จดหมายข่าวฯ ฉบับนี้ ออกมาในวาระเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ หรือ “เสด็จพระองค์ชายเล็ก”
ของวงการภาพยนตร์ไทย ผู้มีคุณูปการและสร้างสรรค์ผลงานประดับวงการ
ไว้อย่างมากมาย ส�ำหรับแฟนหนังไทยรุ่นใหม่ที่อาจไม่คุ้นเคยกับพระนามนี้
มาก่อน สามารถอ่านพระประวัติได้ในคอลัมน์หน่วยกู้หนัง รวมทั้งมาศึกษา
เรียนรู้ผลงานภาพยนตร์ของพระองค์ท่านได้ตามโปรแกรมฉายภาพยนตร์ที่
ปรากฏอยู่ท้ายเล่ม
เดือนมีนาคมและเมษายน ยังคงเป็นช่วงเวลาที่หอภาพยนตร์เต็มไป
ด้วยกิจกรรมด้านภาพยนตร์อันหลากหลาย ทั้ง MEMORY! เทศกาลมรดก
ภาพยนตร์นานาชาติ เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา ครั้งที่ ๕
เทศกาลภาพยนตร์โปรตุเกส รวมถึงกิจกรรมชั้นครูที่จะกลับมาอีกครั้ง
นอกจากการจัดกิจกรรมภายในเมืองเหล่านี้ ในปีนี้หอภาพยนตร์ยังได้ริเริ่ม
กิจกรรมที่จะออกไปสู่จังหวัดต่าง ๆ มากขึ้น โดยมีรถโรงหนังซึ่งเริ่มต้นออก
เดินทางอย่างเป็นทางการแล้วเป็นแกนหลัก นอกจากนี้ยังมีโครงการเติม
หนังสือให้ห้องสมุด รวมทั้งคอร์สอบรมพื้นฐานการอนุรักษ์ภาพยนตร์และ
สื่อโสตทัศน์ ส�ำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะเป็นส่วนน�ำพา
ภารกิจต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ออกไปให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
หากผูอ้ า่ นท่านใดมีขอ้ คิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรมและการบริการต่าง ๆ
ของหอภาพยนตร์ สามารถแจ้งมาได้ที่ช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ทั้งโทรศัพท์
ไปรษณีย์ หรือในโลกออนไลน์ เรายินดีที่จะน�ำค�ำแนะน�ำอันเป็นประโยชน์
ของท่านมาปรับปรุงการท�ำงานของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภาพปก พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
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สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

หน่วยกู้หนัง

โดย มานัสศักดิ์ ดอกไม้

เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ หน่วยกู้หนังได้เดินทางไปรับ
ฟิล์มภาพยนตร์ (หนังบ้าน) ย่านเยาวราช จึงจอดรถหน่วยกู้หนัง
ที่โรงภาพยนตร์สิริรามา ซึ่งปัจจุบันได้ถูกทุบทิ้งกลายสภาพเป็น
ลานจอดรถไปแล้ว และบริเวณนั้นมีร้านขายหนังสือมือสองอยู่
ร้านหนึ่ง หน่วยกู้หนังอดใจไม่ไหวจึงแวะเข้าไปดู ภายในร้านมี
หนังสือวางขายหลากหลายทุกแนว แต่ตาและใจไปสะดุดพร้อม
กันที่หนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่า “ไปเมืองนอก” พระนิพนธ์ของ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ หรือ พระองค์
ชายเล็ก บรรยายชีวิตของนักเรียนไทยในต่างแดน อ่านแล้ว
เพลิน ชอบส�ำนวนการบรรยาย
เป็นสารคดีกึ่งนิยาย จึงออกตาม
หาผลงานเล่มอืน่ ๆ ของพระองค์
ท่าน ซึง่ หน่วยกูห้ นังได้พบหนังสือ
อีกสองเล่มคือ แหวนทองเหลือง
และ ตะวันจวนสิ้นแสง ถึงตรงนี้
เริม่ สนุกแล้ว จึงมุง่ ตรงไปห้องสมุด
และโสตทัศนสถานเชิด ทรงศรี
เพื่อหาข้อมูลในด้านอื่น ๆ เพิ่ม
เติม

เพียงหน่วยกู้หนังเริ่มต้นออกหาข้อมูลของพระองค์ชายเล็ก ก็
พบว่าทรงมีผลงานด้านอื่น ๆ ที่น่าสนใจนอกเหนือไปจากภาพยนตร์ เช่น
การเขียนหนังสือ การเขียนบทละครโทรทัศน์และละครเวที ยิ่งอ่าน ยิ่ง
สนุกก็ยิ่งอยากเขียนถึง และเมื่อจะเขียนถึงก็เกิดอาการเกร็งเรื่องค�ำ
ราชาศัพท์ทจี่ ะใช้ผดิ ใช้ถกู แต่เมือ่ อ่านพระประวัตพิ ระองค์ชายเล็กจนจบ
ก็พบแต่พระเมตตาที่มีต่อคนรอบข้าง ท�ำให้หน่วยกู้หนังค่อยเบาใจ
คลายความกังวลลงและมีก�ำลังใจในการเขียนจดหมายข่าวฉบับนี้ เพื่อ
เฉลิมฉลองในโอกาสทีป่ พี .ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีประสูตคิ รบ ๑๐๐ ปีของพระองค์
พระประวัติโดยย่อของ
พลโท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
หรือ พระองค์ชายเล็ก

ประสูติ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๕๘ ขณะพระสงฆ์ก�ำลัง
สวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พระบิดาคือ สมเด็จเจ้าฟ้ายุคล
ฑิฆมั พร กรมหลวงลพบุรรี าเมศวร์ และพระมารดาคือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเขตรมงคล มีพระเชษฐา ๒ พระองค์ คือ พลตรี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล (ผู้ก�ำกับภาพยนตร์แห่ง
วังอัศวิน) และ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร
พระบิดาโปรดให้เข้าเรียนในโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
จนกระทั่งพระบิดาทรงย้ายกลับจังหวัดพระนคร จึงได้เข้าศึกษาต่อที่
โรงเรียนวัดเทพศิรนิ ทร์ จากนัน้ ได้เดินทางไปศึกษาต่อทีส่ หราชอาณาจักร

๑

ณ มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม
ในหนังสือที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพพระองค์ชายเล็ก ได้
ปรากฏข้อเขียนของพระองค์ชายเล็กทีท่ รงเล่าเรือ่ งก่อนจะเสด็จกลับเมือง
ไทย ไว้ว่า
“ในชีวิตคนเราแต่ละคน ย่อมมีความต้องการสับสนอลหม่าน
อยู่ด้วยกันหลายชนิด แต่ภายในส่วนลึกของดวงใจของแต่ละคนย่อมจะ
ต้องมีจุดหนึ่งที่เราต้องการให้มันส�ำเร็จลุล่วงไปให้ถึง จุดหมายปลายทาง
ให้จงได้ นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้กราบลง ณ เบื้องพระบาท พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ก่อนจะเดินทางกลับประเทศในพุทธศักราช ๒๔๗๙
และกราบทูลตอบค�ำที่ได้ทรงถาม “กลับไปเมืองไทยจะท�ำอะไร?” ด้วย
ค�ำว่า “ข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าจะท�ำภาพยนตร์” และได้รับพระกระแส
รับสั่งเตือนใจว่า “มันยากนะ” ด้วยทรงเล็งเห็นว่าการภาพยนตร์นั้นเป็น
ของใหม่ ยากจะท�ำให้คนเชื่อถือได้”

รายการภาพยนตร์ของละโว้ภาพยนตร์ ที่หอภาพยนตร์ได้
รับมอบจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
• ฟิล์มเนกาตีฟ ๓๕ มม.
• ฟิล์มเนกาตีฟ ๓๕ มม.
• ฟิล์มเนกาตีฟ ๓๕ มม.
• ฟิล์มเนกาตีฟ ๓๕ มม.
• ฟิล์มเนกาตีฟ ๓๕ มม.
• ฟิล์มเนกาตีฟ ๓๕ มม.
• ฟิล์มโพสิตีฟ ๓๕ มม.
• ฟิล์มเนกาตีฟ ๓๕ มม.
• ฟิล์มเนกาตีฟ ๓๕ มม.
• ฟิล์มเนกาตีฟ ๓๕ มม.
• ฟิล์มเนกาตีฟ ๓๕ มม.
• ฟิล์มเนกาตีฟ ๓๕ มม.
• ฟิล์มเนกาตีฟ ๓๕ มม.
• ฟิล์มเนกาตีฟ ๓๕ มม.
• ฟิล์มเนกาตีฟ ๓๕ มม.
• ฟิล์มโพสิตีฟ ๑๖ มม.
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เรื่อง เชลยศักดิ์ (๒๕๐๒)
เรื่อง เงิน เงิน เงิน (๒๕๐๘)
เรื่อง ทรชนคนสวย (๒๕๑๐)
เรื่อง อีแตน (๒๕๑๑)
เรื่อง เกาะสวาท หาดสวรรค์ (๒๕๑๒)
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เรื่อง วิวาห์พาฝัน (๒๕๑๔)
เรื่อง มันมากับความมืด (๒๕๑๔)
เรื่อง เพชรตาแมว (๒๕๑๕)
เรื่อง บุหงาหน้าฝน (๒๕๑๕)
เรื่อง ไอ้แกละเพื่อนรัก (๒๕๑๕)
เรื่อง เขาชื่อกานต์ (๒๕๑๖)
เรื่อง แหวนทองเหลือง (๒๕๑๖)
เรื่อง น้องเมีย (๒๕๒๑)

เมื่อกลับมาถึงเมืองไทย ทรงรับราชการทหารครั้งแรกที่กรม
ยุทธโยธาทหารบก ปี ๒๔๘๑ และปี ๒๔๙๓ ได้เป็นเจ้าหน้าที่ถ่าย
ภาพยนตร์ ก องการภาพ กรมการทหารสื่ อ สาร ท�ำการร่ ว มรบกั บ
สหประชาชาติ ในสงครามเกาหลี
ขณะรับราชการทหาร พระองค์ท่านยังไม่ทิ้งความตั้งใจ จึงทรง
ก่อตั้งบริษัทละโว้ภาพยนตร์ และได้ผลิตภาพยนตร์ โดยมีผลงานที่เด่น ๆ
หลายเรื่อง ได้แก่ นางทาษ (๒๕๐๕), เงิน เงิน เงิน (๒๕๐๘), อีแตน
(๒๕๑๑), เกาะสวาทหาดสวรรค์ (๒๕๑๒) และ แม่นาคพระนคร (๒๕๑๓)
เป็นต้น
พระองค์ชายเล็ก ทรงได้รับรางวัลพิเศษ “ดาราทอง” เนื่องใน
งานภาพยนตร์แห่งชาติรางวัลพระสุรสั วดี ครัง้ ที่ ๑๖ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๓๕
และ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะศิลปินแห่งชาติ (ละครและ
ภาพยนตร์) ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๓๙
พระองค์ชายเล็กสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑
สิริรวมพระชันษา ๘๓ ปี
พระองค์ชายเล็กกับภาพยนตร์

ในหนังสือทีร่ ะลึกงานพระราชทานเพลิงศพของพระองค์ชายเล็ก
ท่านหญิงมาลินมี งคล อมาตยกุล ธิดาของพระองค์ทา่ น ได้เขียนเรือ่ ง “ตาม
พ่อไปดูถ่ายหนัง” เป็นเรื่องประสบการณ์ความทรงจ�ำของท่านหญิง เมื่อ

ครั้งตามท่านพ่อไปถ่ายหนัง ซึ่งได้แบ่งช่วงเวลาการท�ำงานของพระองค์ชายเล็กไว้ ๓ ช่วง
เวลาดังนี้
ช่วงเวลาแรก “ตามพ่อไปดูถ่ายหนัง” เป็นยุคที่ พระองค์ชายเล็ก ทรงเริ่มต้นการ
ท�ำหนังใหม่ ๆ นักแสดงยังใช้คนใกล้ชิดมาเล่นให้ เช่น ในหนังเรื่อง หนามยอกหนามบ่ง
(๒๔๘๓) ก็ให้มหาดเล็กในวัง ชื่อนายโปร่ง แสงโสภณ มาเล่นเป็นพระเอก แต่พอเกิด
สงครามโลกครั้งที่ ๒ จึงหยุดการท�ำหนังและได้เสด็จไปศึกษาภาพยนตร์เพิ่มเติมที่บริษัท
ภาพยนตร์ชื่อดัง Twenty Century Fox Studio ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ช่วงเวลาที่สอง “เริ่มท�ำหนังอีกครั้ง” เล่าถึงตอนที่พระองค์ชายเล็ก ได้น�ำเทคนิค
ภาพยนตร์ทไี่ ด้รำ�่ เรียนจากเมืองนอกกลับมาใช้ในหนัง เช่น ภาพเชิงซ้อน (การท�ำให้นกั แสดง
คนเดียวกลายเป็นมีสองคน) ซึ่งสอดคล้องกับ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ที่ทรงเขียนเรื่อง
เทคนิคภาพยนตร์ของพระองค์ชายเล็กไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน ดังนี้
“ในเรื่องการท�ำหนังแล้ว พ่อจะน�ำหน้าผู้สร้างคนอื่นๆ สมัยผมยังเป็นตัวเท่าเมี่ยง
พ่อท�ำหนังเรื่อง “อมตาเทวี” (๒๔๙๒) ผมนั่งมองดูการท�ำเอฟเฟ็คต่างๆ ด้วยความทึ่ง พ่อ
สามารถเอาคนลงไปว่ายในกะละมังได้ สามารถเอามีดมาแทงท้องคนในฉากบูชายันต์ เห็น
มีดปักเข้าไปในท้องเปลือยเปล่าจนมิดด้าม โดยไม่มีการตัดไปภาพอื่น เห็นพ่อท�ำภูเขาไฟ
ระเบิด วิหารถล่ม เมืองทลาย พายุใต้ฝุ่นพัดกระหน�่ำ ผีดิบคืนชีพ หญิงสาวกลายร่างเป็นคน
แก่ตายซาก ฯลฯ”
ช่วงเวลาที่สาม “ยุคหนัง ๓๕ มม.” เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ชายเล็กประสบความ
ส�ำเร็จสูดสุด ได้ทั้งเงินและกล่อง ตัวอย่างเช่น นางทาษ น�ำแสดงโดย วิไลวรรณ วัฒนพานิช
เป็นหนังพระองค์ชายเล็กทีส่ ง่ เข้าประกวดเทศกาลหนังกรุงเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมนี นับว่า
เป็นหนังไทยในเวทีระดับโลกเป็นเรื่องแรก ๆ
ส่วนหนังเรื่อง เงิน เงิน เงิน น�ำแสดงโดยดาราคู่ขวัญ มิตร-เพชรา เป็นหนังเพลง
มีดาราล้นจอ ดูง่ายและสนุก เข้าถึงคนทั่วไป จนท�ำให้คนดูแน่นทุกรอบ จองตั๋วกันล่วงหน้า
เป็นอาทิตย์ และเป็นภาพยนตร์ไทยที่ท�ำสถิติรายได้สูงสุดในขณะนั้น
พระองค์ชายเล็กกับพระเมตตาต่อวงการภาพยนตร์

หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา พระชายาของพระองค์ชายเล็ก และผู้อ�ำนวยการสร้าง
ภาพยนตร์ของละโว้ภาพยนตร์ ได้เขียนบรรยายถึงพระเมตตาของพระองค์ชายเล็กที่มีต่อ
คนในวงการภาพยนตร์ ไว้ในหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพว่า
“เสด็จท่านท�ำภาพยนตร์ เพื่อจะให้ลบค�ำว่าเต้นกินร�ำกิน แสดงให้เห็นว่าเจ้านาย
ยังมาท�ำภาพยนตร์ไม่ใช่ของเลวหรือต�ำ่ ช้าอะไร เสด็จท่านให้กำ� ลังใจกับผูส้ ร้างภาพยนตร์ทกุ
คน ให้ท�ำไปเถอะ ท่านยินดีช่วยทุกอย่าง แม้แต่หนังละโว้จะฉายแล้ว แต่ไปฉายพร้อมกับนัก
สร้างคนอืน่ เขามาขอประทาน อย่าพึง่ ออกฉายเลย ถ้าออกฉายของเขาจะแย่ เสด็จท่านยอม
เลือ่ นโปรแกรมไป ต้องไปเจอกับหนังเจมส์บอนส์ ๐๐๗ เสมอ เพราะเสด็จท่านไม่คดิ เรือ่ งเงิน
ทองอะไร ยินดีจะช่วยพวกท�ำหนัง”

กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา

๑๐๐ ปีประสูติ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
“เสด็จพระองค์ชายเล็ก” ของวงการหนังไทย

วันเสาร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอเชิญแฟนหนังไทยมาร่วมร�ำลึกถึงผลงาน
และคุณูปการของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการที่มีต่อวงการภาพยนตร์
ไทย ในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา ๑๐๐ ปีประสูติ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ “เสด็จ
พระองค์ชายเล็ก” ของวงการหนังไทย เปิดงานด้วยการฉายภาพยนตร์เรื่อง อีแตน
(๒๕๑๑) ตัง้ แต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ไม่เสียค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมงานแต่อย่างใด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ – ๑๔ ต่อ ๑๑๑

บทพระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
ที่ใช้ประกอบในภาพยนตร์ไทย
ภาพยนตร์เรื่อง เงิน เงิน เงิน (๒๕๐๘)
๑. เพลงฝัน - สวลี ผกาพันธุ์ ขับร้อง
ค�ำร้อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
ท�ำนอง สง่า อารัมภีร
๒. เพลงน่าน้อยใจ - สุเทพ วงศ์ก�ำแหง-ร�ำเพย อนัคฆมนตรี
ค�ำร้อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
ท�ำนอง สง่า อารัมภีร
ภาพยนตร์เรื่อง เกาะสวาทหาดสวรรค์ (๒๕๑๑)
๑. ผมอาจรักคนตั้งร้อย - สมบัติ เมทะนี-อรัญญา นามวงศ์
ค�ำร้อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
ท�ำนอง สง่า อารัมภีร
๒. เอากับมัน - ร้องหมู่
ค�ำร้อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
ท�ำนอง สง่า อารัมภีร
๓.หากเรารักกัน - ศรีสละ ทองธารา-รุจ รณภพ
ค�ำร้อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
ท�ำนอง สง่า อารัมภีร

ภาพยนตร์เรื่อง วิวาห์พาฝัน (๒๕๑๔)
๑.พรรณารัก - จุรี โอศิริ

ค�ำร้อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
ท�ำนอง สง่า อารัมภีร
๒. ๑๒ ชาติรับประทาน - สมบัติ เมทะนี
ค�ำร้อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ สุรพล โทณะวณิก
ท�ำนอง เพลงไทยเดิม

นอกจากนี้ พระเมตตาของพระองค์
ท่าน ยังเผื่อแผ่มาที่วงการอนุรักษ์ภาพยนตร์
ไทยอีกด้วย ดังบันทึกในหนังสือปูม ๒๕ ปีหอ
ภาพยนตร์ ดังนี้
“๒๑ มีนาคม ๒๕๓๔ พระเจ้าวรวงศ์
เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ประทานภาพยนตร์และอุปกรณ์การถ่ายท�ำ
ภาพยนตร์ของละโว้ภาพยนตร์ แก่หอภาพยนตร์ ที่วังละโว้ ซอย 30 A ถนนสุขุมวิท
ทรงเมตตาเลี้ยงข้าวแช่ชาววังด้วย”
และ “๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ บริษทั แรงค์ ออร์กาไนเซชัน่ ประเทศอังกฤษ
ส่งหนังสือแจ้งมาว่า บริษัทได้เก็บรักษาเนกาติฟภาพยนตร์ไทยไว้จ�ำนวนหนึ่ง ยินดี
ส่งคืนประเทศไทยในฐานะเจ้าของฟิล์ม หอภาพยนตร์แห่งชาติจึงติดต่อขอรับกลับ
มาทั้งหมด พบว่าเป็นภาพยนตร์ของหนุมานภาพยนตร์ และบริษัทละโว้ภาพยนตร์
ซึ่งส่งเนกาติฟไปใช้บริการที่แล็บนี้ ระหว่างปี ๒๔๙๗–๒๕๑๐ นับว่าเป็นการค้นพบ
เนกาติฟหนังไทยที่ส�ำคัญและน่ายินดีครั้งหนึ่ง”
ปัจจุบัน อุปกรณ์ไฟที่ใช้ในการถ่ายท�ำที่พระองค์ชายเล็กได้ประทานไว้ได้
ถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ให้ผู้เยี่ยมชมได้เห็น ซึ่งมีจุดเด่นที่สะดุดตา
คือความใหญ่ และตราพระปรางค์สามยอด อันเป็นตราสัญลักษณ์ของวังละโว้อยูบ่ น
อุปกรณ์ เช่นเดียวกับ ภาพยนตร์ทหี่ อภาพยนตร์ได้เก็บรักษาอย่างดี ได้เป็นหลักฐาน
ล�้ำค่าในวันนี้ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาผลงาน มุมมอง วิธีคิด ผ่านฟิล์มภาพยนตร์ และ
ได้เห็นความตั้งใจจริงที่จะยกระดับการสร้างภาพยนตร์ไทยให้ได้มาตรฐาน

ศิลปินแห่งชาติ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอแสดงความยินดี กับ สะอาด เปีย่ มพงศ์สานต์ (ดาวดวงที่ ๑๑๗ แห่งลานดารา) ภัทราวดี มีชูธน (ดาวดวงที่ ๑๔๐ แห่ง
ลานดารา) ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล (บุตรี อ.ปรีดี พนมยงค์ ผู้อ�ำนวยการ
สร้างภาพยนตร์เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก ซึ่งเคยให้เกียรติมาบรรเลงเปียโนที่
หอภาพยนตร์ในงานฉลองครบรอบ ๗๐ ปี พระเจ้าช้างเผือก และมอบฟิล์ม
ตลอดจนสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกให้หอภาพยนตร์
อนุรักษ์) และนิจ หิญชีระนันท์ (สถาปนิกอาวุโสผู้มอบหนังบ้านกรุใหญ่ให้แก่
หอภาพยนตร์ และยังให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในงานวันหนังบ้านปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ทีผ่ า่ นมา) รวมทัง้ ศิลปินทุกท่าน ทีไ่ ด้สร้างคุณปู การแก่วงการศิลปะของไทย และ
ได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจ�ำปีนี้ ขอแสดงความยินดี
กับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์

ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
(ละครเวทีและภาพยนตร์)

ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล

นิจ หิญชีระนันท์

ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
(ดนตรีสากล)

๔

ภัทราวดี มีชูธน

ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
(โทรทัศน์และภาพยนตร์)

ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์
(การออกแบบผังเมือง)

