนุษย์ได้เรียนรู้เข้าอกเข้าใจกัน	 และสามารถยังให้เกิดสันติสุข 

แก่โลก

	 แต่ในความเป็นจริง	 เม่ือภาพยนตร์เกิดขึ้นในโลก	 เริ่มจาก 

เป็นของเล่นขายความแปลกใหม่เมื่อปี	 ๒๔๓๘	 แล้วเติบโตเป็น 

อุตสาหกรรมบันเทิงใหญ่โตของโลก	 กลายเป็นสื่อสารมวลชนที่กระท�า 

โลกาภิวัฒน์ครั้งแรก	ตั้งแต่ทศวรรษแรกของคริสต์ศตวรรษที่	๒๐	แล้ว		 

แต่การณ์ตรงข้าม	 	 เพราะในทศวรรษที่สองของศตวรรษที่	 ๒๐	 ก็เกิด 

มหาสงครามโลกครั้งที่	๑	แทนที่มนุษย์จะรักกัน	เห็นอกเห็นใจกันและ 

เกิดสันติ	

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๑

โดย	กองบรรณาธิการ



	 หลงัสงครามโลกครัง้ที	่๑	น้ัน	โลกซึง่หวาดวติกสงคราม	จงึจดั 

ตั้ง	 สันนิบาตชาติ เพื่อจัดระบบสังคมโลกใหม่ให้เกิดสันติภาพถาวร 

เมื่อปี	๒๔๖๒

	 ปี	 ๒๔๖๙	หนังสือพิมพ์รายวันฉบับหน่ึงในสยาม	 คือ	 พิมพ ์

ไทย ฉบับวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน	 ได้ตีพิมพ์บทความซึ่งไม่ลงนามผู้ 

เขียน	 จึงเสมือนเป็นบทน�าของหนังสือพิมพ์วันน้ัน	 เรื่อง	 อ�านาจ 

ภาพยนตร์ในอนาคต	 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์ของ 

ภาพยนตร์ว่า	 ภาพยนตร์เป็นเคร่ืองให้ความบันเทิงและความรู้แก่ 

ชาวโลกอย่างยิ่ง	 เสียแต่ว่าผู้สร้างภาพยนตร์มุ่งรับใช้ประโยชน์จากการ

เงินมากกว่าประโยชน์จากความรู้	 และบทความได้รายงานว่า	 เหตุ 

นี้เองจึงมีการจัดประชุมผู ้แทนจากนานาประเทศถึง	 ๓๐	 ประเทศ	 

ทีก่รงุปารสีเมือ่เรว็	ๆ 	นี	้เพือ่หารอืกนัในการทีจ่ะให้ภาพยนตร์เตม็ไปด้วย 

สารประโยชน์	และยังมีความเห็นพ้องกันว่า	สมควรจะตั้งส�านักงานการ

ภาพยนตร์	เพือ่ให้ภาพยนตร์เป็นประโยชน์แก่มนษุย์ทกุรปูทกุนามในโลก

โดยทั่วกันด้วย	ส�านักงานการภาพยนตร์นี้นัยว่า	จะตั้งขึ้นที่เมืองเยเนวา	 

และอยู่ในความอุปถัมภ์ของสภาสันนิบาตชาติ

	 นี่แสดงว่า	อุดมการณ์ของการใช้ภาพยนตร์ให้เกิดปัญญา	ซึ่ง 

ก�าเนิดขึ้นพร้อมการก�าเนิดภาพยนตร์	ได้เติบโตเป็นวาระของโลกในการ 

ประชุมนานาชาติในอุปถัมภ์ของสภาสันนิบาตชาติเมื่อปี	 ๒๔๖๙	 ซึ่ง 

เข้าใจว่าองค์กรของสันนิบาตชาติที่ปารีสนั้น	 น่าจะหมายถึงคณะ

กรรมการเพ่ือความร่วมมือทางปัญญา	 ซึ่งหลังสงครามโลกครั้งท่ี	 ๒	 

ได้กลายเป็นองค์การยูเนสโกของสหประชาชาตินั่นเอง		

	 น่าศึกษาว่า	การประชุมครั้งนั้นมีผลเป็นรูปธรรมอย่างไร	แต่

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฉบบันี	้ขอน�าเสนอบทน�าของหนงัสอืพมิพ์ราย

วัน	 “พิมพ์ไทย”	 เม่ือ	 ๘๗	 ปีมาแล้ว	 เพ่ือคารวะและเชิดชูอุดมการณ์	

“ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา”	จงเจริญ	!

*** อ�ำนำจภำพยนตร์ในอนำคต ***

 สถำนมหรสพส�ำหรับหย่อนใจในยำมว่ำงของประชำชนใน 

จังหวัดพระนครน้ันมีอยู่มำกมำยหลำยพรรค์ แต่กำรมหรสพที่ออกหน้ำ 

ออกตำมำกที่สุด กระท�ำควำมบรรเทองเริงรมย์ให้แก่คนทุกวัยมำกที่สุด  

แลกำรมหรสพประเภทน้ีจะเจริญรุ่งโรจน์ต่อไปอีกชั่วกำลนำนไม่มีที่ 

สุด ฯลฯ น่ันคือ ภำพยนตร ์

 เรื่องคุณและโทษภำพยนตร์จะมีมำกน้อยเพียงใดไม่จ�ำเปน 

ต้องกล่ำวถึงเพรำะได้เคยมีหนังสือพิมพ์หลำยฉบับ เคยถกกันมำแล้ว 

จนเกือบเอือม พูดกันไปใช่จุดถึงที่สุด โดยหำตัวผู ้ชนะอันแท้จริงก็ 

หำมิได้  ฉะน้ันจะขอกล่ำวเพียงย่อ ๆ ว่ำ สิ่งใดที่ให้คุณ สิ่งนั้นก็ย่อม 

ให้โทษได้อุประมำได้ดังสิ่งใดที่ให้โทษ สิ่งน้ันก็อำจให้คุณแก่ผู้รู ้จัก 

ใช้ รู้จักประพฤติและท�ำ ฯลฯ ได้ดุจกัน

 ภำพยนตร์ได้เร่ิมมีข้ึนในประเทศสยำมค�ำนวณในรำว ๒๐  

ปี โดยประมำณ และค่อยเจริญแพร่หลำยเปนล�ำดับมำจนทุกวันนี้  

ดังจะเห็นได้จำกต�ำบลที่ชุมนุมชนแทบทุกหนทุกแห่ง มีโรงภำพยนตร์ 

ไปเปิดฉำยให้มหำชนชม ซึ่งเปนทำงพิสูจน์ได้ทำง ๑ ว่ำ มหำชน 

ส่วนมำกพอใจรับควำมบรรเทองจำกกำรชมภำพยนตร์ยิ่งกว่ำกำร 

ชมมหรสพประเภทอื่น เพรำะภำพยนตร์ไม่ท�ำควำมเบื่อหน่ำยให้ต่อ 

สำยตำ ภำพตลก, ภำพควำมกล้ำหำญอย่ำงเห็นจริงเห็นจัง, ภำพกำร

กีฬำและภำพภูมิประเทศอันงดงำม ฯลฯ เหล่ำน้ี เปนเครื่องดูดดื่มชวน 

เพลินอันสูงค่ำ กับไม่แต่จะท�ำควำมเพลิดเพลินฤำควำมรู้สึกสนุกกัน 

อยู่แต่ในระหว่ำงพวกเรำชำวไทย แม้แต่นำนำประเทศที่อยู่ในสภำพ 

อำรยะก็ยอมรับว่ำ ภำพยนตร์ได้กระท�ำควำมรื่นเริงให้แก่ชำวประเทศ 

น้ัน ๆ โดยทั่วกัน ด้วยควำมจริง, ภำพยนตร์เปนเครื่องบันเทำควำม 

ทุกข์โศกและควำมคับอกคับใจ ที่ด�ำเนินคู่เคียงไปกับชีวิตได้อย่ำงชงัด  

หำกจะเปนส่วนน้อยฤำชั่วครำว ก็ยังได้ชื่อว่ำได้ช่วยปลดเปลื้อง 

ฐำนะแห่งควำมตรมตรอมให้คลี่คลำยไปได้บ ้ำง มำตร์จะจัดว่ำ 

ภำพยนตร์เปนเสมือนดังมรรคคุเทศ ผู้จูงมนุสส์ไปสู่ควำมเริงรมย์ประกอบ

ไปด ้วยสำระประโยชน ์ส ่วน ๑ แล ้ว ก็ เปนอันพูดได ้ เต็มปำก 

ทีเดียว แต่มีข้อที่ควรคนึงอย่ำงหน่ึงว่ำ ในอันดับน้ีภำพยนตร์ยังขำด 

สิ่งส�ำคัญซึ่งจะท�ำประโยชน์ให้แก่มหำชนทั่วโลกอยู ่บำงประกำร  

๒



ภำพยนตร์เปนเครื่องบันเทำควำมทุกข์โศก

และควำมคับอกคับใจ

ที่ด�ำเนินคู่เคียงไปกับชีวิตได้อย่ำงชงัด

หำกจะเปนส่วนน้อยฤำชั่วครำว

ก็ยังได้ชื่อว่ำได้ช่วยปลดเปลื้องฐำนะแห่งควำมตรมตรอม

ให้คลี่คลำยไปได้บ้ำง

มำตร์จะจัดว่ำภำพยนตร์เปนเสมือนดังมรรคคุเทศ

ผู้จูงมนุสส์ไปสู่ควำมเริงรมย์

ประกอบไปด้วยสำระประโยชน์ส่วน ๑ แล้ว

ก็เปนอันพูดได้เต็มปำกทีเดียว

ทั้งนี้เพรำะผู้ที่ท�ำฟิล์มเจตนำเจำะจงแต่จะมุ่งรับใช้ประโยชน์ในกำรเงิน 

มำกกว่ำที่จะช่วยฟื้นควำมรู้สึกรื่นเริง กอปรแก่นสำรให้แก่ผู้ชม ถ้ำและ 

ผู ้ท�ำภำพยนตร์จะขวนขวำยในข้อบกพร่องให้มีควำมสมบูรณ์เปนล�่ำ 

เปนสันขึ้นยิ่งกว่ำนี้ แล้วประโยชน์ของผู้ท�ำและผู้ชมต่ำงก็จะพอกพูนเพ่ิม 

ขึ้นเปนทวีคูณทั้งสองฝ่ำย

 มนุสส์ทุกวัย นับต้ังแต่เด็กที่เดียงสำต่อกำรชมภำพยนตร์ ตลอด 

ไปจนถึงท่ำนผู้เฒ่ำซึ่งรอมฤตยูอยู ่ทุกขณะแล้ว อำจศึกษำควำมเปนไป 

ของโลกด้วยทำงชมภำพยนตร์ได้ดีกว่ำกำรศึกษำโดยต�ำหรับต�ำรำ ภำพที่ 

แสดงในจอนั่นแลเปนเครื่องสกิดตำสกิดใจให้ลืมหลงได้ยำก ด้วย 

ประกอบไปกับส่ิงที่ชวนให้เพลิน ฝังใจจ�ำอยู่เสมอ ชีวิตของนำนำสัตว์  

บุปผำชำติและรุกขชำติและประวัติกำลในอดีต ปรัตยุบันและอนำคต  

พงศำวดำร, ภูมิศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ฯลฯ ประเภทนี้  ภำพยนตร ์

สำมำรถส�ำแดงได้ชัดเจนดีกว่ำเครื่องฝึกฝนชนิดอื่น ไม่แต่เพียงเท่ำน้ี 

ภำพยนตร์ยังเปนบ่อแห่งแก่นสำรปลุกใจให้มหำชนในโลกตื่นขึ้นจำก 

ควำมหลับ ซึ่งเกิดจำกควำมทุกข์แลควำมมีสำยตำส้ัน  เปนเครื่องยังควำม 

ฉลำดไหวพริบ, มิตรภำพ, ควำมไม่ทะเลำะเบำะแว้ง ตลอดจนยัง 

สันติภำพระหว่ำงชำติและบุคคลชำติต่ำง ๆ  ในโลกให้สนิธสนมแน่นแฟ้น 

ย่ิงข้ึนเปนล�ำดับ

 อ�ำนำจส่วนใหญ่ของภำพยนตร์ที่แท้จริง คือควำมเริงรมย ์

และช่วยปลุกให้มนุสส์ตื่นจำกภวังค์แห่งกำรที่เคยเห็นโลกอันคับแคบ   

กล่ำวคือช่วยให้มีสำยตำยำวในเหตุกำรณ์ที่เรำไม่มีโอกำสจะได้พบเห็น  

ฯลฯ  ด้วยเหตุนี้แหละ จึงมีผู้แทนของนำนำประเทศ ๓๐ ประเทศ ได้เข้ำ 

ประชุมกันในกรุงปำรีสเมื่อเร็ว ๆ นี้  โดยมีเหตุผลหำรือกันและกันในกำร 

ที่จะให้ภำพยนตร์เต็มไปด้วยสำระประโยชน์อันแท้จริงโดยตลอด ทั้งน้ี 

ทั้งนั้นก็โดยประสงค ์จะให้ภำพยนตร ์เปนต�ำหรับช ่วยกำรศึกษำของ 

กุลบุตร์และธิดำ มีประโยชน์ยิ่งกว่ำที่เปนอยู่แล้วในเวลำนี้ จักได้เปน 

เสมือนเครื่องผูกพันดวงจิตต์ ให้ผู้ชมรู้สึกดูดดื่ม อันเปนประโยชน์ส�ำหรับ 

ตนของตนและประเทศอันเปนชำติภูมิ

 ในกำรประชุมนี้ คงควำมเห็นกันว่ำ ผู ้ท�ำภำพยนตร์ควรมี 

ควำมรู้ในวิชำกำรก่อสร้ำง วิชำประดับประดำควำมสรวยงำม และวิชำ 

วำดเขียนอย่ำงประณีตด้วย ฝ่ำยช่ำงเขียนฉำกภำพยนตร์และนักประพันธ ์

เรื่องส�ำหรับให้ภำพยนตร์แสดงนั้นก็ควรหำโอกำสศึกษำวิธีถ่ำยภำพและ 

ท�ำฟิล์มประกอบด้วยอีกแพนกหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อจะได้เขียนฉำกและผูกเรื่อง 

ให้เหมำะเจำะกับภำพยนตร์ อันน�ำออกฉำยให้มหำชนทัศนำ

 โรงเรียนกำรสอนวิชำแสดงภำพยนตร์นั้น เท่ำที่ปรำกฏว่ำ 

ได ้ ต้ังแล ้วและก�ำลัง เฟ ื ่ องฟูอยู ่ในบัดนี้ ก็ คือ โรงเรียนของบริษัท 

ภำพยนตร์ปำรำเมำท์ในคำลิฟอร์เนีย  นอกจำกนี้ยังไม่ปรำกฏ แต่หวังกัน 

ว่ำจะมีขึ้นอีกหลำยแห่ง ในเมื่อกำรประชุมได้กระท�ำผลให้เปนที่พึงใจต่อ

กันและกัน

 อนึ่ง กำรดนตรีในเวลำฉำยภำพยนตร์น้ัน ตำมทำงสังเกตเห็น 

ว่ำยังมิได้คิดอนุโลมให้ประกอบไปกับภำพที่ฉำยอยู่ในจอ หนทำงที่ดี 

เจ้ำหนำ้ที่ของโรงภำพยนตร์ควรจะบรรทึกลงในกระดำษ ส่งไปให้หัวหน้ำที่ 

นำยวงดนตรี แจ้งให้เขำทรำบเสียก่อนว่ำ ภำพยนตร์เรื่องน้ัน ม้วนนั้น เปน 

เรื่องโศก, เรื่องตลก, เรื่องกล้ำหำญ, ฯลฯ ขอให้ดนตรีบรรเลงประกอบ 

ภำพฉำยเปนโศก เปนตลก เปนกล้ำหำญ เสียด้วย หนทำงเหล่ำนี้จะเปน 

เครื่องเร้ำควำมตื่นเต้นดูดดื่มแก่ผู ้ชมผู้ฟังอีกมิใช่น้อยเลยโดยถ้ำจะลอง 

ปฏิบัติกันดู  อีกประกำรหน่ึง ต่ำงประเทศถือกันว่ำ ภำพยนตร์ท่ีอำจ 

น�ำควำมติฉินนินทำหรือดูหมิ่นชิงชังกันในระหว่ำงชำติลัทธิของกัน 

และกัน ก็มี หรือเรื่องที่ท�ำให้แสลงตำแสลงใจ ผิดลัทธิอันจะท�ำให้ควำม 

สัมพันธ์ระหว่ำงชำติและระหว่ำงบุคคลเสื่อมคลำย จนกลำยเปนควำมวิวำท 

บำดหมำงก็ดี  และเรื่องที่เกี่ยวกับกำรสงครำม ตลอดจนเรื่องที่ปรำศจำก 

เหตุผลที่บุคคลจริง ๆ จะกระท�ำไปให้ส�ำเร็จได้ก็ดี ฯลฯ เหล่ำนี้ไม่ควรจะ 

น�ำออกฉำยให้พลเมืองดูเลย  เพรำะผลที่จะได้รับในภำยหลังน้ัน อำจเปน 

ตรงกันกับควำมเจตนำดีไม่ได้

 เหตุผลที่ผู ้แทนของประเทศต่ำง ๆ ๓๐ ประเทศ ได้ประชุม 

กันดังกล่ำวมำแล้วน้ัน  ต่ำงมีควำมเห็นพ้องกันว่ำ สมควรจะตั้งส�ำนักงำน 

กำรภำพยนตร์ เพื่อให้ภำพยนตร์เปนประโยชน์แก่มนุสส์ทุกรูปทุกนำม 

ในโลกโดยทั่วกันด้วย  ส�ำนักงำนกำรภำพยนตร์น้ีนัยว่ำ จะตั้งขึ้นที่เมือง 

เยเนวำ  และอยู่ในควำมอุปถัมภ์ของสภำสันนิบำติชำติ

 ฉนั้นจึงเปนที่หวังกันได้ว่ำ ถ้ำส�ำนักงำนกำรภำพยนตร์น้ีตั้ง 

ข้ึนส�ำเร็จแล้ว  ภำพยนตร์ที่เคยให้แต่ควำมรื่นเริงแก่เรำเปนส่วนมำกนั้น  

ต่อไปก็จะให้ควำมรู ้อย่ำงวิเศษแก่เรำเพ่ิมข้ึนอีกสวนหน่ึง  ทั้งจะเปน 

เครื่องยังสันติภำพและสัมพันธไมตรีของนำนำชำติให้ถำวรอยู ่ชั่วกำล 

นำน โดยวิธีกำรหรืออ�ำนำจของภำพยนตร์อย่ำงใหม่น้ีด้วย

******
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จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

กิจกรรมเดือน

กิจกรรมเดือน

คณะบุคลากรจากสถาบันต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน ณ หอภาพยนตร์ 
๒๔ ตุลาคม	สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๒ พฤศจิกายน	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	องค์การมหาชน	
๑๓  พฤศจิกายน	คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๘ พฤศจิกายน สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
๒๐ ธันวาคม คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริก

ตุลาคม

พฤศจิกายน

หอภาพยนตร์ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้	ทีเค	พาร์ค
จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง	 สตรีเหล็ก ๒	 ในวันท่ี 
๒๐	ตุลาคม	และเรื่อง	หลวงตา	ในวันที่	๒๗	ตุลาคม	 
ณ	ห้องมนิเิธยีเตอร์	๑	อทุยานการเรยีนรู	้ทีเค	พาร์ค

หอภาพยนตร์	ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้	ทีเค	พาร์ค
จดัฉายภาพยนตร์เร่ือง	รักเอาอยู ่ในวนัที	่๓	พฤศจกิายน	
และเรื่อง ครูบ้านนอก	 ในวันที่	 ๑๐	พฤศจิกายน	ณ	
ห้องมินิเธียเตอร์	๑	อุทยานการเรียนรู้	ทีเค	พาร์ค	

หอภาพยนตร์ร่วมกบัออลแมก็กาซนี	ในโครงการเรยีน
รู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อภาพยนตร์	จัดฉายภาพยนตร์
เรื่อง	อินทรีทอง	 ในวันที่	 ๒๕	ตุลาคม	ณ	อาคารซีพี	
ทาวเวอร์

หอภาพยนตร์ร่วมกบัออลแมก็กาซนี	ในโครงการเรียน
รู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อภาพยนตร์	จัดฉายภาพยนตร์
เรื่อง	 โรงแรมผี ในวันที่	๒๙	พฤศจิกายน	ณ	อาคาร 
ซีพี	ทาวเวอร์

๒๗ ตุลาคม 
วันมรดกโสตทัศน์โลก	ประเทศไทย	ครั้งที่	๘	 

หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	พิพิธภัณฑ์และหอ 
จดหมายเหต	ุกรมประชาสมัพนัธ์	ส�านกัหอจดหมาย- 
เหตุแห่งชาติ	ศูนย์ข้อมูลทางโทรทัศน์ฝ่ายข่าวสถานี 
โทรทัศน์กองทัพบกช่อง	 ๗	 และสมาคมอนุรักษ์สื่อ 
โสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก	 
(SEAPAVAA)	ได้ก�าหนดจดังานวนัมรดกโสตทศัน์โลก 
ในปีนี้ภายใต้ชื่อ	“Saving Our AV Heritage for 
the Next Generation: อนุรักษ์มรดกโสตทัศน์ 
ของเราเพื่อคนรุ่นหลัง”

เริม่งานด้วยการเปิดเพลงสรรเสรญิพระบารม ี
จากเครื่องเล่นจานเสียง	โดย	อ.พฤฒิพล	ประชุมผล	 
เนื่องในโอกาสครบรอบ	 ๑๐๐	 ปี	 เนื้อร้องเพลง 
สรรเสริญพระบารมี	 และได้รับเกียรติจาก	 อัจฉรา	 
แข็งสาริกิจ	 ผู้อ�านวยการพิพิธภัณฑสถาน	 หอศิลป	 
ประธานกล่าวเปิดงานและเปิดป้ายหลักหมาย 
สถานที่ส�าคัญในประวัติศาสตร์สื่อโสตทัศน์ของชาติ	 
ซึ่งครั้งน้ีติดต้ังที่หอศิลป	 เจ้าฟ้า	 ซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง 
แรกเริ่มของหอภาพยนตร์เมื่อ	๒๙	ปีที่ผ่านมา	หลัง 
จากนั้นเข้าสู่การเสวนาในหัวข้อ	“Saving	Our	AV	 
Heritage	for	the	Next	Generation:	อนรุกัษ์มรดก 
โสตทัศน์ของเราเพื่อคนรุ่นหลัง”	 โดยเจ้าหน้าที่ชุด 
บุกเบิกหอภาพยนตร์แห่งชาติ	 ผศ.	 เพ็ญพรรณ	 
เจรญิพร	วลัลภา	ขวญัยนื	ศักดนิา	ฉตัรกุล	ณ	อยธุยา	 
สมชาต	ิบางแจ้ง	และ	ประสิทธ์ิ	ดศิีลปะกิจ	ท้ายสุด 
กบัการเดนิขบวนรณรงค์เพือ่การอนรุกัษ์สือ่โสตทศัน์ 
ในปีนี้

๕ พฤศจิกายน 
คณะผูส้งูอายจุากศนูย์การแพทย์กาญจนาภเิษก	 

มหาวิทยาลัยมหิดล	เข้าชมภาพยนตร์เรื่อง	Always 2  
ณ	โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	และในวนัเดยีวกนั	ชมรม 
ผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาการจัดการสังคมผู้สูงอายุ 
บางแค	จัดกิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่	เพื่อให้ผู้ 
สูงอายุได้รับความรู้	 และมีโอกาสร�าลึกถึงอดีตของ 
ภาพยนตร์ไทย	 โดยมี	 โดม	 สุขวงศ์	 ผู ้อ�านวยการ 
หอภาพยนตร์	 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ 
ภาพยนตร์ไทยในครั้งนี้ด้วย

๙ พฤศจิกายน 
กิจกรรมลานดารา	ในคร้ังนีไ้ด้รับเกยีรตจิาก	เอ็ม	

สุรศักดิ์	 วงษ์ไทย	 และ	 บิลลี่	 โอแกน	 สองหนุ่มใหญ่
ขวัญใจวัยรุ ่นในวันวาน	 กลับมาพบกันอีกคร้ังใน
กิจกรรมประทับรอยมือรอยเท้า	เป็นดาวดวงที่	๑๔๖	
และ	๑๔๗	บนลานดารา	 เปิดงานด้วยการฉาย	ฉลุย 
ผลงานสร้างชื่อของทั้งคู่ที่ยังคงเป็นอมตะในใจผู้ชม	
พร้อมกับร่วมพบปะพูดคุยภายในโรงภาพยนตร์ศรี- 
ศายาลา	โดยม	ีองัเคลิ	อดเิรก	วฏัลลีา	ผูก้�ากบัภาพยนตร์
เรื่อง	 ฉลุย มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับ 
เรือ่งราวของภาพยนตร์ทีท่ัง้คูแ่สดง	สร้างความประทบั 
ใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก		

๒๑ พฤศจิกายน 

หอภาพยนตร์ได้ต้อนรับคณะผู้ชนะการประกวด
หนังสั้น	 Cine	 65	 Short	 Film	 Competition	 จาก
ประเทศสิงคโปร์	 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	
โดยมีวิทยากรบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ซึ่งเสริมสร้าง
ความรูแ้ละความประทบัใจให้กบัคณะเยีย่มชมเป็นอย่าง
มาก

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 
เพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ ๙ 

