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ภาพยนตร์ต่าง»ระเทศโดย

วิสัยทัศน์
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรแห่งชาติในการ

อนรุกัษ์ภาพยนตร์ สือ่โสตทศัน์และสิง่เก่ียวเนือ่งทีไ่ด้มาตรฐาน

นานาชาติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และบริการให้

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์สูงสุด 

พันธกิจ
๑. แสวงหา คัดเลือกภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

เพือ่เกบ็รกัษาเป็นทรพัย์สนิทางปัญญา และมรดกศลิปวฒันธรรม

ของชาติ

๒. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และ

สิ่งเกี่ยวเนื่อง

๓. บริการสาธารณะเพ่ือการศกึษา ค้นคว้า และส่งเสรมิ เผยแพร่

ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์

จดหมายข่าวฯ ฉบับนี ้อวดปกด้วยสดุยอดแห่งกล้องถ่ายภาพยนตร์ในยคุ

ฟิล์ม ที่หอภาพยนตร์ได้มีจัดแสดงให้ท่านมาศึกษาเรียนรู้ครบแล้วทุกตัว และขอ

หยบิยมืศัพท์ “เบญจภาคี”  ของชดุพระเครือ่งสดุยอดปรารถนาแห่งวงการนกัเล่น

พระ  มาใช้อุปมาเพื่อขับให้เห็นถึงคุณวิเศษของกล้องถ่ายหนังทั้งห้านี้ โดยเทียบ

เคียงให้  กล้องเบลเฮาเวลล์ 2709 (Bell & Howell 2709 – ซ้ายบน) ซึ่งเด่นด้าน

ความถูกต้องแม่นย�าเปรียบดั่ง พระรอด เทวีแห่งนิรันตราย กล้องปาเตะ สตูดิโอ 

(Pathe Studio - ขวาบน) ทีป่ระดบัด้วยโลหะแวววาวเป็นเหมือน พระผงสพุรรณ 

กาญจนากรแห่งพระเครื่อง กล้องเดอบรี ปารโว (Debrie Parvo - ซ้ายล่าง) อัน

ทรงเสน่ห์ดจุ พระนางพญา ราชินแีห่งพระเครือ่ง กล้องมทิเชลล์ (Mitchell  - ขวา

ล่าง) ที่ขึ้นชื่อเรื่องความยิ่งใหญ่มากด้วยบารมี เปรียบเสมือน พระก�าแพงซุ้มกอ

มหธันากรแห่งพระเครื่อง และสุดท้ายคือ กล้องอารีเฟล็กซ์ (Arriflex – กลาง) ซึ่ง

รวมครบทุกสรรพคุณของกล้องอื่น ๆ  มาไว้ในตัวเป็น พระสมเด็จฯ จักรพรรดิแห่ง

พระเครื่อง  

นอกจากเนื้อหาที่อัดแน่นภายในเล่ม เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ก็ยังคง

เป็นเดือนที่โปรแกรมของหอภาพยนตร์เต็มเอียดไปด้วยกิจกรรมด้านภาพยนตร์ที่

หลากหลาย วันที่ ๗ –๑๐ กรกฎาคม  เราได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ งานประชุม

วิชาการนานาชาติด้านภาพยนตร์อุษาคเนย์ ครั้งที่ ๘  ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรง-

ภาพยนตร์ศรีศาลายา ในขณะที่เดือนสิงหาคม เรามีเทศกาลภาพยนตร์ถึงสอง

เทศกาลใหญ่ในใจกลางเมืองหลวง นั่นคือ เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ครั้งที่ ๑  ณ 

โรงภาพยนตร์ลิโด้และสกาล่า ระหว่างวันที่ ๗ –๑๓ สิงหาคม กับ เทศกาล

ภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๑๘ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่

๒๘ สิงหาคม – ๗ กันยายน 

ทัง้หมดนีถ้อืเป็นความสขุทัง้ทางอารมณ์และปัญญา ทีเ่ราต้ังใจมอบให้ท่าน

ได้เลือกชมกันอย่างเสรี

 



ในโลกยุคดิจิทัลท่ีผู้คนมีเครื่องมือในการรับสารอยู ่

มากมาย การชมภาพยนตร์จึงไม่จ�าเป็นต้องไปชมที่โรง- 

ภาพยนตร์เท่านั้น แต่สามารถชมที่บ้านผ่านทางโทรทัศน์ 

ช่องธรรมดา ช่องเคเบิ้ล และช่องดิจิทัลที่เพิ่งเปิดตัวมากมาย  

หรือการชมผ่านทางคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงแท็บเล็ต และ 

โทรศัพท์มือถือ ส�าหรับบุคคลท่ัวไป การไปชมภาพยนตร์ใน 

โรงภาพยนตร์จึงกลายเป็นวาระพิเศษที่มีค่าใช้จ่าย ที่จะต้อง 

มีการวางแผน และนัดเพื่อนฝูง ซึ่งหากเทียบกับสมัยก่อน ใน 

ยคุทีโ่รงภาพยนตร์เป็นเพยีงสิง่บนัเทิงไม่กีอ่ย่างท่ีผูช้มสามารถ 

หาเสพได้ในราคาย่อมเยา การไปชมภาพยนตร์ในโรง- 

ภาพยนตร์ ถอืเป็นกจิกรรมพเิศษทีน่่าตืน่เต้น เพราะการทีจ่ะ

ได้ดภูาพยนตร์ในทีม่ดื บนจอใหญ่ ระบบเสยีงสมบรูณ์แบบ ก็

ท�าให้ผู้ที่จะไปโรงภาพยนตร์ต้องเตรียมตัวไม่ได้น้อยไปกว่า 

ในยุคปัจจุบัน

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

นอกจากนี้ การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ยังเป็นกิจกรรมทางสังคม 

อย่างหนึ่ง เมื่อยามที่เราอยู่ในโรงภาพยนตร์ เราไม่ได้อยู่เพียงล�าพังแต่เราอยู่กับ 

ผูช้มท่านอืน่ ๆ  ทีไ่ม่รูจ้กั จงึต้องรูจ้กัเคารพและให้เกยีรต ิด้วยการพยายามประพฤติ 

ตัวเองไม่ให้รบกวนผู้ชมท่านอื่น ๆ และเราก็คาดหวังที่จะไม่ถูกรบกวนจากผู้ชม 

ท่านอื่น ๆ เช่นกัน ซึ่งเปรียบเสมือนสังคมภายนอกโรงภาพยนตร์ที่จะสงบสุขได้ก็ 

ต่อเมื่อผู้คนเคารพและให้เกียรติกันและกัน ไม่รบกวนหรือเบียดเบียนกัน   

หอภาพยนตร์ตระหนักถึงความส�าคัญของการชมภาพยนตร์ในโรง- 

ภาพยนตร์เป็นอย่างดี และเล็งเห็นว่าในประเทศไทยยังมีบางพื้นที่ที่ไม่มีโอกาส 

ได้เข้าถึงโรงภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบ จึงได้ของบประมาณจัดซ้ือ รถโรงหนัง 

(Cinemobile) ซึ่งจะมีลักษณะภายนอกเหมือนรถพ่วง ที่สามารถวิ่งไปตามที ่

ต่าง ๆ  ทัว่ประเทศได้ และเมือ่จอดแล้วจะสามารถขยายข้างตวัรถออกมา จนกลาย 

เป็นโรงภาพยนตร์ขนาด ๑๐๐ ท่ีนั่งได้ด้วย ซึ่งปัจจุบันมีการใช้กันหลายประเทศ 

ในทวีปยุโรป รวมทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งหอภาพยนตร์ได้รับงบประมาณ 

ในการจดัซือ้รถโรงหนงัเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว และขณะนีร้ถโรงหนงัคนัแรกของเอเชยี 

ก�าลังอยู่ระหว่างการประกอบสร้างที่ประเทศฝรั่งเศส

หอภาพยนตร์จะได้รับรถโรงหนังภายในส้ินปีน้ี และวางแผนเดินทางไป 

ตามชุมชนต่าง ๆ ที่ห่างไกลโรงภาพยนตร์ เพื่อที่จะใช้เป็นโรงภาพยนตร์ในการท�า 

กิจกรรมโรงหนงัโรงเรยีน ในรอบเช้าและบ่าย และโรงภาพยนตร์ให้แก่คนในชมุชน 

นั้น ๆ ในรอบค�่าด้วย

ในระหว่างที่รอรถโรงหนังคันแรกนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียด 

ต่าง ๆ ของรถโรงหนังได้ที่ www.fapot.org ซึ่งหอภาพยนตร์จะประชาสัมพันธ ์

ข้อมูลต่าง ๆ ของรถโรงหนังคันนี้เป็นระยะ   

คันแรกของเอเชีย	
โดย ทีมประชาสัมพันธ์ 

๑
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    ๒๖ เมษายน หอภาพยนตร์ได้

ต้อนรบั เศรษฐา ศริะฉายา นกัแสดงมาก

ฝีมือ ที่ได้เดินทางมาประทับรอยมือรอย

เท้า เป็นดาวดวงที่ ๑๕๐ บนลานดารา 

หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา พร้อมได้

พดูคยุถงึประสบการณ์มากมายในวงการ

ภาพยนตร์กับแฟน ๆ ที่เข้าร่วมงาน

กิจกรรมเดือนเมษายน ๒๕๕๗ 

กิจกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ 
คณะบคุลากรจากสถาบนัตาง ๆ ทีม่าศกึษาดงูาน
๒ พฤษภาคม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๖ พฤษภาคม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล  

๒๐ พฤษภาคม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๗ พฤษภาคม หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนาเรื่อง “เรียนรู้

อาเซยีนผ่านภาพยนตร์ : อนิโดนเีซยี”โดยได้มกีารจดัฉายภาพยนตร์อินโดนเีซยี

จากผลงานการก�ากับของ Edwin คนท�าหนังที่น่าจับตามองที่สุดในวงการ

ภาพยนตร์อินโดนีเซีย ขวัญใจนักวิจารณ์ทั่วโลก พร้อมได้มีการพูดคุยกับ 

Edwin และโปรดิวเซอร์คู่ใจ Meiske Taurisia ถึงเบื้องหลังการท�างาน และ

อุตสาหกรรมภาพยนตร์อินโดนีเซียในปัจจุบัน 

ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์

๑๙-๒๑ เมษายน กระทรวงวฒันธรรม ร่วมกบั หอภาพยนตร์ เครอืข่าย

ด้านวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานใต้ร่มพระบารมี 

๒๓๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ที่บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อร�าลึกถึงวัน

สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๓๒๕ โดยภายในงาน

มกีารจดัแสดงนทิรรศการชดุหนงักลางแปลง และจดัฉายภาพยนตร์กลาง

แปลงเรื่อง คู่กรรม 2499 อันธพาลครองเมือง และ เรื่องตลก 69 ให้

ประชาชนที่เข้าร่วมงานอย่างอุ่นหนาฝาคั่งได้รับชม

๒

๔-๑๐ พฤษภาคม หอภาพยนตร์ ได้ส่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไป

เข้าร่วมการประชุมสามัญประจ�าปีสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ ครั้งที่ 

๗๐ (70th FIAF CONGRESS ) ณ กรุงสโกเปีย ประเทศมาซิโดเนีย   โดยการ

ประชุมฯ ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “World War I – 

A Hundred Years On” เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ของสงครามโลก 

ครั้งที่ ๑ การฉายภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกและสงครามอื่น ๆ ที่

อยู่ในการอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ประเทศต่าง ๆ และการเข้าเยี่ยมชม

หอภาพยนตร์มาซโิดเนยี (Cinematheque of Macedonia ) เจ้าภาพในการ

จัดงานครั้งนี้



คณะบุคลากรจากสถาบันตาง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน
๓ มิถุนายน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๑ มิถุนายน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๒๓ มิถุนายน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

กิจกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ 

๒๗ พฤษภาคม หอภาพยนตร์ได้จดัพธิวีางดอกไม้เพือ่ระลกึถงึ ปยตุ

เงากระจ่าง ณ รอยพิมพ์มือพิมพ์เท้า บนลานดารา หน้าโรงภาพยนตร์

ศรีศาลายา ในวันครบรอบส่ีปีแห่งจากไปของบรมครูด้านภาพยนตร์

แอนิเมชั่นของไทย

๒๔-๓๑ พฤษภาคม หอภาพยนตร์ ได้เดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปีคร้ังที่ ๑๘ ของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้-

แปซิฟิก (SEAPAVAA) ซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุม ณ กรุงเวียงจันทน์

การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการจัดประชุมทางวิชาการ ในหัวข้อ 

“AV Archives : Why They Matter” การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ 

“Developing a disaster and recovery plan for an audiovisual

collection” และมีวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารชุด

ใหม่ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอันยังประโยชน์ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม

การประชุมอีกมากมาย

หอภาพยนตร์ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง

มากับพระ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม และ เกิร์ลเฟรนด์ 14 ใสก�าลังเหมาะ ในวัน

ที่ ๑๘ พฤษภาคม ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ๑ อุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค

    ๒๑ มถินุายน ฉัตรชัย เปล่งพานิช พระเอกยอดนิยมได้เดินทาง

มาที่หอภาพยนตร์ เพื่อประทับรอย

มือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๕๑ ณ 

ลานดารา อมตนุสรณ์แห่งเกียรติยศ

บนเส้นทางสายมายา พร้อมได้บอก

เล่าประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์

และร่วมสนทนากับแฟน ๆ  ทีม่าในวนั

ดงักล่าวอย่างเจาะลกึ ณ โรงภาพยนตร์

ศรีศาลายา 

๓

๒๑ พฤษภาคม 

หอภาพยนตร์เปิดเวทเีสวนา “ภาวะขาลงของหนงัไทย” โดยเชญิผูท้ีเ่กีย่วข้อง

กบัภาพยนตร์ไทยอย่าง จริะ มะลกิลุ สมเกยีรต ิวทิรุานชิ และ นวพล ธ�ารง-

รัตนฤทธิ์ มาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงกระแส “ขาลง” ของวงการภาพยนตร์

ไทย และอีกหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวกับทิศทางของภาพยนตร์ไทยทั้งใน

กระแสและนอกกระแสต่อไปในอนาคต โดยงานเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๔  



เวียนมาถึงอีกครั้ง ส�าหรับวาระการประชุมสามัญ

ประจ�าปีของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ หรือ FIAF 

องค์กรระหว่างประเทศด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ที่มีอายุ

ยาวนานกว่า ๗๖ ปี และมหีอภาพยนตร์จากทัว่ทกุมมุโลกร่วม

เป็นสมาชกิ โดยหอภาพยนตร์ของไทยได้สมคัรเข้าเป็นสมาชกิ

สมทบ (Associate Member) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ก่อน

จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิกสมบูรณ์ (Full Member) 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสามัญ

ประจ�าปีอย่างต่อเนื่องทุกครั้งนับตั้งแต่นั้นมา

ในการประชุมสามัญประจ�าปี ครั้งที่ ๗๐ นี้ หอภาพยนตร์ได้

ส่ง ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ชลิดา 

เอือ้บ�ารงุจติ รองผูอ้�านวยการหอภาพยนตร์ ผูเ้ป็นหน่ึงในคณะกรรมการ

บริหารของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ และผู้เขียน ในฐานะผู้

ปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม ณ กรุงสโกเปีย 

ประเทศมาซิโดเนีย ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยการ

เดินทางครั้งนี้ คณะจากหอภาพยนตร์ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณ

สมพงษ์ กางทอง อคัรราชทูตท่ีปรกึษาของสถานเอกอัครราชทตูไทย ณ 

กรุงอังการา ประเทศตุรกี ช่วยเหลือประสานงานเรื่องการท�าวีซ่าที่ต้อง

ส่งเอกสารไปท�าถึงสถานทูตมาซิโดเนียในตุรกี เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มี

สถานทูตมาซิโดเนียในประเทศไทย

กล่าวถงึมาซโิดเนยี แม้จะเป็นประเทศเลก็ ๆ  ทีเ่พิง่แยกตวัเป็น

อิสระจากยูโกสลาเวีย (เดิม) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ แต่ดินแดนแห่งนี้นับเป็น

พื้นที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน หนึ่งในนั้นคือการที่เคย

ถูกใช้เป็นแนวรบด้านส�าคัญทางฝั่งยุโรปตะวันออก ในช่วงสงครามโลก

ครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับการประชุม

สามัญประจ�าปีสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติครั้งนี้ เพราะสองวัน

แรกของงานประชมุเป็นการประชมุวชิาการ ในหวัข้อ “World War I –

A Hundred Years On” เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ของมหา

สงครามคร้ังแรกของโลก ทีอุ่บตัข้ึินเมือ่วนัที ่๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ 

การน�าเสนอรายงานของตัวแทนจากหอภาพยนตร์ประเทศ

ต่าง ๆ  โดยเฉพาะจากทางฝ่ังยโุรป ท�าให้ได้เหน็ถงึบทบาทอนัส�าคญัของ

ภาพยนตร์ที่มีต่อสงครามโลกคร้ังแรก โดยในช่วงเวลานั้น ภาพยนตร์

เพิ่งถือก�าเนิดได้ประมาณ ๒๐ ปี และยังคงเป็นยุคสมัยแห่งภาพยนตร์

เงียบ การสงครามได้ประโยชน์จากภาพยนตร์ด้วยการน�ามาเป็นส่ือ

บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นดั่งจดหมายเหตุ หรือเผยแพร่

ออกเป็นภาพยนตร์ข่าว โดยหลายประเทศอย่างเช่น ฝรั่งเศส เบลเยียม 

ได้มีการจัดตั้งหน่วยผลิตภาพยนตร์ขึ้นในกองทัพ และมีการน�า

ภาพยนตร์เข้าไปจดัฉายให้เหล่าทหารได้ชมกนัในค่ายเพือ่เป็นการปลกุ

ขวัญและก�าลังใจ

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

การประชุมสามัญประจ�าปี
สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ ครั้งที่ ๗๐

โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

๔



ในแง่การอนุรักษ์และเผยแพร่ ปัจจุบัน ทางหอภาพยนตร์กว่า ๒๐  

แห่งทัว่ยโุรปได้รวมตวักันขึน้เพือ่จัดตัง้โครงการ “European Film Gateway  

1914” น�าภาพยนตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ ๑ ของแต่ละ 

ประเทศในยโุรป มาอนรุกัษ์และแปลงเป็นสือ่ดจิทัิล มากถงึ ๖,๑๐๐ หวัเร่ือง  

รวมความยาวกว่า ๗๐๐ ชั่วโมง ออกเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.euro- 

peanfilmgateway.eu/1914 ให้ผู ้คนในปัจจุบันสามารถเข้าถึงภาพ 

เหตกุารณ์จรงิในบรบิทต่าง ๆ  ของมหาสงครามเมือ่ร้อยปีก่อนได้ง่ายขึน้ ขณะ 

ท่ีทางฝ่ังโอเชยีเนยี หอภาพยนตร์นวิซแีลนด์ และหอภาพยนตร์และเสยีงแห่ง 

ชาติ ออสเตรเลีย ก็ได้ร่วมมือกันจัดตั้งเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ภาพยนตร์และ 

ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งนี้เช่นเดียวกัน  

นอกจากข้อมลูในเชงิวชิาการ ในแต่ละวนัยงัมกีารจดัโปรแกรมฉาย 

ภาพยนตร์ทีเ่กีย่วข้องกับสงครามโลกครัง้ท่ี ๑ และสงครามอืน่ ๆ  ท่ีได้รบัการ 

อนรุกัษ์อยูใ่นหอภาพยนตร์ประเทศต่าง ๆ  แม้จะเป็นโปรแกรมฉายภาพยนตร์ 

ท่ีท้าทายความอึดของผู้ชมพอสมควร เพราะอัดแน่นยาวเหยียดตั้งแต่เวลา  

๑๘.๓๐ น. ถึงรอบสุดท้ายคือ ๒๓.๐๐ น. แต่ก็นับเป็นประสบการณ์อัน 

คุม้ค่า เพราะท�าให้ได้เรยีนรูเ้รือ่งราวของมหาสงครามผ่านทัง้ภาพยนตร์ข่าว  

ภาพยนตร์สารคด ีและภาพยนตร์เรือ่งท้ังภาพยนตร์เงยีบและภาพยนตร์เสยีง  

โปรแกรมที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ ชุดภาพยนตร์บูรณะของ Yanaki  

Manaki และ Milton Manaki สองพีน้่องตระกูลมานากิ ผูบ้กุเบกิการถ่าย 

ภาพยนตร์บนคาบสมุทรบอลข่าน ตั้งแต่เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๔๘ และมี 

ชีวิตคาบเกี่ยวอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑ ภาพยนตร์เกือบทั้งหมดที่ฉาย 

ให้ชมนั้นเป็นการบันทึกภาพชีวิตประจ�าวันเมื่อร้อยกว่าปีก่อนของผู้คนใน 

เมืองบิโตลาที่พี่น้องมานากิไปใช้ชีวิตอยู่ ปัจจุบันเป็นพื้นท่ีของประเทศ 

มาซิโดเนีย โดยที่ฟิล์มภาพยนตร์อันทรงคุณค่าของพี่น้องมานากิก็ยังคง 

ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีอยู่ที่หอภาพยนตร์มาซิโดเนีย ซึ่งนอกจากการจัด 

ฉายภาพยนตร์ หอภาพยนตร์มาซิโดเนียยังได้จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย 

สงครามโลก ครั้งที่ ๑ ของพี่น้องมานากิให้ได้ชมอีกด้วย

วนัทีส่ามของงานประชมุเป็นการรายงานความเคลือ่นไหวของการ 

อนุรักษ์ภาพยนตร์ รวมทั้งการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างหอ 

ภาพยนตร์ในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งท�าให้ได้พบว่าในยุคที่ฟิล์มเริ่มหมดความ 

นิยมในวงการภาพยนตร์อย่างตอนนี้ แล็บฟิล์มเอกชนในประเทศต่าง ๆ ที่ 

เคยเป็นศูนย์ให้บริการด้านการอนุรักษ์ฟิล์มแก่หอภาพยนตร์นั้นก็ได้ปิดตัว 

ลงเกือบหมดแล้ว หอภาพยนตร์แต่ละแห่งจึงต้องเริ่มมองหาวิธีปรับตัวเพ่ือ 

ให้อยู่รอด ยกตัวอย่างเช่น หอภาพยนตร์สวีเดนที่ได้ตัดสินใจซื้อแล็บฟิล์ม 

เอกชนที่ก�าลังจะปิดตัวมาด�าเนินการเอง รวมทั้งจ้างเจ้าหน้าที่เดิมจากแล็บ 

นั้นมาท�างาน กล่าวเฉพาะทวีปเอเชีย ในบรรดาชาติสมาชิกที่มาร่วมประชุม 

ในคราวนี้ ญี่ปุ่นเป็นเพียงประเทศเดียวที่ยังมีแล็บเอกชนเปิดให้บริการมาก 

ถึง ๔ แห่ง ที่เหลือนั้นก็ก�าลังทยอยปิดตัวลงกันหมด ส�าหรับประเทศไทย ซึ่ง 

ปัจจบุนัเหลอืแลบ็เอกชนทีเ่ปิดให้บริการอยูเ่พียงแห่งเดยีว กไ็ด้วางแผนงาน 

รองรับไว้ล่วงหน้า ด้วยการเตรียมสร้างแล็บพิมพ์ล้างฟิล์มเองในอาคารคลัง 

แรกรับภาพยนตร์และสิง่เกีย่วเน่ืองกบัภาพยนตร์ท่ีก�าลงัจะแล้วเสรจ็ภายใน 

ปลายปีนี้

สองวันสุดท้ายท่ีเหลือน้ันเป็นการให้สมาชิกโหวตรับรองวาระ 

ต่าง ๆ ของ FIAF ก่อนที่เจ้าภาพ คือ หอภาพยนตร์มาซิโดเนีย จะปิดงาน 

ด้วยการเปิดบ้านให้สมาชิกได้เข้าเยี่ยมชม โดยหอภาพยนตร์มาซิโดเนียนั้น 

มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Cinematheque of Macedonia ก่อตั้งเมื่อปี  

