จดหมายข่าวฯ ฉบับนี้ ขึ้นปกด้วยภาพการท�ำงานของ “ครูเนรมิต” หรือ
อ�ำนวย กลัสนิมิ ผูก้ �ำกับภาพยนตร์ทไี่ ด้รบั การยอมรับอย่างสูงในฐานะครูผสู้ ร้าง
งานและสร้างคนท�ำงาน ซึง่ ล้วนแล้วแต่เปีย่ มไปด้วยคุณภาพขึน้ มาประดับวงการ
เพือ่ เป็นการสดุดเี นือ่ งในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาลปูชนียบุคคลผูม้ คี ณ
ุ ปู การ
แก่วงการภาพยนตร์ไทยท่านนี้ โดยผู้อ่านสามารถพลิกอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจ
ของครูเนรมิต รวมทั้งโปรแกรมจัดฉายผลงานภาพยนตร์ของท่านได้ภายในเล่ม
การเผยแพร่เรือ่ งราวของผูค้ นทีท่ �ำงานในวงการภาพยนตร์ไทย ตัง้ แต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน และตั้งแต่ระดับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงฟันเฟืองเล็ก ๆ แต่มี
ส่วนส�ำคัญให้วงการขับเคลื่อนไปข้างหน้านั้น นับเป็นภารกิจส�ำคัญอย่างหนึ่ง
ของหอภาพยนตร์ นอกเหนือไปจากการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์อันเป็นผล
เกี่ยวเนื่องจากการท�ำงานของพวกเขาเหล่านั้น จดหมายข่าวฯ ฉบับนี้จึงมี
เรื่องราวการท�ำงานของ “คน” ควบคู่ไปกับการรายงานความเคลื่อนไหวของ
หอภาพยนตร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้แก่ผู้อ่าน ทั้งเรื่องของคนที่
ท�ำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างผู้ก�ำกับ นักพากย์ หรือเจ้าของโรงหนัง
และคนทีท่ �ำงานด้านการอนุรกั ษ์ ในบทความเรือ่ งการประชุมใหญ่ของสมาพันธ์
หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF) ซึ่งเป็นวาระส�ำคัญประจ�ำปีของชาวหอ
ภาพยนตร์ทั่วโลก
ส�ำหรับกิจกรรมส�ำคัญของหอภาพยนตร์ที่จะเกิดรอบสองเดือนนี้ คือ
เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ทีก่ �ำลังกลับมาอีกครัง้ หลังจากทีไ่ ด้รบั เสียงตอบรับอย่าง
ดีในปีแรก โดยปีนี้จะเปิดเทศกาลที่โรงภาพยนตร์ลิโดในคืนวันที่ ๑๐ มิถุนายน
ซึ่งตรงกับวันก�ำเนิดภาพยนตร์ในสยาม จดหมายข่าวฉบับนี้ฯ ได้น�ำโปสเตอร์
สวย ๆ ของเทศกาลภาพยนตร์เงียบ ครั้งที่ ๒ มาให้ชมเป็นการอุ่นเครื่อง ก่อน
จะที่รายละเอียดฉบับสมบูรณ์ของเทศกาลฯ จะเผยแพร่ออกมาให้ได้รับทราบ
ทางช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ในโอกาสต่อไป
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สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย
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เป็นประจ�ำทุกปีที่เหล่าหน่วยงานที่มีหน้าที่อนุรักษ์ภาพยนตร์ ที่เป็น
สมาชิกของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (International Federation of Film Archives – FIAF) จะมาพบปะและร่วมประชุมสามัญ
ประจ�ำปี การประชุมปีนี้เป็นครั้งที่ ๗๑ จัดขึ้น ณ เมืองซิดนีย์ และเมือง
แคนเบอร์ ร า ประเทศออสเตรเลี ย โดยมี ห อภาพยนตร์ แ ละเสี ย งของ
ออสเตรเลีย (National Film and Sound Archive of Australia)
เป็นเจ้าภาพ หลังจากที่ทางหอภาพยนตร์และเสียงของออสเตรเลียเคยเป็น
เจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๙

การประชุมสามัญประจ�ำปี
สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ ๒๕๕๘
ณ ประเทศออสเตรเลีย
โดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

ในปีนี้ ทาง FIAF ได้จัดให้มีการสัมมนา (Symposium) โดยหัวข้อหลักของ
งานที่น�ำเสนอคือ Fairly Legal หรือ กฎหมาย ซึ่งถือเป็นเรื่องท้าทายการท�ำงาน
ของหน่วยงานอนุรกั ษ์ภาพยนตร์ทกุ แห่งทีเ่ ริม่ จากการจัดหาและเก็บรักษาภาพยนตร์
ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เล่าเรื่อง ภาพยนตร์ข่าว ภาพยนตร์สารคดี หรือแม้แต่
หนังบ้านทีถ่ า่ ยท�ำกันส่วนตัว หน่วยงานอนุรกั ษ์จะต้องมีการท�ำข้อตกลง หรือสัญญา
ทางกฎหมายเพื่ อ ให้ ท ราบสิ ท ธิ์ อ ย่ า งแน่ ชั ด ว่ า หน่ ว ยงานอนุ รั ก ษ์ มี สิ ท ธิ์ ใ ดใน
ภาพยนตร์ที่ตนอนุรักษ์หรือไม่อย่างไร บางครั้งอาจจะแค่ขอสิทธิ์เก็บรักษา ขอ
สิทธิ์ให้บริการภายในหน่วยงาน หรือขอสิทธิ์การท�ำส�ำเนา ในอดีตเมื่อเรื่องสิทธิ์ไม่
ชัดเจนก็มกั เกิดปัญหา เช่น ความบาดหมางระหว่างเจ้าของภาพยนตร์กบั หน่วยงาน
อนุรกั ษ์ การไม่สามารถแบ่งสิทธิแ์ ละผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ จากภาพยนตร์ได้ เป็นต้น
ในการสัมมนามีหัวข้อที่น�ำเสนอวิธีในการด�ำเนินการด้านกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ อาทิ Leontien Bout เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์
อัมสเตอร์ดัม (EYE Filmmuseum Amterdam) เล่าถึงการแก้ปัญหาด้านลิขสิทธิ์
เพื่อด�ำเนินโครงการ Image for the Future ซึ่งมีการท�ำส�ำเนาภาพยนตร์จ�ำนวน
มากเพื่อให้บริการในระบบที่สามารถเรียกชมได้ตามความต้องการ (Video on
Demand) โดยมีภาพยนตร์ที่ต้องขอลิขสิทธิ์กว่า ๗,๐๐๐ เรื่อง เนื่องจากทาง
หน่วยงานไม่มงี บประมาณจ่ายค่าลิขสิทธิ์ จึงเกิดการตกลงในรูปแบบการอนุญาตให้
ใช้สิทธิ์โดยรวม (Voluntary Extended Collective Licensing) โดยมีองค์กร
CMO ที่ตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินการและควบคุมเรื่องลิขสิทธิ์ (CMO เป็นการรวมตัวกัน
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ขององค์กรวิชาชีพด้านภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็น ผู้อ�ำนวยการสร้าง ผู้ก�ำกับ ผู้
เขียนบท ผู้ประพันธ์ดนตรีประกอบ นักแสดง) ข้อตกลงกับ CMO จะมีการ
ระบุถึงผลประโยชน์ที่ทางหน่วยงาน EYE ต้องแบ่งเจ้าของลิขสิทธิ์ และ CMO
อย่างชัดเจน Leontien ยังน�ำเสนอข้อตกลงส�ำหรับการแปลงภาพยนตร์ทยี่ งั
ติดลิขสิทธิ์ให้เป็นไฟล์ดิจิทัลเพื่อน�ำไปเผยแพร่ต่อไปว่า ลิขสิทธิ์ยังเป็นของ
เจ้าของลิขสิทธิ์ แต่ EYE จะเป็นเจ้าของไฟล์ภาพยนตร์ที่ได้รับการแปลง หาก
มีการน�ำไฟล์ภาพยนตร์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ EYE จะได้รับเงินเพื่อชดเชย
ค่าใช้จ่ายการแปลงภาพยนตร์ดังกล่าว และเมื่อมีรายได้ที่ได้รับส่วนแบ่งครบ
ตามค่าใช้จา่ ยที่ EYE ได้จา่ ยไป หากยังมีรายได้เกิดขึน้ เจ้าของลิขสิทธิก์ จ็ ะแบ่ง
รายได้เป็นค่าอนุรักษ์ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวแทน

หน่วยงานอนุรักษ์จะต้องมีการท�ำข้อตกลง
หรือสัญญาทางกฎหมาย
เพื่อให้ทราบสิทธิ์อย่างแน่ชัดว่าหน่วยงานอนุรักษ์
มีสิทธิ์ใดในภาพยนตร์ที่ตนอนุรักษ์หรือไม่อย่างไร
บางครั้งอาจจะแค่ขอสิทธิ์เก็บรักษา
ขอสิทธิ์ให้บริการภายในหน่วยงาน
หรือขอสิทธิ์การท�ำส�ำเนา
ส่วนสถาบันภาพยนตร์องั กฤษ (British Film Institute – BFI) โดย
Stephan McConnachie และ Helen Edmunds เล่าถึงกระบวนการด�ำเนิน
โครงการ Unlocking Film Heritage ซึง่ จะต้องแปลงสัญญาณภาพยนตร์เพือ่
ให้บริการประมาณ ๑๐,๐๐๐ เรื่อง ภายในเวลา ๕ ปี โดยครึ่งหนึ่งเป็น
ภาพยนตร์ที่เก็บใน BFI อยู่แล้ว อีกครึ่งหนึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เก็บอยู่ใน
หน่วยงานอนุรกั ษ์และหอภาพยนตร์ตา่ ง ๆ ในสหราชอาณาจักร ซึง่ Stephan
และ Helen เล่าตั้งแต่แนวคิดการริเริ่มโครงการ การคัดเลือกภาพยนตร์ การ

๒

วิเคราะห์ลิขสิทธิ์ และท�ำข้อตกลงเรื่องลิขสิทธิ์ การแปลงสัญญาณเป็นดิจิทัล
การท�ำข้อมูลส�ำหรับการสืบค้น และการให้บริการ โดยบอกให้เราทราบถึง
กระบวนการและกรอบความคิด อย่างกรณีเรือ่ งลิขสิทธิจ์ ะเป็นการเจรจาโดย
มีกรอบการเจรจาว่าสิทธิท์ ที่ าง BFI ต้องการคือ สิทธิใ์ นการแปลงสัญญาณเป็น
ดิจิทัล, สิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพยนตร์ใน BFI Player ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทาง
BFI สร้างขึ้นเพื่อแสดงภาพยนตร์ในเว็บไซต์ของตัวเองในรูปแบบ Web
streaming, สิทธิ์เผยแพร่เพื่อการศึกษา และสิทธิ์ในการขายภาพมีอายุ
ลิขสิทธิส์ บิ ปี และครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ฉพาะอังกฤษและไอร์แลนด์เท่านัน้ โดยสิทธิ์
ดังกล่าวไม่ถือเป็นสิทธิ์ขาด เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถขายสิทธิ์ผลงานตัวเองได้
แต่ต้องไม่ท�ำให้สิทธิ์ที่ BFI ถืออยู่หมดไป เป็นต้น
Gregory Lukow และ Hope O’Keeffe เจ้ า หน้ า ที่ จ าก
หอสมุดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Library of Congress) ได้เสนอแนะวิธีการ
ด�ำเนิ น โครงการผ่ า นการหาผู ้ ร ่ ว มสนั บ สนุ น โครงการอย่ า งบริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต
ภาพยนตร์ หอภาพยนตร์ตา่ ง ๆ สถาบันการศึกษา ผูส้ ร้างภาพยนตร์ นักสะสม
ภาพยนตร์ โดยมีขอ้ ตกลงทีเ่ หมาะสมส�ำหรับผูร้ ว่ มสนับสนุนแต่ละราย ในกรณี
บริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต ภาพยนตร์ ควรจะเจรจาผ่ า นข้ อ ตกลงส�ำหรั บ การอนุ รั ก ษ์
ภาพยนตร์ ซึ่งต้องมีการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยภาพยนตร์ที่จะเลือกมา
แปลงสัญญาณเป็นดิจิทัลเพื่อเผยแพร่นี้ จะเป็นภาพยนตร์ที่เป็นทรัพย์สิน
สาธารณะไปแล้ว (Public Domain) แต่ยังอยู่ในคลังภาพยนตร์ของบริษัท
หรือภาพยนตร์ที่ไม่มีใครสนใจมากนัก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาพยนตร์
เหล่านี้ เป็นต้น
อีกหนึง่ วิธขี องการพยายามเผยแพร่ภาพยนตร์ทหี่ น่วยงานอนุรกั ษ์
โดยไม่ ใ ห้ มี ป ั ญ หาเรื่ อ งลิ ข สิ ท ธิ์ คื อ การเลื อ กเผยแพร่ เ ฉพาะหนั ง ก�ำพร้ า
(Orphan Films) หรือหนังที่ไม่มีใครแสดงความเป็นเจ้าของ แต่ทั้งนี้ ทาง
หอสมุดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาก็ยังเปิดช่องว่า หากมีการเผยแพร่ภาพยนตร์
เรื่องนั้น ควรมีการเปิดช่องว่าหากใครเป็นเจ้าของสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่องนั้นก็
สามารถแสดงตัวและเจรจาเพื่อยุติการเผยแพร่หรือหาข้อสรุปเรื่องลิขสิทธิ์

ต่อไปโดยง่าย
นอกจากนี้ ในยุคที่สื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการเผยแพร่
และรับข่าวสารของประชากรมากกว่าครึ่งโลก กฎหมายลิขสิทธิ์ที่คุ้มครอง
เนื้องานยิ่งซับซ้อนมากขึ้น การละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม
ผ่านการใช้ภาพและเสียงทีป่ รากฏในอินเทอร์เน็ตมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ซึง่ หน่วยงาน
อนุรักษ์จ�ำนวนมากก็เริ่มใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่งานที่ตน
อนุรักษ์แต่ก็ต้องค�ำนึงถึงลิขสิทธิ์ด้วย เพราะเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ
ในการเผยแพร่ก็ยากที่จะควบคุมการเข้าถึง รวมทั้งการ “ดูด” เพื่อน�ำไปใช้
งานต่อไป (หากผู้อ่านสังเกตจะพบว่าปัจจุบันมีรายการโทรทัศน์จ�ำนวนหนึ่ง
ที่นิยมน�ำภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ไปประกอบรายการ)
ซึ่งในงานสัมมนามีการน�ำเสนองานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้อย่างน่าสนใจ
เช่น
หอภาพยนตร์และโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขต
ลอสแอนเจลิส ได้รับบริจาคเทปบันทึกพร้อมลิขสิทธิ์ของรายการ In the Life
แต่เมื่อทางหอภาพยนตร์ฯ จะเผยแพร่รายการดังกล่าวทางอินเทอร์เน็ต หลัง
จากการแปลงสัญญาณ ท�ำฐานข้อมูลของรายการทุกตอน เตรียมท�ำเว็บไซต์
เพือ่ เผยแพร่ หอภาพยนตร์ฯ ก็ตอ้ งพบปัญหาเรือ่ งลิขสิทธิ์ เนือ่ งจากในรายการ
มีการใช้ภาพและเสียงจากแหล่งอื่น ๆ จ�ำนวนมาก สุดท้าย เมื่อแก้ปัญหา
ลิขสิทธิ์ไม่ได้ ทางหอภาพยนตร์ฯ จึงต้องน�ำภาพและเสียงเหล่านั้นออกจาก
รายการทีเ่ ผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เพือ่ หลีกเลีย่ งปัญหาการฟ้องร้องในอนาคต
ส่วน Bronwyn Dowdall และ Shevaun O’Neill เจ้าหน้าที่จาก
หอภาพยนตร์และเสียงของออสเตรเลีย ได้น�ำเสนอแนวคิดเรื่องของแนวคิด
ยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การได้ รั บ การสนใจ (The Attention
Economy) ผ่านการเปิดดู หรือ “ไลค์” ในสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซึ่งเมื่อ
หน่วยงานอนุรักษ์ต้องใช้เครื่องมือเชิงพาณิชย์พวกนี้ในการเผยแพร่ผลงาน
และแข่งขันกับการเผยแพร่ภาพและเสียงในทางพาณิชย์ ท�ำให้ผู้เสพอาจจะ
ไม่ได้ตระหนักถึงงานด้านอนุรักษ์เลย แต่สนใจแค่การเสพสื่อที่มีมากมาย

อย่างเดียว ผู้เสนองานทั้งสองเสนอให้
หน่ ว ยงานอนุ รั ก ษ์ ค วรสร้ า งพื้ น ที่ ข อง
ตัวเองที่ไม่ยกระดับการเสพงานให้เน้น
เรื่องของคุณภาพมากกว่าปริมาณ
นอกจากงานสัมมนาทีซ่ ดิ นีย์
แล้ ว คณะผู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม มี โ อกาส
เดิ น ทางไปที่ ห อภาพยนตร์ แ ละเสี ย ง
ออสเตรเลียที่เมืองแคนเบอร์รา เมือง
หลวงของประเทศออสเตรเลี ย เพื่ อ
ประชุมสามัญประจ�ำปีและมีการเยี่ยม
ชมงานในส่วนต่าง ๆ อีกด้วย ส�ำหรับ
วาระการประชุมสามัญประจ�ำปีในปีนี้ที่ส�ำคัญคือ การเลือกตั้งประธานเลขาธิการ เหรัญญิก และคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ ที่หมดวาระลงในปีนี้ ซึ่ง
นาย Eric Le Roy ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ CNC ยังคงได้รับความไว้วางใจ
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานสมาพันธ์ เช่นเดียวกับนางสาวชลิดา เอื้อบ�ำรุงจิต
รองผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ของประเทศไทย ที่ได้รับเลือกให้เป็นคณะ
กรรมการบริหารสมาพันธ์อีกหนึ่งสมัยด้วย
โดยระหว่างและหลังจากการประชุมสามัญประจ�ำปี ทางเจ้าภาพ
ยังได้จัดน�ำผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางไปดูห้องท�ำงานอนุรักษ์ต่าง ๆ ภายใน
อาคารและห้องนิรภัยเก็บฟิล์ม (Film Vault) ซึ่งถือเป็นส่วนส�ำคัญที่สุดของ
หน่วยงานอนุรกั ษ์ภาพยนตร์ทกุ แห่ง ท�ำให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้เห็นและมีโอกาส
เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอนุรักษ์สื่อ
ภาพยนตร์และเสียง ทีน่ า่ สนใจคือ สถานทีจ่ ดั เก็บฟิลม์ เทป และสิง่ เกีย่ วเนือ่ ง
กับภาพยนตร์ของที่นี่จะอยู่ห่างจากตึกส�ำนักงานออกไปประมาณ ๒๐ นาที
โดยมีทงั้ การเช่าโกดังสินค้าเพือ่ ท�ำเป็นคลังแรกรับ มีการซือ้ อาคารทีภ่ ายนอก
เหมือนห้องแถว แต่ภายในแบ่งเป็นห้องเก็บของโดยแบ่งตามประเภทสิ่งของ
เพื่อให้สะดวกในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น และมีอาคารที่เก็บฟิล์ม
ไนเตรทต่างหากด้วย (ฟิล์มไนเตรทเป็นฟิล์มที่สามารถเกิดการระเบิดได้ หาก
ไม่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้ดี) จะสังเกตว่าการจัดเก็บของของที่นี่จะ
พยายามจัดระเบียบทุกอย่าง รวมทัง้ ของทุกชิน้ ไม่วา่ จะฟิลม์ ไปจนถึงตุม้ หูจาก
ภาพยนตร์ จะมีการใส่เลขรหัสบาร์โค้ดควบคุมทุกชิ้น ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายที่สุด
ส�ำหรับการสืบค้น น�ำออกมาใช้ และควบคุมไม่ให้เกิดการสูญหาย
ส�ำหรับการประชุมสามัญประจ�ำปีในครัง้ ต่อไปจะจัดขึน้ ในระหว่าง
วันที่ ๒๓–๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เมืองโบโลญญา ประเทศอิตาลี โดย
มีหอภาพยนตร์โบโลญญา (Cineteca Del Comune Di Bologna) เป็น
เจ้าภาพ

๓

กิจกรรม

กิจกรรมเดือนมีนาคม
สถาบันและหน่วยงานเข้าเยี่ยมชม/
ร่วมกิจกรรม

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์
๒๑ กุมภาพันธ์
หอภาพยนตร์ ไ ด้ จั ด กิ จ กรรมภาพยนตร์
สนทนา “แจ๊สสยาม บนเส้นทางสายภาพยนตร์”
โดยเชิญกฤษฏ์ บุณประพฤทธิ์ หรือทีร่ จู้ กั กันในนาม
“แจ๊ส สยาม” หนึ่งในผู้ก�ำกับระดับยอดฝีมือของ
ค่ายหนังไฟว์สตาร์ มาร่วมพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์การท�ำงานในวงการภาพยนตร์กับแฟน ๆ
ภาพยนตร์ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม ณ โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา

๑๐ มีนาคม โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)
๑๐ มีนาคม คณะจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต ร่วมกิจกรรมภาพยนตร์บ�ำบัดส�ำหรับ
ผู้มีภาวะซึมเศร้า
๑๑ มีนาคม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๖ มีนาคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
๑๘ มีนาคม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๓ มีนาคม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
๒๓ มีนาคม คณะจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต ร่วมกิจกรรมภาพยนตร์บ�ำบัดส�ำหรับ
ผู้มีภาวะซึมเศร้า
๒๔ มีนาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู ้สูงอายุ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
๒๖ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เรือนแพ
(๒๕๐๔) แก่ชมรมผู้สูงอายุตลาดเก่าสีชมพู
๒๗ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อินทรีทอง
(๒๕๑๓) แก่ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลนครปฐม
๙ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง
(๒๕๑๓) แก่ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดปุรณาวาส
๑๒ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง
(๒๕๑๓) แก่ชมรมผู้สูงอายุวัยทองแสนสุข รพ.สต.
บ้านทองหลาง
๑๓ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ช่างเขาเถอะ
(๒๕๒๓) แก่ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพุทธมณฑล
๑๗ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง โทน (๒๕๑๓) แก่
ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านร่วมเกื้อ
๑๙ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง
(๒๕๑๓) แก่ชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยวัดเสถียร

๑๔ มีนาคม
หอภาพยนตร์ ไ ด้ รั บ
เกี ย รติ จ าก รณ ฤทธิ ชั ย
นั ก แสดงมากฝี มื อ แห่ ง
วงการภาพยนตร์ ไ ทย มา
ร่วมประทับรอยมือรอยเท้า
เป็ น ดาวดวงที่ ๑๕๗ บน
ลานดารา เริ่มด้วยการจัด
ฉายภาพยนตร์เรือ่ ง คนเลีย้ ง
ช้าง (๒๕๓๓) ภาพยนตร์
ผลงานการแสดงของรณ ฤทธิชัย ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ภาพยนตร์ ที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น มรดก
ภาพยนตร์ของชาติประจ�ำปี ๒๕๕๗ ก่อนจะมา
ร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์การท�ำงานในวงการ
ภาพยนตร์ภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๓ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง หลวงตา (๒๕๒๓)
แก่ชมรมผู้สูงอายุผู้เฒ่าสามัคคี รพ.สต.ดอนแฝก
๒๖ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง นางสาวโพระดก
(๒๕๐๘) แก่ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.ศรีษะทอง

๒๑ – ๒๘ มีนาคม
หอภาพยนตร์ได้จดั เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติศาลายา ครัง้ ที่ ๕ เพือ่ เปิดพืน้ ทีใ่ ห้ภาพยนตร์
สารคดีที่จะกระตุ้นให้คนไทยได้เรียนรู้และเห็นความส�ำคัญของภาพยนตร์สารคดีมากยิ่งขึ้น โดยใน
ปีนมี้ กี จิ กรรมมากมาย ทัง้ การน�ำภาพยนตร์สารคดีทไี่ ด้รบั การคัดสรรจากนานาชาติ ภาพยนตร์ทเี่ ข้า
ประกวดภาพยนตร์สารคดีมาจัดฉายทีโ่ รงภาพยนตร์ศรีศาลายา และห้องออดิทอเรียมชัน้ ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร อีกทัง้ ยังมีการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านการสร้างภาพยนตร์สารคดี
กับผูก้ �ำกับภาพยนตร์สารคดีมอื รางวัล Leonard Retel Helmrich แก่ผทู้ สี่ นใจท�ำภาพยนตร์สารคดี
อีกด้วย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า ๖-๗)

๔

หอภาพยนตร์รว่ มกับอุทยานการเรียนรู้ ทีเค ปาร์ค
จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง บ้านทรายทอง (๒๕๒๓) ใน
วันที่ ๘ มีนาคม และ ภาพยนตร์เรื่อง ศึกบางระจัน
(๒๕๐๙) ในวันที่ ๑๙ เมษายน ณ ห้องมินิเธียเตอร์
๑ อุทยานการเรียนรู้ทีเค พาร์ค