ตัง้แต่วนัที	่๑๖	พฤศจกิายน	–	๑๕	ธนัวาคม	๒๕๕๖	 
หอภาพยนตร์	 จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร  ์
เพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	๙	ภายใต้หัวข้อ	 
“พลังงานที่ยั่งยืน”	 โดยจัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์	 
และกจิกรรมมากมาย	อาท	ินาฬิกาแดด	เกมต่อปีกผีเส้ือ	 
เพื่อมอบความรู้คู่ความบันเทิงให้กับผู้ร่วมเทศกาลได ้
สนุกสนานเพลิดเพลิน

๔



กิจกรรมเดือน
ธันวาคม

๒๓ พฤศจิกายน 
หอภาพยนตร์ร่วมกบัโครงการจัดตัง้กลุ่มอญัจาร	ี

จัดโปรแกรมพิเศษ	 ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง	 Our 
Marriages พร้อมพดูคยุกบัผูก้�ากบั	ณ	ห้องภาพยนตร์
สถาน	ชั้น	2	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	

๓๐ พฤศจิกายน 
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 

ศิลป์ พีระศรี ในภาพยนตร์ โดยมี	 อ.นิพนธ์	 ข�าวิไล	 
และ	 อ.วิจิตร	 อภิชาติเกรียงไกร	 จากส�านักวิจัย	 
ศิลป์	 พีระศรี	 และ	 โดม	 สุขวงศ์	 ผู ้อ�านวยการ 
หอภาพยนตร ์ 	 มาสนทนากันเกี่ยวกับประเด็น 
ภาพยนตร์เรื่อง	 [อาจารย์ศิลป์	พีระศรี]	ภาพยนตร์ที่ 
บันทึกท่วงท่าแห่งการท�างานศิลปะชิ้นที่มีอิทธิพล 
ต่อชีวิตของท่านมากท่ีสุดชิ้นหนึ่ง	 พร้อมกับผู้ชมที่มา 
ร่วมงาน	ณ	โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๐ ธันวาคม 
วันรัฐธรรมนูญ	หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมพิเศษ

ว ่าด ้วยการต ่อสู ้ เพื่อสิทธิ เสรีภาพของหนังไทย 
๑๔.๐๐	น.	จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง	เซ็นเซอร์ต้องตาย 
ภาพยนตร์สารคดีท่ีบอกเล่าถึงการต่อสู้ของผู้สร้าง	
“เชคสเปียร์ต้องตาย” ภาพยนตร์ซึ่งถูกห้ามฉายใน 
ราชอาณาจักรไทย	และในเวลา	๑๖.๓๐	น.	 เปิดการ 
สนทนาแบบเจาะลึกกับ	 มานิต	 ศรีวานิชภูมิ	 และ 
สมานรัชฎ์	 กาญจนะวณิชย์	 สองผู้สร้าง	“เชคสเปียร์
ต้องตาย”	 และ	 “เซ็นเซอร์ต้องตาย”	 ภายในโรง
ภาพยนตร์ศรีศาลายา

     

๓ ธันวาคม 
คณะผูส้งูอายจุากศนูย์การแพทย์กาญจนาภเิษก	

มหาวทิยาลยัมหดิล	เข้าชมภาพยนตร์เร่ือง	ลกูบ้าเทีย่ว
ล่าสุด	ณ	โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่อุตสาหกรรมภาพยนตร 
พัฒนาและเติบโตอยางกวางขวาง ดวยเปนถิ่นกําเนิด 
ของบริษัทผลิตฟลมยักษใหญ ซึ่งผลิตฟลมปอน 
อุตสาหกรรมภาพยนตรมืออาชีพ  อีกทั้งยังผลิตกลอง
และฟลมภาพยนตรขนาดเล็ก สําหรับมือสมัครเลน
จําพวกนักถายหนังบานอีกดวย ทําใหการถาย
ภาพยนตรแพรหลายไปทั่วโลกอยางสืบเนื่องยาวนาน 

	 ปัจจุบันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้พัฒนาเทคโนโลย ี
ไปอยูใ่นโลกของดจิทิลัเกอืบทัง้หมด	การถ่ายภาพยนตร์ด้วยฟิล์ม 
ก�าลังจะกลายเป็นต�านาน	 สิ่งที่เหลือไว้ข้างหลังคือ	 ฟิล์ม	 ม้วน 
เทปและสื่ออนาล็อกอื่น	ๆ	อีกจ�านวนมากมายมหาศาลที่ก�าลัง 
เสื่อมสภาพลงไปทุกวินาที
	 เมือ่วนัที	่๖-๙	พฤศจกิายน	๒๕๕๖	สมาคมนกัอนรุกัษ์ 
สื่อภาพเคลื่อนไหว	 (The	 Association	 of	Moving	 Image	 
Archivist-AMIA)	ได้จดัการประชมุประจ�าปีขึน้	ณ	เมอืงรชิมอนด์	 
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 บรรดานักอนุรักษ์สื่อภาพเคลื่อนไหว 
จากองค์กรต่าง	ๆ	ทั่วสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น	ๆ	ทั่วโลก	 
เดนิทางข้ามน�า้ข้ามทะเลไปเพือ่พบปะ	แลกเปลีย่นความคดิเหน็	 
และศึกษาเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่องค์กรต่าง	ๆ	มาน�าเสนอ
	 การประชมุจดัแบ่งเป็นหลากหลายหวัข้อย่อยเพือ่ให้ 
ผู้ร่วมประชุมได้เลือกฟังในหัวข้อที่ตนสนใจ	มีทั้งที่เกี่ยวข้องกับ 

การอนุรักษ์	 บูรณะสื่อโสตทัศน์ชนิดต่าง	 ๆ	 การบริหารจัดการ 
ฐานข้อมูล	การวางแผนอพยพสื่อ	ฯลฯ	บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จากหน่วยงาน	องค์กรต่าง	ๆ	ทั่วโลก	
	 ในวันแรกก่อนเริ่มเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ	 
ผู้จัดงานได้น�าผู้เข้าร่วมประชุมส่วนหนึ่งไปชมการท�างานของ	 
Packard	 Campus	 of	 the	 National	 Audio-Visual 
Conservation	Center,	Library	of	Congress	ตั้งอยู่ที่เมือง	 
Culpeper	 รัฐเวอร์จิเนีย	 ซึ่งเดิมเป็นอาคารหลบภัยใต้ดินท่ีมี 
ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหนา	 ๑	 ฟุต	 ใช้เก็บเงินส�ารองในช่วง 
สงครามเยน็จ�านวนหลายล้านดอลลาร์สหรฐั	ปัจจบุนัได้ปรบัปรงุ 
ให้เป็นห้องเย็นเก็บฟิล์มไนเตรท	 จ�านวน	๑๒๔	ห้อง	 และเป็น 
ห้องเก็บสื่ออื่น	 ๆ	 อีกจ�านวน	 ๓๕	 ห้อง	 สื่อโสตทัศน์จ�านวน 
มากกว่า	 ๖.๓	 ล้านชิ้น	 ซึ่งมีทั้งฟิล์มภาพเคลื่อนไหว	 เทปวิดีโอ	 
แผ่นเสียง	และสื่ออื่น	ๆ 	อีกมากมายหลากหลายชนิด	ถูกจัดเก็บ 
อยู่ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นท่ีพอเหมาะกับสื่อ 
แต่ละชนิด	 โดยผ่านตามขั้นตอนกระบวนการจัดหา	ซ่อมสงวน 
รักษา	จัดท�ารายการข้อมูล	และอนุรักษ์ตามมาตรฐานสากล
	 เทคโนโลยล่ีาสดุทีเ่กีย่วกบัการบรูณะและการอนรุกัษ์ 
สื่อภาพเคลื่อนไหวได้ถูกน�าเสนอใน	The	Reel	Thing	ซึ่งจัดขึ้น 
ที่	Byrd	Theatre	โรงภาพยนตร์ขนาด	๑,๒๐๐	ที่นั่ง	อายุเก่า 
แก่กว่า	 ๘๐	 ปี	 มีการน�าเสนอเครื่อง	 Torpedo	 VIX3	 หรือ 
เครื่องพิมพ์ฟิล์มขนาด	 ๓๕	 มิลลิเมตร	 ซึ่งมีขนาดและราคา 
ย่อมเยา	พัฒนาขึ้นโดย	Dino	Everett	และ	Victor	Virovac	 

สมาคมนักอนุรักษ์สื่อภาพเคลื่อนไหว
การประชุมใหญ่ประจ�าปี

๖

โดย	นุชนาถ	แสนศิริ



นอกจากนี	้Tom	Aschenbach	ผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 
ได้น�าเสนอซอฟต์แวร์ที่ท�าหน้าที่เหมือนเครื่องฉายฟิล์ม	Koda- 
color	 หรือฟิล์มเลนติคูลาร์	 (Lenticular	 Film)	 ซึ่งเป็นฟิล์ม	 
ขาว-ด�าชนิดพิเศษท่ีมีฐานของฟิล์มเป็นแถบร่องรอยนูนตาม 
ยาวท�าหน้าที่เหมือนเลนส์คร่ึงทรงกระบอก	 เมื่อฉายแสงผ่าน 
ฟิล์มชนิดนี้ด้วยเครื่องฉายที่มีเลนส์สามสีติดตั้งไว้จะท�าให้เกิด 
ภาพสขีึน้		ซึง่จะมปัีญหาในเรือ่งการจดัฉายเนือ่งจากเป็นฟิล์มที ่
ไม่ค่อยแพร่หลายมากนกัและต้องใช้เครือ่งฉายเฉพาะ	แต่ปัญหา 
ดงักล่าวสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์นีร่้วมกบัไฟล์ดจิทิลั 
ที่สแกนมาจากฟิล์มเลนติคูลาร์	 ไม่เพียงแต่จะท�าให้ฟิล์มที่ดู 
เหมอืนจะเป็นฟิล์มขาว-ด�ากลบัมสีปีรากฏขึน้	แต่ยงัสามารถปรบั
แก้ปัญหาภาพที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของฟิล์มได้อีกด้วย
	 นอกจากนี้ยังมีการประชุมย่อยในกลุ่ม	Magnetic	 
Tape	 Crisis	 Committee	 ซึ่งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะ 
เก่ียวกบัวกิฤตขิองส่ือท่ีเป็นเทปแม่เหลก็ในปัจจบัุน	เทปแม่เหลก็	 
เช่น	เทปวีเอชเอส	เทปเบต้า	เทปยูเมติก	ฯลฯ	เป็นอีกสื่อหนึ่งที่ 
ล้าสมัย	 แทบจะหาเครื่องเล่นไม่ได้	 ยังไม่รวมถึงการซ่อมแซม 
เครือ่งเล่น	การเส่ือมสภาพของเทปและอืน่	ๆ 	อกีมากมาย	ปัญหา 
ต่าง	ๆ 	เหล่านีไ้ด้ถกูหยบิยกขึน้มาพดูคยุเพือ่หาทางแก้ไขในระยะ 
ยาว	 ผู้ร่วมประชุมได้เสนอแนะให้กลุ่มท�าข้อมูลวิธีการจ�าแนก 
เทปแม่เหล็กชนิดต่าง	ๆ	และวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเทปแม่เหล็ก 
เผยแพร่สู่สาธารณะ	เพือ่ให้คนทัว่ไปได้รูจ้กักบัเทปแม่เหลก็อย่าง 
ถูกต้อง	รู้จักวิธีแปลงสัญญาณและเก็บรักษาได้ดีขึ้น	และจัดตั้ง 
กลุม่เครอืข่ายออนไลน์ทีจ่ะรวบรวมผูเ้ชีย่วชาญด้านเทปแม่เหลก็ 
จากทั่วโลกมาตอบข้อสงสัยของสมาชิกในกลุ่ม
	 กิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่งคือ	 Local	Digi- 
tization	 Project	 ซึ่งจัดขึ้นที่	 Art	 Gallery,	 University	 of	 
Richmond	 Downtown	 ไม่ไกลจากสถานที่จัดประชุมนัก 

สมาคมนักอนุรักษ์สื่อภาพเคลื่อนไหว
การประชุมใหญ่ประจ�าปี

กลุ่ม	 Center	 for	 Home	Movies	 	 ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์	 www.
centerforhomemovies.org	 ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้ผู้คน 
ทัว่ไปได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการเกบ็รกัษาหนงับ้านไว้ให้ 
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่รุ่นลูกรุ่นหลาน	ได้น�าอุปกรณ์แปลง 
สัญญาณฟิล์มขนาด	๘	มิลลิเมตร	และ	๑๖	มิลลิเมตร	รวมถึง 
อปุกรณ์ตรวจสภาพเบือ้งต้นมาให้บรกิารแก่ผูร่้วมงานทีน่�าฟิล์ม 
หนังบ้านของตนมาแปลงสัญญาณโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด	 ๆ	 
นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่คอยแนะน�าวิธีการเก็บรักษาฟิล์มและ 
ดูแลรักษาเครื่องฉายหนังอย่างเป็นกันเองอีกด้วย	
	 ด้วยความร่วมมือร่วมใจในการจัดการประชุมของ 
เจา้หน้าทีแ่ละอาสาสมคัรของ	AMIA	ในครัง้นี้	ท�าใหก้ารประชมุ 
เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์แก่นักอนุรักษ์สื่อภาพ 
เคลื่อนไหวอย่างแท้จริง	 การประชุมมิได้จบแค่เพียงวันที่	 ๙	 
พฤศจกิายน	หากแต่เป็นจดุเริม่ต้นของเครอืข่ายนกัอนุรกัษ์ทีจ่ะ 
ช่วยกันเพิ่มพูนความรู้	แก้ไขปัญหา	และเผยแพร่องค์ความรู้ที่มี 
ส่งต่อไปถึงสาธารณชนเพื่อให้สื่อภาพเคลื่อนไหวได้รับการเก็บ 
รักษาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกต่อไป

๗

ภาพใหญ่ The	Reel	Thing
๑ และ ๒
ชมการท�างานของ	Packard	
Campus	of	the	National	
Audio-Visual	Conservation	
Center
๓	บรรยากาศในห้องสัมมนา
๔ Caroline	Frick	
ประธานสมาคมนักอนุรักษ์
สื่อภาพเคลื่อนไหว
๕	Local	Digitization	Project
๖ ประชุมกลุ่มย่อย

๑

๒

๓

๕ ๖
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	 ในการอบรมครั้งนี้	 มีผู้เข้าร่วม	 ๔๐	 คน	 จากหลากหลาย
ประเทศ	ไม่ว่าจะเป็น	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	พม่า	ไต้หวัน	 
ฮ่องกง	นิวซีแลนด์	และ	สิงคโปร์	โดยมีเนื้อหาการอบรมทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ	 ซึ่งโดยภาคทฤษฎีจะครอบคลุมประเด็นหลักแนวคิด 
ของการบรูณะภาพยนตร์ขัน้ตอนการท�างานและกรณศีกึษา	โดยมรีาย
ละเอียดสังเขปตามล�าดับดังนี้

Restoration Workflow 
โดย	Davide	Pozzi	ผู้อ�านวยการของแล็บ	L’Immagine	Ritrovata	
เนือ้หาบรรยายจะเป็นภาพรวมของขัน้ตอนการบรูณะภาพยนตร์	โดย
ลงรายละเอียดให้เห็นความส�าคัญ	แนวคิด	เทคนิค	และกระบวนการ
ของแต่ละขั้นตอน	 ซึ่งคล้ายเป็นการแนะน�าภาพรวมของการอบรมนี้
ไปด้วย

World Cinema Foundation 
โดย	Cecilia	Ceniarelli	เจ้าหน้าที่จากหอภาพยนตร์เมืองโบโลญญา
และที่ปรึกษาของ	World	Cinema	Foundation	ที่แนะน�า	World	
Cinema	Foundation	ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ริเริ่มโดย	Martin	Scorsese	ผู้
ก�ากบัภาพยนตร์ชือ่ดงั	เพือ่จะบรูณะภาพยนตร์ส�าคญัทัว่โลกทีเ่สีย่งต่อ
การสูญเสียหากไม่ได้รับการบูรณะ					

Film Identification
โดย	Ariane	Baudat	เจ้าหน้าที่ของแล็บ	L’Immagine	Ritrovata	ซึ่ง
บรรยายเรื่องข้อมูลส�าคัญ	ๆ 	ที่เราสามารถได้จากการตรวจฟิล์ม	ไม่ว่า
จะเป็น	ฐานฟิล์ม	ขนาดของฟิล์ม	อัตราส่วนภาพ	ชนิดของฟิล์ม	ปีที่
ผลิต	และตรวจเช็คสภาพฟิล์มเบื้องต้น

Film Restoration

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

School Asiaระหวางวันที่ ๑๘-๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผานมา 
หอภาพยนตร (องคการมหาชน) ไดสงเจาหนาที่ ๓ ทาน คือ 
นายสัณหชัย โชติรสเศรณี นายสมเกียรติ เตชนิธิวัฒนา 
และ นายเอกรัฐ ฉัตรมงคล ไปเขารวมฝกอบรมการบูรณะ
ฟลมภาพยนตร Film Restoration School Asia 
ซึ่งจัดโดยทีมงานของ L’Immagine Ritrovata 
(แล็บบูรณะฟลมภาพยนตรเลื่องชื่อในประเทศอิตาลี) 
รวมกับ Fondazione Cineteca di Bologna  
(หอภาพยนตรเมืองโบโลญญา) และ World Cinema 
Foundation โดยพิพิธภัณฑแหงชาติสิงคโปรเปน
เจาภาพหลักและเปนเจาของสถานที่ในการฝกอบรมครั้งนี้    

โดย	สัณห์ชัย	โชติรสเศรณี	

สมเกียรติ	เตชนิธิวัฒนา	และ	เอกรัฐ	ฉัตรมงคล

๘



กรณีศึกษา : 
การบรูณะภาพยนตร์เรือ่ง	Lewat Djam Malam (After the Curfew) 
ภาพยนตร์จากประเทศอินโดนีเซีย	ก�ากับโดย	Usmar	Ismail	ออกฉาย
ปี	 ๒๔๙๗	 โดยมีตัวแทนของผู้เกี่ยวข้องกับการบูรณะภาพยนตร์เรื่องนี ้
อันได้แก่	Friends	of	Sinematek	คือกลุ่มคนที่สนับสนุนหอภาพยนตร์
ของอนิโดนเีซยี	พพิธิภณัฑ์นานาชาตสิงิคโปร์ในฐานะตวักลางการตดิต่อ
และหาทุน	World	Cinema	Foundation	ที่ให้ทุนสนับสนุนการบูรณะ	 
และ	L’Immagine	Ritrovata	ซึ่งเป็นแล็บที่บูรณะภาพยนตร์เรื่องนี้

Why Should We Restore Film? 
โดย	 Gian	 Luca	 Farinelli	 ผู้อ�านวยการของหอภาพยนตร์โบโลญญา	
บรรยายถึงประวัติศาสตร์	 หลักคิดพ้ืนฐาน	 และความส�าคัญของการ
บูรณะภาพยนตร์	 ซึ่งไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่ภาพยนตร์เล่าเร่ืองที่มีช่ือเสียง
เท่านั้น	แต่ยังรวมถึงภาพยนตร์ข่าว	ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์อีกด้วย

Film Scanning Strategies  
โดย	 Sibylle	 Maier	 เจ้าหน้าที่จากบริษัท	 ARRI	 ซึ่งพูดถึงขั้นตอน	
กระบวนการ	 รวมไปถึงด้านเทคนิคของการสแกนฟิล์มภาพยนตร์	 และ
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของฟิล์มที่ไม่สมบูรณ์ในขั้นตอนนี้

Restoration Workflow and Lab Infrastructure 
โดย	Emanuele	Vissani	เจ้าหน้าที่ของแล็บ	L’Immagine	Ritrovata	 
จะเป็นการบรรยายเชงิเทคนคิของแต่ละขัน้ตอนในการบรูณะภาพยนตร์	
โดยเน้นทีก่ารเชือ่มโยงของแต่ละขัน้ตอน	ซึง่ท�าให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมเห็นขัน้
ตอนการบูรณะภาพยนตร์ที่แล็บ	L’Immagine	Ritrovata	ใช้

กรณีศึกษา : 
การบูรณะภาพยนตร์เรื่อง	Lawrence of Arabia และ Taxi Driver 
ซึ่งเป็นภาพยนตร์ชื่อดังของฮอลลีวูด	 ที่ทางบริษัทเจ้าของภาพยนตร์ 
ต้องการบูรณะเพื่อออกเผยแพร่	 Davide	 Pozzi	 ได้เล่าถึงเทคนิคการ
บูรณะและปัญหาที่เกิดจากฟิล์มของภาพยนตร์ทั้งสองเรื่อง

Manila in the Claw of Light : 
A Case Study in Film Restoration Management  
โดย	Benedict	Olgado	ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์แห่งชาติฟิลิปปินส์	 
ซึง่บรรยายถงึหลกัคดิในมมุของฝ่ายบรหิารในการบรูณะภาพยนตร์	การ
ประสานงาน	ปัญหาที่ต้องเผชิญ	โดยใช้กรณีศึกษาเรื่อง	Manila	in	the	 
Claw	of	Light	ผลงานการก�ากับของ	Lino	Brocka	ผู้ก�ากับชื่อดังของ
ฟิลิปปินส์

16 mm. Restoration : 
Case of Mysterious Object at Noon 
โดย	อภิชาติพงศ์	วีระเศรษฐกุล	ได้บรรยายถึงการบูรณะภาพยนตร์เรื่อง 
ยาวเรื่องแรกของเขา	Mysterious Object at Noon	ซึ่งถือเป็นกรณี 
ศึกษาที่น่าสนใจมาก	 เนื่องจากต้นฉบับของภาพยนตร์เร่ืองน้ีเป็นฟิล์ม	
๑๖	มม.	แต่ฟิล์มที่เหลืออยู่ในสภาพสมบูรณ์พอที่จะบูรณะ	คือฟิล์ม	๓๕	
มม.	ที่ถูกขยายขึ้นจากต้นฉบับ

Film Archives in Asia 
เป็นการสัมมนาโดย	 Karen	 Chan	 จาก	 Asian	 Film	 Archives, 
Benedict	 Olgado	 และ	 ชลิดา	 เอื้อบ�ารุงจิต	 รองผู้อ�านวยการหอ 
ภาพยนตร์	ซึ่งแต่ละท่านบอกเล่าถึงแนวคิดที่มีต่อการบูรณะภาพยนตร์ 
ของแต่ละหน่วยงาน	 รวมทั้งการอธิบายถึงเนื้องานจริง	 ๆ	 ของหอ 
ภาพยนตร์ในแต่ละที	่ตัง้แต่การจดัหา	ซ่อมสงวนรกัษา	การท�าข้อมลู	การ 
ให้บริการ	ซึ่งการบูรณะภาพยนตร์เป็นเพียงส่วนงานหนึ่งในอีกหลาย	ๆ	
งานที่หอภาพยนตร์ต้องด�าเนินการ	

	 ส่วนภาคปฏิบัติผู้อบรมจะถูกแบ่งเป็น	 ๕	 กลุ่ม	 และเวียนไป
ตามเนื้องานต่าง	 ๆ	 แต่ละขั้นตอนการท�างานบูรณะภาพยนตร์จนจบ 
กระบวนการ	 ซึ่งมีอยู่	 ๑๐	 ฐาน	 แต่ละฐานก็จะมีเจ้าหน้าที่ของแล็บ	
L’Immagine	Ritrovata	ที่รับผิดชอบในเนื้องานนั้น	ๆ	 เป็นผู้บรรยาย	
โดยมีรายละเอียดดังนี้

Film Comparing  
ซึง่เป็นขัน้ตอนแรกสดุ	คอื	การเปรยีบเทยีบความสมบรูณ์ของฟิล์มแต่ละ 
ชุด	 ว่าชุดไหนมีความสมบูรณ์มากที่สุด	 แต่จะเน้นความส�าคัญที่ฟิล์ม
ต้นฉบับมากที่สุด	(Original		Camera		Negative)	หากมีภาพหรือเสียง 
ในส่วนไหนทีข่าดหายไปกจ็ะใช้ฟิล์มชดุล�าดบัต่อไปมาเทยีบทดแทน	โดย 
จะมีการบันทึกข้อมูลต่าง	 ๆ	 ของแต่ละชุดเป็นแบบฉากต่อฉาก	 (Shot	 
by	Shot)	เมื่อได้ชุดที่ต้องการแล้วก็จะส่งไปตรวจซ่อม

Film Repair 
เป็นการซ่อมแซมฟิล์มทีม่คีวามเสยีหายทางกายภาพ	เริม่ตัง้แต่การตรวจ
สภาพฟิล์มตัง้แต่ต้นม้วนจนถงึท้ายม้วน	หากฟิล์มม้วนนัน้มคีวามเสยีหาย
ทางกายภาพ	เช่น	ฟิล์มขาด	รูหนามเตยช�ารุด	หรือเทปที่ติดมากับฟิล์ม
เสื่อมสภาพ	ก็ต้องซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งไปสแกนฟิล์ม

Film Scan 
จะน�าฟิล์มที่ซ่อมแซมเสร็จมาสแกน	 โดยในช่วงของการสแกนน้ีจะต้อง 
ระวังไม่ให้ฟิล์มที่เก่าฉีกขาด	 ส่วนใหญ่จึงเลือกความเร็วที่ช้าที่สุด	 และ 
เลือกขนาดไฟล์ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการ	 นอกจากนี	้
เครื่องสแกนบางเครื่องที่มี	 Wet	 Gate	 และระบบยิงอินฟราเรด	 จะ 
สามารถช่วงแก้ไขปัญหารอยขีดข่วนเล็กน้อยและจุดฝุ่นต่าง	 ๆ	 ได้บ้าง	
ตามล�าดบั	เมือ่สแกนเสร็จจะได้ไฟล์ประเภท	DPX	(การสแกนจะแยกกนั
ระหว่างภาพกับเสียง)	16 mm. Restoration