พ.ศ. ๒๕๑๗ (เริ่มปฏิบัติงานจริง พ.ศ. ๒๕๑๙) ปัจจุบันมีทั้งส่วนงานอนุรักษ์  

คลังเก็บของ โรงภาพยนตร์ ห้องสมุด และโถงนิทรรศการ อยู่รวมกันอย่าง 

เป็นระบบระเบียบภายในอาคารปฏิบัติงานเพียงหลังเดียว และมีเจ้าหน้าที ่

อยูร่าว ๔๐ คน แม้จะไม่ได้ดใูหญ่โตมากนกั แต่เรากส็ามารถสมัผสัได้ถงึสปิรติ 

ในการท�างานอนัแรงกล้าของเจ้าหน้าทีท่ีน่ี ่โดยเฉพาะการร่วมแรงร่วมใจกนั 

จัดงานใหญ่ ๆ อย่าง FIAF Congress ในครั้งนี้ จนประสบความส�าเร็จและ 

ได้รับค�าชมอย่างกว้างขวางจากเพื่อนสมาชิก

ความน่าประทับใจของ FIAF Congress นั้นไม่ได้มีอยู่แค่เพียง 

เป็นวาระประชุมสามัญประจ�าปีเท่านั้น แต่ยังถือเป็นช่วงเวลาส�าคัญที่ชาว 

หอภาพยนตร์จากทั่วโลกจะได้มารวมตัวกันเพื่อสังสรรค์ทางความคิดและ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกัน รวม 

ทั้งเปิดโลกทัศน์และเปิดรับแรงบันดาลใจใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการงานของ 

ตนต่อไป ซ่ึงอีกไม่นานข้างหน้า เมื่ออาคารต่าง ๆ ในแผนงานของหอ 

ภาพยนตร์ไทยแล้วเสร็จ เรากค็งจะได้มโีอกาสเปิดบ้านต้อนรับเพือ่นสมาชกิ 

จากหอภาพยนตร์ทั่วโลก เพื่อมาร่วมกันขับเคลื่อนวงการอนุรักษ์ภาพยนตร์ 

ให้ยั่งยืนสืบต่อไปเช่นเดียวกัน

 

การประชุมสามัญประจ�าปี
สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ ครั้งที่ ๗๐

โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

ภายใน Cinematheque of Macedonia

สองพี่น้องตระกูลมานากิ
นิทรรศการภาพถ่ายสงครามโลก ครั้งที่ ๑
ของพี่น้องมานากิ

๕



“Memory International Film Heritage Festival” 

งานปีนี้เป็นปีที่สองที่จัดขึ้นที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีการ

ฉายหนังมากกว่า ๕๐ โปรแกรม ตั้งแต่หนังเงียบในยุค 

ค.ศ. ๑๙๒๐ ไล่มาจนถึงหนังในช่วงหลังปี ค.ศ. ๒๐๐๐  

จาก ๒๐ ประเทศทั่วโลก โดยในวันเปิดงาน พระบาท-

สมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี เสด็จพระราชด�าเนิน

มาเป็นองค์ประธาน Catherine Deneuve นักแสดงชาวฝรั่งเศส ได้รับเชิญเป็น

แขกคนส�าคัญของเทศกาล หนังเปิดเทศกาลในปีนี้คือเรื่อง The Circus (๒๔๗๑) หนังรักของนักแสดง

ตลกกบัสาวสวยในคณะละครสตัว์ และเพือ่ชวีติทีด่กีว่าของหญงิคนรกั นักแสดงตลกยอมหลกีทางให้เธอ

ได้ครองรักกับนักแสดงรูปงามของคณะละครสัตว์ ผลงานการก�ากับและแสดงน�าโดย Charles Chaplin 

และร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีนักแสดงตลกผู้ยิ่งใหญ่  

งานเทศกาลภาพยนตร์ “Memory International Film Heritage Festival” ด�าเนินการจัด

งานโดย Bophana Center หน่วยงานที่ท�าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวของชาติ

เขมร ก่อตั้งโดย Rithy Panh (ผู้ก�ากับชาวเขมร) MEMORY! CINEMA และ Technicolor Foundation 

หน่วยงานเอกชนที่ท�างานเกี่ยวกับการอนุรักษ์และโปรโมทภาพยนตร์ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม โดย

ภาพยนตร์ที่คัดเลือกมาร่วมงานเทศกาลในปีนี้ ถูกเลือกภายใต้แนวความคิด “หนังที่สร้างเสียงหัวเราะ 

สร้างความสขุให้คนด”ู  เพราะผูจ้ดัโปรแกรมเชือ่ว่า “เสยีงหวัเราะน้ันไม่มพีรมแดน” โดยได้รบัความร่วม

มือจากหอภาพยนตร์ หรือหน่วยงานที่ท�างานด้านอนุรักษ์ภาพยนตร์ประเทศต่าง ๆ ในการขอใช้ฟิล์ม

ภาพยนตร์ หรือไฟล์ภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อฉายในงาน โดยเปิดให้ทุกคนที่สนใจสามารถเข้า

ดไูด้ฟรีทัง้วนัที ่Chatomuk Theatre โรงละครแห่งชาต ิใจกลางกรุงพนมเปญ และรอบเยน็ที ่Bophana 

Center

ในปีนี้นอกจากการจัดฉายหนังที่สามารถสร้างความสุขและเสียงหัวเราะแก่คนดูแล้ว ยังมี

โปรแกรมพิเศษการฉายประชันกันของหนังที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสายลับสัญชาติอังกฤษที่ดังไป

ทั่วโลก “เจมส์ บอน” จากประเทศฟิลิปปินส์ เรื่อง James Batman (๒๕๐๙) ที่ตัวเอกเป็นทั้ง เจมส์ 

บอน และ มนุษย์ค้างคาว เรื่อง Mat Bond (๒๕๑๐) จากมาเลเซีย ชายหนุ่มที่มีความฝันอยากเป็น

สายลับ ก่อนที่จะจับพลัดจับผลูมาเป็นสายลับจ�าเป็น ภาพยนตร์ไทยเร่ือง เจมส์แบน 007 (๒๕๒๓)  

เมื่อสายลับตัวจริงถูกฆ่าตายโดยองค์กรลับ สามล้อถีบจ�าเป็นต้องเข้ารับหน้าที่คล่ีคลายปริศนาแทน 

ก่อนที่จะปิดท้ายวันด้วย Casino Royale (๒๕๑๐) หนังล้อเลียนที่เราจะไม่ได้เห็น 007 แบบที่

คนดูคุ้นเคย    

นอกจาก เจมส์แบน 007 แล้วยังมีหนังไทยเรื่อง น�้าตาลไม่หวาน ผลงานการก�ากับของ รัตน์ 

เปสตันยี เข้าฉายในงานเทศกาลครั้งน้ี โดยท้ังสองเร่ืองได้รับความร่วมมือจากหอภาพยนตร์ ในการ

ประสานงานเรื่องฟิล์มที่น�าไปจัดฉาย  

รอบเช้าของทุกวันในช่วงงานจะมีการคัดเลือกหนังที่เหมาะกับเด็ก ๆ พร้อมทั้งท�างานร่วมกับ

โรงเรยีนในการชกัชวนเดก็มาดหูนงัพร้อมกนัในโรงภาพยนตร์เพือ่สร้าง “เสยีงหวัเราะยามเช้า” จากหนงั

ของนักแสดงตลกผู้ยิ่งใหญ่ของยุคหนังเงียบ Charles Chaplin นักแสดงตลกหน้าตาย Buster Keaton 

และตลกคู่หู อ้วนผอม Laurel & Hardy แม้ว่าหนังจะมาจากยุคหนังเงียบที่ห่างจากวันเวลาในปีปัจจุบัน

ไม่น้อยกว่าแปดสิบปี แต่ก็ยังสามารถสร้างความสนุก และเสียงหัวเราะให้กับเด็ก ๆ ได้อย่างไร้เงื่อนไข

ของเวลา นอกจาก “เสยีงหวัเราะ” จะไม่มพีรมแดนทางเขตแดนแล้ว “เสยีงหวัเราะ” ยงัเป็นภาษาสากล

ที่แสดงถึงความสุขของคนทุกวัย ทุกเชื้อชาติอีกด้วย 

 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

Memory International Film Heritage Festival
 เสียงหัวเราะไมมีพรมแดน

ขอบคุณภาพจาก Bophana Center

โดย ชลิดา เอื้อบ�ารุงจิต
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จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

หัวข้อของการอบรมเชิงปฏิบัติการในปีนี้ คือ Developing a 

Disaster and Recovery Plan for an Audiovisual Collection 

(การพัฒนาแผนการรองรับภัยพิบัติและแผนเยียวยาคลังสะสมส่ือ

โสตทัศน์) ขอเรียกสั้น ๆ ว่า “Disaster Plan” ซึ่งมี Mick Newnham 

จาก National Film and Sound Archive (NFSA) ประเทศออสเตรเลีย 

เป็นวิทยากรในการอบรม 

โดยการอบรมคร้ังนี้จะเร่ิมจากค�าถามที่ว ่า ท�าไมเราต้องมี

Disaster Plan หากย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเกิดแผ่นดินไหว

ที่กรุงเทพมหานคร หรือเหตุอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ซึ่งถูกกล่าว

ขานว่าเป็น “อุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุด ทั้งในแง่ของปริมาณน�้าและ

จ�านวนผู้ได้รับผลกระทบ” ซ่ึงไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อน ปัญหาน�้าท่วม 

แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม ไฟไหม้ มลพิษ สภาพแวดล้อม หรือแม้กระทั่ง

อุปกรณ์ล้าสมัย ล้วนเป็นภัยพิบัติ หรือ Disaster ทั้งสิ้น Disaster Plan 

ควรมีการก�าหนดแนวทางหรือข้ันตอนที่ชัดเจน เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์

ภัยพิบัติขึ้นควรท�าอย่างไรเป็นล�าดับแรก การซักซ้อมเกี่ยวกับ Disaster 

Plan ควรมีการก�าหนดว่าจะต้องท�าบ่อยแค่ไหน มีการประเมินค่าและการ

จัดล�าดับความส�าคัญของสื่อโสตทัศน์ที่เก็บรักษา ต่อผลกระทบที่เกิดจาก

ภัยพิบัติ รวมถึงการกู้สื่อโสตทัศน์จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 

นอกจากนี ้ วทิยากรยงัแนะน�าว่าควรมเีจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบในการ

รวบรวมข่าวสาร เพื่อความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข่าวสาร มิฉะนั้นอาจ

ท�าให้เกิดความตื่นตระหนกต่อบุคลากรของหน่วยงานได้ ถ้าได้รับข้อมูล

ข่าวสารคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ควรมีการจัดล�าดับชั้นในการแจ้ง

เหตุภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งควรมีรายชื่อหมายเลขติดต่อที่เป็นปัจจุบัน

โดย นุชนาฏ ชิ้นพงค์ ศศิกร ลิขิตวงศ์ตรีศรี ธีรวุฒิ นามทอง และ สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

กÒรปรÐชØÁสÒÁัÞปรÐ¨íÒป‚	
สÁÒคÁอนØรักÉ์สืèอâสตทัÈน์
แห‹งเอเชียตÐวันออกเ©ียงใต้แลÐแป«ิ¿�ก	ครัéงทีè	ñø

หลังจากเม่ือปีท่ีแล้ว หอภาพยนตร์ได้เป็นเจ้าภาพ

การจัดการประชุมสามัญประจ�าปีของสมาคมอนุรักษ์ส่ือ-

โสตทศัน์แห่งเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้และแปซฟิิก (SEAPAVAA 

– Southeast Asia – Pacific Audio Visual Archive

Association) ครัง้ที ่๑๗ ไปแล้ว มาในปีนีก้ถ็งึควิของหน่วยงาน

ภาพยนตร์ประเทศเพื่อนบ้านของเรา กรมภาพยนตร์ (หรือ

ในภาษาลาวเรยีกว่า กรมรปูเงา) ประเทศสาธารณรฐัประชา-

ธิปไตยประชาชนลาว เป็นเจ้าภาพ โดยการประชุมสามัญ

ประจ�าปีครั้งที่ ๑๘ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔–๓๐ พฤษภาคม 

๒๕๕๗ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในปีนี้ หอภาพยนตร์ได้ส่งตัวแทนเจ้าหน้าที่ไปเข้าร่วม ๕ ท่าน

ด้วยกัน โดย ๒ ท่านแรกจะเดินทางไปตั้งแต่วันที่ ๒๔–๒๕ พฤษภาคม 

เพื่อไปเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจัดขึ้นที่สถาบันสื่อมวลชน

และวัฒนธรรม หนึ่งในหน่วยงานของ Minister of Information, 

Culture and Tourism (กระทรวงแถลงข่าว วฒันธรรม และท่องเท่ียว) 

โดยมีผูเ้ข้าร่วมประชมุ ๒๐ ท่าน ซึง่มาจากทัง้ประเทศฟิลปิปินส์ สิงคโปร์ 

ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย ไทย เป็นต้น ส�าหรับประเทศไทยนอกจากหอ

ภาพยนตร์แล้ว ยังมีตัวแทนจากกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งรู้จักคุ้นเคยกันดี

อยู่แล้วเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วย 
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ตลอดเวลาของเจ้าหน้าท่ีทุกคน และบุคลากรทุกคนของหน่วยงานควรต้อง

มีรายชื่อนี้ติดตัว และท่ีส�าคัญอีกอย่างคือ ผู้ได้รับมอบหมายให้กอบกู้

สถานการณ์จากภัยพิบัติต่าง ๆ ควรจะต้องมีอ�านาจในการจัดการ เพื่อให้

สามารถจัดการได้ตามหน้าที่ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการอบรมครัง้นี ้มีการจ�าลองสถานการณ์ให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมได้

ท�าการกู ้ชีพสื่อโสตทัศน์กัน ซึ่งผู ้เข้าอบรมต่างก็รู ้สึกตื่นเต้นกันมาก 

เนื่องจากยังไม่เคยประสบกับสถานการณ์เช่นนี้ โดยวิทยากรสมมติ

เหตกุารณ์น�า้ท่วม ซึง่ส่ือโสตทัศน์ท่ีน�ามาเป็นตวัอย่างได้แก่ ฟิล์ม และเทป

วดีทิศัน์ ซึง่จมอยูใ่นน�า้ โดยขัน้ตอนท่ีวิทยากรแนะน�าคอื ก่อนท�าการกูชี้พ 

ให้พวกเราสวมถุงมือยางและผ้าปิดจมูกเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นจึงน�า

สือ่โสตทศัน์ขึน้มาล้างด้วยน�า้สะอาด แล้วน�าไปวางลงบนกระดาษทชิชแูผ่น

ใหญ่ส�าหรับซับน�้า ปล่อยให้แห้ง ก่อนที่จะเก็บใส่บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 

และน�าไปเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิ นอกจากนี้เราควรออกเลขประจ�า

ตัวให้กับสื่อโสตทัศน์ทุกชิ้นที่เราได้ท�าการกู้ชีพ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลเบื้อง-

ต้นต่อไป ซ่ึงเนื้อหาการอบรมครั้งนี้ได้ช่วยจุดประกายให้ผู้เข้าร่วมอบรม

ย้อนกลบัมาทบทวนแผนการจัดการความเส่ียงท่ีหน่วยงานของแต่ละท่าน

ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การประชุมวิชาการ

ส�าหรบังานในส่วนของการประชมุวิชาการ

นานาชาตด้ิานการอนุรักษ์สือ่โสตทศัน์ ซึง่ในปีนีม้ี

หัวข้องานว่า “AV Archives : Why They 

Matter ?” (การอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ : ท�าไมจึง

ส�าคัญ) จัดขึ้นในวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ณ โรงแรมลาวพลาซ่า 

ซึ่งในพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจาก Mr. Bouangeun Xaphou

vong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว กล่าว

เปิดงาน และ Mrs. Joie Springer อดีตผู้เชี่ยวชาญอาวุโสโครงการ Memory 

of the World ของ UNESCO ปราศรัยเปิดงานในหัวข้อ Preserving Audio-

visual Documents : An International Perspective (การอนุรักษ์เอกสาร

สารสนเทศเกีย่วกบัสือ่โสตทัศน์ : มมุมองระหว่างประเทศ)  ซึง่เป็นการน�าเสนอ

บทบาทและความส�าคัญของการอนุรักษ์เอกสารสารสนเทศ และการเข้าไปมี

ส่วนร่วมของ UNESCO ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์โดยร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ 

และหน่วยงานไม่แสวงหาผลก�าไรในประเทศต่าง ๆ  ซึง่ความร่วมมอืระหว่างชาติ

นีม้คีวามส�าคญัยิง่ทีจ่ะช่วยปกป้องเอกสารสารสนเทศทีเ่ป็นมรดกของแต่ละชาติ

ไม่ให้สูญหายไป โดย UNESCO มีสโลแกนว่า “จินตนาการถึงโลกที่ปราศจาก

ความทรงจ�า” เพ่ือกระตุน้เตอืนให้สาธารณชนได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในการ

อนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ  

การประชุมวิชาการคร้ังน้ี มีหัวข้อที่น่าสนใจจากผู้น�าเสนอผลงาน

หลากหลายประเทศ อาทิ 

หัวข้อ Audiovisual Archives and The Digital Divide :

Bridging the Gap (การเกบ็รักษาข้อมลูสือ่โสตทศัน์ และการเข้าถงึเทคโนโลยี

ทีแ่ตกต่างกนั : สร้างจดุเชือ่มโยง) ของ AJ Lawrence นกัศกึษาปรญิญาโทจาก

ภาควิชา Moving Image Archive มหาวิทยาลัย University of California 

วิทยาเขตลอสแอนเจลิส ที่พูดถึงปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน

ของคนในพ้ืนที่ ในขณะที่หอภาพยนตร์ส่วนใหญ่นิยมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่าน

สญัญาณอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู ในการให้บรกิารสือ่โสตทศัน์ทางอนิเทอร์เนต็ 

ซึ่งจะเหมาะกับการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แต่ในหลาย ๆ 

ประเทศ โดยเฉพาะแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชาชนมีการเข้าถึง

อนิเทอร์เนต็มากขึน้ แต่จะเข้าถึงผ่านทางระบบโทรศพัท์มอืถอื ซึง่ระบบของหอ

ภาพยนตร์ไม่ได้รองรับ หรือมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตความไวต�่า ท�าให้ข้อมูลสื่อ

โสตทัศน์ที่หอภาพยนตร์ได้เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ไม่ได้ถูกใช้งานจากคนใน

ประเทศนั้น ๆ 

The Archives of Traditional Music in Laos (ATML) :

Challenges and Achievements in the Digital Era (หออนุรักษ์ดนตรี

พืน้เมอืงของลาว : ความท้าทายและความส�าเรจ็ในยคุดจิทิลั) โดย Thongbang 

Homsombat จากหอสมดุแห่งชาตลิาว และ Gisa Jähnichen จาก Universiti 

๘



และนางสาวกรรณิกา ชีวภักดี ผู้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์และหอ-

จดหมายเหต ุกรมประชาสมัพนัธ์ ประเทศไทย ได้รบัเลอืกให้เป็นกรรมการ

เยี่ยมชมสถานที่ และศึกษาดูงาน

ในการประชมุสามญัปีน้ี ทางเจ้าภาพได้พาผูเ้ข้าร่วมประชมุเยีย่ม

ชมสถานที่ส�าคัญ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดย

คณะของหอภาพยนตร์ได้เลือกไปชมหอภาพยนตร์แห่งชาติลาว ซึ่งจุด

ส�าคัญที่ทางเจ้าภาพได้พาชมคือห้องเย็นเก็บฟิล์ม ที่ได้รับการสนับสนุน

การสร้างจากสถาบันภาพยนตร์เวียดนาม โดยจะมี ๒ ชั้น ชั้นบนเป็น

ภาพยนตร์ที่ผลิตในประเทศลาว ตั้งแต่ยุคเจ้ามหาชีวิตลาว ยุคสงคราม

อินโดจีนและภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ส่วนชั้นล่างจะเป็น

ภาพยนตร์ต่างประเทศ ซึ่งที่นี่จะมีภาพยนตร์ของประเทศเวียดนาม 

ฝร่ังเศส และรัสเซียเป็นจ�านวนมาก รวมท้ังชั้นล่างยังเป็นท่ีจัดเก็บเทป

วิดีโอ ฟิล์มภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้ท�าการคัดแยกลงทะเบียน และภาพยนตร์

ที่มีกลิ่นกรดน�้าส้ม

อกีสถานทีห่นึง่ทีค่ณะของหอภาพยนตร์ได้ไปคอื สถานโีทรทศัน์ 

TVLaos ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์เอกชนที่เพิ่งเปิดท�าการได้ประมาณ ๒ ปี 

โดยเป็นธุรกิจต่อยอดจากการเป็นผู้ให้บริการเคเบิ้ลทีวีรายใหญ่ที่สุดของ

ประเทศลาว ซึ่งเนื่องจากเป็นช่องที่เกิดใหม่ จะต้องแข่งขันทั้งกับสถานี

โทรทศัน์ของลาว และของไทย (คนลาวจ�านวนมาก นยิมดรูายการโทรทศัน์

ของไทยมากกว่าของลาว) ทางผูบ้รหิารจงึพยายามใช้เนือ้หาด้านถ่ายทอด

สดกีฬามาเป็นตัวดึงดูดผู้ชม ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 

๒๕๕๗ ที่ประเทศบราซิล 

นอกจากนี้ คณะของหอภาพยนตร์ และคณะคนไทยจาก

หน่วยงานท่ีมาร่วม ยังได้รับเชิญให้ไปเยี่ยมชมการท�างานและพูดคุย

แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัเจ้าหน้าทีส่ถานีวทิยุแห่งชาตลิาว ซึง่เจ้าหน้าที่

ได้พาเยี่ยมชมห้องส่งสัญญาณ ห้องอัดเสียง และห้องสมุดเสียงอีกด้วย

ในการประชุมคร้ังน้ี กรมภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นเจ้าภาพการจัด

ประชุมครั้งนี้ ท�าหน้าที่ในการดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นอย่างดี สร้าง

ความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก 

ส�าหรับการประชุมสามัญประจ�าปีของสมาคมฯ ครั้งต่อไป เป็น

ครั้งที่ ๑๙ จะจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๒๑–๒๖ เมษายน 

๒๕๕๘ ซึ่งทาง Asian Film Archive จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชมุ โดยมกีารก�าหนดหวัข้อการประชมุวชิาการ ไว้แล้วว่า Advocacy, 

Engaged, Connect (การสนับสนุน 

ปฏิบัติงาน และเชื่อมโยง) ซึ่งหอภาพยนตร์

จะน�าเสนอความเคลื่อนไหวต่อไป

       

   

  

     

  

Putra Malaysia น�าเสนอความเป็นมาและบทบาทส�าคญัของหออนุรักษ์ดนตรี

พื้นเมืองของลาว ซึ่งถึงแม้จะเป็นหน่วยงานเล็ก ๆ อยู่ภายใต้หอสมุดแห่งชาติ 

แต่ก็มีคุณูปการต่อวงการการแสดงของลาวเป็นอย่างมาก 

Digital Curation of Images and Videos Accessed and 

Stored in Social Media Platforms  (การจัดการข้อมูลดิจิทัลของภาพ

และวดีิโอทีถู่กเข้าถงึและเกบ็รกัษาอยูใ่นสือ่โซเชยีลมเีดยี) น�าเสนอโดย Jessica 

Bushley จากมหาวิทยาลัย British Columbia ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็น

ส่วนหนึง่ของงานวทิยานพินธ์ปรญิญาเอกของ Jessica ท่ีว่าด้วยการใช้สือ่โซเชยีล

มีเดีย โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงปัญหากรรมสิทธิ์ในภาพและวิดีโอ ซึ่งใน

หลาย ๆ  สือ่โซเชยีลมเีดยีจะมข้ีอตกลงทีใ่ห้สทิธิต์วัโซเชยีลมเีดยีเป็นเจ้าของภาพ

และวิดีโอที่น�ามาลง โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้อ่านข้อตกลงเหล่านี้ก่อน

ยอมรับเพื่อเปิดใช้บริการ

How We Build, Manage, and Utilize Our New Archive 

System – NHK’s File-base Archive System and Metadata

Management (วิธีท่ีพวกเราสร้าง จัดการ และใช้ประโยชน์จากระบบการ

อนรุกัษ์แบบใหม่ของเรา – ระบบอนรุกัษ์ไฟล์ฐานข้อมลูและการจดัการอภข้ิอมลู 

ของสถานีโทรทัศน์ NHK) น�าเสนอโดย Nobuhisa Yamashita เจ้าหน้าที่ฝ่าย

การอนุรักษ์จากสถานีโทรทัศน์ NHK ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเนื้อหาที่พูดถึงระบบ