กิจกรรม

กิจกรรมเดือนธันวาคม
๒๕๕๗

๒๘ ธันวาคม

หอภาพยนตร์จัดกิจกรรม “๑๑๙ ปี วัน
ก�ำเนิดภาพยนตร์โลก” ด้วยการเปิดนิทรรศการชุด
ใหม่ Grand Café & Salon Indien ณ เมืองมายา
โดยจัดการแสดงและจ�ำลองบรรยากาศเหตุการณ์ใน
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ ที่ภาพยนตร์ได้ถือ
ก�ำเนิดขึ้นครั้งแรกของโลก ณ ห้อง Salon Indien
ใต้ถุนร้านกาแฟ Grand Café ในกรุงปารีส เมื่อ
อองตวน ลูมิแอร์ น�ำประดิษฐกรรมซีเนมาโตกราฟ
ที่หลุยส์และออกุสต์
ลู ก ชายของเขาได้
ประดิษฐ์ขนึ้ ออกฉาย
ขึ้ น จอเก็ บ ค่ า ดู จ าก
สาธารณชนก่อนใคร
เป็นรายแรก ซึ่ง ถื อ
ว่ า เป็ น “วันก�ำเนิด
ภาพยนตร์ของโลก”
อย่างเป็นทางการ

กิจกรรมเดือนมกราคม
๒๕๕๘

๗ มกราคม

หอภาพยนตร์น�ำรถโรงหนังไปมอบความ
สุขเนือ่ งในวันเด็ก ให้แก่เด็กพิการทีส่ ถานสงเคราะห์
เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ดหรือบ้านนนทภูมิ
จั ง หวั ด นนทบุ รี โดยน�ำภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั น
โดราเอมอน เพื่อนกันตลอดไป มาจัดฉายในรูปแบบ
สามมิติ สร้างความประทับใจแก่นอ้ ง ๆ บ้านนนทภูมิ
โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงโรงภาพยนตร์ เนื่องจากอุปสรรคทางด้านร่างกาย

๒–๔ มกราคม

หอภาพยนตร์เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่
ด้วยการเปิดรถโรงหนังให้ผู้สนใจได้รับฟังความ
เป็นมาและเทคโนโลยีของรถโรงหนัง พร้อมจัด
ฉายชมภาพยนตร์แอนิเมชันสั้นยอดเยี่ยม รางวัล
ออสการ์ เรื่อง The Fantastic Flying Books
of Mr.Morris Lessmore ในรถโรงหนัง ณ
บริเวณด้านหลังโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๐ มกราคม

หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โดยเปิดรั้วสเลทยักษ์ต้อนรับเยาวชนที่มาร่วมรับชม
หลากหลายภาพยนตร์สนั้ ผลงานของเยาวชนจากทัว่
ประเทศ เล่นเกมชิงรางวัลจ�ำนวนมาก และเปิดโลก
ความรู้ทางภาพยนตร์ที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
นอกจากนี้ หอภาพยนตร์ยงั ได้น�ำรถโรงหนัง
ไปมอบความสุขแก่น้อง ๆ เยาวชนที่ท�ำเนียบรัฐบาล
โดยได้ จั ด ฉายภาพยนตร์ พ ระราชด�ำรั ส พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในปีเด็กสากล พุทธศักราช ๒๕๒๒ ภาพเหตุการณ์วนั เด็กในอดีต และวีดทิ ศั น์
แอนิเมชันแนะน�ำรถโรงหนัง

๓๑ ธันวาคม

หอภาพยนตร์จัดกิจกรรม “ดูหนังข้ามปี”
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้แก่แฟน ๆ ภาพยนตร์ที่
เข้ า มาชมกั น อย่ า งเนื อ งแน่ น โดยมี ก ารจั ด ฉาย
ภาพยนตร์เรื่อง Love Syndrome รักโง่ ๆ, Unforgiven, Limelight, The Secret Life of Walter
Mitty และมีกิจกรรมลุ้นโชคปีใหม่ เปิดพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทยรอบดึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าชม
ก่อนจะท�ำบุญตักบาตรร่วมกันในเช้าวันปีใหม่ ๒๕๕๘

๖

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๓ ธันวาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง
(๒๕๑๓) แก่ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลพุทธมณฑล
๒๖ ธันวาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เพชรตัดเพชร
(๒๕๐๙) แก่ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลวัดสุวรรณ
๑๖ มกราคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง
(๒๕๑๓) แก่ชมรมผูส้ งู อายุผเู้ ฒ่าสามัคคี โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลดอนแฝก

๒๐ มกราคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง แฟนฉัน
(๒๕๔๖) แก่ชมรมผูส้ งู อายุศนู ย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
๒๓ มกราคม จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง ลูกสาวก�ำนัน
(๒๕๒๔) แก่ชมรมผู้สูงอายุบ้านสาลวัน
๒๗ มกราคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เรือนแพ
(๒๕๐๔) แก่ชมรมผูส้ งู อายุ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึน้
สวรรค์
๒๙ มกราคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ทองพูน
โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น (๒๕๒๐) แก่ชมรมผู้สูงอายุ
ร่วมเกื้อ หมู่บ้านร่วมเกื้อ
๓๐ มกราคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อินทรีทอง
(๒๕๑๓) แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต�ำบลบางเลน

๒๒ มกราคม

สัณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อ�ำนวยการ
หอภาพยนตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการและงานแถลงข่าวในวาระครบรอบ ๑๐ ปี
แห่ ง การก่ อ ตั้ ง ส�ำนั ก งานอุ ท ยานการเรี ย นรู ้
(Thailand Knowledge Park:TK Park) ณ
อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น ๘
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

๑๒ มกราคม

ส�ำนักคุมประพฤติจังหวัดนครปฐมน�ำผู้ถูก
คุมความประพฤติและผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดที่พักอาศัยในเขตพื้นที่อ�ำเภอพุทธมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียง มาชมภาพยนตร์เรื่อง
ผี เ สื้ อ ดอกไม้ (๒๕๒๘) และพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา รวมทั้งเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
หอภาพยนตร์ ในกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
การใช้ภาพยนตร์บ�ำบัด” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ
พัฒนาและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำความผิดในชุมชน

๑๓ มกราคม

สถาบันกัลยาณ์นครินทร์ กรมสุขภาพจิต
ร่ ว มมื อ กั บ หอภาพยนตร์ ริ เ ริ่ ม จั ด กิ จ กรรมฉาย
ภาพยนตร์บ�ำบัดส�ำหรับผูม้ ภี าวะซึมเศร้า เพือ่ กระตุน้
ให้เกิดพลังในตนเอง และให้สามารถอยูร่ ว่ มกับชุมชน
ได้อย่างมีความสุข โดยจะจัดฉายภาพยนตร์ต่อเนื่อง
ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๐ เรื่อง
พร้อมพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในโรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา เริ่มต้นวันแรกด้วยภาพยนตร์ไทยเรื่อง
สวรรค์ มื ด (๒๕๐๑) ผลงานการก�ำกั บ ของรั ต น์
เปสตันยี

สถาบันและหน่วยงานเข้าเยี่ยมชม
๑๙ มกราคม นักศึกษาจากชมรม film society
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒๘ มกราคม คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนป่า
พะยอมพิทยาคม
๓๐ มกราคม อาจารย์และนักศึกษาจากคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๓๑ มกราคม

หอภาพยนตร์ได้
รับเกียรติจาก ดวงดาว
จารุ จิ น ดา นั ก แสดง
มากฝี มื อ แห่ ง วงการ
ภาพยนตร์ไทย มาร่วม
ประทับรอยมือรอยเท้า
เป็นดาวดวงที่ ๑๕๖ บน
ลานดารา โดยเริ่มด้วย
การจัดฉายภาพยนตร์ผลงานการแสดงของดวงดาว
เรื่อง “ตลาดพรหมจารีย์” (๒๕๑๖) หนึ่งในภาพยนตร์
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ
ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ก่อนจะมาร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์
การท�ำงานในวงการภาพยนตร์ภายในโรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา

๒๔ มกราคม

หอภาพยนตร์จดั กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา
ในหัวข้อ “หนังครูสู่การปฏิรูปการศึกษา” ซึ่งได้รับ
เกียรติจาก ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ซึง่ เป็นหนึง่ ในคณะผูจ้ ดั ท�ำ “ยุทธศาสตร์
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ เ กิ ด ความรั บ
ผิดชอบ” มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑ กุมภาพันธ์

หอภาพยนตร์ได้น�ำภาพยนตร์ไทยอมตะ
ทรงคุณค่าเรื่อง แหวนทองเหลือง (๒๕๑๖) ที่ก�ำกับ
การแสดงโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสร
มงคลการ ไปจัดฉายภายในงานมอบรางวัลประกวด
บทวิจารณ์ภาพยนตร์ครั้งที่ ๓ โดยมีการแนะน�ำ
ภาพยนตร์จากนักวิชาการของหอภาพยนตร์ ณ หอ
ประชุมพูนศุข พนมยงค์ สถาบันปรีดี พนมยงค์

สถาบันและหน่วยงานเข้าเยี่ยมชม
๖ กุมภาพันธ์ อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาสื่อ
ดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
๘ กุมภาพันธ์ อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑๐ กุมภาพันธ์ อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัย
เทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
๑๗ กุมภาพันธ์ อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัย
เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๕ กุมภาพันธ์

หอภาพยนตร์ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้
ทีเค พาร์ค จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ข้างหลังภาพ
(๒๕๔๔) ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ๑ อุทยานการเรียนรู้
ทีเค พาร์ค

๙ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง เรือนแพ (๒๕๐๔)
แก่ชมรมผู้สูงอายุวัดมะเกลือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�ำบลคลองโยง 2
๑๓ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง แผลเก่า (๒๕๒๐)
แก่ชมรมผูส้ งู อายุ องค์การบริหารส่วนต�ำบลลานตากฟ้า
๑๖ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง
(๒๕๑๓) แก่ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศาลายา

๗

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

โดย รินนา คล้ายคลึง

เทศกาลภาพยนตร์สั้น

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

CLERMONT-FERRAND SHORT FILM FESTIVAL
2015 หรือเทศกาลภาพยนตร์สั้นแคลร์มองต์-แฟร์รองด์ ครั้งที่
๓๗ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ถึง ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ เมืองแคลร์มองต์-แฟร์รองด์ เมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ปุยเดอโดม แคว้นโอแวร์ญ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ
ฝรั่งเศส เทศกาลนี้นับเป็นเทศกาลภาพยนตร์สั้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
แห่งหนึง่ ของโลก วัดได้จากการทีม่ ผี ชู้ มเข้าร่วมเทศกาลร่วมแสน
คนในหลายปีทผี่ า่ นมา แม้ชว่ งเวลาทีจ่ ดั เทศกาลจะเป็นฤดูหนาว
ของทวีปยุโรป ซึ่งอุณหภูมิต�่ำจนติดลบ แต่ผู้คนต่างก็พร้อมใจ
มาต่อแถวชมภาพยนตร์กันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ตั้งแต่เด็กตัว
เล็ก ๆ ไปจนถึงผู้สูงอายุ ยิ่งโปรแกรมไหนได้รับความสนใจมาก
เป็นพิเศษ ยิ่งต้องรีบมาจับจองที่นั่งกันก่อนเป็นชั่วโมง
ปีนี้มีการฉายหนังมากกว่า ๓๐ โปรแกรม ๑๕ โรงฉาย ซึ่งแต่ละโรง
นั้นได้กระจายกันตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วเมือง เช่น ศูนย์วัฒนธรรม ห้อง
บรรยายในมหาวิทยาลัย โรงภาพยนตร์ในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น นอกจาก
โปรแกรมหลักที่เป็นการประกวด ๓ สาย คือ โปรแกรมประกวดหนังต่าง
ประเทศ โปรแกรมประกวดหนังทดลอง และโปรแกรมประกวดหนังฝรั่งเศส
ยังมีโปรแกรมอื่นที่มีความหลากหลาย สามารถเลือกดูได้ทุกเพศทุกวัย อาทิ
โปรแกรมส�ำหรับเด็กเล็ก โปรแกรมส�ำหรับเด็กนักเรียน โปรแกรมหนังสั้นที่
ท�ำในภูมิภาค หนังสั้นจากแอฟริกา เป็นต้น และที่พิเศษในปีนี้ซึ่งเป็นวาระ
ครบ ๑๐๐ ปีของการแข่งขันจักรยานตูร์เดอฟรองซ์ (Tour de France) ก็มี
โปรแกรมหนังสั้นเกี่ยวกับจักรยาน พร้อมทั้งมีนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับ
จักรยานของฝรั่งเศสตั้งแต่ยุคแรก ๆ จนถึงปัจจุบันให้ได้ชมกันอีกด้วย

๘

จิรัศยา วงษ์สุทิน (กลาง)
ตัวแทนหนึ่งเดียวของไทยในเทศกาล

ส�ำหรับหนังสัน้ ของไทย ปีนภี้ าพยนตร์สนั้ เรือ่ ง วันนัน้ ของเดือน
ซึ่งเพิ่งคว้ารางวัลชนะเลิศรางวัลช้างเผือก จากเทศกาลภาพยนตร์สั้น
ครั้งที่ ๑๘ ซึ่งจัดโดยหอภาพยนตร์และมูลนิธิหนังไทย เมื่อปีที่แล้วไป
หมาด ๆ เรื่องราวความสัมพันธ์ของเด็กสาวสองคนในวัยมัธยม ก�ำกับ
โดย จิ รั ศ ยา วงษ์ สุ ทิ น เป็นตัว แทนภาพยนตร์ไ ทยเพีย งหนึ่งเดียว
ท่ า มกลางภาพยนตร์ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ ป ระกวดในสายหนั ง
ต่างประเทศทั้งหมด ๗๗ เรื่อง จากที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ๕,๙๓๐ เรื่อง
ภาพยนตร์เรือ่ งนีไ้ ด้รบั ความสนใจจากผูค้ นในเทศกาลไม่นอ้ ย โดยสังเกต
จากช่วง Expresso ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดให้สื่อมวลชนหรือผู้ที่สนใจใน
ภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ มีโอกาสซักถามพูดคุยกับผู้ก�ำกับโดยตรง ค�ำถาม
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ บทสนทนาของตัวละคร เพศ ใน
มุมมองของสังคมไทย นอกจากนีย้ งั มีหนังสือพิมพ์ฝรัง่ เศส L’Humanité
เขียนถึงหนังเรื่องนี้อีกด้วย
ในงานนี้ ทีมงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นจากหอภาพยนตร์และ
มูลนิธิหนังไทยได้มีโอกาสมาเปิดบูธที่ Short Film Market โดยการ

สนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม ซึง่ ปีนเี้ ป็นการจัดครัง้ ที่ ๓๐ โดยมีทงั้ หมด
กว่า ๔๐ บูธ จากนานาประเทศ นับว่าเป็นตลาดหนังสั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เป็นแหล่งส่งเสริม แลกเปลี่ยน ซื้อขายหนังสั้นทั่วโลก ครั้งนี้พวกเราตั้งใจ
มาเปิดรับหนังสั้นเพื่อเข้าประกวดในเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๑๙ ที่
ก�ำลังมาถึงในไม่ช้า รวมทั้งได้ถือโอกาสน�ำหนังสั้นของไทยที่น่าสนใจในปี
ที่ผ่านมาเข้าร่วมโปรโมทอีกด้วย
ในวันสุดท้ายของเทศกาล ซึ่งเป็นวันประกาศผลรางวัลในสาขา
ต่าง ๆ ส�ำหรับการตัดสินสาขาหนังต่างประเทศ กรรมการถึงกับบอกว่า
ใช้เวลาตัดสินร่วมกันนานนับ ๑๑ ชั่วโมง เพื่อให้ได้ผลอย่างเป็นทางการ
โดยภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัล Grand Prix ในปีนี้ ได้แก่ Hole ผลงานของ
Martin Edralin ผู้ก�ำกับจากประเทศแคนาดา เรื่องราวของชายพิการวัย
กลางคนผู้แสวงหาความสุขทางเพศ รางวัล Special Jury Prize ได้แก่
Minsu Kim In Wonderland ผลงานของ Chan-yang-Shim ผูก้ �ำกับจาก
ประเทศเกาหลีใต้ เรื่องราวของชายผู้ซึ่งกลับมายังประเทศเกาหลีใต้ หลัง
จากหายไปกว่า ๑๓ ปี ท�ำให้เขาได้พบกับความน่าสะพรึงกลัวอย่างทีไ่ ม่เคย
เจอมาก่อนส่วนรางวัล Special Jury Mention ซึ่งเป็นหนังที่มีความ
โดดเด่นและกรรมการอยากจะเอ่ยถึง มี ๔ เรื่องด้วยกัน ได้แก่ The
Beaten Path จากประเทศอิ น เดี ย , Démontable จากประเทศ
เนเธอร์แลนด์, That Day of the Month (วันนั้นของเดือน) จาก
ประเทศไทย และ Père จากประเทศฝรั่งเศส แม้ว่าในปีนี้หนังสั้นไทยจะ
ไม่ได้คว้ารางวัลใหญ่กลับบ้าน แต่การได้รับรางวัลภาพยนตร์ ๑ ใน ๔ เรื่อง
ที่ได้รับการกล่าวถึงจากกรรมการ จากที่เข้าฉายทั้งหมด ๗๗ เรื่อง ถือเป็น
เรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นหนังสั้นไทยที่เข้าใกล้รางวัล Grand
Prix ในสาขาหนังต่างประเทศ มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา

๙

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

GENERATION
หนังเด็กที่ไม่เด็ก

ในเทศกาลหนังเบอร์ลินครั้งที่ ๖๕
โดย อัจฉรา รัศมีโชติ

๑๐

เด็ก ๆ ในชุดนักเรียนถือตั๋วก�ำลังเดินเข้าในโรงหนังศรีศาลายา ถือเป็นภาพคุ้นเคย
ส�ำหรับชาวหอภาพยนตร์เป็นอย่างดี เด็ก ๆ เหล่านีม้ าดูหนังใน “โครงการโรงหนังโรงเรียน”
ที่ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว มีหนังดี ๆ สลับสับเปลี่ยนมาฉายให้ได้
เรียนรู้ หนังแต่ละเรื่องถูกคัดเลือกมาให้เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กแต่ละวัยที่ต่างกัน
เนื้อหาของหนังจึงมีทั้งการเล่าเรื่องง่าย ๆ ไปจนมีความซับซ้อนมากขึ้น ในฐานะคนท�ำงาน
ในโครงการโรงหนังโรงเรียนก็เคยตั้งค�ำถามกับตนเองเหมือนกันว่า “หนังที่เราก�ำลังฉาย
ให้เด็กไทยดูอยูน่ ี้ เด็กจะเข้าใจในสิง่ ทีห่ นังก�ำลังบอกไหม หรือหนังพูดเรือ่ งง่ายไปหรือเปล่า”
มีคนเคยบอกว่า “อย่าประเมินความคิดของเด็กต�่ำเกินไป เพราะเราจะประหลาดใจ”
ในขณะที่โครงการโรงหนังโรงเรียนยังด�ำเนินกิจกรรมต่อไป ในอีกซีกโลกหนึ่ง
ก�ำลังจัดงานใหญ่ด้านภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Berlin International Film Festival (Internationale Filmfestspiele Berlin) หรือเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน ครั้งที่ ๖๕
ทีป่ ระเทศเยอรมนี หรือชือ่ ย่อทีน่ ยิ มเรียกกันก็คอื Berlinale ในปีนจี้ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ ๕-๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลนิ เป็นเทศกาลภาพยนตร์เก่าแก่และ
ยิ่งใหญ่ที่สุดเทศกาลหนึ่งของโลก มีหนังเข้าร่วมฉายมากกว่า ๔๐๐ เรื่อง กระจายตามสาย
ต่าง ๆ โดยหนึ่งในนั้นคือ Generation หรือที่เหล่ากูรูหนังชาวไทยจะเรียกกันติดปากว่า
สายหนังเด็ก เนื่องจากจะคัดเลือกภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาส�ำหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ
โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓๘ แล้ว
ในปีนี้ มีหนังส�ำหรับเด็กและเยาวชนถูกน�ำมาจัดฉายในสาย Generation กว่า
๖๐ เรื่อง แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ Kplus และ 14plus โดย Kplus จะเป็น
หนังทีม่ เี นือ้ หาเหมาะส�ำหรับเด็กทุกวัย ส่วน 14plus จะเป็นหนังทีเ่ หมาะส�ำหรับเด็กทีม่ อี ายุ
ตั้งแต่ ๑๔ ปีขึ้นไป ทั้ง ๒ ประเภท จะมีทั้งหนังยาวและหนังสั้นจากหลากหลายประเทศ
รวมไปถึงหนังสารคดีจากประเทศไทยเรื่อง เอวัง (A-Wang : So Be it) ผลงานของผู้ก�ำกับ
คงเดช จาตุรันต์รัศมี ก็ถูกจัดให้ฉายในประเภท Kplus
ส�ำหรับสถานที่ฉายหนังสาย Generation นี้ จะฉายใน ๕ โรงภาพยนตร์หลัก
ได้แก่ Haus der Kulturen der Welt ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมของเมือง ที่ในช่วงเทศกาลฯ
จะกลายเป็นสถานที่จัดฉายภาพยนตร์โดยสามารถรองรับผู้ชมได้ถึง ๑,๐๒๕ ที่นั่ง ถือเป็น
สถานที่จัดฉายที่ใหญ่ที่สุดของสาย Generation นอกนั้นจะเป็นโรงภาพยนตร์ที่เป็นแบบ
โรงภาพยนตร์มัลติเพล็กซ์ ไม่ว่าจะเป็น Cinemaxx โรง ๑ และ ๓, Zoo Palast โรง ๑,
Cubix โรง ๘ และโรงภาพยนตร์เก่าที่ชื่อ Filmtheather am Friedrichshain