Case of Mysterious Object at Noon>> ๙



Digital Restoration 
ขั้นตอนนี้จะน�าไฟล์	DPX	เข้ามาปรับแก้ไขในคอมพิวเตอร์	การปรับแก้ 
ส�าหรับการอนุรกัษจ์ะตอ้งยึดเอาต้นฉบับเป็นหลกั	เนื่องจากการปรบัแก้
นี้จะมีหลายขั้นตอน	 ในการอบรมครั้งนี้	 จึงแบ่งเป็น	 ๓	 ฐาน	 ซึ่งจะเริ่ม
ตั้งแต่การลดความสั่นไหวของภาพ	 และแก้ไขสีในเบื้องต้น	 ลบรอยฝุ่น	
รอยขีดข่วน	 เชื้อรา	 คราบสกปรก	 รอยเทป	 ปรับเพิ่มลดเกรนภาพ	 
ปรับความคมชัด	เป็นต้น		

Colour Correction 
เป็นการปรับแก้ไขสีของภาพให้สมบูรณ์	 และเหมือนต้นฉบับมากท่ีสุด 
เท่าที่เป็นไปได้	 แต่หากฟิล์มที่ท�ามีสีที่จางมาก	 หรือเร่ิมแดงมากไป 
ไฟล์	 DPX	 จะถูกส่งมาปรับแก้สีก่อน	 แล้วจึงน�าไปเข้าขั้นตอน	 Digital 
Restoration

Sound Restoration 
ซึ่งมีอยู่	๒	ฐาน	การปรับแก้ไขเสียง	เช่น	ลบเสียงรบกวน	(Noise)	ปรับ 
ความคมชดัของเสยีง	และปรบัเสยีงให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม	ความยาก 
ของข้ันตอนนี้คือ	 เทคโนโลยีด้านเสียงในแต่ละยุคสมัยจะไม่เหมือนกัน	
ท�าให้ผูท้ีป่รบัแก้เสยีงจ�าเป็นต้องมคีวามรูว่้าเสยีงในภาพยนตร์ในยคุสมยั 
ต่าง	ๆ	มีความแตกต่างกันอย่างไร

Film Mastering 
เป็นขัน้ตอนสดุท้าย	เพือ่การตรวจสอบความสมบรูณ์ของไฟล์ภาพยนตร์
ทั้งหมด	 ว่ามีส่วนไหนที่ยังต้องมีการปรับแก้ไขอีก	 ถ้ามีก็ต้องส่งกลับไป
แก้ไขยังส่วนงานที่รับผิดชอบนั้น	ๆ	เมื่องานเสร็จสิ้นทั้งหมด	ก็ประมวล
ผลออกมาเป็นไฟล์ที่ต้องการ	เพื่อให้เหมาะกับการน�าไปใช้ต่อไป	
	 นอกจากการอบรมแล้ว	ในช่วงค�า่ของแต่ละวนัยงัมกีารจดัฉาย 
ภาพยนตร์ที่ได้รับการบูรณะด้วยระบบดิจิทัล	 ซึ่งจะเป็นผลงานที่ได้ถูก 
กล่าวถึงในระหว่างการอบรม	 โดยมีภาพยนตร์ไทย	 ๒	 เรื่อง	 ได้แก่ 
เรือนแพ	และ	Mysterious Object at Noon 
	 ถึงแม้ว่าฟิล์มภาพยนตร์จะยังถือเป็นสื่อที่ใช้ในการอนุรักษ์ที่
มีความคงทนมากที่สุด	แต่หอภาพยนตร์และบริษัทภาพยนตร์ต่าง	ๆ	ก็
ไม่สามารถปฏิเสธการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลได้	ซึ่งการอบรมครั้งนี้
ได้แสดงให้ผู้อบรมเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งน้ี	
สามารถน�ามาใช้ในการบรูณะภาพยนตร์ได้อย่างไรบ้าง	ซึง่ผูเ้ข้าร่วมอบรม
ทุกคนต่างมุ่งหวังว่าความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้	 จะสามารถน�าไป 
ต่อยอดให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่องานและหน่วยงานของแต่ละคนได้เป็น 
อย่างดี				

Film Comparing>> Film Repair>>
Film Scan>> Digital Restoration>>



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

นอกจากที่ศาลายา ซึ่งชาวกรุงหลายคนมักบนวาไกล
แสนไกล หอภาพยนตรยังมีพื้นที่ใหบริการอีกแหงหนึ่ง 
ซึ่งอยูใจกลางเมืองหลวง นั่นคือ หองภาพยนตรสถาน 
ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
 
แม้อาจจะดูเล็กกะทัดรัดไปนิด	 หากเทียบกับบ้านหลังใหญ่ที ่

ศาลายา	แต่ที่นี่ก็อัดแน่นไปด้วยการให้บริการที่หลากหลาย	เป็น 

ทัง้ร้านขายของท่ีระลกึ	แหล่งค้นคว้าข้อมลู	และห้องฉายภาพยนตร์

	 จดหมายข่าวหอภาพยนตร์	 ฉบับน้ีเราพาผู้อ่านมาพูด 

คุยกับ	สุทธิกานต์ พัฒนพงศ์ศรี เจ้าหน้าที่ประจ�าร้าน	ซึ่งจะมา 

แนะน�าห้องภาพยนตร์สถานให้ผูท้ีย่งัไม่เคยมาเยีย่มเยยีนได้รูจ้กักนั

ที่นี่มีการใหบริการอะไรบาง
	 มีจ�าหน่ายของที่ระลึก	 และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

หอภาพยนตร์	 มีคอมพิวเตอร์ส�าหรับสืบค้นข้อมูล	 และรับชม 

ภาพยนตร์ทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกของชาตใินปี	๒๕๕๔- 

๒๕๕๕		ปีละ	๒๕	เรื่อง	ส่วนของปี	๒๕๕๖	นี้	เพิ่งมีการประกาศ 

ผลไปเมื่อเดือนตุลาคม	 จึงอยู่ระหว่างด�าเนินการเพื่อสามารถให้

บริการได้	 นอกจากน้ี	 ยังมีห้องฉายภาพยนตร์	 ซ่ึงจะจัดฉายใน 

ทุกวันอังคาร	และพฤหัสบดี	 เวลา	๑๘.๐๐	น.	โดยโปรแกรมภาพยนตร์จะ

เปลี่ยนไปทุกเดือน	 รวมทั้งมีกิจกรรมของหอภาพยนตร์	 เช่น	 ภาพยนตร์

สนทนา	หรือกิจกรรมของกลุ่มอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์	แวะเวียนมา

จัดที่นี่อยู่เสมอ	ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์	

ผูมาใชบริการสวนใหญเปนใคร
	 ประชาชน	 นิสิต	 นักศึกษา	 นักท่องเที่ยวหลากหลายทั้งคนไทย 

และต่างชาติ	ถ้าพูดเฉพาะส่วนการฉายหนังก็จะขึ้นอยู่กับโปรแกรมฉาย	ถ้า 

เป็นหนงัไทยกจ็ะมกีลุม่แฟนประจ�า	ถ้าเป็นหนงัต่างประเทศกข็ึน้อยูก่บัหนงั 

ว่าเป็นหนังประเทศไหน	 ส่วนมากหนังเยอรมันคนจะมาดูเยอะ	 บางรอบมี 

ปัญหาทางด้านสถานที	่เช่น	เก้าอีน้ัง่ไม่เพยีงพอต่อจ�านวนผูช้ม	เรากจ็ดัเก้าอี ้

เสริมเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับชมทุกท่าน	

	 เนือ่งจากทีน่ีไ่ม่เสยีค่าใช้จ่ายในการชม	และเปิดต้อนรบัประชาชน

ทุกระดับ	ผู้ชมจึงมีหลากหลายจริง	ๆ	และมีบุคลิกแตกต่างกัน	เช่น	บางคน

อาจชอบพูดคุยเสียงดังระหว่างท่ีหนังฉายทั้งที่มาคนเดียวและมากับเพื่อน	

บางคนมกีลิน่แปลก	ๆ 	บ้างกช็อบหอบสมัภาระมามาก	ๆ 	หรอืทิง้ขยะเกลือ่น

ไว้ที่พื้น	กรณีอย่างนี้	 เราซึ่งเป็นผู้ให้บริการจ�าเป็นที่จะต้องพูดคุย	ท�าความ

เข้าใจและบางทีถึงกับต้องขอร้องตักเตือน	 แต่ถ้าไม่จ�าเป็นจริง	 ๆ	 ก็จะไม่ 

ถึงขั้นเชิญออก	 เพราะเราเองก็ล�าบากใจ	 ใจจริงเรายินดีเปิดให้บริการแก ่

ทุกท่าน	แต่ก็จ�าเป็นต้องค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ชมส่วนรวมด้วย

เสียงตอบรับจากผูใชบริการ
	 ก็มีทั้งค�าชมและค�าติ		คนที่เขาอยู่ไกลจากศาลายา		ก็ดีใจที่ได้มา 

ดูหนังสะดวกขึ้น	 แต่บางคนเขาก็ติเรื่องของเวลาในการฉายหนัง	 บางคนก็ 

บอกว่าช้าเกนิไป	บางคนกบ็อกให้ฉายเรว็กว่านี	้หรอืท�าไมฉายแค่	๒	วนั	(วนั 

อังคารกับวันพฤหัสบดี)	 ท�าไมไม่ฉายวันเสาร์-อาทิตย์	 เราเองเป็นเพียงผู้ให้ 

บรกิารจดัฉาย	กไ็ด้แต่รบัฟังปัญหา	และน�ามาแจ้งให้ผูท้ีม่หีน้าทีจ่ดัโปรแกรม 

ฉายได้รับทราบ	

	 แต่โดยรวมกถ็อืว่ามกีระแสตอบรบัทีด่	ีเพราะมผีูช้มมาไม่เคยขาด	 

บางรอบมีผู้ชมมาเยอะ	 จนเก้าอี้นั่งไม่เพียงพอ	 จากปรกติเรารองรับได้ 

ประมาณ		๒๐	ที่นั่ง	 เราก็พร้อมจะจัดเก้าอี้เสริมเพิ่มเป็น	๓๐–๔๐	ที่นั่ง	 

เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับชมทุกท่าน	 ก่อนหน้านี้	 เก้าอี้นั่งเราเป็นเก้าอี้ 

โรงหนังเก่า	หลายคนที่ไม่เคยเห็นก็ชื่นชอบสนใจ	แต่มันค่อนข้างใหญ่	จุ 

คนได้น้อย	 และท�าให้ปรับพื้นที่ส�าหรับจัดกิจกรรมได้ล�าบาก	 เราจึง

เปลี่ยนมาใช้เป็นเก้าอี้เบาะ	เพื่อให้รองรับผู้ใช้บริการได้มากกว่าเดิม	

แหล่งให้บริการส�าหรับคนเมืองกรุง

๑๑

โดย	กองบรรณาธิการ



เมื่อวันอาทิตยที่ ๒๗ ตุลาคมที่ผานมา คณะกรรมการ
จัดงานวันมรดกโสตทัศนโลกประเทศไทย ไดรวมกันจัดงาน
วันมรดกโสตทัศนโลก ประเทศไทย ครั้งที่ ๘ ขึ้น 
ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป ถนนเจาฟา 
โดยมีกิจกรรมสําคัญคือ การติดตั้งปายหลักหมาย 
ณ สถานที่แหงนี้ เพื่อแสดงใหเห็นวาพื้นที่สวนหนึ่งของที่นี่ 
เคยเปนที่ตั้งของหอภาพยนตรแหงชาติ 
ปจจุบันคือ หอภาพยนตร (องคการมหาชน) หนวยงาน
อนุรักษภาพยนตรของชาติแหงแรกและแหงเดียวของไทย

	 นอกจากติดตั้งป้ายหลักหมาย	ผ.ศ. เพ็ญพรรณ เจริญพร  

อดีตหัวหน้าโครงการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติ	 ศักดินา ฉัตรกุล ณ  

อยุธยา สมชาติ บางแจ้ง และประสิทธิ์ ดีศิลปกิจ	อดีตลูกจ้างชั่วคราว 

ชดุแรกของโครงการฯ	ยงัได้ให้เกยีรตร่ิวมเสวนาถงึบรรยากาศการท�างาน 

ของหอภาพยนตร์แห่งชาติในช่วงตั้งต้น	 เนื่องในวาระการก้าวเข้าสู่ปีที่	 

๓๐	ของหอภาพยนตร์ภายใต้หัวข้อ	“Saving Our AV Heritage for  

the Next Generation: อนุรักษ์มรดกโสตทัศน์ของเราเพื่อคนรุ่น

หลัง”	อันเป็นค�าขวัญของวันมรดกโสตทัศน์	ประเทศไทย	ประจ�าปีนี้

  จุดเริ่มตนของหอภาพยนตร  
	 ผ.ศ.	 เพ็ญพรรณ	 เจริญพร	 กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการจัดตั้ง 

หอภาพยนตร์	ณ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	หอศิลป	ถนนเจ้าฟ้า	ว่าเกิด 

ขึ้นเมื่อ	โดม	สุขวงศ์	ได้เข้ามาหา	วัลลภา	ขวัญยืน	หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ใน 

ขณะนั้น	 เพื่อขอใช้พื้นที่ร้างด้านหลังหอศิลปเป็นที่ตั้งของหอภาพยนตร์	 

วลัลภาจงึท�าเร่ืองไปยงั	จริา	จงกล	ผูอ้�านวยการกองพพิธิภณัฑสถานแห่ง 

ชาติในขณะนั้น	 ซึ่งเห็นชอบให้ตั้งเป็นโครงการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่ง 

ชาต	ิโดยทีต่นซึง่เป็นหวัหน้าโครงการพพิธ์ิภณัฑสถานแห่งชาติใหม่	ได้รบั 

การชักชวนจากจิรา	จงกล	ให้มาเป็นหัวหน้าโครงการนี้

 “ดิฉันเป็นประเภทชอบลอง ก็อยากจะลองดูว่ามันเป็นยังไง  

เลยบอกได้ค่ะ ทิ้งงานที่เราไปเรียนมาทางด้านพิพิธภัณฑ์ มาท�าเป็น 

หัวหน้าโครงการที่นี่ ตอนนั้นมีอยู่ ๔-๕ คน มีดิฉันคนเดียวได้เปรียบ 

คนอื่นเพราะเป็นข้าราชการ คนอื่นรวมทั้งคุณโดมด้วย ไม่มีใครจ่ายเงิน 

เดอืน ไม่มรีายรบัอะไรทัง้นัน้ กม็าช่วยกนัปัดกวาดเชด็ถอูาคารต่าง ๆ  แล้ว 

กใ็ช้งบประมาณทีเ่ราท�าประเภทหาเอา จดักจิกรรมต่าง ๆ  หาเอา หาเงนิ 

ทุกอย่าง ขอหมด ขอใคร ๆ เขาหมด”

	 ทางด้านของประสิทธิ์	 ดีศิลปกิจ	 ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ือง 

สถานที่ซึ่งเป็นโรงกษาปณ์เก่าว่า	“ผมเข้าใจว่าข้างหลังเนี่ยมันทิ้งร้างมา 

นานมาก จริง ๆ เป็นสถานที่ที่ดีมาก สวย มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มี 

เครื่องปั๊มเหรียญ ธนบัตร อะไรมาก มูลค้างคาวเต็มไปหมด มีตึกส ี

เหลือง ๆ เป็นห้องเซฟเก่า คุณโดมบอกอันนี้เหมาะจะเป็นห้องเก็บฟิล์ม  

เพราะมันปิดมิดชิด ประตูก็เป็นเซฟ มันเหมือนในอุดมการณ์ที่คุณโดม 

ต้องการ ส่วนทางด้านเทคนิคผมก็ไม่ค่อยรู้หรอก คุณโดมเป็นคนคิดทั้ง 

นั้น เรื่องอุณหภูมิ เรื่องแอร์ต่าง ๆ ความชื้น เข้าใจว่าตอนนั้นไม่มีงบ ก็ 

มีคนบริจาคมาให้อะไรให้ แล้วก็เก็บกวาดต่าง ๆ มีโต๊ะท�างานเก่า ๆ แต่ 

ห้องเซฟ เราท�าชัน้ เอาเหล็กฉากมาท�าชัน้วางฟิล์มเยอะมาก มคีนบรจิาค 

แอร์เก่ามาให้ จนตอนหลังก็ได้หัวหน้าสนับสนุนจนได้งบมาท�าต่อเติม มี 

โรงหนังมีอะไร”

เยือนบ้านเก่าของหอภาพยนตร์

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ครั้งที่

๑๒

โดย	กองบรรณาธิการ



บางแจ้ง	 ผู้ที่	 ผ.ศ.	 เพ็ญพรรณยกให้เป็น	 “กูรูด้านภาพยนตร์”	 และเป็น 

เจ้าหน้าทีจ่ดัรายการฉายภาพยนตร์ได้บอกเล่าบรรยากาศในช่วงนัน้ว่า	การน�า 

ฟิล์มภาพยนตร์มาฉายส่วนมากแล้วจะต้องนั่งรถเมล์ไปยืมคืนจากหน่วยงาน 

ต่าง	ๆ	ด้วยตนเอง	แม้จะค่อนข้างยากล�าบาก	แต่ก็เกิดผลดีที่สามารถดึงดูด 

ให้ผู้คนได้รู้จักหอภาพยนตร์เพิ่มมากขึ้น	

 “สิ่งนึงที่ผมภูมิใจก็คือความคิดเดิมที่เราเคยคิดสนใจผู ้ก�ากับ 

หนังในรุ่นของหนังเรื่อง โทน มา ก็ได้ท�าเป็นผลงานของผู้ก�ากับเป็นชุดที่ผม 

อยากจัดมานาน เป็นคน ๆ ไป เพิ่มพล เชยอรุณ เปี๊ยก โปสเตอร์ แล้วก็ 

หลาย ๆ คนที่ได้ท�า” 

 “ส่ิงที่ผมคิดว่าเราสามารถท�าได้คือยืมหนังเท่าที่มี แต่ไม่สามารถ 

น�ามาได้ทกุเรือ่ง เป็นชดุ ๆ  คิดว่าเรือ่งนีท้ีเ่ราท�าส�าเรจ็ มแีฟนเข้ามาชมจ�านวน 

มาก ล้นห้องฉายจริง ๆ คิดว่าเป็นผลส�าเร็จอีกอันที่หอภาพยนตร์” 

  ความคิดเห็นตอหอภาพยนตรในปจจุบัน  
	 ปัจจุบัน	 แม้อดีตบุคลากรทั้ง	 ๔	ท่าน	 จะไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของ 

หอภาพยนตร์	 แต่ยังคงรับทราบความเคล่ือนไหวของหอภาพยนตร์	 โดย 

สมชาติ	บางแจ้ง	ได้กล่าวว่า	หอภาพยนตร์ได้ไปไกลกว่าเดิมมาก	และหวังว่า 

จะท�าหน้าที่ในการเก็บสื่อโสตทัศน์ได้ครอบคลุมและหลากหลาย	 เพื่อให ้

บริการกับทุกคนได้เต็มที่	ขณะที่ประสิทธิ์	ดีศิลปกิจ	ได้ฝากข้อคิดว่าปัจจุบัน 

มีสื่อโสตทัศน์ในรูปแบบต่าง	ๆ	ออกมามากขึ้น	เช่น	สื่อวีดิทัศน์	หรือเว็บไซต์	 

YouTube	จึงควรตระหนักว่าจะให้ความส�าคัญในการเก็บสิ่งใดก่อน

	 ด้าน	ศักดินา	ฉัตรกุล	ณ	อยุธยา	ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการบริหาร 

หอภาพยนตร์	 ได้แสดงความคิดเห็นว่า	 นอกจากหน้าที่ด้านการอนุรักษ์	 หอ 

ภาพยนตร์ควรสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ให้แก่สาธารณะ	

 “ค�าว่าเป็นมรดกส่วนรวมผมว่ามันยังขาดอยู่ ผมว่าหอภาพยนตร์ 

ลองท�าอีกด้านนึงก็คือสร้างจิตส�านึกของการอนุรักษ์เพื่อเป็นประโยชน ์

สาธารณะก็เป็นเรื่องที่ส�าคัญ ก็อย่ามองว่ามันช้าไปหน่อย อย่างที่เรารู้ว่าสื่อ 

โสตทัศน์ถ้าไม่ได้มีการบ�ารุงรักษาอย่างดี มันก็จะหายไป ตอนนี้ไปเป็นดิจิทัล 

มันท�าลายเร็วมาก สมัยก่อนเป็นฟิล์ม หอภาพยนตร์มีฟิล์มภาพยนตร์ของ 

ช่อง ๔ บางขุนพรหมอยู่ แต่ถ้าช่อง ๔ สมัยนั้นเขาบันทึกเป็นดิจิทัล เราจะไม่ 

เหลืออะไร”

	 ปิดท้ายด้วย	ผ.ศ.	เพ็ญพรรณ	เจริญพร	เสนอว่า	สื่อดิจิทัลต่าง	ๆ	 

ในปัจจุบันมีจ�านวนมาก	 อาจเสนอแนะให้คนที่จะน�าสื่อเหล่านี้มาฝากไว้กับ 

หอภาพยนตร์ช่วยท�าข้อมูลเบ้ืองต้นไว้ให้	 เพื่อความสะดวกในการจัดท�า 

ทะเบียน	และได้ชื่นชมว่า	หอภาพยนตร์ในปัจจุบันได้ก้าวหน้ามาไกลกว่าจุด 

เริ่มต้นมาก	แต่ไม่ควรหยุดนิ่ง

 “เราภูมิใจได้เลยว่าเราไม่ล้าหลังคนอื่น เพราะฉะนั้น เราจะมา 

หยุดไม่ได้ เราต้องไปข้างหน้า แล้วเราก็มีทรัพยากรมากมายที่เราจะต้องช่วย 

กันอนุรักษ์ แล้วเราก็จะต้องช่วยกันรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความส�าคัญของการ 

เก็บอนุรักษ์ส่ือของตัวเอง แล้วถ้าคุณเก็บไม่ได้ คุณมาฝากหอภาพยนตร์ไว้ 

อันนี้ก็ขอฝากไว้ค่ะ”

  ภารกิจในยุคบุกเบิก  
 ภารกิจหลักในช่วงต้นของหอภาพยนตร์ซึ่งยังคงเป็นหัวใจ 

ส�าคญัของหน่วยงานมาโดยตลอด	คือการเกบ็อนรุกัษ์ฟิล์มภาพยนตร์และ 

สิ่งเกี่ยวเนื่อง	 โดยในยุคบุกเบิก	 ผ.ศ.	 เพ็ญพรรณได้ให้ความเห็นว่า	 แม้ 

เจ้าหน้าที่จะมีน้อย	 แต่ทุกคนก็มีใจเต็มร้อยในการท�างาน	 ไม่รู้สึกเหน็ด- 

เหนื่อยกับการที่ต้องออกไปขนฟิล์มตามต่างจังหวัดเพื่อมาอนุรักษ์ที่หอ 

ภาพยนตร์

 “บางทีคนเขาก็รู้สึกอนาถาหรือยังไงไม่ทราบ มีบางคนเขาก ็

เอาฟิล์มใส่ถุงกระดาษก๊อบแก๊บมาแขวนไว้หน้าหอศิลป์ แล้วเขียนป้าย 

ว่าผมขอมอบฟิล์มอันนี้ให้ คล้าย ๆ ว่าไม่อยากจะเอาเข้ามาให้ จะเอา 

รึเปล่า ก็มาแขวนไว้ ซึ่งเป็นฟิล์มที่มีค่ามากเลย คือฟิล์มจอมพล ป. 