การจดัเกบ็แบบใหม่ ทีท่าง NHK ได้พยายามแปลงสญัญาณเทปบนัทึกภาพข่าว

เดิมทั้งหมด รวมทั้งภาพข่าวในปัจจุบัน เป็นสัญญาณดิจิทัล และพยายามจะ

สร้างระบบสบืค้นทีท่�าให้ผู้ใช้บรกิารสามารถใช้บรกิารดภูาพข่าวต่าง ๆ  ผ่านทาง

ระบบอินเทอร์เน็ต  

ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อ�านวย-

การหอภาพยนตร์ ได้น�าเสนองานเรื่อง Audience Development : Case 

Study of the Film Archive (Public Organization), Thailand (การพัฒนา

ผู้ชมภาพยนตร์ กรณีศึกษาจากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประเทศไทย) 

ซึง่ได้น�าเสนอถึงบทบาทของหอภาพยนตร์ ทีต้่องการพฒันาผูช้มภาพยนตร์ผ่าน

กิจกรรมต่าง ๆ ที่หอภาพยนตร์ได้จัดขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาผู้ชม

ภาพยนตร์ให้เป็นผู้ชมภาพยนตร์ที่มีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งขยายฐานผู้ชม

ภาพยนตร์ให้มากยิ่งขึ้น

การประชุมสมาคม

หลงัจากการประชมุวชิาการ ๒ วนั ทางสมาคมฯ ได้จดัการประชมุสมาชกิ

เพื่อพิจารณาวาระเรื่องต่าง ๆ  ซึ่งในปีนี้วาระที่ส�าคัญที่สุดคือการเลือกตั้งนายก

สมาคม และคณะกรรมการบริหารสมาคม เพื่อแทนคณะกรรมการบริหาร

สมาคมชุดเดิมที่หมดวาระไป โดยผลการลงคะแนน ท�าให้ Mick Newnham 

จาก National Film and Sound Archive (NFSA) ประเทศออสเตรเลีย ได้

รบัคดัเลอืกให้เป็นนายกสมาคมคนใหม่ ส่วนคณะกรรมการบรหิารสมาคมคณะ

ใหม่ ประกอบด้วย

Irene Lim จาก National Archives of Singapore ได้รับเลือกเป็น

เลขาธิการสมาคม

Adrian Wood ตวัแทนสมาชกิสมทบ ได้รบัเลือกเป็นเหรัญญกิสมาคม 

Karen Chan จาก Asian Film Archive ประเทศสิงคโปร์ ได้รับเลือก

เป็นกรรมการ

Dethnakorn Bounmy จาก Department of 

Cinema ประเทศลาว ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ

Benedict Salazar Olgado จาก University of 

the Philippines ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ

Christophe Augias จาก Bibliotheque

Bernheim หมู่เกาะนวิแคลโิดเนยี ได้รบัเลอืกให้เป็นกรรมการ



หน่วยกู้หนัง

เมื่อ ๔ ปีมาแล้ว ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ๒๕๕๓ มีหนังไทย 

เข้าฉาย ๑๒ เรื่อง หลายเรื่องมีหน้าหนังน่าดู ซึ่งผู้เขียนตีตั๋วเลือกชมหนังไทย 

เรื่องหนึ่งและมีภาพจ�าอย่างแม่นย�าคือ เมื่อดูหนังจบลงด้วยความยาว ๑๑๘  

นาที ต่อมวิเคราะห์ท�างานทันทีว่า แม้หนังมีจุดอ่อนบ้าง แต่จุดฝังใจคือฉาก 

ในช่วงเวลาที่หนึ่งชั่วโมงกับอีกประมาณสามสิบห้านาที 

ด้วยค�าคมภาษาอังกฤษและแปลภาษาไทยควบคู่กันไป อีกทั้งขนาดของรูป 

เล่มกะทัดรัดเหมาะมือ 

ส่วนอีกเล่มหนึ่งหวานซึ้งตลอดเล่ม “งดงาม ณ ความรัก” รวบรวม 

และแปลโดย รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต ทุกตัวอักษรในหนังสือเล่มนี้เป็นถ้อยค�า ที่ 

มคีวามหมายอันเป็นข้อคดิ มมุมอง ทัศนคตด้ิานความรัก และถ้อยค�าเด่นเหล่า 

นัน้เลอืกมาจากช่วงเวลาทีต่วัละครพดูหรอืสนทนากนัในแง่ความดีงามแห่งรัก  

ซึ่งรวบรวมจากหนังต่างประเทศทั้งหมด

จากสองเล่มข้างต้นเน้นไปที่หนังต่างประเทศ แต่ “หลงจอ” เลือก 

เฟ้นภาพจ�าจากหนังไทยเท่าน้ัน พิมพ์คร้ังแรกเมือ่ปี ๒๕๓๔ รวบรวมโดย นาย 

มายา ซึ่งเน้ือหาของเล่มน้ีมุ่งเน้นการรวบรวมบทสนทนาโต้ตอบระหว่างตัว- 

ละครในฉากต่าง ๆ  ที่สะดุดใจ อีกทั้งส่วนใหญ่เป็นหนังแนวชีวิตหนัก ๆ  พร้อม 

ภาพประกอบจากหนัง รวมถึงให้ข้อมลูเพ่ิมเตมิว่าหนังเร่ืองน้ันก�ากบัการแสดง 

โดยใครและสร้างจากบทประพันธ์ของผู้ใด

โดย วิมลิน มีศิริ

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

ภาพจ�าของฉากนีม้าจากเรือ่ง สิง่เลก็เลก็ทีเ่รยีกว่ารัก ซึง่การสร้างหนัง 

แต่ละเรื่องนั้น นอกเหนือจากการลงทุน คือความพิถีพิถันสร้างสิ่งจดจ�าให้กับ 

คนด ูหากทว่าภาพจ�าในการดหูนงัของแต่ละบคุคลอาจแตกต่างกนั บางคนจ�า 

หนังเรื่องนั้นได้ดี เพราะหนังบางเรื่องกระทบใจของเขา เนื่องจากทุกคนต่าง 

มีด้านเปราะบางอ่อนไหวของชีวิตด้วยกันทั้งนั้น บางคนสนใจจ�ารายละเอียด 

ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่รวมอยู่ในหนัง เช่น เนื้อเรื่อง การแสดง ฉาก เพลง 

ประกอบ ถ้อยค�า บทสนทนา ประโยคที่ฟังแล้วสุดฮาหรือน�้าตาริน สิ่งเหล่านี้ 

มีอิทธิพลท�าให้เรามองข้ามข้อจ�ากัดด้านคุณภาพของหนัง ไปสู่การสัมผัสโดย 

ใช้ใจล้วน ๆ บางคนรักการดูหนังและมีความสุขกับการจดบันทึกความรู้สึก 

ต่าง ๆ ที่เกิดจากการดูหนังไว้ให้อยู่นานแสนนาน หากเวลาผ่านไป... หยิบ 

บันทึกมาอ่านคราวใดก็อมยิ้มอิ่มใจทุกครั้ง อีกทั้งอยากแบ่งปันภาพจ�าเหล่า 

น้ันให้นักอ่านได้สมัผสัความประทับใจร่วมกนัในรปูแบบ “หนงัสอืแนวภาพจ�า 

จากหนงั” ซึง่อ่านง่าย ผ่อนคลาย และถ้าผู้อ่านเคยดหูนงัเร่ืองนัน้มาแล้ว กจ็ะ 

เข้าใจความหมายของตัวหนังสือได้กระจ่างขึ้น เช่น

“ค�าคมคารมหนัง” และ “ค�าคมวลีเด็ดเกร็ดหนัง” เรียบเรียงโดย  

กฤษณา บุญปลูก หนังสือสองเล่มนี้คัดเลือกราว ๓๐๐ ค�าคม จากหนังต่าง- 

ประเทศเท่านั้น แต่มาจากหนังหลายแนว โดยรูปแบบการน�าเสนอประกอบ 

ส�าหรับหนังสือเล่มสุดท้ายที่อยากกล่าวถึงคือ 50 Scenes select- 

ion project 1 บรรณาธกิารโดย โสภณา เชาว์ววิฒัน์กลุ เล่มนีอ่้านแล้วเพลิน  

ซึ่งทีมผู้เขียนระดมสมอง เพื่อคัดสรรค�าคม บทสนทนา ประโยค และฉากที่ 

มัน่ใจว่า “โดนใจและจ�า” รวมถึงเลอืกภาพประกอบจากหนงัในขณะทีต่วัละคร 

พูดสิ่งเหล่านั้น และให้ข้อมูลเบื้องต้นของหนังคือ ปีที่ออกฉาย ผู้ก�ากับ 

ภาพยนตร์ บทภาพยนตร์ นักแสดง ส�าหรับจดุส�าคัญคือการเจาะประเดน็ฉาก 

สุดโดนใจจ�านวน ๕๐ ฉาก ด้วยการวิเคราะห์อย่างลุ่มลึกว่า “เหตุใดฉากนี้ถึง 

ลืมไม่ลง” รวมถึงความโดดเด่นอีกประการหนึ่ง คือวิธีการเขียนสะท้อนให้

ผู้อ่านรับรู้ว่า หนังกับอารมณ์ความรู้สึกมีความเชื่อมโยงกันเสมอ 

พี่โชนคะ น�้ามีเรื่องจะบอกพี่โชน คือน�้าชอบพี่โชนมาก ชอบมา ๓ ปีแล้ว

น�้าท�าทุกอย่าง เปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างก็เพื่อพี่

น�้าไปคัดเลือกนางร�า เล่นละครเวที ไปเป็นดรัมเมเยอร์

เรียนหนังสือให้เก่ง ก็เพื่อพี่

แต่ตอนนี้น�้ารู้แล้วว่า สิ่งที่น�้าควรจะท�ามากที่สุด

และน่าจะท�ามาตั้งนานแล้ว คือบอกกับพี่โชนตรง ๆ ว่าน�้าชอบพี่โชน

ผู้เขียนแบ่งปันประสบการณ์ “เรื่องนั้น...ฉันยังจ�า” 

แล้วคุณผู้อ่านมี “เรื่องนั้น...ที่คุณจ�า” บ้างหรือไม่

และจ�าได้ไหม? ถ้อยค�าบนบรรทัดสุดท้าย..มาจากหนังไทยเรื่องใด 

“บางครั้งการคิดถึงใครสักคนจากไกล ๆ 

ก็ท�าให้เรามีความสุขได้อย่างไม่น่าเชื่อ”

๑๐



หน่วยกู้หนังได้เขียนเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ

ภาพยนตร์มากห็ลายเรือ่ง แต่เรือ่งเพลงกบัหนงัยงัไม่เคยได้ 

เขียนลงที่ไหน เมื่อจะเขียนก็นึกถึงน้องคนหน่ึงที่มีความรู้ 

ความสามารถเรื่องเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยทั้งเพลง 

ลกูทุง่และลกูกรงุในอดตีมากทีส่ดุ แต่อายอุานามเพิง่จะ ๑๙  

ปีเท่านั้นเอง เขาคือ น้องเจ ธนภัทร บัวเบา เจ้าของฉายา 

เด็กประหลาดชาติไทย หน่วยกู้หนังฉบับนี้จึงได้เชิญน้องเจ 

มาร่วมเขียนด้วยกัน

น้องเจได้แนะน�าให้ไปสัมภาษณ์ครูเพลงท่านหนึ่ง  

ซึ่งแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ไว้หลายเรื่อง และแต่ละ 

เพลงล้วนดัง ๆ ทั้งนั้น หน่วยกู้หนังถามว่าใครกัน? น้องเจ 

ตอบว่า “ก็ครูเพลงที่แต่ง ใครหนอ ไงครับ” 

ครูสุรพล  โทณะวณิก 

เกดิวนัที ่๗ พฤษภาคม ๒๔๗๔ ทีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  

บิดาคือ ขุนประทนต์คดี เป็นอัยการซึ่งมีหน้าที่คุมนักโทษไป 

ประหารชีวิตที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มารดาชื่อ น้อย เป็น 

ภรรยาคนที่สามของขุนประทนต์คดีจากจ�านวนทั้งหมด ๕ คน ครู

สรุพลซึง่เป็นลกูคนเดยีวของแม่น้อยเล่าว่า ในบรรดาลกูทุกคนของ 

ขุนประทนต์คดี ครูหน้าเหมือนบิดามากที่สุด ยิ่งโตยิ่งเหมือน 

เดมิทคีรสูรุพลชือ่ ชวนชม ซึง่ไม่ทราบว่าใครเป็นคนตัง้ให้  

แม่น้อยจงึไปหาหลวงพ่อทีว่ดัเลยีบ (วดัราชบรุณราชวรวหิาร) เพือ่ 

ขอให้ท่านตั้งชื่อให้ใหม่ หลวงพ่อกับท่านขุนประทนต์คดีสนิทกัน 

มาก หลวงพ่อท่านจึงตั้งชื่อให้ใหม่ว่า อ�าพล แต่ครูสุรพลบอกว่า 

ไม่ชอบชื่ออ�าพลเพราะฟังดูเหมือนผีอ�า เลยตั้งชื่อให้ตัวเองใหม่ว่า  

สุรพล

ในวัยเด็ก แม่น้อยได้พาครูสุรพลไปฝากเลี้ยงไว้กับยายที ่

หลงัวดัโมลโีลกยารามราชวรวหิาร แต่ด้วยยายถอืศลีจงึไม่สามารถ 

โดนตัวผู้ชายได้ เลยไปฝากไว้กับป้าทีเ่ป็นใบ้ ตอนกลางวนัครูสรุพล 

จึงถูกเลี้ยงดูอยู่ในเขตของแม่ชี หลังพระอาทิตย์ตกดินจึงไปอยู่กับ 

พระมหาลมัย และครูสุรพลจ�าได้ในส่ิงที่พระมหาลมัยสอนไว้ว่า 

“ชีวิตคนเราเกิดมาไม่เหมือนกัน”

จนอายุ ๖ ขวบ แม่น้อยจึงมารับไปอยู่ด้วยที่ตรอกริ้วสืบ- 

ศิร ิบรเิวณส่ีแยกบ้านแขก ตอนนัน้ครสุูรพลหวงัว่า เมือ่ได้มาอยูก่บั 

แม่น้อยแล้วจะได้เรียนหนังสือ แต่ดูเหมือนโชคชะตาจะพาเล่นกล  

เมือ่แม่น้อยมาเสยีชวีติก่อนวยัอันควร ครสูรุพลจงึตดัสนิใจเดินออก 

จากตรอกริ้วสืบศิริทันที เดินไปตามที่ต่าง ๆ จนได้มาเจอสถานที่ 

หนึ่ง ที่ต่อมาจะกลายเป็นทั้งที่อยู่ ที่กิน ที่หลับ ที่นอน ที่ที่ว่านั้นก็ 

คือถังขยะหน้าวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มันเป็นถังขยะซึ่งห่าง 

ไกลจากสายตาผู้คนแต่มันใกล้ใจของครูมากที่สุดแล้ว ในเวลานั้น

ครูสุรพลเล่าปนหัวเราะว่า “นอนในถังขยะ เหม็นชิบเป๋งเลย” 

ครูสุรพลท�างานทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเด็กเข็นรถผักใน 

ตลาด แต่เนือ่งจากตัวเล็กจงึเปล่ียนไปรบัหวานเยน็มาขายแทนแต่ 

ไปท�ากระติกแตกจึงต้องเปลี่ยนอาชีพ ประมาณปี ๒๔๗๙-๒๔๘๐  

ครูสุรพลจึงได้ไปรับจ้างขายหมากฝรั่งในโรงหนังประชุมมหรสพ  

เยื้อง ๆ กับวัดประยูรฯ ท�าให้ครูสุรพลมีโอกาสได้ดูหนังไทยในยุค 

ศรกีรงุและไทยฟิล์มเกอืบทกุเรือ่งในสมยันัน้ ครสูรุพลได้ร้องเพลง  

“เมืองของฉันนั้นต่อค�่าจันทร์จึงแจ่ม เมืองของฉันต่อค�่าจันทร์จึง

ขึ้น แต่เพียงเท่านั้นฉันจึงเมามึน ติดเนื้อต้องใจไปจนกลางวัน” 

เนื้อเพลงข้างต้นมีชื่อว่า พบเธอแล้ว ซึ่งขับร้องโดย จ�ารัส สุวคนธ์  

หน่วยกู้หนัง

	ผู้ลิขิตชีวิตให้เป็นบทเพลง
โดย มานัสศักดิ์ ดอกไม้

๑๑



เป็นเพลงจากหนังเรื่อง เพลงหวานใจ ในปี ๒๔๗๙ สร้างโดยภาพยนตร์

เสียงศรีกรุง ครูเคยไปห้องบันทึกเสียงศรีกรุงและได้พบกับ มานิต วสุวัต 

(เจ้าของโรงถ่ายหนงัศรกีรงุ) มานิตเรยีกครสูรุพลว่า “มนษุย์ประหลาด” 

เหตุเพราะไม่ได้เรียนหนังสือแต่สามารถเรียนรู้และท�าอะไรเองได้หลาย

อย่าง

ปี ๒๕๑๔ ครสูรุพลได้แต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ในหนงัเรือ่ง 

ดวง ตอนนั้น เปียก โปสเตอร์ บอกกับครูสุรพลว่า “ตรงนี้น่าจะมีเพลง

ให้พระเอกร้องให้นางเอกฟง จะได้มีความรู้สึกหน่อย” ครูสุรพลบอกว่า 

“ไม่ยาก เดี๋ยวจะแต่งให้เดี๋ยวนี้เลย” และครูก็ร้องเป็นเพลงให้ฟังว่า 

“หนาวเนื้อห่มเนื้อ จึงหายหนาว” ชื่อเพลง หนาวเนื้อ ครูสุรพลเปิดเผย

เคล็ดลับในการแต่งเพลงว่า 

กัน แม่น้อยก็อุ้มครูเข้ามุ้ง ด้วยความเป็นเด็กช่างคิด จึงถามแม่ว่า 

“แม่ดูหนังสี่จอ พอเข้ามุ้ง ก็พอเข้าใจ” แล้วครูก็ชี้นิ้วขึ้นไปบนมุ้ง 

“แล้วนี่ล่ะ” แม่น้อยบอกว่า “ไม่มีใครฉายหนังขึ้นบนฟาหรอก” 

หน่วยกูห้นงัและน้องเจจงึอทุานขึน้พร้อมกนั ท�าให้คลายความสงสยั

ว่า ท�าไมต้องเป็นหนงัสีจ่อ ไม่ใช่หนงัห้าจออย่างทีเ่คยสงสัย ครูสุรพล

ยังพูดถึงบิดาว่า ตอนครูอายุราว ๓๐ ปี มีอยู่วันหนึ่งขุนประทนต์คดี

ได้ยนิเพลง “พลิกซ้ายพบหมอนพีน่อนผวา พลิกขวาไม่ได้เจอแม่เนือ้

อุ่น เนื้อผ้าห่ม ห่มไม่นิ่มเหมือนเนื้อคุณ ต้องเนื้อน้องอ่อนละมุนอุ่น

ถึงทรวง” (เพลง แม่เนื้ออุ่น ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นผู้ขับร้อง) 

พอบิดาได้ยินก็ตกใจ จึงถามลูกสาวว่าใครเป็นคนแต่งเพลงนี้ ช่าง

เหมือนชีวิตเราจริง ๆ ลูกสาวบอกว่าคนแต่งชื่อ สุรพล โทณะวณิก 

(เพลงนี้บันทึกเสียงครั้งแรกราวปี ๒๕๐๔)

ประสบการณ์ชวีติทัง้หมดทัง้มวลนีไ้ด้หล่อหลอมให้ครสูรุพล

ได้ถ่ายทอดบทเพลงหลาย ๆ  บทเพลง รวมถงึเพลง ใครหนอ ซึง่ท�าให้

ครสูรุพลได้รบัรางวลัแผ่นเสยีงทองค�าพระราชทาน ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ 

ครูสุรพลได้ยกย่องเปียก โปสเตอร์ ว่าเป็นอาจารย์ เพราะสอน

ครูสุรพลทางอ้อมในหลาย ๆ เรื่อง จนในปี ๒๕๑๕ ครูสุรพลมีโอกาส

ก�ากับภาพยนตร์เรื่อง ไอ้แกละเพื่อนรัก ซึ่งได้น�าประสบการณ์ชีวิตของ

ตวัเองมาใส่ในหนงั โดยความตัง้ใจจรงิในตอนแรก เรือ่งต้องจบทีไ่อ้แกละ

ในวยัเด็ก แต่มคีวามจ�าเป็นต้องเพิม่ดาราลงไปในช่วงหลังของหนงั ท�าให้

หนงัต่อไม่ตดิ เหมอืนน�าหนงัสองเรือ่งมาต่อกนั จึงไม่ประสบความส�าเรจ็

ตามที่คาดไว้ พอมาในปี ๒๕๑๖ ครูสุรพลจึงคิดสร้างภาพยนตร์อีกเรื่อง

คือ อีหนู (13 สาว 11 บริสุทธิ์) น�าแสดงโดย กรุง ศรีวิไล และ ศศิมา

สิงห์ศิริ แต่ก็ไม่ประสบความส�าเร็จอีกเช่นเคย

มาถึงตอนนี้ หน่วยกู้หนังสงสัยเรื่องเพลง ใครหนอ กับท่อนที่ว่า 

“ใครหนอ ชักชวนดูหนังสี่จอ”

ครูสุรพลเล่าว่าสมัยก่อนตอนเป็นเด็ก 

พอแม่น้อยอาบน�า้ให้ครเูสรจ็ ก็จะเอาดินสอ-

พองใส่น�า้อบไทยชโลมตวัให้ เอาผ้าขนหนู

พันตัว แล้วพูดกับครูว่าไปดูหนังสี่จอ

ก‹อนทีèเรÒ¨ÐÁÒเป็นนักแต‹งเพลง	เรÒก็เอÒเพลงของคนอืèนÁÒห้อยทีèรÒวตÒกผ้Ò
แล้วก็ดูว‹ÒเขÒดังäด้อย‹Òงäร	อันนีéเนืéอดี	อันนีéทíÒนองดี	เรÒก็ÁÒสรØปเป็นบทเรียน

เพลงทีè¨ÐดีÁันก็ต้องÁี	¨Øดเด‹น	¨Øดดี	¨Øดดัง	¨Øด¨ับใ¨	แลÐเห็นÀÒพ
เพรÒÐ¶Öงอย‹ÒงäรทØกสิèงทØกอย‹ÒงทีèปรÐกอบเป็นเพลงขÖéนÁÒนัéน	เป็นพÒ³ิชยÈิลปŠ

ขอขอบคุณน้องธนภัทร บัวเบา นักอนุรักษ์เพลงประกอบภาพยนตร์ ที่เอื้อเฟือข้อมูลและภาพประกอบ

๑๒



ประเภทค�าร้องและท�านอง และยังได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา

ศิลปะการแสดง (การประพันธ์เพลงไทยสากล) ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ครูสุรพล โทณะวณิก ได้พูดทิ้งท้ายกับหน่วยกู้หนังว่า

“เชื่อเถอะ นายจ�าไว้อย่าง ชีวิตคนเราสั้น วันเวลาผ่านไปเร็ว ไม่ช้าไม่นาน

ทกุอย่างกเ็ปนความหลงั ไม่นานเกนิรอพวกคณุกก็ลบับ้านไปแล้ว กเ็หลือแค่ความหลงั

เท่านัน้ วนัหน้าแม้แต่ผมกไ็ม่มคีวามหมายหรอก ไม่มใีครมานัง่จ�า โลกไปข้างหน้าไม่มี

ย้อนกลับ ความหลังเนี่ย มันเปนแค่ต�ารา บทเรียนบทหนึ่ง”