๒๔ มีนาคม
สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรม
“ชัน้ ครู ๙ เสียงในภาพยนตร์” โดยมี ณพวัฒน์ ลิขติ
วงศ์ Sound Designer และ Sound Engineer ผูอ้ ยู่
เบือ้ งหลังการท�ำเสียงในภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ
อาทิ การท�ำเสียงให้ภาพยนตร์ผลงานของหว่องกาไว ผู้
ก�ำกับระดับโลก อย่างเรือ่ ง Ashes of Time Redux
และ The Grandmaster ซึง่ ท�ำให้เขาได้รบั รางวัลจาก
การประกวดภาพยนตร์ของฮ่องกง มาบรรยายและแลก
เปลี่ยนความรู้แก่ผู้สนใจที่มารับชมมากมายจนเต็ม
ความจุของโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

กิจกรรมเดือนเมษายน
๔ เมษายน

๒๕ มีนาคม

หอภาพยนตร์ได้จดั กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา
๑๐๐ ปี ประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสร
มงคลการ “เสด็จพระองค์ชายเล็ก” ของวงการหนัง
ไทย เนื่องในวาระแห่งการเฉลิมฉลองการครบรอบ
๑๐๐ ปี พระประสูติกาลของเจ้าชายนักท�ำหนังแห่ง
ละโว้ภาพยนตร์ เปิดงานด้วยการจัดฉายภาพยนตร์
เรื่อง อีแตน (๒๕๑๑) ในรูปแบบฟิล์ม ๓๕ มม. หลัง
จบภาพยนตร์ หอภาพยนตร์ ไ ด้ เ ชิ ญ คุ ณ เยาวเรศ
นิศากร และคุณยุทธนา มุกดาสนิท เปิดนิทรรศการ

คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชมการท�ำงานของ
หอภาพยนตร์ เพื่อรับฟังแนวทางการด�ำเนินงาน
ในการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ที่โรง
ภาพยนตร์ศรีศาลายา พร้อมทัง้ เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย เมืองมายา และมหิดลสิทธาคาร
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน
บริหารงานหอภาพยนตร์เป็นผู้น�ำชม

ภาพถ่าย “เสด็จพระองค์ชายเล็กของวงการหนังไทย”
ผลงานของคุณสมชาย จันทวังโส ช่างภาพประจ�ำโรงถ่าย
ละโว้ภาพยนตร์ ก่อนที่ทั้งคู่จะมาร่วมสนทนาเรื่อง พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ “เสด็จ
พระองค์ ช ายเล็ ก ” ในวงการหนั ง ไทย ภายในโรง
ภาพยนตร์ศรีศาลายา

สถาบันและหน่วยงานเข้าเยี่ยมชม/
ร่วมกิจกรรม
๓ เมษายน คณะสือ่ มวลชนและการท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทย
๗ เมษายน คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๘ เมษายน โรงเรียนรัชดาวิทยา ลาดพร้าว (RAC)

๕

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ที่สุดแห่ง

โดย ทีมงาน Salaya Doc

เพียงไม่ทันไร เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา
ก็เดินทางเข้ามาถึงปีที่ ๕ แล้ว จากจุดเริม่ ต้นในปีแรกทีห่ อภาพยนตร์
มุ่งหวังให้มีเทศกาลนี้ขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้แก่ภาพยนตร์สารคดี และ
กระตุน้ ให้คนไทยได้เห็นความสำ�คัญของภาพยนตร์ประเภทนีท้ อี่ าจ
จะยังไม่ได้รบั ความสนใจมากนัก ผ่านล่วงมาจนถึงปัจจุบนั กระแส
ความตื่นตัวต่อภาพยนตร์สารคดีในเมืองไทยได้เปลี่ยนแปลงไปใน
ทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน และเป็นส่วนให้เทศกาลภาพยนตร์สารคดี
นานาชาติศาลายา ครั้งที่ ๕ หรือ Salaya Doc 5 นี้ ได้มีการ
เพิ่มรอบจัดฉายให้มากขึ้นกว่าทุกปี รวมทั้งยังได้ริเริ่มการเปิด
สำ�รองที่นั่งออนไลน์ขึ้นเป็นปีแรกอีกด้วย

เทศกาลฯ มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑–๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงภาพยนตร์ ศ รี ศ าลายา หอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) และห้ อ ง
ออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย
โปรแกรม Competition ซึ่งเป็นโปรแกรมประกวดภาพยนตร์สารคดีจาก
ผู้สร้างในประเทศอาเซียน และ Special Program อันเป็นโปรแกรม
ภาพยนตร์สารคดีคัดสรรจากทั่วโลก โดยจดหมายข่าวฯ ฉบับนี้ได้รวบรวม
เอาความเป็น “ที่สุด” ของ Salaya Doc 5 มาบันทึกเอาไว้ เป็นควันหลง
เล็ก ๆ ส�ำหรับความประทับใจที่เพิ่งผ่านพ้นไปนี้
เงียบงันที่สุด - The Look of Silence

ภาพยนตร์เปิดเทศกาลสารคดีศาลายาปีนี้ สร้างความเงียบงันให้แก่
ผู้ชมมากที่สุด ทันทีที่เรื่องราวของการเจอกันระหว่างผู้กระท�ำการสังหาร
หมูท่ างการเมืองในอินโดนีเซียกับน้องชายเหยือ่ ผูเ้ สียชีวติ จบลง ผูช้ มจ�ำนวน
มากยังคงอยู่ในความเงียบงันแล้วค่อยทยอยเดินจากโรงหนังออกมา ผู้ที่
ได้ชมจะรับรู้ได้ว่าในความเงียบงันคงเต็มไปด้วยความรู้สึกทั้งทึ่ง ตะลึง
ประหลาดใจ ฯลฯ ความเงียบจึงกลายเป็นการได้ทบทวนเนื้อหาและความ
รู้สึกของผู้ชมเอง
เคลิบเคลิ้มที่สุด
Love is All : 100 Years of Love and Courtship

สารคดีผลงานของ Kim Lognitto ที่เรียบเรียงภาพที่แสดงถึงความ
รัก ความสัมพันธ์ของมนุษย์ จากภาพยนตร์สญ
ั ชาติองั กฤษหลากหลายเรือ่ ง
ซึง่ อยูใ่ นการอนุรกั ษ์ของสถาบันภาพยนตร์องั กฤษ (BFI) และหอภาพยนตร์
Yorkshire ประกอบเพลงบัลลาดร่วมสมัยล้วนสร้างบรรยากาศกล่อมคนดู
ในโรงให้เคลิบเคลิ้มไปกับโลกมายาที่เต็มไปด้วยความรัก

๖

เซอร์ไพรส์ที่สุด - National Gallery

ใครจะนึกว่าสารคดีความยาว ๓ ชั่วโมง ที่เล่า
เรื่องของหอศิลป์แห่งชาติ กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ผ่านการเฝ้าสังเกตจากสายตาผูก้ �ำกับมือฉมัง
วัย ๘๕ ปี Frederick Wiseman จะสร้างกระแสเกรียวกราวและชื่นชม
ม่วนที่สุด - Y/our Music
อย่างมากหลังจากฉายรอบแรกที่หอภาพยนตร์ จนท�ำให้มีจ�ำนวนผู้มารอ
ผู้ที่ติดตามหนังสารคดีในเทศกาลฯ ครั้งนี้ อาจจะรู้สึกว่า ภาพยนตร์
ชมภาพยนตร์เรือ่ งนีใ้ นรอบสองทีห่ อ้ งออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร มากเสียจนทางผู้จัดงานต้องยอมให้ผู้ชมบางส่วน (ทน) จ�ำนวนมากล้วนแต่น�ำเสนอปัญหาตึงเครียด ด้วยท่าทีขึงขัง แต่ส�ำหรับ
ภาพยนตร์ในรอบปิดเทศกาล เป็นสารคดีด้านดนตรีที่เปลี่ยนบรรยากาศ
นั่งพื้นกว่า ๓ ชั่วโมง
มาสร้างความครึกครื้นให้แก่ผู้ชม และเมื่อหนังจบลง ยังมีวงมหิดลบันเทิง
ศิลป์มาบรรเลงและให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีอีสาน ระหว่างการจัดเลี้ยง
ยุ่งที่สุด - Leonard Retel Hemrich
ผู้ก�ำกับสารคดีชาวดัตช์-อินโดนีเซียน ที่ให้เกียรติเทศกาลฯ ด้วยการ อาหารและขนมอร่อย ๆ ในพิธีปิดเทศกาล สร้างความคึกคักจนเกิดภาพ
เดินทางมาเข้าร่วมในฐานะวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ ความประทับใจ เมื่อชาวมอแกนได้ลุกขึ้นมาเซิ้งร่วมกับแคนอีสาน ท่าม
สร้างภาพยนตร์สารคดี ซึ่งคุณ Leonard ได้ให้ความรู้ เทคนิค และลูกเล่น กลางแสงสีสวยงามในยามค�่ำของเมืองมายา
อย่างเต็มที่ สร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมอบรมอย่างมาก นอกจากนี้
ยอดเยี่ยมที่สุด - 03-Flats
ภาพยนตร์สารคดีของเขายังจัดฉายในเทศกาลฯ มากถึง ๔ เรื่อง และสร้าง
ส�ำหรับการประกวดภาพยนตร์สารคดียอดเยีย่ มอาเซียนปีนี้ กรรมการ
ความประทับใจให้แก่ผู้ชมได้ไม่น้อย ท�ำให้เขาต้องมาร่วมตอบค�ำถามหลัง
ฉายภาพยนตร์อย่างละเอียดจริงจังถึง ๒ รอบ นับเป็นคนหนึง่ ทีง่ านยุง่ ทีส่ ดุ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๓ ท่าน ได้แก่ Chilin Hsieh, วราลักษณ์ หิรัญเศรษฐวัฒน์
และอภินันท์ ธรรมเสนา ได้เลือกให้ 03-Flats จากประเทศสิงคโปร์ ได้รับ
ในเทศกาล
รางวัลหนังสารคดีอาเซียนยอดเยี่ยม และให้ Lady of the Lake (พม่า),
The Strom Makers (กัมพูชา-ฝรั่งเศส) และ Die Before Blossom
(อินโดนีเซีย) ได้รบั รางวัล Special Mention จากภาพยนตร์สารคดีอาเซียน
ที่ผ่านเข้ารอบมาทั้งหมด ๗ เรื่อง

เป็นกันเองที่สุด - No Word for Worry

นี่เป็นเพียงบางส่วนของ “ที่สุด” แห่ง Salaya Doc 5 ความจริงแล้ว
ยังมีภาพยนตร์สารคดีอีกหลายเรื่องที่น่าประทับใจซึ่งไม่อาจกล่าวถึงด้วย
พืน้ ทีอ่ นั จ�ำกัด ทางทีมงาน Salaya Doc และหอภาพยนตร์ตอ้ งขอขอบคุณ
ผู้ชมและผู้ส่งหนังเข้าร่วมประกวดทุกท่าน รวมทั้งหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครในฐานะผูร้ ว่ มจัดงาน ทีช่ ว่ ยเติมเต็มให้เทศกาลภาพยนตร์
สารคดีนานาชาติศาลายา ครั้งที่ ๕ นี้มีความสมบูรณ์ แล้วพบกันใหม่อีก
ครั้งใน Salaya Doc 6

ในวันฉายรอบปฐมทัศน์ในประเทศไทยของหนังสารคดีเรื่อง No
Word for Worry ซึ่งเล่าถึงชีวิตครอบครัวมอแกนในภาคใต้ของไทย ได้มี
ผูอ้ �ำนวยการสร้าง ผูก้ �ำกับชาวนอร์เวย์ คนชนเผ่ามอแกนเจ้าของเรือ่ ง และ
ล่ามภาษาไทย มาร่วมพูดคุยตอบค�ำถามหลังจบภาพยนตร์รวมแล้วมาก
กว่าสิบชีวติ และเมือ่ จ�ำนวนเก้าอีไ้ ม่พอ ทัง้ หมดเลยชวนกันนัง่ ลงกับพืน้ เวที
เพือ่ สนทนาแลกเปลีย่ นมุมมองความคิดถึงวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
กับผู้ชมอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง

๗

รถโรงหนัง

รถโรงหนังเฉลิมทัศน์

รถโรงหนังก�ำลังเลี้ยวเข้า
ประตูโรงเรียนวัดเขาพระ
จ.สุพรรณบุรี
ทางขึ้นเขาไปยังอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

เป็นระเบียบกันนะเด็กๆ

โดย ทีมงานรถโรงหนัง

รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ พี่ยักษ์ใหญ่ของเด็กๆ เพิ่งเดินทางกลับมายัง
หอภาพยนตร์ หลังเสร็จสิน้ ภารกิจเดินสายออกฉายภาพยนตร์ให้แก่เด็กนักเรียนและ
ประชาชนในเขตภาคกลางเป็นพื้นที่แรกของประเทศ ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี
กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม โดยเริม่ กิจกรรมตัง้ แต่กลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึง
ปลายเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา บรรยากาศการเดินทางไปยังที่ต่างๆ รวมทั้ง
ความสนุกสนานของเด็กๆ และพ่อแม่พนี่ อ้ งชาวภาคกลางจะเป็นอย่างไรนัน้ ทีมงาน
รถโรงหนังได้เก็บภาพบางส่วนมาฝากกันแล้วในจดหมายข่าวฉบับนี้

บรรยากาศก่อนการฉายหนัง
รอบประชาชนในตอนเย็น

พี่นิ ก�ำลังพูดคุยกับน้องๆ
นักเรียนก่อนเริ่มฉายหนัง

๘

เวลาขึ้นรถโรงหนังต้องเข้าแถว

ทีมงานรถโรงหนัง ก�ำลังช่วยกันกางรถ

น้องๆนักเรียนที่จ.สุพรรณบุรี

โปรแกรมการเดินทางของรถโรงหนังเฉลิมทัศน์
ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน
น้องๆนักเรียนก�ำลังพูดคุยกันว่า
หนังเรื่องไหนเคยดูมาแล้วบ้าง

นราธิวาส

๒๗ – ๒๘ เมษายน
๒๙ เมษายน
๓๐ เมษายน
๑ พฤษภาคม
๔ พฤษภาคม
๕ พฤษภาคม

ปัตตานี

น้องๆนักเรียนวัดวังก์วิเวการาม
กับชุดท้องถิ่นชาวมอญ น่ารักมากกก

๗ – ๘ พฤษภาคม
๑๑ พฤษภาคม
		
๑๒ พฤษภาคม
๑๓ พฤษภาคม
๑๔ พฤษภาคม
๑๕ พฤษภาคม

ภาคใต
้

ถนนผดุงอาราม อ�ำเภอเมือง
สวนทักษินารักษ์ อ�ำเภอตากใบ
สนามกีฬามหาราช อ�ำเภอสุไหงโกลก
เทศบาลอ�ำเภอแว้ง อ�ำเภอแว้ง
สนามหน้าที่ว่าการ อบต สุไหงปาดี อ�ำเภอสุไหงปาดี
สวนสาธารณะวัชระอุทยาน อ�ำเภอระแงะ
สนามโรงแรม ซีเอส
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
เทศบาลต�ำบลยะหริ่ง
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
วัดมุจลินทวาปีวิหาร
วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม
ที่ว่าการอ�ำเภอแม่ลาน

ยะลา

บรรยากาศกิจกรรมโรงหนังโรงเรียนบนรถโรงหนัง

๑๘ พฤษภาคม
สวนสาธารณะสนามโรงพีธีช้างเผือก
๑๙ พฤษภาคม
สนามกีฬากลางอ�ำเภอรามัน
๒๐ พฤษภาคม
โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล
๒๑ พฤษภาคม
โรงเรียนกาบังพิทยาคม
๒๒ พฤษภาคม
โรงเรียนบ้านสะเอะ
๒๕ พฤษภาคม
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200
		
ที่ระลึก ส.ร.อ.
๒๖ พฤษภาคม
โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ถนนหน้าโรงแรมการ์เด้นวิลล์เบตง

สตูล

๘ มิถุนายน
ที่ว่าการอ�ำเภอท่าแพ
๙ – ๑๐ มิถุนายน ที่ว่าการอ�ำเภอละงู
๑๑ มิถุนายน
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา”
๑๒ และ ๑๕ มิถนุ ายน เทศบาลเมืองสตูล

สงขลา

เย้....วันนี้จะได้ดูหนังบนรถโรงหนังกันแล้วววว

๑๗ มิถุนายน
๑๘ มิถุนายน
๑๙ มิถุนายน
๒๒ มิถุนายน
๒๓ มิถุนายน
๒๔ - ๒๕ มิถุนายน

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ2)
โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์
องค์การบริหารส่วนต�ำบลทุ่งขมิ้น
ลานสระบัว
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
ที่ว่าการอ�ำเภอระโนด

ติดตามรายละเอียดการเดินทางของรถโรงหนังได้ที่

www.fapot.org/cinemobile

หน่วยกู้หนัง

ได้ยินเสียงเรียกจากดวงใจ...
จึงออกตามหาเสียงนั้น ที่

จันทบุรี
โดย มานัสศักดิ์ ดอกไม้

หน่วยกู้หนังออกเดินทางส�ำรวจต่างจังหวัดครั้งสุดท้าย เพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์คุณตาวิสิทธิ์ และ คุณอโณทัย โกศลานันท์ บุตรชาย
เมื่อสองปีที่แล้ว ที่จังหวัดจันทบุรี โดยครั้งนั้นมีชื่อในการ คุณเรวัต โกศลานันท์ เจ้าของโรงหนังไทยรักมิตร ที่ช่วยให้หน่วยกู้หนังมา
เดินทางว่า “สะกดรอยความทรงจ�ำกับภาพยนตร์ที่จันทบุรี” พบกับ คุณป้าทิพย์สุดา วังศิริไพศาล ผู้ดูแลโรงหนังจันทบุรีมัลติเพล็กซ์ เพื่อ
การส�ำรวจในครั้งนั้นท�ำให้หน่วยกู้หนังได้เรียนรู้ เข้าใจ และมีประสบการณ์ในการส�ำรวจมากขึ้น การได้ลงพื้นที่จริงเป็นประสบการณ์อันวิเศษ
ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนใด ๆ บนโลกใบนี้ และที่แห่งนี้เอง ที่หน่วยกู้หนังได้มี
สัญญาใจกับตัวเองว่า จะต้องกลับมาจันทบุรีอีกครั้ง เพื่อจะมานั่งพูดคุยกับ
ผู้ที่ตลอดทั้งชีวิตประกอบอาชีพอยู่แต่ภายในโรงหนัง จะดีใจ เสียใจ หัวเราะ
ร้องไห้ก็เกิดขึ้นในโรงหนัง และถึงแม้ในวันนี้โรงหนังจะไม่มีหนังฉายแล้ว แต่
ความทรงจ�ำเมื่อวันวานก็ยังคงเปี่ยมล้น ใช่! อารมณ์แบบนี้แหละ ที่หน่วย
กู้หนังต้องออกตามหาความหมาย การเดินทางในครั้งนี้จึงได้เกิดขึ้นเมื่อ
วันที่ ๒๖-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือจากหลายท่านด้วยกัน ได้แก่
คุณกรวีร์ มายะรังษี หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี แนะน�ำความรู้
และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี, รศ.ดร. นงนุช วงษ์สุวรรณ อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี บุตรสาวคุณตาวิสิทธิ์ วงษ์สุวรรณ เจ้าของ
โรงหนังพลิว้ รามา โรงหนังไม้แห่งเดียวทีเ่ หลืออยูใ่ นจันทบุรี ช่วยประสานงาน

๑๐

ให้ทราบประวัติความเป็นมาของโรงหนัง และก่อนที่คุณอโณทัยจะเดินทาง
กลับ ได้น�ำอัลบัม้ รูปภาพโรงหนังไทยรักมิตรมาให้ดู หน่วยกูห้ นังต้องตืน่ ตะลึง
กับภาพที่เห็น เพราะแต่ละภาพท�ำให้เห็นบรรยากาศโรงหนังของจันทบุรี
มากขึ้น ยิ่งเห็นก็ยิ่งอยากออกไปหา เหมือนราวกับได้ยินเสียงเรียกดังออก
มาจากภาพถ่าย หน่วยกู้หนังจึงออกตามหาเสียงนั้นที่จันทบุรี

โรงหนังจันทบุรีมัลติเพล็กซ์

ผู้ผ่านยุคทีวี ยุควิดีโอเทป ยุคเคเบิ้ล และยุคฟองสบู่แตกมาหมดแล้ว
คุณป้าทิพย์สุดา วังศิริไพศาล เกิดวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๙๓ ที่จังหวัด
จันทบุรี บิดาชื่อคุณเจริญ วังศิริไพศาล เป็นเจ้าของโรงเลื่อย โรงโม่หิน
โรงน�้ำแข็ง มารดาชื่อคุณมาลี วังศิริไพศาล คุณป้าเป็นลูกคนที่ ๔ จากพี่น้อง
ทั้งหมด ๘ คน มีชื่อเล่นเรียกในบ้านว่า “เท่งเง็ก” เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๕ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ประมาณปลายปี พ.ศ. ๒๕๑๐ พี่ชายคนโตของคุณป้าทิพย์สุดา ชื่อ
คุณธนพงศ์ วังศิริไพศาล เป็นเด็กหนุ่มไฟแรง เพิ่งเรียนจบคณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลับมาที่บ้านเกิดจันทบุรี มองว่าการตัดไม้ท�ำลาย

รับมอบสิ่งเกี่ยวเนื่องจากคุณทิพย์สุดาและคุณอโณทัย

ป่าเป็นการท�ำลายชาติ ท�ำร้ายแผ่นดิน จึงเลิกกิจการโรงเลื่อยทั้งหมดอย่าง
เด็ดขาด ทั้งที่ตอนนั้นกิจการโรงเลื่อยรายได้ดีมากและได้เริ่มต้นมองหาธุรกิจ
อื่น ๆ มาท�ำแทน
จังหวะพอดีกบั เจ้าของโรงหนังสินธุพฒ
ั นาเป็นหนีท้ างครอบครัวคุณป้า
ทิพย์สุดา จึงได้ขายโรงหนังเป็นการชดใช้หนี้แทน และเมื่อทางครอบครัว
คุณป้าทิพย์สดุ าซือ้ กิจการแล้ว จึงเปลีย่ นชือ่ เป็น “โรงหนังจันทบุรรี ามา” เป็น
โรงไม้ จุคนได้ประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ ที่นั่ง มีนักพากย์หนังประจ�ำโรงชื่อ
ศรวารี-สายใจ
เมื่อโรงหนังจันทบุรีรามามีก�ำไร คุณธนพงศ์จึงไปสร้างโรงหนังเพิ่มขึ้น
อีกโรงหนึง่ ทีช่ ลบุรี ชือ่ “โรงหนังตะวันออกรามา” หน่วยกูห้ นังถามคุณป้าทิพย์
สุดาว่า อะไรคือสาเหตุที่ท�ำให้ธุรกิจโรงหนังประสบความส�ำเร็จ คุณป้าทิพย์
สุดาตอบว่า “พีช่ ายไปติดต่อค่ายหนังปิรามิด ชอว์บราเดอร์ เอาหนังมาลง พอ
โรงหนังได้หนังดี คนก็นิยม โรงหนังมันก็เลยร้อน (คนดูเยอะมาก) ประกอบ
กับจันทบุรี มีภูเขาล้อมรอบ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๓, ๕, ๗, ๙ รับสัญญาณแทบ
ไม่ได้ ช่วงนั้นรายได้ดีมาก”
ปี ๒๕๑๒ ได้ปรับปรุงจากโรงหนังไม้เป็นโรงหนังปูน จุผู้ชมเพิ่มขึ้น
เป็น ๘๘๐ ที่นั่ง ฉายวันละ ๒ รอบ มีรอบเที่ยงและรอบหนึ่งทุ่ม เก็บค่าเข้าชม
ชั้นล่าง ๗ บาท ชั้นสอง ๑๐ บาท มีพนักงานทั้งหมดประมาณ ๒๐ คน โดยมี
คุณป้าทิพย์สุดาดูแลทุกอย่าง ตั้งแต่สับฝรั่งขายหน้าโรงหนังในตอนเช้า อยู่ถึง
เที่ยงคืนเพื่อปิดบัญชีหนังฉายในรอบสุดท้ายเป็นประจ�ำทุกวัน คุณป้าได้เล่า
บรรยากาศในช่วงนั้นว่า
“เศรษฐกิจในจันทบุรีเวลานั้นดีมาก ลูกจ้างเจียระไนพลอยมีรายได้
สัปดาห์ละ ๑,๐๐๐ บาท ท�ำให้มีก�ำลังทรัพย์ในการดูหนัง เพราะการดูหนัง