มาอย่างนี้ เรายิ่งรู้สึกฮึกเหิม ได้ใจ ท�าอะไรก็รู้สึกว่าดีไปหมด เว้นแต่ว่า 

เงินไม่ได้”

	 นอกจากการอนุรกัษ์	หอภาพยนตร์แห่งชาตยิงัได้จดักจิกรรม 

ด้านภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะการจัดฉายภาพยนตร์	 สมชาต	ิ 

คณะเจ้าหน้าที่รุ่นบุกเบิกหอภาพยนตร์	

(จากซ้าย)	โดม	สุขวงศ์,	สมชาติ	บางแจ้ง,	ศักดินา	ฉัตรกุล	ณ	อยุธยา,	

ผ.ศ.	เพ็ญพรรณ	เจริญพร	และประสิทธิ์	ดีศิลปกิจ



ศักราชใหม ๒๕๕๗ เดินทางมาถึงพรอมกับบรรยากาศ
การเรงสรางอาคารคลังแรกรับภาพยนตรและสิ่งเกี่ยว
เนื่องกับภาพยนตร ของขวัญปใหมชิ้นใหญสําหรับ
การอนุรักษภาพยนตรของประเทศไทย

เช่นเดียวกับภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ต้องมีเบื้องหลังการสร้าง 

เบื้องหลังของอาคารทุกแห่งก็คือหยาดเหงื่อแรงงานอันแข็งขัน 

ของบรรดากรรมกรทุกคน	 ต่างกันตรงที่เราสามารถรู้จักคน 

เบื้องหลังของภาพยนตร์ได้ในตอนท้ายของเรื่อง	 แต่เบื้องหลัง

ของตึกใหญ่ระฟ้าทั้งหลายเหล่านี้กลับนิรนาม

 อารย์ี แก่นพทิกัษ์ หรอื	เป้ิล	หญงิแกร่งจากภาคอสีาน	 

วัย	๔๔	ปี	เคยเป็นกรรมกรนิรนามในความรับรู้ของผู้ใช้บริการ 

อาคารต่าง	 ๆ	มากมายทั่วประเทศ	แต่วันนี้	 เธอได้มาเป็นส่วน 

หน่ึงของทีมงานสร้างอาคารคลังแรกรับฯ	 ช่วงชีวิตอันน่าสนใจ 

จึงควรค่าแก่การบันทึกไว้	 ในฐานะช่างผูกเหล็กของอาคารที ่

ก�าลังจะกลายมาเป็นหัวใจส�าคัญของหอภาพยนตร์ในอนาคต

  จุดเริ่มตนในการทํางานกอสราง  

	 อารย์ีเกดิที	่จ.	หนองบวัล�าภ	ูพ่อแม่เสยีชวีติตัง้แต่เธอ 

อายุได้	๘	ปี	ต้องมาอาศัยอยู่กับน้า	และได้เรียนจนจบแค่	ป.๔	 

ด้วยความที่ยากล�าบาก	เมื่ออายุ	๑๓	เธอตัดสินใจออกเดินทาง 

ไปท�างานกบัเพือ่น	เริม่ต้นด้วยการเป็นกรรมกรแบกหิว้	ผสมปนู	

 “เมือ่ก่อนเข้าใหม่ กค็อืท�าอยูท่างชลบรุ ีพออยูช่ลบรุี 

อายุได้สิบห้า ก็ไปกรีดยางภาคใต้ หาดใหญ่ หาดใหญ่เสร็จแล้ว 

ก็ไปพัทลุง พัทลุงแล้วก็ปาดังเบซาร์ จนอายุครบได้สิบเก้า กลับ 

มาเมืองไทยอีก ไปอยู่ที่ชลบุรีอีกครั้งหนึ่ง ตอนนั้นเป็นแม่บ้าน 

อยู่โรงงานอาหารไก่ อยู่ที่นั่นได้สองปีสามปี ก็ได้แฟน เขาออก 

จากทหาร เราผูกแขนกัน วันที่ ๑๔ กุมภา ปี ๓๕”

	 เมื่อพบกับคู่ชีวิต	 อารีย์ก็ได้ชักชวนให้เขามาท�างาน 

ก่อสร้างกบับรษิทั	เอส.	อนิเตอร์	แอนด์	แอสโซซเิอทส์	จ�ากดั	ซึง่ 

เธอเคยร่วมงานด้วยก่อนหน้านี้	 ทั้งคู่ตระเวนเดินทางไปเป็น 

มดงานให้แก่สิง่ก่อสร้างมากมายแทบทกุภาคของประเทศ	ไม่ว่า 

จะเป็นโรงงานใหญ่	ๆ	ปั๊มน�้ามัน	ตลาดพลาซ่า	หรือหน่วยงาน 

ต่าง	ๆ	ของรัฐ	โดยมีเป้าหมายส�าคัญ	คือการหาเงินปลูกบ้านที่ 

หนองบัวล�าภู

  อุบัติเหตุชีวิต  

	 อุบัติเหตุเป็นเรื่องท่ีแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอาชีพ 

กรรมกรทีด่เูหมอืนจะยนือยูบ่นความเสีย่งตลอดเวลา	ในปี	พ.ศ.	

๒๕๓๐	เพยีงแค่เข้าไปหยบิถงัใส่ปนูในตอนเช้าเพือ่เริม่งาน	อารย์ี 

กลับต้องประสบเหตุการณ์ที่เกือบท�าให้ถึงแก่ชีวิต	

 “ยามไม่ยอมไปแจ้งโฟร์แมนกับหัวหน้าว่าไฟมันรั่ว  

เปิ้ลจะเอามือหยิบของเลยรู้ว่าไฟดูด จะถอย ถอยไม่ได้แล้ว มัน 

ดึงมือเราลงไปเลย ดึงลงจนตาค้างหมด ตาขาวหมด

 “ผมเผมิหลดุออกหมดเลยนะคุณ พอดหัีวหน้าเขาเอา 

รถออกพาไปโรงพยาบาล เข้าห้องไอซยี ูเขายงัว่าเป้ิลตายรเึปล่า  

หมอยังท้วงเลยว่า โอ้ ดวงแข็งนะ ฟื้นได้ยังไง”

	 ผลจากการโดนไฟดูด	 ท�าให้เท้าทั้งสองข้างของเธอ 

กลายเป็นเนื้อสุก	ต้องถูกคว้านออกหมด	และตัดเนื้อตรงต้นขา 

ไปปะแทน	ผ่านไปสามเดอืนจงึเดนิได้	จากทีเ่คยมนี�า้หนกัถงึ	๘๕	 

กิโลกรัม	ก็กลายมาเป็นคนผอมบางตราบจนทุกวันนี้

	 แต่เรื่องดีที่แฝงอยู่ในโชคร้ายก็คือ	การที่ท�าให้เธอได้ 

เห็นในน�้าใจของครอบครัวของหัวหน้า	 ผู้ที่เธอท�างานร่วมด้วย 

มากว่า	๒๐	ปี	เพราะนอกจากจะช่วยชีวิต	ยังคอยช่วยเหลือเธอ 

อีกหลายอย่าง	ในวันที่ต้องสูญเสียก�าลังส�าคัญของครอบครัว

  การสูญเสียครั้งใหญ  

	 อารีย์กับสามีมีลูกชายด้วยกัน	 ๒	 คน	 กลางเดือน 

เมษายน	 ๒๕๕๓	 สามีของเธอเดินทางไปยังหนองบัวล�าภูกับ 

ลูกชายคนโต	 ด้วยหวังจะไปปลูกบ้าน	 เธอเล่าว่า	 พอถึงปลาย 

เดอืน	จู	่ๆ 	เขากใ็ห้ลกูชายกลบัมากรงุเทพฯ	เพือ่ดแูลแม่และน้อง	 

คล้อยหลังจากลูกกลับมาได้เพียงวันเดียว	 วันรุ่งขึ้น	 ข่าวร้ายก็ 

เดินทางตามมา

       “น้องสาวแฟนโทรมาบอกว่า ท�าใจดีดีนะ พี่นาง ท�าใจดีดี 

นะ บอกว่า ทิดเก้าเสียแล้ว ตกรถตาย ยางแตก คือเขาไปตัดต้น 

มนัส�าปะหลงั ตัง้เป็นแท่นวางบนรถ แล้วแฟนกน็ัง่ข้างบน ไปกนั 

เจด็คน ไม่มทีีค่รอบ... แล้วทีน่ีร้ถยางแตก... แกร่วงลงมาแล้วหวั 

กระแทก ตายคาที่”

						ความฝันว่าจะมีบ้านจึงพังทลายไปพร้อมกับการจากไปของ 

สามี	 ทุกวันนี้เธอจึงต้องต่อสู้ชีวิตเพียงล�าพัง	 และกลายเป็นทั้ง 

พ่อและแม่ของลูกชายทั้งสองคน	

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ชีวิตของ 

อารีย์ แก่นพิทักษ์  คนงานผูกเหล็ก   โครงสร้างอาคารหอภาพยนตร์

๑๔



 “เมื่อคืนหนี หนีไปนั่งร้องไห้ เพราะว่าเรายังเห็นสามีเรา

เดิน... เห็นเดินจุดนั้นจุดนี้ เจอแล้วน�้าตาไหล เพราะว่าเรายังคิดว่า

เขายังยืนอยู่ ตอกตะปู บางวันก็ไปร้องไห้ที่เสา เพราะว่าเราเห็นผัว

เรา เหมือนเราเห็นจินตนาการน่ะ... ทุกวันนี้ยังไม่ลืมเลย”

  อยูเพื่อลูก  
	 ปัจจุบัน	ลูกชายคนโตของอารีย์ได้ไปรับใช้ชาติเป็นทหาร	 

เธอจงึเหลอืเพยีงคนเลก็วยัประถมทีย่งัต้องคอยดแูล	ด้วยความทีง่าน 

ของเธอต้องตระเวนไปท่ัว	ลูกชายของเธอจงึต้องย้ายโรงเรยีนอยูแ่ทบ 

ทุกปี	 ทุกวันนี้	 เธออาศัยอยู่ท่ีแคมป์คนงานท่ีศรีย่าน	 ซึ่งบริษัทของ 

เธอรับงานก่อสร้างอีกแห่งหนึ่งไว้	 หนูน้อยจึงต้องหาโรงเรียนใน 

ละแวกนั้น	

	 กิจวัตรประจ�าวันของอารีย์	เริ่มต้นตั้งแต่ตี	๕	เพื่อเตรียม 

อาหารและเส้ือผ้าให้ลูกก่อนไปโรงเรียน	 จากน้ันจึงเดินทางออกมา 

ท�างานที่ศาลายาพร้อมกับหัวหน้าของเธอ	เริ่มงานตั้งแต่	๐๗.๓๐	น.	 

ถึง	๑๗.๓๐	น.	อารีย์ได้ค่าจ้างเป็นรายวัน	นั่นหมายความว่าหากวัน 

ไหนฝนตก	 หรือเธอต้องไปท�าธุระเรื่องโรงเรียนของลูก	 เธอจะขาด 

รายได้	 นอกจากงานประจ�า	 เธอจึงต้องหารายได้พิเศษด้วยการรับ 

จ้างซักผ้าให้พวกคนงานด้วยกันในตอนกลางคืน	 เธอเล่าให้ฟังว่า 

บางคราว	 เมื่อคนขับรถส่งปูนเอาปูนมาส่ง	 เธอก็รับจ้างแบกปูน 

ลูกละ	๕๐	กิโลกรัม	ซึ่งหนักกว่าตัวเธอเอง	ลงมาจากรถ	แลกกับค่า 

จ้างเพียงลูกละ	๑	บาท	ไว้เป็นค่าขนมให้ลูก

	 เพื่อให้ลูกได้กินข้าวครบ	๓	มื้อ	บางครั้งเธอก็ต้องยอมกิน 

ข้าวเพียงวันละมื้อเดียว	

	 เมื่อถามว่า	 ตั้งใจจะท�าอาชีพน้ีไปอีกนานเท่าไหร่	 อารีย์

ตอบว่า “จนกว่าลูกจะเรียนจบ จบ ม.๓ ถ้าไม่ตายไปซะก่อนนะคะ  

ถ้าไม่ตายซะก่อน ลูกคงเรียนสูง จะส่งให้ถึงที่สุด ไม่อยากให้ลูกตาก 

แดดตากฝนเหมือนเรา นี่แหละ ชีวิตคนเรามันก็มีแค่นี้แหละคุณ   

	 “ถ้าไม่มีลูก เปิ้ลคงไม่ได้อยู่เหมือนกัน แต่ทุกวันนี้ยังมีลูก 

อยู่เป็นเพื่อน เย็นมาเห็นหน้าลูก เราก็มีก�าลังใจ”

	 นี่คือเรื่องราวของอารีย์	 แก่นพิทักษ์	 ที่เราประสงค์จะ 

บันทึกถึงการเป็นตัวแทนของคนเล็ก	ๆ 	ผู้ท�างานต่อสู้ชีวิตและมีส่วน 

ในการสร้างหอภาพยนตร์

คนงานผูกเหล็ก   โครงสร้างอาคารหอภาพยนตร์

๑๕

หมายเหตุ	:	อาคารคลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์	

เป็นอาคารอนุรักษ์ภาพยนตร์ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า	๔,๕๐๐	ตารางเมตร	

สูง	๕	ชั้น	ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับฟิล์มภาพยนตร์จ�านวนมาก	

อาทิ	ห้องเก็บฟิล์ม	แล็บปฏิบัติการพิมพ์ล้างฟิล์ม	ห้องปฏิบัติการ

ซ่อมสงวนรักษาฟิล์ม	ห้องแปลงสัญญาณสื่อโสตทัศน์	ฯลฯ	

ก�าหนดแล้วเสร็จภายในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗

อาคารคลังแรกรับ
ภาพยนตร์
และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
กับภาพยนตร์

โดย	พุทธพงษ์	เจียมรัตตัญญู



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ปลายป ๒๕๕๕ ที่บางบอน หนวยกูหนังมีโอกาสไปรับสิ่งของและ
เอกสารที่เกี่ยวกับภาพยนตรจาก คุณกุลชาติ จิตขจรวานิช ผูกํากับ
ภาพยนตร รักเวยเฮย กอนกลับคุณกุลชาติบอกวา “อยากดูอะไรไหม 
เดี๋ยวพาไปดู” หนวยกูหนังจึงตามไปดูดวยความอยากรูอยากเห็น 
เมื่อไปถึงสิ่งที่เห็นมันทําใหหนวยกูหนังตื่นเตน จนลืมคุณกุลชาติไป
ชั่วขณะ เพราะเปนสิ่งที่เฝารอวาเมื่อไหรจะไดเจอสักทีและสิ่งนั้นคือ 
ตัวอักษร

	 ตามค�าบอกเล่าของผู้หลักผู้ใหญ่และผู้มาเยี่ยมชม 

หอภาพยนตร์	มักจะพูดถึงศาลาเฉลิมไทยไว้หลายเรื่อง	แต่มีอยู่ 

สองเรื่องที่หน่วยกู้หนังจ�าได้แม่นย�าจนขึ้นใจ	 เป็นสิ่งของท่ีม ี

คณุค่าทางจติใจจนไม่สามารถเอาเงนิมาแลกได้	อย่างแรกนัน้คอื 

รอยกระสุนที่เคาน์เตอร์ห้องขายตั๋วจากเหตุการณ์	๑๔	ตุลาคม	 

๒๕๑๖	เมือ่นกัศกึษาและประชาชนวิง่หลบกระสนุปืนจากทหาร 

เข้ามาในศาลาเฉลิมไทย	 ท�าให้เคาน์เตอร์ห้องขายตั๋วเปรียบ 
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ผู้ดูแลตัวอักษร ศาลาเฉลิมไทย โรงหนังในต�านาน

คุณยายประสาท
และครอบครัวประสาทโสภณ

โดย	มานัสศักดิ์	ดอกไม้

เสมือนโล่รับกระสุน	ที่ทิ้งเอาไว้ให้คอยย�้าเตือนว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น	อย่างที่สองคือ 

ตัวอักษรศาลาเฉลิมไทย	ที่มีเสียงร�่าลือว่าอยู่ร้านรับซื้อของเก่าร้านหนึ่ง	ท�าให้ทุกวันคืน 

หน่วยกู้หนังคิดอยู่เสมอว่าศาลาเฉลิมไทยยังไม่เคยตายจากความทรงจ�า	 ซึ่งตอนนี้สิ่ง 

นั้น	ก็อยู่ข้างหน้านี้แล้ว

	 หน่วยกูห้นงัจงึวางแผนส�ารวจเกบ็ข้อมลูเบือ้งต้น	โดยให้ทมีหนึง่ไปสมัภาษณ์	 

อีกทีมหนึ่งไปวัดขนาดของตัวอักษรศาลาเฉลิมไทย	และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้หน่วย 

กู้หนังต้องขอเข้าพบผู้ดูแลตัวอักษรศาลาเฉลิมไทย	คุณยายประสาท ตันเสถียร

“ตายด้วยความเพียร” 
(กลวิธีพิชิตหัวใจคุณยายประสาทของคุณตาเรืองชัย)
 ยายประสาท ตันเสถียร เกิดเมื่อวันที่	๑๘	ธันวาคม	๒๔๗๓	ที่ต�าบลบ้านใหม่	 

สามพราน	จังหวัดนครปฐม	บิดาชื่อ	ยู่คุณ	ตันเสถียร	มารดาชื่อ	กิมเฮง	แซ่ลี้	มีพี่น้อง 

๑๖



๓	คน	เป็นผู้หญิงทั้งหมด	ชื่อ	ประสิทธิ์	ประเสริฐ	และ	ประสาท	 

โดยลุงที่เป็นก�านันเป็นผู้ตั้งให้	 ส่วนนามสกุลตันเสถียร	 รัชกาล 

ที่	๖	พระราชทานให้	

	 พ.ศ.	 ๒๔๘๕	 คุณยายประสาทจบการศึกษาชั้น 

ประถมศึกษาปีที่	๔	โรงเรียนอะไรจ�าไม่ได้แล้ว	แถววัดอ้อมใหญ่		

นครปฐม	จ�าได้แต่มีค�าว่า	ราษฎร์	

	 เมื่ออายุ	๑๖	ปี	ได้ตามแม่เข้ามากรุงเทพฯ	มาพ�านัก 

ที่เจริญผล	ระหว่างนั้นก็ได้เรียนการทอผ้าไปด้วย	และเมื่ออายุ 

ได้	๒๒	ปี	จึงได้เรียนตัดเย็บเสื้อผ้าเพิ่มเติม	

	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๘	 อายุ	 ๒๕	 ปี	 ได้แต่งงานกับคุณตา 

เลีย่งไฮ้	แซ่ตัง้	ภายหลงัเปลีย่นชือ่เป็น	คณุเรอืงชยั	ประสาทโสภณ	 

ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านอยู่แถวนั้น	คุณยายแอบกระซิบว่า	ที่จริงไม่ได้ 

ชอบหรอก	เหตเุพราะคณุเรอืงชยัเป็นหนุม่ซนิตึง๊	(หมายถงึผูช้าย 

ทีม่าจากเมอืงจนี)	ซึง่คณุยายประสาทไม่ชอบ	แต่ด้วยความเพยีร 

บวกกับคุณเรืองชัยเป็นคนดี	ไม่กินเหล้า	ไม่สูบบุหรี่	ไม่เล่นการ 

พนัน	จึงยอมแต่งงานด้วย	จนมีบุตร-ธิดา	จ�านวน	๘	คน	และได้ 

ย้ายจากเจริญผลมาอยู่สามย่าน	ในปี	พ.ศ.	๒๕๐๖	เพราะหมด

สัญญาเช่า	

	 ทีส่ามย่าน	จฬุาซอย	๑๖	คณุยายประสาทได้ประกอบ 

อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าและมีรถแท็กซี่ให้เช่า	 นายบุญชาย	 ลูกคน 

ที่	๖	 เล่าให้ฟังว่า	 เพื่อนบ้านแถวสามย่านสมัยนั้นสนิทสนมกัน 

มาก	ร้านสมบูรณ์โภชนา	ร้านลูกชิ้นนายใบ้	ร้านโจ๊กสามย่าน	ก็ 

รู้จักกันหมด	 สระน�้าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ไปเล่นน�้ากัน 

เป็นประจ�า	 นางศิริเพ็ญ	 ลูกคนสุดท้องท่ีน่ังอยู ่ข้างคุณยาย 

ประสาทเล่าให้ฟังว่า	 ตอนนั้นคุณแม่ได้พาลูก	 ๆ	 ไปดูหนังเรื่อง	

แผลเก่า	 ที่โรงหนังสยาม	 และพาไปดูหนังจีนที่โรงหนังรามา 

ก็ไปดูหนังกันทั้งครอบครัว	 แต่แล้ววันหนึ่งทางบ้านก็ถูกโดน

เวนคืน	 จึงต้องย้ายบ้านกันอีกครั้ง	 คราวนี้จากสามย่านมาอยู่

บางขนุเทยีน	ในปี	๒๕๒๐

ศาลาเฉลิมไทยยังอยู่ ยังไม่โดนทุบ
	 เมือ่ย้ายมาอยูท่ีบ่างขนุเทยีน	จงึเริม่ต้น

ประกอบธุรกิจรับซื้อของเก่า	 ชื่อร้านเจริญพรค้า 

เหล็ก	 แต่ต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น	 เจริญพร 

โลหะกจิ	โดยมคีณุเรอืงชยัผูเ้ป็นสามแีละลกูทกุคน

ช่วยกันดูแลธุรกิจ	 จนท�าให้ธุรกิจเจริญเติบโต

รุ่งเรืองเป็นอันมาก	 มีคนงานยี่สิบกว่าคน	 มีรถ

บรรทุก	๖	ล้อ	๗	คัน	แต่เหนือสิ่งอื่นใด	คุณยายประสาทบอกว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจ 

มาก	คือลูก	ๆ	ทุกคนของคุณยาย	รวมทั้งลูกเขยและลูกสะใภ้	หลาน	๓๓	คน	 

เหลน	๓	คน	ไม่เคยทะเลาะกันเลย	เพราะคุณยายประสาทมีความยุติธรรม	ไม่

เข้าข้างใคร	และรักทุกคนเท่ากันหมด

	 ปี	 ๒๕๒๖	 เกิดน�้าท่วมใหญ่กรุงเทพฯ	 บ้านคุณยายประสาทก็โดน

เหมือนกัน	น�้าท่วมปีนั้นสูงประมาณ	๕๐	ซ.ม.	ท�าให้รูปในหลวงที่ประมูลได้มา

จากโรงหนังแคปปิตอล	 ขนาดความสูงประมาณ	 ๓.๕๐	 เมตร	 ล้มลงในน�้า 

คุณยายประสาทเสียใจมาก	 เพราะทุก	 ๆ	 วันพ่อจะเอามาตั้งที่หน้าบ้าน	 ใครที่ 

คุณยายประสาท ผู้ดแูลตัวอักษรศาลาเฉลิมไทย

และเมื่อปี ๒๕๓๒ วันที่ศาลาเฉลิมไทยมีเหตุต้อง 
ถูกทุบทิ้ง เพราะไปบดบังทัศนียภาพความงามของ
โลหะปราสาท และวัดราชนัดดารามวรวิหาร 
คุณเรืองชัยและคุณสมชาย ลูกชายคนโต 
จึงไปประมูลรับซื้อทุกอย่างที่เป็นเหล็ก

คุณเรืองชัย ประสาทโสภณ

๑๗



ผ่านมาผ่านไปแถวนัน้จะแวะเข้ามาถามเข้ามาดถูงึความใหญ่โต

มโหฬารของภาพในหลวง	

	 และเมื่อปี	 ๒๕๓๒	 วันที่ศาลาเฉลิมไทยมีเหตุต้อง 

ถูกทบุทิง้	เพราะไปบดบงัทศันยีภาพความงามของโลหะปราสาท	 

และวัดราชนัดดารามวรวิหาร	 คุณเรืองชัยและคุณสมชาย	 ลูก 

ชายคนโต	จึงไปประมูลรับซื้อทุกอย่างที่เป็นเหล็ก	 เมื่อประมูล 

ได้จงึท�าการรือ้ถอนและเกบ็เหลก็ไว้ทีร้่าน	เมือ่คณุยายประสาท 

กลับมาจากต่างประเทศ	เห็นตัวอักษรศาลาเฉลิมไทยสวยดี	จึง 

เอามาลองเรียงต่อดูกัน	ปรากฏว่าหายไป	๑	ตัว	คือตัว	ศ	จึงได้ 

ออกตามหาและไปพบที่วัดราชนัดดารามวรวิหาร	 เมื่อได้ครบ

แล้วจึงน�ามาเรียงต่อกันเอาขึ้นน่ังร้าน	 แล้วพิงตัวอักษรกับตัว

อาคารตึกชั้นที่	๓	ใช้ลวดผูกยึดติดกับนั่งร้าน

	 ติดตั้งได้ไม่นาน	คุณยายประสาทก็เล่าให้ฟังว่าเคยมี 

คนมาขอซื้อในราคาหน่ึงล้านบาท	 แต่ทางคุณสมชายลูกชาย 

คนโตไม่ยอมขาย	อยากไว้อย่างนั้น	เพราะเห็นว่าแปลกดีและมี 

ช้ินเดยีวในโลก	ด้วยความใหญ่ของตวัอกัษรบวกกบัท�าเลทีต่ัง้	ท�า 

ให้ใคร	ๆ	ที่ผ่านไปผ่านมาบนสะพานบางขุนเทียนจะต้องสะดุด 

ตา	จึงมีคนไปบอก	หมอซ้ง	พิธีกรรายการตามไปดู	ซึ่งในขณะ 

นั้นก�าลังโด่งดังกับเรื่องราวแปลกพิสดาร	 ว่าศาลาเฉลิมไทยยัง

อยู	่ยงัไม่โดนทบุ	หมอซ้งจงึพาทมีงานบกุมาเพือ่พสิจูน์	ยิง่ท�าให้

ชือ่เสยีงของตวัอกัษรศาลาเฉลมิไทยโด่งดงั	คณุยายยงัเล่าต่อไป

ว่ารายการสีทุ่ม่สแควร์กเ็คยมา	พวกนติยสารของญีปุ่น่	อเมรกิา	

และไทย	แห่มาท�าข่าวลงกันอยู่เรื่อย	ๆ	

	 จนปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 ทางกทม.	 ได้มาท�าการขยาย

สะพานบางขุนเทียน	 เป็นเหตุให้บ้านคุณยายประสาทโดน

เวนคืนที่ดินไปด้วย	ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่	๓	แล้วที่โดน	ท�าให้ตัว

อักษรศาลาเฉลิมไทยต้องถอยร่นเข้ามาและลดความสูงลงอยู่ที่

ชั้น	๒	คุณยายประสาทบอกว่าถ้าโดนเวนคืนที่ดินอีก	จะยกตัว

อักษรศาลาเฉลิมไทยให้ลูกชายคนโตเอาไปดูแลแทน	 เพราะทุกวันนี้คุณยาย

ประสาทเริ่มปล่อยวาง	หันหน้าเข้าวัดท�าบุญอย่างเดียว

	 ขณะเตรียมตัวเดินทางกลับ	 น้องในทีมงานหน่วยกู้หนังท่ีไปวัด 

ขนาดตวัอกัษรเดนิมาบอกว่า	“พีม่นัใหญ่ ใหญ่กว่าตวัพีอ่กี และมนัมีรไูว้ระบาย

น�้าด้วย”	คุณบุญชายกล่าวเสริมว่ามันไม่ใช่เอาไว้ระบายน�้า	มันเอาไว้ส�าหรับ 

ติดหลอดไฟยามค�่าคืน	 ท�าให้หน่วยกู้หนังรู้ว่ายังมีอะไรอีกมากมาย	ที่ยังไม่รู ้

เกี่ยวกับตัวอักษรศาลาเฉลิมไทย	 ใครหนอเป็นคนท�าและท�ากันด้วยวิธีอะไร	 

หน่วยกู้หนังคงต้องสืบต่อไป

	 แม้วนันีอ้ายจุะล่วงเลยมา	๖๕	ปี	ตวัอกัษรศาลาเฉลมิไทยยงัคงอวด

โฉม	ท้าลมแดด	ลมฝน	ให้คนได้ถามถึงความเป็นต�านานของโรงหนัง	ที่มีเรื่อง

ราวให้เล่าขานไม่มีวันจบ

เคยมีคนมาขอซื้อในราคาหนึ่งล้านบาท 
แต่ทางคุณสมชายลูกชายคนโตไม่ยอมขาย 
อยากไว้อยากนั้น เพราะเห็นว่าแปลกดี
และมีชิ้นเดียวในโลก

