ช่วงเวลา ๓๐ ปี อาจไม่ใช่ระยะเวลายาวนานมากนัก ถ้าเทียบกับ
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยที่มีอายุเกิน ๑๐๐ ปี แต่ ๓๐ ปีของหอภาพยนตร์
นัน้ ก็ยาวนานเพียงพอทีจ่ ะท�ำให้หน่วยงานอนุรกั ษ์ฟลิ ม์ ภาพยนตร์ไทยแห่งนี้ ได้
พัฒนาตนและเติบโตขึ้นจากวันแรกก่อตั้งที่อาจเรียกได้ว่ามีแต่ก�ำลังกายและ
ก�ำลังใจของคนเพียงไม่กคี่ น มาสูอ่ งค์กรทีม่ คี วามพร้อมส�ำหรับการปกปักรักษา
ฟิล์มภาพยนตร์ไทยไว้เป็นมรดกของชาติ ตลอดจนให้บริการและสร้างองค์
ความรู้ด้านภาพยนตร์ไทย เพื่อยังให้เกิดปัญญาแก่คนในชาติ
จดหมายข่าวฉบับวาระพิเศษนี้ ได้จดั ท�ำกาลานุกรม ๓๐ ปีหอภาพยนตร์
ขึ้น ให้ผู้อ่านได้เห็นเส้นทางแห่งการเติบโตตลอดระยะเวลาสามทศวรรษ
นอกจากนี้ในเดือนกันยายน จะยังมีนิทรรศการ ๓๐ ปีหอภาพยนตร์ ที่รวบรวม
ภาพถ่ายและสิ่ ง ของต่ าง ๆ ในอดี ต มาจั ดแสดงให้ ช มกั น ณ เมื อ งมายา
นิทรรศการกลางแจ้งแห่งใหม่ของเรา รวมทั้งยังได้จัดท�ำภาพยนตร์สารคดี
๓๐ ปี หอภาพยนตร์ เพื่อเตรียมเผยแพร่ให้ชมในโอกาสพิเศษนี้อีกด้วย
๓๐ ปี นอกจากจะเป็นวาระแห่งการครบรอบ ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นก้าว
ไปสู่ทศวรรษใหม่ ท่านสามารถอ่านเรื่องราวของสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ ๓๐
ของหอภาพยนตร์และจะยังคงอยู่ในทศวรรษหน้าได้ภายในเล่ม ทั้งเทศกาล
ภาพยนตร์เงียบ ครั้งที่ ๑ และรถโรงหนัง รวมไปถึงคอลัมน์ประจ�ำอื่น ๆ ตลอด
จนกิจกรรมมากมายที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม

ภาพปก
ลายเส้น ๓๐ ปี หอภาพยนตร์
โดย ชนารดี ฉัตรกุล ณ อยุธยา

วิสัยทัศน์
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พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

ภาพยนต์เสียง

ศรีกรุง

๑๐ ปี พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
แห่งเดียวในโลก!

สุชีรา เทวะ

เมือ่ เริม่ จัดตัง้ หอภาพยนตร์ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ภารกิจส�ำคัญของหอภาพยนตร์คอื การเก็บ
รวบรวมฟิล์มภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ถ่ายท�ำภาพยนตร์ ของประกอบฉาก
ตลอดจนสิง่ ของส่วนตัวของบุคคลในวงการภาพยนตร์ เมือ่ เก็บรวบรวมได้มากพอแล้ว จึงเกิดแนวคิด
โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยได้งบประมาณจากกรมศิลปากร
จ�ำนวน ๒ ล้านบาท ก่อสร้างอาคารซึง่ จ�ำลองแบบสถาปัตยกรรมมาจากโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงศรีกรุง แล้ว
เสร็จในปี ๒๕๔๕ จึงค่อยเริ่มจัดของ
ในปีที่หอภาพยนตร์มีอายุครบ ๒๐ ปี จึงเห็นเป็นโอกาสเหมาะที่จะเปิดพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
โดยจัดเป็นงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพือ่ พิพธิ ภัณฑ์ และเชิญชวนคนในวงการภาพยนตร์ให้มสี ว่ นร่วม ก�ำหนด
ทอดผ้าป่าวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึง่ บังเอิญเป็นวันพิพธิ ภัณฑ์ไทยทีร่ ฐั บาลประกาศให้เริม่ ใช้ตงั้ แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ พอดี มี แท้ ประกาศวุฒิสาร และเชิด ทรงศรี ให้เกียรติมาเป็นประธานกองผ้าป่า พร้อม
ปลูกต้นราชพฤกษ์เพือ่ เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริม่ ต้นทีด่ ี และเป็นตัวแทนแห่งความเจริญงอกงามในอนาคต
ในปีนี้ วันที่ ๑๙ กันยายน พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยจะมีอายุครบ ๑๐ ปี จึงมีความตั้งใจเปิด
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยให้ผู้สนใจเข้าชมรอบพิเศษ เวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อฉลอง ๑ ทศวรรษ และฉลองวัน
พิพิธภัณฑ์ไทยด้วย สามารถส�ำรองบัตรเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๙
และในวันดังกล่าวขอเชิญทุกท่านร่วมจุดเทียนดวงน้อยและวางดอกไม้ เพื่อร�ำลึกถึงการจากไป
ของ ส.อาสนจินดา ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมผลักดัน สนับสนุนการจัด
ตั้งหอภาพยนตร์จนส�ำเร็จ และหนึ่งในสิ่งของที่ครอบครัวอาสนจินดามอบให้ ก็คือเครื่องพิมพ์ดีดที่
ส.อาสนจินดา เคยใช้ท�ำงานหาเลี้ยงครอบครัว ความน่าสนใจของพิมพ์ดีดเครื่องนี้คือ มีรายชื่อบท
ภาพยนตร์ที่พิมพ์ส�ำเร็จแล้วอยู่ถึง ๕๔ เรื่อง ปิดอยู่ที่ตัวเครื่องพิมพ์ดีด ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรบ้างต้องลอง
หาโอกาสมาชมด้วยตัวท่านเอง
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยแห่งนี้ จึงเป็นดั่งสถานที่สถิตแห่งจิตวิญญาณของวงการภาพยนตร์ไทย
เป็นที่รวมพลังความรัก ความศรัทธา การอุทิศ และความเสียสละในวงการภาพยนตร์ไทย
เป็นเครื่องเชิดชูใจให้อนุสติแก่โลกภาพยนตร์และบรรดาผู้มาเยือนตราบนานเท่านาน

๑

๒๕๓๖
เริ่มก่อสร้างอาคารเก็บรักษา
ฟิล์มภาพยนตร์แห่งชาติ ต�ำบลศาลายา

สิ่งเกิดใหม่
ในขวบปีที่ ๓๐

เทศกาลภาพยนตร์
เงียบ ครั้งที่ ๑

โดย กองบรรณาธิการ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ นี้ หอภาพยนตร์จะมีอายุครบ ๓๐ ปีเต็ม ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา มีทั้งช่วงเปลี่ยนผ่านและเหตุการณ์ส�ำคัญต่าง ๆ เกิด
ขึ้นมากมาย จดหมายข่าวฯ ฉบับนี้จึงได้คัดเฉพาะเรื่องราวที่เป็นหมุด
หมายส�ำคั ญ มาบั น ทึ ก เป็ น ประวั ติ ศ าสตร์ ฉ บั บ ย่ อ ให้ ผู ้ อ ่ า นได้ เ ห็ น
พัฒนาการของหอภาพยนตร์ในรอบสามทศวรรษ

๒๕๒๙

๒๕๒๗
๗ กันยายน ก�ำเนิดหอภาพยนตร์
เมื่อกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้
กรมศิลปากรจัดท�ำโครงการก่อตั้ง
หอภาพยนตร์แห่งชาติ หลังการ
เรียกร้องอย่างจริงจังและยาวนาน
กว่า ๓ ปี ของโดม สุขวงศ์

๒๕๓๒
กระทรวงศึกษาธิการแถลง
ข่าวว่า ในอนาคตจะมีการ
ขยายส่วนอนุรักษ์ฟิล์มของ
หอภาพยนตร์แห่งชาติ ไป
อยู่ที่ต�ำบลศาลายา จังหวัด
นครปฐม

เริ่มพิมพ์ส�ำเนาฟิล์ม
ภาพยนตร์เป็นครั้งแรก

๒๕๓๑
เริ่มใช้บัตรระเบียน
ประจ�ำฟิล์ม

๒๕๒๘
• เริ่มใช้อาคารที่ปรับปรุงมาจากอาคารพัสดุ
ตีตรา บริเวณพืน้ ทีร่ กร้างหลังพิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า เป็นที่ท�ำการหอ
ภาพยนตร์แห่งชาติ
• เริ่มน�ำฟิล์มเข้าเก็บในห้องเย็นเป็นครั้งแรก

๒๕๓๗
เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์แห่งชาติ
ไปขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิหนังไทย
เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมหารายได้ ใ ห้ ห อ
ภาพยนตร์

๒๕๓๐
• เปิดใช้โรงหนังอลังการ เพชรา เชาวราษฎร์
มาพิมพ์มอื พิมพ์เท้า เป็นดาวดวงแรกบนลานดารา
หน้าโรง
• มีค�ำสั่งย้ายโครงการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติ
ไปสังกัดกองจดหมายเหตุแห่งชาติ ให้มฐี านะเป็นงาน
• หอภาพยนตร์แห่งชาติสมัครเป็นสมาชิกสมทบของ
สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF)
• องค์การยูเนสโกมอบเหรียญเงินให้แก่โครงการจัด
ตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติ
• เริ่มเปิดให้ประชาชนมาใช้บริการค้นคว้า

๒๕๔๐
ท�ำพิธเี ปิดการใช้อาคารเก็บรักษา
ฟิล์มภาพยนตร์แห่งชาติ ต�ำบล
ศาลายา ในชื่อ
“อาคารสรรพสาตร”

๒๕๔๒

ท�ำพิธตี งั้ ศาลพระภูมโิ รงหนังของ
หอภาพยนตร์แห่งชาติ ศาลายา

๒๕๓๘
โดม สุขวงศ์ ค้นพบเศษฟิล์มเนกาติฟ
ของหนังไทยเรื่องแรก “โชคสองชั้น”
ในกรุของกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว
กรมรถไฟหลวง

๒๕๔๑
ขนของชิ้ น สุ ด ท้ า ยย้ า ยหอ
ภาพยนตร์แห่งชาติจากหอ
ศิลป์เจ้าฟ้าไปสูต่ �ำบลศาลายา
จังหวัดนครปฐม

๒๕๔๓
เริ่ ม ตอกเสาเข็ ม ต้ น แรก
ก่ อ สร้ า งอาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ภาพยนตร์ไทย

๒๕๓๓
รับมอบฟิ ล์ มต้ น ฉบั บภาพยนตร์
ไทยจากแล็บภาพยนตร์ตา่ งประเทศ
ในโครงการ “หนังไทยกลับบ้าน”
รุ่นแรก

(๒๕๒๘) คณะเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ชุดแรก ถ่ายที่หน้าที่
ท�ำการชั่วคราวหอภาพยนตร์แห่งชาติ

๒๕๓๕
(๒๕๓๐) เพชรา เชาวราษฎร์ มาพิมพ์มือพิมพ์เท้า เป็นดาวดวง
แรกบนลานดารา

๒

เริ่มมีคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในหอภาพยนตร์
จากการบริจาคของบริษัท หับโห้หิ้น
(๒๕๒๗) ที่ดินที่ศาลายา พุทธมณฑล มีแต่โรงเรียนโดดอยู่กลางทุ่ง

อาคารคลังแรกรับภาพยนตร์
และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

นิทรรศการเมืองมายา

รถโรงหนัง

อาคารอนุรักษ์ภาพยนตร์หลังใหม่

๒๕๔๔

๒๕๕๕

เริ่ ม เสนอโครงการจั ด ตั้ ง หอ
ภาพยนตร์แห่งชาติเป็นองค์การ
มหาชน

• เปิดให้บริการห้องภาพยนตร์สถาน ชั้น ๒ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เสมือน
สาขาย่อยในใจกลางกรุงเทพฯ
• เปิดนิทรรศการกลางแจ้ง โรงถ่ายจ�ำลอง
แบล็คมารีอา

๒๕๕๐

๒๕๕๒

องค์การยูเนสโกมอบรางวัล FELLINI
SILVER MEDAL แก่หอภาพยนตร์
แห่งชาติในฐานะเป็นผู้อนุรักษ์มรดก
ความทรงจ�ำโลก

• เปลี่ยนสถานะจากราชการเป็นองค์การมหาชน
ภายใต้ชื่อ “หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)”
• เปิดห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

๒๕๕๑

๒๕๔๕

เปิดใช้โรงหนังศรีศาลายา เริม่ เชิญ
ดาราชุดแรกมาพิมพ์มือพิมพ์เท้า
บนลานดาราแห่งใหม่หน้าโรง

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้หอภาพยนตร์แห่งชาติเป็น
สมาชิกสมาคมโสตทัศน์จดหมายเหตุแห่งเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (SEAPAVAA)

๒๕๔๘
เริ่มถมที่ดินสร้างโรงหนังศรีศาลายา
เพื่อเป็นโรงหนังมาตรฐานส�ำหรับให้
บริการประชาชน

• ทุบอาคารสรรพสาตร ตอกเสาเข็มสร้างอาคาร
อนุรักษ์ภาพยนตร์หลังใหม่
• ชลิดา เอื้อบ�ำรุงจิต รองผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) ได้รบั เลือกให้เป็นหนึง่ ในคณะกรรมการ
บริหารสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF)

๒๕๕๓
เริ่มโครงการ
“โรงหนังโรงเรียน”

๒๕๕๔
๒๕๔๖
เปิ ด โรงหนั ง อลั ง การแห่ ง ใหม่ ภายใน
อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภ าพยนตร์ ไ ทย หอ
ภาพยนตร์แห่งชาติ เริ่มจัดฉายภาพยนตร์
ทุกวันเสาร์

๒๕๔๗

• ได้รบั การรับรองจากสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ
(FIAF) ให้เป็นสมาชิกสมบูรณ์
• ประกาศขึน้ ทะเบียนภาพยนตร์จ�ำนวน ๒๕ เรือ่ ง ให้เป็น
“มรดกภาพยนตร์ของชาติ” เป็นปีแรก
• เปิดตัวหน่วยกู้หนัง
• ประสบมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศ ปิดให้บริการ
๒ เดือน

เปิดตัวพิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยอย่างเป็นทางการ
จัดงานทอดผ้าป่าหารายได้เพื่อพิพิธภัณฑ์ฯ

๒๕๕๖

๒๕๕๗
ครบรอบ ๓๐ ปี หอภาพยนตร์

ตามความคิดของผม มาอยู่ที่นี่ เป็นคล้าย ๆ
เรามารวมกัน เพื่อท�ำให้ประวัติศาสตร์ของ
ภาพยนตร์มนั ยัง่ ยืน และมันมีคณ
ุ ค่า ของทีค่ ณ
ุ
เก็บไว้ทบี่ า้ น อาจจะรกหรืออาจจะมีคนเห็นไม่
เท่าไหร่ แต่มาถึงที่นี่ มันสร้างคุณค่า มันสร้าง
ประวัติศาสตร์ไว้ให้กับชาติ ไว้ให้กับโลก
เปี๊ยก โปสเตอร์ ผู้มอบฟิล์มภาพยนตร์และ
สิง่ เกีย่ วเนือ่ งให้หอภาพยนตร์เป็นรายแรก เมือ่ ปี
๒๕๒๗ กล่าวไว้ในวาระครบ ๓๐ ปี หอภาพยนตร์

นิทรรศการ ๓๐ ปี หอภาพยนตร์
เดือนกันยายนนี้ เชิญพบกับ “นิทรรศการ ๓๐ ปี
หอภาพยนตร์” ณ เมืองมายา หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน)

๓

กิจกรรม

กิจกรรม

เดือนกรกฎาคม

หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชมหอภาพยนตร์

๓ กรกฎาคม ส�ำนักงานเขตยานนาวา
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ๑๒ กรกฎาคม สาขาวิชาการภาพยนตร์และสือ่ สาร
การแสดง นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
๑๗ กรกฎาคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
๒๑ กรกฎาคม สาขาวิชาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
๒๔ กรกฎาคม กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ
๒ กรกฎาคม – ๖ สิงหาคม

๒๖ กรกฎาคม

หอภาพยนตร์ร่วมกับมูลนิธิหนังไทยจัดกิจกรรมจัด
ฉายหนังสัน้ มาราธอน ซึง่ เป็นการน�ำผลงานภาพยนตร์
สัน้ ฝีมอื ของคนไทยทีส่ ง่ เข้ามาประกวดในงานเทศกาล
หนังสั้นครั้งที่ ๑๘ กว่า ๕๐๐ เรื่อง มาจัดฉายให้ชม
ทั้งหมด ก่อนจะคัดเลือกผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย ณ
ห้องภาพยนตร์สถาน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร

ชลิต เฟื่องอารมย์ และธิติมา สังขพิทักษ์ คู่พระ-นาง
จากภาพยนตร์เรือ่ ง รักริษยา ให้เกียรติมาประทับรอย
มือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๕๒ และ ๑๕๓ ณ ลาน
ดารา พร้อมบอกเล่าประสบการณ์เมือ่ ครัง้ ยังคลุกคลี
อยู่ในวงการภาพยนตร์ไทยแก่แฟน ๆ ที่มาร่วมงาน
และในวันดังกล่าว หอภาพยนตร์ยงั ได้จดั ฉาย รักริษยา
(๒๕๒๒) ผลงานที่ ทั้ ง สองได้ ร ่ ว มแสดงด้ ว ยกั น ใน
รูปแบบฟิล์ม ๓๕ มม. ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๖ กรกฎาคม
หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ผูบ้ ริหารองค์การมหาชน โดยในช่วงเช้า หอภาพยนตร์
ได้เปิดพิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยให้ผบู้ ริหารทีส่ นใจเข้า
ร่วมรับชมและรับฟังความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ไทย พร้อมทัง้ ได้มกี ารจัดพิธมี ทุ ติ าจิตให้กบั
โดม สุขวงศ์ ทีไ่ ด้หมดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ �ำนวย
การหอภาพยนตร์ ก่อนเริม่ การประชุมในช่วงบ่ายของ
วันดังกล่าว
๑๙ กรกฎาคม

๗-๑๐ กรกฎาคม
สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ จัดงานประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านภาพยนตร์อุษาคเนย์ ครั้งที่ ๘ ซึ่งจัด
โดย สมาพั น ธ์ ก ารประชุ ม ภาพยนตร์ อุ ษ าคเนย์
นานาชาติ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของนักวิชาการด้าน
ภาพยนตร์ศกึ ษาจากทัว่ โลกทีส่ นใจศึกษาประเด็นของ
ภาพยนตร์ในภูมิภาคอุษาคเนย์นี้ หัวข้อการประชุมปี
นี้ได้แก่ Codes, Kitsch, Camp:Genre In/And
Southeast Asian Cinemas โดยได้นักวิชาการด้าน
ภาพยนตร์จากนานาชาติมาน�ำเสนองานวิจัยกว่า ๒๐
เรื่อง ใน ๙ หัวข้อส�ำคัญ และมีการจัดเสวนากับนัก
วิชาการด้านภาพยนตร์ ผูก้ �ำกับ และผูอ้ �ำนวยการสร้าง
พร้อมทั้งจัดฉายภาพยนตร์ของประเทศต่าง ๆ ใน
อุษาคเนย์ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

๔

หอภาพยนตร์ จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “๑๒๐
ปี เอสโซ่ (ประเทศไทย) ๕๐ ปี ภาพยนตร์สารคดี
ชุด ‘มรดกของไทย’ ๓๐ ปี หอภาพยนตร์” โดยได้
จัดฉายภาพยนตร์ส่วนหนึ่งในภาพยนตร์สารคดีชุด
มรดกของไทย รายการภาพยนตร์สารคดีเชิงท่องเทีย่ ว
ยุ ค บุ ก เบิ ก ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและได้ รั บ ความนิ ย มจาก
ประชาชนอย่างยาวนานมากที่สุดรายการหนึ่ง โดย
ออกอากาศต่อเนื่องนับสิบปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๕
จนถึงราวปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ผลิตขึ้นโดยฝ่ายประชา-

สัมพันธ์ของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด พร้อม
สนทนากับ ผศ. สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ นักวิชาการ
อิสระ พรนิต วิรยศิริ หนึ่งในทีมงานภาพยนตร์สารคดี
เรื่องดังกล่าว และโดม สุขวงศ์ ผู้ก่อตั้งหอภาพยนตร์
และฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง ตามรอยหลุมศพที่
ลือไซต์ ผลงานของ อภิชน รัตนาภายน เพื่อร�ำลึกถึง
ความทรงจ�ำและความส�ำคัญของภาพยนตร์สารคดีชดุ
ประวัตศิ าสตร์นที้ ไี่ ด้กลายเป็นมรดกโดยตัวเองแล้วใน
ปัจจุบัน ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

กิจกรรม

เดือนสิงหาคม

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
๑ สิงหาคม
โดม สุขวงศ์ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
บริหารหอภาพยนตร์ให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ �ำนวยการ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นวาระที่ ๒

๗-๘ สิงหาคม
หอภาพยนตร์ร่วมกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้
จัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านการเล่นเปียโนประกอบ
ภาพยนตร์เงียบขึ้น โดยได้เชิญ Mie Yanashita และ
Maud Nelissen นักเปียโนประกอบภาพยนตร์เงียบ
มืออาชีพทีเ่ คยแสดงเปียโนประกอบหนังเงียบในระดับ
นานาชาติ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยทั้ง
สองได้เผยแนวคิดและเทคนิคให้ผู้ที่มาร่วมอบรมได้
เรียนรูแ้ ละเข้าใจศาสตร์ของดนตรีประกอบภาพยนตร์
เงียบ ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
TK park
หอภาพยนตร์ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ TK park
จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง Home ความรัก ความสุข
ความทรงจ�ำ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม เรื่อง กาลครั้งหนึ่ง
เมือ่ เช้านี้ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม เรือ่ ง ตลาดพรหมจารี
ในวันที่ ๓ สิงหาคม เรือ่ ง แพรด�ำ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม
และเรื่อง 30 ก�ำลังแจ๋ว ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ณ ห้อง
มินิเธียเตอร์ ๑ อุทยานการเรียนรู้ TK park