โรงหนังจันทบุรี ปัจจุบัน

รับมอบฟิล์มจากคุณวิสิทธิ์และลูกสาว

เป็นความบันเทิงที่ถูกกว่าไปเที่ยวไนท์คลับ เที่ยวบาร์ คนจึงมาดูหนังกัน และ
นิยมดูหนัง ชอว์ บราเดอร์ เสริมทุกรอบ ทุกเรื่อง”
ปี ๒๕๔๐ ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในยุคมัลติเพล็กซ์ โดยทางโรง
ตัดสินใจผ่าโรงหนังออกเป็นสี่โรง เปลี่ยนระบบเสียงเป็น SRD ๒ โรง (SRD :
Special Recording Digital) และระบบเสียงดิจิตอล ๒ โรง และมีชื่อใหม่
ว่า “โรงหนังจันทบุรีมัลติเพล็กซ์”
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ถือว่าประสบความส�ำเร็จอย่างมาก เพราะสวน
กระแสกับโรงหนังอื่น ๆ ที่ทยอยปิดตัวเองลงจนหมด เหลือเพียงโรงหนัง
จันทบุรีมัลติเพล็กซ์เพียงโรงเดียวที่ยังด�ำเนินกิจการโรงหนังต่อไป
โรงหนังจันทบุรมี ลั ติเพล็กซ์ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมด ไม่วา่ จะเป็นยุค
วิดีโอเทป ยุคเคเบิ้ล ยุคฟองสบู่แตก จนถึงการเข้ามาของระบบทุนที่ใหญ่กว่า
ท�ำให้โรงหนังจันทบุรีมัลติเพล็กซ์ ต้องปิดตัวเองลงในวันที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๕๕ โดยฉายภาพยนตร์ในวันสุดท้ายเรื่อง Avengers : Age of Ultron
อเวนเจอร์ส มหาศึกอัลตรอนถล่มโลก
ปัจจุบันคุณป้าทิพย์สุดา วังศิริไพศาล อายุ ๖๕ ปี ยังผูกผันกับโรงหนัง
มานั่งเล่น ทานข้าว พูดคุยพบปะผู้คนอยู่หน้าโรงหนัง และอนุญาตให้ลูกน้อง
ที่ท�ำงานมาด้วยกัน ได้กินอยู่อาศัยหลับนอนในโรงหนังได้ต่อไป

โรงหนังพลิ้วรามา
โรงหนังไม้แห่งเดียวที่เหลืออยู่ของจันทบุรี
คุณตาวิสิทธิ์ วงษ์สุวรรณ เกิดวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๕ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา บิดาชื่อนายหล�่ำ มารดาชื่อนางเหลี่ยง บิดาของคุณตาวิสิทธิ์
มาจากเมืองจีน มาเป็นครูสอนภาษาจีนที่แปดริ้ว คุณตามีพี่น้อง ๑๐ คน
คุณตาเป็นคนที่ ๘

ป้ายโรงหนังไทยรักมิตร และโรงหนังอื่น ๆ ใน จ.จันทบุรี

๑๑

ตัวอย่างบัญชีรายชื่อสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากจันทบุรี
๑. คุณวิสิทธิ์ วงษ์สุวรรณ (โรงหนังพลิ้วรามา)
- กระจกสไลด์รูปในหลวง
- ป้ายโรงหนังค�ำว่า “พลิ้วรามา โปรแกรมหน้า”
- เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง National Model RQ-700
จ�ำนวน ๑ เครื่อง
- เครื่องเล่นแผ่นเสียง Garrard จ�ำนวน ๑ เครื่อง
- ฟิล์มภาพยนตร์ ๓๕ มม. จ�ำนวน ๖ ม้วน
- ใบปิดภาพยนตร์ จ�ำนวน ๒๑ แผ่น
- เอกสารหนังสือ (หนังสือ Show Case) จ�ำนวน ๗ เล่ม
โรงหนังพลิ้วรามา ปัจจุบัน

ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ได้ย้ายมาอยู่กับน้าชายในตัวเมืองจันทบุรี คุณตาวิสิทธิ์
เล่าว่า มีเงินติดตัวมา ๕๐ บาท เป็นค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ขึน้ เรือทีท่ า่ แฉลบ
เหลือเงินอยู่ ๕ สลึง ด้วยความหิวจึงซื้อเงาะจากแม่ค้าไป ๑ สลึง จึงเหลือเงิน
ติดตัวเพียงหนึ่งบาท ยกมือไหว้อธิษฐานหลวงพ่อโสธรว่า ถ้าไม่ประสบความ
ส�ำเร็จจะไม่กลับไปแปดริว้ อีก จะใช้เงินติดตัวทีเ่ หลือเพียงหนึง่ บาทสร้างฐานะ
ให้ได้
คุณตาวิสทิ ธิเ์ ป็นคนไม่เลือกงาน โดยเริม่ จากงานเล็ก ๆ ค่าแรงตำ�่ สะสม
เงินไว้ แล้วค่อย ๆ ขยายงานให้ใหญ่ขนึ้ ในภายหลัง จนสามารถเก็บเงินได้กอ้ น
หนึ่ง จึงมาท�ำโรงหนัง เพราะเห็นว่าทางชนบทยังไม่มีโรงหนังและคุณตาก็มี
ความรู้เรื่องช่าง จึงชักชวนพี่ภรรยาที่อยู่อ�ำเภอพลิ้วให้มาร่วมหุ้นยกโรงหนัง
ด้วยกัน
ปี ๒๔๙๘ เริ่มก่อสร้างโดยไปซื้อไม้เต็งและไม้ตะเคียนมาจากอยุธยา ใช้
เงินก่อสร้างประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จเมื่อปี ๒๔๙๙ มีชื่อว่า “วิก
สุภาภาพยนตร์” มาจากนามสกุลของพี่ภรรยา ต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น
“โรงหนังพลิ้วรามา” มีนักพากย์หนังประจ�ำโรงชื่อ เล็กกวี ฉายหนังวันละ
รอบ แต่ถา้ เป็นช่วงเทศกาลเทกระจาดเดือนเจ็ดของคนจีน ก็จะเพิม่ เป็นวันละ
สี่รอบ ราคาตั๋วตอนนั้น ๕ บาท
คุณตาวิสทิ ธิเ์ ล่าว่า เมือ่ หนัง มนต์รกั ลูกทุง่ มิตร-เพชรา มาฉายทีโ่ รงหนัง
พลิ้วรามา คนดูแน่นมาก เสริมแล้วเสริมอีก จนคนดูล้นออกมาข้างนอก คนก็
ไม่ยอมไปไหนกัน จะดูหนังมนต์รกั ลูกทุง่ กันให้ได้ นอกจากนี้ โรงหนังพลิว้ รามา
ยังเป็นสถานที่ใช้แสดงคอนเสิร์ตของวงดนตรีลูกทุ่ง และให้คณะลิเกมาเช่า
โรงหนังเล่น เป็นทีช่ นื่ ชอบของคนพลิว้ ส่วนคุณตาชอบดูหนังประเภทคาวบอย
ควบม้ายิงปืน
คุณตาวิสทิ ธิเ์ ล่าเพิม่ อีกว่า ชาวบ้านทีน่ เี่ ขาท�ำนากุง้ กัน จับขายกันทีเป็น
ล้าน ๆ จึงชอบบนบานศาลกล่าวกับสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เมือ่ สัมฤทธิผ์ ลก็จะจ้างหน่วย
บริการหนังของคุณตาไปฉายแทบทุกคืน เท่าไหร่ก็สู้ หนังดังเช่าไปฉายเป็น

๑๒

๒. คุณทิพย์สุดา วังศิริไพศาล (โรงหนังจันทบุรีมัลติเพล็กซ์)
- กระจกสไลด์โฆษณายาดมสมุนไพรตราเฌอเอม
- ฟิล์มภาพยนตร์ ๓๕ มม. จ�ำนวน ๑ ม้วน
- ตั๋วหนังโรงภาพยนตร์จันทบุรีรามา จ�ำนวน ๔ ใบ
- ป้ายโรงหนังค�ำว่า “ทางออก”
- ป้ายโรงหนังค�ำว่า “มัลติเพล็กซ์ 1”
- ป้ายโรงหนังค�ำว่า “ห้ามสูบบุหรี่”
- ป้ายโรงหนังค�ำว่า “ตรวจสิ่งของก่อนลุกจากที่นั่ง”
๓. คุณอโณทัย โกศลานันท์ (โรงหนังไทยรักมิตร)
- ส�ำเนาภาพรูปโรงหนัง จ�ำนวน ๑๓๘ รูป

หมื่นก็สู้ ขอให้มีดูก็แล้วกัน ฉายจนสว่างไม่มีภาพบนจอจึงเลิกฉายหนัง
โรงหนังพลิ้วรามาได้ปิดตัวเองลงเมื่อปี ๒๕๓๑ หลังจากวิดีโอเทปได้มา
ถึง คุณตาวิสิทธิ์ได้บริจาคเก้าอี้โรงหนังให้วัด และบริจาคเครื่องฉายหนังให้
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ภาพทีล่ กู หลานเห็นคุณตาวิสทิ ธิค์ อื ความซือ่ สัตย์ตอ่ ตนเองและผูอ้ นื่ ส่วน
ความขยันและความมานะคือภาพทีห่ น่วยกูห้ นังเห็นจากคุณตาวิสทิ ธิ์ “ชีวติ ที่
เริ่มต้นด้วยเงินเพียงหนึ่งบาท”
ปัจจุบันคุณตาวิสิทธิ์ วงษ์สุวรรณ อายุ ๙๓ ปี ใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับลูก
หลานที่บ้าน บ้านซึ่งมีรั้วเป็นโรงหนังพลิ้วรามา
การเดินทางครั้งนี้ ท�ำให้หน่วยกู้หนังเข้าใจว่า “โรงหนังทันสมัยแบบ
มัลติเพล็กซ์หรือโรงหนังไม้แบบคลาสสิก ล้วนมีอารมณ์ร่วมอยู่อย่างหนึ่ง
คือโรงหนังให้อะไรมากกว่าการเป็นสถานที่ฉายหนัง เพราะมันใช้เป็น
สถานที่เก็บประสบการณ์ความทรงจ�ำร่วมกัน”

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

กระป๋องฟิล์มที่สวยที่สุดในโลก
โดย สุชีรา เทวะ

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยได้จัดแสดงวัตถุที่มี
คุณค่าและความส�ำคัญทางภาพยนตร์ ไว้มากมาย อย่าง
หนึ่งที่น่าสนใจคือ กระป๋องบรรจุฟิล์มภาพยนตร์ที่มีอยู่
เป็นจ�ำนวนมากและมีความแตกต่างกันไป เช่น กระป๋อง
ส�ำหรับบรรจุฟิล์มที่มีขนาดตั้งแต่ ๘ มม. ไปจนถึง ๓๕
มม. รูปร่างซึง่ มีทงั้ แบบวงกลมหรือสีเ่ หลีย่ ม รวมทัง้ วัสดุ
ที่ใช้ผลิตกระป๋องฟิล์มก็มีทั้งพลาสติกและโลหะ
แต่ในบรรดากระป๋องฟิล์มที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์
ไทยมีอยู่อย่างหลากหลาย กระป๋องฟิล์มชุดนี้นับได้ว่าสวยงาม
โดดเด่นที่สุด ในการน�ำชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยแต่ละรอบ
ก็มักจะมีผู้ที่ให้ความสนใจอยู่เสมอ อย่างเช่น ในวันพุธที่ ๒๕
มีนาคม ๒๕๕๘ ทีค่ ณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาเยี่ยมชมหอภาพยนตร์
เมื่อได้เห็นกระป๋องฟิล์มนี้ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยก็ได้
ชื่นชมกันว่ามีความสวยงาม โดดเด่นสะดุดตาอย่างมาก
กระป๋องฟิล์มชุดนี้ หอภาพยนตร์ได้รับมอบมาจาก
กรมประชาสัมพันธ์ สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ในวันมรดกโสตทัศน์โลก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผลิตจากวัสดุอลูมินัม ใช้เทคนิค
ปั๊มลายนูนเป็นตราสัญลักษณ์ของส�ำนักนายกรัฐมนตรีลงบน
ฝากล่อง ประกอบด้วยตราราชสีหแ์ ละตราคชสีห์ หันหน้าเข้าหา
กัน ตรงกลางมีรปู รัฐธรรมนูญทีป่ ระดิษฐานอยูบ่ นพาน ๒ ชัน้
มีข้อความภาษาอังกฤษประกอบด้านล่างว่า THAILAND
รูปร่างเป็นแบบวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๕ ซม.
หนา ๓ ซม. เป็นกระป๋องส�ำหรับบรรจุฟิล์ม ๑๖ มม.
ความยาว ๘๐๐ ฟุต และ ๔๐๐ ฟุต

สันนิษฐานว่านี้เป็นกระป๋องฟิล์มที่จัดท�ำขึ้นในสมัย
ที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี (ด�ำรง
ต�ำแหน่งสองครั้งในปี พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๗ และปี พ.ศ. ๒๔๙๑๒๕๐๐) ซึ่งเป็นยุคที่นิยมท�ำของที่ระลึกโดยใช้เทคนิคสลักดุน
รวมทัง้ เทคนิคปัม๊ ลายนูนลงบนภาชนะ อาทิ กล่องใส่ของ กล่อง
บุหรี่ ขันน�้ำ พานรอง นอกจากนี้ กระป๋องฟิล์มชุดนี้ยังต้องผลิต
ขึ้นหลังวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒ เพราะเป็นวันที่มีการ
ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศจากสยามเป็นประเทศไทย
(THAILAND) โดยในสมัยนัน้ หน้าทีห่ นึง่ ของกรมประชาสัมพันธ์
(ใช้ชอื่ กรมโฆษณาการระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๓ – ๒๔๙๕) คือการ
ผลิตภาพยนตร์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน
รัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนกับประชาชน รวมถึง
เผยแพร่ผลงานของรัฐบาล
ขอเชิญทุกท่านมาร่วมศึกษาชื่นชมกระป๋องฟิล์มที่
มีความงดงามและหาดูยาก ทั้งอาจขึ้นชื่อได้ว่าสวยที่สุดในโลก
ชุดนี้ ได้ในนิทรรศการหนึ่งศตวรรษภาพยนตร์ไทย ภายใน
พิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ ๕ รอบ ๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
เข้าชมแต่อย่างใด

๑๓

ภาพยนตร์สนทนา

๑๐๐ ปีชาตกาล อำ�นวย กลัสนิมิ
ครูผู้

มรดกภาพยนตร์
ของชาติ
โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู
ครูเนรมิต ขณะถ่ายท�ำ
ภาพยนตร์เรื่อง เสือเฒ่า

ในประวัติศาสตร์อันยาวนานของวงการภาพยนตร์ไทย มี
บุคคลเพียงไม่มากนักที่จะได้รับการยอมรับโดยทั่วกันว่าเป็น “ครู”
หนึ่งในนั้นคือ ครูเนรมิต ปูชนียบุคคลผู้มีเส้นทางชีวิตพาดผ่าน
หลายช่วงเวลาส�ำคัญของวงการภาพยนตร์ไทย และได้สร้างสรรค์
ผลงานภาพยนตร์เรื่องส�ำคัญเอาไว้มากมาย ทั้งยังมีส่วนผลักดัน
และปลุกปั้นบุคลากรขึ้นมาเป็นก�ำลังหลักของวงการภาพยนตร์อีก
เป็นจ�ำนวนมาก
ครูเนรมิต มีชื่อจริงว่า อ�ำนวย กลัสนิมิ เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๔๕๘ ที่ จ.เชียงใหม่ ก่อนจะย้ายมาเข้ารับการศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ตามความประสงค์ของบิดา ระหว่างเรียนชั้นมัธยมโรงเรียนบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เขาได้พบกับขุนพาทย์พิทยากรณ์ อาจารย์สอนวิชาภาษาไทยซึ่ง
ชื่นชอบงานด้านละคร ผู้สอนให้เขารู้จักการเล่นละครและบอกบทละครเป็น
ครั้งแรก รวมไปถึงได้มีโอกาสก�ำกับละครในระหว่างเรียน ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยน
ส�ำคัญที่ท�ำให้เขาได้เข้าสู่วงการภาพยนตร์ในเวลาต่อมา
ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้เกิดเหตุการณ์ส�ำคัญขึน้ ในวงการภาพยนตร์ไทย
เมื่อ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ให้รัฐบาลซื้อกิจการโรงถ่าย
ไทยฟิล์ม โรงถ่ายหนังแห่งที่สองของไทย ให้กองทัพอากาศด�ำเนินการจัดตั้ง
เป็น “กองภาพยนตร์ทหารอากาศ” เพื่อผลิตภาพยนตร์โฆษณาเผยแพร่
ผลงานและนโยบายของรัฐบาล โดยในปีแรกได้ทุ่มทุนสร้างภาพยนตร์แนว
ปลุกใจให้รักชาติและส่งเสริมรัฐนิยมเรื่อง บ้านไร่นาเรา และได้มอบหมายให้
ขุนวิจติ รมาตรา ผูม้ ปี ระสบการณ์ในวงการภาพยนตร์นบั สิบปีมารับหน้าทีเ่ ป็น
ผู้ก�ำกับ แต่ไม่นาน ขุนวิจิตรมาตราก็ขอลาออกจากต�ำแหน่งด้วยเหตุขัดแย้ง
บางประการ เรืออากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ นายทหารหนุม่ ซึง่ ได้รบั การวางตัว
ให้เล่นเป็นพระเอกของเรื่อง จึงได้มาชักชวนเพื่อนเก่าคือ อ�ำนวย ผู้ที่เขาเคย
ภาพยนตร์ของครูเนรมิต ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
จากหอภาพยนตร์ให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - เรือนแพ (๒๕๐๔)
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ผู้ชนะสิบทิศ ทั้ง ๓ ภาค (๒๕๐๙-๒๕๑๐)
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - พี่ชาย (๒๔๙๔)

๑๔

ร่วมแสดงละครเวทีในสมัยเรียนและรูซ้ งึ้ ถืงฝีมอื อันยอดเยีย่ ม ให้มาเป็นผูก้ �ำกับ
ภาพยนตร์เรื่องส�ำคัญระดับชาตินี้
แม้จะมีประสบการณ์ด้านการก�ำกับละครเวที แต่งานภาพยนตร์
นั้นเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปและเป็นเรื่องใหม่ที่เขาไม่เคยสัมผัสเรียนรู้มา
ก่อน ได้แต่ศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ของ
อเมริกาทีเ่ รืออากาศเอกทวีน�ำมาให้ แต่เมือ่ ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ปรากฏ
ว่า บ้านไร่นาเรา ของผู้ก�ำกับหน้าใหม่กลับประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก
สมความตั้งใจของท่านผู้น�ำ และท�ำให้ อ�ำนวย กลัสนิมิ ได้รับฉายาจากนาวาอากาศเอก สวัสดิ์ ฑิฆัมพร ผู้อ�ำนวยการกองภาพยนตร์ทหารอากาศว่า
“เนรมิต” จากการที่สามารถท�ำงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ส�ำเร็จ
ลุล่วงได้อย่างอัศจรรย์ และกลายเป็นชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในการท�ำงานของเขา
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
หลังความส�ำเร็จของเรื่องแรก เนรมิตได้ก�ำกับภาพยนตร์ให้กอง
ภาพยนตร์ทหารอากาศอีกเรื่องคือ สงครามเขตหลัง ออกฉายใน ปี พ.ศ.
๒๔๘๖ แต่จากนัน้ พิษของสงครามโลก ครัง้ ที่ ๒ ทีย่ า่ งกรายมาถึงประเทศไทย
ก็ส่งผลให้วงการภาพยนตร์ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากฟิล์มภาพยนตร์กลาย
เป็นของหายาก อีกทัง้ โรงภาพยนตร์กข็ าดแคลนภาพยนตร์ทจี่ ะมาจัดฉาย จาก
การที่ประเทศไทยประกาศสงครามเป็นศัตรูกับฝ่ายสัมพันธมิตร ระหว่างนี้
รัฐบาลจึงได้รเิ ริม่ สนับสนุนการเล่นละครเวที เพือ่ ให้มคี วามบันเทิงมาบรรเทา
ทุกข์ให้แก่ผู้คนในภาวะสงคราม โรงหนังต่าง ๆ จึงทยอยผันตัวเป็นโรงละคร
กลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคเฟื่องฟูแห่งวงการละครเวทีไทย
แม้สงครามจะจบสิ้นลงในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ แต่วงการภาพยนตร์ยัง
คงซบเซาไม่ฟน้ื ประกอบกับเกิดการเปลีย่ นแปลงรัฐบาล ท�ำให้กองภาพยนตร์
ทหารอากาศต้องถูกยุบลง เนรมิตและทีมงานซึง่ น�ำโดยนาวาอากาศเอกสวัสดิ์
จึงได้รวมตัวกันตั้งบริษัทละครชื่อคณะศิวารมณ์ขึ้น ท่ามกลางคณะละคร
อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่มากมาย โดยสุวัฒน์ วรดิลก นักเขียนศิลปินแห่งชาติ ผู้
ฝากตัวเป็นศิษย์ในการเขียนบทละครกับเนรมิต ได้เคยเปรียบว่าเนรมิตเป็น
เสมือน “นารายณ์สี่กร” แห่งคณะศิวารมณ์ รับผิดชอบตั้งแต่ก�ำกับ เขียนบท
ตกแต่งฉากและไฟ แสดงแทนนักแสดงทีไ่ ม่สบาย ไปจนถึงสามารถรักษาอาการ
เจ็บป่วย เพราะเคยท�ำงานเป็นผูช้ ว่ ยในคลินกิ และในช่วงนีเ้ องทีผ่ คู้ นในวงการ
ละครเริ่มเรียกขานเขาว่า “ครูเนรมิต” ในฐานะผู้ประสาทวิชาและปลุกปั้น
ดาราใหม่ขึ้นมาประดับเวทีละคร คู่กับครูอีกคนหนึ่งคือ “ครูมารุต” หรือ

ทวี ณ บางช้าง ผู้ถนัดในการก�ำกับบทชีวิตและบทรัก
และก�ำกับนักแสดงหญิงเป็นหลัก ในขณะที่ครูเนรมิต
ผู้ถนัดทางบู๊และตลก รับหน้าที่ก�ำกับนักแสดงชาย
ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ หลังจากวงการละครเวที
เฟือ่ งฟูได้อยูร่ ะยะหนึง่ สัญญาณแห่งความเสือ่ มลงก็มา
ถึง เมือ่ วงการภาพยนตร์เริม่ ตืน่ ตัวจากการประสบความ
ส�ำเร็จอย่างงดงามของภาพยนตร์เรื่อง สุภาพบุรุษเสือ
ไทย ซึ่งสร้างโดยใช้ฟิล์ม ๑๖ มม. และใช้วิธีการพากย์
สดในโรงแทนการบันทึกเสียงขณะถ่ายท�ำ เป็นแบบ
อย่างให้มีผู้หันมาสร้างภาพยนตร์ในลักษณะนี้ออกมา
อีกจ�ำนวนมาก โดยครูเนรมิตเองก็เริ่มมีผลงานการ
ก�ำกับภาพยนตร์ ๑๖ มม. ปรากฏออกมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ และปีเดียวกันนี้
เอง ทางฝั่งของละครเวที ได้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สร้างความสะเทือนใจให้แก่ชาวละคร เมือ่ จอก ดอกจันทร์ นักแสดงผูม้ ชี อื่ เสียงจากละครเวทีเรือ่ ง
พันท้ายนรสิงห์ ซึ่งก�ำกับโดยครูเนรมิต ได้เสียชีวิตอย่างกะทันหันขณะก�ำลัง
แสดงละครเรือ่ ง ขุนเหล็ก ทีศ่ าลาเฉลิมไทย ด้วยความสงสารในครอบครัวของ
จอก ดอกจันทร์ ที่มีจันตรี สาริกบุตร นักแสดงหญิงเป็นคู่ชีวิต เมื่อจันตรีและ
เพื่อน ๆ นักแสดงได้มาปรึกษาว่าอยากจัดงานเพื่อหาเงินช่วยเหลือครอบครัว
ครูเนรมิตจึงแนะน�ำว่า เวลานี้ภาพยนตร์ก�ำลังฟื้นคืนกลับมา ควรจะร่วมมือ
กันสร้างภาพยนตร์ในแบบภาพยนตร์ ๑๖ มม. ซึ่งก�ำลังเป็นที่นิยม
ภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า พี่ชาย ออกฉายครั้งแรกในคืนส่งท้ายปี
๒๔๙๔ ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง นับเป็นภาพยนตร์ที่รวบรวมนักแสดง
ละครเวทีซงึ่ ล้วนเป็นลูกศิษย์ของครูเนรมิตเอาไว้อย่างมากมาย อาทิ ส.อาสนจินดา,
สมควร กระจ่างศาสตร์, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ฯลฯ ในขณะที่โดยครู
เนรมิตรับหน้าที่ทั้งเขียนบท ก�ำกับ และตัดต่อ โดยไม่คิดค่าตอบแทน แม้จะ
ยังอยู่ในภาวะที่ขาดแคลนอุปกรณ์ถ่ายท�ำภาพยนตร์อย่างยิ่งก็ตาม จึงเป็น
ภาพยนตร์ที่ทั้งแสดงให้เห็นถึงความเป็นครูที่มีเมตตาโดยเนื้อแท้ และพิสูจน์
ถึงทักษะด้านภาพยนตร์ที่ยังคงช�่ำชองของครูเนรมิต รวมทั้งเป็นบทบันทึกถึง
การผันตัวของศิลปินในยุคทองแห่งละครเวทีที่ทยอยทิ้งเวทีละครซึ่งค่อย ๆ
เสื่อมความนิยมลง ไปร่วมกันเปิดศักราชใหม่ให้แก่วงการภาพยนตร์ไทย
เมือ่ กลับมาท�ำงานภาพยนตร์ในระยะทีส่ อง ครูเนรมิตได้มบี ทบาท
ส�ำคัญในหลายส่วนและเป็นผู้แผ้วถางหนทางใหม่ ๆ ให้แก่วงการ ตั้งแต่การ
ได้รับการชักชวนให้มาท�ำงานในบริษัทสถาพรภาพยนตร์ ที่มี
กรมต�ำรวจและกองทัพอากาศเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ และมีอปุ กรณ์
ทันสมัยใหญ่โตที่สุดแห่งหนึ่งในช่วงหลังสงคราม ขณะ
เดียวกันยังได้ไปรับหน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยการสร้างและผลัก
ดันให้ ส.อาสนจินดา ศิษย์เอกได้กา้ วขึน้ มาเป็นผูก้ �ำกับอย่าง
เต็มตัวในเรื่อง โบตั๋น (๒๔๙๘) ซึ่งประสบความส�ำเร็จ
ถึงขั้นได้รับการจารึกว่าเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ท�ำ
รายได้ถึง ๑ ล้านบาท นอกจากนี้ ครูเนรมิตยังเป็น
หนึ่ ง ในผู ้ บุ ก เบิ ก การถ่ า ยท�ำภาพยนตร์ ใ นต่ า ง
ประเทศ เช่น ราตรีในโตเกียว (๒๔๙๘ - ญี่ปุ่น)
หงษ์หยก (๒๔๙๙ - ฮ่องกง) สามรักในปารีส
(๒๔๙๙ - ฝรั่งเศส) เป็นต้น รวมทั้งยังก�ำกับ