ช่องส�าหรับติดหลอดไฟยามค�่าคืน

คุณยายประสาทและลูกๆ ครอบครัวประสาทโสภณ

คุณสมชาย ประสาทโสภณ 
ลกูชายคนโต

๑๘



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์จดหมายข่าวหอภาพยนตร์จดหมายข่าวหอภาพยนตร์จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

สถานการณความไมสงบบริเวณชายแดนภาคใตของไทย
ที่ปะทุขึ้นมาอยางตอเนื่องในรอบหลายปที่ผานมา สงผลให
พื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส และปตตานี ไดกลายเปน
จุดสนใจของผูคนทั่วประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได จนเกิดมี
การศึกษาวิเคราะหบริบทตาง ๆ ของปญหาในพื้นที่ดังกลาว
กันอยางจริงจังมากยิ่งขึ้น

	 วธิหีนึง่ซึง่อาจเป็นหนทางน�าไปสูค่วามเข้าใจในประเด็น 

ดังกล่าวได้อย่างลึกซึ้ง	คือการย้อนกลับไปเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ 

อันยาวนานและเข้มข้นของพื้นที่ที่เคยเรียกว่าเป็น	 “อาณาจักร 

ปาตานี”	 แห่งนี้	 กล่าวเฉพาะในส่วนของหอภาพยนตร์	 ซึ่งยกให้ 

สื่อภาพยนตร์มีฐานะเทียบเท่าเอกสารบันทึกประวัติศาสตร์ชิ้น 

ส�าคญั	เรามภีาพยนตร์ทีเ่ปิดเผยให้เหน็ร่องรอยทางประวตัศิาสตร์ 

ของปัตตานีอย่างน่าสนใจ	 คือ	 ภาพยนตร์สมัครเล่นส่วนพระองค ์

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เมื่อครั้งเสด็จเลียบ 

มณฑลปัตตานี	ในปี	พ.ศ.	๒๔๗๑	และภาพยนตร์นิรนามเกี่ยวกับ 

จังหวัดปัตตานี	ที่ได้รับมอบมาเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๒๘	จากครอบครัว 

ของ	นายเนย	วรรณงาม	เจ้าของสายหนังและโรงหนังเฉลิมวัฒนา	 

แห่งจังหวัดนครราชสีมา

	 ภาพยนตร์นิรนามชุดนี้	 เป็นภาพยนตร์เงียบ	 ขาวด�า	 

สันนิษฐานได้ว่าผลิตข้ึนมาเพื่อแนะน�าจังหวัดปัตตานี	 จากค�า 

บรรยายทีป่รากฏในภาพยนตร์	บ่งชีว่้าเป็นปัตตานใีนปี	พ.ศ.	๒๔๗๙	 

โดยภาพยนตร์เริ่มต้นถ่ายทอดให้เห็นตั้งแต่สถานที่ท่องเที่ยว 

ต่าง	ๆ	ไปจนถึงงานฉลองรัฐธรรมนูญในปีนั้น	เราจึงได้เห็นทั้งการ 

แสดงศิลปะพื้นบ้าน	เช่น	รองเง็ง	มะโย่ง	การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	 

การประกวดนางงามประจ�าจังหวัด	และการชกมวยไทยคู่เอกของ	 

“สมานและสมพงษ์”	ซึง่ชวนให้สงสยัว่าอาจเป็น	สมาน	ดลิกวลิาศ	 

และ	สมพงษ์	เวชสิทธิ์	สองยอดมวยไทยชื่อก้องในยุคนั้น	นอกจาก 

๑๘ มกราคม ภาพยนตร์สนทนา

นี	้ภาพยนตร์ยงัเผยให้เหน็บคุคลส�าคญัอกีสามท่านคอื	หลวงวจิติร- 

วาทการ	 พระยาอุดรธานีศรีโขมสาครเขตต์	 ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ปัตตานีในขณะนั้น	 และขุนเจริญวรเวชช์	 หรือ	 นายแพทย์เจริญ 

สบืแสง	บคุคลซึง่ต่อมากลายเป็นผูท้ีมี่บทบาทโดดเด่นทางการเมอืง 

ทั้งระดับจังหวัดปัตตานีและระดับประเทศ	

	 เพื่อเป็นการย้อนอดีตไปท�าความเข้าใจกับปัตตานีเมื่อ 

กว่า	๘๐	ปีที่แล้ว	วันเสาร์ที่	๑๘	มกราคม	หอภาพยนตร์	จึงขอเชิญ 

ชวนทุกท่านมาร่วมรับชมภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ปัตตานี	พร้อม 

ฟังการวิเคราะห์จาก	ศ.ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ แห่งวิทยาลัย 

นานาชาตปิรดี	ีพนมยงค์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ผูเ้ขยีนหนงัสอื	 

“ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทย”	 และ	 

“ประวัติศาสตร์วิพากษ์	 :	 สยามไทยกับปาตานี”	 ในกิจกรรม 

ภาพยนตร์สนทนา	อ่านประวัติศาสตร์ปัตตานีผ่านภาพยนตร์  

ตั้งแต่เวลา	๑๕.๐๐	น.	เป็นต้นไป	ณ	โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

	 ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด	 สอบถามรายละเอียด

ได้ที่	๐๒	๔๘๒	๒๐๑๓	–	๑๔	ต่อ	๑๑๑



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๒๕ มกราคม ลานดารา

ในวงการภาพยนตรไทย มีดาราจํานวนมากที่มาจากครอบครัว 
เดียวกัน  แตหากจะใหกลาวถึงเฉพาะคูดาราหญิงแม-ลูก 
ที่มีผลงานเปนที่ยอมรับมาอยางยาวนานนั้น คูแรกที่หลายคน
คงจะนึกถึง เห็นจะหนีไมพน จารุวรรณ – ลลิตา ปญโญภาส

จารุวรรณ ปัญโญภาส	 เกิดเมื่อวันที่	 ๑๕	 กันยายน	 

พ.ศ.	๒๔๙๐	ที่อ�าเภอสามชุก	จังหวัดสุพรรณบุรี	เริ่มมีใจรัก 

ในการแสดงมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถมศึกษา	 โดยเฉพาะวิชา 

นาฏศลิป์	ทีเ่ธอหมัน่ฝึกฝนจนได้รบัมอบหมายจากคณุครใูห้แสดง 

เป็นแบบอย่างให้เพื่อนนักเรียนดู	 กระทั่งได้เป็นครูผู้ช่วยฝึกสอนแก่ 

เพื่อน	ๆ	นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการแสดงละครของโรงเรียน	รวมไปถึงการ

เป็นดรัมเมเยอร์	

หลังเรียนจบระดับเตรียมอุดมศึกษาปีที่	 ๒	 จารุวรรณ 

เดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ	 และได้สมัครเข้าท�างานที่องค์การ 

รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	(ร.ส.พ.)		ปี	พ.ศ.	๒๕๐๙	เธอได้รับ 

การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ให้ประกวดนางงาม	 ร.ส.พ.	 ในวัน 

สถาปนาองค์การ	และสามารถคว้าต�าแหน่งนางงามมาครอง 

ได้	นอกจากนี้	ภายในปีเดียวกัน	เธอยังได้รับการตัดสินให้ 

เป็นมิสฮอนด้า	 ส่งผลให้เริ่มเป็นที่สนใจของบรรดา 

แมวมอง	 และได้รับการชักชวนให้ประกวดนางสาวไทย 

ในเวลาต่อมา

	 จากเส้นทางสายการประกวด	 โชคชะตาก็ได้น�าพา 

ให้จารุวรรณหันเหเข้าสู่วงการภาพยนตร์	 เมื่อเธอได้รับ 

การชกัน�าให้ไปเข้าเฝ้า	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า- 

ภาณุพันธุ์ยุคล	และ	หม่อมปริม	บุนนาค	แห่งอัศวิน 

ภาพยนตร์	ซึ่งก�าลังเตรียมสร้างภาพยนตร์ที่น�าเสนอ 

ศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย	 เรื่อง	

ละครเร่ เมื่อได้ทรงทราบถึงความสามารถในวัยเยาว์ 

ของเธอ	เสดจ็พระองค์ชายใหญ่แห่งวงการภาพยนตร์	 

ก็ได้มีรับสั่งให้เธอมาร่วมแสดงด้วย	 กลายเป็นภาพ- 

ยนตร์เรื่องแรกในชีวิต	ออกฉายในปี	พ.ศ.	๒๕๑๒

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๓	 จารุวรรณได้รับบทเด่นใน โทน  

ภาพยนตร์เรื่องแรกของ	 เปี๊ยก	 โปสเตอร์	 ช่างเขียน 

ใบปิด	 ผู้ผันตัวเองมาเป็นผู้ก�ากับคลื่นลูกใหม่แห่ง 

๒๐



วงการ	 ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการยกย่องในด้านการริเร่ิมหนี 

ความซ�า้ซากหรอื	“น�า้เน่า”	ของหนงัไทยในยคุนัน้	ส่งผลให้	โทน  

ประสบความส�าเร็จอย่างสูง	 และแจ้งเกิดให้กับสาวหน้าหวาน	 

จารุวรรณ	ปัญโญภาส	ได้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ชมมากยิ่งขึ้น

	 นับจากนั้น	จารุวรรณก็เข้าสู่เส้นทางสายมายาอย่าง 

เต็มตัว	 มีผลงานออกมาควบคู ่กันทั้งภาพยนตร์และละคร 

โทรทัศน์	 ตัวอย่างผลงานภาพยนตร์	 อาทิ	 สาวภูไท	 (๒๕๑๖) 

เทพบุตร (๒๕๑๘)	 ประกาศิตจากหัวใจ	 (๒๕๒๔)	 เราสอง  

(๒๕๓๑)	เปลวไฟในตะวัน	(๒๕๓๔)	รักเอย	(๒๕๓๙)	ความสุข 

ของกะทิ (๒๕๕๒)	ฯลฯ	ปัจจุบัน	จารุวรรณ	ปัญโญภาส	ได้รับ 

การยกย่องในฐานะดาราอาวุโส	 ผู้ยืนหยัดอยู่ในวงการอย่าง 

เต็มภาคภูมิมากว่า	 ๔๐	 ปี	 นอกจากน้ี	 เธอยังมีส่วนส�าคัญให้ 

ลูกสาวคนเดียวคือ	 ลลิตา	ปัญโญภาส	 ได้มีโอกาสเดินตามรอย

บนเส้นทางสายเดียวกัน

 ลลิตา ปัญโญภาส เกิดเมื่อวันที่	 ๕	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 

๒๕๑๔	ด้วยความทีคุ่ณแม่เป็นนกัแสดง	เธอจงึมโีอกาสได้ตดิตาม 

เข้าไปคลุกคลีในกองถ่ายต้ังแต่ยังเล็ก	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๔	 ขณะที่ 

จารุวรรณอยูร่ะหว่างการถ่ายละครให้กบัรชัฟิล์ม	ทวี	ีบรษิทัผลติ 

ละครโทรทศัน์ชือ่ดงัในยคุนัน้	หนนู้อยลลติาในวยั	๑๐	ขวบ	กไ็ด้ 

รบัการทาบทามจาก	สรุทนิ	โอฬารวนชิ	หรอืทีรู่จ้กัในนาม	อาโต	 

รชัฟิล์ม	ให้มารบับทเป็นนางเอกวยัเดก็	ในละครเรือ่ง สะใภ้สลมั

	 จากละครเรื่องแรก	 เด็กหญิงลลิตาก็ได้รับบทเป็น 

ดาราเด็กในละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่อง	ก่อนที่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๐	 

เธอจะก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกละครชื่อดังเรื่อง	ปริศนา	 ด้วยวัย 

เพียง	 ๑๖	 ปี	 ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากคอละคร 

โทรทศัน์	ปีถดัมา	ลลติา	ปัญโญภาส	กเ็ริม่มผีลงานภาพยนตร์คอื	 

แรงเทียน	ผลงานการสร้างของ	พรพจน์-รัชนีวรรณ	กนิษฐเสน		 

ฝีมอืการแสดงอนัเฉยีบขาดเกนิวยั	จากประสบการณ์ทีส่ัง่สมมา 

ตัง้แต่เดก็	เป็นผลให้เธอสามารถคว้ารางวลัพระสรุสัวด	ีนกัแสดง 

หญิงดาวรุ่ง	มาครองได้จากภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิต	

	 นับจากนั้น	ลลิตา	ปัญโญภาส	ก็มีผลงานภาพยนตร์ 

ออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นทศวรรษที่	 ๒๕๓๐	 ได้แก่	ด้วย

รัก...คิดถึง	(๒๕๓๒)	เพราะว่า...ฉันรักเธอ	(๒๕๓๒)	หัวใจ 4 สี 

(๒๕๓๒)	ธนัยา แม่มดยอดยุง่	(๒๕๓๒) เล่นกบัไฟ	(๒๕๓๓) หนุม่สาว	(๒๕๓๓)	

และ	หนุก	 (๒๕๓๓)	 ซึ่งเกือบทุกเรื่องเป็นผลงานการสร้างของ	พรพจน์- 

รัชนีวรรณ	 แห่งพรพจน์ฟิล์มเช่นเดิม	 ก่อนที่ผลงานภาพยนตร์ของเธอจะ 

ห่างหายไปนับจากนี้	มีแต่เพียงงานละครโทรทัศน์เท่านั้นที่ปรากฏออกมา

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๔๒	หลังเว้นวรรคจากจอเงินไปเกือบ	๑๐	ปี	ลลิตา	 

ปัญโญภาส	กลับมามีผลงานภาพยนตร์อีกครั้ง	ในภาพยนตร์เรื่อง	เรื่องตลก 

69 ของ	เป็นเอก	รัตนเรือง	ผู้ก�ากับหนุ่มไฟแรงแห่งยุค	การกลับมาครั้งนี้นับ 

เป็นการพลิกบทบาทครั้งส�าคัญของนางเอกสาวหน้าหวาน	 ซึ่งได้รับการ 

ยอมรับอย่างสูงในฝีมือการแสดงอันยอดเยี่ยม	 การันตีด้วยรางวัลนักแสดง 

น�าหญิงยอดเยี่ยมถึงสามสถาบันคือ	 รางวัลพระสุรัสวดี	 รางวัลภาพยนตร์ 

แห่งชาติ	สุพรรณหงส์	และรางวัลภาพยนตร์ไทย	ชมรมวิจารณ์บันเทิง	

	 ปัจจุบัน	 ลลิตา	 ปัญโญภาส	 ยังคงมีผลงานละครโทรทัศน์และ 

ภาพยนตร์ออกมาให้แฟน	ๆ 	ได้หายคดิถงึอยูเ่ป็นระยะ	กล่าวเฉพาะ 

ภาพยนตร์	 ช่วงทศวรรษที่	 ๒๕๕๐	 นี้	 เธอมีผลงานออกมาถึง 

๓	เรื่อง	เริ่มต้นด้วยการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งกับ	เป็นเอก	 

รัตนเรือง	 ใน	พลอย	 (๒๕๕๐)	 ตามมาด้วย	 ขอบคุณที่รักกัน 

(๒๕๕๔)	 และภาพยนตร์เรื่องล่าสุดคือ	 ประโยคสัญญารัก 

(๒๕๕๖)

	 วันเสาร์ที่	 ๒๕	 มกราคมนี้	 หอภาพยนตร	์ 

(องค์การมหาชน)	ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก	จารุวรรณ	 

และ	ลลติา	ปัญโญภาส	สองแม่ลกูผูเ้ป็นทีร่กัของผูค้น 

ในวงการบันเทิง	มาประทับรอยมือรอยเท้า	ณ	ลาน 

ดารา	พร้อมบอกเล่าประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์ 

ให้แฟน	 ๆ	 ได้รับฟัง	 เปิดงานด้วยการฉาย	ด้วยรัก...

คิดถึง	 (๒๕๓๒)	 ผลงานภาพยนตร์ที่ทั้งสองร่วมแสดง 

ด้วยกัน	 ตั้งแต่เวลา	 ๑๓.๐๐	 น.	 ณ	 โรงภาพยนตร์ 

ศรีศาลายา

	 ไม่เสยีค่าใช้จ่ายในการร่วมงานแต่อย่างใด	 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที	่๐๒	๔๘๒	๒๐๑๓	– 

๑๔	 ต่อ	 ๑๑๑	หรือ	www.facebook.com/ThaiFilm 

ArchivePage	

๒๑



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์จดหมายข่าวหอภาพยนตร์จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

สถานทีท่ีอ่ยู่อาศยั	หรอืค�าด่าทอของตวัละครทีป่ระณามตวัละคร 

ที่ด้อยกว่า	 ด้วยการแสดงความเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็น 

มนษุย์	จะโดยตัง้ใจหรอืไม่กต็าม	ความตลกหรอืความสะใจเพยีง 

ชั่วครู่นี้	หากได้รับการถ่ายทอดซ�้า	ๆ	ไปสู่ผู้รับสารแบบเฉื่อยชา	 

(passive	audience)	ก็อาจจะมีผลต่อทัศนคติของผู้รับสารที่มี 

ต่อคนกลุ่มนั้น	ๆ	ต่อไป	

	 ปรากฏการณ์เรื่อง	hate	speech	ท�าให้เกิดค�าถาม 

เชิงปรัชญาด้านการสื่อสาร	 ไม่ว่าจะเป็น	 เส้นแบ่งของ	 hate	 

speech	กบัเสรภีาพของการสือ่สาร	(free	speech)	การควบคมุ 

และก�ากบัดแูล	hate	speech	ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา	

hate	speech	ในสังคมไทย	เป็นต้น	

	 เพื่อหาทางเปลี่ยนแปลงความเกลียดชังที่ผ่านทาง 

ค�าพูดและการแสดงออก	ในเดือนแห่งความรักนี้	หอภาพยนตร์	 

จงึจดังานภาพยนตร์สนทนาเรือ่ง	“Hate Speech ในสือ่บนัเทงิ 

ไทย”	โดยได้รับเกียรติจาก	อดีตกรรมการบริหารหอภาพยนตร์  

คณุสภุญิญา กลางณรงค์ ซึง่ปัจจบุนัเป็นหนึง่ในคณะกรรมการ 

กิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม	 

(กสทช.)	ร่วมเป็นวิทยากร	ในวันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  

๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

	 ผูท้ีส่นใจสามารถเข้าร่วมฟังและแลกเปลีย่นความคดิ

เห็นได้	โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ภาพยนตร์สนทนา òò กุมภาพันธ์

ปรากฏการณ hate speech เริ่มเปนที่พูดถึง
ในสังคมไทยมากขึ้น โดยเฉพาะหลังเกิดความขัดแยง
อยางสูงดานความคิดเห็นทางการเมืองในสังคมไทย 
โดยอาศัยการกาวหนาของเทคโนโลยีออนไลนอยาง 
สื่อโซเชียล มีเดีย เปนเครื่องมือในการสื่อสารทัศนคติ
ที่นํามาซึ่งความเกลียดชังตอฝายที่มีความคิดเห็น
ที่แตกตาง

	 มีผู้พยายามให้ค�านิยาม hate speech	 ไว้ว่า	การ 

ใช้ค�าพดูหรอืการแสดงออกทางความหมายใด	ๆ 	ทีม่วีตัถปุระสงค์ 

เพื่อโจมตีกลุ่มบุคคลหรือปัจเจกบุคคล	 โดยมุ่งไปที่ฐานของ 

อตัลกัษณ์ซึง่อาจจะตดิตวัมาแต่ดัง้เดมิ	หรอืเกดิขึน้ภายหลงักไ็ด้	 

เช่น	เชื้อชาติ	ศาสนา	สีผิว	สถานที่เกิด	ที่อยู่อาศัย	อุดมการณ์ 

ทางการเมอืง	อาชพี	หรอืลกัษณะอืน่ทีส่ามารถท�าให้ถกูแบ่งแยก 

ได้	การแสดงความเกลียดชังที่ปรากฏอาจเป็นการเหยียดหยาม 

ศกัดิศ์ร	ีหรอืลดทอนคณุค่าความเป็นมนษุย์	หรอืยยุงส่งเสรมิให้ 

เกดิความเกลยีดชงั	ตลอดจนการส่งเสรมิให้เกดิความรนุแรงด้วย 

กไ็ด้	(ทีม่า:	https://thainetizen.org/2013/07/online-hate-

speech-in-thailand-research-chula/)

	 หากพิจารณาจากค�านิยามข้างต้นแล้ว	 จะพบว่าใน 

สังคมไทยน้ันมีการถ่ายทอด	 hate	 speech	 ผ่านสื่อมาอย่าง 

ช้านาน	ทีค่นดหูนงัเรามกัจะคุน้เคยกค็อื	มขุตลกทีม่กัจะล้อเลยีน 

ปมด้อยของตัวละครอย่าง	 เชื้อชาติ	 สีผิว	 ความพิการ	 หรือ 

๒๒



โปรแกรมฉายเดือนมกราคมโปรแกรมฉายเดือนมกราคม

๒๓

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

	 สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างเหน็ได้ชดัในตาราง 
ฉายภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	ปี	๒๕๕๗	 
นี	้คอื	การเพิม่รอบฉายภาพยนตร์ในวนัเสาร์	-	อาทติย์	 
เป็น	๒	รอบ	โดยเพิ่มรอบ	๑๕.๐๐	น.		(ยกเว้นในกรณี 
ที่ภาพยนตร์ที่จัดฉายมีความยาวเกินปกติ	 จะจัดฉาย 
เพียงรอบเดียว)	 และการย้ายโปรแกรมภาพยนตร ์
ต่างประเทศจ�านวนหนึ่งไปจัดฉายในวันอาทิตย์	ทั้งนี้ 
ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมภาพยนตร์ที่ต้องเดินทางไกล 
เพื่อมาชมภาพยนตร์ในวันหยุด	จะได้รับอรรถรสจาก 
ภาพยนตร์ทีคุ่ม้ค่ามากข้ึน	และอกีหนึง่โปรแกรมพเิศษ 
เพือ่เฉลมิฉลองวาระครบรอบ	๓๐	ปี	ของหอภาพยนตร์	 
คือ	 โปรแกรม “Film Experience”	 หรือ	“ฟิล์ม
ทัศนา” ซึ่งเป็นการจัดฉายภาพยนตร์ไทยในรูปแบบ 
ฟิล์มภาพยนตร์	 ๓๕	 มม.	 โดยสภาพของฟิล์มจะตรง 
กับต้นฉบับมากที่สุด	 ในทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน	 
(ยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์	 ที่จัดฉายวันเสาร์ที่ 	 ๑	 
กุมภาพันธ์)	ทั้งนี้	เพื่อหวังสร้างความประทับใจให้แก่ 
ผูช้มภาพยนตร์ท้ังรุน่เก่าและรุน่ใหม่	ได้มโีอกาสสัมผัส 
เสน่ห์ของฟิล์มภาพยนตร์	ทีย่ากจะหาวัสดบุนัทึกภาพ 
และเสียงใด	ๆ	มาทดแทนได้
	 ส�าหรับโปรแกรมภาพยนตร์ประจ�าเดือน 
มกราคมนี้	หอภาพยนตร์ขอเปิดศักราชใหม่	ด้วยการ
จัดฉาย	พี่มากพระโขนง ภาพยนตร์ไทยที่ท�ารายได้ 
สงูสดุของปี	๒๕๕๖	และเป็นสถติิตลอดกาลของวงการ 
ภาพยนตร์	 ซึ่งยากที่จะหาภาพยนตร์เรื่องใดท่ีจะ 
สามารถสร้างปรากฏการณ์ได้ในระดับนี้
	 โปรแกรมใหญ่สุดของเดือนนี้	คงจะหนีไม่ 
พ้นโปรแกรมลานดารา	ซึง่จะจดัฉายผลงานการแสดง 
ของคู่แม่ลูกนักแสดงชื่อดังของวงการภาพยนตร์ไทย	 
คณุจารวุรรณ ปัญโญภาส และคณุลลติา ศศปิระภา  
ตั้งแต่สมัยเริ่มเข้าวงการจวบจนถึงปัจจุบัน	 เนื่องจาก 
ทัง้คูไ่ด้ให้เกยีรตหิอภาพยนตร์	มาพมิพ์รอยมอืรอยเท้า
บนลานดารา	ในวันเสาร์ที่	๒๕	มกราคม	ศกนี้
	 นอกจากโปรแกรมลานดารา	 เดือน 
มกราคม	 หอภาพยนตร์ยังจัดโปรแกรมพิเศษ	“ก้าว
ข้ามความขัดแย้ง”	 โดยจัดฉายภาพยนตร์ที่น�าเสนอ
เรื่องราวความขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับบุคคล	
เพื่อนบ้าน	 สังคม	 ไปจนถึงระดับประเทศ	 และการ
พยายามลดความขัดแย้งเพื่อให้ทุกคนสามารถมีชีวิต
อยู่ร่วมกันได้อีกด้วย	 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่เรา
สามารถเก็บเกี่ยวจากการชมภาพยนตร์

พุธที่ ๑ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

พี่มาก...พระโขนง (โปรแกรมพิเศษวันขึ้นปีใหม่)
๒๕๕๖	/	ก�ากับโดย	บรรจง	ปิสัญธนะกูล	/	สร้างโดย	
บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	/	ความยาว	๑๑๕	นาที