๗-๑๓ สิงหาคม
หอภาพยนตร์ จั ด งานเทศกาลภาพยนตร์ เ งี ย บใน
ประเทศไทยเป็นครัง้ แรก เพือ่ ให้คนไทยได้มโี อกาสชม
ภาพยนตร์เงียบชั้นดีระดับโลก ประกอบเสียงเปียโน
สด ๆ จากนักเปียโนประกอบภาพยนตร์เงียบมืออาชีพ
ในวันที่ ๕ สิงหาคมได้มีการจัดงานเปิด
นิทรรศการภาพยนตร์เงียบ ทีห่ อ้ งภาพยนตร์สถาน ชัน้
๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อเผย
แพร่ความรูผ้ า่ นบอร์ดความรูแ้ ละสิง่ ของทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ภาพยนตร์เงียบ โดยเทศกาลภาพยนตร์เงียบครั้งที่ ๑
นี้ ได้รบั การสนับสนุนจากบริตชิ เคานซิล ประเทศไทย
คัดสรรภาพยนตร์ที่โดดเด่น ๗ เรื่อง หอภาพยนตร์ได้
รับเกียรติจาก Maud Nelissen นักเปียโนชาวดัตช์
และ Mie Yanashita นักเปียโนชาวญี่ปุ่น มาเล่น

เปียโนประกอบภาพยนตร์ทโี่ รงภาพยนตร์ลโิ ด ๒ และ
ในรอบปิดเทศกาลฯ ที่โรงภาพยนตร์สกาลา หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติจากสมเถา สุจริตกุล และทฤษฎี ณ
พัทลุง มาร่วมบรรเลงดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่อง
The Lodger อีกด้วย
นอกจากนี้ ในห้ ว งเวลาของเทศกาลฯ
หอภาพยนตร์ ไ ด้ จั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
ภาพยนตร์เงียบ เช่น การสนทนาเรือ่ งการแสดงดนตรี
ประกอบภาพยนตร์เงียบกับ Mie Yanashita และ
Maud Nelissen ในวันที่ ๙ สิงหาคม และการ
บรรยายเรื่อง “The Silent Hitchcock” โดย
ศาสตราจารย์ Charles Barr ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาลภาพยนตร์
เงียบที่หน้า ๑๒

๑๖ สิงหาคม
เพ็ญพรรณ เจริญพร อดีตหัวหน้าโครงการจัดตั้งหอ
ภาพยนตร์แห่งชาติ และขจรศักดิ์ สงมูลนาค อดีตเจ้า
หน้าที่หอภาพยนตร์แห่งชาติ ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ยังอยู่ที่
หอศิลป์เจ้าฟ้า เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
และร่วมถ่ายภาพยนตร์ คนกินกล้วย ในโรงถ่ายจ�ำลอง
แบล็คมารีอาเป็นที่ระลึก
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คืบหน้า

รถโรงหนัง...
ทีมงานรถโรงหนัง

หลั ง จากจดหมายข่ า วฉบั บ ที่ แ ล้ ว เราได้ แ นะน�ำให้
ทุกท่านได้รู้จักและรู้ถึงที่มาที่ไปของรถโรงหนัง รถมหัศจรรย์
สุดไฮเทคที่สามารถแปลงร่างเป็นโรงภาพยนตร์ขนาด ๑๐๐ ที่นั่ง
ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จัดซื้อเพื่อท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนวัฒนธรรมการ
ดูหนังในโรงภาพยนตร์ที่ปัจจุบันกระจุกตัวอยู่แต่ในกรุงเทพฯ
ปริมณฑล และตัวเมืองของจังหวัดใหญ่ ๆ ให้สามารถเข้าถึงชุมชน
ในทุกท้องถิน่ ทัว่ ประเทศ ซึง่ ขณะนีก้ �ำลังด�ำเนินการประกอบสร้าง
อยู่ ณ ประเทศฝรั่งเศสและมีก�ำหนดจะเข้ามารับใช้ประชาชน
ปลายปีนี้นั้น ฉบับนี้เราขอน�ำความคืบหน้าของรถโรงหนังในช่วง
สองเดือนที่ผ่านมามาฝากกัน
ลงพื้นที่ส�ำรวจเส้นทาง
ทีมงานหอภาพยนตร์ได้วางแผนงานการให้บริการรถโรงหนัง
โดยจะเดินทางไปตามชุมชนต่าง ๆ ที่ห่างไกลโรงภาพยนตร์ เบื้องต้น
ก�ำหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายในปีแรกไว้เป็นกลุม่ จังหวัด กระจายไปในสีภ่ มู ภิ าค
ทั่วประเทศ คือ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี
สุพรรณบุรี นครปฐม กลุม่ จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ หนองคาย เลย อุดรธานี
หนองบัวล�ำภู และที่เพิ่งไปส�ำรวจเส้นทางกลับมาสด ๆ ร้อน ๆ คือกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ซึ่งในทุกพื้นที่ที่ทีม
ส�ำรวจเดินทางไปถึงจะได้รบั ความร่วมมือช่วยเหลือดูแลจากหน่วยงานใน
ท้องที่เป็นอย่างดี รวมทั้งประทับใจกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก
โรงเรี ย นและชุ ม ชนที่ ไ ด้ ไ ปพบปะขอข้ อ มู ล ที่ จ�ำเป็ น ส�ำหรั บ วางแผน
เส้นทางเดินรถ เพราะรถโรงหนังคันนี้จะท�ำหน้าที่เป็นโรงภาพยนตร์
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ส�ำหรับกิจกรรมโรงหนังโรงเรียนในรอบเช้าและบ่าย พอตกค�่ำก็จะเป็น
โรงหนังให้แก่คนในชุมชนนั้น ๆ ที่หาโอกาสไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ได้
ยากเต็มทีเพราะความห่างไกล ซึง่ ทุกคนทีเ่ ราได้พดู คุยด้วยต่างตืน่ เต้นและ
อดสงสัยไม่ได้ว่ารถพ่วงธรรมดา ๆ จะแปลงโฉมกลายเป็นโรงภาพยนตร์
สุดทันสมัยได้อย่างไร ส่วนพื้นที่สุดท้ายที่ทีมส�ำรวจเส้นทางจะมุ่งไปคือ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ในช่วง
ต้นเดือนกันยายนนี้

ตรวจรถโรงหนัง
เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ได้ส่งทีมงาน
ไปยังบริษัท Toutenkamion บริษัทผู้ผลิตรถโรงหนังที่ประเทศฝรั่งเศส
เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าการประกอบสร้างรถโรงหนังก่อนการขนส่ง
มายังประเทศไทย โดยทางบริษัทผู้ผลิตได้พาคณะหอภาพยนตร์ไปเยี่ยม
ชมการให้บริการของรถโรงหนังในพื้นที่จริงที่เมือง Toury เป็นเมือง
เล็ก ๆ ทางตอนเหนือของประเทศ ห่างจากกรุงปารีสลงมาทางใต้ประมาณ
๑๐๐ กิโลเมตร เส้นทางสู่เมืองเป็นถนนสองเลนเล็ก ๆ สองฟากข้างทาง
เป็นทุ่งข้าวกว้างสุดลูกหูลูกตา ใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมง เราก็
มาถึงลานอเนกประสงค์ของชุมชน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัท Toutenkamion ได้มารอต้อนรับอย่างใจจดใจจ่อ เพราะใกล้เวลาจะต้องฉายหนัง
รอบเย็นแก่คนในชุมชนแล้วแต่รถยังไม่กลายร่างเป็นโรงหนัง เนื่องจาก
ตัง้ ใจรอคณะของเราให้มาทันได้ชมการแปลงโฉมของมัน หลังจากทักทาย
และแนะน�ำตัวกันพอเป็นพิธี ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง Deborah
หญิงสาวร่างเล็กแต่บกึ บึนในชุดเสือ้ คลุมสีสม้ สะท้อนแสงแบบในไซต์งาน
ก่อสร้างก็ลงมือกดสวิทช์ สับคันโยก ต่อสายไฟ ยกบันได กั้นห้องฉาย หัน
จอเข้าที่ เปิดเครื่องฉาย ฯลฯ ใช้เวลาจัดแจงอยู่ประมาณ ๓๐-๔๐ นาที

ออกแบบลายรถ

Deborah
สาวแกร่งประจ�ำรถโรงหนังฝรั่งเศส

จากตู้คอนเทนเนอร์ผอม ๆ ก็สยายปีกกลายเป็นโรงภาพยนตร์กว้างขวาง
ขนาด ๑๐๐ ที่นั่ง พร้อมให้บริการคนในชุมชน Deborah เล่าให้ฟังว่าเธอ
ท�ำอย่างนี้คนเดียวทุกวัน นี่ยังไม่รวมหน้าที่ขับรถ ขายตั๋ว ฉายหนัง รวม
ทั้งยังต้องท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของรถอีกด้วย
หลังจากนั่งชมภาพยนตร์ตัวอย่างที่เธอฉายให้ดูประมาณ ๑๐
นาที ทุกคนต่างเห็นตรงกันว่าทัง้ ภาพและเสียงให้ความรูส้ กึ เหมือนดูหนัง
อยู่ในโรงหนังทั่วไป จนลืมไปเลยว่านั่งอยู่ในรถ Deborah เล่าเสริมว่า ที่
ฝรั่งเศสแบ่งพื้นที่ให้บริการรถโรงหนังเป็น ๔ ภูมิภาค แต่ละภูมิภาคมีรถ
โรงหนังเป็นของตัวเองโดยมีองค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลการให้บริการ
ซึ่งมีข้อก�ำหนดร่วมกันว่าจุดที่รถโรงหนังจะไปจอดฉายต้องเป็นพื้นที่
ห่างไกลจากโรงภาพยนตร์ในรัศมีไม่ต�่ำกว่า ๒๕ กิโลเมตร โดยรถโรงหนัง
คันทีเ่ ธอขับนีอ้ ยูภ่ ายใต้การดูแลของเขตพืน้ ทีภ่ าคกลาง (Region Centre)
ซึ่งใช้งานมากว่า ๒๐ ปีแล้ว
วันต่อมาทีมงานหอภาพยนตร์กม็ งุ่ หน้าสูบ่ ริษทั Toutenkamion
ที่เมือง Ladon เพื่อยลโฉมรถโรงหนังคันแรกของประเทศไทย โดย Mr.
Stephane Girerd ประธานบริษัทได้พาเราเข้าชมภาพยนตร์ในรถโรง
หนังตัวอย่าง รุน่ เดียวกันกับทีห่ อภาพยนตร์สงั่ ผลิตซึง่ เป็นรุน่ ล่าสุด พร้อม
สาธิตการฉายทัง้ ระบบธรรมดาและ ๓ มิติ รวมทัง้ ระบบการท�ำงานภายใน
โรงทีด่ โู อ่อา่ ทันสมัยกว่าคันเมือ่ วาน จากนัน้ จึงพาเราเข้าดูสว่ นของโรงงาน
ผลิต เมื่อทีมหอภาพยนตร์ได้เห็นรถโรงหนังของเราปรากฏต่อหน้า ก็พุ่ง
ตรงเข้าส�ำรวจตรวจงานในส่วนต่าง ๆ อย่างตืน่ เต้น แม้วา่ จะยังอยูร่ ะหว่าง
การตกแต่งและติดตัง้ อุปกรณ์ภายใน แต่จากการพูดคุยซักถามและชีแ้ จง
รายละเอียดของทีมงานผลิตก็ท�ำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของงาน คุณ
Stephane สรุปทิง้ ท้ายให้เราได้อนุ่ ใจว่ารถโรงหนังของหอภาพยนตร์ขณะ
นี้คืบหน้ากว่า ๘๐% แล้ว และจะส่งถึงประเทศไทยได้ตามก�ำหนดเวลา
แน่นอน

ด้วยความเป็นรถโรงหนังคันแรกของประเทศและในทวีปเอเชีย
การตกแต่งหน้าตาของรถโรงหนังให้สวยงามเพือ่ ให้ผคู้ นจดจ�ำและเฝ้ารอ
การเดินทางไปถึงจึงส�ำคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าความทันสมัยไฮเทคของมัน
หอภาพยนตร์จงึ ได้เชิญคุณเปีย๊ ก โปสเตอร์ ผูก้ �ำกับภาพยนตร์ผมู้ คี ณ
ุ ปู การ
และครำ�่ หวอดในวงการภาพยนตร์มาอย่างยาวนานในหลากหลายบทบาท
หน้าที่ ทัง้ ในฐานะศิลปินผูบ้ กุ เบิกการวาดใบปิดภาพยนตร์ของประเทศ ผู้
ก�ำกับภาพยนตร์มือรางวัล และนักแสดงคุณภาพ มาเป็นผู้ออกแบบ
ลวดลายของรถโรงหนังระดับทวีปคันนี้ งานนีแ้ ว่วมาว่า คุณเปีย๊ กได้ระดม
ศิลปินนักวาดใบปิดภาพยนตร์
ชัน้ ครูมาช่วยกันยกทีม ลวดลาย
จะออกมาเป็นอย่างไร วิจิตร
ตระการตาขนาดไหน คงต้อง
อดใจรอวั น เปิ ด ตั ว รถโรงหนั ง
อย่างเป็นทางการปลายปีนี้
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เรียน-รู้ เครื่อง+หนัง ที่อิตาลี
นุชนาถ แสนศิริ

นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอาจเดินทางไปอิตาลีเพื่อ
ช็อปปิ้งแฟชั่นแบรนด์เนมที่มิลาน ล่องเรือกอนโดล่าเคล้า
เสียงเพลงจากคนแจวเรือที่เวนิส ชมความมหัศจรรย์ของ
หอเอนแห่งเมืองปิซ่า หรือสนามกีฬาโคลอสเซียมที่กรุงโรม
แต่ในช่วงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ถึง ๕ กรกฎาคมที่
ผ่านมานักดูหนังจากทัว่ โลกต่างมุง่ หน้าไปทีโ่ บโลญญา เมือง
หลวงของแคว้ น เอมี เ ลี ย -โรมั ญ ญา ทางตอนเหนื อ ของ
ประเทศอิตาลี เพื่อร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ Il Cinema
Ritrovato ครั้งที่ ๒๘ ที่น�ำภาพยนตร์หาชมยากหลายร้อย
เรื่องจากหลากหลายประเทศมาฉายให้ได้ชมกันอย่างจุใจ
เทศกาลภาพยนตร์ Il Cinema Ritrovato
ครั้งที่ ๒๘

ทุกเช้าผู้คนจะกึ่งเดินกึ่งวิ่งมุ่งหน้าไปจับจองที่นั่งเพื่อชม
ภาพยนตร์ทหี่ มายตาไว้ทโี่ รงภาพยนตร์ลมู แิ อร์ (Cinema Lumière)
ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณของ Cineteca di Bologna ภายในมี
โรงหนังจ�ำนวน ๒ โรง คือ Sala Scorsese ขนาด ๑๔๔ ที่นั่ง และ
Sala Mastroianni ขนาด ๑๗๔ ที่นั่ง นอกจากนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่
กระจายตัวกันไปที่ Cinema Arlecchino และ Cinema Jolly ที่
อยู่ไม่ไกลนัก เพื่อชมภาพยนตร์หลายร้อยเรื่องที่ผู้จัดคัดสรรมา
อย่างดี โปรแกรมหนังที่จัดฉายตามโรงภาพยนตร์จะเริ่มตั้งแต่
เก้าโมงเช้าและเรื่องสุดท้ายของวันจะจบเกือบเที่ยงคืน เรียกว่าถ้า
อึดจริงก็ดูกันได้แบบมาราธอนทั้งวันกันทีเดียว
ในช่วงพักการฉายจะพบเห็นผูท้ มี่ ารอชมภาพยนตร์จบั กลุม่
จิบกาแฟพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับหนังเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ชม
ไปอย่างออกรสชาติท�ำให้บรรยากาศของเทศกาลฯ ครึกครืน้ มากขึน้

๘

ส่ ว นผู ้ ที่ ต ้ อ งการค้ น คว้ า หาความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
ภาพยนตร์ อีกฟากหนึ่งของ Cineteca di Bologna ก็มีห้องสมุด
ภาพยนตร์เร็นโซ เร็นซี (Biblioteca Renzo Renzi) ซึ่งจัดเป็น
ห้ อ งสมุ ด ภาพยนตร์ ที่ ส�ำคั ญ มากแห่ ง หนึ่ ง ของโลก มี ห นั ง สื อ ที่
เกี่ยวกับภาพยนตร์หลากหลายภาษากว่า ๒๕,๐๐๐ เล่ม นิตยสาร
เก่าในยุคหนังเงียบจนถึงปัจจุบันกว่า ๑,๐๐๐ เล่ม และดีวีดีหนัง
เกือบ ๒๐,๐๐๐ เรื่อง เปิดให้บริการฟรีทุกวันเว้นวันอาทิตย์
ในช่วงค�่ำคืน หากอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาดูหนังแบบ
กลางแจ้งบ้าง ที่จตุรัส Maggiore ซึ่งห่างจากโรงภาพยนตร์ลูมิแอร์
เพียง ๑.๕ กิโลเมตร ก็มีหนังฉายให้ชมกันทุกคืน ผู้คนนับพันจะมา
รวมตัวกันที่นี่ตั้งแต่หัวค�่ำเพื่อจับจองพื้นที่รอชมภาพยนตร์เรื่องดัง
ในอดีตพร้อมอิม่ เอมไปกับการบรรเลงดนตรีประกอบทีเ่ พิม่ อรรถรส
ในการชมยิ่งขึ้น
ภาพที่เคลื่อนไหวบนจอก็น่าชม ภาพผู้คนที่บ้างก็นั่งบน
เก้าอีท้ จี่ ดั ไว้ ส่วนทีม่ าล่ากว่าคนอืน่ ก็ไม่ยอมให้เสียความตัง้ ใจพากัน
นั่งริมทางเดิน ยังไม่รวมหนุ่มสาวที่นั่งบนจักรยานของตนอยู่ด้าน
หลังอีกร่วมร้อยคน รวม ๆ คะเนด้วยสายตาแล้วไม่ต�่ำกว่าพันคนก็
เป็นภาพที่คนท�ำงานอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์เห็นแล้วชื่นใจไม่น้อย
โรงเรียนสอนการบูรณะฟิล์มภาพยนตร์ภาคฤดูร้อน
ครั้งที่ ๖

ในบรรดานั ก ดู ห นั ง ที่ ม าร่ ว มเทศกาลฯ นั บ หมื่ น คน มี
นักเรียนของโรงเรียนสอนการบูรณะฟิลม์ ภาพยนตร์ภาคฤดูรอ้ นรวม
อยู่ด้วยจ�ำนวน ๓๙ คน จาก ๒๗ ประเทศทั่วโลก ซึ่งโรงเรียนสอน
การบูรณะฟิลม์ ภาพยนตร์ภาคฤดูรอ้ นนีจ้ ดั ขึน้ โดยความร่วมมือของ
สหพันธ์หอภาพยนตร์นานาชาติ (The Fédération Internationale
des Archives du Film : FIAF) สมาคมหอภาพยนตร์แห่งยุโรป
(The Association des Cinémathèques Européennes : ACE)

และแล็บซ่อมสงวนและบูรณะฟิล์มภาพยนตร์ L’Immagine Ritrovata
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์จากหอภาพยนตร์ทั่ว
โลก และผู้ที่ท�ำงานเกี่ยวเนื่องกับงานอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ทั่วไป
การเรียนการสอนจะแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง โดยในช่วงแรกตั้งแต่
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ถึง ๒๕ มิถุนายน จะเป็นการเรียนทางไกลผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการเตรียมความรู้พื้นฐานในหัวข้อต่าง ๆ
เช่น ความหมายของการบูรณะฟิล์มภาพยนตร์ เทคนิคการซ่อมสงวน
ฟิล์มภาพยนตร์ หลักการและจริยธรรมของนักอนุรักษ์ งานดิจิทัลกับการ
บูรณะฟิล์มภาพยนตร์ เป็นต้น
ในช่วงที่สองตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ถึง ๕ กรกฎาคม เป็นการ
ฟังบรรยายทฤษฎีการบูรณะภาพยนตร์พร้อมชมภาพยนตร์ในเทศกาล
ภาพยนตร์ Il Cinema Ritrovato ที่เป็นกรณีศึกษา รวมถึงการพูดคุย
เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ วงการอนุ รั ก ษ์ ฟ ิ ล ์ ม ภาพยนตร์ แ ละหอ
ภาพยนตร์ในประเทศต่าง ๆ
เรื่องราวสะเทือนใจนักอนุรักษ์ตอนหนึ่งที่ได้รับฟังจากวิทยากร
ชาวอินเดียคือ มีการซื้อขายฟิล์มไนเตรทขาว-ด�ำ ขนาด ๓๕ มม. ในราคา
กิโลกรัมละ ๑๐๐ รูปี หรือประมาณ ๕๓ บาท! ด้วยสนนราคาที่ถูกอย่าง
ไม่น่าเชื่อยังไม่น่าตกใจเท่ากับการได้ทราบถึงเหตุผลของการซื้อขาย
ฟิล์มภาพยนตร์เหล่านี้แบบชั่งขายเป็นกิโล เรื่องเศร้าจะเกิดขึ้นเมื่อเขา
เหล่านัน้ น�ำฟิลม์ กลับไปผ่านกระบวนการทางเคมีเพือ่ ให้เยือ่ ภาพทีม่ โี ลหะ
เงินผสมอยู่หลุดลอกออก และแยกโลหะเงินไปขายอีกทอดหนึ่ง นั่น
หมายถึงฟิลม์ ภาพยนตร์ทอี่ าจจะบันทึกภาพประวัตศิ าสตร์อนั ทรงคุณค่า
จะมีค่าเพียงแค่แร่โลหะเงินที่อยู่บนเยื่อภาพเท่านั้น!
อีกปัญหาหนึง่ ของการอนุรกั ษ์ฟลิ ม์ ภาพยนตร์ในประเทศอินเดีย
คือ เจ้าของฟิล์มมักไม่ยอมบริจาคฟิล์มจนกว่าฟิล์มจะเสื่อมสภาพเกิน
เยียวยาแล้ว เนือ่ งจากยังมีความคิดทีว่ า่ ฟิลม์ ทีจ่ ะบริจาคให้หอภาพยนตร์
คือฟิล์มที่ตายแล้วเท่านั้น ฟิล์มที่ยังฉายได้จะยังท�ำเงินได้อยู่จึงไม่มีใคร
ยอมบริจาคให้หอภาพยนตร์
จึงเป็นความท้าทายของหอภาพยนตร์ทวั่ โลกทีจ่ ะต้องร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหานี้ โดยให้ความรู้ สร้างความไว้วางใจและทัศนคติที่ดีต่อ