ป‚ทีè©Òย	:					ÀÒพยนตร์					:			เพลง

๒๔๙๙ สามรักในปารีส  เพลงโฆษณา
๒๔๙๙ ไฟชีวิต  ไฟชีวิต 
๒๕๐๐ เปียดื้อ   เปียดื้อ  
 ยอดเยาวมาลย์ ยอดเยาวมาลย์
๒๕๐๑ เห่าดง เพลงโฆษณา
 ม่วยจ๋า ม่วยจ๋า
 รมดี รมดี
  สัญญาของชาย
 โม่งแดง เพลงโฆษณา
 เลือดทาแผ่นดิน เลือดทาแผ่นดิน
  เหมันต์จ�าพราก
๒๕๐๒ สี่คิงส์ เพลงโฆษณา
 คนองปืน คนองปืน
 แม่ แม่
  แม่
๒๕๐๓ น�้าตาทมิฬ น�้าตาทมิฬ
 เสือเฒ่า เสือเฒ่า
๒๕๐๔ พสุธาที่ข้ารัก พสุธาที่ข้ารัก
 อีก้อย อีก้อย
๒๕๐๖ หนึ่งในทรวง หนึ่งในทรวง
 เพลิงทรนง หัวใจขายขาด
๒๕๐๗ ชายชาตรี ชายชาตรี
  เวียงทอง
๒๕๐๘ อินทรีมหากาฬ เพลงโฆษณา
 เดือนร้าว เดือนร้าว
 เงิน-เงิน-เงิน เมา-เมา-เมา
 มือเสือ หนาว
  จูบ
 รัดใจ รัดใจ
๒๕๐๙ เพชรตัดเพชร เพชรตัดเพชร
๒๕๑๐ คนเหนือคน คนเหนือคน
  ผู้หญิงเก่ง
 น�้าฝน น�้าฝน
  ไม่ทราบชื่อเพลง
 ทะเลเงิน ทะเลเงิน
  ไม่ทราบชื่อเพลง
๒๕๑๑ แมวไทย แมวไทย
 ทรายแก้ว ยังไม่พบข้อมูล

ป‚ทีè©Òย	:					ÀÒพยนตร์					:			เพลง

๒๕๑๒ เกิดเป็นชาย เกิดเป็นชาย
 เจ้าหญิง เจ้าหญิง
  ชมไพร
 เมืองแม่หม้าย ยังไม่พบข้อมูล
๒๕๑๔ แก้วสารพัดนึก อวยพรปีใหม่
  วันสงกรานต์
  ฉันรักเธอ
  รักเธอยิ่งยง
 วิวาห์พาฝัน โจร
 วิมานสลัม วิมานสลัม
  ใจเดียวกัน
 ค่าของคน ค่าของคน
  ค่าของเงิน
 ไม่มีวันที่เราจะพรากจากกัน 
 (เพลง) ไม่มีวันที่เราจะพรากจากกัน
 ดวง ไปตามดวง
  หนาวเนื้อ
  ผม-ผม-ผม
  ดวง-ดวง-ดวง
  แสงดาว
  ฤทธิ์รัก
  ปีใหม่
  แผ่นดินชาวไร่
  สัมผัส
 ระเริงชล ระเริงชล
  จูบฟ้าลาดิน
  มิสเตอร์สโลว์
  สาริกาหาคู่
  ฤทธิ์จูบ
  เมีย
  ข้าวเปลือก
๒๕๑๕ สองสิงห์สองแผ่นดิน 
 (เพลง) สองสิงห์สองแผ่นดิน
  หัวใจเหิร
 สาวขบเผาะ สาวขบเผาะ ๑
  สาวขบเผาะ ๒ 
  กู่ให้กลับ 
  เล่นน�้า

ป‚ทีè©Òย	:					ÀÒพยนตร์					:			เพลง

 ไอ้แกละเพื่อนรัก ไทยเลือดนักรบ
  ลาก่อนเพื่อนรัก
  กอดลม
  หลงใหล
  หัวใจพูด
  เริงรัก
  เมื่อยามรัก
  หัวใจพูด
  พิษรัก
  หัวใจพูด
  ฉุนเฉียว
 เจ้าลอย ลอยตาแล
  หนึ่งในดวงใจ
  รอรัก
  รักหมดหัวใจ
๒๕๑๖ ท่าเตียน ท่าเตียน
 อีหนู (11 สาว 13 บริสุทธิ์) อีหนู
  หัวใจติดปีก 
 พรานเพชฌฆาต พรานเพชฌฆาต
  เงาเราเอง 
 ทอง ทอง
 หนึ่งในดวงใจ ยังไม่พบข้อมูล
๒๕๑๗ วิมานดารา ยังไม่พบข้อมูล
๒๕๑๙ สันดานชาย สันดานชาย
 ฟ้ามิอาจกั้น ยังไม่พบข้อมูล
๒๕๒๑ คู่รัก คู่รัก
  ดื้อ
  รักเธอเท่าช้าง
  มองดูทุ่งนา
  ฉันอยู่ไหน
  ขึน้รถไฟไปรถบสั-ข่ีช้างกางเต๊นท์

  ฉันอยู่ไหน
  เอียน
  รักเธอเท่าช้าง
  คู่รัก
  รอรัก
  โคตรรัก

ตัวอย‹ÒงผลงÒนกÒรปรÐพัน¸์เพลงของครูสØรพล	âท³Ðว³ิก

ภาพยนตร์ไม่ทราบปีฉาย :  ดาวประดับใจ  ขับร้องโดย พูลศรี เจริญพงษ์ (สันนิษฐานว่าภาพยนตร์เรื่อง ดาวประดับใจ ฉายก่อนปี ๒๕๐๓ โดย บริษัทโยคีทองพูนภาพยนตร์เป็นผู้สร้าง) / 

เมืองส�าราญ  ขับร้องโดย สุรพล สมบัติเจริญ / โอ้รัก ขับร้องโดย เศรษฐา ศิระฉายา

๑๓



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์



อกีหนึง่ในหน้าทีข่องหอภาพยนตร์ คอืการพยายามสร้างพืน้ทีส่�าหรบัการเข้าถงึภาพยนตร์ทีห่ลากหลาย

ให้แก่ผู ้ชมภาพยนตร์ในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังจะพัฒนาวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ให้เกิดขึ้นใน

ประเทศไทย ดงัจะเหน็ไดจ้ากการที่หอภาพยนตร์ไดพ้ยายามสรรหาภาพยนตรจ์ากหลากหลายประเทศ รวมทัง้

การจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เพื่อจะให้ผู้ชมภาพยนตร์ในประเทศไทยได้มีโอกาสเสพงานที่แตกต่างจากที่ตัวเอง

คุ้นชิน 

ในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี ของการต้ังหอภาพยนตร์ข้ึนมาในประเทศไทย หอภาพยนตร์จงึมแีนวคิดรเิริม่

จัดงานเทศกาลภาพยนตร์เงียบครั้งแรกขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสชมภาพยนตร์เงียบชั้นดี

ระดับโลก ประกอบเสียงบรรเลงเปียโนสด จากนักเปียโนที่มีอาชีพเล่นเปียโนเพื่อประกอบภาพยนตร์เงียบ

โดยเฉพาะ 

เทศกาลภาพยนตร์เงียบครั้งที่ ๑ นี้ หอภาพยนตร์ได้รับการสนับสนุนจากบริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย 

ได้คัดสรรภาพยนตร์ที่โดดเด่น ๗ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นผลงานภาพยนตร์ของผู้ก�ากับชั้นครู Alfred Hitchcock

ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าก่อนหน้าท่ีเขาจะไปโด่งดังกับผลงานภาพยนตร์สุดคลาสสิกระดับโลก อย่าง 

Psycho (๒๕๐๓), North by Northwest (๒๕๐๒), The Birds (๒๕๐๖) เขาเคยก�ากับภาพยนตร์เงียบที่

โด่งดังมาก่อน โดยเทศกาลฯ จะจัดฉาย ๓ เรื่อง ได้แก่ The Pleasure Garden (๒๔๖๘) ซึ่งเป็นภาพยนตร์

เรื่องแรกของ Hitchcock, The Ring (๒๔๗๐) และ The Lodger (๒๔๗๐) และจัดฉายเรื่อง Prix de Beaute 

(๒๔๗๓) ผลงานการแสดงของนกัแสดงภาพยนตร์เงยีบชือ่ดัง Louise Brooks ส�าหรบัภาพยนตร์เงยีบของเอเชยี 

ทางเทศกาลฯ จะจัดฉายเรื่อง The Little Toys (๒๔๗๖) ภาพยนตร์เงียบจากประเทศจีนที่ได้รับการยกย่องให้

เป็นหนึ่งในร้อยภาพยนตร์จีนที่ดีที่สุด ซึ่งจัดโดยเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติฮ่องกง 

ในส่วนของนักเปียโนที่จะมาเล่นประกอบ หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติจาก Maud Nelissen นักเปียโน

ชาวเนเธอร์แลนด์ และ Mie Yanashita นกัเปียโนชาวญีปุ่น่ ซึง่ทัง้สองคนเป็นนกัเปียโนประกอบภาพยนตร์เงยีบ

ระดับโลก ที่เคยแสดงฝีมือมาแล้วทั่วโลก รวมทั้งในเทศกาลภาพยนตร์เงียบที่เมืองโพดิโอเน (Pordenone

Silent Film Festival) ประเทศอิตาลี ซึ่งถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์เงียบที่ใหญ่และส�าคัญที่สุดในโลก และที่

พเิศษทีส่ดุ หอภาพยนตร์ได้ทาบทามวาทยกรและนกัเปียโนชือ่ดังของไทย ทฤษฎ ีณ พทัลงุ มาเล่นดนตรปีระกอบ

ภาพยนตร์เรื่อง The Lodger ในรอบปิดเทศกาลฯ อีกด้วย

เทศกาลภาพยนตร์เงียบครั้งที่ ๑ นี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๗–๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงภาพยนตร์

ลิโด้ และวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

www.fapot.org หรือ www.facebook.com/silentfilmthailand 

à·È¡ÒÅÀÒ¾Â¹µÃ�à§ÕÂº
¤ÃÑé§áÃ¡ã¹»ÃÐà·Èä·Â

The Pleasure Garden The Ring Prix de Beaute
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จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลก มีการผลิตกล้องออกมาใช้กันนับได้

หลายร้อยยีห้่อ แต่ทีน่บัถือกนัว่าเป็นกล้องมาตรฐานยอดนยิมแต่ละยคุสมยัใน

ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์กว่าร้อยปีที่ผ่านมา มีอยู่สัก ๕ ยี่ห้อ ที่กล่าวได้ว่าเป็น

สุดยอดพระเครื่องทั้งห้าของกล้องถ่ายภาพยนตร์หรือเบญจภาคีกล้องถ่าย

ภาพยนตร์ ได้แก่

โดย โดม สุขวงศ์

เบญจภาคี 
กลองถายภาพยนตร

 วงการนกัเลงหรอืนกัสะสมพระเครือ่ง มเีบญจ-
ภาคคีอืสุดยอดพระเครือ่งท่ีเขานยิมและมรีาคาคาเชาบชูา
สูงมากนับแสนนับลาน มี ๕ องคดวยกันคือ พระสมเด็จ
วัดระฆัง ยุครัตนโกสินทร พระกําแพงซุมกอ ยุคสุโขทัย   
พระนางพญา ยคุอยธุยา พระผงสพุรรณ ยคุสพุรรณ-
อูทอง และ พระรอด ยุคลพบุรี ใครไดมาบูชาก็ไดปลื้ม
และหวงแหน
 เปรยีบภาพยนตรดงัศาสนา กลองถายหนงัอาจ
เปรียบไดดังพระเครื่อง ในบรรดากลองถายหนังที่มี
ผูคิดและผลิตขึ้นขายในโลกภาพยนตร โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมภาพยนตรซึ่งใชฟลมมาตรฐาน ๓๕ มม. มี
กลองอยูบางยี่หอบางรุนท่ีไดรับการคิดคนประดิษฐข้ึน
อยางวิเศษ จนไดรับความนิยมจากตากลองและผูสราง
ภาพยนตรหรือโรงถายภาพยนตรมากกวารุนอื่นและ
โดยทั่วไป ซึ่งบางทีก็หมายถึงนิยมกันไปทั่วโลก จนเปน
มาตรฐานของกลองยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง กอนจะมีกลอง
ยี่หอใหมที่ดีกวาหรือไดรับการพัฒนาวิเศษกวามาแทน 

ตัวแรก กล้องปาเตะ สตูดิโอ (Pathe Studio) รุ่นปี ค.ศ. 

๑๙๐๓ เป็นกล้องถ่ายหนังที่พัฒนาโดย ชาร์ลส์ โมรัง ปาเต๊ะ 

(Charles Morand Pathe) แห่งฝรั่งเศส ตัวถังกล้องท�าจากไม้หุ้ม

ด้วยหนงัหมโูมรอ็กกัน  บรรจกุลไกโลหะซึง่ออกแบบอย่างชาญฉลาด

และซับซ้อน กลไกขับเคลื่อนด้วยมือหมุนอยู่ด้านหลังกล้อง นับเป็น

กล้องถ่ายหนังตัวแรกที่ผู้สร้างภาพยนตร์นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

ในสมยัทีกิ่จการภาพยนตร์กลายเป็นอตุสาหกรรมใหญ่โตขึน้มา กล่าว

กันว่าในช่วงเวลาก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๑ เล็กน้อย กล้องปาเต๊ะ

สตูดิโอ เป็นกล้องที่มีผู้ใช้กันมากที่สุดในโลก และมีใช้กันต่อมาจนถึง

ราวต้นทศวรรษที่ ค.ศ. ๑๙๒๐ เป็นกล้องที่ เดวิด วาร์ค กริฟฟิธ 

ปรมาจารย์หนังอเมริกันใช้ ส�าหรับสยาม นี้คือกล้องที่กรมหลวง

สรรพสาตรศุภกิจ พระบิดาภาพยนตร์สยามทรงใช้ และตกทอดไปยงั

พี่น้องวสุวัตผู้บุกเบิกภาพยนตร์ไทย

ตวัทีส่อง กล้องเดอบร ีปารโว (Debrie Parvo) เป็นกล้อง

ที่ออกแบบและประดิษฐ์โดย โจเซฟ จูลส์ เดอบรี (Joseph Jules 

Debrie) แห่งฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๐๘ แรกเริ่มตัวถังยังเป็นไม้ แต่

ต่อมาได้พัฒนาเป็นโลหะ และพัฒนาออกมาหลายรุ่น ชื่อ Le Parvo 

แปลว่ากะทัดรัด แต่ได้ชื่อว่าเป็นกล้องที่ทนทานและไฮเทคมาก ได้

รบัความนยิมใช้ไปทัว่โลก แม้ในช่วงต้น ๆ  ของทศวรรษที ่ค.ศ. ๑๙๒๐ 

กล้องนี้ก็ยังใช้กันมากที่สุดในโลก จุดเด่นอย่างหนึ่งของกล้องปารโว

คือสามารถบรรจุแมกกาซีนฟิล์ม ๓๕ มม. ยาว ๓๙๐ ฟุต ไว้ภายใน

ตัวกล้อง ซึ่งถ่ายได้เกือบ ๖ นาที เป็นกล้องที่ เซอร์เก ไอเซนสไตน์ 

นยิมใช้ ส�าหรบัสยาม พบว่าเป็นกล้องตวัหนึง่ทีม่ใีช้ในกองภาพยนตร์

เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง
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โดย โดม สุขวงศ์

ตัวที่สาม กล้องเบลเฮาเวลล์ 2709 (Bell & Howell 2709) 

เป็นกล้องที่ประดิษฐ์โดยสองนายช่างอเมริกัน โดแนล โจเซฟ เบลล์ 

(Donald Joseph Bell) กับ อัลเบิร์ต ซัมเมอร์ส เฮาเวลล์ (Albert

Summers Howell) ตัวแรกเมื่อปี ๑๙๐๙ ยังเป็นกล้องไม้มอืหมนุ แต่ปี 

๑๙๑๑ พฒันาเป็นกล้องโลหะอะลมูเินยีมหล่อทัง้ตวั ซ่ึงนบัเป็นตัวแรกของ

โลก ใช้ชื่อว่า Bell & Howell 2709 ยังใช้มือหมุนและต่อมาติดมอเตอร์

ไฟฟ้าได้ด้วย อัตลักษณ์ของกล้องนี้คือมีแป้นหมุนหน้ากล้องติดเลนส์ ๔ 

ตัว และระบบเฟืองบิดโยกเลื่อนตัวกล้องไปกลับด้านข้างได้ (rack-over 

system) เพื่อช่วยการปรับโฟกัสผ่านเลนส์ กล้องนียั้งลือชือ่ในเร่ืองการ

ถ่ายภาพยนตร์ได้กรอบภาพแม่นย�าและนิง่สนทิดนีกั เพราะเป็นกล้องแรก

ที่มีรียิสเตอร์พินหรือเข็มประกับภาพ การออกแบบตัวกล้องนี้ดีพร้อมจน

เป็นแบบฉบบัให้โรงงานผลติต่อเนือ่งโดยไม่ต้องปรบัแก้เลยจนถึงปี ๑๙๕๗ 

เป็นกล้องพิมพ์นิยมของฮอลลีวู้ดในยุคหนังเงียบ ข้ึนชื่อว่าเป็นกล้องที่มี

ราคาแพงมากจนยากจะมีใครซื้อเป็นของส่วนตัว ชาลี แชปลิน ได้ซื้อไว้

ใช้เป็นของตนเองกล้องหนึ่ง ส�าหรับสยาม เฮนรี แมกเร ถ่าย นางสาว

สุวรรณ ในสยามด้วยกล้องนี้ และเป็นกล้องที่มีใช้ในโรงถ่ายภาพยนตร์

เสียงศรีกรุงของพี่น้องวสุวัต

 ตวัทีส่ี ่กล้องมทิเชลล์ (Mitchell) เป็นกล้องซึง่ เฮนรี ่โบเกอร์ 

(Henry Boger) และ จอร์ช อัลเฟรด มิทเชลล์ (George Alfred

Mitchell) แห่งอเมริกา ซื้อต้นแบบกล้องของ จอห์น เลียวนาร์ด (John 

E. Leonard) มาพฒันาต่อ เป็นกล้องชือ่ มทิเชลล์ แสตนดาร์ด (Mitchell 

Standard) เมื่อปี ๑๙๒๑ สร้างด้วยโลหะล้วน มีรูปร่างหน้าตาและกลไก

ที่พูดได้ว่าเป็นลูกของ 2709 และมีแมกกาซีนรูปวงกลมสองวงติดเป็นชิ้น

เดียวกัน (เรียกกันว่า หูหนู หรือ หูมิกกี้เมาส์) ส�าหรับบรรจุฟิล์มขนาด 

๔๐๐ ฟุต และ ๑,๐๐๐ ฟตุ (ซึง่นิยมใช้เมือ่เปลีย่นเข้าสูย่คุหนงัเสยีง) กล้อง

มิทเชลล์ได้เข้ามาเป็นกล้องพิมพ์นิยมแทนเบลล์เฮาเวลล์ในฮอลลีวู ้ด

มิทเชลล์ผลิตออกมาหลายรุ่น สามารถปรับเพิ่มลูกเล่นได้ตามสั่ง และใน

ยุคหนังเสียง มีรุ่นเกราะเก็บเสียงออกมาด้วย ขึ้นชื่อว่าเป็นกล้องหรูหรา

ราคาแพง ผลิตด้วยมือตามสั่ง มีหมายเลขก�ากับทุกตัว ส�าหรับสยาม มีใช้

ในกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง และโรงถ่ายไทยฟิล์ม 

ทุ่งมหาเมฆ ก็สั่งเข้ามาใช้เมื่อเปิดโรงถ่ายปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ประสาท สขุมุ 

ถ่าย พระเจ้าช้างเผือก ด้วยมิทเชลของไทยฟิล์ม มิทเชลที่ปรากฏใน

ประวติัศาสตร์ภาพยนตร์ไทยอกีตัวหนึง่ คอืตัวที ่รตัน์ เปสตนัย ีได้รบัเป็น

รางวัลพิเศษส�าหรับ สันติ-วีณา 

ตัวทีห้่า กล้องอารเีฟลก็ซ์ (Arriflex) ชือ่ยีห้่ออารีม่าจากชือ่หน้า

สกุลของสองหุ้นส่วนชาวเยอรมัน ออกุสต์ อาร์โนลด์ (August Arnold) 

กับ โรเบิร์ต ริชเตอร์ (Robert Richter) ซึ่งร่วมกันตั้งบริษัท Arnold & 

Richter Cine Technik เมื่อปี ๑๙๑๗ ผลิตอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพยนตร์

และอุปกรณ์การจัดแสงระดับมืออาชีพ ปี ๑๙๒๔ บริษัทได้พัฒนากล้อง

ถ่ายหนังตัวแรกของตนคือ Kinarri 35 เป็นกล้องถ่ายหนัง ๓๕ มม. ที่มี

ขนาดกะทัดรัด น�้าหนักเบาจนแบกถือได้ และสิบสามปีต่อมาได้พัฒนา

เป็นกล้องถ่ายหนังตัวแรกของโลกที่ใช้ระบบใบตัดแสงเป็นกระจกเงา

สะท้อนแสง ซึง่เป็นเทคโนโลยขีัน้สดุยอดทีท่�าให้ตากล้องสามารถมองเหน็

ภาพที่ถ่ายผ่านเลนส์โดยตรงขณะก�าลังเดินกล้องและสามารถปรับโฟกัส

ผ่านช่องมองได้โดยตรง บริษัทใช้ชื่อกล้องรุ่นนี้ว่า Arriflex 35 ผลิตโดย

ใช้โลหะหล่ออะลูมิเนียม ออกแบบรูปตัวกล้องเป็นทรงสามเหลี่ยม ด้าน

หน้ากล้องเป็นแป้นหมนุตดิเลนส์ ๓ ตวั มกีลไกทีข่ึน้ชือ่ว่าเป็นกล้องทีร้่อย

ฟิล์มเข้าเครื่องได้ง่ายที่สุดเท่าที่มีมา หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ กล้อง

อารเีฟลก็ซ์จงึแพร่หลายไปทัว่โลก โดยเฉพาะการทีเ่ป็นกล้องมขีนาดกะทัดรัด 

เบา ใช้ง่าย ท�าให้สะดวกในการถ่ายท�านอกโรงถ่ายและในสถานทีจ่รงิ รุน่ 

Arriflex 35 II นบัเป็นรุน่ทีไ่ด้รบัความนยิมแพร่หลายทีส่ดุ ผลิตออกมากว่า 

๑๗,๐๐๐ ตัว ก่อนที่จะหยุดผลิตรุ่นนี้ไปในปี ค.ศ. ๑๙๗๘ ส�าหรับ

ประเทศไทย ผู้สร้างหนังไทยยุคหลัง ๑๖ มม. นิยมใช้อารีเฟล็กซ์ ๓๕ มม. 

เป็นสรณะเลยทีเดียว   

พพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทยของหอภาพยนตร์ ได้รบับรจิาคและ

เสาะหากล้องถ่ายภาพยนตร์ไว้มากพอสมควร นบัจ�านวนได้ถงึร้อยตวั 

และในปีนีส้ามารถแสวงหาจนครบชดุเบญจภาคแีล้ว มจีดัแสดงอยูใ่น

พิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนได้เรียนรู้และชื่นชมเสมอ
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พิพิ¸ภั³±์ภาพยนตร์äทย

รูปส่ีเหล่ียมกัน มีแต่ที่โรงถ่ายภาพยนต์เสียงศรีกรุงเป็นที่เดียวที่

เป็นวงกลม เรยีกกนัเองว่า “ไม้ตะขาบ” เพราะมนัมเีสยีงตดีงัแปก!! 