หากเปรียบเทียบกับโรงภาพยนตร์ทฉี่ ายในสายอืน่ ๆ บรรยากาศ
ของสถานทีจ่ ดั ฉายหนัง Generation จะถูกตกแต่งให้ดสู ดใสและคึกคักเป็น
พิเศษ ในวันที่ผู้เขียนมาถึงเบอร์ลินวันแรกตรงกับวันเสาร์ โรงภาพยนตร์
ทุกแห่งได้รบั ความสนใจจากผูป้ กครองและเด็ก ๆ จ�ำนวนมาก หากเป็นหนัง
Kplus ผู้ชมในโรงมักเป็นเด็กและผู้ปกครอง ส่วนหนังในระดับ 14plus มัก
จะมีวัยรุ่นและประชาชนทั่วไปเข้ามาชมกันมากเป็นพิเศษ ราคาตั๋วหนังใน
ส่วนของ Generation มีราคาเพียง ๔ ยูโร (ในขณะทีส่ ายอืน่ มีราคาประมาณ
๑๐ – ๑๓ ยูโร) นักเรียนและนักศึกษาสามารถซือ้ ตัว๋ ในราคาครึง่ เดียวเท่านัน้
ก่อนถึงเวลาฉายหนังจะมีคนมายืนรอเข้าโรงหนังจ�ำนวนมาก เพราะหนังใน
เทศกาลภาพยนตร์ทกุ รอบและทุกเรือ่ ง จะไม่มกี ารระบุทนี่ งั่ บนตัว๋ หนัง ผูช้ ม
สามารถเลือกที่นั่งได้เองตามใจชอบ
การดูหนังในวันธรรมดา บรรยากาศของโรงหนังก็เปลีย่ นไปด้วย
ผู ้ ที่ ม าเข้ า ชมเกื อ บทั้ ง หมดเป็ น คุ ณ ครู ที่ พ านั ก เรี ย นมาดู ห นั ง คล้ า ยกั บ
โครงการโรงหนังโรงเรียนของหอภาพยนตร์ ซึง่ คุณครูจะพานักเรียนทัง้ ระดับ
ชั้นหรือทั้งโรงเรียน พาหนะที่พามาก็จะเป็นรถโดยสารไม่ประจ�ำทางหรือ
รถตู้ แต่คุณครูที่นี่จะพานักเรียนในห้องของตัวเองมาไม่กี่สิบคน เดินทางมา
ที่โรงหนังด้วยระบบขนส่งมวลชน เช่น รถประจ�ำทาง รถไฟใต้ดิน เป็นต้น
คนดูหนังที่นี่สามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวกด้วยระบบขนส่งมวลชน
ของเมือง
ก่อนเดินทางมาที่เบอร์ลิน เคยคิดมาก่อนว่าเด็ก ๆ หรือวัยรุ่น
ทีน่ อี่ าจจะไม่เหมือนเด็กไทย เวลาดูหนังน่าจะนัง่ กันเงียบเชียบเรียบร้อย แต่
ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิด เพราะจากที่สังเกตเห็น ที่นี่เวลาคุณครูพานักเรียนมา
ดูหนังจะค่อนข้างปล่อยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรูอ้ ย่างอิสระ เด็กทุกคนจะได้รบั ตัว๋
หนังจากคุณครู แล้วเดินไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนเข้าโรงเอง ไม่มีการเดิน
เข้าแถวเรียงเดีย่ ว ไม่มกี ารดุดา่ หรือตีหากเด็กเล่นซน มีเพียงปรามเบา ๆ เด็ก
ก็จะฟังและหยุด (แป๊บเดียว) ก่อนหนังฉาย เด็กก็คุยกันเสียงดังจ้อกแจ้ก
จอแจ วิ่งไปมา คุณครูจึงเป็นเพียงผู้ที่มาเป็นเพื่อน คอยดูแลอยู่ห่าง ๆ ไม่ให้
เกิดอันตรายและรบกวนผู้อื่นมากเกินไปเท่านั้น แต่พอหนังเริ่มฉายเด็กก็จะ
เริ่มเงียบลง จะมีอยู่บ้างที่คุยกัน แกล้งกระแอม แกล้งหัวเราะ แต่ก็จะได้ยิน

เสียง “ชู่วววว” ดังมาจากไกลเพื่อปราม ตลอดเวลาที่หนังฉาย คุณครูจะนั่ง
ดูหนังอยู่กับเด็กด้วยเพื่อเป็นการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน
จากการที่ผู้เขียนได้ชมหนังในระดับ Kplus หลายเรื่องก็พบว่า
แม้จะบอกอย่างชัดเจนว่าเป็นหนังส�ำหรับเด็ก แต่เนือ้ หาของหนังกลับไม่เด็ก
อย่างที่คิดเอาไว้เลย แต่หนังเกือบทุกเรื่องแสดงให้เห็นถึงการตั้งค�ำถาม
ปัญหาในครอบครัว ความสัมพันธ์กบั คนรอบข้างทีซ่ บั ซ้อน การค้นหาค�ำตอบ
ของชีวิต ตัวเอกของเรื่องส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ต้องประสบปัญหาที่หนักหนา
ไม่แพ้ผใู้ หญ่ แต่ในบางโปรแกรมอาจจะบันเทิงขึน้ มาหน่อย เช่น ภาพยนตร์
การ์ตูนแอนิเมชั่นยุคโบราณจากสตูดิโอในเยอรมนี แต่ก็เน้นให้เด็กได้
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และสุนทรียะของภาพยนตร์สมัยก่อน การดูหนังที่ตั้ง
ค�ำถามหรือแสดงปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านี้ ท�ำให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งที่ในชีวิตจริง
พวกเขาอาจจะยังไม่มีโอกาสได้พบเจอ
ข้อดีของการมาดูหนังในช่วงเทศกาลภาพยนตร์กค็ อื ทางผูจ้ ดั ได้
เชิญผูก้ �ำกับ นักแสดง หรือทีมงาน มาร่วมพูดคุยถาม-ตอบหลังการดูหนังจบ
เด็ก ๆ จะเดินออกมายืนรอเพื่อถามค�ำถามที่ตนอยากรู้ มีทั้งค�ำถามง่าย ๆ
เช่น หนังเรื่องนี้ถ่ายท�ำมากี่ปี ถ่ายท�ำยากไหม หรือแม้แต่ค�ำถามระดับยาก
ขึ้นมาหน่อย เช่น กรรมคืออะไร ซึ่งคุณคงเดชถูกเด็กเยอรมันคนหนึ่งถาม
หลังจากชมหนังเรื่อง เอวัง เป็นต้น น่าสนใจว่าเด็กที่นี่ไม่เขินอายที่จะถาม
ค�ำถามหากเกิดข้อสงสัยใด
ส�ำหรับหนังในระดับ 14plus ผู้เขียนต้องสารภาพว่าหลังจากที่
ได้ดูหนังเรื่องแรกในระดับนี้ ก็ต้องถามตัวเองว่า “นี่มันคือหนังส�ำหรับเด็ก
วัย ๑๔ ปี จริงหรือเปล่านะ” เพราะหนังมีเนือ้ หาทีซ่ บั ซ้อน มีภาพทีห่ วือหวา
และเปิดเผยเรื่องทางเพศมาก หนังในประเภท 14plus ส่วนมากจะเน้น
เกี่ยวกับความรักหนุ่มสาว ปัญหาชีวิต ความคิดสับสนซับซ้อน และความ
ต้องการความรักและได้รับการยอมรับ ผู้เขียนสันนิษฐานว่าที่นี่คงอยากให้
เด็กได้เรียนรู้อนาคตวัยรุ่นในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา
เรือ่ งเพศถือเป็นเรือ่ งธรรมดาของวัยรุน่ แต่เราจะมีวธิ กี ารจัดการอย่างไร หาก
เราท�ำตามใจตนเองเพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปัญหาครอบครัวตามมา หนัง
ในระดับนีม้ วี ยั รุน่ และผูใ้ หญ่ดแู น่นเกือบทุกโรง แสดงให้เห็นว่าหนังทีน่ �ำเสนอ
ปัญหาวัยรุ่นไม่ใช่ผู้ชมวัยรุ่นเท่านั้นที่ให้ความสนใจ
หนังที่ถูกคัดเลือกให้ฉายในสาย Generation ทั้งหมด ไม่ได้เป็น
แค่หนังทีม่ ปี ระเด็นส�ำหรับเด็กและเยาวชนเท่านัน้ แต่ยงั เป็นหนังทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และมีความสมบูรณ์ในด้านศิลปะภาพยนตร์ด้วย การที่เทศกาลภาพยนตร์
หลายแห่งมีสายหนังเด็กโดยเฉพาะ แสดงให้เห็นว่าเทศกาลหรือสังคมนัน้ ๆ
ให้ความส�ำคัญต่อเด็กและเยาวชนมากเพียงใด เด็กและเยาวชนจะได้รับ
โอกาสในการชมภาพยนตร์ดี ๆ และมีโอกาสพูดคุยซักถามแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับผู้ก�ำกับ นักแสดง หรือทีมงาน ซึ่งถือเป็นการปลูกฝังรสนิยมการ
เสพย์สอื่ นอกจากนี้ ยังได้เรียนรูป้ ญ
ั หาและวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายผ่านหนัง
ที่เป็นสื่อที่ใช้ส�ำหรับเรียนรู้ได้ดีที่สุด
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หอภาพยนตร์มอบความสุขปีใหม่
และฉลองวันเด็กให้แก่เด็กพิการที่

บ้านนนทภูมิ
โดย ทีมประชาสัมพันธ์

หลังจากที่เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ หอภาพยนตร์ได้เปิดตัว
โครงการรถโรงหนังไปแล้วนั้น ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา หอภาพยนตร์
ประเดิมการให้บริการรถโรงหนังด้วยการส่งมอบความสุขแก่แฟน ๆ
ภาพยนตร์ด้วยการจัดฉายภาพยนตร์แอนิเมชันสั้นยอดเยี่ยม รางวัล
ออสการ์ เรือ่ ง The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore
ในรถโรงหนัง ระหว่างวันที่ ๒-๔ มกราคม ๒๕๕๘ ที่หอภาพยนตร์ ซึ่ง
การจัดฉายในครัง้ นี้ นอกจากเป็นการจัดฉายให้แก่ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่
กรุงเทพฯ และศาลายาแล้ว ยังเสมือนเป็นการทดสอบระบบของรถ
โรงหนั ง อี ก ครั้ ง หลั ง จากที่ เ คยได้ เ ดิ น ทางไปทดสอบที่ โ รงเรี ย นวั ด
สุวรรณารามและโรงเรียนวัดนราภิรมย์มาแล้ว ซึ่งภารกิจการจัดฉายใน
ช่วงปีใหม่นั้นก็ผ่านไปด้วยดี บางวันก็มีการเพิ่มรอบจัดฉาย
หลังจากช่วงปีใหม่ ภารกิจถัดไปของรถโรงหนังซึ่งเป็นเหมือนการ
ตอบโจทย์การเข้าถึงผู้ที่ขาดโอกาสรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ เมื่อ
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ทีผ่ า่ นมา หอภาพยนตร์จงึ ได้น�ำรถโรงหนังไปมอบ
ความสุ ข ให้ แ ก่ เ ด็ ก พิ ก ารที่ ส ถานสงเคราะห์ เ ด็ ก พิ ก ารและทุ พ พลภาพ
ปากเกร็ดหรือบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
ในช่วงเช้า เจ้าหน้าทีห่ อภาพยนตร์ได้ไปร่วมกันท�ำกิจกรรมต้อนรับ
เทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ ซึ่ง
น้อง ๆ เองก็ได้ขอบคุณพี่ ๆ ชาวหอภาพยนตร์ด้วยการร้องเพลงเป็นการ
ตอบแทน ท�ำให้บรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุขของทั้งผู้มอบและผู้รับ

๑๒

ในช่วงบ่าย รถโรงหนังเดินทางมาถึงบ้านนนทภูมิ น้อง ๆ มานั่ง
เฝ้ามองการขยายร่างของรถโรงหนังอย่างตื่นเต้น การขยายร่างดังกล่าว
ถือเป็นไฮไลต์อย่างหนึง่ ของรถโรงหนัง เพราะมักมีคนสงสัยว่ารถโรงหนัง
มี ก ระบวนการขั้ น ตอนอย่ า งไรจึ ง สามารถขยายตั ว รถออกมาเป็ น
โรงภาพยนตร์เคลื่อนที่ขนาด ๑๐๐ ที่นั่งได้ (ส�ำหรับผู้ที่สนใจว่ามี
กระบวนการขั้นตอนอย่างไร หอภาพยนตร์ได้จัดท�ำวีดิทัศน์แนะน�ำ
รถโรงหนังลงในช่องทาง Youtube ของหอภาพยนตร์)
เมื่อรถโรงหนังได้ขยายตัวพร้อมส�ำหรับการจัดฉาย ประตูรถ
โรงหนังก็เปิดออก พร้อมกับกระบวนการที่ค่อนข้างล�ำบากคือ การน�ำ
เด็ก ๆ ขึ้นไปนั่งบนรถโรงหนัง เพราะเด็กแต่ละคนมีความพิการต่างกัน
บางคนก็สามารถเดินขึ้นไปเองได้ หลายคนต้องนั่งรถเข็น และบางคน
ต้องยกไปทัง้ ทีน่ อนเพราะไม่สามารถนัง่ ได้แม้แต่รถเข็น ซึง่ แม้รถโรงหนัง
จะมีทางลาดส�ำหรับผูพ้ กิ าร แต่กต็ อ้ งระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายขึน้ ใน
ส่วนนีก้ ไ็ ด้เจ้าหน้าทีห่ อภาพยนตร์ เจ้าหน้าทีข่ องบ้านนนทภูมิ เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ หรือแม้กระทั่งสื่อมวลชนที่เข้ามาท�ำข่าวในวันนั้นช่วยกันจัด
ระเบียบที่นั่งให้แก่เด็ก ๆ
ส�ำหรับภาพยนตร์ทจี่ ดั ฉายนัน้ นับเป็นครัง้ แรกของหอภาพยนตร์
ทีไ่ ด้จดั ฉายภาพยนตร์สามมิตอิ ย่างเต็มรูปแบบ กับภาพยนตร์แอนิเมชัน
ขวัญใจคนดูทั่วโลก โดราเอมอน เพื่อนกันตลอดไป (Stand by Me:
Doraemon) โดยการสนับสนุนภาพยนตร์จากบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส
จ�ำกัด สร้างความประทับใจให้แก่น้อง ๆ บ้านนนทภูมิเป็นอย่างมาก
โดม สุขวงศ์ ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ กล่าวถึงการจัดฉาย
ภาพยนตร์บนรถโรงหนังให้แก่เด็กพิการในครั้งนี้ว่า “การชมภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์มาตรฐานถือเป็นประสบการณ์ส�ำคัญส�ำหรับเด็ก ๆ

เพราะเป็นเสมือนกิจกรรมสังคมที่ต้องท�ำร่วมกับผู้อื่นในพื้นที่สาธารณะ ผู้ชมจะต้อง
เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ด้วยการเคารพกฎและสิทธิของผูอ้ นื่ ทีไ่ ม่รจู้ กั นอกจาก
การได้เรียนรู้มารยาททางสังคมแล้ว ยังเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นโดยเฉพาะส�ำหรับคนที่ไม่
คุน้ เคยกับการไปโรงภาพยนตร์ เพราะคุณต้องอยูใ่ นทีม่ ดื ระบบภาพเสียงทีน่ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจ
จะช่วยเปิดโสตสัมผัสของมนุษย์อย่างที่สื่ออื่นท�ำไม่ได้ หอภาพยนตร์อยากให้คนไทยได้
สัมผัสประสบการณ์นี้ ยิง่ ในปัจจุบนั ทีค่ นสามารถชมภาพยนตร์ได้ผา่ นเครือ่ งมือต่าง ๆ อย่าง
เป็นส่วนตัว มิติด้านสังคมของมนุษย์ปัจจุบันก็ดูลดน้อยลงเรื่อย ๆ นอกจากนี้ ภาพยนตร์
จ�ำนวนมากจะยิ่งมีอรรถรสมากขึ้นเมื่อได้ดูในโรงภาพยนตร์ หอภาพยนตร์เล็งเห็นว่าเด็ก
พิ ก ารเป็ น กลุ ่ ม ที่ ข าดโอกาสการเข้ า ถึ ง โรงภาพยนตร์ เ นื่ อ งจากมี อุ ป สรรคจากความ
ทุพพลภาพ หอภาพยนตร์จึงอยากจะใช้รถโรงหนังมาทดแทนประสบการณ์ที่ขาดไปนี้
หวังว่าประสบการณ์การชมภาพยนตร์สามมิติครั้งนี้จะเป็นที่ประทับใจส�ำหรับเด็กพิการ
ทุกคน”
ทั้งนี้ รถโรงหนังจะเดินทางไปสร้างประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์แบบ
โรงภาพยนตร์มาตรฐานชั้นหนึ่งให้แก่เด็กและประชาชนที่อยู่ห่างไกลโรงภาพยนตร์ทั่ว
ประเทศ โดยโปรแกรมการเดินทางส�ำหรับเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม จะเดินทางไปทาง
ภาคกลาง วันที่ ๑๖-๒๕ กุมภาพันธ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ๒๗ กุมภาพันธ์–๑๑ มีนาคม จังหวัด
กาญจนบุรี ๑๒-๒๐ มีนาคม จังหวัดราชบุรี ๒๓-๓๐ มีนาคม จังหวัดนครปฐม และจะ
เริ่มเดินทางไปภาคใต้ในวันที่ ๒๗-๓๐ เมษายน จังหวัดนราธิวาส โดยก�ำหนดการไปเยือน
สถานที่ใดบ้างนั้น สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ทาง www.fapot.org/cinemobile และ
www.facebook.com/thaicinemobile หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓๑๔ ต่อ ๑๑๑
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
นามรถโรงหนังคันแรกของประเทศไทยและเอเชียว่า
“เฉลิมทัศน์” อันหมายถึง รถโรงฉายภาพยนตร์เพือ่ สร้าง
โอกาสในการรับชมภาพยนตร์ และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสทรงเจริญพระชนพรรษาครบ ๕ รอบ นับเป็นพระ
มหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแก่หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) อย่างยิ่ง

๑๓

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

จิบกาแฟ
ดื่มด�่ำประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ที่

โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

คอกาแฟทั้งหลายรู้กันหรือไม่ว่า
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลกนั้นเริ่มต้นไม่ไกล แค่ใต้ถุนร้านกาแฟนี่เอง
เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อปลายปี ค.ศ. ๑๘๙๕ ณ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ
อองตวน ลูมแิ อร์ เจ้าของโรงงานอุปกรณ์เกีย่ วกับการถ่ายภาพนิง่ แห่งเมือง
ลียง ได้น�ำเครื่องซีเนมาโตกราฟ ประดิษฐกรรมด้านภาพยนตร์ของลูกชาย
ของเขา ออกุสต์และหลุยส์ ลูมิแอร์ ขึ้นเหนือมายังกรุงปารีส และตัดสินใจ
เช่าห้อง Salon Indien ใต้ถุนร้านกาแฟ Grand Café แห่งโรงแรม Scribe
โรงแรมใหญ่ใจกลางเมืองหลวง ให้เป็นสถานที่เปิดตัวผลงานแห่งความ
ภาคภูมิใจของครอบครัวชิ้นนี้แก่สาธารณชน
ในช่วงเวลานัน้ ผูค้ นส่วนใหญ่ไม่ใช่เฉพาะแค่ในปารีส แต่รวมไปถึง
ทัว่ โลก ยังไม่เคยได้ชมภาพถ่ายทีเ่ ป็นภาพเคลือ่ นไหวปรากฏขึน้ บนจอใหญ่
กันมาก่อน แม้ว่าก่อนหน้านี้ โทมัส อัลวา เอดิสัน นักประดิษฐ์ชื่อดังของ
อเมริกา จะสามารถสร้างคิเนโตสโคป เครื่องฉายภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาได้
ส�ำเร็จแล้วก็ตาม แต่ผลงานของเขาก็เป็นเพียงตูไ้ ม้แบบถำ�้ มอง ดูได้คราวละ
หนึ่งคนเท่านั้น ในขณะที่สิ่งประดิษฐ์ของสองพี่น้องลูมิแอร์ สามารถเป็นได้
ทั้งกล้องถ่ายและเครื่องฉายภาพเคลื่อนไหวขึ้นไปบนจอใหญ่ได้ในตัว
เดียวกัน
วันเปิดตัวซีเนมาโตกราฟถูกก�ำหนดให้เป็นวันที่ ๒๘ ธันวาคมเวลา
สามทุ่มตรง โดยเก็บค่าเข้าชมคนละ ๑ ฟรังก์ เมื่อได้ฤกษ์ยามและสถานที่
อองตวน ลูมิแอร์ ก็เร่ไปตามท้องถนนในย่านปารีส ป่าวประกาศเชิญชวน

นอกจาก Grand Café & Salon Indien ซึ่ง
เปิดให้บริการแล้วเป็นล�ำดับแรก ยังมีส่วนจัดแสดง
อื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายภายในเมืองมายา ซึ่งเมื่อ
เสร็จสมบูรณ์ จะเปิดเมืองให้คนมาเที่ยวชมและศึกษา
เรียนรู้ ให้เห็นบรรยากาศของการถ่ายท�ำหนัง ซึ่ง
เป็นการโกหกหรือเป็น “มายา”

โรงละครมงคลบริษัท

๑๔

ให้ผคู้ นเข้ามาชมผลงานชิน้ เอกของลูกชาย “เร่เข้ามา เร่เข้ามา สิง่ มหัศจรรย์
อย่างใหม่ของโลก ฟรังก์เดียวเอง ท่านจะต้องพิศวงงวยงง” เขาไปถึงโรง
ละคร Robert–Houdin โรงละครใหญ่แห่งปารีส เพื่อไปเชื้อเชิญแกม
ท้าทายให้ จอร์จ เมลิเยส์ นักมายากลที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งแห่งฝรั่งเศสใน
ยุคนั้น มาพิสูจน์ความมหัศจรรย์นี้ด้วยตนเอง
“ไปที่ กร็อง คาเฟ่ สามทุ่มคืนนี้สิ คุณท�ำให้ใครต่อใครพิศวง
ด้วยมายากลของคุณ แต่คุณเองจะต้องพิศวงกับอะไรที่จะได้เห็นคืนนี้”
เมือ่ ถึงสามทุม่ จอร์จ เมลิเยส์ ก็ไปตามค�ำชักชวน นอกจากเขาแล้ว
ยังมีชาวมหานครปารีสอีกรวม ๓๓ คน เป็นกลุ่มผู้ชมในค�่ำคืนที่ไม่อาจ
ลืมเลือนนั้น พวกเขาเข้าไปอยู่ในห้องซึ่งติดจอผ้าขาวผืนใหญ่ไว้เบื้องหน้า
แบบที่นิยมมีไว้ส�ำหรับการฉายภาพนิ่งจากโคมกายสิทธิ์ (Magic Lantern)
เมื่อภาพนิ่งเริ่มปรากฏขึ้นบนจอ เมลิเยส์ยังนึกปรามาสและพูดกับคน
ข้าง ๆ ว่า “นี่เราถูกชักชวนมานี่เพื่อดูการฉายรูปหรือ? ผมก็ฉายรูปแบบนี้
มาเป็นสิบ ๆ ปี” แต่พลันที่ เคลมองต์ มัวริซ ผู้ช่วยของอองตวน ลูมิแอร์
หมุนก้านบังคับให้กลไกของซีเนมาโตกราฟท�ำงาน ภาพทีห่ ยุดนิง่ ทีก่ ค็ อ่ ย ๆ
เกิดมีชีวิตชีวา สะกดให้เมลิเยส์และผู้ชมทั้งหมดภายในห้อง Salon Indien
ตกอยู่ในความอัศจรรย์ใจ ด้วยมายาการเคลื่อนไหวอย่างสมจริงชนิดที่
พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิต

ประตูสามยอด

ประตูเมืองกรุงเทพฯ บนถนนเจริญกรุง สมัย
ร.๕ เป็นที่มาของย่านสามยอด ซึ่งเหลือแต่ชื่อในปัจจุบัน
และเป็นหมุดหมายที่บ่งบอกบริเวณที่ตั้งของโรงละคร
หม่อมเจ้าอลังการ สถานทีฉ่ ายภาพยนตร์ครัง้ แรกในสยาม
โดยประตูนจี้ ะเป็นประตูเชือ่ มโลกตะวันตกและตะวันออก
ในเมืองมายา