ขณะถ่ายท�ำภาพยนตร์เรื่อง ชายชาตรี

ครูเนรมิต และ แท้ ประกาศวุฒิสาร

ภาพยนตร์ที่มีการร่วมทุนกับบริษัท ชอว์ บราเดอร์ แห่งฮ่องกง เรื่อง กตัญญู
ปกาสิต (๒๕๐๑) และ ร้ายก็รัก (๒๕๐๓) โดยเรื่องหลังนี้ถ่ายท�ำทั้งฟิล์ม ๑๖
มม. สี ส�ำหรับฉายในไทย และ ๓๕ มม. ขาว-ด�ำ ส�ำหรับจัดจ�ำหน่ายในต่างประเทศโดยบริษัท ชอว์ บราเดอร์
ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ครูเนรมิตได้ร่วมก�ำกับภาพยนตร์กับพระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพนั ธุย์ คุ ล เรือ่ ง เรือนแพ ของอัศวินภาพยนตร์ ซึง่
ได้รับความนิยมอย่างสูงและกลายเป็นอมตะภาพยนตร์ไทยเรื่องส�ำคัญเรื่อง
หนึ่ง แม้ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นภาพยนตร์แนวชีวิต แต่เอกลักษณ์ของครู
เนรมิตที่ได้รับการจดจ�ำอย่างกว้างขวางคือ การเป็นผู้ก�ำกับที่เป็นเอกในทาง
หนังต่อสู้ อาทิ เสือเฒ่า (๒๕๐๓) อวสานอินทรีแดง (๒๕๐๖) สิงห์ล่าสิงห์
(๒๕๐๗) เสือสัง่ ถ�ำ้ (๒๕๐๙) ฯลฯ โดยมีหมุดหมายชิน้ ส�ำคัญในการท�ำงานคือ
การก�ำกับมหากาพย์ภาพยนตร์ไตรภาคเรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ ตอน ยอดขุนพล
(๒๕๐๙) บุเรงนองลั่นกลองรบ (๒๕๑๐) และถล่มหงสาวดี (๒๕๑๐) ที่ทั้งครบ
รส มีฉากรบอันยิ่งใหญ่และดีเลิศที่สุดในยุคนั้น
ในช่วงท้ายการท�ำงานภาพยนตร์ ครูเนรมิตได้ร่วมงานกับบริษัท
ไชโยภาพยนตร์ของสมโพธิ แสงเดือนฉาย เจ้าพ่อด้านเทคนิคพิเศษของไทย
ผลิตภาพยนตร์จากวรรณคดีและนิทานพื้นบ้าน เช่น ไกรทอง (๒๕๒๓)
พระรถเมรี (๒๕๒๔) ศึกกุมภกรรณ (๒๕๒๗) ฯลฯ โดยมีผลงานเรื่องสุดท้าย
คือ ไกรทอง 2 (๒๕๒๘) ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ด้วยผลแห่งการอุทิศตนให้แก่วงการ
ละครเวทีและภาพยนตร์ไทยมายาวนาน ครูเนรมิตก็ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผูส้ ร้างภาพยนตร์-ผูก้ �ำกับ
การแสดง) นับเป็นผู้ก�ำกับภาพยนตร์คนที่สองที่ได้รับเกียรติยศนี้ ก่อนจะ
เสียชีวิตในวัย ๘๙ ปี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
เพื่อเป็นการร่วมร�ำลึกถึงคุณูปการของครูเนรมิต เนื่องในวาระ
ครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ในปี ๒๕๕๘ นี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
จึงได้เตรียมน�ำผลงานภาพยนตร์ของท่านออกมาจัดฉาย ณ โรงภาพยนตร์
ศรี ศ าลายา ตลอดเดื อ นพฤษภาคม โดยมี กิ จ กรรมพิ เ ศษในวั น เสาร์ ที่
๙ พฤษภาคม ซึ่งจะจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง พี่ชาย (๒๔๙๔) พร้อมการพากย์
สด และเปิดรายการสนทนาหลังชมภาพยนตร์ถึงผลงานและการท�ำงานของ
บรมครูแห่งวงการภาพยนตร์ไทยผู้นี้ เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด

หมายเหตุ – ข้อมูลส่วนใหญ่ในบทความชิ้นนี้เรียบเรียงจากหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ “ครูเนรมิต” ซึ่งครอบครัวกลัสนิมิได้กรุณา
บริจาคให้หอภาพยนตร์จ�ำนวนมาก โดยนอกจากให้บริการเพือ่ ศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดของหอภาพยนตร์แล้ว หอภาพยนตร์จะด�ำเนินการส่งมอบ
ต่อให้แก่ห้องสมุดของสถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในศึกษาอย่างกว้างขวางต่อไป

๑๕

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิดทรงศรี

- ไปให้ถึงนิพพาน โดย วิมลิน มีศิริ

Cinema nirvana: enlightenment lessons from the
movies ผลงานของ Dean Sluyter เขาเริ่มลุ่มหลงภาพยนตร์
จนหมดใจตอนช่วงอายุ ๖ ขวบ เมือ่ พ่อกับแม่พาไปดูภาพยนตร์
เรื่อง Forbidden planet (๑๙๕๖)
ตัวละครอย่าง Robby the robot, Dr. Morbius รวมถึง
สัตว์ประหลาดล่องหนก�ำลังกระทืบเท้าบนดาวตานกอินทรี (Altair)
และเสียงดนตรีประกอบแนวอิเล็กทรอนิกส์หลอน ๆ ทั้งหมดนี้สื่อถึง
ความลึกลับน่าดึงดูดให้อารมณ์แบบห้วงอวกาศ ซึง่ ตอนนัน้ เขาไม่รเู้ ลย
ว่ามันคืออะไร แต่มันจูงใจให้อยากลองสัมผัสดูสักครั้ง ในที่สุดเขา
ทุ่มเทท�ำงานกับบทบาทนักวิจารณ์ภาพยนตร์อยู่นานหลายปี ระหว่าง
นั้นความต้องการใฝ่รู้เรื่องห้วงจักรวาลพาเขาไปสู่ลามะ โยคี แท่นบูชา
ตามถำ�้ ตะเกียงเนยตามวัดต่าง ๆ ของทิเบตและเนปาล เขาจินตนาการ
ว่ากลิ่นไส้ตะเกียงเนยที่ท�ำจากเนยยัค (yak butter) ภายในวัดทิเบต
มีกลิ่นเหมือนเนยร้อนข้นที่ใส่ในเครื่องอบป๊อปคอร์นตามเคาน์เตอร์
ของโรงภาพยนตร์ทั่วไป อีกทั้งท่ามกลางความเงียบเชียบ ขณะเดิน
จากห้องประดิษฐานแท่นบูชาห้องหนึง่ ไปยังอีกห้องหนึง่ เขารูส้ กึ ว่าวัด
ทิเบตมีลักษณะเหมือนโรงภาพยนตร์ คือ ไม่มีหน้าต่างและมืดมาก
ฉะนั้นเมื่อความชอบทั้งสองอย่างนี้มาบรรจบกัน เขาแสดงทัศนคติ
ว่าการชมภาพยนตร์เป็นบทเรียนแห่งการรู้แจ้งและเห็นความเป็นจริง
ของโลกได้ หากเราสามารถถอดรหัส รวมทั้งเข้าใจความหมายที่ซ่อน
ในเนื้อหาของภาพยนตร์แต่ละเรื่องว่าสอดคล้องกับหลักธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธองค์แง่มุมใด โดยเขาวิเคราะห์ประเด็นข้างต้นได้อย่าง
ลุ่มลึกผ่านภาพยนตร์ ๑๕ เรื่อง ไว้ในหนังสือเล่มนี้
ตัวอย่างเช่น The Graduate (๑๙๖๗) ผูเ้ ขียนอธิบายความ
ส�ำคัญของเรือ่ งนี้ คือ การสะท้อนสภาพสังคมวัยรุน่ ในอเมริกา โดยเล่า
เรื่องผ่านตัวละคร Ben Braddock ผู้เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี แต่อยู่ในภาวะสับสน เพราะไม่รู้ว่าตนเองต้องการสิ่งใด ใช้ชีวิต
ล่องลอยไร้จุดหมายและแปลกแยกจากสังคม จนกระทั่งวันหนึ่งเขามี
ความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้หญิงสูงวัย ซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อแม่ หลงผิด
ต่อสิ่งยั่วยุ ท�ำให้เขาเปลี่ยนชีวิตเพียงชั่วข้ามคืน กลับกลายเป็นคน

๑๖

มั่นใจตนเอง ผ่านพ้นวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่ ราวกับว่า Ben คนเดิมตายไป
แล้ว แม้จะเปลี่ยนเป็น Ben คนใหม่ แต่ยังอยู่ในวังวนของกิเลสตัณหา
จากประเด็นนี้ผู้เขียนวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงบุคลิก
และพฤติกรรมของ Ben กับหลักธรรมของศาสนาพุทธ เรือ่ งสังสารวัฏ
หรือการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบสิ้น (samsara)
อีกตัวอย่างหนึ่ง Memento (๒๐๐๐) ผู้เขียนเปิดเรื่อง
ด้วยการเล่าถึงพฤติกรรมของตัวละครหลัก คือ Leonard Shelby ผู้
หมกมุ่นกับการตามล่าฆาตกรที่ข่มขืนและฆ่าภรรยาของเขา ซึ่งเขา
เชื่อว่าฆาตกรเป็นต้นเหตุท�ำให้เขาได้รับบาดเจ็บทางสมองและกลาย
เป็นโรคสูญเสียความทรงจ�ำ ส่งผลให้ไม่สามารถจดจ�ำเหตุการณ์ใด ๆ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันได้นานกว่า ๕-๑๐ นาที ดังนั้น Leonard
จึงได้บันทึกข้อมูล ด้วยวิธีถ่ายรูปโพลารอยด์และจดข้อความ ตลอด
จนการสักไว้ตามร่างกาย เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงถึงตัวบุคคล สิ่งของ
เรือ่ งราวต่าง ๆ โดยผูเ้ ขียนตัง้ ข้อสังเกตว่า “ความทรงจ�ำ คือ สิง่ ทีม่ นุษย์
สร้างขึ้น” อีกทั้ง Leonard สร้างความทรงจ�ำจอมปลอมบิดเบือน
ข้อเท็จจริง ซึ่งประเด็นนี้เกี่ยวโยงกับถ้อยค�ำในพระพุทธศาสนา คือ
อัตวิสัย (subjectivity) หมายถึง มุมมองหรือความคิดเห็นของ
ปัจเจกบุคคล อันเกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความเชื่อ ความต้องการ ที่ไม่
สามารถพิสูจน์ได้ ส�ำหรับสาระหลักของภาพยนตร์มีประเด็นท้าทาย
ผู้ชม คือ ผู้ชมแยกแยะได้หรือไม่ว่า สิ่งใด คือ ข้อเท็จจริง และ สิ่งใด
คือ ความทรงจ�ำ รวมถึงสิ่งใดน่าเชื่อถือมากกว่ากันระหว่าง “ข้อเท็จ
จริงกับความทรงจ�ำ”
แก่นแท้แห่งความรู้แจ้งของทุกสรรพสิ่งต้องมาจากการ
ค้นหาด้วยตนเอง ฉะนัน้ ผูใ้ ดสนใจศึกษาว่า “การถอดรหัสในภาพยนตร์
การรู้แจ้ง เชื่อมโยงสู่หนทางนิพพานได้อย่างไร?” คุณสามารถค้นพบ
ค�ำตอบด้วยตนเองเมื่ออ่านหนังสือ Cinema nirvana: enlightenment lessons from the movies ณ ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน
เชิด ทรงศรี

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิดทรงศรี

บทพากย์ภาพยนตร์
ณ ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี
โดย ศิวิมล ตันชนะประดิษฐ์

หากมองย้อนไปในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย สีสันหนึ่งที่
เทียบเคียงมากับการสร้างภาพยนตร์และดาราภาพยนตร์แล้ว คงหนีไม่พ้น
เรื่องของการพากย์ภาพยนตร์ไทย เพราะการพากย์นั้นถือว่าได้รับความ
นิยมในวงการภาพยนตร์ไทยมาโดยตลอด
โดยเฉพาะในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เริ่ม
มาตัง้ แต่การให้ก�ำเนิดการพากย์ของทิดเขียวหรือนายสิน สีบญ
ุ เรือง
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ที่ท�ำให้บรรดาผู้สร้างหนังรายเล็ก ๆ ในเวลานั้น
หันมาใช้วิธีการสร้างหนังไทย ๓๕ มม. แบบพากย์ ซึ่งใช้งบประมาณ
น้อยกว่าหนังพูดหรือหนังที่บันทึกเสียงลงบนฟิล์มที่เกิดขึ้นมาก่อน
หน้านั้นออกมาฉาย จนหนังพากย์ในยุคนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับ
ความนิยมไม่แพ้หนังพูด แต่กต็ อ้ งมาหยุดชะงักลงเพราะผลพวงจาก
สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ กระทัง่ หลังสิน้ สุดสงคราม การพากย์จงึ กลับมา
ได้รับความนิยมอีกครั้ง เพราะผู้สร้างหนังไทยต่างหันมานิยมสร้าง
หนังด้วยฟิลม์ ขนาด ๑๖ มม. ซึง่ เป็นฟิลม์ ถ่ายหนังสมัครเล่น มาสร้าง
หนังใหญ่โดยไม่ใช้การบันทึกเสียง แต่ใช้วธิ กี ารพากย์สดในโรง ส่งผล
ให้การพากย์หนังมีบทบาทส�ำคัญและได้รับความนิยมอย่างสูง เกิด
เป็นยุคเฟื่องฟูของหนัง ๑๖ มม. (ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๒-๒๕๑๓)
และกลายเป็นยุคแจ้งเกิดของนักพากย์หลาย ๆ ท่านในเมืองไทย ซึ่ง
บางท่านก็มชี อื่ เสียงไม่แพ้ไปกว่าดาราทีป่ รากฏบนจอและเป็นปัจจัย
ในการก�ำหนดรายได้ของหนังเรื่องนั้น ๆ ได้เลยทีเดียว และแน่นอน
ว่าเครือ่ งมือส�ำคัญทีน่ กั พากย์จ�ำเป็นจะต้องมีอยูใ่ นมือก็คอื บทพากย์
แม้นักพากย์ในสมัยก่อน หลายท่านจะพากย์โดยไม่ยึดถือตัวบท
ทุกตัวอักษร หรือบางท่านก็ไม่อาศัยบทเลย แต่ไม่วา่ อย่างไรบทพากย์
ก็ยังนับว่ามีความส�ำคัญต่อนักพากย์ โดยเฉพาะกับนักพากย์ที่มี
ชื่อเสียงหลาย ๆ ท่าน
“ประการส�ำคัญที่สุดที่นักพากย์จะต้องยึดถือ “บท
พากย์” ของภาพยนตร์ทุกเรื่อง ต้องเคารพกราบไหว้ก่อนพากย์
และหลังพากย์จบแล้ว เพราะ “บทพากย์” ก็เหมือนเป็นต�ำรับ
ต�ำรา เช่นเดียวกับหนังสือเรียนทั่วไป อย่าโยน “บทพากย์” อย่า
ข้าม “บทพากย์” เด็ดขาด! นักพากย์คนใดไม่เคารพ “บทพากย์”
ดูหมิ่นดูแคลน เชื่อเถอะว่าหากินไม่เจริญ บั้นปลายชีวิตประสบ
ความล�ำบากยากแสนเข็ญ เป็นเพราะดูถูกอาชีพตัวเอง”
มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตนักพากย์และนักแสดง
ชื่อดังเขียนถึงความส�ำคัญของบทพากย์ในหนังสือเทิดเกียรติ ๑๐๘
ปี บรมครูทิดเขียว

บทพากย์นนั้ มีความแตกต่างจากบทภาพยนตร์ ตรงทีบ่ ท
ภาพยนตร์คือบทที่ใช้ในการถ่ายท�ำ มีการบรรยายทุกสิ่งทุกอย่างที่
ปรากฏบนภาพยนตร์อย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจในการท�ำงาน
ของกองถ่ายหนัง ในขณะที่บทพากย์กลับลดทอนสิ่งต่าง ๆ ให้เหลือ
เพียงแค่ฉาก บทพูด บทบรรยาย เพื่อให้นักพากย์ได้ท�ำความเข้าใจ
กับหนังในเบื้องต้นและเพื่อใช้พากย์ในขณะที่หนังก�ำลังฉาย
ปัจจุบันหอภาพยนตร์ได้อนุรักษ์และท�ำส�ำเนาให้บริการ
บทพากย์ภาพยนตร์จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๒๗ เรื่อง ซึ่งเป็นบทพากย์ที่ได้
รับบริจาคมาจากผูส้ ร้างหนังหรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับหนัง นักสะสม
รวมถึงสายหนังต่าง ๆ ในอดีต โดยบทพากย์ดังกล่าวถือว่าเป็นอีก
หนึ่ ง เอกสารชั้ น ต้ น ที่ มี ค วามส�ำคั ญ ต่ อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับหนังไทย ในกรณีที่ฟิล์มภาพยนตร์อาจสูญหาย ตัวหนังไม่มี
การบันทึกไว้ในรูปแบบอืน่ หรือหนังทีม่ ภี าพแต่ไม่มเี สียง การอ้างอิง
จากบทพากย์จึงนับว่ามีความส�ำคัญ เพราะบทพากย์จะมีข้อมูลใน
เรื่องของชื่อผู้ก�ำกับ ชื่อบริษัทสร้าง รวมถึงรายชื่อนักแสดง และที่
ส�ำคัญที่สุดคือเนื้อหาและการมีอยู่ของภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ ยก
ตัวอย่างเช่น การจัดท�ำภาพยนตรานุกรม ฉบับที่ ๑ ของหอภาพยนตร์
ทีบ่ ทพากย์มสี ่วนส�ำคัญในการอ้างอิงท�ำข้อมูลเรื่องย่อ รวมถึงข้อมูล
ดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น หลายครั้ ง ที่ บ ทพากย์ เ ป็ น เอกสารที่ ห อ
ภาพยนตร์น�ำมาใช้ในการจัดกิจกรรมฉายหนังพากย์สด และส�ำหรับ
ผูท้ สี่ นใจ บทพากย์กย็ งั เป็นแหล่งในการศึกษาหนังไทยได้อกี มากมาย
ตามแต่ความคิด มุมมอง หรือข้อสังเกตของแต่ละท่าน เพราะ
นอกจากข้อมูลแล้ว ในบทพากย์ยังมีร่องรอยของการท�ำงานของ
นักพากย์ ทัง้ การขีดเขียน จดบันทึก หรือแม้แต่ลกั ษณะการใช้ค�ำพูด
ของหนังไทยในอดีต เป็นต้น ซึ่งทางหอภาพยนตร์มีให้บริการแก่
ผู้ที่สนใจแล้ววันนี้ที่ห้องสมุดและโสตทัศนสถานเชิด ทรงศรี
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กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

อ�ำนาจ สอนอิ่มสาตร์

กับเส้นทางสายนักพากย์ในนาม

โดย ประสงค์ สว่างสุข
ภารกิจอย่างหนึ่งของหอภาพยนตร์ คือการเก็บรวมรวมข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ด้านภาพยนตร์เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา นอกเหนือ
จากเอกสารจดหมายเหตุต่าง ๆ ประวัติศาสตร์จากค�ำบอกเล่าก็ถือเป็น
ข้อมูลทีส
่ ำ� คัญและน่าสนใจเป็นอย่างยิง่ เพราะเป็นเรือ่ งราวจากบุคคลทีเ่ คย
มีประสบการณ์จริงในวงการภาพยนตร์
คอลัมน์กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์ฉบับนี้ จะพาท่านย้อนไปอ่านประวัติศาสตร์จากค�ำบอกเล่าของบุคคลในอาชีพนักพากย์ อาชีพทีถ่ อื เป็นสีสนั และฟันเฟืองส�ำคัญของ
วงการหนังไทยมายาวนาน โดยนักพากย์ที่จะมาเล่าเรื่องราวให้ท่านอ่านในฉบับนี้คือ อ�ำนาจ
สอนอิ่มสาตร์ วัย ๘๒ ปี ปัจจุบันหลายคนคงรู้จักเขาในนาม ดุ่ย ณ บางน้อย สุดยอดนัก
จัดรายการวิทยุชื่อดัง “คุยโขมงหกโมงเช้า” แต่ในอดีตนั้น เขาเคยเป็นนักพากย์หนังที่มี
ประสบการณ์โชกโชน และเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในนาม “ขุนแผน”

เริ่มอาชีพนักพากย์ได้อย่างไร

การเป็นนักพากย์ของผมเริ่มต้นจากตอนที่ผมเรียนอยู่ปี ๓ ของโรงเรียนอาชีวะที่
ตั้งอยู่บนถนนบรรทัดทอง ในแผนกช่างวิทยุ ผมมีโอกาสได้ไปติดตั้งปรับแต่งเครื่องเสียงที่ท้อง
สนามหลวง ทั้งเวทีลิเก เต็นท์เหล่าทัพต่าง ๆ รวมถึงช่วยจัดล�ำโพงของจอภาพยนตร์ไม่ให้
รบกวนกัน ระหว่างนั้น ปิดเทอมเพื่อนก็ชวนไปกับรถขายยา ช่วยซ่อมเครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ
ได้เงิน ๘ บาทต่อคืน กลางวันรับจ้างพิเศษไปติดป้ายโฆษณาขายยา บางวันนักพากย์รถหนัง
ขายยาเขาไม่สบาย เขาก็เลยให้พากย์แทน
ประมาณปี ๒๔๙๕ เพื่อนก็มาชวนผมไปท�ำงานที่บริษัทกรุงไทยภาพยนตร์ ท�ำ
หน้าที่ดูแลแสง-เสียง คอยดูนักพากย์ซ้อมพากย์หนัง มีอยู่วันหนึ่ง ระหว่างนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟ
ข้างบริษัทกับเพื่อนที่เรียนช่างวิทยุมาด้วยกัน เพื่อนมาชวนให้ไปรับจ้างตามร้านขายยา ซ่อม
เครื่องขยายเสียง ผมบอกผมไม่ว่าง ต้องดูนักพากย์เขาซ้อมพากย์ เพื่อนมันบอกว่าท�ำไมซ้อม
บ่อยจัง ผมตอบว่า “มันซ้อมซะกูพากย์ได้เลย” เพือ่ นมันก็หวั เราะ แต่แล้วก็ตอ้ งเงียบเมือ่ มีเสียง
จากหลังเก้าอี้ที่นั่งดังแทรกมาว่า “อ่อ อ�ำนาจเรอะ งั้นเดี๋ยวไปพากย์ให้ฉันดูหน่อย” เสียงนั้น
ก็คือ คุณปิยะ ชวนเสถียร ผู้อ�ำนวยการบริษัทกรุงไทยภาพยนตร์ ช่วงบ่ายผมก็ขึ้นไปพบท่าน
และให้ผมพากย์ให้ฟัง ผ่านไป ๑๐ นาที ท่านสั่งให้หยุด บอกพรุ่งนี้ให้มาพบตอนเช้า
รุ่งเช้า ผมมาพบท่าน ท่านถามว่า มีเพื่อนที่เป็นช่างเสียงและแก้เครื่องฉายหนังไหม
ผมบอกมี ท่านบอกให้มาเลย ให้เงินเดือน ๔๙๐ บาท ผมก็ว่า “แล้วผมล่ะครับ” ท่านบอกก็ไป
พากย์หนังกับผม เงินเดือนไม่มี มีคา่ พากย์ได้วนั ละ ๖๐ บาท ผมดีใจมากเพราะพากย์หนังเฉพาะ
ตอนเย็น ผมจะได้มีเวลาไปเรียนให้สูงขึ้นกว่านี้