เหมือนกับไม้ตะขาบที่เป็นอุปกรณ์ของชาวสวนผลไม้ท�าจาก

กระบอกไม้ไผ่น�ามาผ่าเป็นร่องสองปีก แขวนไว้ตามต้นไม้ มีเชือก

ผูกโยงไว้คอยชักให้กระทบกันดังแปก ๆๆๆ ใช้ไล่นก หนู ค้างคาว 

ไม่ให้มากัดกินผลไม้ นอกจากไม้ตะขาบของโรงถ่ายศรีกรุง ยังมี

สเลทที่ไม่ธรรมดาแบบอื่น ๆ อีก เช่น สเลทที่ใช้ในวันบวงสรวง

เปิดกล้องของภาพยนตร์เรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง มีความ

พิเศษไม่เหมือนสเลทที่ใช้งานจริงในกองถ่ายทั่วไป เพราะบนตัว

สเลทมีค�าที่เป็นมงคล คือ ค�าว่า เงิน ทอง เพชร และมีแผ่นทองค�า

เปลวแปะอยู่ ด้วยเชื่อว่าจะช่วยให้ ภาพยนตร์ประสบความส�าเร็จ

ทางด้านรายได้ นอกจากนีช้ือ่เรือ่งทีอ่ยูบ่นสเลทกไ็ม่ใช่ชือ่ทีเ่ราคุน้

เคย เพราะใช้ชื่อว่า แดงไบเล่ย์ ซึ่งเป็นชื่อดั้งเดิมของหนังเรื่องนี้

ก่อนจะถูกเปลี่ยนก่อนเข้าฉายในโรงภาพยนตร์นั่นเอง

สเลท	หรือ	แคล็ปบอร์ด

ขอเชญิมาชมและรบัฟังเรือ่งราวของสเลทชิน้อืน่ ๆ  

ที่เคยผ่านการใช้งานจริงในวงการภาพยนตร์ไทย ได้ที่มุม

สเลท ภายในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย หอภาพยนตร์

เปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันละ ๓ รอบ ๑๐.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น.

หากใครเคยมโีอกาสได้เหน็การท�างานของกองถ่าย

ท�าภาพยนตร์ หรอืเคยดรูายการสารคดทีีน่�าเสนอเบือ้งหลงั

ของการถ่ายท�าหนังเรื่องต่าง ๆ อาจคุ้นตากับภาพที่มีทีม

งานกองถ่ายถือแผ่นกระดานสี่เหลี่ยมขนาดย่อมเข้าไปใน

ฉาก ก่อนจะสับส่วนที่แยกจากกันของแผ่นกระดานให้

ประกบเข้าหากันจนเกิดเสียงแปก!! 

ตามด้วยค�าขาน “แอ็คชัน่” จากผู้ก�ากบั เป็นสญัญาณการ

เริ่มต้นถ่ายท�าฉากนั้น ๆ  เมื่อหยุดเดินกล้องและจะเริ่มต้นถ่ายใหม่ 

ก็จะมีแผ่นกระดานนี้ปรากฏเรื่อยไปทุกครั้ง จนดูเหมือนมันจะ

มีหน้าที่ใหญ่โตไม่น้อยในกองถ่าย คนในวงการภาพยนตร์เรียกมัน

ว่า สเลท

สเลท (Slate) แปลว่า กระดานชนวน เป็นอุปกรณ์ส�าคัญ

ในการถ่ายหนัง ใช้ส�าหรับจดข้อมูลส�าคัญของการถ่ายท�าทั้งชื่อ

เรื่อง ชื่อผู้ก�ากับ ผู้ก�ากับภาพ ฉาก เลขม้วนฟิล์ม จ�านวนเทค และ

วันที่ถ่ายท�าฉากนั้น ๆ การที่ต้องมีข้อมูลที่ละเอียดขนาดนี้ก็เนื่อง

มาจากหากหนังถูกถ่ายไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีสเลทเป็นตัวบอก

รายละเอียด เมื่อน�าฟิล์มมาตัดต่ออาจจะท�าให้สับสนได้ว่าฉากนี้

คือส่วนไหนของหนังทั้งเรื่อง

เมื่อภาพยนตร์เริ่มมีการบันทึกเสียง สเลทได้ถูกดัดแปลง

โดยถูกผ่าเป็นสองซีกให้ตีกระทบกันได้มีเสียงดัง แคล็ป!! หรือ 

แปก!! เรียกว่า แคล็ปบอร์ด (Clapboard) หรือเรียกง่าย ๆ ว่า

“ไม้ตีแปก” เหตุที่ต้องท�าเช่นนั้นเพราะในการถ่ายท�าหนังเสียง 

ภาพและเสียงจะถูกบันทึกแยกจากกัน ดังนั้น ก่อนการถ่ายท�าจึง

ต้องตี สเลทให้เกิดเสียงเพื่อก�าหนดจุดเริ่มของเสียง เมื่อถึงตอน

ตดัต่อฝ่ายตดัต่อกจ็ะน�าภาพในจงัหวะทีไ่ม้กระทบกันนัน้มาวางให้

ตรงกับเสียงแปก!! เรียกว่า ซิ๊งค์เสียง (Sync ย่อมาจาก Synchro-

nize) พอจุดเริ่มต้นตรงกันภาพกับเสียงในส่วนต่อ ๆ มาก็จะถูก

ต้องตรงกันไปตลอด

สเลทนัน้มมีากมายหลากหลายรปูแบบ หน้าตาและรปูร่าง

ของสเลทที่ใช้ในการถ่ายท�าหนังแต่ละเรื่องจึงขึ้นอยู่กับความชอบ

ของผูใ้ช้ หรอืข้อตกลงร่วมกนัระหว่างคนในกองถ่าย โดยทัว่ไปเป็น

ขอเชญิมาชมและรบัฟังเรือ่งราวของสเลทชิน้อืน่ ๆ  

๑๘

โดย ชยาภรณ์ ธนฤกษ์ชัย



ภาพยนตร์สนทนา

สเลท	หรือ	แคล็ปบอร์ด

เสาร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม 
ภาพยนตร์สนทนา

ย้อนเวลากลบัไปเมือ่ประมาณ ๕๐ ปีก่อน ช่วงเวลา 

ที่สถานีโทรทัศน์เพิ่งก�าเนิดข้ึนในเมืองไทยได้ไม่นานนัก  

รายการภาพยนตร์สารคดชีดุ มรดกของไทย นบัเป็นรายการ 

ภาพยนตร์สารคดีเชิงท่องเท่ียวยุคบุกเบิก ที่มีชื่อเสียงและ 

ได้รับความนยิมจากประชาชนอย่างยาวนานมากทีส่ดุรายการ 

หนึ่ง โดยออกอากาศต่อเนื่องนับสิบปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๕  

มาจนถึงราวปี พ.ศ. ๒๕๑๖

ภาพยนตร์สารคดีท่ีถ่ายท�าด้วยฟิล์มขนาด ๑๖ มม. 

ขาว-ด�าชุดนี้ ผลิตข้ึนโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของบริษัท เอสโซ่  

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็น 

รายการทางสถานีไทยโทรทัศน์ ช่อง ๔ บางขุนพรหม  ออกอากาศ 

ทุกคืนวันพุธเว้นพุธ ความยาวครั้งละประมาณ ๓๐ นาที โดยใช้วิธี 

การบรรยายสดจากบทบรรยายทีเ่พลดิเพลนิและมเีสน่ห์  ประกอบ 

ควบคู่ไปกับภาพสิ่งละอันพันละน้อยตลอดเส้นทางที่พาผู้ชมออก 

ไปท่องเที่ยว  แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๗ หมวด ได้แก่ สถานที่น่าสนใจ  

วัฒนธรรมและประเพณีไทย โบราณคดี ประดิษฐกรรมไทย ศิลปะ 

การแสดง บันทึกเหตุการณ์ส�าคัญ และประวัติบุคคลส�าคัญ  

ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ หลังจากเปิดด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์ 

ได้เพียงประมาณ ๑ ปี หอภาพยนตร์ก็ได้รับความไว้วางใจจาก  

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)  มอบฟิล์มภาพยนตร์ 

สารคดีชุดส�าคัญนี้ จ�านวน ๒๕๙ ม้วน ให้เข้ามาอยู่ในการอนุรักษ์   

และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กไ็ด้รับมอบเพิม่เตมิอกี ๘๒ ม้วน  รวม 

เป็นฟิล์มภาพยนตร์สารคดีในชุดมรดกของไทยที่มีอยู่คลังอนุรักษ ์

ของหอภาพยนตร์ทัง้สิน้ ๓๔๑ ม้วน หรอื ๑๙๐  เรือ่ง นบัว่าสามารถ 

รวบรวมเป็นภาพยนตร์สารคดีชุดที่สมบูรณ์ มีคุณค่าและเป็น 

เอกภาพทีส่ดุชดุหนึง่ของชาต ิ และเมือ่  มรดกของไทย  มอีายคุรบ  

๕๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หอภาพยนตร์ก็ได้จัดท�า “โครงการฉลอง  

๕๐ ปี ภาพยนตร์สารคดีชดุ มรดกของไทย” ถ่ายทอดฟิล์มทัง้หมด 

เป็นส่ือดิจิทัล และจัดท�าระบบสืบค้นพร้อมส�าหรับให้บริการ

ประชาชน นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาพยนตร์สารคดีชุด  

มรดกของไทย เรื่อง หลุมศพที่ลือไซต์ ก็ยังได้รับการขึ้นทะเบียน 

จากหอภาพยนตร์ให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติอีกด้วย 

เพื่อเป็นการเปิดตัวภาพยนตร์สารคดีชุด มรดกของไทย  

ทีเ่กดิมชีวีติขึน้ใหม่ในรปูแบบส่ือดจิทิลั เนือ่งในวาระครบรอบ ๑๒๐  

ปี ของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และครบรอบ  

๓๐ ปี หอภาพยนตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นี ้ หอภาพยนตร์จงึขอเชญิ 

ชวนทุกท่านมาร่วมชมภาพยนตร์สารคดีร�าลึกถึง มรดกของไทย  

ผลงานของ อภิชน รัตนาภายน จากการสนับสนุนของบริษัท 

เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) พร้อมพูดคุยถึงความทรงจ�า

และความส�าคัญของภาพยนตร์สารคดีชุดประวัติศาสตร์นี้ที่ได ้

กลายเป็นมรดกโดยตัวเองแล้วในปัจจุบัน ในกิจกรรม ภาพยนตร์ 

สนทนา ๑๒๐ ปี เอสโซ่ (ประเทศไทย) ๕๐ ปี ภาพยนตร์สารคดี 

ชดุ “มรดกของไทย” ๓๐ ปี หอภาพยนตร์ วนัเสาร์ที ่๑๙ กรกฎาคม

นี้ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๒๐ ปี เอสโซ่  (ประเทศไทย)
๕๐ ปี ภาพยนตร์สารคดี ชุด “มรดกของไทย”

๓๐ ปี หอภาพยนตร์

๑๙



ลานดารา

ชลิต เฟองอารมย์ เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๙๑ 
ทีจ่งัหวัดพระนครศรอียธุยา ก่อนย้ายมาอยูใ่นกรงุเทพฯ และเข้า
เรียนที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยเริ่มฉายแววให้
เห็นถึงความสนใจในการเป็นนักแสดง ด้วยการแสดงละครใน
โรงเรียนมาตั้งแต่ตอนนั้น

หลังจบระดับมัธยมศึกษา ชลิตได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ในคณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกบริหารธุรกิจ แต่ด้วยใจที่รักในการ

แสดง เขาจึงไปเลือกเรียนวิชาโทการสื่อสารมวลชน เพื่อจะได้เข้าคอร์ส

วชิาการละคร และได้มโีอกาสแสดงละครร่วมกบันกัศกึษาภาควชิาการละคร 

กระทั่งไดเ้ป็นประธานชมรมการแสดงของมหาวิทยาลยั ก่อนจะบินลดัฟ้าไป

ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาเศรษฐศาสตร์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อกลับมาเมืองไทย ชลิตก็เริ่มเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักแสดงที่ตน

ชื่นชอบอย่างเต็มตัว ควบคู่ไปกับการท�างานธนาคารตามศาสตร์ที่ได้ร�่าเรียน

มา เขาเริ่มต้นจากการแสดงละครโทรทัศน์ จากนั้นจึงได้รับการชักชวนให้มา

แสดงภาพยนตร์เรือ่งแรก คอื แผลเก่า ผลงานการก�ากบัของ เชดิ ทรงศร ีโดย

รับบทเด่นเป็น สมชาย หนุ่มผู้ดีเมืองกรุงผู้เป็นอุปสรรคความรักของ 

ขวัญกับเรียม พระ-นางของเรื่อง

แผลเก่า ออกฉายในปี พ.ศ ๒๕๒๐ ปรากฏว่าประสบความ

ส�าเร็จอย่างมากทั้งด้านรายได้และรางวัล นับเป็นการแจ้งเกิดให้แก่

ดาราหนุ่ม ชลิต เฟื่องอารมย์ บนโลกภาพยนตร์ และในปี พ.ศ. 

๒๕๒๒ เขาได้ก้าวข้ึนมารับบทพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกประกบคู่กับ

นางเอกหน้าใหม่ ธติมิา สงัขพทิกัษ์ ในภาพยนตร์เรือ่ง รกัรษิยา ก�ากบั

โดย ภัทราวดี มีชูธน และรับบทเป็นพระเอกอีกคร้ังใน อารมณ์ 

(๒๕๒๓) จากนั้นจึงมีผลงานภาพยนตร์ออกมามากกว่า ๒๐ เรื่อง

ในช่วงทศวรรษที่ ๒๕๒๐–๒๕๓๐ อาทิ ไฟรักอสูร (๒๕๒๖) มือปน

คาราบาว (๒๕๒๘) เพลงสุดท้าย (๒๕๒๘) จบัตาย (๒๕๒๘) รักทรมาน 

(๒๕๓๐) อ�าแดงเหมอืนกับนายรดิ (๒๕๓๗) ฯลฯ ควบคูไ่ปกบัผลงาน

ละครโทรทัศน์ นอกจากนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เขายังได้ร่วมเล่นละคร

เวทีเรื่อง ฉันผู้ชายนะยะ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง จนสร้าง

ปรากฏการณ์ออกรอบแสดงนานหลายเดือน กระท่ังได้น�ามาสร้าง

เป็นฉบับภาพยนตร์ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยเขากลับมารับบทน�า

เช่นเดิม

แม้ปัจจุบัน ชลิต เฟื ่องอารมย์ จะมีผลงานการแสดง

ภาพยนตร์น้อยลงกว่าในยุคแรกเริ่ม แต่เขายังคงยืนหยัดอยู่ในโลก

การแสดงอันเป็นที่รักด้วยผลงานละครโทรทัศน์ที่มีออกมาอย่าง

ต่อเนื่อง นับเป็นอีกหนึ่งนักแสดงคนส�าคัญของวงการ ที่ได้รับการ

ยอมรับนับถืออย่างสูงในฝีมือการแสดงอันเฉียบขาดจากทุก ๆ 

บทบาทที่เคยได้รับ 

 

ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาเศรษฐศาสตร์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อกลับมาเมืองไทย ชลิตก็เริ่มเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักแสดงที่ตน

ชื่นชอบอย่างเต็มตัว ควบคู่ไปกับการท�างานธนาคารตามศาสตร์ที่ได้ร�่าเรียน

มา เขาเริ่มต้นจากการแสดงละครโทรทัศน์ จากนั้นจึงได้รับการชักชวนให้มา

แสดงภาพยนตร์เรือ่งแรก คอื แผลเก่า ผลงานการก�ากบัของ เชดิ ทรงศร ีโดย

ส�าเร็จอย่างมากทั้งด้านรายได้และรางวัล นับเป็นการแจ้งเกิดให้แก่

ดาราหนุ่ม ชลิต เฟื่องอารมย์ บนโลกภาพยนตร์ และในปี พ.ศ. 

๒๕๒๒ เขาได้ก้าวข้ึนมารับบทพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกประกบคู่กับ

นางเอกหน้าใหม่ ธติมิา สงัขพทิกัษ์ ในภาพยนตร์เรือ่ง

โดย ภัทราวดี มีชูธน และรับบทเป็นพระเอกอีกคร้ังใน 

(๒๕๒๓) จากนั้นจึงมีผลงานภาพยนตร์ออกมามากกว่า ๒๐ เรื่อง

ในช่วงทศวรรษที่ ๒๕๒๐–๒๕๓๐ อาทิ 

คาราบาว (๒๕๒๘) 

(๒๕๓๐) อ�าแดงเหมอืนกับนายรดิ

ละครโทรทัศน์ นอกจากนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เขายังได้ร่วมเล่นละคร

เวทีเรื่อง ฉันผู้ชายนะยะ

ปรากฏการณ์ออกรอบแสดงนานหลายเดือน กระทั่งได้น�ามาสร้าง

เป็นฉบับภาพยนตร์ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยเขากลับมารับบทน�า

เช่นเดิม

แม้ปัจจุบัน ชลิต เฟื ่องอารมย์ จะมีผลงานการแสดง

ภาพยนตร์น้อยลงกว่าในยุคแรกเริ่ม แต่เขายังคงยืนหยัดอยู่ในโลก

การแสดงอันเป็นที่รักด้วยผลงานละครโทรทัศน์ที่มีออกมาอย่าง

ต่อเนื่อง นับเป็นอีกหนึ่งนักแสดงคนส�าคัญของวงการ ที่ได้รับการ

ยอมรับนับถืออย่างสูงในฝีมือการแสดงอันเฉียบขาดจากทุก ๆ 

บทบาทที่เคยได้รับ 

áÅÐ

เสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ลานดาราเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ลานดารา

๒๐



วนัเสาร์ที ่๒๖ กรกฎาคมนี ้หอภาพยนตร์ 

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีประทับ

รอยมือรอยเท้า ณ ลานดารา ของ ชลิต เฟื่อง-

อารมย์ และ ธิติมา สังขพิทักษ์ คู่พระ-นางจาก 

รกัรษิยา หนงัไทยเรือ่งเด่นเมือ่ ๓๕ ปีก่อน พร้อม

รับฟังประสบการณ์เมื่อครั้งยังคลุกคลีอยู ่ใน

วงการภาพยนตร์ไทยจากนักแสดงคุณภาพทั้ง

สองท่าน

เริ่มกิจกรรมเวลา ๑๓.๐๐ น. ด้วยการฉาย รักริษยา (๒๕๒๒) ใน

รูปแบบฟิล์ม ๓๕ มม. ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ

ร่วมงานแต่อย่างใด

ตดิต่อสอบถามเพิม่เตมิได้ที ่๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑ หรอื 

www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage

ธิติมา สังขพิทักษ์  เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่กรุงเทพมหานคร เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิง
ด้วยการเป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ขณะยัง
เรียนอยู่ที่แผนกสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

จุดเปลี่ยนที่ท�าให้เธอได้ก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์เกิดขึ้น

เมื่อ ภัทรวดี มีชูธน นักแสดงยอดฝีมือก�าลังมองหาผู้ที่จะมารับบท

เป็นนางเอกประกบคู่กับ ชลิต เฟื่องอารมย์ ใน รักริษยา ภาพยนตร์

เรื่องแรกที่ตนเตรียมก�ากับ กระทั่งมีคนแนะน�าให้รู้จักกับสาวน้อย

หน้าหวาน ธติมิา สงัขพทิกัษ์ จากผลงานโฆษณาทางโทรทศัน์ จนเกิด

ถูกชะตา และตัดสินใจไปทาบทามกับพ่อแม่ของเธอถึงบ้าน  

นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กสาววัยเพียง ๑๙ ปี ได้เข้ามารับ

บทเป็น “ปัทมา” ใน รักริษยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๒๒ บทบาทซึ่งก่อน

หน้านี้สร้างชื่อเสียงอย่างมากให้ อมรา อัศวนนท์ นางเอกชื่อดังช่วง

ต้นศตวรรษที่ ๒๕๐๐ แม้จะไม่เคยมีประสบการณ์ใด ๆ ในวงการ

ภาพยนตร์มาก่อนเลยก็ตาม แต่ธิติมา สังขพิทักษ์ ก็แสดงให้เห็นถึง

พรสวรรค์ในด้านการแสดง จนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล

พระสุรัสวดี สาขานักแสดงน�าหญิงยอดเยี่ยม และในปี ๒๕๒๓ เธอ

ได้รับบทเด่นเป็น “ยุพดี” ในภาพยนตร์เรื่อง ชั่วฟาดินสลาย ซึ่งก็

สามารถเข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ทองค�า สาขานักแสดงน�าหญิงอีก

เช่นเดียวกัน 

หลังจากแจ้งเกิดได้อย่างรวดเร็ว ธิติมาก็ก้าวเข้าสู่โลก

ภาพยนตร์อย่างเตม็ตวั โดยมผีลงานภาพยนตร์ออกมาอย่างมากมาย

นับร้อยเรื่อง โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ ๒๕๒๐ อาทิ รักประกาศิต 

(๒๕๒๓) สันก�าแพง (๒๕๒๔) แววมยุรา (๒๕๒๕) สเว็ตเตอร์สีแดง 

(๒๕๒๗) หลังคาแดง (๒๕๓๐) ฯลฯ โดยปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เธอสามารถ

คว้ารางวลัชมรมวจิารณ์บันเทงิ สาขานกัแสดงประกอบหญงิยอดเยีย่ม

มาครองได้จากเรื่อง ปุกปุย ภาพยนตร์ซึ่งได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก

ภาพยนตร์ของชาติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา

ผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเธอคือ อ�าแดงเหมือนกับนายริด 

(๒๕๓๗) ซึ่งมีชลิต เฟื่องอารมย์ ผู้จะมาร่วมกิจกรรมลานดาราในคราวนี้ด้วย

กนัร่วมแสดงด้วย นอกจากนีเ้ธอยงัได้มโีอกาสแสดงฝีมอืทัง้งานละครโทรทศัน์

และละครเวทีอีกหลายต่อหลายเรื่อง การันตีความยอดเยี่ยมด้วยรางวัล

ทางการแสดงต่าง ๆ  ที่เคยได้รับ ปัจจุบัน ธิติมา สังขพิทักษ์ ยังคงโลดแล่นอยู่

ในวงการบันเทิงด้วยการผันตัวเองมาเป็นผู้จัดละครโทรทัศน์ที่ประสบความ

ส�าเร็จไม่แพ้เมื่อครั้งเป็นนักแสดง

๒๑



โปรแกรมฉายเดือนกรกฎาคม

อังคารที่ ๑ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

มาดามยี่หุบ (โปรแกรมผลงานธิติมา สังขพิทักษ์)
๒๕๒๕ / ก�ากับโดย ก�าธร ทัพคัลไลย / สร้างโดย สยาม-
สตาร์โปรดักชั่น / ความยาว ๑๒๑ นาที

ชีวิตของสาวยี่หุบแห่งทุ่งบางปลาม้าเกิดพลิกผันเมื่อ
ได้แต่งงานกับ เอกราช ว่าที่นักการทูตหนุ่มประจ�า
กระทรวงการต่างประเทศ จากสัญญาที่พ่อของทั้งคู่มี
ต่อกันเมื่อ ๒๐ กว่าปีก่อน ส่งผลให้เธอกลายเป็น 
มาดามยี่หุบ ที่จะมาสร้างความปั่นป่วนแก่วงสังคม
ไฮโซด้วยลีลาอันเปิ่นเปอไม่เหมือนมาดามรายไหน ๆ

พุธที่ ๒ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

มือปืนคาราบาว (โปรแกรมผลงานชลิต เฟื่องอารมย์)
๒๕๒๘ / ก�ากับโดย พงศธร / สร้างโดย ภาพยนตร์เศรษฐี / 
ความยาว ๙๕ นาที

เรื่องราวของ เดี่ยว ชายหนุ่มแสนดีผู้ซึ่งชีวิตพลิกผัน 
ต้องกลายเป็นผูร้้ายหลบหนคีดฆ่ีาคนตาย ระหว่างทาง 
เขาได้เข้าไปช่วยชาวบ้านจากการถูกกดขี่ข่มเหงของ
โจรร้าย จนเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้าน รวมทั้งได้รับ
ทราบข่าวการถูกฆาตกรรมของพ่ีชายจนเป็นท่ีมาของ
การล้างแค้น ขณะเดียวกัน ก็ยังคงถูกต�ารวจตามล่า
อย่างไม่ลดละ

พฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

นานแคไ่หนกยั็งรกั (โปรแกรมผลงานธติมิา สงัขพทิกัษ์)
๒๕๒๔ / ก�ากับโดย สนาน คราประยูร / สร้างโดย 
สรรเพชญภาพยนตร์ / ความยาว ๑๑๔ นาที

เรื่องราวความรักของหญิงสาวผู้ต้องจ�ายอมแต่งงาน
กับนายทหารหนุ่มอนาคตไกล เพราะพ่อแม่ของท้ังคู่
เห็นพ้องต้องกัน ทั้ง ๆ ที่ต่างฝ่ายต่างมีคู่ที่ตนหมาย
ปอง โดยฝ่ายหญิงเองต้องคอยปกปิดความสัมพันธ์
ระหว่างเธอกับนักธุรกิจหนุ่ม ในขณะที่ฝ่ายชายก็มี
คนรักเป็นดาราสาวสวยอยู่แล้ว

ศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เพลงสุดท้าย (โปรแกรมผลงานชลิต เฟื่องอารมย์)
๒๕๒๘ / ก�ากับโดย พิศาล อัครเศรณี / สร้างโดย บริษัท 
อัครเศรณีโปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๐๐ นาที

สมหญงิ ดาวราย ดาวเด่นของทฟิฟานีโ่ชว์ทีใ่ครต่อใคร
ต่างอิจฉา เธอตั้งปณิธานว่าจะไม่มีความรักกับใคร
เพราะกลัวการอกหัก แต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ได้พบกับ 
บญุเตมิ ช่างซ่อมรถหนุม่ทีเ่ธอเหน็แววและชวนมาเป็น
นักร้อง จนเกิดความสนิทสนมและกลายเป็นความรัก 
กระทัง่วนัหนึง่จงึรู้ว่าบญุเตมิแอบรกักบัอรทยั น้องสาว
สุดหวงของเธอเองและทั้งสองตั้งใจจะมาบอกลาเธอ
เพื่อไปเรียนต่อเมืองนอก

เสาร์ที่ ๕ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

Doctor Zhivago 
(โปรแกรมครบรอบ ๑๐๐ ปี สงครามโลกครั้งที่ ๑)
๒๕๐๘ / ก�ากับโดย David Lean / สนับสนุนโดย บริษัท 
แคททาลติส์ อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั / ความยาว 
๑๙๗ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทย )

มหากาพย์ภาพยนตร์จากวรรณกรรมคลาสสิกของ
นักเขียนรางวัลโนเบลชาวรัสเซีย เร่ืองราวชีวิตของ
นายแพทย์หนุ่ม ยูริ ชิวาโก ซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านสังคม
รัสเซียในช่วงต้นทศวรรษท่ียี่สิบ ในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่หนึ่ง ชิวาโกถูกเกณฑ์ไปเป็นนายแพทย์ประจ�า
กองทัพรัสเซียที่พระเจ้าซาร์ส่งเข้าร่วมรบในมหา-
สงคราม การตัดสินพระทัยครั้งนี้เป็นจุดเปล่ียนให้
ภายในรัสเซียเกิดสงครามกลางเมือง กลายเป็นการ
ปฏิวัติทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ

อาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. พลอยทะเล (โปรแกรมฟิล์มทัศนา)
๒๕๓๐ / ก�ากับโดย เชิด ทรงศรี / สร้างโดย เชิดไชย
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๒๙ นาที

ภาพยนตร์ของ เชิด ทรงศรี ที่ดัดแปลงจากนิยายของ 
ไม้ เมืองเดิม เรื่องราวความรักของ รุ่ง หนุ่มผู้ยากจน
กับกระถิน หญิงสาวแสนสวย บนเกาะเล็ก ๆ กลาง
ทะเล ซึง่ถกูกดีกนัโดยครอบครวัของฝ่ายหญิง วันหนึง่
รุ ่ง น�าพลอยที่พบใต้ทะเลไปให้กระถินแต่กลับถูก
ท�าร้ายจนบาดเจ็บสาหัสและหายตัวไป กระถินเข้าใจ
ผิดคิดว่ารุ่งตายแล้ว จึงย้ายไปอยู่บนฝั่งและแต่งงาน
กับลูกชายเจ้าของเรือ กระทั่งวันหนึ่งความจริงก็ได้
ปรากฏขึ้น    >>>

โ»รแกรม©ายภาพยนตร์

เดือนกรกฎาคมนี้ หอภาพยนตร์ได้รับ

เกยีรตจิาก ชลติ เฟองอารมย์ และ ธติมิา สงัข-

พิทักษ์ สองนักแสดงยอดฝีมือแห่งวงการมา

ประทับรอยมือรอยเท้า บนลานดารา หน้าโรง

ภาพยนตร์ศรีศาลายา ตลอดทั้งเดือนเราจึงได้น�า

ผลงานภาพยนตร์เรื่องเด่นของทั้งสองท่านมา

จดัฉายให้ชมกนั โดยมไีฮไลท์ส�าคญัอยูท่ี ่รกัรษิยา 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ภาพยนตร์ที่ทั้งคู่รับบทเป็น

พระนางคู่กัน ซ่ึงจะจัดฉายในวันกิจกรรมลาน

ดาราเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ในรูปแบบฟิล์ม

ภาพยนตร์ ๓๕ มม. 

และเนื่องในวาระแห่งการ ครบรอบ 

๑๐๐ ปี สงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่จะมาถึงในเดือน

กรกฎาคมนี ้โรงภาพยนตร์ศรศีาลายาจงึได้คดัสรร

ภาพยนตร์ต่างประเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ

มหาสงครามครัง้แรกมาจดัฉายให้ชม คอื Doctor 

Zhivago และ Waterloo Bridge เพื่อให้ท่านได้

ร่วมร�าลึกถึงเหตุการณ์ส�าคัญในหน้าประวัติ-

ศาสตร์ของโลกครั้งนี้

๒๒



โปรแกรมฉายเดือนกรกฎาคม เวลา ๑๕.๑๕ น. ชู้ (โปรแกรมฟิล์มทัศนา)
๒๕๑๕ / ก�ากบัโดย เปียก โปสเตอร์ / สร้างโดย วษิณศุษิย์ / 
ความยาว ๑๔๕ นาที 

ผลงานภาพยนตร์เรื่องส�าคัญของ เปียก โปสเตอร์ ที่
แหวกขนบหนงัไทยในยคุนัน้อย่างส้ินเชงิ เรือ่งราวเริม่
ขึ้นเมื่อ เชิง ชายหนุ่มผู้อยู่เพียงล�าพังบนเกาะไกลลิบ 
ได้ช่วยหญิงสาวชื่อ เรียม ไว้จากการจมน�้า กระทั่ง
อยู่กินมีลูกด้วยกัน วันหนึ่งเชิงถูกพิษสาหร่ายเข้าที่ตา
ระหว่างงมหาไข่มุกไปขายเพือ่เล้ียงชพี เรยีมจึงต้องไป
ยังเกาะเพื่อตามหมอมารักษา แต่กลับพบ เทพ คนรัก
เก่า แผนร้ายที่หวังฮุบไข่มุกของเชิงจึงเริ่มขึ้น

จันทร์ที่ ๗ – พฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านภาพยนตร์อุษาคเนย์ ครั้งที่ ๘ 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.fapot.org

ศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

อําแดงเหมือนกับนายริด 
(โปรแกรมผลงานชลติ เฟ่ืองอารมย์ และธติมิา สงัขพทิกัษ์)
๒๕๓๗ / ก�ากับโดย เชิด ทรงศรี / สร้างโดย เชิดไชย
ภาพยนตร์ และ บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / 
ความยาว ๑๒๖ นาที

ภาพยนตร์ซึง่ดดัแปลงมาจากคดีในประมวลกฎหมาย
และฎีกาคดีหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๔ ว่าด้วยชีวิตของ
อ�าแดงเหมือน หญงิสาวชาวบ้านทีถ่กูบดิาบงัคับให้ตก
ไปเป็นภรรยานายภ ูเศรษฐใีหญ่ ทัง้ ๆ  ทีเ่ธอไม่ยนิยอม
เพราะมีใจรักอยู่กับนายริด เมื่อเห็นว่าตนไม่มีสิทธิ
เสรีภาพเท่าเทียมกับผู้ชาย อ�าแดงเหมือนจึงตัดสินใจ
ไปถวายฎีกาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมต่อพระเจ้า
แผ่นดิน

เสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. The Time Traveler 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๖ / ก�ากับโดย Obayashi Nobuhiko / สนับสนุน
โดย มูลนิธิญี่ปุ่น / ความยาว ๑๐๔ นาที (ภาษาญี่ปุ่น
ค�าบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวมหัศจรรย์ของ คาซูโอะ เด็กสาวมัธยมผู้พบ
เจอเหตุการณ์แปลกประหลาด หลังจากที่เธอได้กลิ่น
ลาเวนเดอร์ระหว่างท�าความสะอาดห้องแลบ็วทิยาศาสตร์ 
เม่ือเธอได้ค้นพบสัมผัสพิเศษบางอย่าง รวมทั้งได้พบ
เจอกับชายหนุ่มลึกลับ ผู้เดินทางมาจากอนาคต ในปี 
ค.ศ. ๒๖๖๐ จนเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

เวลา ๑๕.๐๐ น. Muriel ou Le temps d’un 
retour (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๐๖ / ก�ากับโดย Alain Resnais / สนบัสนนุโดย สถาบนั
ฝรัง่เศส ประจ�าประเทศไทย / ความยาว ๑๑๗ นาท ี(ภาษา
ฝรั่งเศส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ) 

เฮเลน หญิงสาวเจ้าของร้านขายเฟอร์นิเจอร์โบราณ 
อาศัยอยู่ในเมืองเล็ก ๆ กับแบร์นาร์ด ลูกเลี้ยงซึ่งเป็น
อดีตทหารในแอลจีเรีย วันหนึ่ง อัลฟองส์ อดีตคนรัก
เก่าของเธอได้กลับจากแอลจีเรียและแวะมาเยี่ยม-
เยียนเธอพร้อมกับฟรองซัวส์ หลานสาวคนสวย พวก
เขาต่างพากันถ่ายทอดเรื่องราวผลกระทบที่ได้รับ
สงครามครั้งนี้

อาทิตย์ที่ ๑๓ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Barbara (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย Christian Petzold / สนับสนุนโดย 
สถาบันเกอเธ่ ประจ�าประเทศไทย / ความยาว ๑๐๘ นาที 
(ภาษาเยอรมัน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

เก้าปีก่อนทีก่�าแพงเบอร์ลนิล่มสลาย บาร์บาร่า แพทย์
หญิงชาวเยอรมันตะวันออกยื่นเรื่องขออพยพออก
นอกประเทศ แต่เธอกลับถูกทางการสั่งคุมขังไว้ หลัง
จากถูกปล่อยตัว เธอได้รับค�าสั่งย้ายจากกรุงเบอร์ลิน
เพือ่ไปรับหน้าทีแ่พทย์ผ่าตดัผูป่้วยเดก็ในโรงพยาบาล
ประจ�าจงัหวดัแห่งหนึง่แถบชายฝ่ังทะเลบอลตกิ ภาระ
หน้าทีท่�าให้เธอเกดิความรูส้กึเป็นห่วงอนาคตของเดก็
เหล่านี้ ขณะที่ก�าลังวางแผนหลบหนีออกไป

เวลา ๑๕.๐๐ น. Pa negre (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๓ / ก�ากับโดย Agustí Villaronga / สนับสนุน
โดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�าประเทศไทย /
ความยาว ๑๐๘ นาท ี(ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษองักฤษ)

เหตกุารณ์ในแคว้นคาตาลนั หลงัผ่านวิกฤตสงครามใน
ช่วงต้นปี ๑๙๔๐ เร่ืองราวของอนัเดรยี เดก็ชายวยั ๑๑ 
ปีที่พบซากเกวียนตกลงจากหน้าผาสูงและเห็นผู้ชาย
กบัเดก็ทีก่�าลงัจะสิน้ใจอยูข้่างใน เหตกุารณ์นีท้�าให้พ่อ
ของเขาถูกกล่าวหาในคดีฆาตกรรม ระหว่างที่พ่อของ
เขาหลบซ่อนจากต�ารวจ อันเดรียได้ถูกส่งตัวให้ไป
อาศัยอยู่กับญาติ และด้วยความหวาดกลัว โลกแห่ง
จินตนาการของเขาก็ได้ถูกสร้างขึ้น

จันทร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

สเว็ตเตอร์สีแดง (โปรแกรมผลงานธิติมา สังขพิทักษ์)
๒๕๒๗ / ก�ากับโดย พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที / สร้างโดย 
เทพศิลปภาพยนตร์ / ความยาว ๙๘ นาที 

นเรนทร์ เป็นนกัศกึษาแพทย์ทีใ่ช้ชวีติอยูใ่นลอสแอน-
เจลิส และต้องพบเจอกับการดูถูกจากกลุ่มนักเรียน
ไทยด้วยกันเพียงเพราะเขาเป็นลูกชาวนา วันหนึ่งเขา
ได้พบและผูกพันกับ วาสินี เด็กสาวนักเรียนไทยผู้มี
พ่อเป็นรัฐมนตรี แต่เหตุการณ์ต่าง ๆ ก็พลิกผันท�าให้
ทั้งคู่ต้องแยกจากกัน เหลือไว้เพียงสเว็ตเตอร์สีแดงที่
วาสินีเป็นคนถักเองกับมือและมอบไว้ให้แก่นเรนทร์

อังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ครูสมศร ี(โปรแกรมผลงานชลิต เฟื่องอารมย์)
๒๕๒๙ / ก�ากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย 
บริษัท พร้อมมิตรภาพยนตร์ จ�ากัด / ความยาว ๑๑๗ นาที

เม่ือเจ้าของทีเ่ริม่รกุไล่ชาวบ้านในชมุชนแออัดออกไป
โดยไม่ได้รับความยินยอมใด ๆ ในขณะที่ผู ้รักษา
กฎหมายกเ็พิกเฉย ท�าให้ชาวบ้านรวมตวักนัลกุข้ึนต่อสู้
ด้วยการประท้วง น�าโดยครูสมศรี ครูสาวตัวเล็ก ๆ 
ประจ�าโรงเรยีนในชมุชนผูก้ลายเป็นศนูย์รวมจติใจของ
ทุกคน แต่ยิ่งการต่อสู้เข้มข้นขึ้นเท่าใดอันตรายต่อตัว
ครูสมศรีก็มีมากขึ้นเท่านั้น

พุธที่ ๑๖ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

พ่อจ๋า (โปรแกรมผลงานธิติมา สังขพิทักษ์)
๒๕๒๓ / ก�ากับโดย สุประวัติ ปัทมสูต / สร้างโดย เสรี-
โปรดักชั่น / ความยาว ๑๑๘ นาที

เรื่องราวของพ่อผู้ที่มีความรักความห่วงใยต่อลูก และ
พยายามทกุอย่างให้ลกูได้เล่าเรยีนในโรงเรียนทีดี่ เพ่ือ
ปทูางไปสูอ่นาคตทีสุ่ขสบายโดยเขาพยายามหลอกลกู
ว่าตนมีฐานะร�่ารวย ทั้ง ๆ ที่ยังต้องท�างานหามรุ่ง
หามค�่าจนร่างกายทรุดโทรม ในขณะเดียวกัน ฝ่ายลูก
กลบัไม่มโีอกาสได้พบและรับรู้สถานะทีแ่ท้จรงิของพ่อ
ตนเอง

พฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

รักทรมาน (โปรแกรมผลงานชลิต เฟื่องอารมย์)
๒๕๓๐ / ก�ากบัโดย พศิาล อคัรเศรณ ี/ สร้างโดย อัครเศรณี-
โปรโมชั่น / ความยาว ๑๐๐ นาที

เรือ่งราวภาคต่อของ เพลงสุดท้าย เมือ่บญุเตมิทีอ่าศยั
อยู่กับอรทัย หลังการตายของสมหญิง ดาวราย ได้มี
โอกาสกลับไปพบเจอเพื่อน ๆ  ทิฟฟานี่อีกครั้ง เขาพบ
ว่ามนัช่างสดใสและเหมอืนเป็นทีข่องเขาจรงิ ๆ  กระทัง่
เขาได้ตกหลุมรักกับสมนึก เกย์หนุ่มซึ่งเป็นน้องชาย
ของสมหญิง แต่อย่างไรก็ตาม อุปสรรคความรักของ
เพศที่สามก็ยังคงถูกกีดกันจากสังคมรอบข้าง

โ»รแกรม©ายภาพยนตร์ ³ ห้องภาพยนตร์สถาน 
ชั้น ò หอศิล»วั²น¸รรมแห่งกรุงเทพมหาน¤ร 
(ñø.ðð น.)

เดือนกรกฎาคม
อังคารท่ี ๑ Eccentricities of a Blonded Hair 
 Girl  
อังคารที่ ๘  Barbara  
อังคารที่ ๑๕  Pa negre 
อังคารที่ ๒๒ Meu Tio Matou Um Cara  

* ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม (เว้นวัน
จนัทร์และวนัองัคาร) จะมกีารจดัฉายหนงัสัน้มาราธอน ซึง่
เปนการฉายหนงัสัน้ไทยทกุเรือ่งทีส่่งเข้าประกวด เปนการ
อุน่เครือ่งก่อนเริม่เทศกาลภาพยนตร์สัน้ ครัง้ที ่๑๘ ตดิตาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.facebook.com/
thaishortfilmvideofestival

เดือนสิงหาคม
อังคารที่ ๕ Our Beloved Month of August 
พฤหัสบดีที่ ๗ ตะบันไฟตะไลเพลิง
อังคารที่ ๑๒ Nairobi half life  
พฤหัสบดีที่ ๑๔ นายร้อยสอยดาว
อังคารที่ ๑๙ EL secreto de tus ojos  
พฤหัสบดีที่ ๒๑ ผู้พันเรือพ่วง
อังคารที่ ๒๖ O Banheiro do Papa 

๒๓



ศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

กามนิต-วาสิฏฐี (โปรแกรมผลงานธติมิา สงัขพทิกัษ์)
๒๕๒๔ / ก�ากบัโดย พรพจน์ / สร้างโดย โอลมิปิคฟิล์ม / 
ความยาว ๑๒๙ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายอิงพระพุทธ- 
ศาสนาเรื่องดัง เรื่องราวของกามนิต หนุ่มเจ้าส�าราญ  
ผู้ชอบเที่ยวเตร่ จนบิดาของเขาคิดจะให้แต่งงานเสีย  
วนัหนึง่เขากลบัไปตกหลมุรกัสาวงามชือ่ วาสฏิฐ ีทีเ่จอ 
กนัทีเ่มอืงโกสมัพ ีแต่เธอนัน้กลับเป็นท่ีหมายปองของ 
สาตาเคียร บุตรชายคนเดียวของประธานมนตรีแห่ง 
โกสัมพี ศึกชิงรักหักสวาทท�าให้กามนิตเกิดความทุกข์ 
ระทมใจ กระทั่งได้ค้นพบหลักธรรมของพุทธศาสนา  
เขาจึงเกิดความเลื่อมใสถึงกับตัดสินใจเดินทางออก
ตามหาพระพุทธองค์

เสาร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

อาทิตย์ที่ ๒๐ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Meu Tio Matou um Cara 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๔๗ / ก�ากบัโดย Jorge Furtado / สนับสนนุโดย สถาน
เอกอคัรราชทตูบราซลิ ประจ�าประเทศไทย / ความยาว ๘๗ 
นาท ี(ภาษาโปรตเุกส ค�าบรรยายภาษาองักฤษ)

เรื่องราวของ ดูก้า เด็กหนุ่มวัย ๑๕ ที่อาศัยอยู่กับพ่อ 
และแม่ วันหนึ่ง เอแดร์ ญาติของเขาเดินทางมาเยี่ยม 
และสารภาพว่าเพิ่งลงมือฆ่าสามีเก่าของแฟนสาวไป  
ดูก้าพบว่ามีบางสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลในเหตุการณ์นี้  
เขาจึงตัดสินใจสืบหาความจริง โดยมี อิซา เพื่อนสาว 
คนสนิทคอยช่วยเหลือ

เวลา ๑๕.๐๐ น. Eccentricities of a Blonde-
Haired Girl (โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๒ / ก�ากบัโดย Manoel de Oliveira / สนบัสนนุโดย 
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจ�าประเทศไทย / 
ความยาว ๖๔ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�าบรรยายภาษา
องักฤษ)

เรือ่งราวความรกัอนัเตม็ไปด้วยขวากหนามของ มาคา- 
ริโอ นักบัญชีหนุ่มที่คอยดูแลเอกสารให้ลุงท่ีเมือง 
ลิสบอน เมื่อเขาเกิดไปหลงรักกับสาวผมบลอนด์ที ่
อาศัยอยู่ฝั่งตรงข้ามและต้องการแต่งงานกับเธอใน 
ทันที แต่ลุงไม่เห็นด้วยกับรักครั้งนี้ จึงไล่เขาออกจาก 
งาน มาคารโิอพยายามโน้มน้าวให้ลงุยอมรบัในตวัเธอ 
ขณะเดียวกันก็เริ่มพบบางอย่างที่แปลกประหลาดใน 
ตัวของหญิงคนรัก

จันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

นายซีอุย แซ่อึ้ง (โปรแกรมผลงานชลิต เฟ่ืองอารมย์)
๒๕๓๔ / ก�ากบัโดย บรรจง โกศลัวฒัน์ / สร้างโดย นครหลวง
เอน็เตอร์เทนเมนท์ / ความยาว ๑๐๕ นาที

เรือ่งราวทีส่ร้างจากคดฆีาตกรรมต่อเนือ่ง ทีย่งัคงตดิตรงึ 
อยู่ในความทรงจ�าของคนไทย เมื่อนายซีอุย แซ่อึ้ง  
หนุ่มชาวจีนที่เดินทางจากแผ่นดินเกิด ด้วยความหวัง 
ชวีติทีด่กีว่าในประเทศไทย แต่เขากลบัต้องท�างานชัน้ 
ต�า่และอยูใ่นสภาวะกดดนัมากมาย รวมทัง้ประสบการณ์
จากการเป็นทหารร่วมรบในสงครามจีน-ญี่ปุ่นยังตาม 
มาหลอกหลอน ส่งผลให้เขาก่อคดีสะเทือนขวัญที่มี 
เหยื่อเป็นเด็กผู้โชคร้ายจ�านวนมาก

อังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

มหาราชดํา (โปรแกรมผลงานธติมิา สังขพทัิกษ์)
๒๕๒๔ / ก�ากับโดย ทรนง ศรเีชือ้ / สร้างโดย บรษัิท สหมงคล- 
ฟิล์ม อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด / ความยาว ๑๑๒ นาที

ภาพยนตร์ทีด่ดัแปลงจากต�านานกู้เอกราชของสมเด็จ- 
พระนเรศวรมหาราช โดยเพิ่มตัวละครสมมุติเข้าไป 
เป็นกลุม่ทหาร ๙ นาย น�าโดยหลวงหาญและขนุพยคัฆ์  
ซึ่งตีฝ่าวงล้อมทัพพม่าหนีมาอยู่อรัญญิก หลังเสียกรุง 
ครั้งแรก ทั้งหมดต้องเผชิญหน้ากับการรังควานจาก 
ทัพพม่า รวมทั้ง ขุนเดือด คนไทยผู้แปรพักตร์ซึ่งสร้าง 
รอยแค้นแก่หลวงหาญเป็นอย่างยิ่ง 

พุธที่ ๒๓ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เสี้ยนเสน่หา (โปรแกรมผลงานชลิต เฟื่องอารมย์)
๒๕๒๙ / ก�ากับโดย ศิวดล บุนนาค / สร้างโดย ศิวเดช 
โปรดักชั่น / ความยาว ๙๑ นาที

มาเรีย เป็นแม่ม่ายลูกติดที่ซมซานมาฝั่งไทย และได้ 
ท�างานกบันายทหารระดบัผูก้ารท่ีชายแดน จนกระทัง่ 
เกดิมคีวามรักต่อกนั วนัหนึง่ ผูก้ารพบปัญหาต้องหลบ 
หนีออกนอกประเทศ จึงหวังให้ มาเรีย ดูแลกิจการ 
ทั้งหมดของเขาแทน เขาจึงให้ วลิต ผู้จัดการบริษัท 
โอนย้ายกิจการทั้งหมดให้แก่มาเรีย แต่เธอก็จ�าเป็น 
ต้องมีสัญชาติไทยด้วย ทางออกเดียวคือต้องสมรส 
จอมปลอมกับ วลิต ผู้ซึ่งหวังฮุบกิจการไว้ในมือ

พฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ปุกปุย (โปรแกรมผลงานธิติมา สังขพิทักษ์)
๒๕๓๓ / ก�ากับโดย อุดม อุดมโรจน์ / สร้างโดย บริษัท ไท 
เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ากัด / ความยาว ๙๓ นาที