โรงละครสมัย ร.๕ เปิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๘ ชาวบางกอกยุคนั้น มักเรียกติดปากว่า โรงละครหม่อมเจ้า
อลังการ ตามพระนามของเจ้านายผู้เป็นเจ้าของโรงละคร สถานที่นี้เป็นจุดก�ำเนิดภาพยนตร์ในสยาม เพราะพบ
หลักฐานว่ามีฝรัง่ น�ำหนังซึง่ เชือ่ ได้วา่ คือ ซีเนมาโตกราฟ ของพีน่ อ้ งลูมแิ อร์มาฉายเก็บค่าดูจากสาธาณชนทีโ่ รงละคร
แห่งนี้เป็นที่แรกในสยาม เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๐

ห้อง Salon Indien

นี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการฉายภาพยนตร์ขึ้นจอใหญ่โดยเก็บค่า
เข้าชมจากสาธารณชน อันกลายเป็นธรรมเนียมของการชมภาพยนตร์ทสี่ บื
เนื่องมาจนปัจจุบัน วันที่ ๒๘ ธันวาคม ค.ศ. ๑๘๙๕ จึงได้รับการยอมรับใน
เวลาต่อมาให้เป็นวันก�ำเนิดภาพยนตร์โลก และเป็นจุดเปลีย่ นทีท่ �ำให้ จอร์จ
เมลิเยส์ นักมายากลชัน้ ยอด พลิกผันไปเป็นนักสร้างภาพยนตร์รนุ่ บุกเบิกที่
ส�ำคัญที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์หนังโลก อย่างที่ปรากฏอยู่ในหนังดัง
เรื่อง Hugo ซึ่งสร้างเพื่อร�ำลึกถึงเขา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ห้อง Salon Indien
แห่ง Grand Café ก็เปลี่ยนฐานะจากห้องใต้ถุนร้านกาแฟธรรมดา กลาย
มาเป็นสถานที่ส�ำคัญในหน้าแรกแห่งประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ รวมทั้ง
เป็นต้นธารแห่งการแผ่ขยายภาพยนตร์ออกไปทัว่ โลกของบริษทั ลูมแิ อร์ ซึง่
มีสว่ นให้ภาพยนตร์กลายเป็นสือ่ สากลทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ของมนุษยชาตินบั ตัง้ แต่
บัดนั้นเป็นต้นมา
เวลาผ่านไป ๑๑๙ ปี หอภาพยนตร์ได้จ�ำลองบรรยากาศแรก
ก�ำเนิดภาพยนตร์เหล่านี้ไว้ในรูปแบบของนิทรรศการชื่อ “Grand Café &
Salon Indien” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการกึ่งถาวร “เมืองมายา”
นิทรรศการกลางแจ้งขนาดใหญ่ทมี่ ลี กั ษณะเป็นฉากจ�ำลองสถานทีส่ �ำคัญใน
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของไทยและของโลก โดยภายนอกจะเห็นตัวฉาก
อาคารโรงแรม Scribe สีเหลืองนวลตั้งโดดเด่น ด้านหน้ามีจัตุรัสกลางเมือง

ร้านหนังตู้ Kinetoscope Parlor
ร้านแสดงคิเนโตสโคป ตูถ้ ำ�้ มองภาพยนตร์
ของ โทมัส อัลวา เอดิสัน หยอดเหรียญดูได้ทีละ
คน คนละ ๑ เซ็นต์ ตูล้ ะ ๑ เรือ่ ง เป็นหนังม้วนสัน้ ๆ
ยาวสัก ๑ นาที

โรงหนังตังค์แดง Nickelodeon

โรงหนั ง ที่ แ ทรกตั ว อยู ่ ใ นตึ ก รามของ
มหานครนิวยอร์ก เก็บค่าชมแค่นิเกิลเดียวคือ
๕ เซ็นต์ เป็นโรงหนังแรกมีในอเมริกาและในโลก
เริม่ เมือ่ ปี ค.ศ. ๑๙๐๔ ต่อไปจะแสดงนิทรรศการ
โรงหนังยุคแรกนี้ และจัดฉายหนังในยุคแรก ๆ
ของโลก

ร้านกาแฟ Grand Café

เล็ก ๆ ประดับด้วยบ่อนำ�้ พุสไตล์ยโุ รป เข้าไปด้านในพบกับร้านกาแฟ Grand
Café ซึ่งตกแต่งอย่างเรียบหรู อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมจากกาแฟชั้นเลิศ
ที่พร้อมให้บริการ ลึกลงไปใต้ดินเป็นไฮไลท์ส�ำคัญของนิทรรศการ นั่นคือ
ส่วนจ�ำลองห้อง Salon Indien ที่สร้างบรรยากาศให้ผู้ชมเสมือนอยู่ใน
เหตุการณ์วนั ก�ำเนิดภาพยนตร์โลก มีการสาธิตฉายภาพยนตร์ของสองพีน่ อ้ ง
ลูมิแอร์ที่ฉายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ค.ศ. ๑๘๙๕ รวมทั้งจัดแสดงเครื่อง
จ�ำลองซีเนมาโตกราฟ ผลงานการถอดแบบของช่างไทย ที่ก�ำลังจะพัฒนา
ให้ใช้งานได้จริงในอนาคต ในขณะที่หน้าห้องนั้นตกแต่งเป็นโถงจัดแสดง
โปสเตอร์ ภาพถ่าย และเกร็ดความรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฉาย
หนังครั้งแรกของโลกนี้
ไม่ต้องย้อนอดีตไปนับร้อยปี หรือเดินทางไกลข้ามทวีปไปถึง
ฝรั่งเศส เราจ�ำลองสถานที่และวันแห่งประวัติศาสตร์ของโลกภาพยนตร์มา
ให้คอหนังและคอกาแฟทุกท่านได้สัมผัสแล้วที่นี่ ที่ Grand Café & Salon
Indien เปิดให้บริการทุกวันพุธ – อาทิตย์ สอบถามรอบเข้าชมได้ที่
๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ – ๑๔ ต่อ ๑๑๙

ประติมากรรมช่วง-เชิด

ประติมากรรมร�ำลึกถึงเชิด ทรงศรี
ผู้ก�ำกับภาพยนตร์คนส�ำคัญของไทย ผลงานการ
ออกแบบของช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ โดย
ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Monolith แท่งหิน
แห่งภูมปิ ญ
ั ญาทีป่ รากฏอยูใ่ น A Space Odyssey
หนังคลาสสิกของโลก

อาคารพาณิชย์สมัย ร.๕

ตึกแถวร้านรวงในสมัยรัชกาล
ที่ ๕ อันเป็นยุคแรกมีภาพยนตร์ใน
สยาม ในอนาคตจะเป็นทีข่ ายสรรพสินค้า
ของหอภาพยนตร์

๑๕

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

การเปลี่ยนแปลง
โดย วิมลิน มีศิริ

หากบางช่วงของชีวติ ต้องจมอยูก่ บั
ความคิดว่า “ฉันไม่เข้าใจการเปลีย่ นแปลง”
อาจมีทางออกทีช่ ว่ ยให้เข้าใจความไม่คงเส้น
คงวาในสิ่งทั้งหลายได้ เช่น การพิจารณาถึง
ความจริงของธรรมชาติอย่างสมำ�่ เสมอ การ
พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ตรง การดูหนัง
บางเรื่องหรืออ่านหนังสือบางเล่มที่เล่าเรื่อง
บางเสี้ยวคล้ายคลึงกับตัวเรา
หนังสือ “รัก หวานน้อย ไม่ใส่นำ�้ ตา”
ผลงานเขียนของ พีรพล ภัทรนุธาพร หรือ
ผมอยู่ข้างหลังคุณ น�ำเสนอเรื่องราวการวิเคราะห์ประเด็นความรักใน
หลากรูปแบบต่างเหตุการณ์ ผ่านหนังต่างประเทศ ๒๓ เรื่อง ซึ่งความ
น่าสนใจให้ชวนอ่าน คือ การแสดงมุมมองอันสะท้อนให้ผอู้ า่ นตระหนัก
ถึง “การเปลี่ยนแปลง” รวมทั้งฉุดผู้อ่านให้หลุดออกจากกรอบความ
คิดดัง้ เดิมทีว่ า่ เมือ่ เราพลัดพรากจากสิง่ ทีพ่ งึ พอใจจะต้องตรอมตรม ซึง่
ความเชื่อเช่นนี้เรามักสร้างขึ้นให้ตนเองติดอยู่ในกับดักแห่งความ
หม่นหมอง อีกทั้งผู้เขียนยังอธิบายข้อมูลการปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผล
รองรับตามหลักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้อ่านซาบซึ้งถึงคุณค่าของการ
รักตนเองโดยความหมายที่ต่างจากค�ำว่าเห็นแก่ตัว การปรับตัวเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้สึกดีดีซึ่งกันและกัน การก้าวข้ามผ่านเพดานความ
เจ็บปวดด้วยการยอมรับความจริงเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ การขจัดความ
กลัวอันเกิดจากตัวเราที่ไม่อยากได้ยินความจริงที่เปลี่ยนไป นอกจาก
นั้นผู้เขียนยังหยิบยกการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
สถานะต่าง ๆ ได้แก่ คู่รักหรือแฟน สามี-ภรรยา พ่อแม่ลูก พี่น้อง
เพศสภาพ เพื่อน โดยผู้เขียนสื่อสารกับผู้อ่านด้วยกลวิธีวิเคราะห์แบบ
ล้วงความรูส้ กึ และพฤติกรรมของตัวละครจากหนัง เสมือนเป็นตัวอย่าง
ชีวิตให้ผู้อ่านได้จินตนาการสวมตัวเราเข้าไปในสถานการณ์ตามที่
นักแสดงต้องเผชิญภายใต้ความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น เช่น
เราจะรู้สึกอย่างไร หากการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นแบบ
ฉับพลันอย่างหนัง The Intouchables ซึ่ง Philippe ได้รับอุบัติเหตุ
รุนแรงจากกีฬากระโดดร่มส่งผลให้พกิ ารตัง้ แต่คอลงมา ชีวติ ประจ�ำวัน
ต้องติดอยู่กับรถเข็นและจ้าง Driss เป็นผู้ดูแล ซึ่งเขาอยู่ด้วยแล้วรู้สึก

๑๖

สบายใจ เพราะ Driss มองเห็นชีวิตของเขา
เป็นคนปกติไม่ได้มองว่าเขาอยู่ในภาวะพิการ
ทั้งสองมีมิตรภาพจนกลายเป็นเพื่อนสนิทกัน
เราจะคิดเช่นไร เมื่อมีความเปลี่ยน
แปลงจากโรคร้ายทีไ่ ม่สามารถรักษาหายขาด
ได้ใน Love & Other Drugs เนื่องจาก
Maggie เริ่มเป็นโรคพาร์กินสันตั้งแต่วัยสาว
อนาคตของเธอหลีกหนีไม่พ้นการเกิดภาวะ
สมองเสื่อมจนกระทั่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
สร้างภาระให้คนรัก ในที่สุดต้องตายจากกัน
เราจะตัดสินใจแบบไหน เราจะเต็มใจปรับตัวโดยยังเป็น
ตัวของตัวเองได้หรือไม่ หากเราพบคู่รักแบบ Calvin เรื่อง Ruby
Sparks ซึ่งเป็นตัวอย่างการก�ำหนดตัวเองเป็นศูนย์กลางของความรัก
มีการควบคุมให้แฟนเป็นตามที่เขาต้องการ อีกทั้งเขาสนใจความรู้สึก
ของตนเองมากกว่าที่จะใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่น
เราจะรักษาความสัมพันธ์ให้คงอยู่หรือเข้มแข็งขึ้นได้หรือไม่
หากชีวติ หลังแต่งงานต้องเปลีย่ นแปลงเพราะเปลีย่ นใจใน The Lunchbox เมื่อ Ila รู้ความจริงว่าสามีนอกใจ เธอประคับประคองความเป็น
ครอบครัวไม่ให้ลม่ สลาย แต่สดุ ท้ายเธอยอมรับว่าคนทีเ่ ธอรักเปลีย่ นไป
และไม่ต้องการเธอดังเดิม ฉะนั้นเธอจึงเลือกการสร้างความสุขจาก
ภายในจิตใจและเห็นคุณค่าของตัวเอง พร้อมทั้งท�ำหน้าที่ภรรยาและ
บทบาทแม่ของลูกอย่างสมบูรณ์ โดยเธอไม่รอคอยการมอบความรัก
จากสามีอีกต่อไป
เมือ่ อ่าน “รัก หวานน้อย ไม่ใส่นำ�้ ตา” จบลง อาจเกิดทัศนคติ
ว่า หากเรามีความรักทีป่ ระกอบด้วย “ความรูส้ กึ กับความเข้าใจ” และ
ยอมรับความจริงอยู่หนึ่งเดียว คือ “ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลง” เราไม่
สามารถควบคุมสรรพสิ่งให้เป็นอย่างใจ เราจะไม่หลงรักกันที่กาย แต่
รักเพือ่ รัก เพือ่ เกือ้ กูล ตราบเท่าทีเ่ รามีเวลาและโอกาสเอือ้ อ�ำนวย เมือ่
หมดเวลาแล้วก็ไม่โศกเศร้า เพราะท�ำดีที่สุดแล้ว
ลองค้นหาความเปลีย่ นแปลงในหนังจากหนังสือ “รัก หวาน
น้อย ไม่ใส่น�้ำตา” ได้ที่ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ชั้นครู ๙

เสี ย งในภาพยนตร์
โดย ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์

ถึ ง แม้ ว ่ า โดยความเข้ า ใจของคนทั่ ว ไป ภาพยนตร์ เ ป็ น
ศาสตร์ ที่ เ น้ น การสื่ อ สารด้ ว ยภาพ และการก่ อ ก� ำ เนิ ด
ข อ ง ภ า พ ย น ต ร ์ ก็ เ กิ ด จ า ก ก า ร ส า ม า ร ถ ฉ า ย ภ า พ ที่
เคลื่ อ นไหวได้ ก็ จ ริ ง แต่ ก ารพยายามคิ ด ค้ น วิ ธี ก ารน� ำ
เสี ย งเข้ า ไปใส่ ไ ว้ ใ นภาพยนตร์ ก็ เ กิ ด ขึ้ น มาโดยตลอด ไม่ ว ่ า
จะเป็ น การเล่ น ดนตรี ส ดประกอบ การอั ด เสี ย งลงใน
แผ่ น เสี ย งแล้ ว เปิ ด ประกอบ จนกระทั่ ง ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐
ภาพยนตร์ เ รื่ อ ง The Jazz Singer ก็ ป ระสบความ
ส� ำ เร็ จ ในการบั น ทึ ก เสี ย งลงบนแผ่ น ฟิ ล ์ ม และกลายเป็ น
ที่ ม าของภาพยนตร์ เ สี ย งจนถึ ง ปั จ จุ บั น

นอกจากการใช้ เ สี ย งเพื่ อ การสื่ อ ความผ่ า นบทสนทนา
แล้ว เสียงยังกลายเป็นสื่อที่ถูกใช้เพื่อช่วยขับเน้นความรู้สึก สร้าง
บรรยากาศ รวมไปถึงการใช้เสียงเพื่อเล่นกับอารมณ์และความคิด
ของผู้ชมภาพยนตร์ ศาสตร์ทางด้านเสียงในภาพยนตร์จึงได้รับการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่องไม่แพ้ศาสตร์ด้านการถ่ายภาพแต่อย่างใด
สถาบันหนังไทย ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างองค์ความรู้ด้าน
ภาพยนตร์ และสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ จึงจัดกิจกรรม
“ชั้นครู (Masterclass) ครั้งที่ ๙ เสียงในภาพยนตร์” โดย ณพวัฒน์
ลิขิตวงศ์ ผู้ออกแบบเสียง (Sound Designer) และวิศวกรด้านเสียง
(Sound Engineer) ที่อยู่เบื้องหลังการท�ำเสียงในภาพยนตร์ไทย
หลากหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น มะหมา 4 ขาครับ, ปืนใหญ่จอมสลัด,

สี่แพร่ง, ห้าแพร่ง, สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก, กวน มึน โฮ, อุโมงค์
ผาเมือง, Home ความรัก ความสุข ความทรงจ�ำ, ฟ้าต�่ำแผ่นดินสูง,
พี่มากพระโขนง และ ฝากไว้ในกายเธอ และภาพยนตร์ต่างประเทศ
อย่าง Shinjuku Incident, Eagle Path, Triple Trap, Wu Xia,
The Silent War, Tai Chi Hero รวมไปถึงการอยู่เบื้องหลังการท�ำ
เสียงให้กับภาพยนตร์ผลงานของผู้ก�ำกับระดับโลกอย่างหว่องกาไว
ในเรือ่ ง Ashes of Time Redux และ The Grandmaster ซึง่ ท�ำให้
เขาได้รับรางวัลจากการประกวดภาพยนตร์ของฮ่องกง
กิจกรรมชัน้ ครูครัง้ นี้ จะจัดขึน้ ในวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม
ศกนี้ ตัง้ แต่เวลา ๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ผู้ที่สนใจสามารถส�ำรองที่นั่งได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ที่ www.fapot.org หรือสถาบัน
หนังไทย โทร ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓–๑๔ ต่อ ๑๑๔

๑๗

กลุ่ม-อาชีพ-ฟิล์มภาพยนตร์

กุหลาบทิพย์ภาพยนตร์

โดย ประสงค์ สว่างสุข

คอลัมน์กลุม่ -อาชีพ-ฟิลม์ ภาพยนตร์จะพาไปพบกับคุณลุง
เจริญ กุหลาบทิพย์ ทายาทผู้ก่อตั้ง “กุหลาบทิพย์ภาพยนตร์”
หน่วยบริการหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหน่วยหนึ่งของไทย รวมถึงยังเป็น
บริษัทสร้างภาพยนตร์ไทยเรื่องสำ�คัญอีกด้วย
ความเป็นมาของชื่อ กุหลาบทิพย์
ราชาภาพยนตร์แห่งประเทศไทย
คุณพ่อเล็ก กุหลาบทิพย์ เป็นคนก่อตั้ง สมัยเริ่มแรกอยู่ที่ท่า
พระจันทร์ ส่วนมากจะเป็นหนัง ๑๖ มม. รับฉายทั่วประเทศไทย หาดใหญ่
ก็เคยเอาหนังไปเร่ รวมถึงปิดวิกตามงานประจ�ำปีต่าง ๆ อย่างที่วัดอินทราราม, วัดไร่ขิง, องค์พระปฐมเจดีย์, วัดหลวงพ่อโสธร และงานเทกระจาด
สุพรรณบุรี ตอนนั้นที่กุหลาบทิพย์ประชันปิดวิกก็มี สามพรานภาพยนตร์,
สมุทรภาพยนตร์, ล.บุปผาภาพยนตร์ และมงคล ซาวด์
มีอยู่งานที่วัดบางช้างใต้ ทางวัดตั้งรางวัลสองหมื่นบาท จอไหน
คนดูมากกว่าก็ได้เงินไปเลย จะเริ่มนับคนดูตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไป ประชัน
กับสมุทรภาพยนตร์ ทางพ่อใช้กลยุทธ์โดยให้เสน่ห์ โกมารชุน และปรียา
รุ่งเรือง มาพากย์สดมันเป็นเทคนิคในการดึงคน ซึ่งทางเราก็ชนะ และอีก
อย่างที่พ่อใช้ก็คือจะมีสิงโตมาเชิดก่อนฉายหนัง (สิงโตคณะแจกันหยก
ก่อนทีจ่ ะมาตัง้ แจกันหยกภาพยนตร์ อ่านเรือ่ งราวของแจกันหยกภาพยนตร์
ได้ที่จดหมายข่าวฯ ฉบับที่ ๒๕ – ผู้เขียน)
ตอนยุคหนัง ๑๖ มม. หน่วยฉายกุหลาบทิพย์มีกี่หน่วย
มีประมาณ ๕๐ หน่วย เป็นเครื่องฉาย ๑๖ มม. ทั้งหมด ตอนนั้น
มีนักพากย์อยู่ร้อยกว่าคน เวลามีงานช่วงปีใหม่ ออกงานเกือบ ๑๐๐ จอ ก็
ต้องไปเช่าเครื่องฉายคนอื่นเขาด้วย ๑ หน่วย ของเราก็จะมีเครื่องฉาย ๑๖
มม. พร้อมคนฉาย และนักพากย์ ๑ คน ถ้าเจ้าภาพระบุขอนักพากย์
ชายจริงหญิงแท้ ก็ต้องให้นักพากย์ที่เป็นผู้หญิงไปด้วย ตอนนั้นนักพากย์ที่
พอจะจ�ำได้ก็พี่นึก ดาราพร ที่ได้ไปพากย์อยู่แถบอีสาน ศิษย์ก้นกุฏิของพ่อ
เลย และก็เจ้าภาพจะต้องเตรียมไม้ไผ่เอาไว้ให้เรา ๒ ล�ำ เพื่อจะใช้ขึงจอผ้า
ที่เราจะน�ำไปด้วย ราคาที่ไปฉายต่อคืน ประมาณ ๓,๕๐๐ บาท ถ้าฉาย
โต้รุ่งหนังจะอ่อนหน่อย เป็นหนังชนปีหรือครบปี ถ้าฉาย ๓ เรื่อง หนังจะ
ใหม่ สมัยนั้นยังใช้แบงค์ราคา ๑ บาท อยู่เลย
ฟิล์มหนัง ๑๖ มม. ที่เคยได้ฉายตอนนั้นมีเรื่องอะไรบ้าง
ก็มีเรื่อง รอยพราน มิตร ชัยบัญชา, ดอกแก้ว ไชยา–เพชรา,
สิบทหารเสือ, ๑ ต่อ ๗, นักเลงเดี่ยว, สุภาพบุรุษสะลืมสะลือ ฟิล์มของเรา
๑ เรื่อง มีอยู่ประมาณ ๖ ก็อปปี้ เราซื้อหนังเอาไว้เลย และก็มาพิมพ์ก็อปปี้
เอง ยกตัวอย่างหนังเรื่อง นกน้อย และ ลมหวน ของคุณดอกดินที่เขาบอก
ว่า “ล้านแล้วจ้า” เราก็ซื้อหนังตอนออกจากโรงชั้นหนึ่ง ราคาที่ซื้อก็
ประมาณเกือบล้านบาท เราได้สทิ ธิฉ์ ายทัว่ ประเทศ โรงหนังต่างจังหวัดทีจ่ ะ
ฉาย นกน้อย ก็ต้องติดต่อกับเราโดยตรง เพราะเราซื้อสิทธิ์ฉายทั่วประเทศ