ตอนนั้นพากย์คู่กับใครบ้างครับ

คู่พากย์ชาย–หญิงที่รับผมร่วมงาน คนที่หนึ่ง คือ สุรพล แสงเอก เป็นนักเรียบเรียง
เสียงประสานวงดนตรี อัศวินการละคร ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล คน
ที่สองคือ สุรางค์ เชยเกษ เป็นดาราและหัวหน้าคณะละครวิทยุกระจายเสียง ผมเรียกว่า พี่เป้
ผมเริ่มพากย์ที่โรงหนังศรีอยุธยา บริเวณสี่กั๊กพระยาศรี แถวเสาชิงช้า แต่พี่สุรพลตามไปพากย์
โรงหนังชัน้ สองไม่ได้ ผมจึงต้องไปพากย์คกู่ บั พีเ่ ป้ โรงชัน้ สองก็มศี รีบางล�ำพู บางกระบือเธียเตอร์
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เฉลิมเวียง อยู่ใกล้วัดยานนาวา และเฉลิมโลก อยู่ประตูน�้ำ
ผมตระเวนพากย์หนังเรื่อง สิงห์ทมิฬ จนมาพากย์ที่โรงหนังเวิ้ง
นาครเขษม ผู้อ�ำนวยการคือ ประสาน ตันสกุล มีธุรกิจเกี่ยวกับโรงหนังเวิ้ง
นาครเขษม ก็ให้ผมพากย์หนังฝรั่งกับพี่เป้ วันไหนพากย์ให้ ๑๐๐ บาท เดือน
หนึ่งงานไม่ต�่ำกว่า ๑๕ วัน หนังฝรั่งที่พากย์กับพี่เป้เรื่องแรก ตระเวนปารีส
(An American in Paris) น�ำแสดงโดย ยีน เคลลี่ กับ เลสลี่ คารอง ตอนนั้น
ใช้ชื่อพากย์ สุรางค์ เชยเกษ กับ อ�ำนาจ พากย์ไปได้สักพักหนึ่ง คุณประสาน
ตันสกุล ไม่สามารถประมูลโรงหนังเวิ้งนาครเขษมได้ ผมก็ต้องตกงาน

เตี่ยเม่งอู๋ มีโรงหนังสี่โรง คือ เฉลิมวัฒนา ที่
ล�ำปาง เฉลิ ม ราษฎร์ ที่ ช ลบุ รี ชุ ม พร
และนครศรีธรรมราช ช่วงนีเ้ องผมได้พากย์
หนังฝรั่งเรื่อง บัญญัติ ๑๐ ประการ ส่วน
หนังอินเดียก็ต้อง ธรณีกรรแสง เรื่องนี้
ถ้าในกรุงเทพฯ เป็น ม.ล.รุจิรา-มารศรี
พากย์ พูดถึงหนังเรือ่ ง บัญญัติ ๑๐ ประการ
ครั้งหนึ่ง ผมไปพากย์ที่ล�ำปาง ท่านหม่อม
คึกฤทธิ์ ปราโมช ท่านลงจากดอยแวะมาดู
ฉายาขุนแผน ได้มาได้อย่างไรครับ
ท่านชมว่า ดูแล้วสบายกว่าเพราะไม่ต้อง
คือต่อมา ผมไปท�ำงานเป็นช่างแสง-เสียงที่โรงถ่ายของ ส.อาสน- อ่านซับไตเติ้ล เขาพากย์ดีนะ โดยที่ท่านเป็นคนท�ำซับเรื่องนี้เอง ผมมีความ
จินดา ท่านใช้วิกโรงลิเก ซอยทองหล่อ วันหนึ่ง คุณ ส. อาสนจินดา เรียกผม ภูมิใจที่ท่านเอ่ยปากชม
ไปช่วยตัดต่อหนังเรือ่ ง จันทโครพ ฉบับคลาสสิก ซึง่ มีฉากนาฏศิลป์และระบ�ำ
บัลเลต์ หนังฉายที่ศาลาเฉลิมไทย พากย์โดย สมควร กระจ่างศาสตร์ และ แล้วมาพากย์เสียงคุณมิตร ใน มนต์รกั ลูกทุง่ ได้อย่างไรครับ
สมพร ยิง่ วัฒนา ผมเป็นคนท�ำ Sound Effect บางรอบก็ดี บางรอบก็ไม่ดี คุณ ผมไปพากย์ที่ชลบุรี ได้รู้จักกับคุณรังสี ทัศนพยัคฆ์ เป็นนักพากย์ในนามว่า
ส. อาสนจินดา จะนั่งดูในโรงลุ้นทุกรอบ โดยจะมอบให้ลุงเปี่ยม ทองปรีชา พันธรังสี คุณรังสีพากย์เสียงผู้ชาย ผมพากย์เสียงผู้หญิง ต่อมา ผมเริ่มจะเบื่อ
ซึง่ เป็นนักพากย์เก่าในชือ่ แม่เรไร กับ คุณ สวาท เสถียร เจ้าของวชิราภาพยนตร์ การพากย์เลยเอาวิชาความรู้ทางช่างวิทยุ เอาเทปธรรมดามาอัดเสียงตอนผม
เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายตามโรงหนังชั้นสอง ผมก็ได้พากย์หนังจากสายของลุงเปี่ยม พากย์และใช้เปิด ปรากฏว่าใช้ได้ ผมก็เริ่มศึกษาไปเรื่อย ๆ ตอนนั้นผมมีคนที่

ขุนแผนมาวันนี้ไม่ได้ขี่ม้าสีหมอก
อีกวันทองก็ลวงหลอกจากไป
ใครจะพากย์ด้วยก็ช่วยมานั่งใกล้ ๆ
เชิญครับเชิญ
แนะน�ำให้คนที่มาเช่าหนังจ้างผมพากย์ พากย์เรื่องแรกของวชิราภาพยนตร์
คูก่ บั วงจันทร์ ไพโรจน์ ทีโ่ รงหนังควีนส์ เชียงใหม่ มีอยูค่ รัง้ หนึง่ ผมต้องไปพากย์
จอเดียวกับสุรพล โทณะวณิก นักเขียนเพลงคนส�ำคัญ เขาพากย์หนังฝรั่ง ผม
พากย์หนังไทย
บางคืนผมก็ไปพากย์หนังฝรั่งและหนังไทยสองเรื่องที่บ้านแหลม
สมุทรสงคราม ช่วงสองทุ่มจนถึงสองยาม จากนั้นลงเรือพร้อมฟิล์ม ไปพากย์
ต่อที่อัมพวาสองเรื่องเดิมผมได้พากย์ ๔ รอบ รอบละ ๑๐๐ บาท พอสว่างก็
ขึ้นรถไฟสายแม่กลองมาลงมหาชัย ข้ามเรือต่อรถไฟ มหาชัย – คลองสาน ลง
ที่วงเวียนใหญ่ ต่อแท็กซี่เอาฟิล์มไปส่งให้ลุงเปี่ยมแล้วก็กลับบ้าน แล้วค่อยมา
รับฟิลม์ ไปฉายทีต่ า่ ง ๆ ต่อไป ลุงเปีย่ มเคยถามผมว่าจะใช้ชอื่ อะไรในการพากย์
ผมบอกผมชอบชื่อ ศรีไท และ ราเชนทร์ แต่แกบอกให้ใช้ชื่อ “ขุนแผน” แล้ว
กัน เพราะมีสาว ๆ มาถามหาผมบ่อยเหลือเกินเวลาผมไปพากย์กลางแปลง
ตอนขึ้นไตเติ้ลผมก็จะพูดว่า “ขุนแผนมาวันนี้ไม่ได้ขี่ม้าสีหมอก อีกวันทองก็
ลวงหลอกจากไป ใครจะพากย์ด้วยก็ช่วยมานั่งใกล้ ๆ เชิญครับเชิญ” เท่านั้น
คนดูก็เฮสนุกตั้งแต่เริ่มต้น

วาง Sound Effect ให้ผมคือคุณมนตรี อ่องเอี่ยม จนผมเริ่มมาตั้งบริษัทห้อง
อัดเสียงคิงส์ซาวด์ ผมภูมิใจมาก เพราะหนังเรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง ได้อัดเสียง
ที่นี่ ในเมืองไทย ไม่ต้องไปที่ฮ่องกง เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง ผมพากย์อยู่ ๒ ตัว คือ
มิตร ชัยบัญชา และ ล้อต๊อก คุณอาจินต์ ปัญจพรรค์ เคยเขียนถึงผมบ่อย แล้ว
คุณรังสีกม็ าสร้างเรือ่ ง มนต์รกั จากใจ เรือ่ ง อินทรีทอง ผมก็พากย์ทหี่ อ้ งอัศวิน
การละคร มีหนังของกุหลาบทิพย์เรื่อง ทุ่งเศรษฐี ผมพากย์เสียงครรชิต ขวัญประชา ผมเคารพนับถือพี่จินตนา กุหลาบทิพย์ มีบุญคุณกับผมมาก และพี่
วิมล ยิ้มละมัย ขับรถเอาเงินมาให้ผมถึงห้องอัดเสียง

ท�ำไมถึงเลิกพากย์หนังครับ

ผมเริม่ รูต้ วั ผมพากย์เสียงพระเอกไม่ได้แล้ว นักพากย์ทสี่ ะกิดเตือน
ผมก็คือ พรอนันต์ คนที่ให้เสียง ประจวบ ฤกษ์ยามดี เสียงผมมันเป็นผู้ชาย
วัย ๓๐ ขึ้น เมียผมคุณดารุณี ก็ต้องไปตามคุณชูชาติ อินทร (หัวหน้าทีมพากย์
อินทรี-ผูเ้ ขียน) มาพากย์แทน อาชีพนักพากย์ไม่ยนื ยง ท�ำหน้าทีเ่ หมือนผงชูรส
บางทีใส่อะไรไปคนข้าง ๆ รับเราไม่ได้ ผมเลิกพากย์ตอนปี ๒๕๑๖ เพราะต้อง
ไปอเมริกา และกลับมาตอนตุลาคมปีเดียวกัน ได้ไม่กี่วันก็เกิดเหตุวันมหา
มีเหตุการณ์ประทับใจตอนพากย์หนังบ้างไหม
วิปโยค จากนั้นมา ผมจึงมีภารกิจประจ�ำคือรายการ “คุยโขมงหกโมงเช้า”
ผมไปตลาดนั ก พากย์ ห นั ง ฝรั่ ง อยู ่ ที่ โ รงหนั ง แคปปิ ต อล ตรง และบริหารบริษัทคิงส์ซาวด์ ท�ำให้ผมต้องอ�ำลาชีวิตนักพากย์หรือศิลปินใน
คลองถม มีร้านให้เช่าฟิล์มอยู่ ๒ ร้าน ร้านใหญ่เป็นนักพากย์โรงเล็ก ร้านเล็ก เงามืด
เป็นนักพากย์โรงใหญ่ ผมได้รู้จักกับคุณทวีสุข โปตะวณิช เจ้าของสายหนัง

๑๙

ลานดารา

- ลานดารา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ ๒๕ ปีก่อน ในช่วงกลางทศวรรษ ๒๕๓๐ ได้
เกิดปรากฏการณ์ส�ำคัญอย่างหนึ่งขึ้นในวงการบันเทิงไทย เมื่อหนุ่มสาววัยมัธยม
ปลายจ�ำนวนมากได้หลั่งไหลกันเข้ามาแจ้งเกิดผ่านการถ่ายแบบลงนิตยสารวัยรุ่น
ชื่อดัง และก้าวขึ้นไปสู่การเป็นนักแสดงนักร้องที่มีชื่อเสียงภายในเวลาอันรวดเร็ว
กระแสความนิยมนี้ได้พลิกโฉมหน้าของวงการบันเทิงให้ไปสู่ยุคสมัยแห่งวัยรุ่นอย่าง
เต็มตัว และเป็นจุดเริ่มต้นของระบบแฟนคลับที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ในบรรดาศิลปินวัยรุ่นที่เติบโตขึ้นมาจากช่วงเวลาดังกล่าว มอส - ปฏิภาณ
ปฐวีกานต์ เต๋า – สมชาย เข็มกลัด และ โมทย์ – ปราโมทย์ แสงศร นับเป็นหัวขบวน
ส�ำคัญ ที่ได้รับการจดจ�ำในฐานะสัญลักษณ์แห่ง “ยุคทองของวัยรุ่น” อันโด่งดังนี้
มอส - ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ เกิดเมือ่ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ด้วยวัยเพียงแค่ ๑๖ ปี มอสก็ได้รบั การชักชวนจากพจน์ อานนท์ ให้มาถ่ายแบบลงนิตยสารวัยรุน่
ชื่อดัง “เธอกับฉัน” ที่เขารับหน้าที่เป็นบรรณาธิการ
หลังจากเป็นที่รู้จักในฐานะนายแบบหน้าใหม่ได้เพียงไม่นาน ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ มอส
ก็เริ่มมีผลงานในฐานะนักแสดง โดยเขาได้รับบทบาทเป็นน้องชายคนสุดท้องของครอบครัวใน
ละครชุดทางโทรทัศน์เรือ่ ง สามหนุม่ สามมุม ซึง่ ได้รบั ความนิยมอย่างยาวนานในเวลาต่อมา และ
ในปีเดียวกันนัน้ เอง เขาก็ได้เริม่ ประเดิมผลงานภาพยนตร์เป็นเรือ่ งแรก จากเรือ่ ง กลิง้ ไว้กอ่ น พ่อ
สอนไว้
กลิ้ ง ไว้ ก ่ อ น พ่ อ สอนไว้ ก�ำกั บ โดย คิ ง - สมจริ ง ศรี สุ ภ าพ สร้ า งโดยบริ ษั ท
ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ�ำกัด เล่าเรือ่ งราวของกลุม่ เด็กนักเรียนชายทีก่ �ำลังจะจบการศึกษาระดับ
มัธยมปลาย นับเป็นหนังไทยเรื่องแรก ๆ ที่น�ำเสนอภาพชีวิตของนักเรียนวัยมัธยมอย่างเต็มตัว
เมือ่ ออกฉายปรากฏว่าประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก จนได้รบั การบันทึกว่าเป็นหนังไทยเรือ่ ง
แรกที่ท�ำรายได้มากกว่า ๒๕ ล้านบาท และเป็นต้นแบบให้หนังไทยท�ำนองนี้เกิดขึ้นมาอีก
มากมาย โดยในเรื่อง มอสรับบทน�ำเป็นหัวโจกของกลุ่ม “หินกลิ้ง” ที่ก�ำลังเตรียมมอบหมาย
ภารกิจความเกเรให้กับรุ่นน้องประจ�ำกลุ่ม ซึ่งแสดงโดยดาราหน้าใหม่รุ่นราวคราวเดียวกับเขา
นั่นคือ ปราโมทย์ แสงศร
โมทย์ - ปราโมทย์ แสงศร เกิดเมือ่ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ทีก่ รุงเทพมหานคร
เริม่ เข้าสูว่ งการจากการถ่ายโฆษณา ก่อนจะได้มโี อกาสมาร่วมเล่นภาพยนตร์เรือ่ ง กลิง้ ไว้กอ่ น พ่อ
สอนไว้ เป็นเรื่องแรก ความโด่งดังของภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้ส่งผลให้เขาเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว
และในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั้น เขาก็ได้ถ่ายแบบลงนิตยสารเธอกับฉัน เช่นเดียวกับศิลปินวัยรุ่นใน
ยุคเดียวกันอีกหลายคน
ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เขาและมอสได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์ร่วมกันอีกครั้งในเรื่อง
สะแด่วแห้ว ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างบริษัทสร้างหนังชื่อดังอย่าง
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น และนิตยสารเธอกับฉัน โดยมีพจน์ อานนท์ เข้ามารับบทเป็นผู้ช่วยผู้ก�ำกับ
ก่อนออกฉาย ผู้ร่วมสร้างได้จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการ
เล่นเกมทางไปรษณียบัตร ไปจนถึงการจัดคอนเสิรต์ ให้นกั แสดงได้พบปะกับบรรดาแฟนคลับ โดย

๒๐

นักแสดงน�ำคนอื่น ๆ ในเรื่องก็ล้วนเป็นนายแบบนางแบบที่ได้รับการ
สนับสนุนจากนิตยสารเธอกับฉัน เช่นเดียวกับมอสและโมทย์ หนึง่ ในนัน้ คือ
เต๋า - สมชาย เข็มกลัด ขวัญใจวัยรุ่นอีกคนที่ก�ำลังเริ่มโด่งดัง
เต๋า - สมชาย เข็มกลัด เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗
ที่กรุงเทพมหานคร เขาเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ด้วย
การผ่านการคัดเลือกให้มารับบทเป็นเด็กหนุม่ ในละครโทรทัศน์เรือ่ ง นางฟ้า
สีรุ้ง และได้รับการชักชวนจากพจน์ อานนท์ ให้มาถ่ายแบบลงนิตยสาร
เธอกับฉัน ซึ่งน�ำมาสู่การได้แสดงน�ำในภาพยนตร์เรื่อง สะแด่วแห้ว เป็น
เรื่องแรก
ภายหลังจาก สะแด่วแห้ว ทั้งมอส เต๋า และโมทย์ ต่างก็มีเส้น
ทางเดินในวงการบันเทิงทีช่ ดั เจน โดยมอสซึง่ อยูใ่ นสังกัด แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ มาตัง้ แต่แสดงละครเรือ่ งแรก ได้มโี อกาสออกอัลบัม้ เพลงชุดแรก
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และประสบความส�ำเร็จอย่างยิ่งในฐานะการเป็น
นักร้อง มีอัลบั้มและคอนเสิร์ตส่วนตัวออกมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน
เขาก็ยังคงมีผลงานการแสดงโฆษณา ละครโทรทัศน์ ละครเวที และ
ภาพยนตร์ โดยแม้จะมีงานภาพยนตร์ออกมาไม่มากนัก แต่หลายเรือ่ งก็นบั
เป็นผลงานทีน่ า่ จดจ�ำ อาทิ ปีหนึง่ เพือ่ นกันและวันอัศจรรย์ของผม (๒๕๓๖)
บันทึกจาก (ลูก) ผู้ชาย (๒๕๓๗) จักรยานสีแดง (๒๕๔๑)
ทางด้านเต๋าและโมทย์ได้เข้าไปอยู่ร่วมกันในบริษัท
เพลงชื่อดังอีกบริษัทหนึ่งคือ อาร์เอส โปรโมชั่น และ
ต่างก็เคยได้รับโอกาสให้เป็นนักร้องทั้งคู่ โดยเต๋าออก
อัลบั้มแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และมีอัลบั้มต่อเนื่องออก
มาอีกจ�ำนวนหนึ่ง ขณะที่โมทย์ออกอัลบั้มเดี่ยว ๑ ชุด เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๔๐ กล่าวเฉพาะในด้านภาพยนตร์ เต๋านับเป็นนักแสดง
วั ย รุ ่ น จากยุ ค ทองเพี ย งไม่ กี่ ค นที่ ยั ง คงโลดแล่ น อยู ่ บ น
เส้นทางการเป็นนักแสดงจอเงินอย่างต่อเนื่องและหลาก
หลายจนถึงปัจจุบัน อาทิ ตุ๊ ต๊ะ ต๋อม แต๋ม สุภาพบุรุษ
ตัว“ต” (๒๕๓๗) ล่องจุน๊ ขอหมอนใบนัน้ ทีเ่ ธอฝันยามหนุน
(๒๕๓๘) มือปืน โลก/พระ/จัน (๒๕๔๔) สายล่อฟ้า (๒๕๔๗)
โอปปาติกะ (๒๕๕๐) นาคปรก (๒๕๕๓) อันธพาล (๒๕๕๕)
ยังบาว (๒๕๕๖) สารวัตรหมาบ้า (๒๕๕๖) ฯลฯ โดยมีเรื่อง
ที่ร่วมเล่นกับโมทย์คือ โลกทั้งใบให้นายคนเดียว (๒๕๓๘)
แตก 4 รัก โลภ โกรธ เลว (๒๕๔๒) และ The Unreasonable Man ไม่รู้.มันคืออะไร.แต่ชอบ (๒๕๕๗) ซึ่งเรื่อง
หลังนี้ เขายังรับหน้าที่เป็นผู้ก�ำกับร่วมอีกด้วย
แต่คนที่ถือว่าพลิกผันตัวเองไปสู่งาน
เบือ้ งหลังอย่างเต็มตัวกว่าเพือ่ นร่วมรุน่ ทุกคนคือ
ปราโมทย์ แสงศร หลังจาก สะแด่วแห้ว

โมทย์ได้แสดงภาพยนตร์แนววัยรุ่นอีกจ�ำนวนหนึ่ง
อาทิ วิ่งหน้าตั้งก�ำลัง 2 บนเส้นทางมหัศจรรย์
(๒๕๓๖) สติแตกสุดขั้วโลก (๒๕๓๘–ผลงาน
การก�ำกับเรื่องแรกของพจน์ อานนท์) ยุทธการ
เด็ดดอกฟ้า (๒๕๓๘) กอง100 501 ตอน ถึงใจจะ
แตก แต่ไม่แตกแถว (๒๕๓๘) ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เขาเริ่มชิมลาง
การท�ำงานเบื้องหลังด้วยการเป็นผู้ช่วยผู้ก�ำกับเรื่อง แตก 4 รัก โลภ โกรธ
เลว ซึ่งเขาร่วมแสดงด้วย และภายหลังจากมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง
ผีสามบาท ออกฉายในปี ๒๕๔๔ เขาเริ่มหันหลังจากอาชีพนักแสดงไปสู่
วงการภาพยนตร์สนั้ และได้น�ำหนังสัน้ เรือ่ งแรกของตนคือ Fish Don’t Fly
เดินทางไปฉายทีเ่ ทศกาลหนังสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ นับจากนัน้ เขาก็มี
ภาพยนตร์สั้ น ส่ ง เข้ า ประกวดในเทศกาลภาพยนตร์ สั้ น ของไทยและ
ต่างประเทศอย่างสม�่ำเสมอ จนนับได้ว่าเป็นนักท�ำหนังสั้นไทยที่น่าสนใจ
มากที่สุดคนหนึ่ง โดยปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา หนังสั้นเรื่อง อีสานมาร์ ของเขา
ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรางวัลรัตน์ เปสตันยี และชนะเลิศรางวัล bacc
award ในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๑๘ ซึ่งจัดขึ้นโดยหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) และมูลนิธิหนังไทย
เสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม อดีตขวัญใจวัยรุ่นทั้งสามคนนี้ จะกลับ
มารวมตัวกันอีกครั้ง เพื่อประทับรอยมือรอยเท้าร่วมกันบนลานดารา และ
ร่วมพูดคุยถึงเรือ่ งราวแห่งความประทับใจจากการท�ำงานในวงการภาพยนตร์
ตลอดระยะเวลากว่า ๒๕ ปีทผี่ า่ นมา เปิดงานด้วยการฉายผลงานการแสดง
ภาพยนตร์รว่ มกันเรือ่ ง สะแด่วแห้ว (๒๕๓๕) ตัง้ แต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้น
ไป ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔ ต่อ
๑๑๑ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด

๒๑

โปรแกรมฉายภาพยนตร์

โปรแกรมฉายเดือนพฤษภาคม

เดือนพฤษภาคม โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
ได้น�ำผลงานภาพยนตร์ของ ครูเนรมิต หรือ อ�ำนวย
กลัสนิมิ ผู้ก�ำกับภาพยนตร์คนส�ำคัญแห่งวงการ
ภาพยนตร์ไทย ตั้งแต่ยุคแรก ๆ จนถึงช่วงท้ายของ
การท�ำงาน มาจัดฉายให้ผชู้ มได้ศกึ ษาเรียนรูถ้ งึ งาน
ของบรมครูท่านนี้ เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี
ชาตกาลของท่าน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้
นอกจากนี้ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม โรง
ภาพยนตร์ศรีศาลายายังได้มีโอกาสต้อนรับอดีต
ขวัญใจวัยรุน่ ถึง ๓ คน คือ มอส – ปฏิภาณ ปฐวีกานต์
เต๋า - สมชาย เข็มกลัด และ โมทย์ – ปราโมทย์
แสงศร ทีจ่ ะมาร่วมประทับรอยมือรอยเท้าบนลาน
ดารา ตลอดทั้ ง เดื อ นนี้ ต่ อ เนื่ อ งไปจนถึ ง เดื อ น
มิถุนายน โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาจึงได้จัดฉาย
ผลงานภาพยนตร์เรือ่ งเด่น ๆ ของดาราหนุม่ ทัง้ สาม
คนให้แฟน ๆ ได้ชื่นชมกันอย่างจุใจ
นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายน ยังมีวันส�ำคัญ
ในช่ ว งต้ น เดื อ น นั่ น คื อ วั น สิ่ ง แวดล้ อ มโลก
๕ มิถนุ ายน ซึง่ ประเด็นเรือ่ งการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
นั้นได้รับการพูดถึงมายาวนาน และเป็นประเด็น
ส�ำคัญที่ทั่วโลกต่างร่วมกันรณรงค์ให้ผู้คนตระหนัก
ถึงผลเสียของการท�ำลายธรรมชาติ ในเดือนนี้ โรง
ภาพยนตร์ศรีศาลายาจึงได้คัดสรรหนังไทยและ
ต่างประเทศทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมหรือ
ความส�ำคัญของธรรมชาติ มาจัดฉายในชือ่ โปรแกรม
หนังรักษ์โลก ให้ได้เห็นถึงประเด็นดังกล่าวที่ได้รับ
การสอดแทรกอยู่ในภาพยนตร์