ภาพยนตร์เกีย่วกบัเดก็ทีด่ทีีส่ดุเรือ่งหนึง่ของไทย และ 
ได้รบัการข้ึนทะเบยีนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ  
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องราวของ ว่าว เด็กชายผู้รับ- 
ผดิชอบช่วยเหลอืแม่ดแูลน้อง ๆ  ท่ีแสนซน แต่กลบัถูก 
พ่อซึง่เป็นผพีนนัมองว่าเขาเป็นตวัซวย และยืน่ค�าขาด 
ให้แม่ส่งเขาไปอยู่กับน้าชาย ที่นั่นเขาได้พบกับ ชิชา  
เด็กน้อยผู้น่ารักเป็นก�าลังใจให้ รวมทั้งตาและน้าชาย 
ที่คอยเติมเต็มความอบอุ่นที่เขาขาดหายไป

ศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

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

เสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

รักริษยา 
(โปรแกรมผลงานชลติ เฟ่ืองอารมย์ และธติิมา สงัขพทิกัษ์)
๒๕๒๒ / ก�ากับโดย ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ / สร้างโดย จี.พี.
โปรโมชั่น / ความยาว ๙๖ นาที

ผล ง านการ รับบท เป ็ น
พระเอกเรื่องแรกของ ชลิต 
เฟื่องอารมย์ และเป็นการ
แสดงภาพยนตร์คร้ังแรก 
ของ ธิติมา สังขพิทักษ์ เรื่อง
ราวของ ปัทมา และเชษฐ์  
ชัชวาลย์ บุตรก�าพร้าของ
คุณประจักษ์ เศรษฐีม่าย  
เมื่อทั้งคู่เติบใหญ่เป็นหนุ่ม 
สาว ความรู้สึกของปัทมาที่มีต่อเชษฐ์แบบพี่ชายได ้
กลับกลายเป็นความรักที่ต้องซ่อนเร้น จนเมื่อคุณ 
ประจักษ์รับเอาภรรยาใหม่และลูกสาวของเธอมาอยู ่
ร่วมชายคาเดยีวกนั เร่ืองราวรักรษิยาจงึอบัุตขิึน้อย่าง 
ไม่อาจคาดเดา

อาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Waterloo Bridge 
(โปรแกรมครบรอบ ๑๐๐ ปี สงครามโลกครั้งที่ ๑)
๒๔๘๓ / ก�ากบัโดย Mervyn LeRoy / สนบัสนนุโดย บรษิทั 
แคททาลติส์ อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั / ความยาว 
๑๐๘ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทย )

ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี ๑ รอย นายทหารหนุ่มรูปงาม 
ได้พบกับ ไมรา สาวสวยแห่งคณะบัลเลต์โดยบังเอิญ 
บนสะพานวอเตอร์ลู ก่อตัวเป็นความรักและวางแผน 
จะแต่งงานกัน แต่โชคชะตากลับไม่เข้าข้างเมื่อรอย 
ต้องเดินทางไปรบ ส่วนไมราก็ถูกไล่ออกจากงาน ผล 
พวงแห่งสงครามท�าให้เธอมีชีวิตอยู่อย่างยากล�าบาก  
ซ�้ายังได้รับข่าวร้ายว่าคนรักนั้นจากไป
ในสมรภูมิรบ

เวลา ๑๕.๐๐ น. โปรแกรมพิเศษ 
ดูหนังกับโดม พบกับภาพยนตร์จาก
การคัดสรรของ โดม สุขวงศ์ และร่วม
สนทนาหลังชมภาพยนตร์

กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 
๑๒๐ ปี เอสโซ่ (ประเทศไทย)

๕๐ ปี ภาพยนตร์สารคดี ชุด มรดกของไทย
๓๐ ปี หอภาพยนตร์

เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมลานดารา 

ชลิต  เฟื่องอารมย์ และธิติมา  สังขพิทักษ์

๒๔



จันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

หลังคาแดง (โปรแกรมผลงานธิติมา สังขพิทักษ์)
๒๕๓๐ / ก�ากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๒๖ นาที

ทองดี ถูกจับมาอยู่ในโรงพยาบาลบ้าเพราะแต่งตัว 
ซอมซ่อ แถมยังถูกเข้าใจผิดว่าเขาคือ โกยทอง มหา 
เศรษฐีที่ป่วยเป็นโรคประสาท ทองดีค่อย ๆ ปรับตัว 
อยู่ที่นี่และเริ่มสนิทสนมกับ อาลัย สาวสวยผู้มีอาการ 
ทางจิตอ่อน ๆ แต่แล้ววันหนึ่ง โฉมศรี ภรรยาของ 
โกยทองกลับเข้ามาในโรงพยาบาล แล้วอ้างว่าเป็น 
ภรรยาของทองดี และคอยตามตื๊อให้เขามอบกุญแจ 
ส�าคัญของโกยทอง

อังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ฉันผู้ชายนะยะ (โปรแกรมผลงานชลิต เฟื่องอารมย์)
๒๕๓๐ / ก�ากับโดย ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล / สร้างโดย 
พูนทรัพย์โปรดักชั่น / ความยาว ๑๑๐ นาที

ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก ๆ ที่น�าเสนอภาพชีวิตอัน 
หลากหลายของกลุ่มเพศที่สาม หนึ่งในนั้นคือ มด ผู้ 
ปิดบังความเป็นหญิงของตนด้วยภาพลักษ์นักบิน 
มาดเท่ และเกิดหลงรกั อัน้ เพือ่นชายคนสนทิ วนัหนึง่ 
อั้นมีปากเสียงกับคนรัก จึงแวะไปหามดเพื่อบรรเทา 
ความกลุม้ใจ แต่เมือ่ไปถงึกลับพบว่ามดและเพือ่นเป็น 
กะเทย เรื่องราวจึงบานปลายจนน�าไปสู่การเปิดเผย 
ตัวตนระหว่างกันและกัน

พุธที่ ๓๐ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สันกําแพง (โปรแกรมผลงานธิติมา สังขพิทักษ์)
๒๕๒๓ / ก�ากับโดย ไพรชั กสิวฒัน์ / สร้างโดย บรษิทั สหมงคล- 
ฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด / ความยาว ๑๓๐ นาที

เรื่องราวความรักอันซับซ้อนระหว่าง กานท์ หนุ ่ม 
นกัศกึษาการเกษตรทีพ่บรักกบั สายไหม สาวสวยแห่ง 
สันก�าแพง ในขณะเดียวกันเขาก็ได้รู้จักกับ ตะวัน ซึ่ง 
ตกหลุมรัก เคลีย ความสัมพันธ์ของทั้งสองคู่ต้องพลิก 
ผันไปด้วยความเข้าใจผิด จนกระทั่งคนรุ่นลูกได้โคจร 
มาพบกัน

พฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

จับตาย (โปรแกรมผลงานชลิต เฟื่องอารมย์)
๒๕๒๘ / ก�ากับโดย โสภณ เจนพานิช / สร้างโดย วีซ ี
โปรโมชั่นแอนด์พิคเจอร์ / ความยาว ๑๐๓ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเรื่องสั้นชั้นครูของ มนัส 
จรรยงค์ เรื่องราวของ พร นักโทษผู้มีความประพฤติ 
ที่ดี จนเป็นที่รักของหัวหน้าผู้คุมอย่าง สกล ทว่า พร 
กลับไปชอบผู้หญิงคนเดียวกับ ประสิทธิ์ ผู้คุมอีกคน  
ความรกัสามเส้าเกดิเป็นชนวนให้พรต้องหลบหน ีจาก 
นักโทษชั้นดีต้องกลายเป็นนักโทษจับตาย



โปรแกรมฉายเดือนสิงหาคม

ศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

12 Monkeys (โปรแกรมภารกิจร้ายสายลับ)
๒๕๓๘ / ก�ากับโดย Terry Gilliam / สนับสนุนโดย บริษัท 
แคททาลติส์อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด / ความยาว 
๑๒๙ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทย)

เจมส์ โคล อาสาเดินทางข้ามเวลาจากปี ค.ศ. ๒๐๓๕ 
มายังโรงพยาบาลโรคจิตแห่งหนึ่งในยุคปัจจุบัน เพ่ือ
ภารกิจพิทักษ์ชีวิตประชากรของโลกให้รอดพ้นจาก
เชื้อไวรัสร้ายที่คร่าชีวิตผู้คนในอนาคต ที่นี่เขาได้พบ
กับ แคเธอรีน จิตแพทย์สาวสวยที่ให้ความร่วมมือกับ
เขาในการไขปริศนาแห่งกองทัพลิงสิบสองตัว ก่อนที่
ทุกอย่างจะสายเกินเยียวยา

เสาร์ที่ ๒ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ช่ัวฟ้าดินสลาย 
(โปรแกรมผลงานรัตน์ เปสตันยี)
๒๔๙๘ / ก�ากับโดย มารตุ / สร้างโดย หนมุานภาพยนตร์ / 
ความยาว ๑๐๗ นาที

ผลงานเร่ืองเด่นจากหนุมานภาพยนตร์ของ รัตน์
เปสตนัย ีสร้างจากบทประพนัธ์ขึน้หิง้ของ มาลัย ชพูนิจิ 
เรือ่งราวของยพุด ีสาวหวัสมยัใหม่จากเมอืงหลวงท่ีได้
แต่งงานกับพะโป้ ชายชราเจ้าของปางไม้แห่งเมือง
ก�าแพงเพชร  แต่เธอกลับไปสนิทชิดเชื้อกับส่างหม่อง 
หลานชายวยัหนุม่ของพะโป้ จนเกดิเป็นความรกัความ
พิศวาสที่อยากอยู่ด้วยกันตราบจนชั่วฟ้าดินสลาย

เวลา ๑๕.๐๐ น. โรงแรมนรก 
(โปรแกรมผลงานของรัตน์ เปสตันยี)
๒๕๐๐ / ก�ากับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๓๘ นาที

ภาพยนตร์ขาว-ด�า ผลงานชิ้นเอกของ รัตน์ เปสตันยี 
ที่ว่ากันว่าเป็นหนังซึ่งคนไทยควรดูก่อนตาย เรื่องราว
ในโรงแรมสวรรค์ โรงแรมเล็ก ๆ ในชนบท วันหนึ่ง 
เรียม สาวแปลกหน้าได้เดินทางมาถึงที่น่ี และดึงดัน
จะขอเข้าพัก แม้ว่า ชนะ หนุ่มรูปงามจะเช่าห้องซึ่งมี
เพียงห้องเดียวอยู่ก่อนแล้ว เรื่องยิ่งวุ่นหนักเมื่อเหล่า
เสือร้ายบุกเข้ามายึดโรงแรม เพื่อดักปล้นคนจาก
บริษัทที่จะหอบเงินหกแสนบาทมายังโรงแรมแห่งนี้ 

อาทิตย์ที่ ๓ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. แพรดํา 
(โปรแกรมฟิล์มทัศนาและผลงานของรัตน์ เปสตันยี)
๒๕๐๔ / ก�ากับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๑๘ นาที

ทม คนคุมไนท์คลับเป็นผู้ปักใจรัก แพร หญิงม่าย
ลูกติด และอยากจะฉุดให้เธอพ้นทุกข์ เขาจึงไขว่คว้า
หางานที่สร้างความร�่ารวยอย่างรวดเร็ว นั่นคือ การ
ร่วมมือกับ เสนีย์ เจ้าของไนท์คลับ เพื่อวางแผน
ฆาตกรรมหวงัมรดกก้อนโตท่ีเสนย์ีควรได้ แต่แล้วการ
ดงึเอาแพรเข้ามามส่ีวนร่วม ท�าให้เกดิผลร้ายแก่ทกุคน 
จนยากจะมีชีวิตดังเดิม

เวลา ๑๕.๐๐ น. สวรรค์มืด 
(โปรแกรมฟิล์มทัศนาและผลงานของรัตน์ เปสตันยี)
๒๕๐๑ / ก�ากับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย คันจรา
ภาพยนตร์  / ความยาว ๙๘ นาที

ภาพยนตร์เพลงของ รัตน์ เปสตันยี ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบยีนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ เรือ่งราวของ 
ชู หนุ่มเข็นรถขยะที่ได้พบกับ เนียร สาวจรจัดโดย
บังเอิญ เขาชักชวนเธอให้มาอาศัยที่บ้านพร้อมเลี้ยงดู
อย่างดี จนเกิดเป็นความรัก ทว่าไม่ช้า ชู ก็ถูกเกณฑ์
เป็นทหารไปรบในสงครามเกาหลี และต้องสูญเสีย
ดวงตาทั้งสองข้าง ฝ่าย เนียร กลับโชคดีมีเศรษฐีนี
ใจบญุน�าเธอไปชบุเลีย้งและเอ็นดเูหมอืนเป็นลูกแท้ ๆ  

จันทร์ที่ ๔ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

กองพันทหารใหม่  (โปรแกรม ท.ทหาร หลั่นล้า)
๒๕๒๘ / ก�ากับโดย ประยูร วงษ์ชื่น / สร้างโดย พี.ที.เค.
โปรดักชั่น / ความยาว ๑๐๕ นาที

สิบเอกสอด สื่อสาร เป็นไม้เบื่อไม้เมากับ จ.ส.อ.หอม 
ทวนลม ครฝึูกจอมโหด  เขาพยายามหาทางกล่ันแกล้ง
จ่าหอมอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังหวังจะใช้ พิมพร หลาน
สาวคนสวยของตัวเองเป็นสะพานให้ตนได้เลื่อนขั้น 
เนื่องจากมีหนุ่มตั้งแต่นายร้อยจนถึงนายพลมาชอบ
พิมพร รวมไปถึง พลชาติ รักมิตร ลูกเศรษฐีที่ไม่ค่อย
เอาถ่าน เกิดเป็นเรื่องราวความสนุกสนานท่ามกลาง
รอยยิ้มในรั้วลวดหนาม 

โ»รแกรม©ายภาพยนตร์

ภาพของทหารที่ออกมาร้องร�าท�าเพลง

เพื่อคืนความสุขให้ประเทศไทย อาจสร้างความ

ประหลาดใจให้แก่ผูพ้บเหน็ เนือ่งจากมกัจะคุน้ชนิ

กับภาพทหารที่เคร่งขรึม หรืออยู่ในกฎระเบียบ

วนิยัมากกว่า แต่ถ้าหากเราลองดภูาพตวัแทนของ

ทหารในสือ่ภาพยนตร์ไทย เรากจ็ะพบว่า ส่วนมาก

แล้วจะออกมาในแนวตลกขบขัน สนุกสนาน แต่

ในขณะเดียวกันก็จะมีการยกย่องความกล้าหาญ 

ความเสยีสละของเหล่าทหารมาโดยตลอด ซึง่ภาพ

ลักษณ์ของทหารในเชิงบวกในภาพยนตร์ไทยนี้

เป็นทีม่าของโปรแกรมหลกัเดอืนสงิหาคมโปรแกรม 

ท.ทหารหลั่นล้า  

อกีหนึง่โปรแกรมคอื ภารกจิร้ายสายลบั 

จะเป็นโปรแกรมทีเ่อาใจแฟนหนงัแนวสายลบั ซึง่

ในหนังไทย แม้ว่าโดยเนื้อหาความลึกลับซับซ้อน

อาจจะไม่โดดเด่นเท่าหนังแนวนี้ของต่างประเทศ  

แต่เมื่อมาบวกกับมุกตลก กึ่งข�ากึ่งเอาจริง และ

ฉากบู๊แบบระเบิดภูเขาเผากระท่อม ก็ท�าให้หนัง

แนวสายลบัของไทยมรีสชาตทิีถู่กใจคนดชูาวไทย

ไม่ยาก 

นอกจากนี้ เดือนสิงหาคมยังเป็นเดือน

ครบรอบการเสียชีวิตของ รัตน์ เปสตันยี ปูชนีย-

บคุคลคนส�าคญัของวงการภาพยนตร์ไทย ซึง่เป็น

ธรรมเนียมปฏิบัติมาตลอดในช่วงหลายปีหลัง ที่

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาจะน�าผลงานภาพยนตร์

ของท่านทีห่อภาพยนตร์อนรุกัษ์ไว้มาจดัฉายให้ชม

กัน  เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมส�าคัญประจ�าเดือนนี้ที่

คอหนังทุกท่านไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง 

๒๖



โปรแกรมฉายเดือนสิงหาคม อังคารที่ ๕ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

บนิเด่ียวเหยี่ยวพระกาฬ (โปรแกรมภารกจิร้ายสายลบั)
๒๕๓? / ก�ากบัโดย วนัชยั สปิุต ิ/ สร้างโดย วนัชยัภาพยนตร์ / 
ความยาว ๗๘ นาที

เรื่องราวในหมู่บ้านชายแดนที่มี ด�า ผู้ทรงอิทธิพลที่ 
ลักลอบขนอาวุธและสินค้าผิดกฎหมายเข้ามายังฝั่ง 
ไทย โดยมี ผู้กองธัญ เทียนทอง ประจ�าด่านเสือที่ต้อง 
คอยปราบปรามขบวนการนี้ให้หมดสิ้น และ เพ็ญ  
หมวดสาวทีป่ลอมตวัมาเป็นคนรบัใช้อยูใ่นบ้านด�าคอย 
ส่งข่าวให้กับต�ารวจ

พุธที่ ๖ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

กองพันทหารหญิง (โปรแกรม ท.ทหาร หลั่นล้า)
๒๕๒๘ / ก�ากบัโดย อโนชา ชชัวาล / สร้างโดย T.P.โปรโมชัน่ / 
ความยาว ๙๖ นาที

แสงโสมกบันชุ ได้มาสมคัรเป็นทหารหญงิทีค่่ายทหาร 
แห่งหนึง่ โดยท่ีทัง้คูไ่ม่ค่อยจะถกูกันนกั ท่ีนัน่ พวกเธอ 
และเพื่อน ๆ  ต้องพบเจอกับ จ่าสิบเอกหิน เเละ จ่าสิบ 
ตรหีญงิเรไร เป็นครฝึูก ความไม่กินเส้นกันของสองสาว  
ท�าให้เกิดการกลั่นแกล้งกันตลอดเวลา เกิดเป็นความ 
วุ่นวายในค่ายทหารหญิงแห่งนี้ 

พฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้พันเรือพ่วง (โปรแกรม ท.ทหาร หลั่นล้า)
๒๕๓๐ / ก�ากับโดย ชรินทร์ นันทนาคร / สร้างโดย นันท- 
นาครภาพยนตร์ / ความยาว ๑๐๓ นาที

ศิรินทร์ เป็นผู้พันสาวที่รับเลี้ยงลูก ๓ คน ของพี่ชาย 
ซึ่งตายในสงคราม วันหนึ่ง เธอได้พบกับ ภัควัต นัก 
ธรุกจิบ้านจดัสรรโดยบงัเอญิระหว่างการย้ายบ้าน จน 
ท�าให้รู้จักคุ้นเคยกัน ศิรินทร์ได้ช่วยภัควัตแก้ปัญหา 
เรื่องธุรกิจ ในขณะที่ภัควัตก็พยายามเอาใจเด็กน้อย 
ทั้ง ๓ คน เพื่อหวังที่จะชนะใจศิรินทร์ 

ศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สายลับจับบ้านเล็ก (โปรแกรมภารกิจร้ายสายลับ)
๒๕๕๐ / ก�ากับโดย คมกฤษ ตรีวิมล / สร้างโดย บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ากัด / ความยาว ๑๑๒ นาที

ด้วยความร้อนเงิน ท�าให้ จ๊อก หนุ่มแสนซื่อจ�าต้องมา 
รับงานตามติดพฤติกรรมของสารวัตรวศิน จอมเจ้าชู ้
ที่ก�าลังติดพัน น�้าปั่น พริตตี้สาวสวย จ๊อกสืบจนรู้ว่า 
น�า้ป่ันกแ็อบไปมสีมัพนัธ์กับเส่ียอดสิรณ์ และก�าลังถกู 
สทุนิ นกัสบืคูป่รบัทีต่ามราวีน�า้ป่ันไม่ลดละ แต่เขาเอง 
ก็เกิดรักน�้าปั่นเข้า จึงต้องเลือกว่าจะท�าอย่างไรดีกับ 
ภารกิจจับบ้านเล็กครั้งนี้

เสาร์ที่ ๙ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ทหารเกณฑ์ ภาค ๑ 
(โปรแกรม ท.ทหาร หลั่นล้า)
๒๕๒๓ / ก�ากับโดย ล้อต๊อก / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๑๔ นาที

เรื่องราวสนุกสนานเฮฮาเริ่มต้นขึ้นเมื่อ รอง ต้อย สุข  
และอาจารย์ยอด จับโดนใบแดงในวันเกณฑ์ทหาร 
และถูกส่งเข้าค่ายไปพร้อมกับ พงศักดิ์ พระเอกลิเก 
จนกระทั่ง จ่าฉ�่า ได้พาเหล่าพลทหารหน้าใหม่เหล่านี้
ไปท�าความสะอาดบ้านผู้พันที่มีลูกสาวแสนสวย เรื่อง
วุ่น ๆ  ในค่ายทหารจึงเกิดขึ้น  >>>

เวลา ๑๕.๐๐ น. ทหารเกณฑ์ ภาค ๒ 
(โปรแกรม ท.ทหาร หลั่นล้า)
๒๕๒๔ / ก�ากับโดย ล้อต๊อก / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๙๑ นาที

เหตุการณ์ต่อเนือ่งจากภาคแรก เมือ่จ่าฉ�า่รบัลกูระเบดิ 
และน�ามาให้ผูก้ารกบัผูพั้นจนเกดิระเบดิข้ึน เขาจงึถูก 
ผู้พันลงโทษ เมื่อถึงวันพิจารณาคดี จ่าฉ�่ากลับได้รับ 
การตัดสินว่าไม่ผิด เพราะท�าตามค�าสั่งผู้พัน แต่เรื่อง 
วุ่นวายยังไม่จบแค่น้ัน เมื่อจ่าฉ�่าได้รับค�าสั่งจากผู้พัน 
สั่งให้เป็นผู้ควบคุมพลทหารไปฝึกการกระโดดร่ม

อาทิตย์ที่ ๑๐ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Nairobi Half Life 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย David ‘Tosh’ Gitonga / สนับสนุน
โดย สถาบันเกอเธ่ ประจ�าประเทศไทย / ความยาว ๙๖ 
นาที (ภาษาเยอรมัน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของเด็กหนุ่มจากชนบทในประเทศเคนยา 
ผู ้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักแสดง และตัดสินใจออก 
เดินทางไปยังเมืองใหญ่อย่างไนโรบี เพ่ือท�าความฝัน 
ให้เป็นจริงแต่เมื่อไปถึงเขากลับโดนปล้นจนหมดตัว 
และโชคชะตาก็ได้พลิกผันให้เขาเข้าไปพัวพันอยู่ใน
โลกอาชญากรรม 

เวลา ๑๕.๐๐ น. El Secreto de susojos 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / ก�ากบัโดย  Juan José Campanella / สนบัสนนุ
โดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�าประเทศไทย / 
ความยาว ๑๒๙ นาที (ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์ชนะเลิศรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ 
ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง- 
ราวของ เบนจามิน ท่ีปรึกษากฎหมายของรัฐท่ีเพ่ิง 
เกษียณอายุราชการและก�าลังเริ่มเขียนนวนิยาย 
เกี่ยวกับคดีข่มขืนและฆาตกรรมหญิงสาวคนหนึ่ง ซึ่ง 
ยังคงปิดคดีไม่ได้และเขาเองมีส่วนพัวพัน

จันทร์ที่ ๑๑ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

หักด่านเสือ (โปรแกรมภารกิจร้ายสายลับ)
๒๕๒๘ / ก�ากับโดย พยุง พยกุล / สร้างโดย ทวีเกียรติ
ภาพยนตร์/ ความยาว ๙๙ นาที

ผู้กองธูป เทียนไทย นายต�ารวจฝีมือดี เจ้าของฉายา  
มจัจรุาช .๓๕๗  ได้รับมอบหมายให้มาประจ�าการเป็น 
หัวหน้าด่านเสือคนใหม่  ที่นั่น เขาต้องผจญกับเหล่า 
ผูอ้ทิธพิลทีล่กัลอบขนของเถือ่นข้ามแดนอยูเ่ป็นประจ�า  
พวกมันต้องการก�าจัดผู้กองธูปให้พ้นทาง โดยหวังจับ 
แม่ของผู้กองที่บวชเป็นแม่ชีมาเป็นเครื่องต่อรอง

อังคารที่ ๑๒ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

Chronicle of My Mother (โปรแกรมวนัแม่แห่งชาติ)
๒๕๕๖ / ก�ากับโดย Masato Harada / สนับสนุนโดย 
โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / ความยาว ๑๑๙ นาที 
(ภาษาญี่ปุ่น ค�าบรรยายภาษาไทย)