๑๘

หนัง ๑๖ มม. ที่เราสร้างก็มี ลั่นทมสะอื้น, มารหัวใจ (๒๔๙๗) พี่สาวของ
ผมคุณจินตนาแสดงเรื่องนี้ด้วย (คุณจินตนาก็เปิดร้านเหมือนกันใช้ชื่อว่า
วัชรภาพยนตร์ ต่อมาเปลี่ยนเป็นจินตนาฟิล์ม – ผู้เขียน)
ความภาคภูมิใจในการทำ�หนังกลางแปลง
ได้ฉายในงานในหลวง ๕ ธันวามหาราช ผมเป็นกรรมการจัดงาน
ด้านหนังกลางแปลง เริ่มจริง ๆ งานท้องสนามหลวงจะฉายประมาณ ๙ จอ
และอยู่มาก็เป็น ๑๙ จอ ๒๙ จอ ๕๙ จอ และ ๑๐๐ จอ ฉายตั้งแต่ท้อง
สนามหลวงไปจนถึงโรงหนังเฉลิมไทย ทางผมก็รวบรวมหนังเอามาแจกจอ
หนังที่มาร่วมฉายงาน เราจะใช้วิธีการจับสลากไม่ให้เลือกหนัง ทางจอผม
เองก็ต้องจับสลากด้วย ยุติธรรมที่สุด
จากหนัง ๑๖ มม. มาเป็น ๓๕ มม. ใช้เวลานานแค่ไหน
นานมากครับเป็นสิบ ๆ ปี เริ่มจากหนังเพลง ฟิล์มหนังที่ฉายลงจอ
เป็น ๑๖ มม. ส่วนที่เป็นเสียงเพลงจะเป็นฟิล์ม ๓๕ มม. (ฉายภาพใช้เครื่อง
ฉาย ๑๖ มม. ส่วนเสียงใช้เครื่องฉาย ๓๕ มม - ผู้เขียน) ฟิล์ม ๓๕ มม. เมือง
ไทยยังล้างฟิล์มเองไม่ได้ต้องส่งไปล้างที่ฮ่องกง ผมสร้างเรื่อง อย่ารักฉัน ก็
ต้องส่งไปล้างที่ฮ่องกงเป็นฟิล์ม ๓๕ มม. แต่เครื่องฉาย ๑๖ มม. ยังมีใช้อยู่
เยอะ เราก็ต้องท�ำหนังให้เป็นฟิล์ม ๑๖ มม. ส�ำหรับฉายเครื่องฉาย ๑๖ มม.
ด้วย ตอนนั้น ๑๖ มม. ยังฮิตอยู่ พอมายุคหนัง ๓๕ มม. คนเริ่มดูมาก อย่าง
เช่น อินทรีทอง (กุหลาบทิพย์เป็นผู้สร้าง – ผู้เขียน) เพชรตัดเพชร, เงิน เงิน
เงิน ฯลฯ ก็เริ่มมาท�ำหน่วยกลางแปลง ๓๕ มม. มีชุดฉายเพียง ๔ หน่วย
แต่ละหน่วยก็จะมีจอทุกขนาดแล้วแต่สถานที่ เพิ่มเครื่องเสียงเป็น ๒,๐๐๐
วัตต์ ตู้ล�ำโพง ๒๐ ตู้ ที่เรามีแค่ ๔ หน่วย เพราะเริ่มมีวิดีโอมาแทรกบ้างแล้ว
พ่อผมเสียปี ๒๕๑๗ เราก็ยา้ ยมาทีม่ งิ่ เมืองหลังเฉลิมกรุง ปี ๒๕๑๙
พอเขาจะสร้างดิโอลด์สยาม พลาซ่า ทางผมก็ตัดสินใจเลิกกิจการเลย
อุปกรณ์ทั้งหมดน�ำมาเก็บไว้ที่บ้านประชาชื่น ตอนนี้ยังอยู่และผมตั้งใจว่า
อยากจะมอบให้หอภาพยนตร์เก็บอนุรักษ์ไว้ ๑ หน่วย

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

ปาล์ ม ทองค� ำ ๒๐๑๐
รางวัลเกียรติยศ
แห่งวงการภาพยนตร์ไทย
โดย ชยาภรณ์ ธนฤกษ์ชัย

FESTIVAL DE
CANNES 2010

เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ (Cannes Film Festival) ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่มี
ความเก่าแก่ที่สุดในโลกเทศกาลหนึ่ง จัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๔๖ จากการผลักดันของฌอง เซ
(Jean Zay) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาและศิลปะ ที่ต้องการให้ฝรั่งเศสมีเทศกาลทาง
วัฒนธรรมที่ทัดเทียมกับเทศกาลหนังเมืองเวนิสของประเทศอิตาลี และรางวัลสูงสุดซึ่งถือเป็น
สัญลักษณ์ประจ�ำเทศกาลนี้ก็คือ รางวัลปาล์มทองค�ำ (Palme d’or) ซึ่งเริ่มมีการแจกรางวัลนี้กัน
เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๕๕
หลังจากนั้นได้มีการออกแบบรางวัลใหม่อีกหลายครั้ง โดยรูปแบบรางวัลในปัจจุบันเป็นรูป
ใบปาล์มสีทองติดเข้ากับที่รองซึ่งเป็นคริสตัล บรรจุอยู่ในกล่องหนังโมร็อกโกสีน�้ำเงิน ซึ่งรางวัลนี้คณะ
กรรมการตัดสินการประกวดจะคัดเลือกจากศิลปินนานาชาติที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในวงการ
ภาพยนตร์ เรียกได้ว่าการจะผ่านด่านการแข่งขันจนได้รับรางวัลจากเทศกาลนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
และเมื่อเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๓ ซึ่งจัดขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ลุงบุญมีระลึก
ชาติ (Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives) ผลงานการก�ำกับภาพยนตร์ล�ำดับที่ ๖
ของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ออกฉายและชนะเลิศรางวัลปาล์มทองค�ำจากเทศกาลหนังในครั้งนี้
นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีภาพยนตร์จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ หนัง
เรื่องนี้เล่าเรื่องราวของลุงบุญมี ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายและรู้ว่าตนเองจะมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียง ๔๘
ชั่วโมง ในขณะเดียวกัน ลุงบุญมีก็ระลึกได้ว่าความป่วยไข้ที่ก�ำลังเผชิญอยู่นั้นมีความเกี่ยวพันกับ
บาปกรรมในอดีตที่ตนเองเคยฆ่าสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์
หอภาพยนตร์เพิ่งได้รับมอบรางวัลปาล์มทองค�ำจากอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ซึ่งจัดว่าเป็น
รางวัลส�ำคัญและมีคุณค่ามากที่สุดชิ้นหนึ่งของวงการหนังไทย และน�ำมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทยเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้และชื่นชมรางวัลอันทรงเกียรตินี้ โดยพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทยเปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ ๓ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.
๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑

๑๙

ลานดารา

รณ ฤทธิชัย มีชื่อจริงว่า รณฤทธิชัย คานเขต (ชื่อเดิม ช�ำนาญ
คานเขต) เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ที่อ�ำเภอมหาชนะชัย
จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันเป็นเขตพื้นที่ของจังหวัดยโสธร) ในครอบครัวที่
เปิดบ้านเป็นค่ายมวย ท�ำให้เขาสนใจในกีฬาประเภทนี้ตั้งแต่ยังเด็ก โดยเริ่มลง
แข่งขันชกมวยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา และมีความสามารถถึงขั้นเคยได้แชมป์มวยระดับ
นักเรียนไปจนถึงระดับกรมพลศึกษา
จากนักกีฬา ชีวิตของเขาเริ่มพลิกผันเข้าสู่วงการบันเทิงใน
ช่วงที่เข้ามาเป็นนักศึกษาที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา พลศึกษา (ปัจจุบัน
คือคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) เมือ่ ได้รบั การชักชวน
ให้ไปถ่ายแบบเพือ่ โฆษณานวนิยายหลังปกนิตยสาร “จักรวาลปืน” ของ
พนมเทียน จนท�ำให้ได้รู้จักคุ้นเคยกับนักเขียนหลายคน หนึ่งในนั้นคือ
สุวรรณี สุคนธา ซึ่งต่อมาได้แนะน�ำให้เขารู้จักกับ พันเอกพยุง พึ่งศิลป์
ผู้บริหารของรัชฟิล์มทีวี บริษัทผลิตรายการและภาพยนตร์โทรทัศน์
ชื่อดังในยุคนั้น ท�ำให้เขาได้มีโอกาสเป็นนักแสดงครั้งแรก ในภาพยนตร์
ชุดทางโทรทัศน์ยอดนิยมของรัชฟิล์มเรื่อง พิภพมัจจุราช
นอกจากการเป็นนายแบบและนักแสดง ในช่วงวัยนักศึกษา
เขายังได้พบจุดเปลี่ยนส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งของชีวิต คือการได้เข้าร่วม
ขบวนการต่อสู้ทางการเมืองของนักศึกษาในเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๑๖ อันส่งผลให้เขาหันมาสนใจเรื่องการเมืองอย่างจริงจัง ถึงกับ
ตั้งมั่นอุดมการณ์ว่าจะก้าวขึ้นไปเป็นนักการเมือง โดยเริ่มลงสมัครรับ
เลือกตั้งผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นปีเดียวกับ
ที่เขามีผลงานเรื่อง คนกลางแดด ออกฉาย จากการชักชวนให้มารับบท
พระเอกโดยผู้ก�ำกับ คิด สุวรรณศร ภาพยนตร์เรื่องนี้นับเป็นการสร้าง
ชือ่ ให้ รณ ฤทธิชยั เริม่ เป็นทีร่ จู้ กั ในบรรดาแฟนหนังไทย และนับจากนัน้
เขามีผลงานภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ นายฮ้อยทมิฬ (๒๕๒๓)
ไอ้ค่อม (๒๕๒๔) พระรถเมรี (๒๕๒๔) ทอง ภาค 2 (๒๕๒๔) มือปืน
(๒๕๒๖) จับตาย (๒๕๒๘) ปล้นข้ามโลก (๒๕๓๐) นายซีอุย แซ่อึ้ง
(๒๕๓๓) มือปืน 2 สาละวิน (๒๕๓๖) อ�ำแดงเหมือนกับนายริด (๒๕๓๗)
เป็นต้น โดยมีรางวัลการันตีฝีมือทางการแสดงคือ รางวัลพระราชทาน
พระสุรัสวดีและรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ สาขานักแสดง
น�ำชายยอดเยี่ยม จากเรื่อง ครูสมศรี (๒๕๒๙) และรางวัลภาพยนตร์
แห่งชาติ สุพรรณหงส์ สาขานักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยม จากเรื่อง
คนเลี้ยงช้าง (๒๕๓๔) ขณะเดียวกันเขาก็ยังคงลงสนามการเมืองอยู่
อย่างสม�่ำเสมอ จนกระทั่งได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัด
ยโสธรเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘
ผลงานการแสดงที่ปรากฏสู่สาธารณชนเรื่องล่าสุดของ รณ
ฤทธิชัย คือ ปริศนาวันล่าสัตว์ (๒๕๕๗) หนึ่งในภาพยนตร์สั้นไทยนิยม

รณ ฤทธิชัย ในภาพยนตร์เรื่อง ครูสมศรี

จากค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ผลงานการก�ำกับของผู้ก�ำกับรุ่นใหม่
ปราโมทย์ แสงศร นอกจากนี้ เขายังได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์โทรทัศน์
เรื่อง พันท้ายนรสิงห์ ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ผู้ก�ำกับที่มีส่วน
ส�ำคัญในความส�ำเร็จบนเส้นทางสายภาพยนตร์ของเขา โดยมีก�ำหนด
ฉายออกอากาศในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้
เสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ หอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติ
อย่างสูงจาก รณ ฤทธิชยั มาประทับรอยมือ
รอยเท้ า ณ ลานดารา อมตนุ ส รณ์ แ ห่ ง
ท�ำเนียบดาราภาพยนตร์ไทย พร้อมบอกเล่า
ประสบการณ์การท�ำงานในวงการภาพยนตร์
ให้แฟน ๆ ได้รับฟัง เปิดงานด้วยการฉาย
คนเลี้ยงช้าง (๒๕๓๔) ผลงานการแสดงซึ่ง
ได้รับการขึ้น ทะเบียนให้เป็น มรดกภาพยนตร์ของชาติ ตั้งแต่เวลา
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
ไม่เสียค่าใช้จา่ ยในการร่วมงานแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ – ๑๔ ต่อ ๑๑๑ หรือ www.facebook.
com/ThaiFilmArchivePage

๒๑

โปรแกรมฉายภาพยนตร์

โปรแกรมฉายเดือนมีนาคม

เดือนมีนาคม หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติจาก
รณ ฤทธิชัย นักแสดงมากฝีมือและมากประสบการณ์
อีกหนึ่งท่าน ที่จะมาประทับรอยมือรอยเท้าเป็นอมตนุสรณ์บนลานดารา หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ใน
เดือนนี้เราจึงได้น�ำผลงานภาพยนตร์ของเขามาจัดฉาย
ให้ชมตลอดทั้งเดือน เพื่อให้แฟน ๆ หนังไทยได้ร่วม
ชื่นชมฝีมือการแสดงตั้งแต่เมื่อครั้งที่เขาเริ่มก้าวเข้าสู่
วงการภาพยนตร์ใหม่ ๆ มาจนถึงภาพยนตร์ที่ถือเป็น
หมุดหมายส�ำคัญของชีวิตนักแสดง อย่าง มือปืน และ
คนเลี้ยงช้าง
นอกจากนั้น ในเดือนนี้ ยังถือเป็นเดือนพิเศษ
ทีจ่ ะมีเทศกาลภาพยนตร์ถงึ สองเทศกาลเกิดขึน้ ในเดือน
เดียวกัน ช่วงต้นเดือน มี MEMORY! เทศกาลมรดก
ภาพยนตร์นานาชาติ ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
–
๖
มี น าคม ในความร่ ว มมื อ กั บ สถานเอกอั ค รราชทู ต
ฝรั่ ง เศส ประจ�ำประเทศไทย และสมาคมฝรั่ ง เศส
กรุงเทพ โดยจะจัดฉายที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาใน
ช่วงวันหยุดคือวันที่ ๑ และ ๔ มีนาคม ในขณะที่ช่วง
ปลายเดือน เป็นช่วงเวลาส�ำคัญประจ�ำปีส�ำหรับคอหนัง
สารคดี กับ เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ
ศาลายา ครั้งที่ ๕ ซึ่งปีนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘
มีนาคม โดยสามารถอ่านรายละเอียดภาพยนตร์สารคดี
เรื่องเด่น ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกให้มาฉายในเทศกาลฯ
ปีนี้ ได้ที่หน้าสุดท้ายของโปรแกรมภาพยนตร์
อาทิตย์ท่ี ๑ มีนาคม
MEMORY!
เทศกาลมรดกภาพยนตร์นานาชาติ
เวลา ๑๓.๐๐ น. Play Time

๒๕๑๐ / ก�ำกับโดย Jacques Tati / ความยาว ๑๒๔ นาที
(ภาษาฝรั่งเศส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

ผลงานชิ้นเอกของ Jacques Tati นักสร้างและนักแสดง
ภาพยนตร์คนส�ำคัญแห่งฝรั่งเศส เรื่องราวของ อูโลต์ หนุ่ม
ใหญ่ทตี่ อ้ งเข้าไปติดต่อบริษทั อเมริกนั แห่งหนึง่ ในกรุงปารีส
แต่เขากลับพบว่าสถาปัตยกรรมสมัยใหม่มนั ช่างยุง่ ยากและ
วกวน จนท�ำให้ เ ขาพลั ด หลงไปเที่ ย วทั่ ว ปารี ส กั บ กลุ ่ ม
นักท่องเทีย่ วอเมริกนั กลุม่ หนึง่ จนเกิดเป็นเรือ่ งตลกเสียดสี
วิถีชีวิตชนชั้นกลางตามมานับไม่ถ้วน

๒๒

เวลา ๑๕.๐๐ น. The General

๒๔๗๐ / ก�ำกับโดย Buster Keaton, Clyde Bruckman /
ความยาว ๗๕ นาที (ภาพยนตร์เงียบ ค�ำบรรยายภาษา
อังกฤษและภาษาไทย)

หนังเงียบเรื่องส�ำคัญของ บัสเตอร์ คีตัน เจ้าของฉายา
ไอ้หน้าตาย (The Great Stone Face) เรื่องราวของ
จอห์นนี เกรย์ วิศวกรผู้ดูแลรถไฟสายตะวันตกและ
แอตแลนติก ผู้ต้องออกตามล่าสองสิ่งที่รักที่สุดในชีวิต
นั่นคือ แอนนาเบลลี คู่หมั้นของเขา และหัวรถจักรที่
มีชื่อว่า The General ซึ่งถูกกองทัพฝ่ายเหนือขโมยไป
ในระหว่างสงครามกลางเมือง ฉากเด็ดของเรื่องที่คีตัน
นัง่ เศร้าอยูบ่ นคันชักระหว่างล้อรถไฟ โดยไม่รตู้ วั ว่ารถไฟ
ออกวิง่ แล้ว ได้กลายเป็นฉากคลาสสิกของโลก และได้รบั
การน�ำมาสร้างเป็นประติมากรรมประดับหัวรถจักรไอ
น�้ำ ณ สถานีศีนิมา หอภาพยนตร์
จันทร์ท่ี ๒ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
นายฮ้อยทมิฬ (โปรแกรมผลงานรณ ฤทธิชัย)
๒๕๒๓ / ก�ำกับโดย จรัญ พรหมรังสี / สร้างโดย บริษทั สหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด / ความยาว ๑๒๕ นาที

นายฮ้อยเคน ตัดสินใจพักการเดินทางน�ำควายไปขาย
ในเมือง เพือ่ ตามควายที่ถกู ขโมยกลับมา โดยได้รบั การ
ช่วยเหลือจากแสงโสมลูกพ่อใหญ่แห่งหมู่บ้าน แต่เมื่อ
ควายที่หายไปนั้นตกอยู่ในมือของ ค�ำแสน นักเลงใหญ่
ซึ่งหลงรักแสงโสม และไม่พอใจที่เธอไปอยู่ฝ่ายเดียว
กับนายฮ้อย การต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายจึงเกิดขึ้นอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
อังคารที่ ๓ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
คนกลางแดด (โปรแกรมผลงานรณ ฤทธิชัย)

๒๕๒๒ / ก�ำกับโดย คิด สุวรรณศร / สร้างโดย บริษัท สหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด / ความยาว ๑๒๔ นาที

ภาพยนตร์ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกจากหอภาพยนตร์ให้เป็น
๑ ใน ๑๐๐ หนังไทยที่คนไทยควรดู และเป็นผลงาน
สร้างชื่อของรณ ฤทธิชัย ในบทบาทของ เปลว หนุ่มผู้มี
อาชีพรับจ้างส่งน�้ำแข็ง ท่ามกลางความยากจนของ
คนในชุมชนสลัมที่ต้องดิ้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อ
ความอยู่รอด จนเมื่อถูกโกงส่วนแบ่ง ท�ำให้เปลวต้อง
เข้าไปพัวพันกับพวกนายทุนหน้าเลือด ส่งผลให้ชวี ติ ของ
เขาและคนรอบข้างต้องตกอยู่ในอันตราย

พุ ธที่ ๔ มีนาคม
MEMORY!
เทศกาลมรดกภาพยนตร์นานาชาติ
เวลา ๑๓.๐๐ น. Safety Last

๒๔๖๖ / ก�ำกับโดย Fred C. Newmeyer, Sam Taylor /
ความยาว ๖๔ นาที (ภาพยนตร์เงียบ ค�ำบรรยายภาษา
อังกฤษและภาษาไทย)

หนั ง เงี ย บอเมริ กั น เรื่ อ งคลาสสิ ก ผลงานเอกของ
ฮาร์โรลด์ ลอยด์ นักแสดงตลกคนส�ำคัญอีกคนหนึ่งใน
ยุคหนังเงียบ โดยเขารับบทเป็นหนุ่มพนักงานห้าง
สรรพสินค้าทีพ่ ยายามจะสร้างเนือ้ สร้างตัวในเมืองใหญ่
เพื่อที่จะขอแฟนสาวแต่งงาน ขณะเดียวกันก็ต้องคอย
หลอกว่าตัวเองเป็นผู้จัดการห้างเมื่อโทรหาเธอ ฉากที่
ฮาร์โรลด์ ลอยด์ เกาะเข็มนาฬิกาเรือนใหญ่ ตัวห้อยโหน
อยูบ่ นตึกสูงในเรือ่ งนัน้ ได้กลายมาเป็นภาพจ�ำทีส่ �ำคัญ
ที่สุดภาพหนึ่งของประวัติศาสตร์หนังอเมริกัน
เวลา ๑๕.๐๐ น. น�้ำตาลไม่หวาน

๒๕๐๘ / ก�ำกับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๓๔ นาที (ภาษาไทย ค�ำบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

ผลงานภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของรัตน์ เปสตันยี ที่
รวมเอาขนบความนิยมของหนังไทยในยุคนั้นมาไว้ใน
เรื่อง เรื่องราวของ มนัส ทายาทมหาเศรษฐีชาวจีน
เจ้าของบริษัทยาปลูกผม ที่ถูกพ่อบังคับให้แต่งงานกับ
น�้ำตาล ลูกสาวคนเดียวของเพื่อนชาวอินเดีย แต่มนัส
นั้นยินยอมแต่งงานกับน�้ำตาลเพื่อหวังมรดกเท่านั้น
และท�ำทุกวิถีทางเพื่อให้เธอขอหย่ากับตน เพื่อจะได้
แต่งงานใหม่กับ วัชรี หญิงสาวที่เขารักสุดหัวใจ

พฤหัสบดีท่ี ๕ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

พุ ธที่ ๑๑ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ทอง ภาค 2 (โปรแกรมผลงานรณ ฤทธิชัย)
๒๕๒๕ / ก�ำกับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอกการภาพยนตร์ / ความยาว ๙๒ นาที

ภาคต่อจากหนังสร้างชือ่ ของ ฉลอง ภักดีวจิ ติ ร เรือ่ งราว
เริ่มต้นเมื่อ ชาติ และ ศาสตรา ขนทองจากสนามบิน
ของประเทศลาวแต่ไม่สามารถบินกลับไทยได้เพราะ
โดนข้าศึกคอมมิวนิสต์โจมตี ทองมูลค่ามหาศาลจึงตก
อยู่ในอันตรายอีกครั้ง ทางการไทยจ�ำต้องเรียก มาร์ค
และ คลอดิเลีย คู่รักมือสังหารชั้นเยี่ยมจากอเมริกา มา
ร่วมค้นหาทองและขนกลับมายังไทย โดยทั้งคู่ได้ออก
ตามหาชาติและศาสตรา มาร่วมทีมเพือ่ ช่วยกันต่อสูก้ บั
เล่หเ์ หลีย่ มและความร้ายกาจของข้าศึกในภารกิจครัง้ นี้
ศุกร์ท่ี ๖ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
มือปืน (โปรแกรมผลงานรณ ฤทธิชัย)

๒๕๒๖ / ก�ำกับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย
ซี.เอส.พี. โปรดักชั่น, นิวพร้อมมิตรภาพยนตร์ / ความยาว
๑๔๑ นาที

เรื่ อ งราวของ จ่ า สมหมาย ช่ า งตั ด ผมขาพิ ก ารผู ้ มี
เบื้ อ งหลั ง เป็ น มื อ ปื น ฆ่ า คนเพื่ อ หาเลี้ ย งชี พ ตนและ
ลูกชาย วันหนึ่งเมื่อลูกชายป่วยหนักต้องผ่าตัดใช้เงิน
มหาศาล เขาจึงต้องรับงานฆ่านักการเมืองใหญ่ ที่มี
สารวัตรธนู มือปราบเจ้าของฉายา “ไอ้มอื ด�ำ” คุม้ ครอง
อยู่ เส้นทางชีวิตที่ต้องโคจรมาเผชิญหน้าของทั้งคู่ได้
น�ำมาสู่การเปิดเผยเบื้องลึกที่ไม่มีใครเคยล่วงรู้ อีกหนึ่ง
ผลงานการแสดงที่น่าจดจ�ำของรณ ฤทธิชัย ในบทบาท
ของสารวัตรธนู นายต�ำรวจใหญ่ผู้มีอดีตฝังลึกอยู่ในใจ
เสาร์ท่ี ๗ มีนาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. เทพธิดาบาร์ 21