๒๒

ศุกร์ท่ี ๑ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อาทิตย์ท่ี ๓ พฤษภาคม

ตุ๊ ต๊ะ ต๋อม แต๋ม สุภาพบุรุษตัว “ต”
(โปรแกรมผลงานสมชาย เข็มกลัด)
๒๕๓๗ / ก�ำกับโดย นพพร วาทิน / สร้างโดย บริษทั ไฟว์สตาร์
โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๓ นาที

๑๓.๐๐ น. เรือนแพ (โปรแกรม ๑๐๐ ปี ครูเนรมิต และ
ฟิล์มทัศนา – ฉายในระบบฟิล์ม ๓๕ มม.)
๒๕๐๔ / ก�ำกั บ โดย พระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า
ภาณุพันธุ์ยุคล และเนรมิต / สร้างโดย อัศวินภาพยนตร์ /
ความยาว ๑๒๕ นาที

ภาพยนตร์ไทยแนววัยรุ่นเรื่องดัง เล่าเรื่องราวของสี่
หนุ่มพี่น้องคือ ตุ๊ ต๊ะ ต๋อม และแต๋ม ที่ตัดสินใจร่วมกัน
ท�ำเสื้อขายเพราะอยากได้รองเท้าราคาแพง วันหนึ่ง ตุ๊
รับค�ำท้าชกมวยจากหนุ่มที่หมายปองสาวคนเดียวกับ
เขา โดยให้ตะ๊ เป็นคูซ่ อ้ มให้ แต่ปญ
ั หาเรือ่ งความรักกลับ
ท�ำให้สองพี่น้องต้องมาทะเลาะกันเอง
เสาร์ท่ี ๒ พฤษภาคม
๑๓.๐๐ น. กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้
(โปรแกรมผลงานปฏิภาณ ปฐวีกานต์ และปราโมทย์ แสงศร)
๒๕๓๔ / ก�ำกับโดย สมจริง ศรีสุภาพ / สร้างโดย บริษัท
ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๒ นาที

ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก ๆ ที่น�ำเสนอภาพชีวิตของ
นักเรียนวัยมัธยมอย่างเต็มตัว และประสบความส�ำเร็จ
เป็นอย่างมากเมื่อออกฉาย จนได้รับการบันทึกว่าเป็น
หนังไทยเรื่องแรกที่ท�ำรายได้มากกว่า ๒๕ ล้านบาท
กลายเป็นต้นก�ำเนิดให้เกิดยุคทองของหนังวัยรุน่ ไทยใน
ช่วงเวลาต่อมา เล่าเรื่องราวของกลุ่ม “หินกลิ้ง” กลุ่ม
เด็กนักเรียนชายมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทีเ่ อาแต่กอ่ เรือ่ งเกเร
คนอื่น แต่เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในช่วงสุดท้าย
ของวัยมัธยม ก็ท�ำให้พวกเขาได้เรียนรูถ้ งึ บทเรียนส�ำคัญ
ของชีวิต
๑๕.๐๐ น. มือปืน/โลก/พระ/จัน
(โปรแกรมผลงานสมชาย เข็มกลัด)
๒๕๔๔ / ก�ำกับโดย ยุทธเลิศ สิปปภาค / สร้างโดย บริษัท
อาวอง จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๔ นาที

เป๋ ปืนควาย เป็นอดีตมือปืนรุ่นใหญ่ถูกปล่อยตัวออก
จากคุก แม้จะเริ่มชราภาพแต่เขายังได้รับการติดต่อให้
สังหาร เถกิง มือปราบตงฉินฉายาต�ำรวจเหล็ก เป๋จึง
จัดการรวบรวมทีมงานที่เคยคุ้นเคย ซึ่งล้วนเป็นมือปืน
ตกรุ่นไปแล้ว ได้แก่ หมา ลูกบักเขียบ มือระเบิดลูกอีสานจอมโว, เอ๋อ เอลวิส นักฆ่าหมื่นศพ และผี ไรเฟิล
นักแม่นปืนจิตหลอน โดยทุกคนต่างมีความหวังที่จะ
กลับมารุง่ โรจน์อกี ครัง้ แต่ขณะเดียวกัน พวกเขาก็ตอ้ ง
เผชิญหน้ากับ คิด ไซเลนเซอร์ มือปืนรุ่นใหม่ค่าตัวแพง
ที่ได้รับการว่าจ้างให้ลงมือฆ่าต�ำรวจเหล็กคนนี้เช่นกัน

มรดกภาพยนตร์ของชาติ ผลงานการร่วมก�ำกับระหว่าง
ครูเนรมิตกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์
ยุคล เสด็จพระองค์ชายใหญ่แห่งวงการภาพยนตร์
เรื่องราวของ เจน แก้ว และริน เพื่อนรักสามคนที่หลง
รัก เพ็ญ ผู้หญิงคนเดียวกัน ทั้งหมดอาศัยอยู่ด้วยกันที่
เรือนแพริมน�้ำ ต่อมาพวกเขาต่างต้องแยกย้ายจากกัน
โดยเจนซึ่งเรียนจบปริญญาด้วยคะแนนเกียรตินิยมไป
สมัครเป็นต�ำรวจ รินไปเป็นนักร้อง และแก้วไปเป็น
นักมวย อันเป็นบทบาทชีวิตที่ท�ำให้เกิดโศกนาฏกรรม
เมื่อเพื่อนรักทั้งสามต้องโคจรกลับมาพบกัน
๑๕.๓๐ น. เพชรตาแมว
(โปรแกรมฟิล์มทัศนา – ฉายในระบบฟิล์ม ๓๕ มม.)
๒๕๑๕ / ก�ำกับโดย ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก / สร้างโดย ละโว้
ภาพยนตร์และกันตนาภาพยนตร์ / ความยาว ๑๕๕ นาที

คณะเดินป่าของท่านเจ้าคุณออกล่าสัตว์ในป่าลึก โดย
ไม่รู้ว่าพวกเขาจะได้เจอกับ “เพชรตาแมว” ที่ต้อง
ค�ำสาปถึ ง ขั้ น ท�ำให้ ค นในคณะฆ่ า กั น เพื่ อ แย่ ง ชิ ง มั น
ท่านเจ้าคุณรอดชีวิตในสภาพพิการช่วงล่างและเชื่อว่า
เป็นเพราะอาภรรพ์ของเพชรตาแมว จึงไหว้วานให้
นายต�ำรวจหนุ่มออกตามหาหญิงสาวชื่อ บุษย์ ที่ท่าน
เจ้าคุณเชื่อว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริง แต่กลับมีหญิงสาว
ถึง ๓ คนอ้างตนว่าเป็น ‘บุษย์’ เพื่อหวังครองเพชร
ตาแมวนี้
จันทร์ท่ี ๔ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
รักเอย (โปรแกรม ๑๐๐ ปีชาตกาล ครูเนรมิต)
๒๕๑๑ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย นพรัตน์ภาพยนตร์ /
ความยาว ๙๒ นาที

วาณี สาวสวยผู้ยากไร้ซึ่งอาศัยอยู่ในสลัม ได้บังเอิญมา
พบรักกับ ภาสกร หนุม่ นักธุรกิจมาดเพลย์บอย จนยอม
ไปอยู่กินกับเขา โดยที่ภาสกรก็พร้อมจะยอมลดละ
ความเจ้าชู้ของตัวเองเพื่อวาณี กระทั่งเรื่องรู้ไปถึงหูพ่อ
ของภาสกร ซึง่ รูส้ กึ ชิงชังในชาติก�ำเนิดของว่าทีล่ กู สะใภ้
เขาจึงวางแผนจัดฉากให้ภาสกรเข้าใจผิดคิดว่าอดิเรก
เพื่อนรักลอบเป็นชู้กับวาณี

อังคารที่ ๕ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เสาร์ท่ี ๙ พฤษภาคม

ม่านน�้ำตา (โปรแกรม ๑๐๐ ปีชาตกาล ครูเนรมิต)
๒๕๐๕ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย อุษาฟิลม์ / ความยาว
๑๑๙ นาที

๑๓.๐๐ น. พีช่ าย (โปรแกรม ๑๐๐ ปีชาตกาล ครูเนรมิต–
ฉายพร้อมพากย์สด)
๒๔๙๔ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย ลูกไทยภาพยนตร์ /
ความยาว ๘๖ นาที

เมื่อมารดาของ ประดับ ถึงแก่กรรมลง ทองดี ซึ่งเป็น
สามีใหม่ของเธอก็หวังครอบครองทรัพย์สมบัติทั้งหมด
รวมไปถึง พิม ภรรยาของประดับด้วย ประดับทนไม่ไหว
เข้าท�ำร้ายทองดีจนตาบอด เขาจึงจ�ำต้องติดตะราง
ปล่อยให้พิมกับลูกทั้งสองคือ ไพลินและประไพ ต้อง
ต่อสู้กับชะตากรรมเพียงล�ำพัง กลายเป็นจุดเริ่มต้น ให้
ครอบครัวนี้ต้องพบเจอแต่โศกนาฏกรรม
พุ ธที่ ๖ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
วิ่งหน้าตั้งก�ำลัง 2 บนเส้นทางมหัศจรรย์
(โปรแกรมผลงานปราโมทย์ แสงศร)
๒๕๓๖ / ก�ำกั บ โดย พรพจน์ กนิ ษ ฐเสน / สร้ า งโดย
เอ็น.เค.เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ / ความยาว ๙๕ นาที

เรื่องราวของ ลายทอง ชายหนุ่มที่ได้ปลดปล่อยดวง
วิญญาณบริสุทธิ์ของ แสงโสม จากการถูกขังไว้ในหม้อ
ให้คืนร่างกลายเป็นคน โดยฝีมือของจอมปีศาจ อาบูฮัดซัน เขาได้พาแสงโสมมาอาศัยอยู่ที่บ้านโดยโกหกว่า
เธอคื อ ผู ้ ที่ มี บุ ญ คุ ณ แก่ เ ขา ในขณะที่ อ าบู ฮั ด ซั น ซึ่ ง
เคียดแค้นเป็นอย่างมาก ได้พยายามท�ำทุกอย่างเพือ่ ให้
ได้ แ สงโสมกลั บ คื น มา หนึ่ ง ในหนทางนั้ น คื อ การ
พยายามท�ำร้าย แก้วมาลี คนรักของลายทองเพือ่ ให้เขา
บอกที่ซ่อนของแสงโสม
พฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ปล้นนะยะ 2 อั๊ยยยย่ะ
(โปรแกรมผลงานสมชาย เข็มกลัด)
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย พจน์ อานนท์ / บริษัท พระนครฟิลม์
จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๕ นาที

เรือ่ งราวความวุน่ วายในโรงพยาบาลเสริมความงาม ซึง่
เป็นสถานที่รวมตัวกันของสาวประเภทสองผู้หลงใหล
การท�ำศัลยกรรม เมื่อเช้าวันหนึ่ง เกิดมีแก๊งเด็กช่างกล
บุกเข้ามาในโรงพยาบาลด้วยสภาพเลือดเต็มตัว จาก
เหตุยงิ กันบนรถเมล์ คุณหมอเสริมความงามจึงถูกบังคับ
ให้ผ่าตัดเอากระสุนออกเพื่อช่วยชีวิตคน กลายเป็น
ความอลหม่านและความสนุกสนานท่ามกลางอาการ
งุนงงของเหล่าคนอยากสวย
ศุกร์ท่ี ๘ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เสือสั่งถ�้ำ (โปรแกรม ๑๐๐ ปีชาตกาล ครูเนรมิต)
๒๕๐๙ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย อุษาฟิลม์ / ความยาว
๑๓๗ นาที

เรื่องราวความแค้นของ พราย ที่มีต่อ ชาญ นายจ้าง
ผู้จัดการบริษัทตะวันออกขนส่ง ซึ่งแอบรับจ้างขนทอง
เถือ่ นและได้หกั หลังขโมยทองไปเสียเอง และโยนความ
ผิดทั้งหมดให้พรายจนต้องติดคุก ทั้งยังท�ำให้ ล�ำพู
ภรรยาของเขาต้องตาบอดสนิท เหตุการณ์ทงั้ หมดสัง่ สม
กลายเป็นความแค้นที่ยาวนานจนถึงรุ่นลูก

ภาพยนตร์ทสี่ ร้างในสมัยทีล่ ะครเวทีไทยก�ำลังตกตำ�่ จาก
การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์ในช่วงหลังสงคราม
โลก ครั้งที่ ๒ ริเริ่มสร้างโดยครูเนรมิต ครูคนส�ำคัญของ
ละครเวทีไทยในยุคนัน้ เพือ่ หารายได้ชว่ ยเหลือครอบครัว
ของจอก ดอกจัน หัวหน้าคณะลูกไทยที่เสียชีวิตขณะ
แสดงละครเวทีที่โรงหนังศาลาเฉลิมไทย โดยรวบรวม
นักแสดงละครเวทีชื่อดังเอาไว้มากมาย เพื่อบอกเล่า
เรื่องราวชีวิตที่พลิกผันของโจรสามคนที่พ้นโทษออก
จากคุกมาด้วยกัน นับเป็นบันทึกของคนละครที่ก�ำลัง
ผันตนเองไปสู่โลกภาพยนตร์ในชีวิตจริง และได้รับการ
ขึ้ น ทะเบี ย นให้ เ ป็ น มรดกภาพยนตร์ ข องชาติ เ มื่ อ ปี
๒๕๕๗ ที่ผ่านมา
๑๕.๐๐ น.

กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา
๑๐๐ ปีชาตกาล อ�ำนวย กลัสนิมิ
ครูผู้ “เนรมิต” มรดกภาพยนตร์
ของชาติ
อาทิตย์ท่ี ๑๐ พฤษภาคม

๑๓.๐๐ น. Die Brücke am Ibar
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย Michaela Kezele / สนับสนุนโดย
สถาบันเกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๙๑ นาที
(ภาษาอัลบาเนียนและเซอร์เบียน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เหตุการณ์ในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ ช่วงเวลาที่สงครามกลางเมืองระหว่างเซอร์เบียและอัลบาเนียก่อตัวขึน้ เรือ่ งราว
ของ ดานิกา หญิงม่ายชาวเซอร์เบียผู้ใช้ชีวิตอยู่กับ
วลาโด และ ดานิโล ลูกชายทั้งสอง ใกล้กับตัวเมืองซึ่ง
มีแม่น�้ำอิบาร์พรมแดนกั้นเซอร์เบียกับอัลบาเนียไหล
ผ่าน พวกเขาต้องอยู่กับความเจ็บปวดโศกเศร้า ตั้งแต่
สามีของดานิกาเสียชีวิตด้วยน�้ำมือของชาวอัลบาเนียน
แต่แล้ววันหนึ่ง เมื่อดานิกากลับมาบ้าน เธอกลับพบ
รามิซ นายทหารชาวโคโซโว่-อัลบาเนียน นอนบาดเจ็บ
อยู่ในบ้านของเธอ
๑๕.๐๐ น. Habana Blues (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย Benito Zambrano / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว
๑๑๕ นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ รอย และ ติโต สองนักดนตรีในคิวบา ผู้มี
โอกาสได้ทําเพลงกับบริษัทดนตรีของสเปนเพื่อขาย
ผลงานไปทั่วโลก โดยมีข้อแม้ว่าพวกเขาต้องเปลี่ยน
เนือ้ หาเพลงสไตล์ควิ บาให้เหมาะกับคนฟังทัว่ โลก ขณะ
ทีร่ อยเห็นว่านีเ่ ป็นการทรยศต่อประเทศและงานศิลปะ
แต่ติโตกลับมองว่ามันคือความจําเป็นเพื่อรายได้ของ
ทั้งคู่

จันทร์ท่ี ๑๑ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ไกรทอง (โปรแกรม ๑๐๐ ปีชาตกาล ครูเนรมิต)
๒๕๒๓ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย ไชโยภาพยนตร์ /
ความยาว ๑๐๖ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างต�ำนานพื้นบ้านเรื่องดัง ผลงานการ
ก�ำกับการแสดงของครูเนรมิต และการก�ำกับเทคนิค
ของสมโพธิ แสงเดือนฉาย เจ้าพ่อเทคนิคพิเศษแห่ง
วงการภาพยนตร์ไทย เล่าเรื่องราวของ ไกรทอง ชาย
หนุ่มใจกล้าผู้อาสาปราบ ชาละวัน จระเข้ร้ายที่ออกมา
กัดกินผู้คนและคาบตะเภาแก้ว ตะเภาทอง ลูกสาว
เศรษฐีเมืองพิจิตร ลงไปใต้บาดาลด้วยความเสน่หา
อังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ไกรทอง 2 (โปรแกรม ๑๐๐ ปีชาตกาล ครูเนรมิต)
๒๕๒๘ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย ไชโยภาพยนตร์ /
ความยาว ๙๓ นาที

เรื่ อ งราวต่ อ เนื่ อ งหลั ง จาก ไกรทอง ปราบจระเข้
ชาละวันส�ำเร็จ เกิดคิดถึง วิมาลา จระเข้สาวภรรยาของ
ชาละวัน เขาจึงออกอุบายหลอก ตะเภาแก้ว ตะเภาทอง
ลงไปหาวิมาลาและพามาแอบซ่อนไว้หลังบ้าน แต่กลับ
ถูกจับได้ ส่งผลให้วิมาลาถูกตะเภาแก้วและตะเภาทอง
ตบตี เธอจึงหนีลงไปใต้บาดาลและหาวิธีแก้แค้น
พุ ธที่ ๑๓ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ผู้ชนะสิบทิศ ตอน ยอดขุนพล
(โปรแกรม ๑๐๐ ปีชาตกาล ครูเนรมิต)
๒๕๐๙ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย เจ้าพระยาภาพยนตร์
/ ความยาว ๑๔๕ นาที

ภาคแรกของมหากาพย์ภาพยนตร์ซึ่งสร้างจากวรรณกรรมยอดนิยมของ “ยาขอบ” ผลงานการก�ำกับชิ้น
ส�ำคัญของครูเนรมิต เรื่องราวของ จะเด็ด สามัญชนผู้
ได้รับการเลี้ยงดูจากพระมหาเถร พระอาจารย์แห่ง
กษัตริย์ตองอู และต่อมา ได้รับเลือกให้เป็นผู้สืบทอด
ดาบยอดขุนพล เมื่อถึงรัชสมัยพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ ผู้
ซึ่งนับถือจะเด็ดเป็นพระสหายคนสนิท เขาได้รับมอบ
หมายให้เป็นแม่ทัพปราบเมืองแปร แต่จะเด็ดกลับไป
หลงรักและอภิเษกกับกุสมุ า ธิดาพระเจ้าเมืองแปร เป็น
เหตุให้พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้พิโรธและยกทัพบุกยัง
เมืองแปร
พฤหัสบดีท่ี ๑๔ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
สติแตกสุดขั้วโลก (โปรแกรมผลงานปราโมทย์ แสงศร)
๒๕๓๘ / ก�ำกับโดย พจน์ อานนท์ / สร้างโดย บริษัท ไฟว์
สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๖ นาที

ผลงานการก�ำกับภาพยนตร์เรือ่ งแรกของ พจน์ อานนท์
บรรณาธิการนิตยสารเธอกับฉัน ที่มีส่วนส�ำคัญให้เกิด
ยุคทองของหนังวัยรุน่ ไทยเมือ่ ประมาณ ๒๕ ปีกอ่ น และ
รวบรวมดาราวัยรุ่นชื่อดังมากมายที่เขามีส่วนในการ
สนับสนุน เรื่องราวเกี่ยวกับเหล่าตัวละครจากหนังจีน
ก�ำลังภายในที่หลุดออกมาจากภาพยนตร์ มาพบกับ
กลุม่ วัยรุน่ ในโรงงิว้ จนเกิดเป็นเรือ่ งวุน่ วายเมือ่ พวกเขา
ต้องร่วมมือกันปราบจอมมาร

๒๓

อังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ล่องจุ๊น ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน
(โปรแกรมผลงานสมชาย เข็มกลัด)
๒๕๓๙ / ก�ำกับโดย กมล ศรีสวัสดิ์ / สร้างโดย บริษทั อาร์ เอส.
ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๙๗ นาที

ศุกร์ท่ี ๑๕ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อาทิตย์ท่ี ๑๗ พฤษภาคม

พระเจ้าเสือ พันท้ายนรสิงห์
(โปรแกรม ๑๐๐ ปีชาตกาล ครูเนรมิต)
๒๕๒๕ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย ไชโยภาพยนตร์ /
ความยาว ๑๑๐ นาที

๑๓.๐๐ น. A Máquina - O Amor é o Combustível
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๘ / ก�ำกั บ โดย João Falcão / สนั บ สนุ น โดย
สถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว
๘๙ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากพงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยของพระเจ้าเสือ เรื่องราวของ สิงห์
หนุ ่ ม ชาวบ้ า นที่ มี ฝ ี มื อ ในทางชกมวย จนเป็ น ที่ พ อ
พระทัยของพระเจ้าเสือ และทรงชักชวนให้มาเป็น
มหาดเล็กรักษาพระองค์ กระทั่งวันหนึ่ง เมื่อพระเจ้า
เสือออกประพาสเรือไปตามล�ำแม่ น�้ำ สมุ ท รสาครที่
คดเคี้ยว เรือพระที่นั่งซึ่งมีสิงห์เป็นนายท้ายเรือเกิดชน
กิง่ ไม้จนหัวเรือหัก แม้พระเจ้าเสือจะงดเว้นการประหาร
สิงห์จากเหตุการณ์ครัง้ นี้ แต่สงิ ห์กลับยืนยันให้ประหาร
ตนเพื่อคงไว้ซึ่งราชประเพณี
เสาร์ท่ี ๑๖ พฤษภาคม
๑๓.๐๐ น. ผูช้ นะสิบทิศ ตอน บุเรงนองลัน่ กลองรบ
(โปรแกรม ๑๐๐ ปีชาตกาล ครูเนรมิต)
๒๕๑๐ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย เจ้าพระยาภาพยนตร์
ความยาว ๑๓๑ นาที

เรื่องราวต่อเนื่องจากภาคแรก ผลงานชิ้นเอกของครู
เนรมิต เมื่อพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ยกทัพบุกมายังเมือง
แปร ด้วยความพิโรธจากการกระท�ำของจะเด็ด แต่กลับ
ต้ อ งแตกทั พ กลั บ ไป ขณะเดี ย วกั น สอพิ น ยาแห่ ง
หงสาวดี ก็ได้ลกั ลอบพาตัวกุสมุ า คนรักของจะเด็ด กลับ
มายังหงสา เมือ่ เรือ่ งราวเริม่ บานปลาย จะเด็ดตัดสินใจ
กลับไปตองอูอกี ครัง้ เพือ่ พิสจู น์ตวั เองต่อพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ พระองค์จึงสั่งให้จะเด็ดเตรียมทัพเพื่อตีเมือง
แปรเป็นการไถ่โทษ
๑๕.๓๐ น. ผู้ชนะสิบทิศ ตอน ถล่มหงสาวดี
(โปรแกรม ๑๐๐ ปีชาตกาล ครูเนรมิต)
๒๕๑๐ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย เจ้าพระยาภาพยนตร์
ความยาว ๑๔๓ นาที

ภาคสุดท้ายของมหากาพย์ภาพยนตร์ เมื่อจะเด็ดได้รับ
มอบหมายให้ปราบเมืองแปร แต่กลับหนีทัพไปพาตัว
กุสุมาคนรักออกมาจากหงสา แม้พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้
จะพิโรธจนตัดความสัมพันธ์ แต่ดว้ ยความปรีชาสามารถ
ของจะเด็ด ความสัมพันธ์จงึ กลับมาราบรืน่ ตามเดิม วัน
หนึ่ง เมื่อ ไขลู จากหงสาวดี กลับมาก�ำจัดพระมหาเถร
พระอาจารย์ของทั้งคู่ จะเด็ดและพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้
จึงร่วมกันยกทัพเพือ่ ถล่มหงสาวดีให้พนิ าศเพือ่ เป็นการ
ล้างแค้น