หอภาพยนตร์ว่าจะเป็นสถานที่ที่เก็บมรดกอันล�้ำค่าทางประวัติศาสตร์
ของแต่ละประเทศไว้ให้คงอยูช่ วั่ ลูกชัว่ หลาน และยังคงสามารถน�ำออกมา
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนได้ชมตามสมควรอีกด้วย
ช่ ว งสองอาทิ ต ย์ สุ ด ท้ า ยของการเรี ย น ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๗-๑๘
กรกฎาคม เป็นช่วงที่นักเรียนทุกคนต่างตื่นเต้น เพราะจะได้สัมผัสกับ
เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการบูรณะฟิล์มภาพยนตร์จริง ๆ เมื่อได้เริ่ม
เรียนรู้ขั้นตอนต่าง ๆ ของการบูรณะฟิล์มภาพยนตร์ก็ท�ำให้รู้ว่าเครื่องมือ
อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการบูรณะ
ฟิลม์ ภาพยนตร์เท่านัน้ แต่หวั ใจส�ำคัญของการท�ำงานบูรณะฟิลม์ ทีแ่ ท้จริง
คือ การเคารพต้นฉบับและสายตาของนักบูรณะฟิล์ม “Respect the
Original” ประโยคนี้ถูกกล่าวย�้ำซ�้ำ ๆ ตลอดการอบรม เพื่อให้ทุกคนพึง
ระลึกไว้เสมอว่าการบูรณะฟิล์มมิใช่การเสริมเติมแต่งเพื่อให้หนังเรื่อง
นั้น ๆ สวยงามสมบูรณ์แบบอย่างที่เราต้องการ หากแต่เป็นการบูรณะให้
ได้ใกล้เคียงกับภาพยนตร์ตน้ ฉบับมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ การดูภาพยนตร์
ที่ฉายด้วยฟิล์มและสังเกตจดจ�ำลักษณะของภาพยนตร์ที่สร้างในแต่ละ
ยุคสมัยให้มากที่สุด จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการเป็นนักบูรณะฟิล์ม
ภาพยนตร์ที่ดีอีกด้วย
ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีการแข่งขันพัฒนากันทุกนาที ใครที่มี
งบประมาณมากก็สามารถหาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเพื่อช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกในการท�ำงานได้ แต่สงิ่ ทีท่ �ำให้แต่ละแล็บบูรณะฟิลม์ แตกต่างกันก็
คือ ความใส่ใจกับรายละเอียด และความเข้าใจในเรือ่ งของการบูรณะฟิลม์
ภาพยนตร์อย่างแท้จริง
ในขณะที่งานเบื้องหน้าที่พยายามบูรณะฟิล์มภาพยนตร์ด้วย
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ก็ยงั คงพัฒนาต่อไป งานเบือ้ งหลังทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่ กว่า
คือการพยายามรวบรวมและเก็บรักษาฟิลม์ ภาพยนตร์ให้ยงั คงมีลมหายใจ
อยู่ รอวันที่จะได้รับการบูรณะในภายภาคหน้า

๙

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

โดยหัวข้อการประชุมปีนี้ ได้แก่ Codes, Kitsch, Camp: Genre
In/And Southeast Asian Cinemas ซึ่งมีนักวิชาการด้านภาพยนตร์
จากนานาชาติมาน�ำเสนองานวิจัยกว่า ๒๐ เรื่อง ใน ๙ หัวข้อส�ำคัญดังนี้

Soundscapes เป็นงานวิชาการที่วิเคราะห์การใช้เสียง ซึ่งสร้าง

อารมณ์ทแี่ ตกต่าง โดยเฉพาะในภาพยนตร์นอกกระแส ทีจ่ ะมีการใช้เสียง
ที่เน้นบรรยากาศ โดยกรณีศึกษาคือ ผลงานของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ภาพยนตร์เรื่อง ที่รัก ของศิวโรจน์
คงสกุล และ Tiga Buronan ของ Nya Abbas Akup

Receptions ศึกษาการตอบรับของผู้ชม

โดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

ในช่วงระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ กรกฏาคม ทีผ่ า่ นมา สถาบัน
หนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติให้เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติดา้ นภาพยนตร์อษุ าคเนย์
ครั้งที่ ๘ ( 8th Association for Southeast Asian Cinema
Conference) จัดขึ้นโดยกลุ่มนักวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา
จากทั่วโลกที่สนใจในประเด็นของภาพยนตร์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ จะจัดประชุมแต่ละประเทศในภูมภิ าคนี้ โดย
ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้ว เมือ่ ครัง้ ที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยครั้งนั้นมูลนิธิหนังไทยและโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ

๑๐

ที่มีต่อภาพยนตร์และสื่อภาพเคลื่อนไหว รวมทั้ง
การวิเคราะห์ผู้ชม โดยมี ๒ งานวิจัยวิเคราะห์
ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ เน้นที่ท้องถนนย่านธุรกิจใน
กรุงมะนิลาในภาพยนตร์ยุคทศวรรษ ๑๙๓๐ และ
๑๙๖๐ กับการรับรู้ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ในบริบทของ
ภาพยนตร์ที่เชื่อมโยงกับนานาชาติ ส่วนอีกหนึ่งงานวิจัย ศึกษาการ
ตอบรับกระแสแนว Y (Yaoi) ของคนไทย ที่มีต่อคู่รักชายรักชายที่โด่งดัง
ในอินเทอร์เน็ต

Probing Genres ศึกษาตระกูลภาพยนตร์ ซึ่งมี ๒ งานวิจัย งาน

แรกศึกษาภาพยนตร์แนวเมโลดรามาของฟิลิปปินส์ โดยเน้นที่ภาพของ
ลูกครึ่ง ที่มีผลต่อการสร้างแนวคิดเรื่องชาติฟิลิปปินส์ และศึกษาการ
ดัดแปลงนิยายต้นฉบับเรื่อง Un barrage contre le Pacifique ของ
Marguerite Duras เป็นภาพยนตร์โดย Rithy Pahn

Sexual Politics / Genre Politics in Thai and Vietnamese
Cinemas มี ๒ งานวิจยั ซึง่ ศึกษาเรือ่ งการเมืองเรือ่ งเพศในภาพยนตร์ไทย

ซึ่งเน้นที่ภาพยนตร์ทดลองโดยใช้แนวคิด Tropiqueer ของ Hélio
Oiticica และภาพยนตร์เวียดนามและอุตสาหกรรมยุคหลังสังคมนิยม ซึง่
ได้รับอิทธิพลจากโลกาภิวัตน์ ทุนข้ามชาติ และวัฒนธรรมจาก
ต่างแดน

Genetic Forms and Functions มี ๒ งาน

วิจัย โดยงานชิ้นหนึ่งเป็นของนักศึกษาปริญญาเอก
ของไทย ไกรวุฒิ จุลพงศธร ซึ่งวิเคราะห์การน�ำเสนอ
ภาพป่าในภาพยนตร์ที่เนิบช้าของภูมิภาคตะวันออก
เฉียงใต้ และอีกงานหนึ่งศึกษาการใช้แสงและการ
จั ด องค์ ป ระกอบภาพของภาพยนตร์ ชี ว ประวั ติ ข อง
อินโดนีเซียเรื่อง Sang Pencerah

Gendering Modernity มี ๑ งานวิจัย ซึ่งศึกษาภาพของตัวละคร
ผู้หญิงในภาพยนตร์เกย์นอกกระแสร่วมสมัยของฟิลิปปินส์ ในช่วงปี
๒๕๔๗ - ๒๕๕๕
Tropes of Social Marginalization in Southeast Asian
Horror งานวิจัย ๒ เรื่อง ซึ่งเน้นศึกษาภาพยนตร์สยองขวัญเป็นหลัก โดย

เรื่องแรกศึกษาถึงภาพยนตร์สยองขวัญของฟิลิปปินส์ ซึ่งพูดประเด็น
ปัญหาชนชั้นในสังคม ส่วนอีกงานหนึ่งวิเคราะห์การใช้ภาพ Found
Footage ในภาพยนตร์สยองขวัญในภูมิภาคนี้

นอกจากการน�ำเสนองานวิจัย
แล้ว ยังมีการเสวนาโดยผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ซึง่ มาแลกเปลีย่ นประเด็นเรือ่ งเสรีภาพของ
สือ่ ภาพยนตร์ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการ
และรัฐบาลทหาร และเสวนากับผู้ก�ำกับ ผู้อ�ำนวยการ
สร้าง เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ท�ำงานเบื้องหลังการสร้าง
ภาพยนตร์กบั นักวิชาการโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ให้เกียรติมาร่วม
เป็นวิทยากรอีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีการจัดฉายภาพยนตร์ของประเทศต่าง ๆ จาก
หลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีภาพยนตร์ที่
โดดเด่นอย่าง Norte, the End of History ภาพยนตร์ฟลิ ปิ ปินส์ของ Lav
Diaz ซึง่ ได้รบั เชิญฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครัง้ ทีผ่ า่ นมา ส่วน
ภาพยนตร์ไทย ทางหอภาพยนตร์ได้เลือกฉายภาพยนตร์นอกกระแสเรือ่ ง
สาวคาราโอเกะ ผลงานของ วิศรา วิจติ รวาทการ ซึง่ ได้รบั ความสนใจจาก
ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก
งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาพยนตร์อุษาคเนย์ในครั้ง
ต่อไปจะจัดขึ้นในปี ๒๕๕๙ ที่เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย

Migration งานวิจัย ๓ เรื่อง ศึกษาภาพยนตร์นอกกระแส

ที่น�ำเสนอเรื่องแรงงานข้ามชาติชาวฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ที่ต้องไป
ท�ำงานเป็นแม่บ้านและแรงงานราคาถูกในต่างประเทศ เช่น Ilo Ilo,
Transit, Metro Manila, Tiger Factory และ No
Day Off

Transnational Mobilities มี

งานวิจัย ๓ เรื่อง ซึ่งวิเคราะห์อิทธิพล
ของประเทศอื่น ๆ ที่มีต่อภาพยนตร์
ในภูมิภาคนี้ ซึ่งในหัวข้อนี้มีผลงาน
ของ นัทธนัย ประสานนาม นักศึกษา
ปริญญาเอก ที่วิเคราะห์การน�ำเสนอ
ภาพตัวละครญี่ปุ่นในภาพยนตร์เรื่อง
๗ ประจัญบาน ซึ่งเป็นเหมือนภาพล้อ
เลียนตัวละครโกโบริ ในภาพยนตร์และนิยาย
ชื่อดัง คู่กรรม

๑๑

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

หนึง่ ในกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๓๐ ปีหอภาพยนตร์
ที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงไป นั่นคือ เทศกาลภาพยนตร์เงียบครั้งที่
๑ หรือ The 1st Silent Film Festival in Thailand ที่
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ บริติช เคานซิล
ประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์ลิโดและโรง
ภาพยนตร์สกาลา เมื่อวันที่ ๗-๑๓ สิงหาคม ที่ผ่านมา
หากเอ่ยถึงค�ำว่า “หนังเงียบ” ผู้ชมรุ่นปัจจุบันหลายคนอาจนึก
สงสัยว่าท�ำไมต้องเงียบ ค�ำตอบก็คอื เพราะหนังเหล่านีส้ ร้างขึน้ ในยุคก่อน
ที่มนุษย์จะสามารถคิดค้นวิธีการบันทึกเสียงลงบนฟิล์มได้อย่างสมบูรณ์
นัน่ เอง หนังเงียบทัง้ หมดในเทศกาลนี้ จึงเป็นหนังเก่าทีม่ อี ายุมากเกินกว่า
๘๐ ปีทุกเรื่อง ซึ่งต่างก็ได้รับการอนุรักษ์และบูรณะมาอย่างดีอยู่ในหอ
ภาพยนตร์ประเทศต่าง ๆ อันได้แก่ หนังเงียบ ๓ เรื่องของผู้ก�ำกับชั้นครู

๑๒

Alfred Hitchcock คือ The Pleasure Garden The Ring และ The
Lodger จาก สถาบันหนังอังกฤษ (British Film Institute), Nerven จาก
พิพธิ ภัณฑสถานภาพยนตร์ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (Filmmuseum
München), Prix de Beaute หนังเงียบฝรั่งเศส จาก ภาพยนตร์สถาน
เมืองโบโลญญา ประเทศอิตาลี (Cineteca di Bologna), Little Toys
จาก หอภาพยนตร์จีน กรุงปักกิ่ง (China Film Archive) และ The
Water Magician จากศูนย์ภาพยนตร์แห่งหอศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติ
ประเทศญี่ปุ่น (National Film Center, The National Museum of
Modern Art Tokyo) โดยทุ ก เรื่ อ งนั้ น จั ด ฉายเรื่ อ งละ ๒ รอบ ที่
โรงภาพยนตร์ลิโด ๒ ยกเว้น The Lodger ที่ฉายเพียงรอบเดียวในคืน
วันปิดเทศกาล ณ โรงภาพยนตร์สกาลา
เสน่ห์อย่างหนึ่งของการฉายหนังเงียบซึ่งถือเป็นธรรมเนียมมา
ตัง้ แต่โบราณ นัน่ คือการบรรเลงดนตรีสดประกอบการฉาย โดยในเทศกาล
นี้ หอภาพยนตร์ได้รบั การสนับสนุนแกรนด์เปียโนส�ำหรับใช้บรรเลงตลอด
ทั้งเทศกาลจาก บริษัท สยามดนตรี ยามาฮ่า จ�ำกัด และได้รับเกียรติจาก
นักเปียโนหนังเงียบอาชีพ คือ Maud Nelissen จากประเทศเนเธอร์แลนด์
และ Mie Yanashita จากประเทศญี่ปุ่น มาแสดงเดี่ยวเปียโน ประกอบ
หนังเงียบทุกรอบที่ฉาย ณ โรงภาพยนตร์ลิโด นอกจากนี้ในช่วงต้นของ
เทศกาล ทั้งสองยังเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเล่น
เปียโนประกอบภาพยนตร์เงียบให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ณ สถาบัน
ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ซึง่ ได้รว่ มกันจัดขึน้ กับ สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์
เทศกาลเริ่มต้นในคืนวันที่ ๗ สิงหาคม ด้วย The Pleasure
Garden ผลงานการก�ำกับภาพยนตร์ยาวเรือ่ งแรกของ Alfred Hitchcock

เมือ่ ปี ค.ศ. ๑๙๒๖ แม้สายฝนจะโหมกระหนำ�่ มาตัง้ แต่ชว่ งเย็น แต่บรรยากาศ
ภายในบริเวณโรงภาพยนตร์ลโิ ดก็ยงั แน่นขนัดไปด้วยแขกพิเศษจากสถานทูต
ต่าง ๆ บุคคลในวงการภาพยนตร์ รวมทั้งบรรดานักดูหนังทั้งไทยและต่างประเทศ ที่ฝ่าสายฝนมาร่วมกันเป็นสักขีพยานในรอบปฐมทัศน์ของเทศกาล
ภาพยนตร์เงียบครั้งแรกในประเทศไทย โดยก่อนเริ่มฉายมีพิธีเปิดซึ่งได้รับ
เกียรติจาก Chris Gibson ผูอ้ �ำนวยการของบริตชิ เคานซิล ประเทศไทย มา
เป็นประธานในพิธี และทีพ่ เิ ศษเป็นอย่างยิง่ คือ Charles Barr ศาสตราจารย์
ด้านภาพยนตร์ศกึ ษา ผูเ้ ป็นเอตทัคคะเรือ่ ง Alfred Hitchcock ได้บนิ ตรงมา
จากอังกฤษ เพื่อมาเป็นผู้กล่าวแนะน�ำภาพยนตร์เรื่องส�ำคัญนี้ ทั้งยังมาเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรูห้ วั ข้อ “The Silent Hitchcock” ในวันอาทิตย์
ที่ ๑๐ สิงหาคมอีกด้วย
พลันที่เสียงเปียโนแรกจากปลายนิ้วของ Maud Nelissen ดังขึ้น
พร้อม ๆ กับภาพไตเติลของ The Pleasure Garden ได้ปรากฏขึ้นบนจอ
ผู้ชมที่มากันจนล้นโรงหนังลิโดในคืนนั้น ก็ได้เริ่มสัมผัสกับบรรยากาศแห่ง
หนังเงียบอย่างแท้จริง ท่ามกลางความมืดของหนึ่งในต�ำนานโรงหนังแห่ง
สยาม ตลอดระยะเวลากว่าชั่วโมงครึ่งนั้น ทั้งโรงต่างถูกสะกดด้วยพลังแห่ง
ภาพเคลื่อนไหวที่ผ่านการบูรณะมาอย่างงดงาม ซึ่งด�ำเนินเคียงคู่ไปกับ
ท่วงท�ำนองของนักเปียโนหนังเงียบมืออาชีพ จนได้ยินเสียงชื่นชมอย่างไม่
ขาดสาย เมื่อทุกคนเดินออกมาจากโรงภาพยนตร์
ในวันต่อ ๆ มา เทศกาลหนังเงียบก็ได้ต้อนรับผู้ชมมากมายทั้ง
ขาประจ�ำและขาจร ที่แวะเวียนมาลิ้มลองประสบการณ์ใหม่ ๆ ในวิถีการชม
ภาพยนตร์แบบเก่า จนเรียกได้ว่ามากเกินกว่าที่ผู้จัดคาดการณ์ไว้ หลายคน
ที่เคยคลางแคลงใจว่าอาจจะดูหนังเงียบไม่รู้เรื่อง เมื่อได้มาชมจริง ๆ แล้วก็
พบว่าเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่คิด เพราะยุคหนังเงียบถือเป็นยุคที่การสร้าง
ภาพยนตร์ได้พัฒนาวิธีการเล่าเรื่องด้วยภาพไปถึงจุดสูงสุด แม้จะไม่มีเสียง
พูด แต่กส็ ามารถเร้าอารมณ์ให้ผชู้ มเพลิดเพลินหรือโศกเศร้าไปกับชะตาชีวติ
ของตัวละคร รวมทั้งยังถ่ายทอดให้เห็นถึงวิถีความเป็นอยู่และค่านิยมอัน
หลากหลายของผูค้ นทัง้ ในยุโรปและเอเชีย เมือ่ เกือบร้อยปีกอ่ นได้เป็นอย่างดี
ในแง่ของดนตรีประกอบ สิ่งที่น่าสนใจส�ำหรับผู้ชม คือการได้
สัมผัสถึงสไตล์การเล่นเปียโนประกอบหนังเงียบที่แตกต่างกันของนักเปียโน
หญิงสองชาติสองวัฒนธรรม ยิง่ หากใครได้ชมภาพยนตร์บางเรือ่ งซำ�้ สองรอบ
(ซึ่งมีจริง ๆ) ก็จะได้เห็นวิธีการตีความคนละแบบในหนังเงียบเรื่องเดียวกัน
ของทัง้ คู่ นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ ๙ สิงหาคม คือ Maud Nelissen
และ Mie Yanashita ยังได้รว่ มสนทนาถึงวิธคี ดิ และประสบการณ์ตา่ ง ๆ บน
เส้นทางการเป็นนักเปียโนหนังเงียบให้ผู้ชมได้รับรู้ โดยมีอนันต์ นาคคง ผู้
เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยเป็นผู้ด�ำเนินรายการ
ผ่านพ้นหกวันแห่งความคึกคักที่โรงภาพยนตร์ลิโด คืนวันที่ ๑๓
สิงหาคม เทศกาลภาพยนตร์เงียบก็ได้ย้ายสถานที่ฉายมาสู่ โรงภาพยนตร์
สกาลา โรงภาพยนตร์ Stand Alone ชั้นหนึ่งเพียงแห่งเดียวที่ยังคงยืนหยัด
ฉายภาพยนตร์อยู่อย่างสง่างาม ท่ามกลางโรงหนังมัลติเพล็กซ์มากมายใน
กรุงเทพมหานคร และในคำ�่ คืนอันสุดแสนพิเศษนี้ เจ้าหน้าทีข่ องโรงหนังก็ได้
ขึ้นตัวอักษรหน้าโรงภาพยนตร์ว่า “THE LODGER DIRECTED BY
ALFRED HITCHCOCK” เมื่อชื่อหนังชิ้นเอกของผู้ก�ำกับในต�ำนาน ได้
ปรากฏขึ้นด้วยกันบนป้ายมาร์คีเก่าแก่ของราชาโรงหนังแห่งสยาม ภาพที่
ออกมาจึงกลายเป็นภาพคลาสสิกที่ได้รับการแชร์ในโลกออนไลน์อย่าง
มากมายในค�่ำคืนนั้น
นอกจากเป็นวันปิดเทศกาล ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ยังถือเป็นวันครบ
รอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ ๑๑๕ ของ Alfred Hitchcock ซึ่งภาพยนตร์เรื่อง
The Lodger นั้นก็ได้รับการพูดถึงว่าเป็น ภาพยนตร์ระทึกขวัญแบบ
Hitchcock เรื่องแรก และถือเป็นจุดก�ำเนิดให้เขาได้รับการจดจ�ำในฐานะ