(โปรแกรมฟิล์มทัศนา)
๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๑๒๐ นาที

ภาพยนตร์ เ พลงที่ ดั ด แปลงมาจากบทละครเกี ย รติ
โสเภณี (The Respectable Prostitute) ของ ฌอง
ปอล ชาร์ต นักคิดนักเขียนคนส�ำคัญแห่งฝรั่งเศส เรื่อง
ราวของ ลินดา สาวประจ�ำ “บาร์ 21” ผูผ้ ดิ หวังในความ
รัก และบังเอิญเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ฆาตกรรมบน
รถไฟ ต่อมาเธอกลับได้พบกับ ทนง ชายหนุ่มผู้แสนดี
และร�่ำรวยที่หาทางมาใกล้ชิดกับเธอ โดยหารู้ไม่ว่า
แท้จริงแล้วเขามีเบือ้ งหลังบางอย่างทีห่ วังผลประโยชน์
จากความเป็นคนซื่อของเธอเอง
เวลา ๑๕.๑๕ น. ไอ้แกละเพื่ อนรัก

(โปรแกรมฟิล์มทัศนา)
๒๕๑๕ / ก�ำกับโดย สุรพล โทณะวณิก / สร้างโดย ละโว้
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๖๐ นาที

ผลงานการก�ำกับและเขียนบทของครูเพลงชือ่ ดัง สุรพล
โทณะวณิก ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์
ชีวิตของตนในวัยเด็ก เรื่องราวของ แกละ หนุ่มก�ำพร้า
ผู้ยากจน ซึ่งได้บังเอิญไปช่วยเหลือเด็กน้อยก�ำพร้าชื่อ
เดียวกัน จากการถูกนักเลงท�ำร้าย ทั้งคู่จึงได้กลายเป็น
เพื่อนต่างวัยที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนเมื่อ
แกละหนุ่ม ไปสมัครท�ำงานเป็นลูกจ้างที่บาร์แห่งหนึ่ง
และจับพลัดจับผลูได้เป็นนักร้องประจ�ำบาร์ ท�ำให้เขา
ต้องพบกับเรื่องวุ่นวาย

พระรถเมรี (โปรแกรมผลงานรณ ฤทธิชัย)

๒๕๒๔ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย ไชโยภาพยนตร์ /
ความยาว ๑๒๕ นาที

อาทิตย์ ๘ มีนาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Jakob der Lügner

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๑๗ / ก�ำกับโดย Frank Beyer / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๑๐๐ นาที (ภาษา
เยอรมัน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่เล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่
สอง ณ เมืองแห่งหนึ่งในประเทศโปแลนด์ เมื่อ จาค็อบ
อดีตพ่อค้าขายแพนเค้กชาวยิว ผูถ้ กู กองทัพนาซีกกั ล้อม
และใช้แรงงานอยู่ในย่านเสื่อมโทรม ได้บังเอิญฟังข่าว
จากวิทยุว่า กองทัพรัสเซียก�ำลังรุกคืบเข้ามาใกล้นาซี
เพียงแค่ไม่กี่ร้อยไมล์ เมื่อเขาน�ำไปบอกแก่เพื่อน ๆ
ก�ำลังใจที่จะพ้นจากความล�ำบากจึงเกิดขึ้นกับพวกเขา
อีกครั้ง แต่เมื่อข่าวที่แพร่กระจายออกไปนั้น ท�ำให้
จาค็อบกลายเป็นทีน่ บั หน้าถือตาและเป็นความหวังของ
ชาวยิว เขาจึงต้องคอยกุข่าวใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อปลอบ
ประโลมใจเพื่อนร่วมเชื้อชาติ
เวลา ๑๕.๐๐ น. La Lengua de las
Mariposas (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๔๒ / ก�ำกับโดย José Luis Cuerda / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว
๙๖ นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวในปี ค.ศ. ๑๙๓๖ ของเด็กชายมอนโช ผู้มีชีวิต
เรียบง่ายในแคว้นกาลิเซีย ประเทศสเปน เขาใช้เวลา
ส่วนใหญ่เรียนรูป้ ระสบการณ์และมุมมองชีวติ ผ่าน ดอน
เกรกอริโอ อาจารย์ของเขา แม้เด็กน้อยจะได้เรียนรูโ้ ลก
กว้างผ่านเรื่องราวต่าง ๆ ที่ชายแก่มอบให้ แต่กระนั้น
ก็ตาม สงครามกลางเมืองสเปนที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นกลับ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ควรจะเป็นความสุขในช่วงชีวิตของ
เขาไปอย่างสิ้นเชิง
จันทร์ท่ี ๙ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ปล้นข้ามโลก (โปรแกรมผลงานรณ ฤทธิชัย)
๒๕๓๐ / ก�ำกับโดย เจนณรงค์ / สร้างโดย พลสยาม
ภาพยนตร์ / ความยาว ๙๓ นาที

เมื่ออิทธิพลของเจ้าพ่อในเมืองไทย เริ่มท้าทายต่อ
อ�ำนาจของกฎหมาย ทางการจึงต้องส่งตัว สารวัตรศิษฐ์
นายต�ำรวจหนุ่มฝีมือดีมาโค่นล้ม แต่เขาต้องพบกับ
ไจ่ไจ๋ และบรรดามือสังหารชั้นยอดที่หนีมาจากฮ่องกง
คอยช่วยเหลือเจ้าพ่อ ทางเดียวที่จะตัดแขนขาของเจ้า
พ่อได้ คือ ต้องตามล่าบรรดามือสังหารฮ่องกงเหล่านี้
โดยเฉพาะไจ่ไจ๋ ที่สารวัตรศิษฐ์ทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ตามล่าอย่างไม่มีวันหยุดพัก
อังคารที่ ๑๐ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ดวลปืน (โปรแกรมผลงานรณ ฤทธิชัย)
๒๕๒๙ / ก�ำกับโดย ศักดิ์สิทธิ์ / ความยาว ๘๖ นาที

ข่าวการตายของพ่อท�ำให้ โทน ตัดสินใจเดินทางมา
ต่อกรกับอ�ำนาจเถือ่ นของ นาท ผูม้ อี ทิ ธิพลในพืน้ ทีแ่ ละ
อยู่เบื้องหลังการตายครั้งนี้ โดยมี กังวาน เจ้าพ่ออีกคน
ยืน่ มือเข้ามาช่วยเหลือ เมือ่ นาทเกรงว่าจะถูกสังหารจึง
ดึงตัว เสือเหิม นักเลงปืนฝีมือดีมาเป็นพวก เมื่อกลโกง
และเล่ห์เหลี่ยมถูกงัดออกมาใช้อย่างไม่ลดราวาศอก
การปะทะกันระหว่างทัง้ สองฝ่ายจึงเป็นไปอย่างยืดเยือ้

ภาพยนตร์ทสี่ ร้างจากวรรณคดีพนื้ บ้านเรือ่ ง นางสิบสอง
และพระรถเมรี เล่าเรือ่ งราวตัง้ แต่เมือ่ พีน่ อ้ งสิบสองคน
ได้เป็นมเหสีของกษัตริย์ ก่อนจะถูกกลั่นแกล้งโดยนาง
ยักษ์ให้ถกู จองจ�ำในถำ�้ และถูกควักลูกตาออกมา แต่โชค
ยังดีทลี่ กู ชายของน้องคนสุดท้องยังมีชวี ติ รอดอยู่ เขาจึง
พยายามช่วยเหลือแม่และป้า ๆ ของเขา แม้จะต้อง
ขัดแย้งกับคนรักของตนก็ตาม
พฤหัสบดีท่ี ๑๒ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ไอ้ค่อม (โปรแกรมผลงานรณ ฤทธิชัย)
๒๕๒๔ / ก�ำกับโดย คิด สุวรรณศร / สร้างโดย บริษัท สหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด / ความยาว ๑๒๒ นาที

ผลงานภาพยนตร์เรื่องเด่นอีกเรื่องของคิด สุวรรณศร
โดยน�ำ สรพงศ์ ชาตรี พระเอกยอดนิยมมารับบทเป็น
ค่อม ชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ผู้มีหัวใจอัน
บริสุทธิ์ที่หวังมอบให้แก่ เรไร ลูกสาวแสนสวยของคน
ทีเ่ กลียดเขาจับใจ เพราะเชือ่ ว่าเด็กหลังค่อมทีเ่ กิดมาจะ
น�ำความฉิบหายมาสู่หมู่บ้าน ค่อมจึงต้องพิสูจน์ให้เห็น
ถึงความรัก ความเสียสละที่ยากจะหาได้จากคนปกติ
ทั่วไป
ศุกร์ท่ี ๑๓ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Latitude Zero (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)

๒๕๔๔ / ก�ำกั บ โดย Toni Venturi / สนั บ สนุ น โดย
สถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว
๘๕ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ ลีน่า หญิงสาวเจ้าของบาร์ห่างไกลผู้คน
บนถนนไฮเวย์แห่งหนึ่ง ผู้ก�ำลังตั้งครรภ์ใกล้คลอด เธอ
ถูกทิ้งจากอดีตคนรักผู้เป็นนายต�ำรวจในเมืองเซาท์
เปาโล กระทัง่ วันหนึง่ ลีนา่ ได้พบรักกับ วิเลร่า อดีตนาย
ต�ำรวจที่เธอหวังว่าจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับเขา แต่
เหตุการณ์ต่าง ๆ กลับท�ำให้ชีวิตของทั้งคู่เลวร้ายลงขึ้น
ทุกที
เสาร์ท่ี ๑๔ มีนาคม
เวลา ๑๓.๐๐น. คนเลี้ยงช้าง

(โปรแกรมผลงานรณ ฤทธิชัย)
๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย
พร้อมมิตรภาพยนตร์ / ความยาว ๑๓๖ นาที

ผลงานภาพยนตร์ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ที่จับ
เอาเรือ่ งการตัดไม้ท�ำลายป่าซึง่ ก�ำลังเป็นประเด็นส�ำคัญ
ในสังคมไทยเวลานั้นออกมาตีแผ่ ผ่านตัวละครหลักคือ
บุญส่ง ชาวบ้านป่าซึ่งยึดอาชีพเป็นควาญช้าง และ
ค�ำรณ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้เคร่งครัดต่อหน้าที่ รับบทโดย
รณ ฤทธิชัย ซึ่งแสดงได้อย่างโดดเด่นจนสามารถคว้า
รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ สาขานักแสดง
ประกอบชายยอดเยี่ยมมาครองได้ และตัวภาพยนตร์
นั้นก็ได้รับการขึ้นทะเบียนให้
เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา
เวลา ๑๕.๓๐น.

กิจกรรมลานดารา

รณ ฤทธิชัย
ดาวดวงที่ ๑๕๗

เสาร์ท่ี ๒๑ – เสาร์ ๒๘ มีนาคม
เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา ครัง
้ ที่ ๕

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๒๙)

อังคารที่ ๑๗ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อาทิตย์ท่ี ๑๕ มีนาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. 5 Broken Cameras

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย Emad Burnat, Guy Davidi / สนับสนุน
โดย สถาบันฝรัง่ เศส ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๙๔ นาที
(ภาษาอาหรับ, ฮีบรู ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีที่ถ่ายท�ำ ณ หมู่บ้านเบอิน ในเขต
เวสแบงค์ของดินแดนปาเลสไตน์ ซึง่ ติดกับพรมแดนของ
ประเทศอิสราเอล เล่าเรื่องราวของ เอมัต เบอนัต
เกษตรกรผู้ยังชีพโดยการเก็บผลมะกอกขาย ได้ซื้อ
กล้องถ่ายวิดีโอมาตัวหนึ่ง เพื่อต้อนรับลูกชายคนที่สี่
ที่เพิ่งเกิดได้ไม่นาน ด้วยความที่เขาเป็นคนเดียวใน
หมู่บ้านที่มีกล้องวิดีโอ จึงกลายเป็นบุคคลที่ชุมชน
ต้องการตัวทุกครั้งที่มีงานรื่นเริงต่าง ๆ กระทั่งวันหนึ่ง
ทหารอิสราเอล เริ่มเข้ามารื้อสวนมะกอกของชาวบ้าน
โดยอ้างว่าพื้นที่บริเวณนี้มีความเสี่ยงเนื่องจากติดกับ
ชายแดน กล้องของเอมัตจึงได้บันทึกเหตุการณ์การ
รุกรานครั้งนี้ไปจนถึงการปราบปรามการประท้วงที่น�ำ
ไปสู่ความรุนแรง
เวลา ๑๕.๐๐ น. Joana Vasconcelos,
Coração Independente

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย Joana Cunha Ferreira / สนับสนุนโดย
สถานเอกอั ค รราชทู ต โปรตุ เ กส ประจ�ำประเทศไทย /
ความยาว ๕๒ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีทบี่ นั ทึกการท�ำงานการของ โจอันนา
วาสคอนเซลอส ศิลปินสาวผู้มีชื่อเสียงชาวโปรตุเกส
ผลงานของเธอเต็มไปด้วยงานศิลปะชิน้ ใหญ่ทแี่ ฝงความ
สนุกสนานและประชดประชัน เช่น ผลงานชิ้นโดดเด่น
ที่ชื่อ “Dorothy” ที่เธอน�ำหม้อและกระทะจ�ำนวน
หลายร้อยชิ้นมาสร้างเป็นรองเท้ายักษ์ หรือ การสร้าง
โคมระย้าขนาดมหึมาจากส�ำลีฝ้าย ผู้ก�ำกับพาคนดูไป
ติ ด ตามกระบวนการท�ำงานของเธอและที ม งานใน
สตูดโิ อเกือบหนึง่ ปี ท�ำให้ได้เห็นวิถชี วี ติ และการท�ำงาน
ที่ผสมผสานกลมกลืนกันจนกลายเป็นหนึ่งเดียว
จันทร์ท่ี ๑๖ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เหยื่อ? (โปรแกรมผลงานรณ ฤทธิชยั )

๒๕๓๐ / ก�ำกับโดย ชนะ คราประยูร / สร้างโดย บริษทั
ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๐ นาที

ภาพยนตร์ทสี่ ร้างจากนวนิยายสะท้อนปัญหาสังคมของ
โบตัน๋ เรือ่ งราวของครอบครัวทีม่ พี อ่ กับแม่เป็นพนักงาน
บริษทั โดยฝ่ายแม่ท�ำงานเลิกดึก ในขณะทีพ่ อ่ ก็ตอ้ งออก
ต่างจังหวัดบ่อย ๆ จึงไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกชายคือ ฤทธิ์
และ รอน ช่วงปิดเทอม ทั้งคู่ได้ตัดสินใจซื้อเครื่องเล่น
วิดีโอมาไว้ที่บ้าน เพื่อไม่ให้ลูกชายทั้งสองออกไปมั่วสุม
นอกบ้าน ความอยากรูอ้ ยากเห็นในสือ่ ใหม่ ๆ ประกอบ
กับการอยู่บ้านล�ำพังกับ สาย สาวใช้ประจ�ำบ้าน กลาย
เป็นจุดเปลี่ยนให้เด็ก ๆ ก้าวเข้าไปสู่ด้านมืดในจิตใจ

๒๔

ชุมแพ ภาค 2 (โปรแกรมผลงานรณ ฤทธิชัย)
๒๕๒๗ / ก�ำกั บ โดย วิ สั น ต์ สั น ติ สุ ช า / สร้ า งโดย
สันติสุชาภาพยนตร์ / ความยาว ๑๐๐ นาที

เรื่องราวความบาดหมางระหว่าง จ่าถม นิยมไถ และ
ดร.ประเทศ สองกลุ่มอิทธิพลเถื่อน เมื่อจ่าถมได้ ชาติ
ชัยภูมิ โจรมากฝีมือ มาช่วยปล้นของเถื่อนมูลค่ากว่า
๒๐ ล้านบาทไปจาก ดร.ประเทศ ท�ำให้ ดร.ประเทศ
เกิดความแค้นเป็นอย่างมาก แต่ตอ่ มาการขนของเถือ่ น
ของจ่าถมต้องพบเจอกับอุปสรรคแทบทุกครัง้ ท�ำให้เขา
สงสัยว่าชาติอาจจะเป็นหนอนบ่อนไส้ จึงวางแผนฆ่า
ชาติ แต่ สุรีย์ ลูกสาวของ ดร.ประเทศ ได้เข้ามาช่วย
ชาติไว้เนื่องจากทั้งคู่เคยรู้จักกันมาก่อน พร้อมทั้งได้
ชักชวนให้มาอยูก่ บั พ่อของเธอ โดยทีไ่ ม่มใี ครรูว้ า่ แท้จริง
แล้วเขาคือร้อยต�ำรวจเอก ชาติ ชัยภูมิ
พุ ธที่ ๑๘ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
มือเหนือเมฆ (โปรแกรมผลงานรณ ฤทธิชัย)

๒๕๒๗ / ก�ำกับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย พลสยาม
ภาพยนตร์ / ความยาว ๙๙ นาที

จ่าดวง เทวราช เติบโตขึ้นมาท่ามกลางหมู่นักเลง โดย
มีครอบครัวของ ปู่แบน และหลานสาวชื่อ บุญตา คอย
ช่วยเหลือเขาอยู่เสมอ วันหนึ่ง สุธรรม เพื่อนนักเลง
ต่างถิ่นได้มาหลงรัก พรพรรณ จึงขอให้จ่าดวงเป็นพ่อ
สื่อให้ โดยไม่รู้ว่าเขาและพรพรรณต่างชอบพอกันอยู่
จนเมื่อปู่แบนถูกคนร้ายยิงตาย จ่าดวงจึงรับบุญตามา
อยู่ด้วยและหาทางแก้แค้นให้ปู่แบน พรพรรณเสียใจที่
เห็นจ่าดวงใกล้ชิดกับบุญตา เธอจึงตกลงใจแต่งงานกับ
สุธรรม ส่งผลให้เรือ่ งราวบานปลาย จนท�ำให้จา่ ดวงและ
สุธรรมต้องมาเปิดศึกชิงรักหักแค้นกันเอง
พฤหัสบดีท่ี ๑๙ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
มือปืน 2 ไอ้มือด�ำ (โปรแกรมผลงานรณ ฤทธิชัย)

๒๕๓๑ / ก�ำกั บ โดย แสนยากร / สร้ า งโดย พลพหล
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๐๕ นาที

ภาพยนตร์ภาคต่อจาก มือปืน เล่าเรื่องราวตั้งแต่เมื่อ
ครั้งที่ จ่าสมหมาย และ หมวดธนู ร่วมรบเป็นทหาร
รับจ้างด้วยกันในสงคราม โดยมีหวั หน้าหน่วยคือ ผูก้ อง
สุธรรม ผูห้ ว่ งแต่การลักลอบค้าอาวุธสงครามจนละเลย
การปฏิบัติหน้าที่ และส่งผลให้ทั้งหมวดธนูและจ่า
สมหมายต้องมีบาดแผลฝังใจจากสงครามครัง้ นัน้ เวลา
ผ่านไป จ่าสมหมายหลบหนีจากค่ายเชลยในสงคราม
มาได้ด้วยสภาพขาพิการ ส่วนหมวดธนูได้กลายไปเป็น
ต�ำรวจมือปราบ เจ้าของฉายา “ไอ้มือด�ำ” ในขณะที่
ผู้กองสุธรรมผันตัวไปอยู่กับกลุ่มอาชญากรจนก้าวขึ้น
ไปเป็นเจ้าพ่อ และแล้วโชคชะตาก็ได้น�ำพาให้พวกเขา
โคจรมาพบเจอกันอีกครั้ง
ศุกร์ท่ี ๒๐ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิก
กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี

ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์
คลาสสิกของโลก

อาทิตย์ท่ี ๒๙ มีนาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Beat Kids

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย Shioya Toshi / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น / ความยาว ๑๑๕ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยายภาษา
ไทย)

เรื่องราวของ โยโกยามะ เออิจิ นักเรียนระดับมัธยม
ปลาย ผู้ถูกเพื่อนชักจูงให้เข้าชมรมโยธวาทิต ซึ่งมี
หัวหน้าวงคือ นานาโอะ นักเรียนที่ไม่ถูกกับ อาจารย์
โฮโซอิ ผู้อ�ำนวยการวงร้องประสานเสียงของโรงเรียน
เมือ่ นานาโอะได้รเู้ รือ่ งราวปัญหาครอบครัวของเออิจิ ที่
เขาต้องเป็นคนดูแลบ้านขณะที่แม่ก�ำลังตั้งท้อง และมี
พ่อซึ่งเคยเป็นถึงนักตีกลองดันจิริในงานเทศกาลที่มี
ชื่อเสียง แต่กลับประสบอุบัติเหตุจนต้องยุติอาชีพตี
กลองและหันมาเล่นแต่การพนัน ท�ำให้นานาโอะเชือ่ มัน่
ว่า เออิจิ ต้องมีพรสวรรค์ในการตีกลองเหมือนกับพ่อ
ของเขาอย่างแน่นอน
เวลา ๑๕.๐๐ น.โปรแกรมพิเศษ

ดูหนังกับโดม พบกับภาพยนตร์
จากการคัดสรรของ โดม สุขวงศ์
ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ และร่วม
สนทนาหลังชมภาพยนตร์

จันทร์ท่ี ๓๐ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
จับตาย (โปรแกรมผลงานรณ ฤทธิชัย)

๒๕๒๘ / ก�ำกับโดย โสภณ เจนพานิช / สร้างโดย วีซี
โปรโมชั่นแอนด์พิคเจอร์ / ความยาว ๑๐๓ นาที

ภาพยนตร์ ที่ ดั ด แปลงจากเรื่ อ งสั้ น ชั้ น ครู ข อง มนั ส
จรรยงค์ เรื่องราวของ พร นักโทษผู้มีความประพฤติที่
ดี จนเป็นที่รักของหัวหน้าผู้คุมอย่าง สกล ทว่า พรกลับ
ไปชอบผู้หญิงคนเดียวกับ ประสิทธิ์ ผู้คุมอีกคน ความ
รักสามเส้าเกิดเป็นชนวนให้พรต้องหลบหนี จากนักโทษ
ชั้นดีต้องกลายเป็นนักโทษจับตาย
อังคารที่ ๓๑ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
The Best Exotic Marigold Hotel

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย John Madden / สนับสนุนโดย บริษัท
แคททาลิตส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด / ความยาว
๑๒๔ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวของเหล่าชายหญิงวัยเกษียณอายุชาวอังกฤษ
๗ คน ที่ ตั ด สิ น ใจเดิ น ทางไปเที่ ย วพั ก ผ่ อ นยั ง เมื อ ง
ชัยปุระ ประเทศอินเดีย ด้วยเหตุผลทีแ่ ตกต่างกันไป แต่
เมื่อถึงโรงแรม พวกเขากลับพบว่าสภาพของโรงแรม
ไม่ได้เป็นเหมือนดังที่โฆษณาไว้เลย และได้รู้จักกับ
ซอนนี ผู้จัดการหนุ่มของโรงแรม ผู้มุ่งมั่นที่จะฟื้นฟู
โรงแรมแห่งนี้ให้กลับมารุ่งโรจน์เหมือนในอดีตอีกครั้ง
แม้ว่าจะมีเพียงต้นทุนที่น้อยนิดก็ตาม