๒๔

เรื่องราว ณ หมู่บ้านนอร์เดสตินา อันห่างไกล เมื่อ
อันโตนิโอ หนุ่มผู้ตกหลุมรัก คาริน่า สาวสวยวัย ๑๗ ปี
ที่ใฝ่ฝันจะท่องโลกและเป็นนักแสดงมืออาชีพ ได้ให้
สัญญาแก่เธอว่าจะท�ำให้นอร์เดสตินาแห่งนี้เป็นที่รู้จัก
แก่คนทัง้ โลก กระทัง่ วันหนึง่ เขามีโอกาสได้ออกรายการ
โทรทัศน์ชอื่ ดัง โดยบอกว่าเขาสามารถเดินทางไปยังโลก
อนาคตในอีก ๕๐ ปีข้างหน้าได้ ด้วยสิ่งประดิษฐ์แสน
อันตรายที่เขาคิดค้นขึ้น
๑๕.๐๐ น. Florbela (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย Vicente Alves do Ó / สนับสนุนโดย
สถานเอกอั ค รราชทู ต โปรตุ เ กส ประจ�ำประเทศไทย /
ความยาว ๑๑๙ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์ทดี่ ดั แปลงมาจากชีวประวัตขิ อง ฟลอร์เบลา
เอสปันกา กวีหญิงหัวก้าวหน้าชาวโปรตุเกส ในช่วงต้น
ศตวรรษที่ ๒๐ เรื่องราวในช่วงที่เธอเข้าสู่พิธีแต่งงาน
ครั้งที่ ๓ กับผู้ชายที่อ่อนโยน ผู้ที่เธอเชื่อว่าจะท�ำให้เธอ
มีความสุข แต่เมื่อเธอจะพยายามด�ำเนินชีวิตด้วยการ
เป็นแม่บ้านธรรมดา ๆ ฟลอร์เบลากลับพบว่านี่ไม่ใช่
ตัวตนของเธอ เธอจึงตัดสินใจออกจากบ้านไปยังเมือง
ลิสบอนตามค�ำชักชวนของน้องชาย แต่ชีวิตกลับต้อง
พลิกผันอีกครัง้ เมือ่ น้องชายของเธอได้ประสบอุบตั เิ หตุ
ทางเครื่องบินเสียชีวิต
จันทร์ท่ี ๑๘ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ขุนช้างขุนแผน ตอน ปราบจระเข้เถนขวาด
(โปรแกรม ๑๐๐ ปีชาตกาล ครูเนรมิต)
๒๕๒๕ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย ไชโยภาพยนตร์ /
ความยาว ๑๑๔ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่อง “ขุนช้าง ขุนแผน” ต�ำนาน
พืน้ บ้านทีก่ ลายเป็นวรรณคดีส�ำคัญระดับชาติ เล่าเรือ่ ง
ราวของ จมื่นไวย หรือพลายงาม ลูกชายของขุนแผน
ซึ่งสร้างคุณงามความดีจนพระพันวษายกนางสร้อยฟ้า
ให้เป็นภรรยาอีกคน แต่สร้อยฟ้ากลับน้อยใจที่เห็นว่า
พลายงามไม่รักตนเท่านางศรีมาลา ภรรยาคนแรก
สร้อยฟ้าจึงไปให้เถนขวาด ผู้มีอาคมและมีคาถาแปลง
กายเป็นจระเข้ ท�ำยามหาเสน่ห์ให้เธอ แต่เหตุการณ์
กลับบานปลายจนร้อนไปถึงขุนแผนที่อาสามาปราบ
จระเข้เถนขวาดที่ออกอาละวาด

เรื่องราวของ วายุ ภูบาลบริรักษ์ หรือล่องจุ๊น ลูกชาย
คนกลางของครอบครัวที่เกิดมาในช่วงที่พ่อเขาต้อง
ขาดทุนอย่างหนักจากการท�ำธุรกิจถมที่ เขาจึงกลาย
เป็นทีร่ งั เกียจของผูเ้ ป็นพ่อ แตกต่างจากพีน่ อ้ งอีก ๒ คน
การถูกตราหน้าว่าเป็นคนน�ำความโชคร้ายมาสูค่ รอบครัว
ท�ำให้ล่องจุ๊นต้องต่อสู้กับชีวิตเพียงล�ำพัง
พุ ธที่ ๒๐ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
กอง100 501 ตอน ถึงใจจะแตก แต่ไม่แตกแถว
(โปรแกรมผลงานปราโมทย์ แสงศร)
๒๕๓๘ / ก�ำกับโดย มนู วรรณายก / สร้างโดย โคลีเซี่ยม
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ / ความยาว ๑๐๖ นาที

เรื่องราววุ่น ๆ ในค่ายทหาร เมื่อ กี้ ลูกสาวหัวแก้ว
หัวแหวนของพันเอกสันติสขุ พร้อมกับแก๊งเพือ่ นสาวคือ
เอื้อยและเดือน เดินทางมายังกองร้อยเพื่อท�ำรายงาน
เรือ่ งกล้วยไม้ปา่ ส่งผลให้ หมูค่ ม ครูฝกึ ประจ�ำค่าย และ
หมวดปรีดาแอบหลงรักกี้ แต่เหตุร้ายก็เกิดขึ้น เมื่อวัน
หนึ่ง หมู่คมและกลุ่มของกี้ถูกโจรป่าจับตัวไป ระหว่าง
เข้าไปศึกษากล้วยไม้ในป่าลึก บรรดาทหารในค่ายจึง
ต้องพยายามช่วยเหลือพวกเขาอย่างสุดความสามารถ
พฤหัสบดีท่ี ๒๑ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
แม่ย่านาง (โปรแกรม ๑๐๐ ปีชาตกาล ครูเนรมิต)
๒๕๑๓ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย อัมพรภาพยนตร์ /
ความยาว ๑๑๕ นาที

เชี่ยว เด็กวัดผู้ซื่อสัตย์ที่เข้าไปขัดขวาง จอม ซึ่งแอบมา
ขโมยเงินวัด ท�ำให้เขากลับถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนขโมย
เงินเสียเอง เชี่ยวจึงตัดสินใจออกจากวัดมาอยู่บนเรือ
ค้าขายของ แป้นและบุญเหลือ ซึ่งเป็นเรือโบราณที่มี
แม่ยา่ นางคอยปกป้อง โดยทีเ่ ชีย่ วไม่รเู้ ลยว่าในอดีตชาติ
นั้นแม่ย่านางตนนี้เคยมีรักที่ไม่สมหวังกับตน
ศุกร์ท่ี ๒๒ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
บันทึกจากลูก(ผู้)ชาย
(โปรแกรมผลงานปฏิภาณ ปฐวีกานต์)
๒๕๓๗ / ก�ำกับโดย รุจน์ รณภพ / สร้างโดย บริษัท ไฟว์
สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๑ นาที

เรื่องราวชีวิตกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งมี
หัวโจกคือ เดีย่ ว เด็กชายทีม่ าจากครอบครัวพ่อแม่แยก
ทางกัน กับเพือ่ นสนิท เบ้ง ลูกคนรวยทีข่ าดความอบอุน่
เพราะพ่อแม่มุ่งท�ำงานเพื่อหาเงิน เด็กกลุ่มนี้ถูกลงโทษ
เป็นประจ�ำ จนกระทั่งถูกโรงเรียนไล่ออก เพื่อหนีจาก
ปัญหาที่รุมเร้า ทั้งหมดจึงเดินทางไปเที่ยวทะเลทางใต้
แต่ระหว่างทางทีก่ �ำลังกลับกรุงเทพฯ พวกเขากลับโบก
ขึ้นรถบรรทุกของผิดกฎหมาย จึงท�ำให้ได้รับบทเรียน
ส�ำคัญของชีวิต

เสาร์ท่ี ๒๓ พฤษภาคม

อังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

๑๓.๐๐ น. สะแด่วแห้ว (โปรแกรมผลงานปฏิภาณ
ปฐวีกานต์ สมชาย เข็มกลัด และปราโมทย์ แสงศร)
๒๕๓๕ / ก�ำกับโดย ประสรรค์ เพชรพงษ์ / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๑ นาที

ยอดแก่น (โปรแกรม ๑๐๐ ปีชาตกาล ครูเนรมิต)
๒๕๑๑ / ก�ำกับโดย เนรมิต / สร้างโดย ศิวารมณ์ ภาพยนตร์ /
ความยาว ๑๑๗ นาที

ผลงานการแสดงภาพยนตร์รว่ มกันของ มอส - ปฏิภาณ
ปฐวีกานต์ เต๋า - สมชาย เข็มกลัด และโมทย์ - ปราโมทย์
แสงศร และเหล่ า หนุ ่ ม สาวที่ ผ ่ า นการแจ้ ง เกิ ด จาก
นิตยสารเธอกับฉัน นิตยสารวัยรุ่นชื่อดังในยุคนั้น เรื่อง
ราวของแห้ว นักเรียนชั้น ม.๖ และเพื่อนร่วมก๊วน
สุดแสบของเขาที่บังเอิญเข้าไปเกี่ยวข้องกับเทปลึกลับ
และพบว่ า มั น คื อ กุ ญ แจส�ำคั ญ ที่ พ วกโจรใช้ นั ด แนะ
สถานที่ซ่อนเทวรูปเก่าแก่ที่ขโมยมา พวกเขาจึงตัดสินใจรวมตัวกันปฏิบัติภารกิจชิงเทวรูปล�้ำค่านี้กลับคืนมา
สู่พิพิธภัณฑ์
๑๕.๐๐ น. กิจกรรมลานดารา

มอส เต๋า โมทย์

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประทับรอยมือ
รอยเท้า ณ ลานดารา
ของสามนักแสดงหนุ่ม
จากยุคทองของหนัง
วัยรุ่นไทย
อาทิตย์ท่ี ๒๔ พฤษภาคม
๑๓.๐๐ น. Venus in Fur (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย Roman Polanski / สนับสนุนโดย โรง
ภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซเี อ / ความยาว ๙๖ นาที (ภาษาฝรัง่ เศส
ค�ำบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวของ โธมัส ผู้ก�ำกับละครเวทีแห่งโรงละคร
ปารีเซียง ผู้ก�ำลังคัดเลือกหานางเอกในละครเวทีเรื่อง
ใหม่ของเขาแต่กลับไม่มีใครแสดงได้ตามที่เขาต้องการ
กระทัง่ วันหนึง่ แวนด้า สาวสวยลึกลับก็ได้ปรากฏตัวขึน้
แม้ว่าเธอจะมาถึงสายกว่าเวลาที่ก�ำหนด แต่ด้วยแรง
ดึงดูดบางอย่าง เขาจึงยอมให้เธอทดสอบในค�่ำคืนนั้น
ซึ่งกลายเป็นค�่ำคืนที่เขาไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิต
๑๕.๐๐ น. All about Eve (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๔๙๓ / ก�ำกับโดย Joseph L. Mankiewicz / สนับสนุน
โดย บริษทั แคททาลิตส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด /
ความยาว ๑๓๘ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวของ อีฟ หญิงสาวผู้ทะเยอทะยานและหมาย
จะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างที่ มาร์โก ดาราละครเวที
ชื่อดังมีอยู่ เธอต้องการแสดงบทที่เคยเป็นของมาร์โก
ทั้งยังเข้าไปปั่นป่วนชีวิตของผู้ก�ำกับที่เป็นคนรักของ
มาร์โก รวมถึงทุก ๆ คนที่เกี่ยวข้อง มีเพียง แอดดิสัน
นักวิจารณ์ปากกล้าทีม่ องเห็นความร้ายกาจอันซ่อนลึก
ของอีฟ

แรม เป็นหญิงสาวทีถ่ กู โจรลักพาตัวไปตัง้ แต่ยงั เด็ก และ
ได้รบั การเลีย้ งดูเหมือนเด็กผูช้ ายจนกลายเป็นเด็กแก่น
แสนซน กระทั่งวันหนึ่ง ชีวิตของเธอต้องพลิกผัน เมื่อ
ได้ไปช่วยเหลือชายหนุ่มชื่อ จักรวาล จนเกิดถูกชะตา
กั น จั ก รวาลจึ ง ขอซื้ อ ตั ว แรมไปอุ ป การะเป็ น น้ อ ง
บุญธรรมโดยหาไม่รู้ว่าเธอไม่ใช่ผู้ชาย
พุ ธที่ ๒๗ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โลกทั้งใบให้นายคนเดียว
(โปรแกรมผลงานสมชาย เข็มกลัด และปราโมทย์ แสงศร)
๒๕๓๘ / ก�ำกับโดย ราเชนท์ ลิ้มตระกูล / สร้างโดย บริษัท
อาร์เอส ฟิลม์ แอนด์ ดิสทริบวิ ชัน่ จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๒ นาที

ด้วยฐานะทางบ้านที่ล�ำบาก ท�ำให้ ไม้ ต้องมาท�ำงาน
ซ่อมรถแทนพ่อที่ล้มป่วย เพื่อส่งเสียให้ เม่น น้องชาย
ได้เรียนหนังสือต่อ เมือ่ อาการของพ่อทรุดหนัก โบ้ ญาติ
จอมเกเรจึงออกปากชวนให้ไม้เข้าแก๊งลักรถทีม่ ี โต เป็น
หัวหน้า วันหนึ่งเมื่อแผนการเกิดผิดพลาด โตจึงมาตาม
ล่าไม้ถงึ บ้าน โดยไม่ได้มเี ป้าหมายแค่เขาคนเดียว แต่ยงั
รวมไปถึง เม่น และ ป้อน หญิงสาวที่พี่น้องทั้งสองคน
ตกหลุมรัก
พฤหัสบดีท่ี ๒๘ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ศึกกุมภกรรณ (โปรแกรม ๑๐๐ ปีชาตกาล ครูเนรมิต)
๒๕๒๗ / ก�ำกับโดย เนรมิต เสรี หวังในธรรม และสมโพธิ
แสงเดือนฉาย / สร้างโดย ไชโยภาพยนตร์ / ความยาว ๙๐
นาที

เรื่องราวที่ดัดแปลงมาจากจากวรรณคดีส�ำคัญเรื่อง
รามเกียรติ์ ในตอนที่กล่าวถึง กุมภกรรณ ยักษ์ซึ่งอยู่ใน
ศีลธรรมและเป็นน้องชายของทศกัณฐ์ กุมภกรรณไม่
เห็นด้วยกับการที่ทศกัณฐ์ไปลักพาตัวนางสีดามาเป็น
เมีย จึงขอให้พชี่ ายส่งนางสีดากลับคืน แต่สดุ ท้าย กุมภกรรณกลับต้องอาสาออกท�ำศึกแทนทศกัณฐ์ เพราะ
ความที่รักพี่ชายมากกว่าตัวเอง
ศุกร์ท่ี ๒๙ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิก
กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี
ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์
คลาสสิกของโลก

ระหว่างหลบหนีการจับกุมของต�ำรวจ กลุ่มโจร ๓ คน
ได้น�ำเงินทีไ่ ด้จากการปล้นไปซ่อนในวัดแห่งหนึง่ แต่เมือ่
ย้อนกลับมาที่วัด กลับพบว่าสถานที่ซ่อนเงินได้กลาย
เป็นโบสถ์ไปเสียแล้ว พวกเขาจึงบังคับให้เจ้าอาวาสบวช
ให้พวกเขา เพื่อที่ได้ใช้เวลายามค�่ำคืนในการขุดฐาน
โบสถ์และน�ำเงินกลับมา

๑๓.๐๐ น. The Unreasonable Man ไม่รู้.มัน
คืออะไร.แต่ชอบ (โปรแกรมผลงานสมชาย เข็มกลัด และ
ปราโมทย์ แสงศร)
๒๕๕๗ / ก�ำกับโดย ศุภรัฐ บุญมาแย้ม, สมชาย เข็มกลัด /
สร้างโดย บริษัท 168 ฟิล์ม จ�ำกัด / ความยาว ๗๑ นาที

การกลับมาแสดงภาพยนตร์รว่ มกันครัง้ แรกในรอบ ๑๐
ปี ของ เต๋า สมชาย เข็มกลัด และปราโมทย์ แสงศร
เรื่องราวของ เข่ง ช่างตัดผมที่ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวไปวัน ๆ
โดยไม่สนใจสิ่งรอบข้าง วันหนึ่ง เขาเกิดหลงรักเสียง
ฝากข้อความอัตโนมัติที่ไพเราะ และตัดสินใจออกตาม
หาเจ้าของเสียง ส่งผลให้เขาต้องพบกับบุคคลประหลาด
๓ คน จากความรักที่ไร้เหตุผลครั้งนี้
๑๕.๐๐ น.
โปรแกรมรวมหนังสั้นของ
ปราโมทย์ แสงศร

อาทิตย์ท่ี ๓๑ พฤษภาคม
๑๓.๐๐ น. Kazahana (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๔ / ก�ำกับโดย Somai Shinji / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น / ความยาว ๑๑๖ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยายภาษา
ไทย)

เรื่องราวการพบกันโดยบังเอิญระหว่าง เรนจิ ซาวากิ
รัฐมนตรีหนุม่ และ ยูรโิ กะ พนักงานต้อนรับในคลับแห่ง
หนึ่ง ทั้งคู่ต่างก�ำลังพบกับความสิ้นหวังในชีวิต และคิด
ว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะหนีไปจากปัญหาทุก
อย่าง พวกเขาจึงตกลงที่จะเดินทางไปยังฮอกไกโด ที่
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ ยูริโกะ
๑๕.๐๐ น. โปรแกรมพิเศษ

ดูหนังกับโดม พบกับภาพยนตร์
จากการคัดสรรของ โดม สุขวงศ์
ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ และร่วม
สนทนาหลังชมภาพยนตร์

โปรแกรมฉาย ณ ภาพยนตร์สถาน
ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (๑๘.๐๐ น.)

จันทร์ท่ี ๒๕ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
นาคปรก (โปรแกรมผลงานสมชาย เข็มกลัด)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย ภวัต พนังคศิริ / สร้างโดย บริษัท สห
มงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด / ความยาว ๙๒ นาที

เสาร์ท่ี ๓๐ พฤษภาคม

โปรแกรมเดือนพฤษภาคม

โปรแกรมเดือนมิถุนายน

อังคารที่ ๕
พฤหัสบดีที่ ๗
อังคารที่ ๑๒
พฤหัสบดีที่ ๑๔
อังคารที่ ๑๙

อังคารที่ ๒
พฤหัสบดีที่ ๔
อังคารที่ ๙
พฤหัสบดีที่ ๑๑
อังคารที่ ๑๖
พฤหัสบดีที่ ๑๘
อังคารที่ ๒๓
พฤหัสบดีที่ ๒๕
อังคารที่ ๓๐

Florbela
ศึกกุมภกรรณ
Die Brücke am Ibar
โลกทั้งใบให้นายคนเดียว
A Máquina - O Amor
é o Combustível
พฤหัสบดีที่ ๒๑ กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้
อังคารที่ ๒๖ Habana Blues
พฤหัสบดีที่ ๒๘ ผู้ชนะสิบทิศ ตอน ยอดขุนพล

O Arquitecto e a Cidade Velha
หอบรักมาห่มป่า
4 Tage im Mai
เทศกาลหนังเงียบ ครั้งที่ ๒
เทศกาลหนังเงียบ ครั้งที่ ๒
แตก 4 รัก โลภ โกรธ เลว
O Coronel e o Lobisomem
ยุทธการเด็ดดอกฟ้า
Mal día para pescar

โปรแกรมฉายภาพยนตร์

โปรแกรมฉายเดือนมิถุนายน

จันทร์ท่ี ๑ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

พฤหัสบดีท่ี ๔ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

อินทรีแดง (โปรแกรมหนังรักษ์โลก)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด และบริษัท กันตนา กรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน) / ความยาว ๑๓๐ นาที

ยุทธการเด็ดดอกฟ้า
(โปรแกรมผลงานปราโมทย์ แสงศร)
๒๕๓๘ / ก�ำกั บ โดย บรรหาร สี ต ะพงศ์ / สร้ า งโดย
มาสเตอร์ซีนส์ / ความยาว ๙๘ นาที

ภาพยนตร์ทดี่ ดั แปลงมาจากนิยายและหนังฮีโร่เรือ่ งดัง
ของไทย เหตุการณ์เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อกลุ่ม
นักการเมืองคอรัปชั่นได้อนุมัติให้มีการสร้างโรงงาน
พลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ เหล่าประชาชนจึงพากันออก
มาคัดค้าน กระทัง่ เกิดมีชายหนุม่ ภายใต้หน้ากากอินทรี
สีแดงลึกลับออกมาขับไล่อาชญากรและผู้คอรัปชั่น ทั้ง
ฆ่าทุกคนทีเ่ ป็นภัยบ้านเมือง โดยทิง้ เพียงนามบัตรทีแ่ จ้ง
ชื่อของเขาไว้ว่า อินทรีแดง

หลังจากที่มหาวิทยาลัยมีมติให้ยุบชมรม ๑ ชมรม ด้วย
ความที่งบประมาณที่ไม่เพียงพอ ชมรมโหราศาสตร์ซึ่ง
ถูกกล่าวหาว่าเป็นชมรมที่หลอกเอาเงินนักศึกษาจาก
ความงมงาย จึงต้องส่ง เอี้ยง ตัวแทนชมรมไปปฏิบัติ
ภารกิจ คว้าหัวใจ ขวัญ สาวสวยผู้ทรงอิทธิพลประธาน
ชมรมลีลาศมาครอง เพื่อเป็นหนทางไม่ให้ชมรมของ
พวกเขาถูกยุบ

เรื่องราวที่ดัดแปลงจากต�ำนานอันธพาลครองเมืองกรุง
เรื่องดังในอดีต ในยุคที่เหล่า “อันธพาล” ไม่ต่างจากฮีโร่
ของยุคสมัย ชื่อของ แดงและจ๊อด จึงล้วนติดหูในหมู่หนุ่ม
สาวไม่แพ้ดาราดัง จนเมื่อแดงตายอย่างกะทันหัน จ๊อดก็
ยังคงเดินบนเส้นทางนักเลงเช่นเคย และถูกท้าทายด้วย
อันธพาลรุ่นน้องอย่าง ธงและเปี๊ยก รวมทั้งคู่ปรับส�ำคัญ
คือ โอวตี่ พวกเขาจึงไม่ได้มีแค่อันตรายจากต�ำรวจที่จ้อง
กวาดล้าง แต่ยังมีเหล่าอันธพาลที่จ้องโค่นล้มต�ำนานของ
จ๊อดให้ได้

ศุกร์ท่ี ๕ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

อาทิตย์ท่ี ๗ มิถุนายน

ด้วยเกล้า (โปรแกรมหนังรักษ์โลก)
๒๕๓๐ / ก�ำกับโดย บัณฑิต ฤทธิกล / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๗ นาที

๑๓.๐๐ น. อันดากับฟ้าใส (โปรแกรมหนังรักษ์โลกและ
ฟิล์มทัศนา – ฉายในระบบฟิล์ม ๓๕ มม.)
๒๕๔๐ / ก�ำกับโดย หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล / สร้าง
โดย บริษัท แกรมมี่ภาพยนตร์ จ�ำกัด / ความยาว ๙๐ นาที

อังคารที่ ๒ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
จักรยานสีแดง (โปรแกรมผลงานปฏิภาณ ปฐวีกานต์)
๒๕๔๐ / ก�ำกับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท และนิพนธ์ ผิวเณร /
สร้างโดย บริษทั แกรมมีภ่ าพยนตร์ จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๑
นาที

ชีวิตนักศึกษาในขวบปีแรกของ วาที ต้องพบเจอทั้ง
ความรักและเรื่องปวดหัว เมื่อเขาตกหลุมรักดาวเด่น
ของมหาวิทยาลัยอย่าง เปรีย้ ว วาทีจงึ คิดหาทางใกล้ชดิ
เปรีย้ วโดยการขอยืมจักรยานสีแดงของเธอ แต่เหตุการณ์
กลับพลิกผันจนท�ำให้เขาถูกกล่ าวหาเป็ น โจรขโมย
จักรยาน ในช่วงย�่ำแย่นี่เอง ขม เพื่อนสาวสุดเฉิ่มได้เข้า
มาช่วยเหลือวาทีให้พ้นผิด จนสุดท้ายแล้วเขาก็ได้คบ
กับเปรีย้ วจริง ๆ โดยมีสงิ่ หนึง่ ทีว่ าทียงั ไม่รกู้ ค็ อื เจ้าของ
จักรยานสีแดงที่รักคันนั้นอาจไม่ใช่เปรี้ยวก็เป็นได้
พุ ธที่ ๓ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ปีหนึ่ง…เพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผม
(โปรแกรมผลงานปฏิภาณ ปฐวีกานต์และฟิลม์ ทัศนา – ฉาย
ในระบบฟิล์ม ๓๕ มม.)
๒๕๓๖ / ก�ำกับโดย สมจริง ศรีสุภาพ / สร้างโดย บริษัท
ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๐ นาที