ทฤษฎี ณ พัทลุง และ Mie Yanashita
Charles Barr

สมเถา สุจริตกุล

Maud Nelissen

ราชาหนังระทึกขวัญของโลก คืนวันนัน้ จึงเป็นคำ�่ คืนแห่งการร�ำลึกถึง Alfred
Hitchcock อย่างแท้จริง ซึ่งหอภาพยนตร์ได้รับเกียรติจากวาทยากรระดับ
โลกชาวไทยถึง ๒ คน คือ ทฤษฎี ณ พัทลุง ซึ่งได้เชิญแขกพิเศษ สมเถา
สุจริตกุล ผู้ออกตัวว่าเป็นแฟนตัวยงของ Hitchcock มาร่วมกันบรรเลง
เปียโนประกอบภาพยนตร์เงียบครั้งแรกของทั้งคู่ ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจ
เป็นอย่างยิ่งแก่ผู้ชมร่วมห้าร้อยคนที่มาร่วมเป็นเกียรติในคืนนั้น
เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ครั้งที่ ๑ รูดม่านปิดฉากลงอย่างสวยงาม
และน่าประทับใจ อันเป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของหลายฝ่ายดังที่
ได้กล่าวไปแล้วทั้งหมด รวมทั้งแรงสนับสนุนของผู้ชมทุกคน เหนืออื่นใด คือ
ข้อผิดพลาดในการจัดงาน โดยเฉพาะเรื่องเวลาที่ล่าช้าไปอย่างมากในบาง
รอบ ซึ่งทางหอภาพยนตร์ต้องน้อมรับเอาไว้ส�ำหรับการแก้ไขให้ดีขึ้นในการ
จัดเทศกาลภาพยนตร์เงียบครั้งต่อ ๆ ไป
และอย่างที่ โดม สุขวงศ์ ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์กล่าวไว้ใน
พิธีปิดเทศกาลว่า คติของโรงหนังคือ ผู้ชม ผู้ฉาย มีเกิด มีตาย ไม่มีวันสิ้นสุด
ผู้เขียนจึงเชื่อว่า เทศกาลภาพยนตร์เงียบในประเทศไทยนี้ คงจะไม่มีวันสิ้น
สุดเช่นเดียวกัน

๑๓

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

ท่าพระภาพยนตร์
โดย ประสงค์ สว่างสุข

หนังกลางแปลงเป็นวิถีชีวิตและความบันเทิงที่จับต้องได้
ของชาวบ้าน ฉบับแรกนี้จึงขอเขียนถึงคนในอาชีพเจ้าของหน่วย
กลางแปลงชื่อจอ “ท่าพระภาพยนตร์” คือ สุทิน วังไพบูลย์ หรือ
คุณหนุม่ อยูใ่ นวงการหนังกลางแปลงมา ๒๕ ปี ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๓๒
จนถึงปัจจุบัน
ชื่อท่าพระภาพยนตร์คิดตั้งเองหรือใครตั้งให้
ผมเป็นคนตั้งเอง เป็นชื่อวัดท่าพระ มีความรู้สึกร่มเย็น และอีก
อย่างหนึ่ง เป็นชื่ออ�ำเภอด้วย คนจะรู้จักและจ�ำเราได้ง่าย
อยากให้พูดถึงบรรยากาศสมัยก่อนว่าเป็นอย่างไร
ตอนเริม่ คือได้เครือ่ งฉายมาเป็นของเราเอง ก็เลยคิดน�ำเครือ่ งฉาย
ไปปิดวิกที่วัดทองศาลางาม เพชรเกษม ๒๐ โดยคิดค่าดู ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท
เด็ก ๑๐ บาท ครั้งละ ๓ เรื่อง ฉายตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืน ผลการ
ตอบรับดีมาก ผมปิดวิก (การฉายหนังกลางแปลงแบบล้อมผ้า เก็บค่า
เข้าชม – ผู้เขียน) อยู่ ๒ วัน เสาร์และอาทิตย์ วันเสาร์จะได้ประมาณสี่พัน
กว่า วันอาทิตย์ประมาณหกพันบาท สูงสุดประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
โดยจะหัก ๕๐% กับเจ้าของฟิล์มภาพยนตร์
หนังที่คนเข้าชมมากที่สุด
เป็นหนังไทยวัยรุ่นเรื่อง ตุ๊ ต๊ะ ต๋อม แต๋ม สุภาพบุรุษตัว ต. เป็น
หนังทีผ่ มชอบมาก พระเอกหนังเรือ่ งนีก้ ไ็ ด้เสียชีวติ ไปแล้ว (ศรัณย์ สาครสิน
– ผู้เขียน) เป็นหนังวัยรุ่นที่ไม่คิดว่าจะได้เงินเยอะขนาดนั้น แต่พอฉาย
แล้วคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ถึงขนาดล้นวิก หรือทีเ่ รียกว่า “วิกแตก”
ส่วนหนังจีนจะเป็นเรือ่ ง ซาลาเปาเนือ้ คน ปิดวิกอยู่ ๕ ปี มาถึงยุคทีซ่ บเซา
คือ เมือ่ มีละครโทรทัศน์ชอ่ ง ๗ เรือ่ ง ดาวพระศุกร์ คนเริม่ ไม่ออกมาดูหนัง
กลางแปลงและเจอเศรษฐกิจฟองสบูแ่ ตก ตอนนัน้ ก็ตอ้ งปิดไปโดยปริยาย
แล้วก็หันมาฉายหนังกลางแปลงตามงานวัด งานบวช งานศพ ในละแวก
ท่าพระและใกล้เคียง
สมัยก่อนใช้เครื่องฉายและเตาที่ฉายเป็นถ่านคาร์บอน สตรองโมกุล หัวโตกีว่า T60 แล้วได้เปลี่ยนมาเป็นระบบแสง Xenon เมื่อ
ประมาณ ๑๐ ปีก่อน พูดถึงสมัยนี้ งานบวช งานวัด งานศพ จะซบเซาลง
ไปมากแล้ว แต่ของผมยังมีงานอีเวนท์ของส่วนหน่วยราชการ ห้างร้าน
คอนโด ที่ท�ำให้พอมีรายได้

๑๔

สุทิน วังไพบูลย์

ขณะนี้เริ่มไม่มีฟิล์มแล้ว มีการเตรียมตัวอย่างไร
เราก็แบ่งรับแบ่งสู้ ทางหนังกลางแปลงทุกหน่วยยังหาค�ำตอบ
ไม่ได้ แต่คิดเอาไว้ว่าจะมีการฉาย ๒ ระบบ คือ ฉายฟิล์ม ๓๕ มม. และ
ฉายจากแผ่นผ่านระบบโปรเจกเตอร์
มีความคิดอยากให้ก�ำลังใจกับหนังกลางแปลงหน่วยอื่น ๆ
ได้พูดคุยกับเจ้าของหน่วยกลางแปลง เขาก็พูดกันว่า “เขาสู้
จนกว่าเขาจะตาย” การฉายหนังด้วยฟิล์มมันเป็นสายเลือด มันฝังลึกไป
แล้ว เมื่อฟิล์มหมดก็ “เลิก” แต่ตอนนี้บริษัทที่ให้เช่าฟิล์มฉายเริ่มหันมา
คิดที่จะปริ๊นท์ฟิล์มออกมาเอง เริ่มไปคุยกับบริษัทที่ผลิตฟิล์มต่าง ๆ ว่า
ให้เรามีฟิล์มได้ฉายกันบ้าง
ในความรู้สึกอยากให้หอภาพยนตร์ท�ำอะไรบ้างครับ
อยากให้หอภาพยนตร์เป็นผู้อนุรักษ์ฟิล์มหนังไทย อย่างตอนนี้
หนัง นเรศวร ภาค ๕ อยากให้หอภาพยนตร์เป็นผู้ปริ๊นท์เป็นฟิล์มเก็บไว้
๑ ก๊อปปี้ และอีก ๑ ก๊อปปี้ ส�ำหรับออกฉาย ใครอยากเอาเรื่องนี้ไปฉาย
ก็มาทีห่ อภาพยนตร์ หรือคิดเป็นค่าใช้จา่ ยทางเราก็ยนิ ดีเพือ่ เป็นการบ�ำรุง
ให้หอภาพยนตร์
ประสงค์ สว่างสุข เป็นพนักงานฉายหนังประจ�ำโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ของหอภาพยนตร์ นอกจากฉายหนัง ในเวลาว่าง เขายังได้มี
โอกาสไปส�ำรวจความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องและสนใจ
ในเรือ่ งฟิลม์ ภาพยนตร์ จึงได้มาแบ่งปันให้อา่ นกันในชือ่ คอลัมน์ “กลุม่ อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์” ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป

หน่วยกู้หนัง

คุณพ่อสิงห์ เพ็งสา

เจ้าของต�ำนานหนังขายยา
แห่งจังหวัดอุดรธานี
เมื่อสี่ปีก่อนหน่วยกู้หนังมีโอกาสได้อ่านหนังสือ “ปูม ๒๕ ปี
หอภาพยนตร์ (๒๕๒๗-๒๕๕๒)” มีเรื่องน่าสนใจอยู่หลาย
เรื่อง แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่หน่วยกู้หนังเห็นภาพแล้วรู้สึกถึง
ความกระชุ่มกระชวย มันท�ำให้วิญญาณความเป็นเด็กซน
เข้าสิงทันที ภาพและข้อความในหนังสือปูม ๒๕ ปี หอ
ภาพยนตร์ ได้บันทึกไว้ว่า “๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๙ ... ตระเวน
ส�ำรวจเพื่อแสวงหาและรับบริจาคภาพยนตร์ในท้องที่ภาค
อีสาน ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย สกลนคร
สว่างแดนดิน พังโคน ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม กลับ ๑
พฤศจิกายน” และใต้ภาพมีขอ้ ความว่า “รับมอบภาพยนตร์
และสิ่งของต่าง ๆ จากห้างขายยาศรีตระการเภสัช”

โดย มานัสศักดิ์ ดอกไม้

หน่วยกู้หนังจึงออกหาข้อมูลเพิ่มเติมทันที ในภาพถ่ายนั้นมี
พีโ่ ดม สุขวงศ์ และพีน่ อ้ ยหรือคุณสุวรรณี เพ็งสา ทีอ่ ยูใ่ นเหตุการณ์นนั้
ด้วย พีน่ อ้ ยเป็นทายาทล�ำดับทีส่ ขี่ องคุณพ่อสิงห์ เมือ่ เรียนจบปริญญา
โทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คุณพ่อสิงห์ให้มาช่วยมาดูแลงาน
โรงแรมศรีตระการ จึงได้ประสานงานเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลของ
คุณพ่อสิงห์ เพ็งสา ต�ำนานหนังขายยาศรีตระการเภสัช จังหวัด
อุดรธานี
เมื่อจังหวะชีวิตและเวลาลงตัว วันที่ ๒๔-๓๐ มิถุนายน
หน่วยกู้หนังก็ได้มีโอกาสมาที่จังหวัดอุดรธานี มายืนอยู่ในโรงแรม
ศรีตระการทีพ่ นี่ อ้ ยเล่าให้ฟงั ว่า “โรงแรมศรีตระการเปิดเมือ่ ปี ๒๕๑๑
สมัยเด็กก็จะเห็นคุณพ่ออบรมเจ้าหน้าที่ก่อนออกไปท�ำงาน ด้านหน้า
โรงแรมจะมีบริการหนังที่โคราชชื่ออาณาจักรภาพยนตร์ จะเอาหนัง
มาขายให้คุณพ่อเป็นประจ�ำ เรื่องไหนที่ชอบก็จะซื้อเก็บเอาไว้ ส่วน
ใหญ่เป็นหนังไทยและหนังคาวบอย ท�ำให้ตอนเด็ก ๆ ได้ดหู นังกันเป็น
ประจ�ำ” ด้วยบรรยากาศของโรงแรมท�ำให้หน่วยกู้หนังเริ่มรู้สึกว่า
ไม่ได้มาส�ำรวจข้อมูลหนัง แต่มาเป็นพนักงานขายยาที่จะติดตามรถ
หนังขายยาไปทุกหนทุกแห่ง ตามเส้นทางที่คุณพ่อสิงห์ได้วางเอาไว้
พี่น้อยได้แนะน�ำศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ เพ็งสา
ศาสตราจารย์มะเร็งนรีเวชคนแรกของประเทศไทย ลูกชายคนโตของ
คุณพ่อสิงห์ ซึ่งบอกเล่าประวัติของคุณพ่อสิงห์ เพ็งสาว่า
คุณพ่อสิงห์ เพ็งสา เกิดวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๖๖ ที่บ้าน
ดอนโทน อ�ำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เรียนจบชั้น
ประถมศึกษาทีโ่ รงเรียนบ้านขุหลุ บวชเป็นเณรศึกษาพระธรรมทีบ่ า้ น
นาไฮจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก สมัยบวชเป็นพระมีชื่อเสียงเรื่องการ
เทศน์มากเพราะเสียงดี ต่อมาได้ลาสิกขาเมื่ออายุ ๒๒ ปี และได้
แต่งงานกับคุณแม่อ่อนสี พัดชา ที่บ้านนาไฮ
เนื่องจากคุณพ่อสิงห์เป็นคนเสียงดีจึงมีคณะหมอล�ำชวนไป
อยู่ด้วย เป็นหมอล�ำอยู่ได้สักพักหนึ่งก็ไปสมัครเป็นพนักงานขายยา
ของห้างขายยาศิลปะโอสถ จังหวัดอุบลราชธานี จากตรงนีเ้ องทีท่ �ำให้
คุณพ่อสิงห์ได้ความรู้เรื่องการปรุงยาแผนโบราณ และสอบได้ใบ

๑๕

สิ่งที่ได้เห็นจากคุณพ่อคือ
การชอบแสวงหาความรู้ใหม่อยู่เรื่อย ๆ และในชีวิต
ไม่เคยเห็นคุณแม่มีแหวนใส่สักวง
หรือสร้อยคอสักเส้นก็ไม่มีความหมาย
ชีวิตนี้อุทิศให้กับลูกอย่างเดียว
อนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแผนโบราณ ต่อมาคุณแม่อ่อนสีก็
สามารถสอบได้ใบอนุญาตฯ เช่นกัน จึงได้ย้ายมาเปิดร้านขายยาของ
ตัวเองชื่อศีลธรรมโอสถ ที่บ้านพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งคุณพ่อสิงห์
ท�ำเองทุกขั้นตอนตั้งแต่ปรุงยาจนไปถึงหาบยาขาย ระหว่างขายยาก็
จะเล่นกลและร้องหมอล�ำไปด้วย ท�ำงานเก็บเงินจนได้ก้อนหนึ่ง ก็ไป
ซื้อเกวียนตระเวนขายยาและซื้อเรือเพื่อล่องขายยาตามแม่น�้ำโขง
ประมาณปี ๒๔๙๙-๒๕๐๐ มีรถหนังขายยาจากกรุงเทพฯ มาเร่
ฉายหนังทีบ่ า้ นพังโคน คุณพ่อสิงห์เห็นเข้าจึงเกิดความคิดว่าน่าจะท�ำแบบ
นี้บ้าง จึงเก็บเงินซื้อรถจี๊ป เครื่องฉายหนัง เครื่องขยายเสียง และล�ำโพง
มาประกอบรวมเป็นรถหนังขายยาและก็เป็นจริงอย่างที่คุณพ่อสิงห์คาด
การณ์ไว้ ปรากฏว่ายอดขายยาดีขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ซื้อรถเพิ่มอีกคัน และถึง
ตอนนีบ้ า้ นพังโคนก็เล็กเกินไปแล้วส�ำหรับการขยายกิจการ จึงได้หาท�ำเล
ใหม่ที่ใหญ่กว่า นั่นคือ จังหวัดอุดรธานี
ในปี ๒๕๐๓ จั ง หวั ด อุ ด รธานี เ ป็ น ชั ย ภู มิ ที่ ดี ส ามารถขยาย
กิ จ การได้ จึ ง ย้ า ยมาอยู ่ ที่ ถ นนประจั ก ษ์ แ ละเปลี่ ย นเป็ น ชื่ อ ใหม่ ว ่ า
ศรีตระการเภสัช มาจากค�ำว่า ตระการพืชผล ซึ่งเป็นชื่ออ�ำเภอในบ้าน
เกิด และตัดค�ำว่า “พืชผล” ออก แล้วเติมค�ำว่า “ศรี” ลงไปเพื่อเป็นสง่า
ราศีของคนบ้านตระการ
ปี ๒๕๐๗ เริ่มมีทหารจีไอมาที่อุดรธานี และมาถึงตอนนี้สิ่งที่
คุณพ่อสิงห์คาดการณ์ไว้ก็เป็นจริง เศรษฐกิจของอุดรธานีเจริญเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็ว มีโรงแรมและโรงหนังเกิดขึ้นอย่างมากมาย

จากซ้ายไปขวา : ลูกชายคุณประสิทธิ์,
คุณสุวรรณี เพ็งสา, คุณประสิทธิ์ เพ็งสา

คุณแม่อ่อนสี และลูกชายคนเล็ก
สันกฤต เพ็งสา

๑๖

คุณสุุจิตร เพ็งสา

และเมื่อปี ๒๕๑๑ ได้เปิดโรงแรมศรีตระการขึ้นที่ถนนสายอุทิศ
หน้าบขส. จังหวัดอุดรธานี โดยคุณพ่อสิงห์เป็นคนออกแบบและคุม
งานการก่อสร้างด้วยตนเอง
คุณหมอประสิทธิไ์ ด้พดู ถึงคุณพ่อสิงห์และคุณแม่ออ่ นสีวา่ “สิง่ ที่
ได้เห็นจากคุณพ่อคือ การชอบแสวงหาความรู้ใหม่อยู่เรื่อย ๆ และในชีวิต
ไม่เคยเห็นคุณแม่มีแหวนใส่สักวงหรือสร้อยคอสักเส้นก็ไม่มีความหมาย
ชีวิตนี้อุทิศให้กับลูกอย่างเดียว”
พี่น้อยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปพบน้องชายอีกคน น้องคนนี้เป็นคน
ที่คุณพ่อชอบเรียกใช้งานมากที่สุด อยู่ที่หนองบัวล�ำภู แต่ตอนนี้ที่บ้านยัง
มีเอกสารของคุณพ่ออยู่ จะลองดูมั้ย หน่วยกู้หนังจึงไปดูเอกสารตามค�ำ
แนะน�ำ ปรากฏว่าสิง่ ทีเ่ ห็นมันวิเศษมากและไม่เคยเห็นทีไ่ หนมาก่อน เช่น
บทภาพยนตร์เรื่อง เงือกน้อยในธารา เอกสารเซนเซอร์จากหนังเรื่อง
ภูตพิศวาส เอกสารซือ้ ขายหนัง แม่นาคคะนองรัก ระเบียบการท�ำงานของ
หัวหน้าและพนักงานขายยา ซึ่งมีคุณค่ายากแก่การประเมิน
วันรุ่งขึ้นพี่น้อยจึงพาหน่วยกู้หนังมาพบกับท่านปลัดสุรจิตร
เพ็งสา ซึ่งเป็นทายาทล�ำดับที่ห้า ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลวังทอง อ�ำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล�ำภู
ท่านปลัดเล่าให้ฟังว่า ประมาณปี ๒๕๒๕ ในช่วงปิดเทอม
มหาวิทยาลัย คุณพ่อจะเรียกตัวให้ช่วยเดินทางไปกับหน่วยหนังขายยา
รถขายยาที่ใช้เป็นรถอีซูซุ ดีเซลหัวยาว สีน�้ำเงิน-ขาว คันเล็กบรรทุกได้
ไม่เกิน ๙ คน ส่วนคันใหญ่ได้ไม่เกิน ๑๕ คน
การท�ำงานของศรีตระการเภสัช
สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือ ผูท้ เี่ ป็นหัวหน้าต้องตืน่ นอนตอนตีสใี่ นแต่ละวัน
เพื่อมาเตรียมงานต่าง ๆ และแบ่งหน้าที่การท�ำงาน ใครรับผิดชอบเรื่อง
อาหาร ก็ตอ้ งท�ำตัง้ แต่เย็นเมือ่ วาน พอตอนเช้าก็จะท�ำอีกนิดหน่อย แต่จะ
เป็นอาหารที่ไม่หนักมากนักแค่พอประทังท้อง เสร็จแล้วก็มาเช็คดูบิลว่า
ต้องไปเก็บเงินเชื่อ เตรียมยาเพื่อไปขาย จากนั้นก็ไปรับยาใส่ตะกร้าและ
เช็คจ�ำนวนยาให้ตรงกับรายการที่รับไป