โปรแกรมฉายภาพยนตร์

โปรแกรมฉายเดือนเมษายน

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ถือเป็นวัน
ส�ำคัญวันหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทย เพราะเป็นวัน
ครบรอบ ๑๐๐ ปีประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าอนุสรมงคลการ หรือ “เสด็จพระองค์ชายเล็ก”
เจ้าของบริษัทละโว้ภาพยนตร์ ผู้สร้างหนังไทยและ
ปลุกปัน้ ดาราชือ่ ดังขึน้ มาประดับวงการไว้อย่างมากมาย
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาขอร่วมร�ำลึกถึงคุณูปการของ
ท่านเนื่องในวาระส�ำคัญนี้ ด้วยการน�ำภาพยนตร์เรื่อง
เด่น ๆ ที่ท่านเป็นผู้สร้างสรรค์มาจัดฉายให้ชมตลอด
ทั้งเดือน
อี ก โปรแกรมหนึ่ ง ที่ เ ราภู มิ ใ จน�ำเสนอ คื อ
โปรแกรม ภาพลักษณ์อาเซียนในภาพยนตร์ ปัจจุบัน
ภาพลักษณ์ของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน ในสายตา
ของคนไทยนั้นมีความแตกต่างกันตามค่านิยม หรือ
ความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมายาวนาน และบางส่วนนั้นได้
ถูกถ่ายทอดอยู่ในภาพยนตร์ไทยเรื่องต่าง ๆ ในเดือน
นี้ เราจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาชมหนังไทยที่น�ำเสนอ
ภาพของเพื่อนบ้านอาเซียน พร้อม ๆ ไปกับการชม
ภาพยนตร์จากประเทศในอาเซียนเองและต่างประเทศ
ที่น�ำเสนอภาพของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เพื่อที่
ผู้ชมจะได้มีโอกาสเห็นการน�ำเสนอภาพที่หลากหลาย
มากกว่าภาพซำ�้ ๆ ทีเ่ รามักคุน้ ชิน จะได้ชว่ ยเปิดมุมมอง
ใหม่ ๆ ที่เรามีต่อผู้คนแต่ละเชื้อชาติ ในปีแห่งการก้าว
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนี้

พุ ธที่ ๑ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ปักธงไชย

(โปรแกรม ๑๐๐ ปีประสูติ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ)
๒๕๐๑ / ก�ำกับโดย หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา / สร้างโดย
บริษัท ละโว้ภาพยนตร์ จ�ำกัด / ความยาว ๙๓ นาที

ภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์จากเหตุการณ์สงคราม
ปราบฮ่อ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เรือ่ งราวของ ร้อยตรีเต็ม และ
ทหารในบังคับบัญชาทีต่ อ้ งเดินทางไปส่งเสบียง กระสุนปืน
และเวชภัณฑ์ให้แก่ค่ายทหารไทยที่ก�ำลังขาดแคลนอยู่ที่
เมืองได ปฏิบตั กิ ารนีต้ อ้ งรักษาเป็นความลับมิให้ฝา่ ยจีนฮ่อ
ล่วงรู้ เพื่อไม่ให้ค่ายทหารไทยที่เมืองไดถูกบุกโจมตี

พฤหัสบดีท่ี ๒ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
สะบายดี วันวิวาห์

(โปรแกรมภาพลักษณ์อาเซียนในภาพยนตร์)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย ศักดิ์ชาย ดีนาน / สร้างโดย สปาร์ต้า
ฟิล์ม / ความยาว ๗๗ นาที

เรื่องราวของ เชน นักเขียนประจ�ำนิตยสารชั้นน�ำฉบับ
หนึ่ง ซึ่งเคยเดินทางมาท�ำข่าวที่ประเทศลาวเมื่อ ๖
เดือนก่อน ในครั้งนั้นเขาได้รู้จักกับ ค�ำ หญิงสาวชาว
ลาว ที่มีความรู้สึกผูกพันต่อกันและให้สัญญากับเธอว่า
จะกลั บ มาเยื อ นที่ น่ี อี ก แต่ เ มื่ อ กลั บ มาตามค�ำมั่ น ก็
เกิดเรือ่ งราวทีท่ �ำให้ทงั้ คูต่ อ้ งเตรียมตัวแต่งงาน โดยทีย่ งั
ไม่มั่นใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ศุกร์ท่ี ๓ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
At the Horizon

(โปรแกรมภาพลักษณ์อาเซียนในภาพยนตร์)
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย อานีไซ แก้วลา / สร้างโดย Lao New
Wave Cinema Production / ความยาว ๑๐๑ นาที (ภาษา
ลาว ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ผลงานของผู้ก�ำกับภาพยนตร์รุ่นใหม่ของลาว เล่า
เรื่องราวระหว่าง สิน นักศึกษาผู้ถูกตามใจจากพ่อซึ่ง
เป็นมหาเศรษฐีและมีอิทธิพล ท�ำให้เขาสามารถใช้ชีวิต
เสเพลได้อย่างอิสระโดยไม่ตอ้ งเกรงกลัวใคร กับ ลัด ช่าง
ซ่อมมอเตอร์ไซค์ผู้เป็นใบ้ ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับภรรยา
และลูกน้อยอย่างมีความสุขตามอัตภาพ แม้จะมีชีวิตที่
แตกต่างกันอย่างสิน้ เชิง แต่โชคชะตาก็ได้พดั พาให้ทงั้ คู่
ต้องโคจรมาพบกัน น�ำไปสูป่ ลายทางของโศกนาฏกรรม
ที่ไม่อาจคาดเดา

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

อังคารที่ ๓

Joana Vasconcelos, Coração
Independente
พฤหัสบดีที่ ๕ ชุมแพ ภาค 2
อังคารที่ ๑๐ Jakob der Lügner
พฤหัสบดีที่ ๑๒ คนกลางแดด
อังคารที่ ๑๗ Latitude Zero
พฤหัสบดีที่ ๑๙ พระรถเมรี
อังคารที่ ๒๔ เทศกาลภาพยนตร์สารคดี
นานาชาติศาลายา ครั้งที่ ๕ *
พฤหัสบดีที่ ๒๖ เทศกาลภาพยนตร์สารคดี
นานาชาติศาลายา ครั้งที่ ๕ *
อังคารที่ ๓๑ La Lengua de las Mariposas
โปรแกรมเดือนเมษายน

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

น้องเมีย
Vou para Casa
เราสองสามคน
Renn wenn du kannst
ศึกบางระจัน
เทศกาลหนังโปรตุเกส *
เทศกาลหนังโปรตุเกส *
La buena nueva
Se Eu Fosse Voce

* ฉาย ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕
(ติดตามรายละเอียดการฉายได้ที่ www.fapot.org)

ศุกร์ท่ี ๑๐ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เสาร์ท่ี ๔ เมษายน
เวลา ๑๒.๐๐ น. อีแตน

แม่นาคพระนคร

พระยาภูมนิ ทร์พทิ กั ษ์ ประกาศจะยกมรดกให้หลานสาว
ที่เพิ่งเกิด บรรดาอนุภรรยาและลูกเลี้ยงจึงวางแผน
ก�ำจัดหลานคนนี้ แต่กลับมีคนช่วยเอาไว้ ส่งผลให้เธอ
ไปเติบโตขึ้นในสลัม ที่ซึ่งทุกคนเรียกเธอว่า อีแตน วัน
หนึง่ เหล่าอนุภรรยากลับจ้างอีแตนให้ปลอมเป็นหลาน
ท่านพระยาฯ ด้วยความไม่รู้ เธอจึงได้กลับคืนชาติ
ตระกูลที่แท้จริงอีกครั้ง

ภาพยนตร์ต�ำนานผีแม่นาคจากละโว้ภาพยนตร์ ได้ มิตร
ชัยบัญชา มารับบท พ่อมาก ประกบกับ แม่นาค อรัญญา
นามวงศ์ ว่าด้วยเรื่องราวของแม่นาคที่ได้รับอภัยโทษ
จากท้าวยมราชให้มาอยู่บนโลกมนุษย์ได้อีกครั้ง โดยมี
ผู้ติดตามเป็นยมทูตผู้มีอิทธิฤทธิ์ชี้เป็นชี้ตายคนได้ แต่
ไม่ทนั จะท�ำอะไร แม่นาคก็ได้รบั อุบตั เิ หตุถกู รถของหมอ
มากรูปหล่อชน และมารู้ทีหลังว่าเขาก็คือพ่อมากกลับ
ชาติมาเกิดนั่นเอง

(โปรแกรม ๑๐๐ ปีประสูติ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ)
๒๕๑๑ / ก�ำกับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสร
มงคลการ / สร้างโดย บริษัท ละโว้ภาพยนตร์ จ�ำกัด /
ความยาว ๑๘๐ นาที

เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา
๑๐๐ ปีประสูติ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ

“เสด็จพระองค์ชายเล็ก”
ของวงการหนังไทย

อาทิตย์ท่ี ๕ เมษายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. แหวนทองเหลือง

(โปรแกรม ๑๐๐ ปีประสูติ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการและ
โปรแกรมฟิล์มทัศนา)
๒๕๑๖ / ก�ำกับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสร
มงคลการ / สร้างโดย บริษัท ละโว้ภาพยนตร์ จ�ำกัด /
ความยาว ๒๒๕ นาที (มีช่วงพักครึ่งระหว่างการฉาย)

ภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวอันเป็นมหากาพย์ชีวิตของ
ดวงใจ หญิงสาวชาวเหนือที่มีสัมพันธ์รักกับ กฤษฎา
นายทหารหนุม่ รูปงามฐานะสูงส่งจากเมืองกรุง โดยเธอ
ได้มอบแหวนทองเหลืองวงหนึ่งไว้ให้เขาเป็นของแทน
ใจ แต่จู่ ๆ กฤษฎากลับหายตัวไปในขณะทีส่ งครามโลก
ครั้งที่สองก�ำลังระอุ ดวงใจซึ่งก�ำลังตั้งท้องจึงตัดสินใจ
ออกตามหาคนรัก เป็นการเดินทางอันยาวไกลที่ท�ำให้
เธอต้องพานพบผูค้ นและเรือ่ งราวมากมายทีผ่ า่ นเข้ามา
ในชีวิต
จันทร์ท่ี ๖ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
เชลยศักดิ์

(โปรแกรม ๑๐๐ ปีประสูติ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ)
๒๕๐๒ / ก�ำกับโดย อุบล ยุคล ณ อยุธยา / สร้างโดย บริษัท
ละโว้ภาพยนตร์ จ�ำกัด / ความยาว ๑๔๕ นาที

เมื่อตระกูลสันตติวงศ์แห่งม่อนผาหลวง ถูกตระกูล
อัศวรัชใส่ความว่าเป็นกบฏต่อแผ่นดิน พวกเขาจึงเจ็บ
แค้นยาวนานถึงสองชั่วอายุคน กระทั่งเจ้าคุณฝ่าย
อัศวรัชต้องล้มละลายให้แก่นายทหารหนุ่ม อติศักดิ์
สันตติวงศ์ ท�ำให้ต้องส่งลูกชาย คือร้อยโทโยธิน ไป
ท�ำงานใช้หนี้ที่ม่อนผาหลวงในฐานะเชลย ที่นั่นร้อยโท
โยธินได้พบ อลิสา น้องสาวของอติศักดิ์ ผู้จงเกลียดจง
ชังเขาไม่ต่างกัน ทว่านานวันเข้าความรักกลับก่อตัวขึ้น
ในความแค้นอย่างช้า ๆ

๒๖

(โปรแกรม ๑๐๐ ปีประสูติ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ)
๒๕๑๓ / ก�ำกับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสร
มงคลการ / สร้างโดย บริษัท ละโว้ภาพยนตร์ จ�ำกัด /
ความยาว ๑๔๕ นาที

อังคารที่ ๗ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ศึกบางระจัน

(โปรแกรมภาพลักษณ์อาเซียนในภาพยนตร์)
๒๕๐๙ / ก�ำกับโดย อนุมาศ บุนนาค / สร้างโดย สหนาวี
ไทยภาพยนตร์ / ความยาว ๗๓ นาที

ภาพยนตร์ไทยที่ดัดแปลงมาจากต�ำนานวีรกรรมของ
ชาวบ้านบางระจันแห่งเมืองสิงห์บุรีที่ต่อสู้กับกองทัพ
พม่า ในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ ๒ เรือ่ งราวของ ทับ
ชายหนุ่มผู้อพยพชาวบ้านรวมทั้งนิมนต์พระครูธรรม
โชติมาอยูท่ บี่ างระจัน เพือ่ เตรียมรับมือกับทัพพม่า เมือ่
ได้ข่าวว่าข้าศึกก�ำลังมาเยือนพร้อมด้วยปืนใหญ่ ทับ
จึงอาสาฝ่าอันตราย เดินทางไปขอปืนใหญ่ในวังหลวง
พุ ธที่ ๘ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
กบฏท้าวศรีสุดาจัน

(โปรแกรมภาพลักษณ์อาเซียนในภาพยนตร์)
๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย เล็ก กิตพิ ราภรณ์ / สนับสนุนโดย บริษทั
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๐
นาที (ภาษาอังกฤษ มีค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ โดยความร่วมมือของ
บริษัทภาพยนตร์ไทยและอเมริกา เรื่องราวของ เฟอร์นานโด้ ชาวโปรตุเกสที่เดินทางไปเป็นทหารอาสาให้
แก่พม่า แต่กลับต้องประสบกับเหตุการณ์เรือแตกกลาง
พายุ และได้รับการช่วยเหลือจาก มาเรีย หญิงชาว
โปรตุ เ กสผู ้ มี พ ่ อ เป็ น ทหารรั บ จ้ า งในองค์ เ หนื อ หั ว
กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่ออยุธยามีสงครามกับ
อาณาจักรล้านนา เฟอร์นานโด้ก็ได้ติดตามไปรบด้วย
และได้กลายเป็นองครักษ์ขององค์เหนือหัว นั่นท�ำให้
เขาได้ไปเกี่ยวข้องกับท้าวศรีสุดาจันทร์ มเหสีขององค์
เหนือหัว ที่ลักลอบเป็นชู้กับมหาดเล็กรับใช้ในวัง
พฤหัสบดีท่ี ๙ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
Nargis - When Time Stopped Breathing

(โปรแกรมภาพลักษณ์อาเซียนในภาพยนตร์)
๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย The Maw Naing, Pe Maung Same /
สร้างโดย Lindsey Merrison Film / ความยาว ๙๐ นาที
(ภาษาพม่า ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ พายุไซโคลนนาร์กสี ได้ถล่ม
ลุ่มแม่น�้ำอิรวดีในพม่า และฆ่าผู้คนไปกว่า ๑๔๐,๐๐๐
คน ๗ วันหลังจากเหตุการณ์ กลุม่ คนท�ำหนังรุน่ ใหม่ของ
พม่าได้ออกเดินทางไปตามหมู่บ้านที่ถูกท�ำลายอย่าง
ราบคาบอย่างระมัดระวัง เพราะรัฐบาลสัง่ ห้ามการถ่าย
หนัง พวกเขาได้พบกับผู้คนที่สูญเสียทุกอย่างไปเพราะ
พายุไซโคลน และบันทึกภาพต่าง ๆ ที่สะเทือนใจพวก
เขาอย่างถึงที่สุด กลายเป็นภาพยนตร์ที่เฉลยให้เห็น
ความหมายของการถูกมหันตภัยธรรมชาติอย่างนาร์กสี
เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาล

เสาร์ท่ี ๑๑ เมษายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ล่า ท้า ผี

(โปรแกรมภาพลักษณ์อาเซียนในภาพยนตร์)
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย สราวุธ วิเชียรสาร / สร้างโดย บริษัท
เอ็นจีอาร์ จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๕ นาที

ภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรายการเรียลิตี้โชว์ ที่
น�ำผูเ้ ข้าแข่งขัน ๑๑ คน จากหลากหลายอาชีพ มาเผชิญ
หน้ า กั บ สิ่ ง ลี้ ลั บ ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส งครามแห่ ง หนึ่ ง ใน
ประเทศกัมพูชา ที่เคยมีคนตายอย่างสยดสยอง พวก
เขาจ�ำเป็นต้องใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกันท่ามกลางวิญญาณและ
ความอาฆาตที่ยังวนเวียนอยู่ที่นี่ เพื่อชิงเงินรางวัล ๕
ล้านบาท ส�ำหรับผู้ชนะที่สามารถอยู่ได้เป็นคนสุดท้าย
เวลา ๑๕.๐๐ น. S21, La Machine de Mort

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย Rithy Panh / สนับสนุนโดย สถาบัน
ฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๑๐๑ นาที (ภาษา
เขมร,เวียดนาม ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)
Khmère Rouge

ภาพยนตร์สารคดีทเี่ ล่าเรือ่ งราวของ วาน นาห์ และ ชัม
เมห์ สองผู้รอดชีวิตจากคุกโตลเสลง คุกเขมรแดงที่
เหีย้ มโหดทีส่ ดุ ในช่วง ค.ศ. ๑๙๗๕ – ๑๙๗๙ ซึง่ ปัจจุบนั
กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ในกรุงพนมเปญ ครั้งนี้พวกเขาได้
กลับไปพบกับบรรดาผู้คุมเมื่อครั้งที่ทั้งสองเป็นนักโทษ
โดยพาพวกผู้คุมกลับไปยังคุก เพื่อรับบทคุมนักโทษที่
ไม่ได้มีอยู่จริงในห้องว่าง ๆ ตามหลักฐานทางภาพถ่าย
และบันทึกที่มี
อาทิตย์ท่ี ๑๒ เมษายน
เวลา ๑๓.๐๐ น.

Renn wenn du kannst

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย Dietrich Brüggemann / สนับสนุนโดย
สถาบันเกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๑๑๓ นาที
(ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ เบน ชายหนุ่มที่ต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่บน
เก้าอี้รถเข็น โดยมี คริสเตียนชายหนุ่มผู้ใช้ชีวิตง่าย ๆ
มาเป็นผู้ช่วยคนใหม่ ในทุก ๆ วัน เบนมักเฝ้ามอง
อั น นิ ก า สาวสวยนั ก ศึ ก ษาดนตรี ที่ ขี่ จั ก รยานผ่ า น
อพาร์ตเมนต์ของเขาทางหน้าต่าง กระทัง่ เมือ่ คริสเตียน
ได้รู้จักกับอันนิกา ทั้งสามจึงได้กลายมาเป็นเพื่อนสนิท
และเกิดเป็นเรือ่ งราวรักสามเส้า เมือ่ คริสเตียนและเบน
ต่างคิดกับอันนิก้าเกินกว่าเพื่อน

อาทิตย์ท่ี ๑๙ เมษายน

พฤหัสบดีท่ี ๑๖ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ลัดดาแลนด์

(โปรแกรมภาพลักษณ์อาเซียนในภาพยนตร์)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย โสภณ ศักดาพิศิษฏ์ / สร้างโดย บริษัท
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๓ นาที
เวลา ๑๕.๐๐ น. La buena nueva

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย Helena Taberna / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว
๑๐๘ นาที (ภาพยนตร์สเปน ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงของนักบวชหนุ่มผู้ได้รับ
มอบหมายให้มาท�ำงานแรก ณ โบสถ์เล็ก ๆ แห่งหนึ่ง
ทางตอนเหนือของสเปนในปี ค.ศ. ๑๙๓๖ เพื่อมาช่วย
เหลือชนชั้นแรงงาน ท�ำให้เขาได้เห็นการปฏิวัติของ
กองทัพซึ่งท�ำให้เกิดสงครามกลางเมืองของสเปน และ
ตัดสินใจยืนหยัดเพือ่ ทีจ่ ะปกป้องผูค้ นของเขาด้วยความ
ศรัทธา ท่ามกลางการถูกประณามจากเหล่านักบวช
จันทร์ท่ี ๑๓ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
เงิน เงิน เงิน

(โปรแกรม ๑๐๐ ปีประสูติ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ)
๒๕๐๘ / ก�ำกับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสร
มงคลการ / สร้างโดย บริษัท ละโว้ภาพยนตร์ จ�ำกัด /
ความยาว ๑๙๖ นาที

ภาพยนตร์เพลงเรือ่ งดังแห่งละโว้ภาพยนตร์ทไี่ ด้รบั การ
ขึน้ ทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติเมือ่ ปี พ.ศ.
๒๕๕๕ เรื่องราวของ ขุนหิรัญ นายทุนเงินกู้หน้าเลือด
ที่ต้องผิดหวังหลังมอบหมายให้ อรรคพล หลานชาย
ตัวดีน�ำสัญญาเงินกูไ้ ปไล่ทคี่ นในชุมชน แต่เขากลับเลือก
เข้าข้างชาวบ้าน จนขุนหิรัญยื่นข้อเสนอให้หาเงินมา
๑ ล้านบาทเพื่อไถ่ที่ชุมชนให้เป็นอิสระจากหนี้เงินกู้
อรรคพลและพรรคพวกจึงเริ่มมหกรรมการหาเงินล้าน
ที่แสนวุ่นวาย
อังคารที่ ๑๔ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
เกาะสวาทหาดสวรรค์

(โปรแกรม ๑๐๐ ปีประสูติ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ)
๒๕๑๒ / ก�ำกับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสร
มงคลการ / สร้างโดย บริษัท ละโว้ภาพยนตร์ จ�ำกัด /
ความยาว ๑๕๓ นาที

อมตะภาพยนตร์เพลงทีส่ ร้างคูข่ วัญ สมบัต-ิ อรัญญา ให้
โด่งดัง เรื่องราวของ เผดิมพงศ์ หนุ่มนักเรียนนอกที่ถูก
พ่อตะเพิดให้มาดูแลธุรกิจครอบครัวยังเกาะสวาท ทีน่ นั่
เขาได้ตกหลุมรัก นภาพร ครูสาวแสนสวยบนเกาะ โดย
หารู้ไม่ว่า แท้จริงแล้วเธอคือทายาทตระกูลคู่แค้นและ
คู่แข่งขันทางธุรกิจที่มีสวนมะพร้าวบนเกาะแห่งนี้เป็น
เดิมพัน
พุ ธที่ ๑๕ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
วิวาห์พาฝัน

(โปรแกรม ๑๐๐ ปีประสูติ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ)
๒๕๑๔ / ก�ำกับโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสร
มงคลการ / สร้างโดย บริษัท ละโว้ภาพยนตร์ จ�ำกัด /
ความยาว ๑๓๐ นาที

ภาพยนตร์ภาคต่อจากเกาะสวาท หาดสวรรค์ เล่าเรื่อง
ราวหลังจากการแต่งงานของเผดิมพงศ์และนภาพร
เมื่อฝ่ายสามีก็แสนจะเจ้าชู้ ในขณะที่ภรรยาก็มัวแต่ยุ่ง
กับการท�ำงาน ทัง้ คูเ่ ลยไม่มเี วลาให้กนั และกัน จนน�ำมา
ซึ่งการแตกหักของชีวิตคู่