ภาพยนตร์ระดับปรากฏการณ์ของปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	ซึ่ง
สร้างกระแสให้ประชาชนออกมาชมภาพยนตร์ไทยใน
โรงภาพยนตร์อย่างคบัคัง่	และกวาดรายได้ทัว่ประเทศ
ทุบสถิติกว่าพันล้านบาท	 จากต�านานรักแห่งท้องทุ่ง 
พระโขนงในสมัยต้นรัตนโกสินทร์	 ในภาคน้ีพ่ีมาก 
กลับมาจากสงครามเพื่อมาหาแม่นาค	พร้อมพรรค- 
พวกอย่าง	เผือก	เต๋อ	ชิน	และเอ	ซึ่งต้องพยายามทุก 
วิถีทาง	เพื่อจะบอกพี่มากว่า	แม่นาคตายแล้ว

พฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เพราะว่าฉันรักเธอ 
(โปรแกรมผลงานจารุวรรณและลลิตา	ปัญโญภาส)
๒๕๓๒	/	ก�ากับโดย	พรพจน์	กนิษฐเสน	/	สร้างโดย	
พรพจน์ฟิล์มกรุ๊ฟ	/	ความยาว	๑๑๖	นาที

ผลงานการแสดงร่วมกันระหว่างยอดนักแสดงหญิง 
แม่ลูก	จารุวรรณและลลิตา	ปัญโญภาส	เรื่องราวของ	 
ฝ้าย	 ผู้ซึ่งเป็นดาวประจ�าโรงเรียน	 กับ	 ต้น	 ลูกชาย 
เจ้าของร้านอาหารตามสัง่	ทัง้คูรู่ส้กึไม่ชอบหน้ากนั	จงึ
ท�าให้มเีรือ่งกระทบกระทัง่กนัอยูป่ระจ�า	โดยไม่รู้ว่าแท้
ที่จริงความรักก�าลังเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของกันและกัน

ศุกร์ที่ ๓ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เรื่องตลก 69 (โปรแกรมผลงานลลิตา	ปัญโญภาส)
๒๕๔๒	/	ก�ากับโดย	เป็นเอก	รัตนเรือง	/	สร้างโดย	บริษัท	
ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด	/	ความยาว	๑๑๘	นาที

ภาพยนตร์ซึ่งส่งให้ลลิตา	 ปัญโญภาส	 คว้ารางวัล 
นกัแสดงน�าหญงิยอดเยีย่มไปครองได้แทบทกุสถาบนั	 
เรื่องราวของ	ตุ้ม	อดีตสาวออฟฟิศ	ที่ชีวิตต้องพลิกผัน	 
เมือ่จู	่ๆ 	มกีล่องเงินปริศนามาวางไว้หน้าห้อง	ส่งผลให้ 
ตุม้ต้องตกกระไดพลอยโจนไปกบัเหตกุารณ์ฆาตกรรม 
หลายศพ	 จนเธอเร่ิมตระหนักได้ว่า	 เมื่อชีวิตถึงจุด 
ตกอับ	เงินมากมายก็แทบช่วยอะไรไม่ได้เลย	

เสาร์ที่ ๔ มกราคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

Gandhi (โปรแกรมก้าวข้ามความขัดแย้ง)
๒๕๒๕	/	ก�ากับโดย	Richard	Attenborough	/	สนับสนุน
โดย	 บริษัท	 ยูไนเต็ด	 โฮม	 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	 จ�ากัด	 /	
ความยาว	๑๘๘	นาที	(ภาษาองักฤษ	ค�าบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร ์ชีวประวัติของมหาบุ รุษแห ่งอินเดีย 
มหาตมะ	 คานธี	 เร่ิมต้นด้วยวัยหนุ่มของเขา	 ซึ่งเป็น
ทนายความผู้อุทิศตนต่อสู้เพื่อพิทักษ์สิทธิของชาว
อินเดียที่ถูกกดขี่โดยชนผิวขาวในประเทศแอฟริกาใต้	
จนพัฒนาข้ึนกลายเป็นการเคลือ่นไหวต่อต้านจกัรวรรดิ
อังกฤษ	โดยมีเพียงหลักธรรม	“อหิงสา”	เป็นอาวุธ	

อาทิตย์ที่ ๕ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ครูบ้านนอก 
(โปรแกรมฟิล์มทัศนา)
๒๕๒๑	/	ก�ากับโดย	สุรสีห์	ผาธรรม	/	สร้างโดย	ดวงกมล
มหรสพ	/	ความยาว	๑๒๗	นาที	

ภาพยนตร์ที่สร้างโดยทีมงานคนอีสาน	เนื้อหาว่าด้วย 
อดุมการณ์ของคร	ูผูท้้าทายอ�านาจอนัมชิอบธรรม	เมือ่ 
ภาพยนตร์ออกฉายหลังจากเกิดเหตุการณ์	๖	ตุลาคม	 
๒๕๑๙	 ซึ่งท�าให้บ้านเมืองกลับไปสู่การปกครองแบบ 
เผด็จการอีกครั้ง	 ปรากฏว่าภาพยนตร์ได้รับการ 
ต้อนรับจากผู้ชมอย่างมากเป็นประวัติการณ์	 จนเกิด 
กระแสภาพยนตร์อีสานและวงการภาพยนตร์อีสาน 
ข้ึนเป็นคร้ังแรกในประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์ไทย

เวลา ๑๕.๐๐ น. เสือภูเขา (โปรแกรมฟิล์มทัศนา)
๒๕๒๒	/	ก�ากับโดย	คมน์	อรรฆเดช	/	สร้างโดย	บริษัท	
โคลีเซี่ยม	ฟิล์ม	จ�ากัด	/	ความยาว	๑๑๔	นาที

เร่ืองราวของหนุม่ชาวเขาเผ่าแม้วได้ชือ่ว่าเป็นเสือภเูขา
ด้วยความเก่งกาจรอบด้าน	ท่ีต้องออกตามล่ามเูซอด�า
คู ่แค้นท่ีมาพรากเมียเขา	 รวมทั้งบุกปล้นฆ่าคนใน
หมู่บ้านแม้วจนวอดวาย	 ระหว่างทางเขาต้องหนีการ
ไล่ล่าจากทั้งทหารรับจ้าง	และแม้วนักล่ามือพระกาฬ	
โดยมีสาวแม้วผู้ปลอมเป็นชายคอยช่วยเหลือเขาอยู่
ห่าง	ๆ



จันทร์ที่ ๖ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

พระเจ้าช้างเผือก (โปรแกรมก้าวข้ามความขัดแย้ง)
๒๔๘๔	/	ก�ากับโดย	สันธ์	วสุธาร	/	สร้างโดย	ปรดีโีปรดกัชัน่	
ความยาว	๑๐๐	นาที

ภาพยนตร์ไทยพูดภาษาอังกฤษที่	 ปรีดี	 พนมยงค	์
รฐับรุษุอาวโุสของไทย	สร้างขึน้เพือ่ส่งสารแนวคดิเรือ่ง
สันติภาพสู่ประชาคมโลกในช่วงสงครามโลกครั้งที่	 ๒	
เรื่องราวของ	 พระเจ้าจักรา	 กษัตริย์อโยธยา	 ผู้เป็น
ธรรมราชาและโปรดการขับช้าง	เมื่อพระเจ้าหงสาส่ง
กองทัพบุกประเทศบังคับขอช้างเผือกของพระองค์	
พระเจ้าจักราได้ยกกองทัพไปสู้รบด้วยพระองค์เอง 
จนชนะศกึ	และทรงสร้างสนัตภิาพด้วยการปล่อยชาว 
หงสาเป็นอิสระ	

อังคารที่ ๗ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

หนุ่มสาว (โปรแกรมผลงานลลิตา	ปัญโญภาส)
๒๕๓๓	 /	 ก�ากับโดย	 โชติรัตน์	 รักเริ่มวงษ์	 /	 สร้างโดย 
พรพจน์ฟิล์มกรุ๊ฟ	/	ความยาว	๘๓	นาที

ภาพยนตร์ท่ียกกองไปถ่ายท�าถงึกรงุเวยีนนาและเมอืง
ซาลส์บวก	ประเทศออสเตรีย	 เรื่องราวของกริช	ผู้ได้ 
พบกับ	ลัคกี้	โดยบังเอิญในงานเลี้ยง	กริชรู้สึกประทับ 
ใจในตวัลคักีม้าก	เพราะเธอไม่ได้มท่ีาทสีนใจเขาเหมอืน 
ผู้หญิงคนอื่น	 จึงเริ่มพยายามหาทางเพื่อจะได้ใกล้ชิด 
กับเธอ	จนท�าให้ทั้งสองเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน	

พุธที่ ๘ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ละครเร่ (โปรแกรมผลงานจารุวรรณ	ปัญโญภาส)
๒๕๑๒	 /	 ก�ากับโดย	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้า- 
ภาณุพันธุ์ยุคล	/	สร้างโดย	อัศวินภาพยนตร์	/	ความยาว	
๑๓๐	นาที

ภาพยนตร์เรื่องแรกของ	 จารุวรรณ	ปัญโญภาส	 เล่า
เรือ่งราวของ	บญุเอก	พระเอกแห่งคณะละครเร่พ่อบุญ
ทัพ	 ที่ยอมท้ิงคณะละครไปเป็นหนุ่มนักร้องไนท์คลับ	
แต่ยิ่งนานวันเขาเริ่มรู้สึกว่าชื่อเสียงหรือเงินทองท่ีได้
มา	ไม่สามารถเทยีบได้กบัมติรภาพและความรกัแต่เก่า
ก่อน	เขาจึงตัดสินใจกลับมาหาคนรักและคณะละคร	

พฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Nobody Knows	(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๗	 /	 ก�ากับโดย	 Hirokazu	 Kore-eda	 /	 สนับสนุน 
โดย	โรงภาพยนตร์เฮาส์	อาร์ซีเอ	/	ความยาว	๑๔๑	นาที	 
(ภาษาญี่ปุ่น	ค�าบรรยายภาษาไทย	)

เรือ่งราวของเดก็	๔	คน	ที่ถูกผู้เป็นแม่ทิ้งไว้เบื้องหลัง	
โดยมีพี่ชายคนโตท�าหน้าที่เสมือนหัวหน้าครอบครัว	
คอยดูแลน้องต่างพ่อทั้ง	 ๓	 คน	ที่จ�าเป็นต้องซ่อนอยู่
อย่างไร้ตัวตน	เนื่องจากอพาร์ตเม้นต์ที่พวกเขาอยู่นั้น
จ�ากัดจ�านวนผู้พักอาศัย	 สิ่งเหล่านั้นท�าให้เด็ก	 ๆ	 ได้
เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือและพึ่งพากันและกันตามยถา- 
กรรม	แต่สถานการณ์กลับแย่ลงทุกที

ศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ยักษ์ (โปรแกรมก้าวข้ามความขัดแย้ง)
๒๕๕๕	/	ก�ากับโดย	ประภาส	ชลศรานนท์	/	
สร้างโดย	บริษัท	สหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	
ความยาว	๑๐๕	นาที

หุ่นใหญ่ยักษ์ตัวหนึ่งชื่อ	 น้าเขียว	 กับ	 เจ้าเผือก	 หุ่น
กระป๋องตวัเลก็	 ตืน่ขึน้มาจากการถกูขดุและอาละวาด
จนเมอืงขายของเก่ากระเจดิกระเจิง	พวกเขาต้องร่วม 
ผจญภัยไปด้วยกนั	จนวนัหนึง่จงึได้รูว่้า	แท้จรงิแล้วตวั 
ตนของพวกเขาคือใคร	 ท�าให้ทั้งคู่ต้องเลือกระหว่าง 
มิตรภาพกับหน้าที่

เสาร์ที่ ๑๑ มกราคม
กิจกรรมวันเด็กประจ�ปี ๒๕๕๗

เวลา ๑๐.๐๐ น. 
โปรแกรมภาพยนตร์สัน้พิเศษสําหรับเด็ก
เวลา ๑๓.๐๐ น. Red dog 
๒๕๕๕	/	ก�ากบัโดย	Kriv	Stenders	/	สนบัสนนุโดย	บรษิทั	
สหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 /	 ความยาว 
๙๒	นาที	

ภาพยนตร์ทีส่ร้างจากเรือ่งจรงิอนัน่าประทบัใจ	ในเมอืง
เหมืองแร่ทางตะวันตกของออสเตรเลีย	 เรื่องราวของ
เจ้าหมาแดงตัวหน่ึงที่เข้ามาอยู่จนกลายเป็นขวัญใจ 
ของคนงานทั้งเหมือง	 และเป็นตัวเชื่อมโยงให้ผู้คนใน 
ท่ีแห่งนี้ได้ใกล้ชิดกัน	 เกิดเป็นต�านานความรักความ 
ผูกพันที่ไม่อาจลืมเลือน

เวลา ๑๕.๐๐ น. The Rainbow Troops
๒๕๕๑	/	ก�ากับโดย	Riri	Riza	/	ความยาว	๑๒๐	นาที	
(ภาษาบาฮาซา	ค�าบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์จากประเทศอินโดนีเซียที่เล่าถึงเรื่องของ
เด็ก	ๆ	ผู้ด้อยโอกาสในการศึกษา	เมื่อโรงเรียนเล็ก	ๆ	
แห่งหนึ่งในชนบทท่ีห่างไกลอาจต้องปิดตัวลงหากมี
นักเรียนเข้ามาเรียนไม่ถึง	๑๐	คน	ท�าให้ครูใหญ่และ
หลานสาวต้องลุน้ว่าเทอมนีจ้ะมนีกัเรยีนมาสมคัรเรยีน
ครบจนผ่านเกณฑ์หรือไม่	 ซ่ึงส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่เป็น
เด็กที่ยากจน	และอาศัยอยู่ห่างไกลความเจริญ	

อาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Emil und die Detektive 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๔๗๔	/	ก�ากับโดย	Gerhard	Lamprecht	/	สนับสนุน
โดย	 สถาบันเกอเธ่	 ประจ�าประเทศไทย	 /	 ความยาว 
๗๕	นาที	(ภาษาเยอรมัน	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ท่ีสร้างจากวรรณกรรมเยาวชนชื่อดัง	เอมิล
ยอดนักสืบ	 เรื่องราวของหนูน้อย	“เอมิล	ทิชบายน์”	
ทีต้่องเดนิทางจากเมอืงนอยชสตดัท์ไปยงักรงุเบอร์ลนิ
เพือ่เยีย่มคณุยาย	ขณะอยูบ่นรถไฟเขาได้เผลอหลบัไป
และเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าซองเงินในกระเป๋าหายไป	
เขาม่ันใจว่าชายคนหนึง่ทีน่ัง่อยูร่ถไฟตูเ้ดยีวกบัเขาคอื	
“ขโมย”	ปฏิบตักิารไล่ล่าหวัขโมยจงึเกดิขึน้	โดยความ
ช่วยเหลือจากบรรดาเด็กๆ	ในกรุงเบอร์ลิน						>>>

>>> อาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม 
เวลา ๑๕.๐๐ น. Dark Blue Almost Black 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๙	/	ก�ากับโดย		Daniel	 Sánchez	 Arévalo 
สนับสนุนโดย	สถานเอกอัครราชทูตสเปน	 ประจ�า
ประเทศไทย	/	ความยาว	๑๐๕	นาที		(ภาษาสเปน	ค�าบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

ฆอร์เก้	 พนักงานท�าความสะอาดวัย	 ๒๕	 พยายาม
เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการหางานใหม่	ควบคูก่ับการ
ที่ต้องดูแลพ่อที่ล้มป่วย	แต่วันหนึ่ง	เขากลับได้รับการ
ขอร้องจาก	อันโตนิโอ	พี่ชายซึ่งอยู่ในคุกให้ช่วยท�าให้	
พอลล่า	แฟนสาวของเขาตัง้ครรภ์	เน่ืองจากอนัโตนโิอ
เป็นหมนั	เขาจงึตกอยูใ่นสถานการณ์ทีก่ลนืไม่เข้าคาย 
ไม่ออก

จันทร์ที่ ๑๓ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

แรงเทียน 
(โปรแกรมผลงานจารุวรรณและลลิตา	ปัญโญภาส)
๒๕๓๑	/	ก�ากับโดย	พรพจน์	กนิษฐเสน	/	
สร้างโดย	พรพจน์ฟิล์มกรุ๊ฟ	/	ความยาว	๑๐๑	นาที

เทยีนศร	ีเคยผดิหวงักบัความรกั	จงึคดิว่าไม่มผีูช้ายคน
ไหนที่จะจริงใจกับเธอ	จนเมื่อเธอประสบอุบัติเหตุรถ
ชนกับชายหนุ่มที่ชื่อ	 ทิวา	 ผู้ซึ่งให้การช่วยเหลือดูแล 
เทียนศรีทุกอย่าง	เพราะเขาเริ่มมีใจให้เธอ	แต่วันหนึ่ง 
เมื่อรู้ว่าทิวาเป็นพี่เขยของแฟนเก่า	เทียนศรีกลับรู้สึก 
ผิดหวัง	และต้องการจะไปจากที่ที่เคยอยู่	

อังคารที่ ๑๔ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

รักเอย (โปรแกรมผลงานจารุวรรณ	ปัญโญภาส)
๒๕๓๙	 /	 ก�ากับโดย	 ธนิตย์	 จิตนุกูล	 /	 สร้างโดย	 บริษัท 
ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด	/	ความยาว	๗๐	นาที

ตี่	 เดินทางไปพักผ่อนที่จังหวัดเชียงใหม่	 หลังจาก
ภรรยาบินไปต่างประเทศ	ที่นั่นเขาได้พบกับ	เจ้าน่อย	
สาวสูงศักดิ์	 จนเขาไม่อาจห้ามใจไม่ให้รักเธอได้	 แต่
ส�านึกความรับผดิชอบต่อภรรยาและลกูทีก่�าลงัจะเกดิ
มา	 ท�าให้ตี่เริ่มรู้สึกผิด	 ท้ายที่สุดตี่และเจ้าน่อยก็ต้อง
ตัดสินใจเลือกระหว่างความรักกับความถูกต้อง

พุธที่ ๑๕ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Invictus (โปรแกรมก้าวข้ามความขัดแย้ง)
๒๕๕๒	 /	 ก�ากับโดย	 Clint	 Eastwood	 /	 สนับสนุนโดย	
บริษัท	แคททาลิตส์	อัลลายแอนซ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	/	
ความยาว	๑๓๔	นาที	(ภาษาองักฤษ	ค�าบรรยายภาษาไทย)

เร่ืองราวของ	มหาบรุุษของโลก	เนลสนั	แมนเดลา	ผูไ้ด้
รับการปล่อยตัวจากเรือนจ�าในขณะที่บ้านเมืองอยู่ใน
ภาวะขัดแย้งเร่ืองสีผิวอย่างดุเดือด	 และต่อมาได้ขึ้น
เป็นประธานาธบิดแีห่งสาธารณรัฐแอฟรกิาใต้คนแรก
ตามกระบวนการประชาธิปไตย	 กระทั่งในปี	 ๑๙๙๕	
แอฟรกิาใต้ได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขนัรักบีช้งิแชมป์
โลก	แมนเดลาจงึได้ใช้โอกาสน้ียตุคิวามขดัแย้ง	โดยใช้
เกมกฬีารวมจติใจให้คนในชาตเิข้ามาเป็นหนึง่เดยีวกนั	

โปรแกรมฉายเดือนมกราคม



พฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

พลอย (โปรแกรมผลงานลลิตา	ปัญโญภาส)
๒๕๕๐	/	ก�ากับโดย	เป็นเอก	รัตนเรือง	/	สร้างโดย	บริษัท	
ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด	และ	เดอะ	ฟิล์ม	แฟคตอรี่	/	
ความยาว	๑๐๒	นาที

วทิย์	และ	แดง	เดนิทางจากอเมรกิากลบักรงุเทพฯ	เพือ่
ร่วมงานศพของญาติ	 ขณะที่อยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรม	
วิทย์ได้พบกับ	 พลอย	 เด็กสาวที่ก�าลังรอแม่จาก 
สต็อกโฮล์ม	ด้วยความถูกชะตา	วิทย์จึงชวนเธอขึ้นไป
พกัผ่อนบนห้องของเขากบัแดง	การปรากฏตวัขึน้ของ
พลอย	 ส่งผลให้ทั้งคู่เริ่มตระหนักว่าพวกเขาห่างเหิน
กันมากแค่ไหนในรอบเจ็ดปีที่แต่งงานกัน	

ศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ปุลากง (โปรแกรมก้าวข้ามความขัดแย้ง)
๒๕๓๒	/	ก�ากับโดย	สุรพล	กรสวัสดิ์	/	
สร้างโดย	กู๊ดวิลล์โปรดัก	/	ความยาว	๑๑๐	นาที

เข้ม	เตบิโตมาในครอบครวัท่ีมปัีญหาเพราะเป็นลูกเมยี
น้อย	พ่อไม่รกัและยงัถูกบรรดาลกูเมยีหลวงรงัแก	เมือ่
เติบโตข้ึนเขาตัดสินใจสอบนายร้อยและกลายเป็น
ต�ารวจลงปฏบัิติหน้าท่ีต�าบลปลุากงในภาคใต้	ทีน่ี	่เข้ม
ได้พบกับหนูตุ ่น	 ครูสาวนักพัฒนาผู ้ เต็มไปด้วย
อุดมการณ์อันแรงกล้า	 ทั้งคู่เริ่มรู้สึกดีต่อกัน	 วันหนึ่ง	
หนูตุ่นถูกผู้ก่อการร้ายจับตัวไป	เข้มจึงตามไปช่วยจน
ต้องเสียลูกน้องไปในการปะทะที่รุนแรง	

          เสาร์ที่ ๑๘ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ปืนใหญ่จอมสลัด 
(โปรแกรมภาพยนตร์สนทนา)
๒๕๕๑	/	ก�ากบัโดย	นนทรย์ี	นมิบิตุร	/	สร้างโดย	บรษิทั	สหมงคล
ฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	/	ความยาว	๑๑๔	นาที

ลงักาสกุะ	 เมืองท่าของกษัตริย์รายาฮีเจา	ตกเป็นเป้า
หมายการยึดครองของโจรสลัดน�าโดย	 เจ้าชายราไว	
และ	อีกาด�า	สมุนจอมเวทย์	แม้รายาฮีเจา	จะมี	ยะรัง	
นกัรบผูก้ล้าคอยช่วยเหลอื	และมกีองทพัพนัธมติรของ	
พระเจ้าปาหังอยู่ในมือ	 แต่ก็ต่อต้านได้เพียงชั่วคราว	
จะมีก็แต่	 ปารีหนุ่มชาวเลผู้มีวิชาดูหล�า	 เท่านั้นที่จะ
ช่วยน�ามหาปืนใหญ่ซึ่งจมอยู ่ก้นบึ้งมหาสมุทรมา
ก�าหนดชัยชนะครั้งนี้ได้

เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา	
“อ่านประวัติศาสตร์ปัตตานีผ่านภาพยนตร์” 
กับวิทยากร	ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

อาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Saneamento Básico, O Filme 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐	/	ก�ากบัโดย	Jorge	Furtado	/	สนบัสนนุโดย	สถาน
เอกอัครราชทูตบราซิลประจ�าประเทศไทย	 /	 ความยาว	
๑๑๒	นาที	(ภาษาโปรตุเกส	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ชุมชนเลก็	ๆ 	ของชาวบราซิลเชื้อสายอิตาเลียน	ได้รวม
ตัวกันเพื่อเรียกร้องของบประมาณการสร้างถังบ�าบัด
น�้าเสียของหมู่บ้าน	แต่เลขานายกเทศมนตรีได้แจ้งว่า
ขณะนี้เหลือเพียงงบประมาณเพื่อผลิตภาพยนตร์
จ�านวนหนึง่เท่านัน้	ชาวบ้านเหล่านีจึ้งตดัสินใจร่วมมอื
กันสร้างภาพยนตร์ถึงเรื่องราวของสัตว์ประหลาดท่ี
อาศัยอยู่ในบ่อบ�าบัดน�้าเสีย																								>>>

>>>  อาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม 
เวลา ๑๕.๐๐ น. O Delfim (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๕	/	ก�ากับโดย	Fernando	Lopes	/	สนับสนุนโดย	
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส	 ประจ�าประเทศไทย	 /	
ความยาว	 ๘๘	 นาที	 (ภาษาโปรตุเกส	 ค�าบรรยายภาษา
อังกฤษ)

เรือ่งราวเศรษฐคีนหนึ่งผู้ใช้ชีวิตอย่างแสนส�าราญ	 ไป
กับการล่าสัตว์	 กิน	 ดื่ม	 และหาความสุขให้กับตัวเอง	
ในยคุเผดจ็การฟาสซสิม์	เขาเป็นเจ้าของในทกุ	ๆ 	อย่าง	
ไม่เพียงแต่	สิ่งของ	ม้า	สุนัข	ผืนดิน	หรือ	ทะเลสาบ	
แต่ยงัรวมไปถงึผูค้น	ทัง้บริวารของเขาและภรรยาแสน
สวยทีเ่ขากกัขงัเธอไว้ให้อยูแ่ต่เพยีงในบ้าน	จนเกดิเป็น
เรื่องรักสามเส้าที่มีคนรับใช้หนุ่มเข้ามาเกี่ยวพัน

จันทร์ที่ ๒๐ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

รักคืนเรือน	(โปรแกรมผลงานจารุวรรณ	ปัญโญภาส)
๒๕๓๒	/	ก�ากบัโดย	อดลุย์	ดลุยรตัน์	/	สร้างโดย	แอพพลาย	
กรุ๊ป	/	ความยาว	๑๑๒	นาที