ก่อนล้อหมุน คุณพ่อสิงห์จะดูฤกษ์ดยู ามและให้ก�ำลังใจพนักงาน
ใครที่มีปัญหาครอบครัวคุณพ่อจะอบรมสั่งสอนว่าอย่าเพิ่งเอามาคิด ให้
ท�ำงานก่อน
เมือ่ รถหนังขายยาออกจากโรงงานปรุงยา หัวหน้ารถหนังขายยา
จะก�ำหนดว่าจะไปขายยาที่ไหน เมื่อไปถึงหมู่บ้านที่ต้องการ ก็จะขอ
อนุญาตผู้ใหญ่บ้านว่าจะมาฉายหนังในคืนนี้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ตอน
บ่ายจะขึน้ จอหนังให้ชาวบ้านได้เห็นและแห่รถหนังขายยาพร้อมประกาศ
ว่าคืนนี้จะมีหนังฉายให้ดู พอชาวบ้านกลับมาจากท�ำไร่ท�ำนาเห็นก็บอก
ต่อ ๆ กันไป สถานที่ฉายส่วนใหญ่มักจะเป็นลานกว้างของวัด
หนังจะฉายไม่เกินสองทุม่ คืนละหนึง่ เรือ่ ง และจะขายยาสองครัง้
ระหว่างฉาย จนถึงสี่ห้าทุ่มก็จะเริ่มเก็บจอหนัง ชาวบ้านแต่ละที่จะชอบดู
หนังไม่เหมือนกัน ส่วนใหญ่จะชอบหนังบู๊ไทยที่มี สมบัติ-อรัญญา เล่น
หรือไม่ก็หนังคาวบอยที่มี มอนต์โกเมอรี วู้ด เล่น บางครั้งหัวหน้าก็ต้อง
ท�ำหน้าที่พากย์หนังด้วย คืนหนึ่งจะมีชาวบ้านมาดูประมาณ ๒๐๐-๕๐๐
คน รายได้คืนแรกจากการขายยาจะเป็นค่าน�้ำมันรถและค่าอาหารในวัน
ถัดไป ในส่วนของวัดก็จะถวายยา ๓ ขวด และปัจจัยให้อีกจ�ำนวนหนึ่ง
รถหนังขายยาต้องออกท�ำงานตั้งแต่ตีห้า ถ้าออกไปช้าชาวบ้าน
จะออกไปท�ำนาท�ำไร่กันหมด เมื่อไปถึงหมู่บ้านเป้าหมายที่จะขายยา
หัวหน้าจะส่งพนักงานขายยาไปตามจุดต่าง ๆ ถ้าเป็นบ้านใหญ่จะปล่อย
พนักงานลง ๓-๔ คน ส่วนบ้านเล็กลงมาหน่อยก็สองคนหรือคนเดียว
กระจายไปให้ทั่วจนหมด โดยมีเป้าหมายว่าเช้าหนึ่งต้องขายยาให้ได้
สามสี่บ้านต่อคน
ลักษณะการขายยาจะเหมือนการขายตรงในปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับ
ฝีมือ ประสบการณ์ ลีลาในการพูดของแต่ละคน คนในแต่ละจังหวัดจะมี
บุคลิกที่ไม่เหมือนกัน อยู่ดี ๆ จะไปขายยากับเขาดื้อ ๆ ไม่ได้ ต้องไต่ถาม
ทุกข์สขุ กันก่อน บางคนก็เป่าแคน-ร้องหมอล�ำไปด้วย สลับกับการขายยา
แม่บ้านส�ำคัญที่สุดเพราะจะเป็นคนตัดสินใจซื้อยา

Determination
ความมุ่งมั่นดี

Desire
ความปรานาดี
Discipline
ระเบียบ วินัยดี

รถหนังขายยาจะแล่นไปทัว่ ภาคอีสาน ขึน้ อยูก่ บั หัวหน้าหน่วยว่า
ถนัดเส้นทางไหน ส่วนใหญ่จะชอบไปแบบบ้านทุ่งมากกว่า การเดินทาง
สะดวกและขายยาได้งา่ ยกว่า เช่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เป็นต้น
โดยเฉลี่ยออกไปคราวละ ๑๐-๑๒ วัน บางครั้งโชคดี อาทิตย์เดียวก็ขาย
ยาหมด
ก่อนกลับหน่วยกูห้ นังได้สอบถามว่าลวดลายตามระเบียงโรงแรม
ศรีตระการคืออะไร พี่น้อยบอกว่า เป็นตัว D สามตัวซ้อนกัน ใช้เป็นโลโก้
ของศรีตระการเภสัช หมายถึงความดีสามอย่าง
Desire		
ความปรานาดี
Discipline		
ระเบียบ วินัยดี
Determination
ความมุ่งมั่นดี
และหลักสามดี ดีสามอย่างนี้เอง ที่ท�ำให้คุณพ่อสิงห์ เพ็งสา
ต�ำนานหนังขายยาศรีตระการเภสัช ยังอยู่ในความทรงจ�ำของชาว
อุดรธานีมาจนถึงทุกวันนี้

๑๗

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

โดย วิมลิน มีศิริ

การบันทึกเหตุการณ์ไว้ในเพียงความทรงจ�ำอาจไม่พอ
เพราะความทรงจ�ำยิ่งนานวันยิ่งเลอะเลือน ดังนั้นการบันทึกด้วยวิธีอื่น
เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว การบันทึกเสียง การเขียนบันทึกส่วนตัว
การเขียนเอกสารของหน่วยงาน ยังคงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการเป็นหลักฐานอ้างอิง
เพื่อรักษาเรื่องราวเหล่านั้นให้คลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป และเป็นแหล่งข้อมูล
ที่สามารถน�ำไปพัฒนาความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ต่อไปได้ในอนาคต
ส�ำหรับการศึกษาอดีตของศาสตร์ภาพยนตร์ไทยมีรายงานวิจัย
เรื่องหนึ่ง “ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสมัย
สงครามโลกครั้งที่ ๒” ผู้วิจัยคือ อาจารย์จ�ำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย ซึ่ง
เน้นวิธกี ารศึกษาวิจยั จากเอกสารเป็นหลักส�ำคัญ โดยรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารจดหมายเหตุ เอกสารของทางราชการ แผ่นปลิว หนังสือเล่ม
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร รวมทั้งสัมภาษณ์บุคคล ชมภาพยนตร์
เก่าที่สามารถหาชมได้ เพราะข้อมูลเหล่านี้เป็นแหล่งค้นคว้าช่วย
สนับสนุนให้งานวิจัยชิ้นนี้ลุล่วง แต่ทว่ายังไม่เพียงพอเพื่อให้งานวิจัย
ชิน้ นีค้ รบถ้วนสมบูรณ์อย่างทีส่ ดุ ด้วยเงือ่ นไขคือ งานวิจยั ชิน้ นีศ้ กึ ษาเรือ่ ง
วันวานผ่านมาแล้วนับย้อนขึ้นไปเป็นศตวรรษ ได้แก่ จุดเริ่มต้นตั้งแต่วัน
ก�ำเนิดภาพยนตร์ของโลกในปลายปี พ.ศ. ๒๔๓๘ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๙
ซึง่ เป็นปีหลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ยุตลิ ง เนือ่ งจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้าน
ภาพยนตร์ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเอกสารเก่ามาก ท�ำให้ขอ้ มูลบกพร่อง
เนื่องจากหมึกพิมพ์เลือนรางและตัวอักษรอ่านได้ไม่ชัดเจน เอกสาร
สูญหายไม่ครบถ้วน ข้อมูลในประเด็นเดียวกันแต่มกี ารบันทึกไว้แตกต่าง
กัน สุดท้ายแล้วแม้จะมีอปุ สรรคเพียงใด แต่ดว้ ยความอุตสาหะของผูว้ จิ ยั
ผลงานวิจยั เรือ่ งนีจ้ งึ ประสบความส�ำเร็จ พร้อมทัง้ ผูว้ จิ ยั ได้แสดงทัศนคติ
จากสิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ว้ ว ่ า “การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์
ภาพยนตร์ไทย ไม่วา่ จะเป็นในแง่มมุ ใดหรือลักษณะใด คือเป็นผูเ้ ขียนหรือ
ผู้อ่านก็ตาม ย่อมน�ำความภาคภูมิใจมาสู่ผู้ศึกษานั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์
ยิ่ง ซึ่งตัวผู้วิจัยได้เห็นแจ้งด้วยตนเองแล้ว”
โดยผู้วิจัยน�ำเสนอรายงานวิจัยเรื่องนี้ เริ่มด้วยบทน�ำ กล่าวถึง
ปัจจัยหลากหลายในการวิจยั หัวข้อนี้ ส่วนเนือ้ หานัน้ ผูว้ จิ ยั เขียนเรือ่ งราว
ตามล�ำดับระยะเวลาทีเ่ กิดขึน้ จริงควบคูไ่ ปกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการ
พรรณนา ซึ่งเริ่มตั้งแต่คนไทยรู้จักภาพยนตร์คือ พระบาทสมเด็จพระ
จุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงเป็ น คนไทยคนแรกที่ ไ ด้ ท อดพระเนตร
ภาพยนตร์ จนกระทั่งคนไทยสามารถสร้างภาพยนตร์ขึ้นได้เอง ทั้ง
ภาพยนตร์เงียบ เช่น โชคสองชัน้ ภาพยนตร์เสียง เช่น หลงทาง ภาพยนตร์
ข่าว เช่น การเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” เป็น “ไทย” พ.ศ. ๒๔๘๒
ภาพยนตร์สารคดี เช่น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จ

๑๘

พระบรมราชินีเสด็จกลับจากสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๔ การน�ำ
ภาพยนตร์ไปใช้ในกิจการของชาติ ควบคู่ไปกับการให้ความบันเทิง เช่น
บ้านไร่นาเรา เพือ่ สนับสนุนนโยบายสร้างชาติและปลูกฝังวัฒนธรรมไทย
แบบใหม่ให้แพร่หลาย รวมไปถึงการที่ภาพยนตร์ต้องถูกควบคุมโดยรัฐ
หรือจุดเริม่ ต้นของค�ำว่า “เซนเซอร์” และได้รบั ค�ำวิพากษ์จากประชาชน
ตลอดจนผลกระทบของการสร้างภาพยนตร์ในภาวะสงครามโลกครั้งที่
๒ ส่วนบทสุดท้ายของงานวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยเน้นการน�ำประเด็นข้อเท็จ
จริงทีร่ วบรวมทัง้ หมดมาสรุปและวิเคราะห์อย่างลุม่ ลึกในมิตติ า่ ง ๆ ทีเ่ กิด
ขึน้ กับประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์ไทย เช่น เหตุจงู ใจในการสร้างภาพยนตร์
ไทย แนวภาพยนตร์ เนือ้ หาภาพยนตร์ ลักษณะของตัวเอก บุคลากร การ
ด�ำเนินงาน วัฒนธรรม ธุรกิจการค้าที่มีอิทธิพลจากการสร้างภาพยนตร์
ได้แก่ โรงภาพยนตร์ วิธีการโฆษณา สินค้าประกอบภาพยนตร์ ระบบ
ดาราในสังกัด การจ�ำหน่ายแผ่นเสียงเพลงเด่นจากภาพยนตร์ อย่างเพลง
ลมหวล จากภาพยนตร์เรื่อง แม่สื่อสาว รวมถึงบทบาทของรัฐในกิจการ
ภาพยนตร์ของไทย เป็นต้น
รายงานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ อ อกมาในรู ป แบบของ
หนังสือเล่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ท�ำให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ไทยที่เป็นต�ำราภาษาไทยเผยแพร่ไปสู่ผู้ที่มีความอยากรู้เรื่อง
เก่าในอดีต เพือ่ ศึกษาและคลายความสงสัย น�ำไปสูก่ ารก่อเกิดความรูใ้ หม่
รวมถึงคุณค่าอีกประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ คือการบันทึกเรื่องราว
ของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ได้อย่างละเอียด เพราะสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
ซึ่งกระจายอย่างไร้ระเบียบมาประมวลความคิดออกมาอย่างเป็นระบบ
ทีส่ �ำคัญ “อ่านสนุก” ลองอ่านดู “ประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์ไทยตัง้ แต่แรก
เริ่มจนสิ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒”
การบันทึกเหตุการณ์ ไม่วา่ จะบันทึกด้วยวิธใี ด รูปแบบใด เพือ่
วัตถุประสงค์ใดก็ตาม ย่อมมีคุณค่าเสมอ

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ภาพยนตร์สนทนา

เย็นวันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หนึ่งวันหลังทราบข่าวการเสียชีวิตของ
พันนา ฤทธิไกร นักแสดง ผู้ก�ำกับ และนักออกแบบคิวบู๊คนส�ำคัญแห่งวงการภาพยนตร์
ไทย หอภาพยนตร์ได้จัดพิธีร�ำลึกถึงดวงวิญญาณของเขา ก่อนการฉายภาพยนตร์
ประจ�ำวัน ด้วยการเชิญให้เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์และผู้ชมมาร่วมวางดอกไม้
บนรอยมือรอยเท้าที่เขาเคยมาประทับไว้ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
บนลานดารา หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
ในกรอบรอยมือรอยเท้าที่ประดับด้วยเทียนเล่มน้อยและดอกไม้
แห่งความอาลัยในเย็นวันนั้น ปรากฏข้อความหนึ่งซึ่งจารึกไว้ว่า “ตายได้
แล้ว” ที่พันนา ฤทธิไกร ได้เขียนลงไปเป็นล�ำดับสุดท้ายในพิธีพิมพ์มือ
พิมพ์เท้าของตนเมื่อ ๔ ปีก่อน ด้วยความรู้สึกว่าได้มาถึงจุดสูงสุดของชีวิต
เวลาผ่านไป ร่างกายของเขาได้ตายจากไปแล้วจริง ๆ แต่คุณูปการที่สร้างไว้
ยังคงจ�ำหลักอยู่ในใจผู้คนในวงการภาพยนตร์ไม่เสื่อมคลาย เช่นเดียวกับ
ถ้อยค�ำจารึกและรอยมือรอยเท้าบนลานดาราเกียรติยศ
ที่จะกลายเป็นอมตนุสรณ์ถึงตัวเขาไปตลอดกาล
กว่ า จะก้ า วขึ้ น มาถึ ง จุ ด สู ง สุ ด อย่ า งที่
ภาคภูมิใจ พันนา ฤทธิไกร หรือในชื่อจริง กฤติยา
ลาดพันนา ได้ผ่านการต่อสู้เพื่อความฝันในการเป็น
นักแสดงหนังบู๊มาอย่างหนักหน่วง เขาเริ่มต้นด้วย
การฝึ ก ฝนทั ก ษะ
อย่ า งจริ ง จั ง ด้ ว ย
ตนเองที่บ้านเกิดใน
จังหวัดขอนแก่น โดยมี
ต้นแบบเป็น บรู๊ซ ลี พระเอก
นักบูช๊ อื่ ดังชาวฮ่องกง จากนัน้ จึงตัดสินใจเข้าเรียน
ทีว่ ทิ ยาลัยมหาสารคาม เพือ่ ศึกษาพืน้ ฐานการ
ใช้สว่ นต่าง ๆ ของร่างกายในการต่อสูอ้ ย่าง
ถูกต้อง ก่อนจะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ไป
สมัครเป็นทีมสตันท์ของ คมน์ อรรฆเดช
ผู ้ ก�ำกั บ หนั ง บู ๊ แ ห่ ง โคลี เ ซี ย มฟิ ล ์ ม
ด้วยวัยเพียง ๒๒ ปี
พั น นาเริ่ ม ต้ น อาชี พ
สตันท์ในวงการภาพยนตร์ด้วย
การได้ รั บ เลื อ กให้ แ สดงแทน
นางเอกคือ ม.ล. สุรวี ลั ย์ สุรยิ ง
ในฉากเสีย่ งตายสูก้ บั ผูร้ า้ ย

บนหลังคารถไฟ ในเรื่อง ไอ้ผาง ร.ฟ.ท. (๒๕๒๖) ขณะเดียวกันก็กลับไปตั้ง
ทีมงานของตนเองที่ขอนแก่นในชื่อ “กลุ่มสตันท์แมน พี พีเอ็น” ปี พ.ศ.
๒๕๒๙ เขาตัดสินใจขายที่นาน�ำเงินก้อนใหญ่มาร่วมแรงร่วมใจกับบรรดา
ญาติมิตรสร้างภาพยนตร์เรื่อง เกิดมาลุย ที่อาศัยเพียงความมุ่งมั่นบวกกับ
พื้นฐานภาพยนตร์อันน้อยนิด ซึ่งแม้จะไม่สามารถท�ำเงินได้ในกรุงเทพฯ แต่
ก็ประสบความส�ำเร็จอย่างยิง่ ในต่างจังหวัด และกลายเป็นภาพยนตร์ซงึ่ เป็น
หมุดหมายส�ำคัญของวงการหนังบู๊ไทยในเวลาต่อมา
นับจากนั้น พันนา ฤทธิไกร ก็ตั้งปณิธานที่จะพัฒนาคุณภาพของ
หนังบู๊ในแบบของตนให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยไม่เคยหยุดเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง ทั้งในด้านการแสดงและการสร้างภาพยนตร์ ตลอดระยะเวลากว่า
๓๐ ปีที่ผ่านทั้งช่วงตกต�่ำและรุ่งโรจน์ในวงการภาพยนตร์ไทยนั้น เขามี
ผลงานการแสดงออกมาร่วมร้อยเรือ่ ง และมีสว่ นส�ำคัญในการสร้างภาพยนตร์
บู๊เรื่องส�ำคัญของไทยหลายต่อหลายเรื่อง อาทิ ปีนเกลียว (๒๕๓๖) องค์บาก
(๒๕๔๖) ต้มย�ำกุ้ง (๒๕๔๘) ฯลฯ นอกจากนี้ ยังถือเป็นแรงบันดาลใจและ
เป็นผู้ปลุกปั้นนักแสดงคิวบู๊ชั้นเยี่ยมขึ้นมาประดับวงการอีกมากมาย
เพื่อเป็นการร�ำลึกถึงสิ่งที่ พันนา ฤทธิไกร ได้ฝากไว้ให้แก่วงการ
ภาพยนตร์ไทยก่อนที่เขาจะล่วงลับ วันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายนนี้ หอภาพยนตร์
ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา พันนา ฤทธิไกร ยอดนัก
สู้ผู้เกิดมาลุย โดยได้รับเกียรติจากราชินีนักบู๊ ม.ล. สุรีวัลย์ สุริยง ผู้ก�ำกับ
ปรัชญา ปิน่ แก้ว และทายาท กฤษณะ ลาดพันนา มาพูดคุยถึงประสบการณ์
ในการท�ำงานร่วมกับ พันนา ฤทธิไกร ในแต่ละยุค
เปิดงานด้วยการฉายภาพยนตร์เรื่อง โคตรสู้ โคตรโส (๒๕๕๓)
ผลงานการก�ำกับของพันนา ฤทธิไกร ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมงานแต่อย่างใด
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔ ต่อ ๑๑๑

๑๙

โปรแกรมฉายภาพยนตร์

โปรแกรมฉายเดือนกันยายน

เดือนกันยายนนี้ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
เอาใจคอหนังบู๊ด้วยการน�ำภาพยนตร์ไทยบู๊แอ็กชัน
มาจัดฉายให้ได้ชมกันตลอดทั้งเดือน เนื่องในวาระ
การจากไปของปรมาจารย์คิวบู๊ผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการ
พันนา ฤทธิไกร โดยแบ่งเป็ น ๒ โปรแกรมคื อ
โปรแกรมหนังบู๊ไทยก่อนพันนา ฤทธิไกร คัดสรร
เอาหนังบู๊เรื่องเด่นก่อนการมาถึงของเขา ให้ได้เห็น
ถึงลักษณะและพัฒนาการของภาพยนตร์ไทยแนวนี้
ในยุคแรก ๆ อีกโปรแกรมคือ โปรแกรมร�ำลึกพันนา
ฤทธิไกร ซึง่ น�ำผลงานภาพยนตร์เรือ่ งส�ำคัญของเขา
ทั้งในฐานะนักแสดง ผู้ก�ำกับ และผู้ออกแบบฉาก
ต่อสู้ มาจัดฉายให้ได้ร�ำลึกถึงสิ่งที่เขาฝากไว้แก่
วงการภาพยนตร์

อังคารที่ ๒ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ก่อนจะสิ้นแสงตะวัน (โปรแกรมร�ำลึกพันนา ฤทธิไกร)

ศุกร์ท่ี ๕ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
50/50 (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

พันนา ฤทธิไกร รับบทเป็น ดา ผู้มาช่วยแก้แค้นให้แก่
ธงชาติ เพื่อนรักผู้เป็นทหารปลดประจ�ำการ และไปมี
เรือ่ งกับเสีย่ บุญเลิศ เสีย่ ใหญ่ผทู้ รงอิทธิพล จนแม่และ
น้องสาวถูกฆ่าตาย โดยธงชาติได้จับ ส่องแสง ลูกสาว
ของบุญเลิศ มาเพื่อทรมาน แต่สุดท้ายด้วยความใกล้
ชิด ท�ำให้ทั้งคู่เกิดมีความรักต่อกัน

อดัม ชายหนุ่มวัย ๒๗ ผู้ที่ชีวิตเพียบพร้อมไปทุกอย่าง
แต่วันหนึ่งกลับพบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งไขสันหลัง
และมีโอกาสรอดเพียง ๕๐-๕๐ ท�ำให้เขาและไคล์
เพือ่ นรัก กลับเลือกทีจ่ ะท�ำในสิง่ ทีไ่ ม่เคยลองท�ำในชีวติ
ท�ำให้เขาเห็นคุณค่าในสิง่ ทีต่ วั เองมีอยู่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในสิ่งที่เขามองข้ามมาโดยตลอด

พุ ธที่ ๓ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
จงอางผยอง (โปรแกรมหนังบูไ๊ ทยก่อนพันนา ฤทธิไกร)

เสาร์ท่ี ๖ กันยายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ปี นเกลียว

๒๕๓๓ / ก�ำกั บ โดย พิ ศ าล อั ค รเศรณี / สร้ า งโดย
เพชรเกษมโปรดักชั่น, อัครเศรณีโปรดักชั่น / ความยาว
๑๑๒ นาที

๒๕๑๔ / ก�ำกับโดย น้อย กมลวาทิน / สร้างโดย สยาม
สโคปฟิลม์ , บริษทั คาเธ่ยแ์ ห่งฮ่องกง / ความยาว ๑๒๕ นาที

จันทร์ท่ี ๑ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
เกิดมาลุย (โปรแกรมร�ำลึกพันนา ฤทธิไกร)

๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย พันนา ฤทธิไกร / สร้างโดย บริษัท
สหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด / ความยาว ๙๐ นาที

ภาพยนตร์ที่พันนา ฤทธิไกร สร้างโดยได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ชื่อเดียวกันที่สร้างชื่อเสียงให้แก่
เขาเมือ่ หลายสิบปีกอ่ น เรือ่ งราวของ เดีย่ ว นายต�ำรวจ
หนุ ่ ม ไฟแรงที่ ต ้ อ งหั น มาร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั บ บรรดา
นั ก กี ฬ าที ม ชาติ ทั้ ง เทควั น โด ฟุ ต บอล ยิ ม นาสติ ก
ตะกร้อ และรักบี้ เพื่อช่วยชีวิตชาวบ้านในหมู่บ้าน
ชายแดนแห่งหนึ่ง ให้รอดพ้นอันตรายจากนายพล
หยาง ราชายาเสพติดผู้หวังสร้างความปั่นป่วนให้แก่
ประเทศไทย