อิงามิ เป็นนักเขียนที่ประสบความส�าเร็จอย่างสูง เมื่อ 
ยังเด็กแม่ได้ทิ้งเขาไว้กับปู่ และเลือกที่จะพาน้องชาย 
ทัง้ ๒ คน ไปอยูท่ีไ่ต้หวนั ท�าให้เขาฝังใจว่าตนไม่ใช่คน 
ที่แม่เลือก เมื่อโตข้ึนแม่ของเขาได้ป่วยเป็นโรคความ 
จ�าเสือ่ม องิามไิม่สามารถทนเสยีงอ้อนวอนของน้อง ๆ   
ได้ เขาจงึหวนกลบับ้านเกดิอกีครัง้นัน่ท�าให้ได้มองเห็น 
แม่ในอีกมุมหนึ่งที่ไม่เคยสัมผัส

พุธที่ ๑๓ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ทหารเรือมาแล้ว (โปรแกรม ท.ทหาร หลั่นล้า)
๒๕๒๔ / ก�ากับโดย ล้อต๊อก / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๑๓ นาที

จ่าฉ�่าและพรรคพวกถูกลงโทษให้ไปประจ�าอยู่บนเรือ 
เสือทะเล ซึ่งมีภารกิจในการสืบหาผู้ก่อการร้ายใน 
ละแวกหมู่เกาะ แต่พวกเขากลับยังคงพากันเที่ยวจีบ 
สาวบนเกาะไปวนั ๆ  จนกระทัง่ผูบ้ญัชาการเรอืกบัรอง 
สมพงษ์ถูกจับเป็นตัวประกัน จ่าฉ�่าและบรรดาทหาร 
เรือตัวแสบจึงต้องรวมพลังชิงตัวเจ้านายกลับมา

พฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สาวเจ้าพยัคฆ์ (โปรแกรมภารกิจร้ายสายลับ)
๒๕๑๘ / ก�ากับโดย ชนะ คราประยูร / สร้างโดย นครพิงค์
ภาพยนตร์ / ความยาว ๙๒ นาที

อารดา เป็นต�ารวจสาวยอดนักสืบ ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ตามสบืคดฆีาตกรรมเสีย่สมานและเสีย่ทวปี ภารกจิ 
นี้เป็นไปด้วยความยากล�าบากเพราะเบาะแสและ 
ร่องรอยต่าง ๆ  ล้วนท�าให้อารดาไขว้เขวออกจากความ 
จริง เบาะแสเดียวที่มีคือจดหมายลับเรียกค่าคุ้มครอง 
จากอาชญากรที่ใช้นามแฝงว่า จงอาง 

ศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เขาชนไก่ (โปรแกรม ท.ทหาร หลั่นล้า)
๒๕๔๙ / ก�ากับโดย วิทิต ค�าสระแก้ว / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด / ความยาว 
๙๐ นาที

ภาพยนตร์ที่น�าเอาเร่ืองราวการเข้าศูนย์ฝึกฯ เขา- 
ชนไก่ ของนักศึกษาวิชาทหารปีสุดท้ายมาถ่ายทอด  
เร่ืองราวของ หน่อย เด็กหนุ่มที่ขาดความมั่นใจใน 
ตัวเอง และกลายเป็นไก่อ่อนในสายตาของเพื่อน ๆ  
กระทัง่เมือ่เขาใช้เวลาทัง้หมดห้าวนัทีเ่ขาชนไก่ สถานท่ี 
ฝึกรด. ที่ได้รับการกล่าวขานถึงว่าโหดและหินที่สุด  
หน่อยจึงได้เรียนรู้ชีวิตอีกหลากหลายแง่มุม และเป็น 
ประสบการณ์ที่เขาจะไม่มีวันลืม

๒๗



เสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เก้ายอด (โปรแกรมภารกจิร้ายสายลบั)
๒๕๒๐ / ก�ากับโดย สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ / สร้างโดย 
หจก. ร่วมใจฟิล์ม / ความยาว ๑๒๐ นาที

องค์การเก้ายอด องค์กรก่อการร้ายที่มีเครือข่ายทั่ว 
โลกก�าลังวางแผนก่อวินาศกรรมในเมืองไทย โดยตั้ง 
ศูนย์ฝึกฝนสุดยอดมือสังหารอยู่ภายในประเทศ และ 
มีแผนการใหญ่ก�าจัดรัฐมนตรีกลาโหมของไทย แต่ 
แผนการนี้กลับถูกขัดขวางด้วย ธง มือสังหารของ 
เก้ายอดทีห่ลบหนอีอกมาได้ เพราะรฐัมนตรคีนนัน้คอื 
พ่อแท้ ๆ ของเขาเอง

เวลา ๑๕.๑๕ น. 
เล็บครุฑ ตอน ประกาศิตจางซูเหลียง 
(โปรแกรมภารกิจร้ายสายลับ)
๒๕๑๑ / ก�ากับโดย สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ / สร้างโดย
ภาพยนตร์สหนาวีไทย / ความยาว ๑๓๑ นาที

ดร. จาง จ�าเป็นต้องหาหางของหุ่นนกอินทรีที่เขาคิด 
ว่ายังคงอยู่ในประเทศไทย เพื่อไปท�าการถอดรหัสลับ 
สูตรมหาประลัย โดยอาศัยความช่วยเหลือจากสมุน 
เก่า ๆ  ในไทย เมือ่หน่วยสืบราชการลับของไทยได้ข่าว  
จึงได้ส่ง เคลียว บางคล้า หนุ่มเจ้าส�าอาง ออกสืบหา 
เรื่องราวเก่ียวกับด็อกเตอร์เจ้าเล่ห์ผู้นี้ และหาทาง 
ปราบผู้ก่อการร้ายข้ามชาติให้หมดสิ้น

อาทิตย์ที่ ๑๗ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. O Banheirodo Papa 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐ / ก�ากับโดย César Charlone, Enrique Fernán-
dez / สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�า
ประเทศไทย / ความยาว ๙๐ นาที (ภาษาโปรตุเกส 
ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

เมื่อทราบข่าวว่าสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล  
ท่ี ๒ จะเสด็จมาเยือนชาวบ้านผู้ยากไร้ในเมืองเมโล  
ประเทศอรุกุวยั ชาวบ้านต่างพากนัดใีจ เพราะเปรยีบ 
ดั่งแสงสว่างท่ีจะส่องมายังชีวิตอันมืดมนของพวกเขา  
อีกทั้งนักท่องเที่ยวก็จะหล่ังไหลเข้ามาสู่เมือง เบโต ้ 
หนุ่มใหญ่จึงผุดไอเดียบรรเจิดด้วยการวางแผนสร้าง 
ห้องน�้าไว้หน้าบ้านเพื่อเก็บค่าบริการนักท่องเที่ยวที ่
ต้องการถ่ายทุกข์ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. Our Beloved Month of August  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๑ / ก�ากับโดย  Miguel Gomes / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจ�าประเทศไทย / 
ความยาว ๑๔๗ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�าบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์ท่ีเตม็ไปด้วยกล่ินไอของความรกัและดนตรี  
เรื่องราวความสัมพันธ์ของพ่อ ลูกสาว และหลานสาว  
รวมทัง้นกัดนตรใีนวงเต้นร�า ทีถ่กูถ่ายทอดผ่านบรรยากาศ 
อนังดงามแถบเทอืกเขาในประเทศโปรตเุกสช่วงเดอืน 
สงิหาคม เดอืนทีเ่ต็มไปด้วยกจิกรรมต่าง ๆ  นานา และ 
ผู้คนมากมายที่พากันเดินทางกลับบ้าน

จันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

แจ๋ว (โปรแกรมภารกิจร้ายสายลับ)
๒๕๔๗ / ก�ากบัโดย ยงยทุธ ทองกองทนุ / สร้างโดย บรษิทั 
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ากัด / ความยาว ๙๒ นาที

เรือ่งราวของสาวใช้สีค่นท่ีเบือ้งหน้าดเูป็นปรกตธิรรมดา  
แต่เบื้องหลังกลับเป็นสายลับไฮเทค ที่รวมตัวกันเพื่อ 
ตามสบืเร่ืองของผูท้รงอิทธพิลในภารกจิลบัระดบัชาติ  
โดยมี ประเสริฐ ข้าราชการหนุ่มใหญ่คอยให้ความ 
ช่วยเหลือ แต่ความซื่อของพวกเธอเองนั้น ก็ท�าให้ 
ปฏิบัติการครั้งนี้ต้องเป็นไปอย่างวุ่นวายและทุลักทุเล 

อังคารที่ ๑๙ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

กองพันครึกครื้น ท.ทหารคึกคัก 
(โปรแกรม ท.ทหาร หลั่นล้า)
๒๕๕๓ / ก�ากับโดย โน้ต เชิญยิ้ม / สร้างโดย บริษัท 
พระนครฟิลม์ จ�ากัด / ความยาว ๙๘ นาที

จวีร หนุ่มก�าพร้าหน้าตาด ีผูอ้าศยัอยู่กับหลวงตาทีเ่กบ็ 
เขามาเลีย้ง เมือ่อายเุข้าสูว่ยัเกณฑ์ทหาร เขาได้เข้าไป 
รับใช้ชาติพร้อมกลุ่มเพื่อนทหารเกณฑ์ที่มีแต่ความ 
แปลกประหลาด โดยที่พวกเขาต้องพบเจอ จ่าขม ครู 
ฝึกสุดเฮี้ยบที่มักมีเรื่องกันอยู่เสมอ และระหว่างการ 
ฝึกนี้เอง จีวรก็ได้มีโอกาสพบกับ ยูริ สาวน้อย ซึ่งเขา 
หวังท�าทุกอย่างเพื่อจะชนะใจเธอ

พุธที่ ๒๐ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เอ็กซ์แมน แฟนพันธุ์เอ็กซ์ 
(โปรแกรมภารกิจร้ายสายลับ)
๒๕๔๗ / ก�ากับโดย ธนกร พงษ์สุวรรณ / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด / ความยาว 
๑๐๖ นาที

ชาวคลับเอ็กซ์ที่รวบรวมผู ้คนที่มีรสนิยมหมกมุ ่น 
เกีย่วกบัเร่ืองทางเพศ ได้วางแผนว่าจ้างเอ็กซ์แมน นัก 
แอบถ่ายมือหนึ่งให้ไปถ่ายภาพจีน ดาราสาวสุดเซ็กซี่ 
ที่ก�าลังเป็นที่หลงใหลของชายหนุ่มทั่วประเทศ แต ่
ปฏบิตักิารน้ีกลบัได้บงัเอิญบนัทึกภาพของผูม้อิีทธพิล 
เข้า กรมต�ารวจจงึต้องวางแผนไล่ล่าเอ็กซ์แมน โดยส่ง  
หมวดจ๋า ต�ารวจหญิงฝีมือดีมาเป็นหัวหน้าชุดสืบสวน 

พฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้การเรือเร่ (โปรแกรม ท.ทหาร หลั่นล้า)
๒๕๒๘ / ก�ากับโดย ชรินทร์ นันทนาคร / สร้างโดย 
นันทนาครภาพยนตร์ / ความยาว ๑๑๘ นาที

นาวาโทนาวิน สุรเดช ได้โอกาสกลับบ้านหลังจากฝึก 
เป็นเวลานาน โดยพา จ�าปา และ จ�าปี ลกูน้องมาเทีย่ว 
ด้วย เมื่อถึงบ้านเขาได้เจอกับแก สาวห้าวจอมแสบ  
และเกดิตกหลมุรักเข้า เขาจงึต้องหาวธิเีอาชนะใจเธอ 
รวมถึงคุณพ่อมาดนักเลง ในขณะเดียวกันแม่ของ 
นาวินกลับพยายามให้เขาแต่งงานกับหญิงสาวที่เขา 
ไม่ต้องการ 

ศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ตะบันไฟตะไลเพลิง (โปรแกรมภารกิจร้ายสายลับ)
๒๕๑๘ / ก�ากับโดย สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ / สร้างโดย 
ภาพยนตร์สหนาวีไทย / ความยาว ๑๒๕ นาที

เพราะมีส่วนรู้เห็นในเหตุลอบฆ่านายต�ารวจของแก๊ง 
อาชญากรรมรายใหญ่ ยัน สามเสน หนุ่มฝีมือดีจึง 
ตกอยู่ในอันตราย เมื่อถูกรังควานจากเหล่าร้ายเขา 
ตดัสนิใจให้ความร่วมมอืกบัต�ารวจภายใต้ชือ่ ตะบนัไฟ  
โดยมีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจแทรกซึมเข้าไปในองค์กร 
ของเหล่าร้ายที่มีสมาชิกอยู่จากหลายประเทศ  

เสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ทหารเกณฑ์กิ๊บก๊าบ 
(โปรแกรมท.ทหาร หลั่นล้า)
๒๕๓๒ / ก�ากับโดย ประยูร วงษ์ชื่น / สร้างโดย บริษัท 
วี.เอ็น. โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๙๕ นาที

แข้งทอง ลกูเศรษฐผีูเ้อาแต่ใจตัวเอง ถูกพ่อส่งให้มา 
เป็นทหารเพื่อดัดสันดาน ท่ีค่ายทหารเขาได้พบกับ 
เพื่อน ๆ ที่เมามายและต้องรับใช้ชาติด้วยการเกณฑ ์
ทหารเช่นเดียวกับเขา ซึ่งท�าให้เขาได้เรียนรู้ว่าชีวิต 
ของตนนั้นเกิดมาโชคดีขนาดไหนที่ไม่ล�าบากยากจน 
เหมือนคนอื่น ๆ ขณะเดียวกัน ค่ายทหารยังท�าให้เขา 
ได้พบกับความรัก โดยการไปคลุกคลีกับร้านตัดเสื้อ 
เพื่อหวังใกล้ชิดกับดา ลูกสาวเจ้าของร้านคนสวย

เวลา ๑๕.๐๐ น. ทหารเกณฑ์บานฉํ่า 
(โปรแกรม ท.ทหาร หลั่นล้า)
๒๕๓๕ / ก�ากับโดย อเล็กซ์ / สร้างโดย เอส.ดี. โปรดักชัน่ / 
ความยาว ๘๐ นาที

เรือ่งราวป่วน ๆ  ในค่ายทหารแห่งหนึง่ ทีเ่ข้ามาตัง้ค่าย 
ในที่ที่ชาวบ้านละแวกนั้นลือกันว่ามีผีดุ วันหนึ่งเมื่อ  
พลขลิบ บังเอิญไปขุดเจอหม้อดินเข้า และเข้าใจว่า 
เป็นสมบตัปิูโ่สม แต่แท้จริงแล้วน่ีกลบัเป็นทีท่ี ่ผึง้ ผสีาว 
แห่งค่ายบางระจัน สถิตอยู่มากว่าร้อยปี เมื่อเธอถูก 
ปลดปล่อย เรื่องชวนข�าขันมากมายจึงระเบิดขึ้น

อาทิตย์ที่ ๒๔ สิงหาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Acacia Walk 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๔ / ก�ากับโดย Matsuoka Jyoji / สนับสนุนโดย 
มลูนธิญิีปุ่น่ / ความยาว ๙๐  นาท ี(ภาษาญีปุ่่น ค�าบรรยาย
ภาษาไทย)

บรรณาธกิารสาว คจิมิะ มวิาโกะ ทราบข่าวจากน้าสาว 
ว่า คานาโกะ แม่ของเธอป่วยหนักด้วยโรคอัลไซเมอร์  
เธอเกดิความรูส้กึสบัสนและลงัเลทีจ่ะต้องรบัภาระอนั 
หนกัอ้ึงในครัง้น้ี ด้วยความเครียดท�าให้เธอกลบัไปคบ 
กบั ซาวาก ิอดตีคนรกัเก่าอกีครัง้ แต่อย่างไรกต็ามเธอ 
ก็ยังรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเธออย่างแท้จริง

เวลา ๑๕.๐๐ น. Stavisky (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๑๗ / ก�ากบัโดย Alain Resnais / สนบัสนุนโดย สถาบัน
ฝรัง่เศส ประจ�าประเทศไทย / ความยาว ๑๒๐  นาท ี(ภาษา
ฝรั่งเศส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)  

ในช่วงทศวรรษที ่๑๙๓๐ เซอร์เก อเล็กซานเดอร์ หรือ  
“สตาร์วสิกี”้ มเีสน่ห์แพรวพราวและความฉลาดอย่าง 
เหลอืล้น ท�าให้เขามพีวกพ้องเป็นเหล่าผูม้อีทิธพิลและ 
ชนชัน้สงูในฝร่ังเศส แต่ทกุอย่างกเ็ปลีย่นไปเมือ่เขาได้ 
เข้าไปพัวพันกับการฉ้อโกงเงิน ๑๐๐ ล้านฟรังก์ ซึ่งส่ง 
ผลกระทบบานปลายจนเรื่องลุกลามใหญ่โต

๒๘



จันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

นายร้อยสอยดาว (โปรแกรม ท.ทหาร หลั่นล้า)
๒๕๒๙ / ก�ากับโดย ประยูร วงษ์ชื่น / สร้างโดย พี.ที.เค. 
โปรดักชั่น / ความยาว ๑๑๗ นาที

เม่ือเหล่านกัเรยีนนายร้อยรุน่ใหม่ท้ังส่ีคนเข้ามารบัการ 
ฝึกทีโ่รงเรยีนนายร้อย พวกเขาต้องพบกับบททดสอบ 
มหาโหดจากหัวหน้าหมวดสุดเนี้ยบ โดยมีจ่าสิบเอก 
สอด แสนซือ่ คอยเป็นพีเ่ล้ียง และท�าหน้าทีเ่ป็นพ่อส่ือ 
ให้กับ ลพ ทีเ่กดิตกหลมุรกัดอกฟ้าอย่าง น่ารกั ลกูสาว 
นายพลเข้าอย่างจัง

อังคารที่ ๒๖ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผมไม่อยากเป็นพันโท  (โปรแกรมภารกิจร้ายสายลับ)
๒๕๑๘ / ก�ากับโดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย ละโว้
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๓๕  นาที

เจ้าหน้าทีห่น่วยสบืราชการลับแห่งราชอาณาจักรไทย 
ได้รับมอบหมายภารกิจส�าคัญให้ปลอมตัวเป็นนาย- 
ทหารชั้นสูงของประเทศเชียงลานที่อยู่ระหว่างไทย  
ลาว ญวณ เพือ่เข้าไปแทรกแซงและหาข่าวซึง่อาจเป็น 
ภัยต่อความมั่นคงของประเทศพันธมิตร เขาสามารถ 
เอาตัวรอดจากเรื่องร้าย ๆ หลายครั้งด้วยทักษะ และ 
สติปัญญา โดยมีจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวคือเรื่องของ 
อิสตรี

พุธที่ ๒๗ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

กองพันทหารเกณฑ์ (โปรแกรมภารกิจร้ายสายลับ)
๒๕๒๗ / ก�ากับโดย ประยูร วงษ์ชื่น / สร้างโดย พี.ที.เค. 
โปรดักชั่น / ความยาว ๙๖  นาที

ชาตรี นทีท่วม นักร้องหัวหน้าวงดนตรีลูกทุ่งชื่อดัง 
ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์เมื่อจับได้ใบแดง ท�าให้เขาได ้
พบพานกบัเพือ่นทหารมากมายรวมถงึ จ่าหวาน วันวาน  
ครูฝึกจอมโหด นอกจากนี้ยังไปตกหลุมรัก ชลาลัย 
นางพยาบาลคนสวยลูกสาวของผู้พัน เรื่องราวป่วน ๆ   
จึงเกิดข้ึนภายในค่ายฝึกท่ามกลางรอยยิ้มของบรรดา 
ทหารเกณฑ์

พฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

แหย่หนวดเสือ (โปรแกรมภารกิจร้ายสายลับ)
๒๕๒๐ / ก�ากบัโดย สมบตั ิเมทะน ี/ สร้างโดย เมทะนฟิีล์ม / 
ความยาว ๑๑๗  นาที

ด้วยความบ้านิยายสายลับ ท�าให้ เชิดชาย หนุ่มลูก 
เศรษฐีชอบหลงคิดว่าตัวเองคือยอดสายลับระดับโลก  
กระทั่งเมื่อยอดสายลับตัวจริงที่เดินทางมาเมืองไทย 
เพื่อมารับงานฆ่าคนให้องค์กรพยัคฆ์ด�า เกิดมีหน้าตา 
รูปร่างละม้ายคล้ายกับตัวเขา เชิดชายจึงถูกพาตัว 
มายังแหล่งของพยัคฆ์ด�า และจ�าต้องรับงานมาอย่าง 
เลี่ยงไม่ได้ แต่ความเปิ่นของเขาก็ท�าให้งานล้มเหลว  
เชิดชายจึงถูกตามล่าอย่างไม่คิดชีวิต 

ศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

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

เสาร์ที่ ๓๐ สิงหาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. ตามฆ่า 20,000 ไมล์ 
(โปรแกรมภารกิจร้ายสายลับ)
๒๕๒๐ / ก�ากับโดย วินิจ ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอก
การภาพยนตร์ / ความยาว ๑๐๖  นาที

เมื่อสืบทราบได้ว่าคดีการค้ายาเสพติดข้ามชาติราย 
ใหญ่ เป็นอิทธพิลของ นายชาญ โสภณ นักธรุกจิชือ่ดงั  
ทางการไทยจึงส่งตัว ดอน เจดีย์ นายต�ารวจปราบ- 
ปรามยาเสพติด ไปร่วมงานกับ ลีรอยด์ บราวน์ เจ้า- 
หน้าที่เอฟบีไอผู้ดูแลคดีอยู่ที่อเมริกา ท้ังสองได้ต้อง 
เผชิญหน้ากับอิทธิพลมืดที่ใหญ่เกินตัว จนท�าให้ 
บราวน์ต้องสญูเสยีครอบครวั ดอนจงึมุง่มัน่จะล้างแค้น 
เพื่อเพื่อนและกระชากหน้ากากของพวกคนขายชาติ 
ให้จงได้    >>>

เวลา ๑๕.๐๐ น. ท้ามฤตยู 
(โปรแกรมภารกิจร้ายสายลับ)
๒๕๑๙ / ก�ากบัโดย สมบตั ิเมทะน ี/ สร้างโดย เมทะนฟิีล์ม / 
ความยาว ๑๑๒  นาที

พนัตรตีวงอรรถ ผูบ้งัคบัการกองพนัทหารพรานรบัจ้าง  
ได้รับภารกิจจากกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ให้ลอบ- 
สังหาร ท้าวโกสี อ�าพันทอง ผู้น�าผู้ก่อการร้ายฝั่งลาว  
ภารกิจคร้ังนี้เต็มไปด้วยความน่าสงสัยและอาจเป็น 
อนัตรายถงึชวีติ สถานการณ์ทีพ่ลิกผันส่งผลให้ตวงเร่ิม 
ตั้งค�าถามว่า เหตุใดท้าวโกสีถึงมีค่าต่อกองทัพสหรัฐ 
ยิ่งนัก 

อาทิตย์ที่ ๓๑ สิงหาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. นํ้าตาลไม่หวาน 
(โปรแกรมผลงานรัตน์ เปสตันยี)
๒๕๐๗ / ก�ากับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๒๑  นาที

ผลงานภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของ รัตน์ เปสตันยี ที่ 
รวมเอาขนบความนิยมของหนังไทยในยุคนั้นมาไว้ใน 
เรือ่ง มนสั ทายาทมหาเศรษฐชีาวจนีเจ้าของบริษทัยา 
ปลูกผม ที่ถูกพ่อบังคับให้แต่งงานกับ น�้าตาล ลูกสาว 
คนเดียวของเพื่อนชาวอินเดีย แต่มนัสนั้นยินยอม 
แต่งงานกับน�้าตาล เพื่อหวังมรดกเท่านั้น และท�าทุก 
วถีิทางเพ่ือให้เธอขอหย่ากบัตน เพือ่จะได้แต่งงานใหม่ 
กับ วัชรี หญิงสาวที่เขารักสุดหัวใจ

เวลา ๑๕.๐๐ น. โปรแกรมพิเศษ 
ดูหนังกับโดม พบกับภาพยนตร์จาก
การคัดสรรของ โดม สุขวงศ์ และร่วม
สนทนาหลังชมภาพยนตร์