ปอ	กับ	ชล	รักกนัตั้งแต่สมัยเรียน	แต่ปอต้องแต่งงาน
กับ	หมอวิทมล	เพื่อความสบายใจของป้าที่ก�าลังป่วย	
และตั้งใจจะหย่าหลังจากเสร็จพิธีศพของป้า	 นานวัน
เข้าทั้งคู่กลับเริ่มรักกัน	จนปอเกิดตั้งครรภ์	และชลได้
แวะมาเยี่ยม	 น�าไปสู่การเข้าใจผิดกันระหว่างหมอ 
วิทมลกับปอ	

อังคารที่ ๒๑ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Tora-san to the Rescue (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๘	 /	 ก�ากับโดย	 Yoji	 Yamada	 /	 สนับสนุนโดย 
มลูนธิญิีปุ่น่	/	ความยาว	๑๐๗	นาท	ี(ภาษาญีปุ่น่	ค�าบรรยาย 
ภาษาไทย)

ตอนสุดท้ายของภาพยนตร์ที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติ- 
ศาสตร์ภาพยนตร์ว่าเป็นภาพยนตร์ชดุทีย่าวทีส่ดุ	เรือ่ง
ราวของมติซโึอะ	หลานชายของโทร่าซงั	ผูพ้ยายามขดั
ขวางงานแต่งงานของ	 อิซิมิ	 และหลบหนีไปยังเกาะ
ทางตอนใต้ของญีปุ่น่	ทีน่ัน่ท�าให้เขาได้พบกบัลลิลี	่สาว
น้อยน่ารักที่อาศัยอยู่กับโทร่าซัง	แต่แล้วจู่	ๆ	อิซิมิ	ก็
ปรากฏตัวขึ้น	เป็นเหตุให้มิตซึโอะต้องตัดสินใจ

พุธที่ ๒๒ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

กระดึ๊บ	(โปรแกรมก้าวข้ามความขัดแย้ง)
๒๕๕๓	/	ก�ากับโดย	จตุรงค์	พลบูรณ์	/	สร้างโดย	บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	/	ความยาว	๘๖	นาที

เมือ่วตัถลุกึลบัซึง่ตกลงมาในเขตแดนระหว่างบ้านของ	
ป๊า	 กับ	 น้าแมว	 ผู้เป็นศัตรูคู่อริกัน	 ได้กลายเป็นสัตว์
ประหลาดออกอาละวาดจูโ่จมเข้าไปในร่างกายของสิง่
มีชวิีตเพือ่ดดูความร้อนออกมาจนร่างกลายเป็นน�า้แข็ง	
งานนี้ศัตรูคู่อาฆาตจึงต้องหันมาญาติดีกันเพื่อร่วมมือ
กันปราบเจ้าสัตว์ประหลาดร้าย

พฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ประโยคสัญญารัก 
(โปรแกรมผลงานลลิตา	ปัญโญภาส)
๒๕๕๖	/	ก�ากับโดย	พลัฏฐ์พล	มิ่งพรพิชิต	/	
สร้างโดย	เลิฟติจูด	โปรดักชั่น	/	ความยาว	๑๑๗	นาที

จิง้	หนุม่วยัรุน่	ได้มอบหวัใจให้กบั	เอีย๊ม	ผูห้ญงิทีม่อีายุ
แก่กว่าถึง	๒๐	ปี	ท้ังสองพยายามปรับจนูและท�าอะไร
เพ่ือกันและกันมากมาย	 จนกลายเป็นความรักที่น่า
อิจฉา	แต่เวลาผ่านไป	ความพยายามบางอย่างท�าให้
ชวีติรักเร่ิมเหนือ่ย	จนน�ามาสูค่�าถามว่า	ยิง่ทะเลาะแล้ว
ยิ่งเข้าใจกันมากขึ้น	หรือยิ่งรู้จักกันน้อยลง

ศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

โทน (โปรแกรมผลงานจารุวรรณ	ปัญโญภาส)
๒๕๑๓	/	ก�ากับโดย	เปี๊ยก	โปสเตอร์	/	
สร้างโดย	สุวรรณฟิล์ม	/	ความยาว	๑๒๗	นาที

ภาพยนตร์เรือ่งแรกของเป๊ียก	 โปสเตอร์	 ซึ่งพยายาม 
ฉกีหนจีากความน�า้เน่าของหนงัไทยในยคุนัน้	เรือ่งราว
ของ	โทน	เดก็วดัทีไ่ด้เข้าไปเรยีนทีก่รงุเทพฯ	ด้วยความ
อนุเคราะห์ของ	 อ๊อด	 ซึ่งโทนเคยช่วยชีวิตไว้	 ที่นั่น 
โทนได้พบกับ	แดง	น้องสาวของอ๊อด	ที่เขาใช้ความดี 
จนสามารถเอาชนะใจเธอ	 แต่ความรักของทั้งคู่ก็มี 
อุปสรรคส�าคัญคือ	อิทธิพล	หนุ่มใหญ่ผู้กว้างขวางที่มี 
แผนร้ายจะครอบครองแดง

เสาร์ที่ ๒๕ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ด้วยรัก...คิดถึง 
(โปรแกรมผลงานจารุวรรณและลลิตา	ปัญโญภาส)
๒๕๓๑	/	ก�ากับโดย	หม่อมเจ้าทิพยฉัตร	ฉัตรชัย	/	
สร้างโดยโคลีเซี่ยม	กรุ๊ฟ	/	ความยาว	๙๘	นาที

ผลงานการแสดงร่วมกันระหว่างยอดนักแสดงหญิง 
แม่ลูก	จารุวรรณและลลิตา	ปัญโญภาส	เรื่องราวของ 
หม่อมราชวงศ์พิชิตชัย	 ผู้มีชื่อเสียงและความร�่ารวย 
ได้พบกับ	 วันจิตต์	 เพราะอุบัติเหตุรถชน	 ขณะนั้น
ครอบครัวของวันจิตต์ก�าลังมีปัญหา	 ต้องใช้เงิน	 ๔๐	
ล้านบาท	 เธอจึงต้องไปหาหม่อม
พิชิตชัยเพ่ือยื่นข้อเสนอทาง
ธรุกจิ	แม้จะไม่ส�าเรจ็ในตอน
แรก	 แต่เธอก็พยายามทุก
ทางจนเรื่องราวผ่านไปได้
ด้วยดี

เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมลานดารา	
จารุวรรณและลลิตา ปัญโญภาส

ภาพยนตร์
สนทนา

๒๕



โปรแกรมฉายเดือนมกราคม
อาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. La Question Humaine 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐	 /	 ก�ากับโดย	 Nicolas	 Klotz	 /	 สนับสนุนโดย 
สถาบนัฝรัง่เศสประจ�าประเทศไทย	/	ความยาว	๑๔๓	นาท	ี 
(ภาษาฝรั่งเศส	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)	

เคสเลอร์	นกัจติวทิยาประจ�าฝ่ายบคุคลได้รบัค�าส่ังจาก	 
โรส	 รองประธานบริษัทให้ท�าการตรวจสอบ	 จู๊คส	์ 
ประธานของบริษัทว่ามีความเหมาะสมในต�าแหน่ง 
หรือไม่	ภารกิจนี้ท�าให้เขาได้ล่วงรู้ว่าพ่อของ	จู๊คส์	คือ 
อดีตหัวหน้ากลุ่มกวาดล้างของฝ่ายนาซี	ผู้สังหารชีวิต 
ผู้คนมากมายด้วยวิธีที่โหดเหี้ยม	

  เวลา ๑๕.๐๐ น. โปรแกรมพเิศษ	
ดหูนงักบัโดม พบกับภาพยนตร์คดัสรรโดย	
โดม	สขุวงศ์	ผูอ้�านวยการหอภาพยนตร์	และ
ร่วมสนทนาหลังชมภาพยนตร์

จันทร์ที่ ๒๗ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เล่นกับไฟ	(โปรแกรมผลงานลลิตา	ปัญโญภาส)
๒๕๓๓	 /	 ก�ากับโดย	 โชติรัตน์	 รักเริ่มวงษ์	 /	 สร้างโดย 
พรพจน์ฟิล์มกรุ๊ฟ	/	ความยาว	๑๑๑	นาที

สดีาตัดสนิใจยงิตวัตาย	เมื่อเธอได้เสียกับธงทอง	แฟน
ของศากนุ	เมือ่ศากนุทราบข่าวจึงเอาตัวลูกของสีดามา
เลี้ยงโดยให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นลูกของตน	ขณะที่เธอ
ก็ถูกปราย	หนุ่มเจ้าชู้แอบหลงรัก	กระทั่งปรายถูกคน
ลอบท�าร้ายจนตาบอด	เป็นเหตใุห้ท้ังคูไ่ด้เข้าใจกัน	แต่
ธงทองกลับยังไม่ยอมเลิกราที่จะกลับมาหาศากุน

อังคารที่ ๒๘ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ไผ่แดง (โปรแกรมก้าวข้ามความขัดแย้ง)
๒๕๒๒	/	ก�ากับโดย	เพิ่มพล	เชยอรุณ	/	สร้างโดย	บริษัท	
ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด	/	ความยาว	๑๒๓	นาที

สมภารกร่าง	เจ้าอาวาสวดัไผ่แดง	กบั	แกว่น	แก่นก�าจร	
สหายหนุ่มจากบ้านไผ่ตัน	 ผู้มีความคิดต่างกันแบบ 
ขัว้ตรงข้าม	แต่สิง่หนึง่ทีเ่หมอืนกนัคอื	ความมุง่หวงัให้ 
เกิดความเจริญแก่ทั้งสองหมู่บ้าน	 เมื่อเกิดมีนายทุน 
และผู้อ้างตนวิเศษในพื้นที่แห่งนี้	 พวกเขาจึงต้องร่วม 
มือกันผลักดันความไม่เป็นธรรมและความเชื่ออัน 
ไร้เหตุผลให้ออกไปจากหมู่บ้านไผ่แดงและไผ่ตัน

พุธที่ ๒๙ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ความสุขของกะทิ 
(โปรแกรมผลงานจารุวรรณ	ปัญโญภาส)
๒๕๕๒	/	ก�ากับโดย	เจนไวย์	ทองดีนอก	/	สร้างโดย	บริษัท	
สหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	/	ความยาว	๑๐๒	
นาที

กะทิ	เดก็หญงิวยั	๙	ขวบ	ที่ต้องผ่านประสบการณ์การ 
สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต	 เมื่อแม่ต้องจากไปก่อนวัย 
อันควร	 ถึงกระนั้น	 กะทิก็ได้เรียนรู้ผ่านสิ่งต่าง	 ๆ	 ใน	 
“ลิน้ชกัแห่งความทรงจ�า”	ทีแ่ม่เตรียมไว้ให้ก่อนสิน้ลม 
หายใจ	และเข้าใจว่าความทุกข์จากการสูญเสียนั้น	มิ 
อาจพรากความสุขจากความรักและความผูกพันของ 
แม่ที่มีต่อเธอได้	

พฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ขอบคุณที่รักกัน (โปรแกรมผลงานลลิตา	ปัญโญภาส)
๒๕๕๔	/	ก�ากบัโดย	พฒุพิงศ์	สายศรแีก้ว	/	สร้างโดย	บรษิทั	
ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด	/	ความยาว	๑๐๐นาที

เร่ืองราวความสมัพันธ์ของผูค้นใน	๓	ครอบครวั	คอื	จ่อย	
พี่ชายที่คอยดูแล	เป๋อ	น้องสาวที่เป็นออทิสติก,	ขวัญ	
ภรรยาที่ละทิ้งความสุขสบายเพ่ือความฝันของสาม	ี
และ	ป่ัน	เถ้าแก่โรงงานใหญ่ท่ีไม่เคยเชือ่ฟังค�าของเตีย่	
ทั้งหมดนั้นมุ่งไปสู่ค�าถามที่ว่า	 นานแค่ไหนที่เราลืม
ขอบคุณคนที่รักเรา

ศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพเิศษ ดูหนังคลาสสิก
กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี 
ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์
คลาสสิกของโลก

Experience
ศกัราชใหม่  ๒๕๕๗  เตรยีมพบกบัประสบการณ์

การชมภาพยนตร์ไทย ในรปูแบบฟิล์ม ๓๕ มม. 
จากการอนรุกัษ์ของหอภาพยนตร์

ในโปรแกรม “ฟิล์มทศันา” (Film Experience)  
ทกุวนัอาทติย์แรกของเดอืน  

วนัละ ๒ รอบ ๑๓.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น.  
เตม็อิม่ ๒๔ เรือ่งตลอดทัง้ปี
ไม่เสยีค่าใช้จ่ายแต่ประการใด  

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ 
๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ – ๑๔ ต่อ ๑๑๑

เดือน มกราคม
อังคารที่	๗	มกราคม	โทน
พฤหัสบดีที่	๙	มกราคม	เรื่องตลก 69 
อังคารที่	๑๔	มกราคม	Emil und die Detektive 
พฤหัสบดีที่	๑๖	มกราคม	หนุ่มสาว
อังคารที่	๒๑	มกราคม Dark Blue Almost Black
พฤหัสบดี	๒๓	มกราคม	ละครเร่
อังคารที่	๒๘	มกราคม	
Saneamento Básico, O Filme
พฤหัสบดีที่	๓๐	มกราคม	กระดึ๊บ

เดือนกุมภาพันธ์
อังคารที	่๔	กมุภาพันธ์	พรางชมพ ูกะเทยประจญับาน
พฤหัสบดีที่	๖	กุมภาพันธ์	สิงห์ส�าออย
อังคารที่	๑๑	กุมภาพันธ์	Young Goethe in Love 
พฤหัสบดีที่	๑๓	กุมภาพันธ์	ก�าแพง
อังคารที่	๑๘	กุมภาพันธ์ Extraterrestre 
พฤหัสบดีที่	๒๐	กุมภาพันธ์	ไอ้ย่ามแดง 
อังคารที่	๒๕	กุมภาพันธ์ Nina
พฤหัสบดีที่	๒๗	กุมภาพันธ์ วิมานไฟ

โปรแกรมฉายภาพยนตร์ ณ ห้องภาพยนตร์สถาน 
ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
(๑๘.๐๐ น.)



โปรแกรมฉายเดือนกุมภาพันธ์โปรแกรมฉายเดือนกุมภาพันธ์
จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

	 ถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนที่ทุกคนมักขนาน 
นามว่าเป็นเดือนแห่งความรัก	 แต่หอภาพยนตร์ขอ 
เสนอโปรแกรมภาพยนตร์ที่เป็นมุมกลับของความรัก	 
คือ	 “ความเกลียด”	 โดยภาพยนตร์ที่ถูกเลือกมาจัด 
ฉาย	เป็นภาพยนตร์ทีพ่ดูถงึความเกลียด	การพยายาม 
แก้แค้น	 รวมไปถึงการแสดงความเกลียดผ่านทาง 
ค�าพูด	 ท่าทาง	 และการแสดงออกต่าง	 ๆ	 ซึ่งความ 
เกลยีดเหล่านีไ้ด้สร้างปัญหาท้ังในระดบัความสัมพนัธ์ 
ระหว่างปัจเจกชน	 สังคม	 และระดับประเทศ	 แต่ 
กระนั้นข้ึนชื่อว่าเป็นภาพยนตร์	 ก็มักจะมีการสร้าง 
ทางออกจากความเกลยีดในวถิทีางท่ีแตกต่างกันออก 
ไป	บ้างกจ็บลงด้วยความรกั	บ้างก็จบลงด้วยโศกนาฏ- 
กรรม	บ้างก็จบลงด้วยชัยชนะของความเกลียดชัง	จึง 
กลายเป็นหน้าท่ีของผู้ชมภาพยนตร์ที่จะดูภาพยนตร์ 
เหล่านี้	แล้วย้อนพินิจพิจารณาความคิดของตัวเองว่า	 
เราควรจะเดินออกจากความเกลียดด้วยวิธีการใด

เสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. คุณย่าเซก็ซ่ี (โปรแกรมฟิล์มทัศนา)
๒๕๒๕	/	ก�ากับโดย	 เปี๊ยก	 โปสเตอร์	 /	สร้างโดย	บริษัท	
ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด	/	ความยาว	๑๑๗	นาที

เรื่องราวภาคต่อของ	 “คุณปู่ซู่ซ่า”	 เมื่อคุณปู่วัยหนุ่ม 
อย่าง	 เอก	 หาวิธีมัดใจครูทิพย์จนได้แต่งงานกัน	 แต่ 
กลับยังไม่ยอมหยุดเจ้าชู้	 จึงถูกทิพย์ท�าร้ายจนสลบ 
เหมือด	 เอกฉวยโอกาสนี้หลอกให้ทิพย์ท�าดีกับตน	 
ขณะที่ยังออกอาการเจ้าชู้หนักขึ้นเรื่อย	 ๆ	 	 ทิพย์จึง 
จ�าต้องงัดแผนเด็ดขึ้นมาเพื่อปราบเอกให้อยู่หมัด

เวลา ๑๕.๐๐ น. แผลเก่า (โปรแกรมฟิล์มทัศนา)
๒๕๒๐	 /	 ก�ากับโดย	 เชิด	 ทรงศรี	 /	 สร้างโดย	 เชิดไชย
ภาพยนตร์	/	ความยาว	๑๒๔	นาที

ภาพยนตร์ไทยคลาสสกิซึง่สร้างจากวรรณกรรมขึน้หิง้ 
ของไม้	เมอืงเดมิ	เรือ่งราวโศกนาฏกรรมของขวญัและ 
เรยีม	คู่รกัแห่งท้องทุง่บางกะปิ	ทีส่าบานกบัเจ้าพ่อไทร 
ว่าจะซ่ือสัตย์ต่อกัน	 แต่ตระกูลของทั้งคู่กลับเป็นศัตรู 
กัน	 พ่อของเรียมจึงกีดกันด้วยการขายเรียมให้ไปอยู่ 
กับคุณนายทองค�าที่บางกอก	 เม่ือเรียมกลับมาเยี่ยม 
บ้าน	ขวญักพ็บว่าเธอดสูงูส่งจนไม่เหมือนเรยีมคนเดมิ

พุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

กําแพง (โปรแกรมความเกลียด)
๒๕๔๒	/	ก�ากับโดย	ถกลเกียรติ	วีรวรรณ	/	
สร้างโดย	แกรมมี่ภาพยนตร์	/	ความยาว	๑๐๐	นาที

กันต์พนธ์	 ลูกชายนักการเมืองใหญ่	 ได้พบกับ	 ไพลิน	 
หญิงสาวอาศัยอยู่ในชุมชนยากจน	ท�าให้เขามีโอกาส 
ใกล้ชิดกับคนในชุมชน	 จนสามารถเปลี่ยนทัศนคติที่ 
เคยมีต่อคนเหล่านี้ไป	 แต่ความสัมพันธ์ที่กลายเป็น 
ความรักของทั้งคู ่ก็ต ้องพบกับอุปสรรค	 ทั้งจาก 
ครอบครัวของกันต์พนธ์	 และจากคนในชุมชนที่รู ้ 
ความจริงว่าเขาคือใคร	 ทั้งคู ่จึงต้องหาทางท�าลาย 
ก�าแพงความเกลียดชังระหว่างชนชั้นในครั้งนี้

พฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ไอ้ย่ามแดง (โปรแกรมความเกลียด)
๒๕๒๓	 /	 ก�ากับโดย	 เชาว์	 มีคุณสุต	 /	 สร้างโดย	 บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 /	 ความยาว 
๑๐๘	นาที

เอก	กับ	โทน	เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็ก	เมื่อโตขึ้น 
โทนได้เป็นปลัดอ�าเภอ	 ส่วนเอกกลับมีชีวิตพลิกผัน	 
เมื่อถูกนักเลงใจโฉดพรากครอบครัวไป	 จนกลายเป็น 
คนเสียสติถือย่ามแดง	ไล่ตามล้างแค้นพวกนักเลง	จน 
ทางการได้ส่งปลดัโทนมาปราบไอ้ย่ามแดงด้วยวิธีการ 
จับตาย	โทนจึงต้องเลือกระหว่างมิตรภาพแต่หนหลัง 
กับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

ศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

Hidden	(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๘	/	ก�ากับโดย	Michael	Haneke	/	สนับสนุนโดย	
โรงภาพยนตร์เฮาส์	อาร์ซเีอ	/	ความยาว	๑๑๗	นาท	ี(ภาษา
ฝรั่งเศส	ค�าบรรยายภาษาไทย)

ฌอร์จส์	โลรองต์	พิธกีรรายการโทรทัศน์ชือ่ดงัต้องพบ 
กบัเหตกุารณ์ประหลาดในชวีติ	เมือ่เขาได้รบัม้วนวดิโีอ 
แอบถ่ายการด�าเนินชีวิตของเขากับครอบครัวพร้อม 
กับรูปวาดแนบมาด้วย	 ทีแรกเขาเข้าใจว่าเป็นฝีมือ 
แฟนโรคจติของรายการ	แต่วดิโีอลกึลบัม้วนต่อมากย็งั 
ทยอยส่งมาอีกเป็นระลอก	 จนท�าให้เขาเริ่มตระหนัก 
ว่า	 เรื่องทั้งหมดนี้อาจเกี่ยวพันกับ	 ‘ความลับ’	 บาง 
ประการในอดีต	ที่เขาซุกซ่อนไว้	

 อาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

อีแตน (โปรแกรมความเกลียด)
๒๕๑๑	 /	 ก�ากับโดย	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าอนุสร- 
มงคลการ	/	สร้างโดย	ละโว้ภาพยนตร์	/	ความยาว	๑๘๐	นาที

พระยาภูมินทร์พิทักษ์	 ประกาศจะยกมรดกให้หลาน 
สาวที่ เพิ่งเกิด	 บรรดาอนุภรรยาและลูกเลี้ยงจึง 
วางแผนก�าจัดหลานคนนี้	 แต่กลับมีคนช่วยเอาไว้	ส่ง 
ผลให้เธอไปเติบโตขึ้นในสลัม	 ที่ซึ่งทุกคนเรียกเธอว่า	 
อแีตน	วนัหนึง่	เหล่าอนภุรรยากลบัจ้างอแีตนให้ปลอม 
เป็นหลานท่านพระยาฯ	ด้วยความไม่รู้	เธอจึงได้กลับ 
คืนชาติตระกูลที่แท้จริงอีกครั้ง

จันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

วิมานไฟ (โปรแกรมความเกลียด)
๒๕๒๒	/	ก�ากับโดย	วินิจ	ภักดีวิจิตร	/	สร้างโดย	เอเพ็กซ์
โปรดักชั่น	/	ความยาว	๑๐๔	นาที

เรื่องราวของ	ทาทอง	โรยทองและรินทอง	สามพี่น้อง 
ตระกูลวรทิพย์ที่เคยปรองดองรักใคร่กัน	แต่กลับต้อง 
มาห�้าหั่นกันเองเพื่อครอบครองผู้ชายคนเดียวกัน	คือ	 
ภุมเรศ	 เกิดเป็นความความร้าวฉานขึ้นภายในบ้าน 
วรทิพย์	วิมานที่แสนสุขจึงจ�าต้องกลายเป็นวิมานไฟ	

อังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

The Last King of Scotland 
(โปรแกรมความเกลียด)
๒๕๔๙	/	ก�ากับโดย	Kevin	Macdonald	/	สนับสนุนโดย	
บริษัท	แคททาลิตส์	อัลลายแอนซ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	/	
ความยาว	๑๒๑	นาที	(ภาษาองักฤษ	ค�าบรรยายภาษาไทย)

เมือ่	นโิคลสั	แกร์รแิกน	นายแพทย์หนุม่ชาวสกอ็ตแลนด์	 
ผู้ชอบความท้าทาย	 เลือกที่จะเดินทางไปเป็นหมอใน 
ประเทศกันดารอย่างอูกันดา	 เขาจ�าต้องเข้าไปเกี่ยว 
พนักบัเรือ่งราวเลวร้าย	เมือ่ถกูเลอืกจาก	ประธานาธบิดี 
จอมเผด็จการ	อีดี้	อามิน	ให้เป็นแพทย์ประจ�าตัวและ 
เป็นคนใกล้ตวัซึง่สนิททีส่ดุ	ท่ามกลางความรุนแรงของ 
สงครามกลางเมือง	นับเป็นช่วงเวลาอันโหดร้ายที่เขา 
ยากจะลบเลือน

Young Girls in Love

โปรแกรมฉายภาพยนตร์ ณ ห้องภาพยนตร์สถาน 
ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
(๑๘.๐๐ น.)