๒๒

เหตุการณ์ในสมัยปลายอยุธยา เรือ่ งราวของ เพชร แข
หลินหลิน และเจียงไฮ่ เพื่อนร่วมสาบานสี่คนที่ต้อง
ก�ำพร้าพ่อแม่จากน�้ำมือของ อิน และบรรดาลูกสมุน
ทัง้ หมดตัง้ สัตย์ปฏิญาณไว้วา่ เมือ่ เติบโตขึน้ จะกลับมา
ช�ำระแค้นให้ครอบครัว เวลาผ่านไปเมือ่ กรุงศรีอยุธยา
แตกพ่าย เพชรสืบทราบว่าอินก�ำลังเป็นไส้ศึกให้แก่
พม่า เขาตัดสินใจรวบรวมคนไทยและบรรดาเพื่อน
ร่วมสาบาน เพื่อหวังล้างแค้นและปกป้องแผ่นดินเกิด
พฤหัสบดีท่ี ๔ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
องค์บาก (โปรแกรมร�ำลึกพันนา ฤทธิไกร)

๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว / สร้างโดย บริษัท
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด, บริษัท บาแรมยู
จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๕ นาที

ภาพยนตร์ทพี่ นั นา ฤทธิไกร มุง่ มัน่ สร้างร่วมกับปรัชญา
ปิน่ แก้ว จนนับเป็นการเปิดศักราชหนังบูไ๊ ทยยุคใหม่ที่
มีคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ และเป็นการเปิดตัว
พนม ยีรัมย์ ศิษย์เอกที่เขาปลุกปั้นขึ้นมากับมือ บอก
เล่าเรื่องราวของ บุญทิ้ง หนุ่มชาวอีสานที่เข้ากรุงมา
ตามหาองค์บาก พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำหมู่บ้าน
จนถูกดึงเข้าสู่การต่อสู้กับเจ้าพ่ออิทธิพลมืด

๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย Jonathan Levine / สนับสนุนโดย
โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซเี อ / ความยาว ๑๐๐ นาที (ภาษา
อังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

(โปรแกรมร�ำลึกพันนา ฤทธิไกร)
๒๕๓๗ / ก�ำกับโดย อรนุช / สร้างโดย ๑๓๘/๑ เอนเตอร์
เทนเมนท์ / ความยาว ๙๙ นาที

ผลงานสร้างภาพยนตร์ของพันนา ฤทธิไกร ที่ประสบ
ความส�ำเร็จด้านรายได้เป็นอย่างมากนับจาก เกิดมา
ลุย ทีเ่ คยสร้างไว้เมือ่ ปี ๒๕๒๙ และเป็นการฉุดกระแส
หนังขายสายต่างจังหวัดให้กลับมาอีกครั้ง เรื่องราว
ของชาวบ้านในสลัมหนองจอกทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน
จากการไล่ทขี่ องเสีย่ เทพผูท้ รงอิทธิพล จนส่งผลให้ กด
นักเลงของหมู่บ้านต้องออกโรงมาปกป้องถิ่นฐานของ
ตน และจับตัว อ้น ลูกสาวเสี่ยเทพมาเป็นตัวประกัน
เวลา ๑๕.๐๐ น. ปี นเกลียว ๒
(โปรแกรมร�ำลึกพันนา ฤทธิไกร)
๒๕๓๘ / ก�ำกับโดย อรนุช / สร้างโดย ๑๓๘/๑ เอนเตอร์
เทนเมนท์ / ความยาว ๙๓ นาที

หนังขายสายต่างจังหวัดที่ทุ่มทุนสร้างสูงสุดในยุคนั้น
นับเป็นความมุ่งมั่นทะเยอทะยานครั้งยิ่งใหญ่ของ
พันนา ฤทธิไกร เปิดเรื่องด้วยฉากแอ็กชันยาวเหยียด
กว่า ๒๐ นาทีเต็ม เรื่องราวการตามไล่ล่า วุฒิ คนขับ
รถของโรงงานทอกระสอบแสงชัย ผูถ้ กู กล่าวหาว่าเมา
ยาม้าและฆ่าคน โดยมี พงศ์ นายต�ำรวจมือใหม่อาสา
ช่วยท�ำคดีนี้ แต่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เขากลับได้ล่วงรู้
ถึงธุรกิจมืดของโรงงานจากวุฒิ

อาทิตย์ท่ี ๗ กันยายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. นรกตะรุ เตา (โปรแกรมฟิล์มทัศนา)

อาทิตย์ท่ี ๑๔ กันยายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. Westwind

ภาพยนตร์ที่สร้างโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่อง
จริงของเกาะตะรุเตา ซึ่งเคยถูกใช้เป็นสถานที่คุมขัง
นักโทษการเมืองในช่วงต้นของการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เรื่องราวของพันโทหลวง
พิษณุรักษ์เสนา ร้อยเอกสกล และบรรดานักโทษ
การเมือง ซึ่งถูกจับกุมตัวไปจองจ�ำอยู่ในคุกตะรุเตา
และต้องเผชิญกับการทารุณกรรมโดยจ่าเผื่อน ผู้คุม
จอมโหด แต่กระนั้นพวกเขายังได้รับมิตรภาพที่ดีจาก
หมอปรีชา แพทย์ประจ�ำเกาะ รวมทั้งได้พบเจอกับ
บุหงาและตันหยง สองสาวชาวเกาะแสนสวย
เวลา ๑๕.๑๕ น. น�้ำพุ (โปรแกรมฟิลม์ ทัศนา)

ฤดูร้อนปี ค.ศ. ๑๙๘๘ อิซาและดอรีน ฝาแฝดสาว
นักกีฬาดาวรุ่งของเยอรมนีตะวันออก ได้รับอนุญาต
ให้เดินทางไปเข้าค่ายฝึกกีฬาที่ทะเลสาบบาลาทอน
ประเทศฮังการี ระหว่างทางทั้งคู่ได้พบกับอาร์เนและ
นิโกสองหนุ่มจากเมืองฮัมบวร์ก เวลาผ่านไป ขณะที่
ความสัมพันธ์ระหว่างอิซากับนิโกเป็นความสัมพันธ์
แบบเพียงผิวเผิน แต่ฝ่ายดอรีนกับอาร์เนกลับหลงรัก
กันอย่างถอนตัวไม่ขึ้น 			
เวลา ๑๕.๐๐ น. ¡Ay, Carmela!

๒๕๑๙ / ก�ำกับโดย รุจน์ รณภพ / สร้างโดย รณภพฟิลม์ /
ความยาว ๑๒๓ นาที

๒๕๒๗ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษทั
ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จ�ำกัด / ความยาว ๑๓๔ นาที

ภาพยนตร์ ที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นให้ เ ป็ น มรดก
ภาพยนตร์ของชาติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่าเรื่องราวที่
ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชีวิตของ น�้ำพุ ลูกชาย
นักเขียนชือ่ ดัง สุวรรณี สุคนธา ผูเ้ ติบโตท่ามกลางการ
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและแม่ และคิดว่าไม่มี
ใครเข้าใจในตัวเขา ไม่นาน นำ�้ พุจงึ เริม่ คบหาเพือ่ นเพือ่
เสพยา โดยไม่รู้ว่าก�ำลังพาตัวเองเดินไปสู่จุดจบอัน
น่าเศร้า
จันทร์ท่ี ๘ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ต้มย�ำกุ้ง (โปรแกรมร�ำลึกพันนา ฤทธิไกร)

๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว / สร้างโดย บริษัท
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด / ความยาว
๑๐๕ นาที

การกลับมาร่วมงานกันครั้งที่ ๒ ของพันนา ฤทธิไกร
ปรัชญา ปิน่ แก้ว และพนม ยีรมั ย์ ซึง่ ยังคงประสบความ
ส�ำเร็จอย่างงดงาม สามารถสร้างสถิติกวาดรายได้
ทั่วโลกถึง ๑,๓๐๐ ล้านบาท เรื่องราวของ ขาม เด็ก
หนุ่มบ้านป่าที่ชีวิตต้องพลิกผันเมื่อผู้มีอิทธิพลระดับ
ประเทศลักพาช้างพลายสองพ่อลูกของเขา ไปขาย ณ
ประเทศออสเตรเลีย เขาจึงตัดสินใจเดินทางข้ามทวีป
ไปเผชิญหน้ากับบททดสอบการต่อสู้ครั้งส�ำคัญของ
ชีวิต
อังคารที่ ๙ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ปลุกมันขึ้นมาฆ่า (โปรแกรมร�ำลึกพันนา ฤทธิไกร)

๒๕๓๐ / ก�ำกับโดย ประพนธ์ เพชรอินทร์ / สร้างโดย เพชร
พันนา โปรดักชั่น / ความยาว ๙๕ นาที

ผลงานสร้างและแสดงน�ำของพันนา ฤทธิไกร ก�ำกับ
โดย ประพนธ์ เพชรอินทร์ เพือ่ นรักผูค้ อยเป็นก�ำลังใจ
ให้เขามาตัง้ แต่แรกเริม่ นับเป็นหนังขายสายต่างจังหวัด
ทีท่ �ำเงินมากทีส่ ดุ ของตัวเขาเอง ถ่ายทอดเรือ่ งราวของ
ชาลี นักโบราณคดี ผู้ออกเดินทางตามหาดาบทองค�ำ
แห่งบึงด�ำ โดยต้องเผชิญกับความไม่เห็นด้วยของ
ชาวบ้านและความโลภของคนในคณะเดินทาง รวมทัง้
ปิศาจร้ายที่ถูกปลุกออกมาอาละวาด

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย Robert Thalheim / สนับสนุนโดย
สถาบันเกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๘๙ นาที
(ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

พุ ธที่ ๑๐ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
เถื่อนอัดดิบ (โปรแกรมร�ำลึกพันนา ฤทธิไกร)

๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย ยืนยง คงกะพัน / สร้างโดย อมตะฟิลม์ /
ความยาว ๙๑ นาที

การพบกันของสามปรมาจารย์คิวบู๊แห่งวงการหนัง
ไทย พันนา ฤทธิไกร ลักษณ์ อภิชาติ และเป้า ปรปักษ์
เหตุการณ์เริม่ ต้นขึน้ เมือ่ คณะป่าไม้ทนี่ �ำโดย สมภพ ได้
ถูกกลุม่ โจรของคูยะเข้าปล้น เขาจึงได้รบั การช่วยเหลือ
จาก ระวิน ในช่วงเวลาที่ก�ำลังจะมีการประลองเลือก
เจ้าภูเขาซึ่งระวินต้องเข้าประลองกับ งาช้าง ตัวแทน
ของอีกฝ่ายหนึ่ง แต่เมื่อถึงวันประลอง กลับมีปิศาจ
พันปีเข้ามาท�ำลายหมู่บ้าน ทุกคนจึงต้องร่วมมือกัน
ก�ำจัดปิศาจร้าย
พฤหัสบดีท่ี ๑๑ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
Kikujiro (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๔๒ / ก�ำกับโดย Takeshi Kitano / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น / ความยาว ๑๓๒ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยาย
ภาษาไทย)

ในช่วงปิดภาคเรียน มาซาโอะ นักเรียนชัน้ ป. ๓ มีความ
คิดจะเดินทางไปยังจังหวัดไอจิเพื่อหาแม่ ระหว่างนั้น
เขาบังเอิญมาพบกับ ขิคจุ โิ ร่ ชายพเนจรผูท้ ไี่ ม่มงี านท�ำ
มาซาโอะตัดสินใจร่วมเดินทางไปกับเขา ซึง่ เป็นเหตุให้
เด็กน้อยได้พบประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย
ศุกร์ท่ี ๑๒ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
เสือภูเขา (โปรแกรมหนังบูไ๊ ทยก่อนพันนา ฤทธิไกร)

๒๕๒๒ / ก�ำกับโดย คมน์ อรรฆเดช / สร้างโดย บริษทั
โคลีเซียม ฟิลม์ จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๕ นาที

หนุม่ ชาวเขาเผ่าแม้วผูไ้ ด้ชอื่ ว่าเป็นเสือภูเขาด้วยความ
เก่งกาจรอบด้าน ต้องออกตามล่ามูเซอด�ำคู่แค้นที่มา
พรากเมียเขา รวมทั้งบุกปล้นฆ่าคนในหมู่บ้านแม้ว
จนวอดวาย ระหว่างทางเขาต้องหนีการไล่ล่าจากทั้ง
ทหารรับจ้างและแม้วนักล่ามือพระกาฬ โดยมีสาวแม้ว
ผู้ปลอมเป็นชายคอยช่วยเหลือเขาอยู่ห่าง ๆ
เสาร์ท่ี ๑๓ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
กิจกรรม Hybrid Visual Culture
ชมภาพยนตร์สั้น ๕ เรื่อง และร่วมเสวนากับวิทยากร
สุชีพ กรรณสูต

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย Carlos Saura / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๑๐๒
นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

พอลลิโนและคาร์เมลา สองสามีภรรยานักแสดงละคร
เร่ผู้นิยมฝ่ายสาธารณรัฐ ต้องออกตระเวนแสดงไปยัง
ที่ต่าง ๆ ช่วงสงครามกลางเมืองในสเปน วันหนึ่ง
กุสตาฟ ผู้ช่วยของพวกเขาซึ่งหูหนวกและเป็นใบ้ เกิด
พลัดเข้าไปในเขตฝ่ายชาตินยิ มจนถูกจับได้ พวกเขาจึง
ต้องแลกกับอิสรภาพด้วยการแสดงละครล้อเลียนฝ่าย
สาธารณรัฐให้พวกทหารดู ตามค�ำสั่งของผู้บัญชาการ
ชาวอิตาเลียนผู้ชื่นชอบละครเป็นชีวิตจิตใจ
จันทร์ท่ี ๑๕ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
เพชรตัดหยก (โปรแกรมหนังบู๊ไทยก่อนพันนา ฤทธิไกร)
๒๕๒๕ / ก�ำกับโดย คมน์ อรรฆเดช / สร้างโดย บริษัท
โคลีเซียม ฟิล์ม จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๕ นาที

ภาคต่อของ เสือภูเขา เมือ่ ชีวติ ครอบครัวอันผาสุกของ
หนุ่มชาวเขาถูกท�ำลาย โดยกองก�ำลังโจรห้าภูเขาของ
นายพลมหาโหด เขาจึงออกตามล่าพวกมันจนได้พบ
มือกระบีน่ ริ นาม ผูแ้ ต่งชุดคล้ายกองก�ำลังโจรห้าภูเขา
ทั้งสองต่อสู้กันด้วยความเข้าใจผิด ก่อนสุดท้ายจะ
ร่วมมือกันบุกค่ายกองก�ำลังนายพลเพื่อล้างแค้นให้
สาสม
อังคารที่ ๑๖ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
มนุษย์เหล็กไหล (โปรแกรมร�ำลึกพันนา ฤทธิไกร)

๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย บัณฑิต ทองดี / สร้างโดย บริษัท
สหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๕
นาที

ผลงานการออกแบบคิวบู๊ของ พันนา ฤทธิไกร เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ อุสมาห์ หัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายซึ่ง
ถูกทางการไทยควบคุมตัวอยู่ ได้ส่ง อารีน่า สมุน
มือขวาไปแย่งชิง “เหล็กไหลจันทรา” มา เพื่อหวังน�ำ
ไปหลอมรวมกับเหล็กไหลสุริยันให้เกิดพลานุภาพ
สูงสุด แต่ความผิดพลาดกลับท�ำให้เหล็กไหลสุรยิ นั ทิม่
แทงเข้าไปในร่างกายของ ฌาณ นักดับเพลิงหนุ่ม จน
เกิดเป็นพลังพิเศษที่ต้องใช้สมาธิเข้าควบคุม เพื่อใช้
เป็นหนทางสร้างสันติแก่มวลมนุษยชาติ

๒๓

เสาร์ท่ี ๒๐ กันยายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. โคตรสู้ โคตรโส

(โปรแกรมร�ำลึกพันนา ฤทธิไกร)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย พันนา ฤทธิไกร, มรกต แก้วธานี / สร้าง
โดย บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด /
ความยาว ๑๐๒ นาที

พุ ธที่ ๑๗ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
Patch Adams (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๔๑ / ก�ำกับโดย Tom Shadyac / สนับสนุนโดย บริษทั
แคททาลิตส์อลั ลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด / ความยาว
๑๑๕ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ผลงานการแสดงอันน่าประทับใจของ โรบิน วิลเลียมส์
นักแสดงผูเ้ พิง่ ล่วงลับไปอย่างกะทันหัน สร้างจากเรือ่ ง
จริงของนายแพทย์แพตช์ ฮันเตอร์ อดัมส์ ผู้เคยมี
ปัญหาทางจิตจนเกือบจะฆ่าตัวตาย แต่เมื่อเขาได้
เข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลรักษาโรคประสาท
กลับพบว่าตนเองยังมีประโยชน์และสามารถช่วยเพือ่ น
มนุษย์ได้ เขาจึงเบนเข็มมาเป็นหมอทีส่ ร้างความแตกต่างโดยการใช้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะรักษาคนไข้
พฤหัสบดีท่ี ๑๘ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ฅนไฟบิน (โปรแกรมร�ำลึกพันนา ฤทธิไกร)

๒๔๕๙ / ก�ำกับโดย เฉลิม วงค์พมิ พ์ / สร้างโดย บริษทั สหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๓ นาที

หนึ่งในผลงานการออกแบบคิวบู๊และร่วมแสดงของ
พันนา ฤทธิไกร น�ำแสดงโดย ชูพงษ์ ช่างปรุง ศิษย์ก้น
กุฏอิ กี คนของเขา เหตุการณ์ยอ้ นไปเมือ่ ร้อยกว่าปีกอ่ น
เรือ่ งราวของโจรบัง้ ไฟผูอ้ อกปล้นกลุม่ นายฮ้อยโจรเพือ่
ช่วยเหลือชาวบ้านและตามหาคนที่ฆ่าพ่อแม่ตน วัน
หนึ่งเขาถูก พระยาแหว่ง ผู้ร�่ำรวยหลอกให้ไปฆ่านาย
ฮ้อยสิงห์ ผู้ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นผู้สังหารบุพการี โดยต้อง
ร่วมมือกับปอบด�ำผู้ลึกลับและมีความแค้นกับนาย
ฮ้อยสิงห์มานาน
ศุกร์ท่ี ๑๙ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
กองทัพเถื่อน (โปรแกรมร�ำลึกพันนา ฤทธิไกร)

๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย พันนา ฤทธิไกร / สร้างโดย รัว้ หนาม
กรุฟ๊ / ความยาว ๘๘ นาที

ผลงานการก�ำกับและร่วมแสดงโดยพันนา ฤทธิไกร
เรื่ อ งราวของชายลึ ก ลั บ หนั ง เหนี ย วที่ เ ข้ า มาสู ้ กั บ
ขบวนการฟางจิน ขบวนการที่คิดจะสร้างประเทศขึ้น
มาใหม่ ขณะเดียวกันก็ได้ปรากฏกลุ่มคนตามล่าชาย
ลึ ก ลั บ รายนี้ เพื่ อ มาแย่ ง ชิ ง ของศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ จ ากเขา
ทั้ ง หมดจึ ง ได้ จั บ พลั ด จั บ ผลู เ ข้ า ไปต่ อ สู ้ กั บ คนของ
ขบวนการ จนเกิดการนองเลือดครั้งใหญ่ขึ้น

๒๔

ภาพยนตร์ทพี่ นั นา ฤทธิไกร ทุม่ เทในการออกแบบฉาก
ต่อสูก้ ว่า ๑ ปี และถือเป็นเรือ่ งสุดท้ายทีอ่ อกฉายขณะ
ที่เขายังมีชีวิต ว่าด้วยเรื่องราวกลุ่มของนักศึกษาผู้มี
ทักษะด้านศิลปะการต่อสู้ ซึง่ ได้แยกย้ายกันไปตามวิถี
ชีวิตของตนหลังเรียนจบ วันหนึ่ง พวกเขาได้รับเชิญ
ให้เข้าร่วมงานเลีย้ งฉลองในการเป็นนักแสดงภาพยนตร์
แอ็กชันฮอลลีวูด แต่กลับพบเจอกับเหตุการณ์ไม่คาด
ฝัน เมื่อเพื่อนของพวกเขาถูกจับตัวไป ทั้งยังมีมือ
สังหารคอยออกตามล่า
เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา
“พันนา ฤทธิไกร ยอดนักสู้ผู้เกิดมาลุย” ร่วมพูด
คุยร�ำลึกถึงพันนา ฤทธิไกร กับราชินนี กั บู๊ ม.ล.สุรวี ลั ย์
สุริยง ผู้ก�ำกับ ปรัชญา ปิ่นแก้ว และลูกชาย กฤษณะ
ลาดพันนา ทีจ่ ะมาร่วมกันบอกเล่าถึงประสบการณ์ใน
การท�ำงานกับปรมาจารย์คิวบู๊ผู้ล่วงลับ

จันทร์ท่ี ๒๒ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ไอ้เพชร บ.ข.ส. (โปรแกรมร�ำลึกพันนา ฤทธิไกร)

๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย ประพนธ์ เพชรอินทร์ / สร้างโดย เพชร
พันนาโปรดักชัน่ / ความยาว ๘๘ นาที

บทบาทการแสดงเรือ่ งเด่นของพันนา ฤทธิไกร เรือ่ งราว
เริ่มต้นขึ้นเมื่อเสี่ยก�ำจายพยายามที่จะใช้อิทธิพลทุก
อย่างเพือ่ ยึดเอาท่ารถ บขส. เป็นของตนเพียงคนเดียว
จึงท�ำให้ไม่มีใครกล้าเป็นนายท่ารถ ยกเว้นแต่เพียง
ประกายเพชร ที่ยอมต่อสู้กับอิทธิพลมืดทุกอย่าง จน
สูญเสียเพื่อนรักไปมากมาย
อังคารที่ ๒๓ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
2 สิงห์ 2 แผ่นดิน