ธีร์ หนุ่มวัยกลางคนอาศัยอยู่กับครอบครัวในอพาร์ตเมนต์กลางเมือง เขาอึดอัดที่ไม่สามารถมีบ้านเป็นของ
ตัวเองได้ กระทัง่ เมือ่ ได้งานดีทเี่ ชียงใหม่พร้อมเงินเดือน
มากขึ้น มากพอจะซื้อบ้านหลังหนึ่งได้ เขาจึงตัดสินใจ
ยกครอบครัวย้ายไปอยูใ่ นหมูบ่ า้ นลัดดาแลนด์โดยไม่ฟงั
ค�ำทัดทานจากภรรยา ไม่ชา้ ทุกอย่างก็พงั พินาศหลังเกิด
คดีฆาตกรรมสาวใช้พม่าในละแวกบ้าน ซึ่งเปลี่ยน
หมู่บ้านอันแสนสงบนี้ให้เป็นนรกบนดินในชั่วข้ามคืน
ศุกร์ท่ี ๑๗ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
Ilo Ilo (โปรแกรมภาพลักษณ์อาเซียนในภาพยนตร์)
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย Anthony Chen / สนับสนุนโดย
โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / ความยาว ๙๙ นาที (ภาษา
จีน, อังกฤษ, ตากาล็อก ค�ำบรรยายภาษาไทย)

เรื่ อ งราวของตระกู ล ลิ ม ครอบครั ว ชนชั้ น กลางใน
สิงคโปร์ที่ก�ำลังประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ เมื่อผู้
เป็นพ่อตกงาน ขณะที่แม่ซึ่งก�ำลังตั้งท้องลูกคนที่สองมี
อารมณ์แปรปรวนตลอดเวลา เจียเล่อ ลูกชายวัยก�ำลัง
ซนก็สร้างปัญหาไม่เว้นแต่ละวัน พวกเขาจึงว่าจ้าง
เทเรซ่า แรงงานชาวฟิลิปปินส์มาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อช่วย
แบ่งเบาภาระ
เสาร์ท่ี ๑๘ เมษายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. Vou para Casa

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๔ / ก�ำกับโดย Manoel de Oliveira / สนับสนุนโดย
สถานเอกอั ค รราชทู ต โปรตุ เ กส ประจ�ำประเทศไทย /
ความยาว ๙๐ นาที (ภาษาฝรัง่ เศส,อังกฤษ ค�ำบรรยายภาษา
อังกฤษ)

เรือ่ งราวของ จิลแบร์ นักแสดงรุน่ เก๋าวัย ๗๖ปี ทีใ่ ช้ชวี ติ
อยู่ในปารีส วันหนึ่งเขาได้รับข่าวร้ายว่าภรรยา ลูกสาว
และลูกเขยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ ท�ำให้เขาต้อง
รับหน้าที่ดูแลหลานชายวัย ๙ ขวบ ขณะเดียวกันเขาก็
ต้องต่อสู้กับการทดสอบบทเพื่อให้ได้รับคัดเลือกเป็น
นักแสดงอย่างทีเ่ คยเป็นในอดีต กระทัง่ วันหนึง่ เมือ่ เขา
บังเอิญได้รับบทจากรายการโทรทัศน์ในนาทีสุดท้าย
เขาจึงเริ่มรู้สึกถึงการเลิกชีวิตการเป็นนักแสดง
เวลา ๑๕.๐๐ น. Se Eu Fosse Voce

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย Daniel Filho / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว
๑๐๘ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เคลาดิโอ และ เฮเลน่า เป็นคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกัน
มาหลายปี ทั้ ง คู ่ ก ลั บ มี แ ต่ ค วามไม่ เ ข้ า ใจกั น เมื่ อ
เคลาดิโอมองว่าเฮเลน่าเป็นคนฟุ่มเฟือยทั้ง ๆ ที่เป็น
เพียงครูสอนร้องเพลง ในขณะที่เฮเลน่ามองเคลาดิโอ
เป็นผูช้ ายทีไ่ ร้ความรูส้ กึ และหยาบคาย วันหนึง่ ทัง้ คูเ่ กิด
ทะเลาะกันอย่างรุนแรง ในคืนที่ดาวอังคาร โลก และ
ดาวพฤหัสบดี ได้มาเรียงตัวกัน เมื่อทั้งคู่ตื่นขึ้นมาตอน
เช้า กลับพบว่าพวกเขาได้สลับร่างกัน เป็นจุดเริ่มต้นที่
ท�ำให้ได้รู้ถึงมุมมองความรู้สึกของอีกฝ่าย

เทศกาลภาพยนตร์โปรตุเกส ในความร่วมมือ

กับสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจ�ำประเทศไทย
ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.fapot.org
จันทร์ท่ี ๒๐ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ทรชนคนสวย

(โปรแกรม ๑๐๐ ปีประสูติ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ)
๒๕๑๐ / ก�ำกับโดย หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา / สร้างโดย
บริษัท ละโว้ภาพยนตร์ จ�ำกัด / ความยาว ๑๒๐ นาที

เรื่องราวของอดีตนายต�ำรวจหนุ่มที่ตัดสินใจออกตาม
ล่าแก๊งค้ายาเสพติดเพียงล�ำพัง จนท�ำให้เขาได้พบกับ
หลิน ลูกสาวอดีตหัวหน้าแก๊งคนก่อน ผูเ้ ข้ามาช่วยทลาย
แก๊งเพือ่ ล้างแค้นคนทีส่ งั หารพ่อเธอแล้วขึน้ ครองอ�ำนาจ
แทน ในขณะเดียวกันยังมีนักสืบไทยจากหน่วยต้านยา
เสพติด เข้ามาพัวพันกับการตามล่าล้างแค้นภายในแก๊ง
ครั้งนี้ด้วย
อังคารที่ ๒๑ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
เรา สองสาม คน

(โปรแกรมภาพลักษณ์อาเซียนในภาพยนตร์)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย กิตติกร เลียวศิริกุล / สร้างโดย บริษัท
เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ จ�ำกัด / ความยาว ๙๓ นาที

ภาพยนตร์ไทยแนว Road Movie ที่เล่าเรื่องของ
สุนทรีย์ สาวหูตึงและ เต๋อ เพื่อนสาวสายตาสั้นที่ต่าง
แอบรัก ส้มฉุน หนุม่ มาดเท่ทรี่ ว่ มเดินทางมาด้วยกัน บน
เส้นทางอันยาวไกลกว่า ๔,๐๐๐ กิโลเมตร ด้วยรถยนต์
ออฟโรด ผ่านดินแดนทัง้ ประเทศไทย ลาว และเวียดนาม
พุ ธที่ ๒๒ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
The Town in Reach

(โปรแกรมภาพลักษณ์อาเซียนในภาพยนตร์)
๒๕๒๕ / ก�ำกับโดย Đặng Nhật Minh / สนับสนุนโปรแกรม
โดยสถาบันภาพยนตร์เวียดนาม / ความยาว ๑๐๒ นาที
(ภาษาเวียดนาม ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ วู ผู้สื่อข่าวประจ�ำหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
ในฮานอย ถูกส่งตัวไปท�ำข่าวที่จังหวัดลางเซินทันทีที่
กองก�ำลังจีนถอนตัวออกจากเมือง ทีน่ นั่ เขาได้เห็นความ
พินาศที่ไม่มีท่าทีจะสิ้นสุดลง การเตร็ดเตร่ไปตามซาก
ปรักหักพังท�ำให้เขาหวนระลึกถึงความสัมพันธ์ที่แสน
หวานชื่นกับ เธียน หญิงสาวที่เขาเคยทิ้งไปอย่างไร้
เยื่อใย ด้วยความรู้สึกผิดจากเหตุการณ์นั้นเขาจึงออก
ตามเธอด้วยความหวังว่าจะได้พบกันอีกสักครั้ง
พฤหัสบดีท่ี ๒๓ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
น้องเมีย

(โปรแกรม ๑๐๐ ปีประสูติ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ)
๒๕๒๑ / ก�ำกับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย
บริษัท ละโว้ภาพยนตร์ จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๗ นาที

แสง ล่องเรือมากรุงเทพฯ เพื่อขายทราย ขณะที่จอด
เรืออยู่นั้น ปราง เมียสาวของเขาซึ่งเบื่อหน่ายชีวิตชาว
เรือได้หนีขึ้นฝั่งไป ทิ้งลูกแบเบาะไว้ให้ ทับทิม น้องสาว
อายุ ๑๕ คอยดูแล แสงจึงออกตระเวนตามหาปราง
แทบพลิกแผ่นดิน ขณะเดียวกัน เขาก็พยายามปลุกปล�ำ้
ทับทิมอยู่เป็นประจ�ำ เพราะเมามายจนหลงคิดว่าเป็น
เมียของตน แต่ทับทิมก็เอาตัวรอดได้เสมอ และไม่เคย
ทิ้งเขากับลูกไว้เพียงล�ำพัง

๒๗

ศุกร์ท่ี ๒๔ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิก
กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี
ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์
คลาสสิกของโลก

เสาร์ท่ี ๒๕ เมษายน
เทศกาลภาพยนตร์โปรตุเกส ในความร่วมมือ

จันทร์ท่ี ๒๗ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

อาทิตย์ท่ี ๒๖ เมษายน

(โปรแกรมภาพลักษณ์อาเซียนในภาพยนตร์)
๒๕๔๙ / ก�ำกั บ โดย Yuhang Ho / สนั บ สนุ น โดย
โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / ความยาว ๙๔ นาที (ภาษา
จีน ค�ำบรรยายภาษาไทย )

กับสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจ�ำประเทศไทย
ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.fapot.org

เวลา ๑๓.๐๐ น. Buddies

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๒ / ก�ำกับโดย Furuhata Yasuo / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น / ความยาว ๑๑๔ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยายภาษา
ไทย)

เรือ่ งราวของ คาโดะคุระ หนุม่ จอมเจ้าชู้ และ มิซตุ ะ นัก
ธุรกิจรุ่นใหม่ที่เป็นเพื่อนรักกันมากว่า ๒๐ ปี แม้ว่าจะ
มีนิสัยที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง กระทั่งวันหนึ่งเมื่อ
ทามิ ภรรยาของมิซูตะ แอบลักลอบมีความสัมพันธ์
กับคาโดะคุระ เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มิตรภาพอันยาว
นานของพวกเขาต้องพังทลาย
เวลา ๑๕.๐๐ น. โปรแกรมพิเศษ

ดูหนังกับโดม พบกับภาพยนตร์
จากการคัดสรรของ โดม สุขวงศ์
ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ และร่วม
สนทนาหลังชมภาพยนตร์

หอภาพยนตร์ขอร่วมไว้อาลัย

ก๊กเฮง

Rain Dogs

ภาพยนตร์บอกเล่าชีวติ ของชาวจีนในประเทศมาเลเซีย
เรื่องราวของ ถัง เด็กหนุ่มวัย ๑๙ ปี ที่เดินทางเข้ามาใน
กัวลาลัมเปอร์ในช่วงก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเปิดเทอม
เพื่อตามหาพี่ชายซึ่งออกจากบ้านมานานและไม่เคย
ติดต่อกลับทางบ้าน การเดินทางครั้งนี้เขาต้องพบเจอ
กับประสบการณ์มากมายในเมืองหลวง ซึง่ ท�ำให้เขาได้
เรียนรู้และท�ำความเข้าใจกับเรื่องราวมากมายที่ชีวิต
ต้องเผชิญ
อังคารที่ ๒๘ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ผีเสื้อและดอกไม้

พุ ธที่ ๒๙ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ม้ง สงครามวีรบุรุษ

(โปรแกรมภาพลักษณ์อาเซียนในภาพยนตร์)
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย เสรี พงศ์นิธิและเจมมี่ ว่างลี / สร้างโดย
ป้าเย้งเรซอัพ โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๙๐ นาที

ขณะที่เข้าไปปราบคอมมิวนิสต์ในหมู่บ้านม้ง ผู้พัน
เกรียงไกรได้เข้าไปช่วย เก๊ง เด็กชายชาวม้งที่ติดอยู่ใน
กองเพลิง และน�ำเก๊งมาชุบเลี้ยงร่วมกับลูกชายแท้ ๆ
ของผู้พัน พร้อมปลูกฝังให้รักชาติ ศาสนา และพระ
มหากษัตริย์ เมือ่ เก๊งเติบโตขึน้ เขากลายเป็นทหารหนุม่
ที่ถูกส่งกลับไปยังเขาค้อ ในภารกิจเพื่อชาติไทย ด้วย
การท�ำสงครามจิตวิทยากับชนเผ่าม้ง ซึ่งเป็นสายเลือด
ที่แท้จริงของตน
พฤหัสบดีท่ี ๓๐ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
Gran Torino

(โปรแกรมภาพลักษณ์อาเซียนในภาพยนตร์)
๒๕๒๘ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๑๒๗ นาที

(โปรแกรมภาพลักษณ์อาเซียนในภาพยนตร์)
๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย Clint Eastwood / สนับสนุนโดย บริษทั
แคททาลิตส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด / ความยาว
๑๑๖ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวของ ฮูยัน เด็กนักเรียนหัวดีที่ต้องหยุดเรียน
เพือ่ ไปท�ำงานขายไอศกรีมหารายได้ชว่ ยพ่อเลีย้ งน้อง ๆ
ทั้งสองคน วันหนึ่ง เขาได้รับค�ำแนะน�ำจาก มิมปี สาว
น้อยเพื่อนร่วมโรงเรียนให้ลองไปเข้าร่วมขบวนการ
กองทัพมดที่ท�ำงานขนข้าวขึ้นรถไฟไปขายยังชายแดน
มาเลเซีย เป็นผลให้เขาได้เข้าไปเรียนรูเ้ รือ่ งราวของมิตร
และศัตรู ผ่านทั้งเหตุการณ์ที่ดีและร้าย ซึ่งสุดท้ายได้
ช่วยให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยตนเอง

เรื่องราวของ วอลต์ โวลันสกี้ อดีตทหารอเมริกันผ่าน
ศึกทีเ่ พิง่ สูญเสียภรรยาไป วันหนึง่ เธา เด็กชาวม้งซึง่ เพิง่
มาอาศัยอยู่ข้างบ้านของเขาได้พยายามขโมยรถยนต์
แกรน โทริโน รุ่นปี ค.ศ. ๑๙๗๒ สุดที่รักของเขาไป เมื่อ
สืบทราบว่าการขโมยครั้งนี้เป็นแผนการของกลุ่มกวน
เมืองที่ เธาไม่ได้ต้องการเข้าไปข้องเกี่ยวด้วย วอลต์จึง
เริ่มเข้าใจว่าชีวิตของเธาและครอบครัวจะไม่มีวันสงบ
สุข หากอันธพาลกลุ่มนี้ยังมีอ�ำนาจอยู่

หอภาพยนตร์ขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของปรมาจารย์จ�ำอวด “ก๊กเฮง” ที่จากไปในวัย ๙๒ ปี เมื่อ
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ด้วยอาการระบบหายใจล้มเหลว ได้ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบางเสาธง และจัดพิธี
ฌาปนกิจไปในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปิดต�ำนานตลกจอแก้ว จอเงิน ที่คิดมุกสดโชว์ไหวพริบ สร้างความ
ภาคภูมิในอาชีพด้วยความตั้งใจและเอกลักษณ์เฉพาะตัว บุคลิกที่โดดเด่นในชุดกุยเฮงและหนวดที่วาดขึ้นเองของ
ชายชาวจีน ซึ่งกลายเป็นภาพจ�ำของจ�ำอวดชั้นครู
เฉลิมศักดิ์ พุกกะนะสุต หรือ ก๊กเฮง ชื่อในแวดวงจ�ำอวด ที่ถูกเรียกขานมาตลอดชีวิต เป็นตลกรุ่นบุกเบิก
ของเมืองไทย เริ่มตั้งแต่แสดงละครเวที แทบทุกครั้งที่ปรากฏตัวมักมีคู่หู ทองแถม เขียวแสงใส เคียงข้างรับส่งมุก
ตลกได้ถูกอกถูกใจคนดู และยังเคยร่วมงานกับ สวง ทรัพย์ส�ำรวย หรือ ล้อต๊อก ครั้งที่อยู่คณะต๊อกบูม โด่งดังจนมี
งานมากมายทั้งร้อง เล่น เต้น บนจอเงินและจอแก้ว
ผลงานภาพยนตร์ที่ผ่านมา อาทิ ภาพยนตร์เรื่อง ลบลายเสือ (๒๕๐๑) แม่นาคพระโขนง (๒๕๐๒) มนุษย์
ผีสิง (๒๕๐๓) ลูกหญิง (๒๕๐๘) พระอภัยมณี (๒๕๐๙) แม่ยอดชีวิต (๒๕๐๙) ไซอิ๋ว ตอน ปีศาจตั๊กแตนไฟ (๒๕๑๑)
แหวนประดับก้อย (๒๕๑๒) วิญญาณสุรพล (๒๕๑๒) ปีศาจแสนสวย (๒๕๑๒) ลูกหนี้ทีเด็ด (๒๕๑๓) อินทรีทอง
(๒๕๑๓) ตายแล้วเกิด (๒๕๑๓) กังหันชีวิต (๒๕๑๗) หนุมานผจญเห้งเจีย (๒๕๑๘) บ้องไฟ (๒๕๑๙) เทพบุตร
ต๊ะติ๊งโหน่ง (๒๔๒๐) เจ้าสาวคืนเดียว (๒๕๒๑) สืบยัดไส้ (๒๕๒๑) สิงห์สะเปรอะ (๒๕๒๑) ไอ้สู้สองสลึง (๒๕๒๒)
รักพี่ต้องหนีพ่อ (๒๕๒๒) ครูทิม (๒๕๒๒) แดร็กคูล่าต๊อก (๒๕๒๒) มนต์รักขนมครก (๒๕๒๓) หนุ่มบ้านนา สาว
นาเกลือ (๒๕๓๓) วัยสะรุ่น (๒๕๓๕) เป็นต้น

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

แนะน�ำสารคดีเด่น ๆ ในงานเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ ศาลายา ครั้งที่ ๕

ในวันที่ ๒๑–๒๘ มีนาคม ศกนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะจัดงานเทศกาล
ภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา ครั้งที่ ๕ (Salaya Doc 5) ซึ่งจะรวบรวมภาพยนตร์สารคดี
ทีโ่ ดดเด่นและหาดูได้ยากมาน�ำเสนอตลอดทัง้ เทศกาลฯ โดยจะจัดขึน้ ทีโ่ รงภาพยนตร์ศรีศาลายา
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ และห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
จดหมายข่าวฉบับนี้จึงขอแนะน�ำภาพยนตร์สารคดีเด่น ๆ ให้ผู้อ่านได้รับทราบ

The Look of Silence
สารคดีเรือ่ งดังจากสองผูก้ �ำกับ
Joshua Oppenheimer และผู้
ก�ำกับที่ไม่ประสงค์ออกนามซึ่งเคย
ร่วมกันสร้างความฮือฮาจาก The Act of Killing ที่กลับมาเล่าเรื่อง
ต่อเนื่องจากเหตุการณ์การกวาดล้างคอมมิวนิสต์ในอินโดนีเซีย เมื่อ
สมาชิกครอบครัวของเหยื่อผู้ถูกฆ่าในเหตุการณ์ครั้งนั้น ได้มาเผชิญ
หน้ากับผูท้ ลี่ งมือสังหารทีป่ จั จุบนั กลายเป็นผูม้ อี ทิ ธิพลในสังคม สารคดี
เรื่องนี้ได้รับรางวัล Grand Jury Prize จากเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติเวนิสเมื่อปี ๒๕๕๗

Flower of Taipei:

Taiwan New Cinema
สารคดีเรื่องนี้น�ำเสนอการเกิด
ขึ้นของกลุ่มนักท�ำหนังคลื่นลูกใหม่
ของวงการภาพยนตร์ไต้หวันในช่วงหลังปี ๒๕๒๕ ไม่ว่าจะเป็น Edward Yang และ Hou Hsiao Hsien ผู้ก�ำกับกลุ่มนี้กลายเป็นหัวหอก
ส�ำคัญในการสร้างตัวตนให้ภาพยนตร์ไต้หวันบนแผนที่โลก หนังเล่า
ผ่านผู้ก�ำกับภาพยนตร์ นักวิจารณ์ ผู้จัดโปรแกรมเทศกาล ศิลปิน ทั้ง
ที่เป็นชาวเอเชียและตะวันตก

Y/our Music

สารคดี ไ ทยที่ พ าเราไปส�ำรวจโลกของ
ดนตรี ผ ่ า นนั ก ดนตรี น อกกระแส ตั้ ง แต่ ว ง
หมอล�ำในภาคอี ส านไปจนถึ ง วงดนตรี ใ น
กรุงเทพฯ ผูช้ มจะได้เห็นความหลากหลายของ
ดนตรีที่ได้รับอิทธิพลจากสังคมวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันในประเทศไทย สารคดีเรื่องนี้ได้รับเชิญให้ไปเปิดรอบ
ปฐมทัศน์โลกทีเ่ ทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปซู านเมือ่ เดือนตุลาคมที่
ผ่านมา

No Word for Worry
สารคดีนอร์เวย์ที่เล่าเรื่องราว
ของวัฒนธรรมมอแกนที่ก�ำลังสูญ
หายไป ผ่านสายตาหนุ่มมอแกนที่
พยายามจะรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน ท่ามกลางความเปลี่ยน
แปลงของโลกสมัยใหม่ทพี่ ฒ
ั นาอย่างไม่อาจหยุดยัง้ ผูส้ นใจในประเด็น
ด้านมานุษยวิทยาและวัฒนธรรมดัง้ เดิมทีก่ �ำลังจะสูญหายไม่ควรพลาด
ชม หนังได้รบั รางวัล Audience Award จากงาน Eurodoc และ ถ่าย
ภาพยอดเยี่ยมจาก Nordic Docs

The Wages of Resistance :

Narita Stories

สนามบินนาริตะเป็นสนามบิน
ที่ ส�ำคั ญ และขึ้ น ชื่ อ ของประเทศ
ญี่ ปุ ่ น แต่ ภ ายใต้ ค วามส�ำเร็ จ อั น
งดงามของสนามบินแห่งนี้ กลับมีเรื่องราวการประท้วงของชาวนา
ชาวไร่ในพืน้ ที่ ทีต่ อ่ ต้านการก่อสร้างสนามบินแห่งนีต้ งั้ แต่เมือ่ สีส่ บิ กว่า
ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน สารคดีเรื่องนี้น�ำเราไปพบกับกลุ่มชาวนาผู้
ประท้วงการสร้างสนามบินกลุ่มนี้

นอกจากสารคดีที่แนะน�ำแล้ว ในเทศกาลฯ ยังมีโปรแกรม
พิเศษและโปรแกรมประกวดสารคดีของชาติอาเซียนอีกมากมาย ผู้
ทีส่ นใจจะเข้าลิม้ ลองรสชาติภาพยนตร์แบบใหม่นี้ สามารถติดตาม
รายละเอียดของงานเทศกาลฯ ได้ที่ www.facebook.com/
salayadoc หรือ www.fapot.org

๒๙