โปรแกรมฉายเดือน  กุมภาพันธ์

เสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้านกกระจอก 
(โปรแกรมความเกลียด)
๒๕๕๓	/	ก�ากับโดย	อโนชา	สุวชิากรพงษ์/	สร้างโดย	บรษิทั	
อิเล็คทริคอีลฟิล์ม	จ�ากัด	/	ความยาว	๘๒	นาที

เอก	เป็นเดก็หนุม่ท่ีเตบิโตข้ึนด้วยความห่างเหนิกบัพ่อ 
ผู้ให้ก�าเนิด	 วันหนึ่ง	 อุบัติเหตุอันไม่คาดคิดท�าให้เขา 
เป็นอมัพาต	ส่งผลให้เกดิความเกลียดชงัในตวัพ่อมาก 
ยิ่งขึ้น	ระหว่างนั้น	ปัน	บุรุษพยาบาลที่พ่อจ้างมาดูแล	 
เอก	ได้เข้ามาแทรกกลางระหว่างความขัดแย้งนี้	และ 
ค่อย	 ๆ	 ทุเลาบาดแผลของเอก	 ทั้งทางกายภาพและ 
ภายในจิตใจ	

เวลา ๑๕.๐๐ น. ปาดังเบซาร์ (โปรแกรมความเกลียด)
๒๕๕๕	 /	 ก�ากับโดย	 ต้องปอง	 จันทรางกูร	 /	 สร้างโดย 
ไทรทันฟิล์ม	/	ความยาว	๑๑๕	นาที

เรือ่งราวของสองสาวพีน้่อง	ป่ิน	กบั	ป่าน	ทีต่่างคนต่าง
มีชีวิตของตัวเอง	 โดยปิ่นท�างานที่ประเทศสิงคโปร	์ 
ส่วนป่านเข้ามาเรยีนหนงัสอืทีก่รงุเทพฯ	ไม่ใช่แค่ระยะ
ทางที่ห่างกัน	 ความสัมพันธ์ของทั้งสองก็ดูจะห่าง 
เหินเช่นเดียวกัน	 วันหน่ึงเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น	 
เมื่อแม่ของพวกเธอเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุที่กรุงเทพฯ	 
เป็นจุดเริ่มต้นให้พี่น้องได้มาพบหน้ากันอีกครั้ง	 ด้วย 
ภารกิจพาร่างที่ไร้วิญญาณของแม่กลับบ้านเกิด	 ที่ 
“ปาดังเบซาร์”	

อาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Young Goethe in Love 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๓	/	ก�ากบัโดย	Philipp	Stölzl	/	สนบัสนนุโดยสถาบนั
เกอเธ่	ประจ�าประเทศไทย	/	ความยาว	๑๐๐นาที	/
(ภาษาเยอรมัน	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ	 โยฮันน์	 วูล์ฟกัง	ฟอน	 เกอเธ่	นักเขียน 
คนดังแห่งแวดวงวรรณกรรมเยอรมนั	เมือ่ครัง้ยงัหนุม่ 
เขาเฝ้าใฝ่ฝันอยากเป็นกวี	 แต่เพราะสอบตกวิชา 
กฎหมาย	พ่อของเขาจึงส่งตัวไปยังเมืองที่น่าเบื่อและ 
ไร้ชีวิตชีวาเพื่อให้เขาปรับปรุงตัว	 วันหนึ่ง	 เขาได้พบ 
กับสาวงามนามว่า	 ลอตเต้	 และตกหลุมรักเธอ	 แต ่
ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปดังหวัง	 เมื่อเขาพบว่าเธอมีคู ่
หมั้นอยู่แล้ว	

เวลา ๑๕.๐๐ น. Extraterrestre 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔	/	ก�ากับโดย	Nacho	Vigalondo	/	สนับสนุนโดย	
สถานเอกอคัรราชทตูสเปนประจ�าประเทศไทย	/	ความยาว	
๙๕	นาที	(ภาษาสเปน	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวประหลาดของ	จูเลีย	และ	ฮูลิโอ	หนุ่มสาวที่ 
เพิง่รูจ้กักนัเพยีงข้ามคืน	เม่ือตืน่มาทัง้คูพ่บว่าข้างนอก 
ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลย	มีเพียงยานอวกาศ	๑	ล�า	และ 
จู่	 ๆ	 คาร์ลอส	 แฟนหนุ่มของจูเลียมาเซอร์ไพรซ์ถึง 
ห้องนอน	ด้วยความกลวัว่าองัเคล	หนุม่ข้างห้องทีแ่อบ 
หลงรักเธอจะฟ้องคาร์ลอส	จูเลียจึงต้องหาทางแก้ตัว 
กับแฟนหนุ่มโดยอ้างว่าอังเคล	คือ	มนุษย์ต่างดาว

จันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

พรางชมพู กะเทยประจัญบาน 
(โปรแกรมความเกลียด)
๒๕๔๕	/	ก�ากับโดย	กิตติกร	เลียวศิริกุล	/	สร้างโดย	บริษัท	
ฟิล์ม	บางกอก	จ�ากัด	/	ความยาว	๑๐๕	นาที

เมื่อเครื่องบินล�าหนึ่งร่วงลงอย่างไม่คาดฝัน	กะเทย	๖	 
คนท่ีรอดชีวิตจึงต้องตกเป็นเชลยของชนกลุ่มน้อย 
กลางป่า	 ร้อนถึงทหารนอกราชการ	 ที่ต้องรับภารกิจ 
ไม่ธรรมดา	ด้วยการบุกป่าฝ่าดงเข้าไปช่วยพวกเธอให้ 
รอดกลับบ้านเกิดได้โดยสวัสดิภาพ

อังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

สิงห์สําออย (โปรแกรมความเกลียด)
๒๕๒๐	 /	 ก�ากับโดย	 ดอกดิน	 กัญญามาลย์	 /	 สร้างโดย	
กัญญามาลย์ภาพยนตร์	/	ความยาว	๑๒๖	นาที

เอกบดี	 ได้รับมรดกโดยมีข้อแม้ว่าต้องไปเป็นต�ารวจ 
ตระเวนชายแดน	และแต่งงานกบัคนทีเ่จ้าคณุพ่อหมัน้ 
หมายไว้ให้	 เขายอมท�าตามและได้พบรักกับคุณนนท ์
ลูกสาวของแม่ครูเจ้าของโรงเรียนชนบท	ซึ่งก็คือคนที่ 
เจ้าคณุพ่อหมัน้หมายไว้น่ันเอง	แต่โยธแีละพวกโจรบกุ 
มาจับแม่ครูไปเรียกค่าไถ่และเผาโรงเรียนทิ้ง	 เอกบดี 
จึงรวบรวมความกล้าที่มีน�าก�าลังพลบุกไปช่วยแม่คร ู
กลับมา

พุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

จําเลยรัก	(โปรแกรมความเกลียด)
๒๕๒๑	/	ก�ากับโดย	เผด็จ	ภักดีวิจิตร	/	สร้างโดย	บางกอก
การภาพยนตร์	/	ความยาว	๑๑๕	นาที

ผลงานจากนวนิยายเร่ืองดังที่ได้รับการสร้างเป็น 
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อยู่บ่อยครั้ง	 เรื่องราว 
ของหฤษฎิ์	 รังสิมันต์	 ผู้ต้องเสียใจกับการสูญเสียน้อง 
ชาย	 เขาได้ไปจับตัว	 โศรยา	 ด้วยเพราะคิดว่าเธอ 
เป็นต้นเหตุให้น้องชายเสียชีวิต	โศรยาต้องยอมจ�านน
ให้หฤษฎิ์โขกสับเยี่ยงทาส	ด้วยความเกลียดชังต่าง	ๆ	 
นานา	กระทัง่วนัหนึง่เมือ่หฤษฎิไ์ด้รูจ้กักบัศนัสนย์ี	เขา 
จึงได้ทราบว่าแท้จริงแล้วตนเองจับมาผิดคน	

พฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

Hotel Rwanda (โปรแกรมความเกลียด)
๒๕๔๗	/	ก�ากบัโดย	Terry	George	/	ความยาว	๑๒๑	นาที	
(ภาษาอังกฤษ	ค�าบรรยายภาษาไทย)
ปี	ค.ศ.	๑๙๙๔	หลังจากที่ประธานาธิบดีของประเทศ 
รวันดาซึ่งเป็นชาวฮูตูถูกลอบสังหาร	 พวกหัวรุนแรง 
ชาวฮตูไูด้ใช้เหตกุารณ์น้ีเป็นข้ออ้างในการก�าจดัเพ่ือน 
ร่วมชาติชาวทุตซี่อย่างโหดเหี้ยม	 พอล	 รูสซาบาจิน่า	 
ผูจ้ดัการโรงแรมในเมอืงหลวงของประเทศซึง่เป็นชาว 
ฮตู	ูและอาศยัอยูก่บั	ทาเทยีน่า	ภรรยาชาวทตุซี่	พร้อม 
ด้วยลูก	ๆ	อีก	๔	คน	จึงตัดสินใจเปลี่ยนโรงแรมที่เขา 
ท�างานอยู่ให้กลายเป็นที่หลบภัย	 และน�าสินบนมอบ 
ให้กับมือสังหารชาวฮูตู	 เพ่ือต่อรองไม่ให้บุกเข้ามาท่ี 
โรงแรม	

ศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

คู่กรรม (โปรแกรมความเกลียด)
๒๕๕๖	/	ก�ากับโดย	กิตติกร	เลียวศิริกุล	/	อ�านวยการสร้าง
โดย	บริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้	ไนน์	จ�ากัด	/	ความยาว	๑๓๐	นาที

ฉบับล่าสุดของภาพยนตร์ซึ่งสร้างจากนวนิยายยอด
นยิม	เรือ่งราวของโกโบร	ินายทหารหนุม่ประจ�ากองทพั
ญีปุ่น่ทีเ่ข้ามาตัง้ฐานทัพบนแผ่นดนิไทยในช่วงสงคราม 
โลกครั้งที่สอง	 กับ	 อังศุมาลิน	 หญิงสาวชาวไทย	 แม้
อังศุมาลินจะเกลียดชังโกโบริตั้งแต่แรกพบ	 ด้วยอคติ
เพราะเห็นว่าเป็นคนญี่ปุ่นซึ่งเปรียบเสมือนศัตรูของ
ชาติ	 แต่ยิ่งเวลาผ่านไป	 ความรักของทั้งสองกลับ 
ค่อย	ๆ	ก่อตัวขึ้นท่ามกลางความรุนแรงของสงคราม

เสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Young Girls in Love 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๙	/	ก�ากับโดย	Omori	Kazuki	/	สนับสนุนโดย	มูลนิธิญี่ปุ่น	
ความยาว	๙๘	นาที	(ภาษาญี่ปุ่น	ค�าบรรยายภาษาไทย)

เร่ืองราวความรักคร้ังแรกของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเล่า 
ผ่านมุมมองของเธอเอง	ท่ามกลางเหตุการณ์ต่าง	ๆ	ที่ 
รายล้อมไปด้วยผูค้นมากมายและแตกต่างหลากหลาย	 
จนท้ายทีส่ดุ	เธอจงึได้รู้ตวัว่าความรู้สกึทีเ่กดิขึน้กบัเธอ 
นั้นก็ไม่ต่างอะไรกับผู้หญิงธรรมดาทั่วไป

เวลา ๑๕.๐๐ น. เงาะป่า (โปรแกรมความเกลียด)
๒๕๒๓	/	ก�ากับโดย	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าภาณุ- 
พันธุ์ยุคล	และ	เปี๊ยก	โปสเตอร์	/	สร้างโดย	บริษัท	อัศวิน
ภาพยนตร์	 และ	 บริษัท	 ไฟว์สตาร์	 โปรดักชั่น	 จ�ากัด	 /	
ความยาว	๘๖	นาที

เงาะหนุ่ม	ซมพลา	แอบรักเงาะสาว	ล�าหับ	และเปิดใจ 
กับเธอว่าจะจัดผู้ใหญ่ไปสู่ขอ	แต่เงาะหนุ่ม	ฮเนา	ก็รัก 
ล�าหับเช่นกัน	 จึงตัดหน้าไปสู่ขอก่อน	 ซมพลาชิงตัว 
ล�าหับออกมาได้ในคืนวันส่งตัว	 ฮเนาออกตามหาจน 
เจอ	ท�าให้ทั้งสองต้องต่อสู้กันเพื่อชิงตัวล�าหับคืนมา

อาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Nina (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๗	 /	 ก�ากับโดย	 Heitor	 Dhalia	 /	 สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัรราชทตูบราซลิประจ�าประเทศไทย	/	ความยาว 
๘๕	นาที	(ภาษาโปรตุเกส	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

เร่ืองราวของ	นนิา	สาวน้อยผูม้ชีะตากรรมทีน่่าสงสาร	 
เธอมชีวีติอยูเ่พือ่หาความหมายทีแ่ท้จรงิของการมชีวิีต 
ในสังคมที่โหดร้ายรอบตัวเธอ	ชีวิตในห้องเช่าของเธอ 
ต้องเผชิญกับ	ยูลาเรีย	สาวแก่ที่ขัดขวางไม่ให้เธอได้มี 
ความสุขและคอยกลั่นแกล้งเธอตลอดเวลา	 อีกทั้งยัง 
ยักยอกเงินที่แม่เธอส่งมาให้	

เวลา ๑๕.๐๐ น. The Strange Case of Angelica 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๓	 /	 ก�ากับโดย	Manoel	 de	Oliveira	 /	 สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส	ประจ�าประเทศไทย	/	ความยาว	 
๙๗	นาที	(ภาษาโปรตุเกส	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ	 ไอแซก	 ช่างภาพหนุ่มที่ถูกเรียกตัวจาก 
ครอบครวัมหาเศรษฐใีห้ออกไปกลางดกึ	เพ่ือถ่ายภาพ 
ศพสาวงามที่ชื่อ	 แองเจลลิก้า	หลังจากที่เธอเสียชีวิต 
ลงอย่างลกึลบั	แต่เมือ่เขามองเธอผ่านเลนส์กล้องกลบั 
พบว่าเธอกลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกคร้ัง	 และยังคง 
ตามติดเขาทั้งวันทั้งคืน	 ท�าให้เขาเริ่มไม่แน่ใจกับส่ิงที่ 
เจอ	เพราะเขาเร่ิมจะตกหลมุรักเธอผูไ้ม่มตีวัตนอยูจ่รงิ

๒๘



โปรแกรมฉายเดือน  กุมภาพันธ์
จันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ล่า	(โปรแกรมความเกลียด)
๒๕๒๐	 /	 ก�ากับโดย	 ไพรัช	 กสิวัฒน์	 /	 สร้างโดย	 บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 /	 ความยาว 
๑๓๕	นาที

หลังจากเลิกรากับสามี	 มธุสรพาผึ้งน้อยลูกสาวมา 
อาศัยอยู่ท่ีสลัม	 จนวันที่แก๊งค้ายาของแป้วถูกต�ารวจ 
ไล่ล่า	พวกเธอได้มาเข้ามารู้เห็น	และจะเป็นพยานให้ 
ต�ารวจ	 แป้วจึงพาพรรคพวกบุกมาข่มขืนทั้งสอง	 จน 
ผึ้งน้อยตกอยู่ในอาการทางประสาท	 แต่พวกมันกลับ 
ได้รับเพียงโทษสถานเบา	 มธุสรจึงออกตามไล่ล่าฆ่า 
พวกคนใจโฉดทีละคนด้วยความเคียดแค้น

อังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ลองของ (โปรแกรมความเกลียด)
๒๕๔๘	/	ก�ากับโดย	ก้องเกียรติ	โขมศิริ	/	สร้างโดย	บริษัท 
ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด	/	ความยาว	๑๐๐	นาที

เมื่อเพื่อนรักทั้ง	 ๖	 คนได้มาพบกันในช่วงปิดเทอมท่ี 
งานศพคุณพ่อของต๊ะ	และกลับมาเยี่ยมครูพนอ	อดีต 
ครทูีเ่คยสอนพวกเขาและเป็นแม่เลีย้งของต๊ะ	ผูเ้ข้าไป 
อยู่ในโลกของไสยศาสตร์	 คืนหนึ่ง	 เหตุการณ์ไม่คาด 
ฝันกเ็กิดขึน้เมือ่ความลบัในอดตีของพวกเขาทัง้	๖	คน	 
ค่อย	ๆ	เปิดเผยออกมาพร้อมกับความตายที่สุดสยอง

พุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

The Wind That Shake the Barley 
(โปรแกรมความเกลยีด)
๒๕๔๙	/	ก�ากบัโดย	Ken	Loach	/	สนบัสนนุโดย	บรษิทั	
เจ-บิค๊ส์	ฟิล์ม	จ�ากดั	/	ความยาว	๑๒๗	นาท	ี(ภาษาองักฤษ	
ค�าบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวในไอร์แลนด์ช่วงปี	๑๙๒๐	เมื่อ	เดเมี่ยน	และ 
น้องชาย	 ได้เข้าร่วมกับคนงานจากท้องทุ่งท่ีรวมตัว 
กันเพื่อต่อสู ้กับกองพล	 “Black	 and	 Tan”	 อัน 
เหีย้มโหดจากองักฤษ	ทีถู่กส่งมาสกดักัน้การยืน่ค�าร้อง 
ขอเป็นอิสรภาพของไอร์แลนด์	 แต่เหตุการณ์กลับ 
ด�าเนินมาถึงจุดแตกหักจนก่อให้เกิดสงครามกลาง- 
เมืองขึ้น	ครอบครัวเพื่อนพ้องที่เคยต่อสู้เคียงบ่าเคียง 
ไหล่ด้วยกนั	จงึต้องหนัมาเผชญิหน้ากันเองเยีย่งศตัรคูู ่
อาฆาต

พฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

หนักแผ่นดิน (โปรแกรมความเกลียด)
๒๕๒๐	/	ก�ากบัโดย	สมบตั	ิเมทะน	ี/	สร้างโดย	บริษทั	สยาม
พัฒนาฟิล์ม	จ�ากัด	/	ความยาว	๗๑	นาที

เมือ่กลุม่ลกูเสอืชาวบ้านวงัหนิ	ซึง่มชีวน	ไทย	ชาต	ิและ 
คนอืน่	ๆ 	ถกูลอบยงิจากกลุม่ผูก่้อการร้าย	ขณะเดนิทาง
กลบัจากการอบรม	ส่งผลให้	ชวน	หวัหน้ากลุม่เสยีชวีติ	 
ก่อนตายเขาได้ฝากให้ลกูบ้านร่วมต่อสูก้บัผูก่้อการร้าย 
เพื่อชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 แต่เรื่องราวกลับ 
พลิกผัน	 เมื่อโชคชะตาน�าพาให้ชาติต้องกลายเป็น 
สมาชกิพรรคคอมมิวนิสต์	และกลบัมาเผยแพร่ลทัธยิงั 
บ้านเกดิของตน	ไทยซึง่เป็นอดตีเพือ่นลูกเสือชาวบ้าน	 
จึงลุกขึ้นมาเป็นแกนน�าต่อต้าน

ศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ทรชนเดนตาย (โปรแกรมความเกลียด)
๒๕๑๒	 /	 ก�ากับโดย	 มารุต	 /	 สร้างโดย	 มารุต	 ฟิล์ม	 /	
ความยาว	๑๔๘	นาที

ภาพยนตร์ซ่ึงได้ต�านานพระเอกหนังไทย	มติร	ชยับญัชา	 
มารับบทเป็นหนึ่งในสามทหารเสือ	 ซึ่งถูกเรียกตัวให้ 
มาร่วมกันท�างานสืบราชการลับ	 ต้องปลอมตัวเข้าไป 
ในดินแดนของพรรคคอมมิวนิสต์	 โดยมีสาวสวยอดีต 
คอมมิวนิสต์กลับใจร่วมขบวนไปด้วย	

เสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์

เวลา ๑๓.๐๐ น. บา้นทรายทอง (โปรแกรมความเกลยีด)
๒๕๒๓	 /	 ก�ากับโดย	 รุจน์	 รณภพ	 /	 สร้างโดย	 บริษัท 
ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด	/	ความยาว	๑๓๖	นาที

ภาพยนตร์ทีส่ร้างจากบทประพันธ์เรือ่งดงัของ	ก.สรุาง- 
คนางค์	 เรื่องราวของ	พจมาน	พินิจนันต์	 หญิงสาวผู้ 
ก้าวเข้ามาอยู่ในบ้านทรายทอง	ตามค�าสั่งเสียสุดท้าย 
ของพ่อเพื่อเรียนต่อในกรุงเทพฯ	 ที่นั่น	 แม้เธอจะม	ี 
หญิงใหญ่	และชายกลางคอยช่วยเหลือ	รวมทั้ง	ชาย 
เลก็	ผูพ้กิลพกิาร	แต่เธอกลบัถูกกลัน่แกล้งสารพัดโดย
หม่อมพรรณรายและหญิงเล็ก	ด้วย
ความเกลียดชังเพราะกลัวว่าพจมาน
จะพรากบ้านหลังนี้ไปครอง	

เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา	
“Hate Speech ในสื่อภาพยนตร์ไทย” 
กับวิทยากร	สุภิญญา กลางณรงค์ 

อาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Pièces d’identités 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๑	/	ก�ากบัโดย	Mweze	Ngangura	/	สนบัสนนุโดย	
สถาบนัฝรัง่เศส	ประจ�าประเทศไทย	/	ความยาว	๙๗	นาที	
(ภาษาฝรัง่เศส	ค�าบรรยายภาษาองักฤษ)	

มานิ	 คองโก	 ราชาแห่งเมืองบาคองโก	 ได้ส่งลูกสาว 
คนเดยีวไปร�่าเรยีนวชิาแพทย์ในประเทศเบลเยยีม	แต่ 
จู่	ๆ	เธอกลับขาดการติดต่อไป	ท�าให้เขาต้องเดินทาง 
ไปท่ีนั่นเพื่อตามหาลูกสาวอันเป็นที่รัก	 เมื่อไปถึงเขา 
ได้พบเจอท้ังเรื่องดีและเรื่องร้ายอย่างไม่คาดคิด	 อัน 
เกิดจากมมุมองของชาวยโุรปทีม่ต่ีอกระแสการอพยพ 
ของคนผิวด�า	

เวลา ๑๕.๐๐ น.	โปรแกรมพิเศษ	
ดูหนังกับโดม พบกับภาพยนตร์
จากการคัดสรรของ	 โดม	 สุขวงศ ์
ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์	 และ
ร่วมสนทนาหลังชมภาพยนตร์

จันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐น.

พจมาน สว่างวงศ์ (โปรแกรมความเกลียด)
๒๕๒๓	 /	 ก�ากับโดย	 รุจน์	 รณภพ	 /	 สร้างโดย	 บริษัท 
ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด	/	ความยาว	๑๒๗	นาที

ภาคต่อของบ้านทรายทอง	 เมื่อ	 พจมาน	 พินิจนันต	์ 
ประสบชัยชนะด้วยคุณงามความดีของเธอ	 และได้ 
ครอบครองบ้านทรายทองตามสิทธิอันชอบธรรม		แต่ 
เรื่องราวกลับยังวุ่นวายไม่จบสิ้น	 พจมานหมดความ 
อดทนต่อเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายลงไป 
ทุกที	 เธอกลับไปบ้านต่างจังหวัดเพื่อหลบพักจาก 
สถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง

อังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

เหยิน เป๋ เหล่ เซมากูเตะ (โปรแกรมความเกลียด)
๒๕๕๐	 /	 ก�ากับโดย	 พจน์	 อานนท์	 /	 สร้างโดย	 บริษัท 
พระนครฟิลม์	จ�ากัด	/	ความยาว	๙๕	นาที

เหยิน	เป๋	และเหล่	สามหนุ่มสาวที่มีลักษณะทางกาย 
อันผิดปรกติ	 ตัดสินใจเข้าร่วมแก๊งมาเฟียของเฮียโต๊ด
วันหน่ึง	 เฮียโต๊ดได้มอบภารกิจให้ท้ังสามลักพาตัว 
ลูกชายของมหาเศรษฐีที่เรียนอยู่โรงเรียนนานาชาติ	 
แต่ด้วยความเข้าใจผดิ	พวกเขากลบัไปจบัตวั	ซงัว	ูเดก็ 
ออทิสติก	 ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเสี่ยโบ้	 ผู ้มี 
อิทธิพลในจังหวัด	และเป็นหัวหน้าของเฮียโต๊ดเอง

พุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

นางฟ้ากับซาตาน (โปรแกรมความเกลียด)
๒๕๒๘	/	ก�ากบัโดยพศิาล	อคัรเศรณ	ี/	สร้างโดย	อคัรเศรณี
โปรดักชั่น	/	ความยาว	๑๐๒	นาที

อนุช	และ	กร้าว	 ได้พบกันในวันเกิดของกรวิก	กร้าว 
พยายามลวนลามพีส่าวและมคีวามสมัพนัธ์กับพ่ีสะใภ้ 
ของอนุช	อนุชจงึขอให้กร้าวหยดุพฤตกิรรมเช่นนี	้เมือ่ 
กร้าวยื่นข้อเสนอให้แต่งงานกับตน	 อนุชจึงต้องยอม	 
หลังเสร็จพิธี	 กร้าวเมาและระบายสิ่งที่เป็นสาเหต ุ
ของการกระท�าอันเลวร้ายให้อนุชฟัง	 เธอจึงได้เข้าใจ 
เรื่องราวทั้งหมดอย่างชัดเจน

พฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ม้ง สงครามวีรบุรุษ (โปรแกรมความเกลยีด)
๒๕๕๕	 /	 ก�ากับโดย	 เสรี	 พงศ์นิธิ	 และ	 เจมมี่	 ว่างลี	 / 
สร้างโดย	ป้าเย้งเรซอพั	โปรดกัชัน่	จ�ากดั	/	ความยาว	๙๐	นาที

ขณะที่เข้าไปปราบคอมมิวนิสต์ในหมู่บ้านม้ง	 ผู้พัน 
เกรียงไกรได้เข้าไปช่วย	 เก๊ง	 เด็กชายชาวม้งที่ติดอยู่ 
ในกองเพลงิ	ผูพ้นัน�าเก๊งมาชบุเลีย้งร่วมกบัลูกชายแท้	ๆ  
ของผู้พัน	 พร้อมปลูกฝังให้รักชาติ	 ศาสนา	 และพระ 
มหากษัตริย์	 เมื่อเก๊งเติบโตขึ้น	 เขากลายเป็นทหาร 
หนุ่มที่ถูกส่งกลับไปยังเขาค้อ	 ในภารกิจเพื่อชาติไทย	 
ด้วยการท�าสงครามจิตวิทยากับชนเผ่าม้ง	ซึ่งเป็นสาย 
เลือดที่แท้จริงของตน

ศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๓๐น.

โปรแกรมพิเศษ 
ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี 

ทีจ่ะมาชวนผูช้มร่วมแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์
คลาสสิกของโลก

ภาพยนตร์
สนทนา

๒๙