(โปรแกรมหนังบูไ๊ ทยก่อนพันนา ฤทธิไกร)
๒๕๑๕ / ก�ำกับโดย ฉลอง ภักดีวจิ ติ ร / สร้างโดย บางกอก
การภาพยนตร์ / ความยาว ๘๘ นาที

เรื่องราวการเปิดศึกแย่งชิงผลประโยชน์ธุรกิจปางไม้
ระหว่างตระกูลพ่อเลี้ยงชาญและพ่อเลี้ยงแชน สอง
ตระกูลคูอ่ าฆาต วันหนึง่ พ่อเลีย้ งชาญได้น�ำตัว ชาญวิทย์
ลูกชายทีเ่ พิง่ เรียนจบจากฮ่องกง มาช่วยปกป้องปางไม้
พร้อมด้วยชาญชัยพีช่ าย แต่ชาญวิทย์กลับไปพบรักกับ
เฉินเสีย่ งฟาง ลูกสาวคนเดียวของพ่อเลีย้ งแชน ศึกครัง้
นีจ้ งึ กลายเป็นเรือ่ งกระอักกระอ่วนและเริม่ บานปลาย
พุ ธที่ ๒๔ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ช็อกโกแลต (โปรแกรมร�ำลึกพันนา ฤทธิไกร)

๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย ปรัชญา ปิน่ แก้ว / สร้างโดย บริษทั
สหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด / ความยาว ๘๙ นาที

อาทิตย์ท่ี ๒๑ กันยายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. Cidade Baixa

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย Sérgio Machado / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๙๘
นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เดโกและนาลดินโญ เป็นเพือ่ นรักที่เติบโตมาด้วยกัน
และมีธุรกิจรับส่งสินค้าทางเรือร่วมกัน วันหนึ่งจุด
เปลีย่ นในชีวติ ก็มาถึง เมือ่ พวกเขาได้รจู้ กั กับ คารินนา
สาวนักเต้นระบ�ำเปลื้องผ้า ซึ่งอาศัยเรือไปหางานท�ำ
ในซัลวาดอร์ วันหนึ่ง ทั้งคู่มีเรื่องวิวาทจนต้องหนีไป
ซัลวาดอร์และได้พบกับคารินนาอีกครัง้ พวกเขาจึงเริม่
สานความสัมพันธ์จนกลายเป็นรักสามเส้า
เวลา ๑๕.๐๐ น. Fados (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย Carlos Saura / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว
๙๓ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

หนึง่ ในไตรภาคภาพยนตร์เพลงอันโด่งดังของผู้ก�ำกับ
Carlos Saura ที่จะพาผู้ชมดื่มด�่ำไปกับความงามทาง
ศิลปะของภาพยนตร์ การเต้นร�ำ และดนตรีอันเป็น
เสมื อ นเอกลั ก ษณ์ ส�ำคั ญ ของโปรตุ เ กสที่ เ รี ย กว่ า
‘fado’ ซึ่ ง เป็ น การแสดงที่ ผ สมผสานอย่ า งลงตั ว
ระหว่างความเป็นแอฟริกนั และบราซิเลียน โดยมีเมือง
ลิสบอนเป็นฉากหลัง

อีกหนึง่ ผลงานการควบคุมฉากต่อสูแ้ ละสร้างยอดนักบู๊
หน้าใหม่ขึ้นมาประดับวงการของพันนา ฤทธิไกร
เรื่องราวของหญิงสาวที่ป่วยเป็นออทิสติก ลูกครึ่ง
ไทย-ญีป่ นุ่ ซึง่ เกิดจากหัวหน้าแก๊งยากูซา่ กับภรรยาลับ
วันหนึ่งแม่ของเธอถูกท�ำร้ายจนล้มป่วย เธอจึงลุกขึ้น
มาต่อสู้ โดยใช้กงั ฟูทเี่ ธอดูจากภาพยนตร์ทางโทรทัศน์
ผสมกับมวยไทยทีเ่ ธอจ�ำมาจากค่ายมวยทีอ่ ยูข่ า้ งบ้าน
เธอ
พฤหัสบดีท่ี ๒๕ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ชุ มแพ (โปรแกรมหนังบูไ๊ ทยก่อนพันนา ฤทธิไกร)

๒๕๑๙ / ก�ำกับโดย จรัญ พรหมรังสี / สร้างโดย สันติสชุ า
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๔๒ นาที

การเดินทางกลับมาชุมแพ บ้านเกิดของเพิก ท�ำให้เขา
ต้องประมือกับอิทธิพลเถือ่ นของจ่าถมอย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ เพราะจ่าถมคือผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังการสังหารนายพัน
พ่อของเขา อีกทั้งยังเป็นเจ้าของธุรกิจผิดกฎหมาย
หลายรูปแบบที่เกิดขึ้นที่นี่ ทางเดียวที่จะน�ำชุมแพคืน
สูค่ วามยุตธิ รรมได้กค็ อื เพิกต้องหาทางท�ำลายบัลลังก์
ของจ่าถมให้พินาศ
ศุกร์ท่ี ๒๖ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิก
กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี
ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์
คลาสสิกของโลก

เสาร์ท่ี ๒๗ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
โปรแกรมพิเศษ หนังสัน้ คัดสรร
จากเทศกาลภาพยนตร์สนั้ ครัง้ ที่ ๑๘
อาทิตย์ท่ี ๒๘ กันยายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. La Naissance de l’amour

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๖ / ก�ำกับโดย Philippe Garrel / สนับสนุนโดย สถาบัน
ฝรัง่ เศส ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๙๔ นาที (ภาษา
ฝรัง่ เศส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ขาว-ด�ำทีม่ ฉี ากหลังเป็นกรุงปารีส เล่าเรื่องราวที่ซับซ้อนของ พอล นักแสดงผู้มีความสัมพันธ์กับ
อูลริกา หญิงสาวผู้อายุน้อยกว่าเขาหลายปี ขณะ
เดียวกัน ภรรยาทีม่ คี วามคิดไม่ลงรอยกันตลอดก็ก�ำลัง
ตั้งท้องลูกคนที่สอง ในขณะที่ลูกชายคนโตซึ่งเขาไม่
เคยไยดีนั้น ก�ำลังย่างเข้าสู่วัยรุ่น
เวลา ๑๕.๐๐ น. โปรแกรมพิเศษ
ดูหนังกับโดม พบกับภาพยนตร์
จากการคัดสรรของ โดม สุขวงศ์
ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ และร่วม
สนทนาหลังชมภาพยนตร์

จันทร์ท่ี ๒๙ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ไอ้ผาง ร.ฝ.ท. (โปรแกรมร�ำลึกพันนา ฤทธิไกร)

๒๕๒๕ / ก�ำกับโดย มนู วรรณายก / สร้างโดย โคลีเซีย่ ม
โปรดักชัน่ / ความยาว ๑๐๓ นาที

ผลงานการเริม่ ต้นอาชีพสตันท์ในวงการภาพยนตร์เรือ่ ง
แรกของพันนา ฤทธิไกร ด้วยการได้รับเลือกให้แสดง
แทนนางเอกคือ ม.ล.สุรีวัลย์ สุริยง ในฉากเสี่ยงตายสู้
กับผูร้ า้ ยบนหลังคารถไฟ เรือ่ งราวของ ผาง นายตรวจ
ทางรถไฟผูร้ กั ความยุตธิ รรมต้องคอยขัดขวางเหล่าร้าย
น�ำโดยนายศักดาและซอนเป็ง ซึง่ หวังจะก่อวินาศกรรม
รถไฟเพือ่ ขโมยเพชรมูลค่า ๓๕ ล้าน นอกจากหัวใจทีร่ กั
ในความยุติธรรม ผาง ยังมี ชาติ ต�ำรวจลับผู้แฝงตัวใน
แก๊งนายศักดาและ ผึ้ง สาวเท้าหนัก คอยช่วยเหลือ
อังคารที่ ๓๐ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
เกิดมาลุย (โปรแกรมร�ำลึกพันนา ฤทธิไกร)
๒๕๒๙ / ก�ำกับโดย ประพนธ์ เพชรอินทร์ / สร้างโดย
เพชรพันนา โปรดักชั่น / ความยาว ๙๓ นาที
ภาพยนตร์ทถี่ อื เป็นหมุดหมายส�ำคัญในชีวติ ของพันนา
ฤทธิไกร และวงการหนังแอ็กชันไทย เมื่อเขาได้ลงทุน
ขายทีน่ าและรวบรวมบรรดาญาติมติ รมาร่วมสร้างร่วม
แสดง โดยมีประพนธ์ เพชรอินทร์ เพื่อนรักผู้คอยเป็น
ก�ำลังใจมารับหน้าที่เป็นผู้ก�ำกับ เกิดเป็นภาพยนตร์ที่
เล่าเรื่องราวการปกป้องพยานจากการถูกตามฆ่าโดย
เหล่าร้าย ซึง่ เต็มไปด้วยลูกบ้าและฉากสตันท์อนั ตราย
ที่น่าตื่นตาตื่นใจ โดยเฉพาะฉากรถมอเตอร์ไซค์พุ่งชน
ทะลุป้ายโฆษณา

ขอเชิญร่วม

โปรแกรมฉาย ณ ภาพยนตร์สถาน
ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(๑๘.๐๐ น.)
เดือนกันยายน

อังคารที่ ๙
พฤหัสบดีที่ ๑๑
อังคารที่ ๑๖
พฤหัสบดีที่ ๑๘
อังคารที่ ๒๓
พฤหัสบดีที่ ๒๕
อังคารที่ ๓๐
เดือนตุลาคม

พฤหัสบดีที่ ๒
อังคารที่ ๗
พฤหัสบดีที่ ๙
อังคารที่ ๑๔
พฤหัสบดีที่ ๑๖
อังคารที่ ๒๑
พฤหัสบดีที่ ๒๓
อังคารที่ ๒๘
พฤหัสบดีที่ ๓๐

Westwind
เกิดมาลุย (2547)
¡Ay, Carmela!
ปีนเกลียว
Cidade Baixa
จงอางผยอง
Fados
รักเอย
José & Pilar
ปิ่นรัก
Hotel Lux
จอมโจรมเหศวร
No habrá paz para los malvados
ปีหนึ่ง…เพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผม
O Homem da Capa Preta
สาระแนเห็นผี

สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ไทย
ครั้งที่ ๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายนนี้
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ตั้งแต่เวลา ๑๐:๐๐ – ๑๖:๐๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

งานประชุมวิชาการ
ด้านภาพยนตร์ไทย
ครั้งที่

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สามารถส�ำรองที่นั่งได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓ – ๑๔ ต่อ ๑๑๑
หรือ faschoolcinema@yahoo.com

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.facebook.com/thaifilmarchivepage
และ www.fapot.org

โปรแกรมฉายภาพยนตร์

โปรแกรมฉายเดือนตุลาคม

โปรแกรมหลักประจ�ำเดือนตุลาคมที่โรง
ภาพยนตร์ศรีศาลายาจัดมาตลอดในช่วงหลายปีหลัง
คือ โปรแกรมร�ำลึกมิตรชัยบัญชา ด้วยเพราะเป็น
เดื อ นแห่ ง การครบรอบการเสี ย ชี วิ ต ของต�ำนาน
พระเอกหนังไทยผู้นี้ โดยในปีนี้ ได้คัดสรรเอาผล
งานการแสดงของเขามาฉายให้ชมอย่างหลากหลาย
ทั้งเรื่องที่มักไม่ค่อยได้รับการกล่าวถึงมากนัก กับ
ภาพยนตร์ เ รื่ อ งส�ำคั ญ ที่ ยั ง คงเป็ น ที่ จ ดจ�ำอยู ่ ใ น
ปัจจุบัน
อีกโปรแกรมหนึ่งนั้น จัดมาเพื่อต้อนรับ
บรรยากาศแบบผี ๆ ของวันฮาโลวีนที่จะมาถึงใน
ปลายเดือนตุลาคมตามธรรมเนียมตะวันตก โดย
เลือกเฉพาะหนังทีบ่ อกเล่าให้เห็นถึงความผูกพันฉัน
มิตร หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างผีกับคน ทั้ง
ในแบบทีร่ ตู้ วั และไม่รตู้ วั ในชือ่ โปรแกรมเป็นเพือ่ น
กับผี

พุ ธที่ ๑ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ปิ่ นรัก (โปรแกรมร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา)

๒๕๑๐ / ก�ำกับโดย ดอกดิน กัญญามาลย์ / สร้างโดย
นพรัตน์ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๒๖ นาที

โยคิน นักประพันธ์หนุ่มเมืองกรุงได้เดินทางมายัง
หัวหินเพื่อแต่งนวนิยาย ที่นั่นเขาได้พบกับ เก่ง เด็ก
รับใช้หนุม่ ทีแ่ ท้จริงแล้วคือหญิงสาวปลอมตัวเป็นชาย
วันหนึง่ โยคินได้เดินทางไปเยีย่ มพีช่ ายกรุงเทพฯ และ
กลับหัวหินมาพร้อมกับ คุณปริม เศรษฐีบา้ นใกล้เรือน
เคียง ที่เขาชวนให้มาพักผ่อนเพื่อบรรเทาอาการป่วย
ทางจิตซึ่งเกิดขึ้นเพราะลูกสาวหายตัวไปเมื่อ ๑๖ ปี
ก่อน แต่เมื่อคุณปริมได้พบเก่ง เธอกลับทึกทักว่า เก่ง
คือลูกสาวผู้หายสาบสูญคนนั้น

พฤหัสบดีท่ี ๒ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
สาระแนเห็นผี (โปรแกรมเป็นเพื่อนกับผี)

๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย นฤบดี เวชกรรม / สร้างโดย บริษัท
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด, บริษัท ลักษ์ฟิล์ม
จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๘ นาที

ยีและโด้ สองหนุ่มดวงตกก�ำลังถูก สจ.อ๋า ผู้ทรงอิทธิพลไล่ยิง จนต้องหนีตายไปโดดขึ้นรถของ ราตี้ สาว
โคโยตี้ที่เมาไม่ได้สติ และบังคับให้เธอช่วยขับรถพา
หนี แต่รถเจ้ากรรมกลับน�้ำมันหมด ทั้งสามคนจึงต้อง
แวะเข้าวัดในยามดึก เป็นจุดเริ่มต้นให้พวกเขาได้
สัมผัสกับสารพัดเรื่องลี้ลับที่ไม่ควรจะพบเจอ
ศุกร์ท่ี ๓ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
5 พยัคฆ์สาว (โปรแกรมร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา)

๒๕๑๐ / ก�ำกับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ / สร้างโดย ปรัศนี
ภาพยนตร์ / ความยาว ๙๐ นาที

เรื่องราวของสาวแสนสวย ๕ คน ที่วางแผนปล้นใน
งานโชว์เครื่องเพชรของมหาเศรษฐีนามว่า เศรษฐา
มหาศาล ด้วยการปลอมตัวมาแสดงโชว์ในงานนี้ โดยที่
ไม่รู้ว่ามีชายอีกคนที่ก�ำลังคิดการร้ายเช่นเดียวกันกับ
พวกเธอ ซ�้ำยังต้องเผชิญกับ แมน ต�ำรวจนอกเครื่อง
แบบรูปหล่อผูไ้ ด้รบั ค�ำสัง่ ให้มาดูแลเครือ่ งเพชรในงาน
เสาร์ท่ี ๔ ตุลาคม
วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๔
เวลา ๑๕.๐๐ น. เมืองในหมอก (โปรแกรมฟิลม์ ทัศนา)

๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย เพิ่มพล เชยอรุณ / สร้างโดย มูฟวิ่ง
พิคเจอร์ / ความยาว ๑๑๕ นาที

ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สร้างจากบทละคร
เรื่องดังของ อัลแบร์ กามูส์ นักเขียนรางวัลโนเบลชาว
ฝรัง่ เศส เรือ่ งราวของครอบครัวเจ้าของกิจการโรงแรม
ในชนบทแห่งหนึ่ง ที่มักแอบฆ่าแขกชาวกรุงเพื่อชิง
ทรัพย์ แต่วันหนึ่ง โชคชะตากลับเล่นตลกกับพวกเขา
เมือ่ ลูกชายทีห่ ายจากบ้านไปนาน ได้มาค้างคืนทีน่ โี่ ดย
ไม่บอกให้ใครรู้

อาทิตย์ท่ี ๕ ตุลาคม
กิจกรรมร�ำลึกมิตร ชั ยบัญชา
เวลา ๑๓.๐๐ น. การแสดงดนตรีชุด
“เพลงดังหนังมิตร” โดยวงกาญจนะผลิน
เวลา ๑๕.๓๐ น. ชุ มทางหาดใหญ่

(โปรแกรมร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๐๙ / ก�ำกับโดย ส. อาสนจินดา / สร้างโดย
ส.อาสนจินดาภาพยนตร์ / ความยาว ๗๓ นาที

หนึ่งในภาพยนตร์ชุด ๑ ต่อ ๗ อันโด่งดังของ
ส.อาสนจินดา โดย มิตร ชัยบัญชา รับบทเป็น พ.ต.ต.
ทนนั ก เสนาประจั ก ษ์ ผู ้ ปลอมตั ว มายั ง หาดใหญ่
เพื่อสืบคดีของจอมโจร มะเซ็งกะ ที่ถูกกล่าวหาว่ายิง
ต�ำรวจตาย และไปอาศัยอยู่กับ ลีกิมซัว หัวหน้าผู้
ก่อการร้ายไร้ชาติ แต่ทันทีที่ทนนักไปถึง เขากลับถูก
ลู ก น้ อ งของลี กิ ม ซั ว จั บ ตั ว จึ ง ต้ อ งแสร้ ง เป็ น บ้ า
เหตุการณ์บานปลายจน จ่าดับ จ�ำเปาะ กับเหล่า ๗
ประจัญบาน ต้องออกโรงมาช่วยปราบปรามเหล่าร้าย
จันทร์ท่ี ๖ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ยอดแก่น (โปรแกรมร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา)

๒๕๑๑ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย ศิวารมณ์ภาพยนตร์
ความยาว ๑๑๗ นาที

จักรวาล สุภาพบุรุษหนุ่มแห่งวงการการค้าและอุตสาหกรรม ได้ฉลองการหมัน้ กับ อร อินทรา สาวชัน้ สูง
ด้วยการพาไปพักผ่อนบนหุบเขาริมทะเลระหว่าง
ศรีราชากับสัตหีบ แต่ระหว่างทางพวกเขากลับถูกเสือ
เปลือ้ ง ปล้นเอาทรัพย์สนิ ไปจนหมด เหตุการณ์นที้ �ำให้
จักรวาลได้พบกับ แรม ลูกเลีย้ งของเสือเปลือ้ งและเกิด
ถูกอัธยาศัยกัน จนตัดสินใจขอซื้อแรมมาจากเสือ
เปลื้อง ด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นผู้ชาย
อังคารที่ ๗ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ปี หนึ่ง…เพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผม

(โปรแกรมเป็นเพื่อนกับผี)
๒๕๓๖ / ก�ำกับโดย สมจริง ศรีสุภาพ / สร้างโดย บริษัท
ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๐ นาที

ต้นและเต้ย เป็นพี่น้องที่อายุห่างกันร่วมสิบปี ในวัย
เด็กพวกเขาชอบพากันไปดูหนังในโรงหนังใกล้บา้ นทุก
เย็น ซึง่ กลายเป็นเพียงความทรงจ�ำเดียวทีท่ �ำให้ตน้ จ�ำ
ได้ถงึ พีช่ าย เพราะเต้ยนัน้ เสียชีวติ ด้วยอุบตั เิ หตุไปนาน
แล้ว วันหนึ่ง เมื่อต้นโตขึ้นเขาได้กลับไปยังบ้านหลัง
เก่าและพบว่าเต้ยรออยู่ที่นั่นในร่างวิญญาณ ความ
ผูกพันระหว่างพี่น้องต่างภพจึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง

พุ ธที่ ๘ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
อวสานอินทรีแดง (โปรแกรมร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา)

เวลา ๑๕.๐๐ น. มนต์รักลูกทุ่ง

หนึ่งในภาพยนตร์ชุด อินทรีแดง ผลงานสร้างชื่อของ
มิตร ชัยบัญชา เล่าเรื่องราวของ โรม ฤทธิไกร หนุ่ม
เจ้าส�ำราญที่เบื้องหลังเป็นอินทรีแดง วีรบุรุษนอก
ระบบผูอ้ อกจัดการเหล่าร้ายอย่างลับ ๆ แม้จะถูกตาม
ล่าโดยบรรดาต�ำรวจ จากการท�ำตัวอยูเ่ หนือกฎหมาย
แต่อนิ ทรีแดงก็ยงั ไม่หยุดภารกิจการปราบเหล่าคนชัว่
โดยเฉพาะเมื่อเกิดมีกลุ่มโจรที่ชื่อว่า โบว์ด�ำ ออกมา
อาละวาด

มรดกภาพยนตร์ของชาติซึ่งสร้างสถิติเข้าฉายติดต่อ
กันนานถึง ๖ เดือน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ และลาโรงไป
ก่อนหน้าที่มิตร ชัยบัญชา จะเสียชีวิตเพียงไม่ถึง
สัปดาห์ เรื่องราวความรักที่ถูกกีดกันเพราะความ
แตกต่างทางฐานะ ระหว่าง คล้าว หนุม่ ชาวนาผูย้ ากไร้
กับ ทองกวาว ลูกสาวคนสวยของ ทองก้อน เศรษฐีใน
หมู่บ้าน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งท้องนาและมนต์
เพลงลูกทุ่งซึ่งยังคงประทับอยู่ในใจแฟนหนังไทยมา
ทุกยุค

๒๕๐๖ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย ดุสิตภาพยนตร์ /
ความยาว ๙๙ นาที

พฤหัสบดีท่ี ๙ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Misery (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย Rob Reiner / สนับสนุนโดย บริษัท
แคททาลิตส์อลั ลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด / ความยาว
๑๐๗ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ร่วมร�ำลึกถึงการจากไปของ ลอเรน เบคอล ดาวค้าง
ฟ้าแห่งฮอลลีวดู ในบทบาทเอเยนต์ของนักเขียน พอล
เซลดอน ผู้ชอบออกไปเขียนนิยายในบ้านพักตากอากาศห่างไกลผูค้ น วันหนึง่ พอลเกิดประสบอุบตั เิ หตุ
ระหว่างการขับรถและได้รบั การช่วยเหลือจาก แอนนี่
พยาบาลสาว ผู้เป็นแฟนตัวยงของเขา แต่ความสยอง
กลับบังเกิด เมือ่ เธอเริม่ บังคับให้เขาเขียนตอนจบของ
นิยายเรื่องใหม่ให้เป็นอย่างที่เธอต้องการ
ศุกร์ท่ี ๑๐ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
กังหันสวาท (โปรแกรมร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา)

๒๕๑๗ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย พยงค์ภาพยนตร์
ความยาว ๑๒๔ นาที

ฤทธิ์ นักธุรกิจหนุ่มพบรักกับ หลิน ลูกสาวคนดูแลไร่
ของตระกูล คืนหนึ่ง ทั้งคู่ต่างเผลอใจให้กันจนหลิน
ตั้งท้อง ฤทธิ์ก็ยอมรับและแต่งงานกับเธออย่างเต็มใจ
โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างทางฐานะ แต่คณ
ุ หญิงแม่
ของเขากลับไม่คิดเช่นนั้น และพยายามวางแผนหา
ทางให้ทั้งคู่เกิดความเข้าใจผิดกัน
เสาร์ท่ี ๑๑ ตุลาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. อัศวินดาบกายสิทธิ์

(โปรแกรมร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๓ / ก�ำกับโดย เฉินเลียกปิน / สร้างโดย เซาท์อสี เอเชีย
ฟิล์ม / ความยาว ๘๕ นาที

ภาพยนตร์เรื่องแรกที่มิตร ชัยบัญชา ได้ร่วมงานกับ
สตูดิโอในต่างประเทศ และเป็นเพียงเรื่องเดียวที่ถ่าย
จนจบก่อนที่เขาจะเสียชีวิต เรื่องราวการแย่งชิงแร่
เกลือมูลค่ามหาศาลบนเขาเกลือ ระหว่างตระกูลเหอ
กับตระกูลเหว่ย จนฝ่ายหลังเหลือเพียง เหว่ยชิง จอมยุทธ์หนุ่มรูปงามทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลที่
รอดมาได้พร้อมกับความแค้น ทว่าการช�ำระแค้นนั้น
กลับมีอปุ สรรค เมือ่ เขาได้พบรักกับแม่นางเหอหลานจู บุตรสาวตระกูลคู่อาฆาต

(โปรแกรมร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๓ / ก�ำกับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ / สร้างโดย รุ่งสุริยา
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๕๐ นาที

อาทิตย์ท่ี ๑๒ ตุลาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Hotel Lux

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย Leander Haussmann / สนับสนุน
โดย สถาบันเกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๑๐๒
นาที (ภาษาเยอรมัน, รัสเซีย ค�ำบรรยายอังกฤษ)

เหตุการณ์ ณ กรุงเบอร์ลิน ในปี ค.ศ. ๑๙๓๓ เรื่องราว
ของ ฮานส์ ไซสิก และ ซิกกี้ ไมเออร์ สองนักแสดงตลก
ที่แสดงละครล้อเลียนฮิตเลอร์และสตาลินได้อย่าง
ยอดเยี่ยม โดยไม่สนใจค�ำขู่ของทางการ แต่ไม่นาน
ไมเออร์กถ็ กู จับน�ำมาคุมขังทีค่ า่ ยกักกัน ส่วนไซสิกนัน้
ใช้หนังสือเดินทางปลอมหนีออกนอกประเทศไปซ่อน
ตัวอยูใ่ นโรงแรมแห่งหนึง่ ในกรุงมอสโคว ทีซ่ งึ่ รำ�่ ลือกัน
ว่าเป็นสถานที่กบดานของพวกผู้อพยพ
เวลา ๑๕.๐๐ น. No habrá paz para los malvados

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย Enrique Urbizu / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว
๑๑๔ นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ ซานโตส นักล่ามือฉกาจกับภารกิจ
ล่าปลิดชีพเหล่าผู้ก่อการร้าย ปฏิบัติการสะท้านเมือง
ของเขาเป็นที่ถูกจับตาจากทั้งสื่อมวลชน บรรดาผู้
ก่อการร้าย และผูร้ กั ษากฎหมายทัว่ กรุงมาดริด แต่แม้
พวกเหล่าร้ายและต�ำรวจจะมีมากเพียงใดก็ไม่อาจ
ขวางความบ้าบิ่นของเขาได้
จันทร์ท่ี ๑๓ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ไอ้คุณผี (โปรแกรมเป็นเพื่อนกับผี)

๒๕๓๔ / ก�ำกับโดย ชนะ คราประยูร / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๖ นาที

นักศึกษาสาวคนหนึ่งได้รับการช่วยเหลือจากชาย
แปลกหน้าจนรอดพ้นจากการถูกข่มขืน เธอจึงซาบซึง้
ในน�้ำใจของเขาเป็นอย่างยิ่ง สุดท้ายความจริงกลับ
ปรากฏว่าเขาไม่ใช่คน แต่เป็นวิญญาณทีต่ ายเพราะถูก
คนร้ายยิงผิดตัว เขาจึงอยากให้เธอช่วยพากลับสู่ร่าง
เดิม

อังคารที่ ๑๔ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เพื่อนรัก (โปรแกรมร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา)

๒๕๐๙ / ก�ำกับโดย ศิริ ศิริจินดา / สร้างโดย จินดาวรรณ
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๔๓ นาที

แก้ว สาวน้อยแม่ค้าขายข้าวแกงในตลาดอยุธยา ตก
เป็นที่หมายปองของหนุ่ม ๆ ในละแวกนั้น แต่ภายใน
บ้านเธอกลับถูกแม่และพี่สาวคอยรังแกไม่เว้นแต่ละ
วัน ทั้งจะบังคับให้แต่งงานกับเศรษฐีเฒ่าโดยที่เธอไม่
ยินยอม กระทั่งมีเหตุให้ เมืองแมน แดนถลาง หนุ่ม
ชาวกรุงได้เข้ามาช่วยเหลือแก้วจากเรื่องร้ายต่าง ๆ
เวลาต่อมา เธอจึงตัดสินใจเดินทางไปกรุงเทพฯ เพื่อ
หวังตั้งต้นชีวิตใหม่และได้พบกับเมืองแมนอีกครั้ง
พุ ธที่ ๑๕ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Seeking a Friend for the End of the World

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย Lorene Scafaria / สนับสนุนโดย
โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / ความยาว ๑๐๑ นาที
(ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

เมือ่ จุดจบของโลกก�ำลังจะมาถึงเพราะอุกกาบาตยักษ์
ก�ำลังพุ่งตรงเข้ามา ภรรยาของ ดอดจ์ ชายที่ใช้ชีวิต
เรื่อยเปื่อยมาตลอด ก็เกิดอาการสติแตกจนหนีออก
จากบ้าน เขาจึงตัดสินใจออกตามหาแฟนสาวสมัย
เรียนไฮสคูล โดยร่วมเดินทางไปกับ เพนนี เพื่อนบ้าน
สุดแสบที่ต้องการกลับไปหาครอบครัว ทั้งสองต้อง
ออกไปผจญภัยท่ามกลางผู้คนมากมายที่ก�ำลังรับมือ
กับช่วงสุดท้ายของชีวิต
พฤหัสบดีท่ี ๑๖ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
7 สิงห์คืนถิ่น (โปรแกรมร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา)

๒๕๑๓ / ก�ำกับโดย ชาญ ราชภักดี / สร้างโดย ราชภักดี
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๔๓ นาที

ความวุ ่ นวายในดงเสื อ เผ่ น อั นเกิ ด จากน�้ ำ มื อ ของ
พ่อเลี้ยงค�ำแมนและเสือแคล้ว ลูกสมุน ท�ำให้ สิงห์
บุรุษหนุ่มฝีมือดี ต้องหวนคืนสู่บ้านเกิดพร้อมด้วย
สหายเก่านักบู๊อีก ๖ คน ที่เข้ามาร่วมมือกันก�ำจัด
อิทธิพลมืดในดงเสือเผ่นให้หมดไป เมือ่ กลับมาถึงพวก
เขาก็ต้องพบว่า พ่อเลี้ยงค�ำแมนนั้นได้รับความช่วย
เหลือจากผู้ก่อการร้ายแม้วแดง การห�้ำหั่นหักเหลี่ยม
เฉือนคมจึงจ�ำต้องเป็นไปอย่างระวังตัว
ศุกร์ท่ี ๑๗ ตุลาคม
วันสรรพสาตร
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีวางพานพุ่ม
ดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวง
สรรพสาตรศุภกิจ ผู้สถิตในฐานะ
พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม

เสาร์ท่ี ๑๘ ตุลาคม
วันหนังบ้าน
เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรม
วันหนังบ้าน ครั้งที่ ๗
พบกับหนังบ้านจากหลากหลาย
ครอบครัว และคลินิกรักษา
หนังบ้านที่เปิดให้บริการฟรี
อาทิตย์ท่ี ๑๙ ตุลาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. José & Pilar

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย Miguel Gonçalves Mendes /
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจ�ำ
ประเทศไทย / ความยาว ๑๑๗ นาที (ภาษาโปรตุเกส
ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีที่สร้างความประทับใจแก่นักดูหนัง
และคอวรรณกรรมทั่วโลก ถ่ายทอดเรื่องราวความ
สัมพันธ์ในบั้นปลายชีวิตของโจเซ ซารามาโก นัก
ประพันธ์ชาวโปรตุเกส เจ้าของรางวัลโนเบลสาขา
วรรณกรรม และพิลาร์ เดลริโอ ภรรยาคู่ชีวิตของเขา
เวลา ๑๕.๐๐ น. O Homem da Capa Preta
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๙ / ก�ำกับโดย Sergio Rezende / สนับสนุนโดย
สถานเอกอั ค รราชทู ต บราซิ ล ประจ�ำประเทศไทย /
ความยาว ๑๒๐ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดชีวประวัติของเตโนริโอ คาวัล
แคนติ นักการเมืองชื่อดังชาวบราซิล ผู้มีเอกลักษณ์
อันโดดเด่นกว่าใคร ๆ เพราะเขามักปรากฏตัวในที่
สาธารณะพร้อมด้วยปืนคู่กาย และสวมเสื้อโค้ทสีด�ำ
อยู่เสมอ จนกลายภาพจ�ำของตัวเขาเอง
จันทร์ท่ี ๒๐ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
รักเอย (โปรแกรมร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา)

๒๕๑๑ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย นพรัตน์ภาพยนตร์ /
ความยาว ๙๒ นาที

วาณี สาวสวยผู้ยากไร้ซึ่งอาศัยอยู่ในสลัม ได้บังเอิญ
มาพบรักกับ ภาสกร เพลย์บอยหนุ่มนักธุรกิจ จนยอม
ไปอยู่กินกับเขา โดยที่ภาสกรก็พร้อมจะยอมลดละ
ความเจ้าชู้ของตัวเองเพื่อวาณี กระทั่งเรื่องรู้ไปถึงหู
คุณพ่อของภาสกร ซึง่ รูส้ กึ ชิงชังในชาติก�ำเนิดของว่าที่
ลูกสะใภ้ เขาจึงวางแผนจัดฉากให้ภาสกรเข้าใจผิดคิด
ว่าอดิเรกเพื่อนรักลอบเป็นชู้กับวาณี

อังคารที่ ๒๑ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เพื่อนกันเฉพาะวันพระ (โปรแกรมเป็นเพือ่ นกับผี)

๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย ธรธร สิรพิ นั ธ์วรภรณ์ / สร้างโดย โมโน
ฟิลม์ / ความยาว ๙๙ นาที

เรื่องราวของ ไตรรงค์ อาจารย์หนุ่มผู้กลัวผีแต่กลับมี
สัมผัสพิเศษมองเห็นวิญญาณ โชคชะตาพลิกผันให้เขา
จ�ำต้องมาร่วมมือกับ ฟุง้ และเปีย๊ ก สองผีจอมป่วน เพือ่
ช่วยเหลือ ลัดดา ผีสาวที่วนเวียนอยู่ในมหาวิทยาลัย
ช่างศิลป์ ออกตามหาวิญญาณของ ดนัย แฟนหนุ่มที่
เธอคิดว่าสิงอยู่ในภาพวาดสีน�้ำมันซึ่งเธอเป็นคนวาด
พุ ธที่ ๒๒ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ม่านน�้ำตา (โปรแกรมร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา)

๒๕๐๕ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย อุษาฟิล์ม /
ความยาว ๑๑๙ นาที

เมื่อมารดาของ ประดับ ถึงแก่กรรมลง ทองดีซึ่งเป็น
สามีใหม่ของเธอก็หวังครอบครองทรัพย์สมบัตทิ งั้ หมด
รวมไปถึง พิม ภรรยาของประดับด้วย ประดับทนไม่
ไหวเข้าท�ำร้ายทองดีจนตาบอด เขาจึงจ�ำต้องติดตะราง
ปล่อยให้พิมกับลูกทั้งสองคือ ไพลินและประไพ ต้อง
ต่อสูก้ บั ชะตากรรมอยูเ่ พียงล�ำพัง กลายเป็นจุดเริม่ ต้น
ให้ครอบครัวนี้ต้องพบเจอแต่โศกนาฏกรรม
พฤหัสบดีท่ี ๒๓ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
จอมโจรมเหศวร (โปรแกรมร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา)

๒๕๑๓ / ก�ำกับโดย อนุมาศ บุนนาค / สร้างโดย พลสัณห์
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๔๓ นาที

ศวร เภรี ต้องระหกระเหินหนีการตามล่าของ หมืน่ ชน
ผูล้ อบสังหาร ผูใ้ หญ่สขุ พ่อของเขา โชคชะตาพลิกผัน
ให้ศวรตัดสินใจหนีไปขอเป็นสมัครพรรคพวกของ เสือ
ฝ้าย จอมโจรชื่อกระฉ่อน แม้ในตอนแรกเขาจะเป็น
เพียงลูกไล่ภายในชุมเสือ แต่เหตุการณ์ต่าง ๆ ก็น�ำพา
ให้ศวรได้พิสูจน์ตนเองจนขึ้นเป็นมือขวาเสือฝ้ายและ
ได้รับฉายาว่า เสือมเหศวร
ศุกร์ท่ี ๒๔ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Kids Return (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๓๘ / ก�ำกับโดย Takeshi Kitano / สร้างโดย มูลนิธญิ ปี่ นุ่
ความยาว 108 นาที

เด็กหนุม่ คูห่ สู องคนได้หนั หลังให้กบั การเรียนและออก
ไปดิ้ น รนเผชิ ญ โลกภายนอก แต่ ต ่ อ มา เส้ น ทาง
มิตรภาพของทัง้ คูก่ ลับค่อย ๆ แยกขาดจากกัน คนหนึง่
เอาดีในทางชกมวยจนกลายเป็นดาวรุง่ อีกคนเข้าร่วม
แก๊งนักเลงและไต่เต้าขึน้ เป็นใหญ่ นัน่ ท�ำให้พวกเขาได้
รับรู้รสชาติที่แท้จริงของชีวิต

เสาร์ท่ี ๒๕ ตุลาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. เงิน เงิน เงิน

(โปรแกรมร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๐๘ / ก�ำกับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคล
การ / สร้างโดย ละโว้ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๙๖ นาที

หนังเพลงอมตะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องราวของ
ขุนหิรญ
ั นายทุนเงินกูห้ น้าเลือดทีต่ อ้ งผิดหวังหลังมอบ
หมายให้ อรรคพล หลานชายตัวดีน�ำสัญญาเงินกูไ้ ปไล่
ที่คนในชุมชน แต่เขากลับเลือกเข้าข้างชาวบ้าน ขุน
หิรัญจึงยื่นข้อเสนอให้หาเงินมา ๑ ล้านบาทเพื่อไถ่ที่
ชุมชนให้เป็นอิสระจากหนี้เงินกู้ อรรคพลและพรรค
พวกจึงเริ่มมหกรรมการหาเงินล้านที่แสนวุ่นวาย
อาทิตย์ท่ี ๒๖ ตุลาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Meurtrières

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย Patrick Grandperret / สนับสนุน
โดย สถาบันฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๙๘
นาที (ภาษาฝรั่งเศส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรือ่ งราวของ นินา ผูเ้ ก็บกดและรูส้ กึ ผิดจากเหตุการณ์
ที่พ่อของเธอเสียชีวิต กับ ลิซซี่ หญิงสาวอารมณ์
แปรปรวนและพยายามจะฆ่าตัวตาย ทั้งคู่ถูกส่งตัว
มายังสถาบันจิตเวชแห่งหนึ่ง ในคืนหนึ่ง ลิซซี่ ชวน
นินาหลบหนีออกมาข้างนอกเพือ่ ทีจ่ ะทาเมืองทัง้ เมือง
ให้เป็นสีแดง ร่วมกับ เมลิค แฟนหนุ่มของลิซซี่และ
ผองเพื่อนของเขา แต่เรื่องราวทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นไป
ดังที่พวกเธอคิดไว้
เวลา ๑๕.๐๐ น. โปรแกรมพิเศษ
ดูหนังกับโดม พบกับภาพยนตร์
จากการคัดสรรของ โดม สุขวงศ์
ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ และร่วม
สนทนาหลังชมภาพยนตร์
จันทร์ท่ี ๒๗ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เกิดอีกทีต้องมีเธอ (โปรแกรมเป็นเพื่อนกับผี)

๒๕๓๘ / ก�ำกับโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว / สร้างโดย บริษัท
อาร์.เอส.ฟิล์ม / ความยาว ๑๑๒ นาที

แทนและเพียง เสียชีวติ ด้วยอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ขณะ
เดินทางไปเชียงใหม่ ท�ำให้ทงั้ คูต่ อ้ งเปลีย่ นจุดมุง่ หมาย
การเดินทางไปยังประตูแห่งการเกิดใหม่ โดยต้อง
ฝ่าฟันอุปสรรรคนานัปการจากวิญญาณร้ายต่าง ๆ ใน
โลกแห่งความตาย ภายใต้เงือ่ นไขว่าต้องไปถึงทีห่ มาย
ให้ได้ภายใน ๗ วัน
วันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม
วันมรดกโสตทัศน์โลก เวียนมาถึงอีกครั้ง
ภายใต้ค�ำขวัญ
Archives at Risk: much more to do
มรดกโสตทัศน์ยังเสี่ยง : หลายสิ่งยังต้องท�ำ

๒๘

เตรียมพบกับกิจกรรมเฉลิมฉลอง
โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ร่วมกับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์
สื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ ของไทย
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็ว ๆ นี้
ที่ www.fapot.org และ
www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage

พฤหัสบดีท่ี ๓๐ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เด็กหอ (โปรแกรมเป็นเพื่อนกับผี)

๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย ทรงยศ สุขมากอนันต์ / สร้างโดย
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๕ นาที

อังคารที่ ๒๘ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
จอมคน (โปรแกรมร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา)

พุ ธที่ ๒๙ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
นางสมิงพราย (โปรแกรมร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา)

หลังจากหันหลังให้ท่าชนะไปเกือบ ๒๐ ปี เทิด โยทัย
ได้กลับมาสู่บ้านเกิดอีกครั้งพร้อมกับความจริงที่ว่า
ตอนนี้ท่าชนะกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไปเสียแล้ว
เพราะอิทธิพลมืดของ หมืน่ พันธ์ ทีค่ อยบงการชีวติ และ
ปล้นฆ่าทุกคนในท่าชนะเพื่อผลประโยชน์ตน ด้วยรัก
ในความยุติธรรม เทิดจึงขออาสาลุกขึ้นมาท้าทาย
อ�ำนาจมืดของหมื่นพันธ์

เรื่องราวของปัญจนี เด็กสาวผู้ไปกัดเด็กในหมู่บ้าน
จนเสียชีวิต เป็นเหตุให้ชาวบ้านต้องการจะเผาเธอ
เพราะคิดว่าเธอเป็นผีพรายสมิง แต่ภิกษุรูปหนึ่งได้มา
เห็นเหตุการณ์และบอกความจริงว่า เธอเพียงถูก
วิญญาณพรายสมิงเข้าสิงเท่านั้น พออายุครบยี่สิบปี
บริบูรณ์ก็สูญสิ้นไปเอง ปัญจนีและยายจึงหนีไปอยู่
พม่า วันหนึ่ง ยายของเธออยากกลับไปใช้ชีวิตช่วง
สุดท้ายทีบ่ า้ นเกิด ปัญจนีจงึ จ�ำต้องกลับมา พร้อมด้วย
ผีพรายสมิงที่ยังสิงอยู่ในตัวเธอ

๒๕๑๒ / ก�ำกับโดย จิตติน / สร้างโดย กฤษดาภาพยนตร์ /
ความยาว ๑๐๗ นาที

๒๕๐๖ / ก�ำกับโดย ส. คราประยูร / สร้างโดย นครพิงค์
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๑๓ นาที

ชาตรี เด็กชายอายุ ๑๒ ที่ถูกพ่อส่งไปเรียนที่ชลบุรี
อย่างฉุกละหุก ที่นั่น เขาได้พบกับ วิเชียร เพื่อนร่วม
ห้องทีด่ เู หมือนจะรูค้ วามลับในโรงเรียนไปเสียทุกอย่าง
เวลาผ่านไป มิตรภาพระหว่างเพือ่ นทัง้ สองก็เริม่ ก่อตัว
ขึ้น พร้อมกับความลับบางอย่างในตัววิเชียร ที่ชาตรี
ยังไม่รู้
ศุกร์ท่ี ๓๑ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิก
กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี

ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์
คลาสสิกของโลก