ต้น และ เต้ย เป็นพี่น้องที่อายุห่างกันร่วมสิบปี ในวัย
เด็กพวกเขาชอบพากันไปดูหนังในโรงหนังใกล้บ้าน
ทุกเย็น ซึ่งกลายเป็นเพียงความทรงจ�ำเดียวที่ท�ำให้ต้น
จ�ำพี่ชายได้ เพราะเต้ยนั้นเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุไปนาน
แล้ว วันหนึ่ง เมื่อต้นโตเป็นหนุ่มนักศึกษา เขาได้กลับ
ไปยังบ้านหลังเก่าและพบว่าเต้ยรออยู่ที่นั่นในสภาพที่
เป็นวิญญาณ ความผูกพันระหว่างพี่น้องต่างภพจึงได้
เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง

๒๖

เสาค�ำ ชาวนาจากภาคเหนือ ได้เมล็ดข้าวเปลือกจ�ำนวน
หนึ่งจากพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ด้วย
ความเทิดทูนและศรัทธา เขาจึงหว่านข้าวเหล่านั้นลง
ในผืนดินที่แห้งแล้ง ท่ามกลางการดูหมิ่นจากคนใน
ครอบครัว ความไร้น�้ำใจของนายทุน และธรรมชาติที่
โหดร้าย จนเมือ่ ฝนหลวงมาถึง เสาค�ำจึงกลับมายืนหยัด
ได้อีกครั้ง
เสาร์ท่ี ๖ มิถุนายน
๑๓.๐๐ น. สารวัตรหมาบ้า
(โปรแกรมผลงานสมชาย เข็มกลัด)
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล / สร้าง
โดย บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด /
ความยาว ๑๐๐ นาที

เรื่องราวของกลุ่มต�ำรวจที่ต่างทะนงในฝีมือของตน น�ำ
โดย พ.ต.ท.วสันต์ แสงพรึง สารวัตรหนุ่มเลือดร้อนที่ใช้
วิธกี ารจัดการกับคนร้ายอย่างดิบเถือ่ น พวกเขาถูกเรียก
ให้มารวมตัวกันปฏิบตั ภิ ารกิจตามล่าฆาตกรโหดทีต่ งั้ ใจ
ก่อคดีให้ต�ำรวจออกไล่ล่า โดยมีระยะเวลาเพียง ๓ วัน
ในการปิดคดีที่ไม่มีแม้แต่เงื่อนง�ำใด ๆ

๑๕.๐๐ น. อันธพาล (โปรแกรมผลงานสมชาย เข็มกลัด)
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย ก้องเกียรติ โขมศิริ / สร้างโดย บริษทั สห
มงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๔ นาที

อันดามัน เด็กหนุ่มผู้รักธรรมชาติโดยเฉพาะท้องทะเล วัน
หนึ่ง เขาได้ช่วย ฟ้าใส ซึ่งก�ำลังจะจมน�้ำด้วยการผายปอด
จนท�ำให้ทั้งคู่เกิดความรู้สึกพิเศษต่อกัน แต่ เมธินี แม่ของ
ฟ้าใสกลับคิดว่าทัง้ คูม่ อี ะไรเกินเลยกัน มากกว่าความเป็น
เพื่อน ท�ำให้ สมบัติ พ่อของอันดามันต้องเข้ามาช่วยเหลือ
ลูกชาย ความวุน่ วายต่าง ๆ จึงเกิดขึน้ จากมุมมองความรัก
ที่แตกต่างกันของคนสองวัย
๑๕.๐๐ น. เขาชื่อกานต์
(โปรแกรมฟิล์มทัศนา– ฉายในระบบฟิล์ม ๓๕ มม.)
๒๕๑๖ / ก�ำกับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย ละโว้
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๕๘ นาที

ภาพยนตร์ซึ่งสร้างจากนิยายชื่อเดียวกันของ สุวรรณี
สุ ค นธา ได้ รั บ รางวั ล จากองค์ ก ารสนธิ สั ญ ญาป้ อ งกั น
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่าเรื่องราวของ หมอ
กานต์ ผู้มีอุดมการณ์และเลือกไปท�ำงานเป็นหมอชนบท
ที่นั่นไม่ใช่แค่ต้องดูแลรักษาคนไข้ เขายังต้องรับมือกับ
เหล่าข้าราชการในท้องถิ่น ซึ่งไม่พอใจที่หมอกานต์มา
เปิดเผยเรื่องการ คอรัปชั่น ไม่นานนักการต่อสู้เชิงอุดมการณ์ก็ดุเดือดขึ้น เมื่อหมอกานต์ตั้งมั่นสู้กับระบบคอรัปชั่นนี้จนตัวตาย

จันทร์ท่ี ๘ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
แตก 4 รัก โลภ โกรธ เลว
(โปรแกรมผลงานสมชาย เข็มกลัดและปราโมทย์ แสงศร)
๒๕๔๒ / ก�ำกับโดย องอาจ สิงห์ล�ำพอง / สร้างโดย บริษทั
อาร์ เอส ฟิลม์ แอนด์ ดิสทริบวิ ชัน่ จ�ำกัด / ความยาว ๙๐ นาที

เรื่องราวของกลุ่มเพื่อนรัก เดียว น�้ำ น้อย และอิฐ วัน
หนึง่ อิฐผูห้ ายเงียบไปนาน ได้กลับมาพร้อมกับการตาม
ล่าของ บิ๊ก อดีตเพื่อนร่วมแก๊งปล้นเงิน ส่งผลให้น้อย
ถูกจับตัวไป เดียว น�้ำ และอิฐ จึงร่วมมือกันเพื่อไป
ช่วยน้อย ในคืนหฤโหดที่เปลี่ยนชีวิตหนุ่มสาวทั้งสี่ไป
ตลอดกาล
อังคารที่ ๙ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
โอปปาติก เกิดอมตะ (โปรแกรมผลงานสมชาย เข็มกลัด)
๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย ธนกร พงษ์สุวรรณ / สร้างโดย บริษัท
สหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๓ นาที

เรือ่ งราวของ โอปปาติก ซึง่ เป็นสิง่ มีชวี ติ อีกรูปแบบหนึง่
บนโลกทีใ่ ช้ชวี ติ ปะปนอยูก่ บั ผูค้ นทัว่ ไป โดยมีพลังพิเศษ
บางอย่างซึง่ มีขดี จ�ำกัดในการใช้ เรือ่ งราวเริม่ ต้นขึน้ เมือ่
ศดก โอปปาติกตนหนึ่งหวังเป็นอมตะด้วยการก�ำจัด
จิรสั ย์ โอปปาติกลึกลับ แต่เหตุการณ์กลับบานปลายจน
ดึงดูดให้โอปปาติกที่มีความสามารถแตกต่างกันหลาย
ตน ได้มาเกี่ยวข้องและปะทะกัน โดยจุดเชื่อมโยงคือ
ปราณ สาวลึกลับทีจ่ ริ สั ย์ออกตามล่าแต่กลับหลงรักเธอ
ทันทีเมื่อได้พบหน้า

๑๕.๐๐ น. Mal día para pescar
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย Álvaro Brechner / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว
๑๑๐ นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ เจคอบ อดีตนักมวยปล�้ำ ที่ได้ชื่อว่า
แข็งแกร่งที่สุดในโลก กับ ออร์ซินี่ ผู้จัดการซึ่งเรียก
ตัวเองว่า “The Prince” พวกเขาได้ออกทัวร์ไปยังเมือง
เล็ก ๆ ทางทวีปอเมริกาใต้เพือ่ จัดแสดงมวยปลำ�้ ในขณะ
ที่มาถึงเมือง ซานตา มาเรีย หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ต้อง
การเป็นสปอนเซอร์ให้เขา ได้ปิดประกาศหาคู่ต่อสู้ให้
เจคอบไปทัว่ เมือง ท�ำให้ ออร์ซนิ ี่ คิดว่างานนีจ้ ะสามารถ
พาพวกเขาไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยฝันไว้

ภาพยนตร์ที่สร้างจากนิยายของ ซัลมาน รัชดี นักเขียน
ชื่อดังแห่งอินเดีย เล่าเรื่องราวของทารก ๕๘๑ คน ที่
ก�ำเนิดในเวลาเที่ยงคืน วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๑๙๔๗ ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาแห่งการประกาศเอกราชของประเทศ
อินเดียจากอังกฤษใน ทารกเหล่านีม้ พี ลังพิเศษแตกต่าง
กันไปและหนึ่งในนั้นนี้คือ ‘ซาลีม ไซนาย’ พลังพิเศษ
ของเขาคือโทรจิตที่สามารถติดต่อกับเพื่อนร่วมเวลา
เกิดคนอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าจะอยู่ไกลสักเท่าไรก็ตาม

พฤหัสบดีท่ี ๑๘ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

อาทิตย์ท่ี ๒๑ มิถุนายน

หอบรักมาห่มป่า (โปรแกรมหนังรักษ์โลก)
๒๕๓๗ / ก�ำกับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๙ นาที

๑๓.๐๐ น. O Coronel e o Lobisomem
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย Maurício Farias / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว
๑๐๖ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ณ โรงภาพยนตร์ลิโดและสกาลา

เรือ่ งราวของ ชลิตและดนัย สองหนุม่ ทีด่ นั้ ด้นไปถึงภาค
เหนือเพื่อพิสูจน์รักแท้ที่มีต่อ ฉวีวรรณและดาหวัน
ลูกสาวของ ศิริ นักธุรกิจผู้มีอิทธิพล แต่เหตุการณ์กลับ
ตาลปัตรให้ดนัยและชลิตต้องกลายเป็นตัวการลักพา
ลูกสาวของศิริ ซ�้ำยังเกิดการสลับคู่กัน การไล่ล่าสุด
อลเวงท่ามกลางผืนป่าที่กว้างใหญ่จึงเกิดขึ้น

เสาร์ท่ี ๑๓ มิถุนายน

ศุกร์ท่ี ๑๙ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

๑๓.๐๐ น. Avatar (โปรแกรมหนังรักษ์โลก)
๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย James Cameron / สนับสนุนโดย
บริษัท แคททาลิตส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด /
ความยาว ๑๖๒ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ชอบกด Like ใช่กด Love
(โปรแกรมผลงานปฏิภาณ ปฐวีกานต์)
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย ภาคภูมิ วงษ์จินดา / สร้างโดย บริษัท
โกลเด้น เอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๐ นาที

พุ ธที่ ๑๐ – ๑๗ มิถุนายน
เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ครั้งที่ ๒

เจค อดีตนาวิกโยธินหนุ่มที่เป็นอัมพาตครึ่งตัว ถูกเรียก
มาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นภารกิจพิเศษโดยการเปลีย่ นร่างกาย
ของเขาให้กลายเป็นชาวมนุษย์ตา่ งดาวทีอ่ าศัยอยูท่ ดี่ าว
แพนดอร่า เพื่อเข้าไปสอดแนมในกลุ่มของนาวี และ
น�ำทางให้มนุษย์เข้าไปตักตวงแร่อันมีค่าของที่นั่น แต่
เวลาผ่านไป เจคกลับหลงใหลในความงามของธรรมชาติ
ที่นี่ จนต้องเลือกระหว่างภารกิจที่ได้รับมอบหมายกับ
ความรักความผูกพันที่มีต่อชาวนาวี ในสงครามที่มี
อนาคตของมนุษยชาติเป็นเดิมพัน
อาทิตย์ท่ี ๑๔ มิถุนายน
๑๓.๐๐ น. 4 Tage im Mai (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย Achim von Borries / สนับสนุนโดย
สถาบันเกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย / ความยาว ๙๕ นาที (ภาษา
เยอรมันและรัสเซีย ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ณ ประเทศเยอรมนี พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ สี่วันก่อน
ที่สงครามโลกครั้งที่สองจะสิ้นสุดลง ทุกฝ่ายต่างรู้สึก
เหนื่อยหน่ายกับการสู้รบ มีเพียง ปีเตอร์ เด็กหนุ่มวัย
๑๓ ปี ที่อยากเป็นวีรบุรุษโดยการพยายามปลุกระดม
ให้เกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างศัตรูสงคราม ได้แก่
หน่วยลาดตระเวนรัสเซียซึ่งครอบครองสถานเลี้ยงเด็ก
ก�ำพร้าริมฝั่งทะเลบอลติก และกองทัพเยอรมันซึ่งตั้ง
ค่ายรออยูบ่ ริเวณริมชายฝัง่ เพือ่ จะอพยพเข้าไปยังเดนมาร์ก

๑๕.๐๐ น. Midnight’s Children
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๕ / ก�ำกับโดย Deepa Mehta / สนับสนุนโดย โรง
ภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / ความยาว ๑๔๖ นาที (ภาษา
อังกฤษ ฮินดี และอูรดู ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ส�ำเภา เป็นหนุ่มหล่อเจ้าของรีสอร์ทหรูในเกาะสมุย
และต้องเดินทางไปมาระหว่างกรุงเทพฯ-สมุย เดือนละ
หลายครัง้ จนได้พบและหลงรัก มีน แอร์โฮสเตสสาวมือ
ใหม่ แม้จะเพียบพร้อมทุกอย่าง แต่ส�ำเภากลับไม่กล้า
บอกรักเธอ กระทั่งได้ไปเจอคลิปรับจ้างบอกรักของ
บริษทั Dr.Love ทีโ่ ด่งดังในอินเตอร์เน็ต เขาจึงรีบติดต่อ
หาบริษทั นี้ โดยหารูไ้ ม่วา่ หนึง่ ในหุน้ ส่วนของบริษทั กลับ
เป็นแฟนเก่ามาดเซอร์ของมีนเอง
เสาร์ท่ี ๒๐ มิถุนายน
๑๓.๐๐ น. สายน�้ำติดเชื้อ (โปรแกรมหนังรักษ์โลก)
๒๕๕๗ / ก�ำกับโดย นนทวัฒน์ น�ำเบญจพล / สร้างโดย ออก
ไปเดิน, Mobile Lab, สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส / ความยาว
๗๑ นาที

ภาพยนตร์สารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวท่ามกลางความ
สงบในป่ า ลึ ก ของชาวบ้ า นหมู ่ บ ้ า นคลิ ตี้ ใ นจั ง หวั ด
กาญจนบุรี ที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมาโดยตลอด โดยมี
ปลาในล�ำธารเป็นแหล่งอาหารหลัก แต่สายน�้ำที่เป็น
แหล่งท�ำมาหากินนั้นกลับปนเปื้อนด้วยแร่ตะกั่วจาก
การท�ำเหมืองแร่มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ภาพยนตร์ที่สร้างจากนวนิยายอันโด่งดังในบราซิล
เรื่องราวของ พันเอกเฟอร์ทาโด ผู้ที่ต้องการเก็บรักษา
ฟาร์มโซบราดิโน มรดกชิ้นส�ำคัญที่ได้รับจากปู่ของเขา
แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อเขาสูญเสียฟาร์มที่จ�ำนองไว้ให้กับ
โนเกรา ผูซ้ งึ่ ก�ำลังจะได้แต่งงานกับ เอสเมอรัลดินา หญิง
สาวที่เขาแอบรัก เฟอร์ทาโดจึงตัดสินใจไปที่โบสถ์เพื่อ
พิสูจน์ว่า แท้ที่จริงแล้วโนเกราคือมนุษย์หมาป่า
๑๕.๐๐ น. O Arquitecto e a Cidade Velha
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย Catarina Alves Costa / สนับสนุน
โดย สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจ�ำประเทศไทย /
ความยาว ๗๒ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีที่ติดตามการท�ำงานระหว่างปี ค.ศ.
๒๐๐๐-๒๐๐๓ ของ อัลวารู ซีซา วีไอรา สถาปนิกชาว
โปรตุเกสผู้เคยโด่งดังจากการฟื้นฟูเมืองลิสบอนหลัง
จากถูกท�ำลายด้วยเพลิงไหม้ คราวนีเ้ ขาได้รบั การว่าจ้าง
โดยรั ฐ บาลประเทศเคปเวิ ร ์ ด ให้ ฟ ื ้ น ฟู ม รดกทาง
สถาปัตยกรรมของเมืองโบราณซีดาเด เมืองศูนย์กลาง
ประวัติศาสตร์ที่ถูกพบโดยชาวโปรตุเกส เมื่อปี ค.ศ.
๑๔๖๒ โดยจุดประสงค์เพื่อยื่นขอให้เป็นแหล่งมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโก
จันทร์ท่ี ๒๒ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
อุกาฟ้าเหลือง (โปรแกรมหนังรักษ์โลก)
๒๕๒๓ / ก�ำกับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย
บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด / ความยาว
๑๓๕ นาที

เรื่องราวของ เฒ่าหลัก ชาวประมงผู้เชี่ยวชาญในทุก
ซอกทุ ก มุ ม ของทะเล และใช้ วิ ธี ว างลอบดั ก ปลาที่
ตกทอดกันมานานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ แต่วิถีแบบ
ดั้ ง เดิ ม ของเฒ่ า หลั ก ก�ำลั ง จะถู ก คุ ก คามโดยการใช้
อวนลากและการระเบิดปลา ซึง่ ท�ำความเสียหายให้แก่
ท้องทะเลอย่างใหญ่หลวง

๒๗

อังคารที่ ๒๓ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

อาทิตย์ท่ี ๒๘ มิถุนายน

ผีสามบาท (โปรแกรมผลงานปราโมทย์ แสงศร)
๒๕๔๔ / ก�ำกับโดย พิสุทธิ์ แพร่แสงเอี่ยม และออกไซด์
แปง ชุน / สร้างโดย บริษทั อาร์ เอส ฟิลม์ แอนด์ ดิสทริบวิ ชัน่
จ�ำกัด และบริษทั อาวอง จ�ำกัด / ความยาว ๑๓๐ นาที

๑๓.๐๐ น. The Rainbow Seeker
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๙ / ก�ำกับโดย Yoji Yamada / สนับสนุนโดย มูลนิธญิ ปี่ นุ่
ความยาว ๑๒๐ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ทเี่ ล่าเรือ่ งราวสยองขวัญซึง่ เกีย่ วพันกับหญิง
สาวสามคน แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ “ท่อนแขนนางร�ำ”
ซึ่งดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นของนักเขียนชั้นครู มนัส
จรรยงค์ “น�้ำมันพราย” เรื่องราวของหญิงสาวที่ได้รับ
การแนะน�ำให้ใช้น�้ำมันพรายเพื่อให้ชายหนุ่มหลงใหล
และ “จองเวร” เรือ่ งของต�ำรวจหนุม่ ทีต่ อ้ งสืบหาสาเหตุ
ที่แท้จริงของคดีฆ่าตัวตายของหญิงสาวรายหนึ่ง

ศุกร์ท่ี ๒๖ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิก
กับ ม.ล.วราภา เกษมศรี

ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์
คลาสสิกของโลก

พุ ธที่ ๒๔ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เสาร์ท่ี ๒๗ มิถุนายน

ตะเคียน (โปรแกรมหนังรักษ์โลก)
๒๕๔๖ / ก�ำกับโดย เฉลิม วงศ์พิมพ์ / สร้างโดย บริษัท
สหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด / ความยาว ๙๙ นาที

๑๓.๐๐ น. บุญชู 7 รักเธอคนเดียวตลอดกาลใคร
อย่าแตะ (โปรแกรมหนังรักษ์โลก)
๒๕๓๖ / ก�ำกับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๑๑๕ นาที

เมื่อเขื่อนที่สร้างไว้เกิดท�ำให้น�้ำท่วมหมู่บ้าน ก�ำนัน
วิทยาจึงต้องรีบตัดต้นไม้ที่ได้รับสัมปทานให้เสร็จก่อน
ที่น�้ำจะท่วมหมดจนสูญเสียเงินมหาศาล เขาตัดต้นไม้
ทุกชนิดทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีไ่ ม่เว้นแม้ตน้ ตะเคียนยักษ์ทนี่ า่ กลัว
เป็นผลให้เรื่องราวอันน่ากลัวได้เกิดขึ้นกับคนรอบข้าง
ไม่เว้นแม้แต่ พร ลูกสาวของเขาทีต่ อ้ งกลายเป็นเจ้าหญิง
นิทราโดยไม่ทราบสาเหตุ
พฤหัสบดีท่ี ๒๕ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ศพเด็ก 2002 (โปรแกรมผลงานสมชาย เข็มกลัด)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย พจน์ อานนท์ / สร้างโดย บริษัท
พระนครฟิลม์ จ�ำกัด / ความยาว ๙๓ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากข่าวหน้าหนึ่งอันโด่งดัง
เกี่ ย วกั บ ศพเด็ ก ทารกจากการท�ำแท้ ง เถื่ อ นจ�ำนวน
มหาศาลที่ถูกค้นพบในวัดแห่งหนึ่ง เล่าเรื่องผ่านชีวิต
ครอบครัวของ ตรัย นักข่าวสายอาชญากรรม และ พิม
อาจารย์ประจ�ำโรงเรียนมัธยม วันหนึ่ง นักเรียนที่พิม
เป็นอาจารย์ประจ�ำชั้นเกิดตั้งท้องขึ้นมาจนพิมต้อง
เข้าไปช่วยเหลือ ส่งผลให้พวกเขาต้องพบเจอเรื่องราว
อันน่าสะพรึงกลัวจากความอาฆาตของวิญญาณเด็ก
นับพัน

เรือ่ งราวของ บุญชู และผองเพือ่ นทีต่ อ้ งช่วยกันรณรงค์
และขอความร่วมมือจากเหล่าพ่อค้าและแม่ค้า ไม่ให้
สร้างความสกปรกให้แม่น�้ำ เพื่อก�ำจัดน�้ำเน่าเสียใน
คลองให้เป็นน�้ำสะอาด อันเป็นเงื่อนไขที่ มานี ยื่น
ค�ำขาดให้บญ
ุ ชูตอ้ งท�ำให้ส�ำเร็จ หากหวังจะแต่งงานกับ
โมลี น้องสาวคนสวยของเธอ
๑๕.๐๐ น. บุญชู จะอยู่ในใจเสมอ
(โปรแกรมหนังรักษ์โลก)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย เกียรติ กิจเจริญ / สร้างโดย บริษัท ไฟว์
สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / ความยาว ๑๐๔ นาที

บทสรุปจบของภาพยนตร์ไทยชื่อดัง “บุญชู” ที่เล่า
เรื่องราวของ บุญชู และผองเพื่อนก๊วนสนิท ที่เดินทาง
ขึ้ น มาเยี่ ย ม บุ ญ โชค บุ ต รชายที่ ก�ำลั งร�่ ำ เรี ย นอยู ่ ที่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แต่เมื่อรู้ว่าบุญโชคก�ำลังหลง
ป่า พวกเขาจึง เข้าไปช่วยเหลือ และทั้งหมดต้องไป
พัวพันกับแก๊งค้าไม้เถื่อนอย่างไม่ทันรู้ตัว

เรื่องราวของ เรียว ชายหนุ่มผู้ซึ่งพลาดการสอบเข้า
ท�ำงานทีบ่ ริษทั และได้ตดั สินใจออกจากบ้านในโตเกียว
หลังจากทะเลาะกับพ่อ ท�ำให้เขาจับพลัดจับผลูได้งาน
ทีโ่ รงหนังเล็ก ๆ แห่งหนึง่ ในเมืองโทะกุชมิ ะ ซึง่ มี คัตสึโอะ
เป็นเจ้าของ และเป็นผู้อุทิศตนเพื่อที่สร้างความสุขให้
กับผู้คนในเมืองเล็ก ๆ แห่งนี้
๑๕.๐๐ น. โปรแกรมพิเศษ

ดูหนังกับโดม พบกับภาพยนตร์
จากการคัดสรรของ โดม สุขวงศ์
ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ และร่วม
สนทนาหลังชมภาพยนตร์
จันทร์ท่ี ๒๙ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

สายล่อฟ้า (โปรแกรมผลงานสมชาย เข็มกลัด)
๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย ยุทธเลิศ สิปปภาค / สร้างโดย บริษัท
จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ำกัด / ความยาว ๙๓ นาที

ตุ่นและเต่า เป็นเพื่อนซี้ประจ�ำหาดพัทยา โดยตุ่นเป็น
เซียนพระที่ได้มรดกกิจการมาจากพ่อ ขณะที่เต่าเป็น
เซียนบอลทีค่ ลัง่ ไคล้เพลง “สายล่อฟ้า” ของอัสนี-วสันต์
ศิลปินชื่อดัง คืนหนึ่ง ตุ่นเกิดตกหลุมรัก นก หญิงสาว
ในร้านคาราโอเกะ ที่เต่าเป็นคนเช่าเธอมาเพื่อเอาใจ
เพื่อน หลังค�่ำคืนแห่งความทรงจ�ำ นกได้หายไป ปล่อย
ให้ตุ่นหลงรักเธออย่างหัวปักหัวป�ำ และตัดสินใจไปขอ
เธอคืนกลับมาจาก ก�ำนันหมู มาเฟียใหญ่ของพัทยา เกิด
เป็นเรื่องวุ่นวายที่สองเพื่อนซี้ต้องเผชิญ
อังคารที่ ๓๐ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
กึ๋ยทู สยึมกึ๋ย 2 (โปรแกรมผลงานปราโมทย์ แสงศร)
๒๕๓๘ / ก�ำกับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล / สร้างโดย บริษัท ไท
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ�ำกัด / ความยาว ๙๕ นาที

เมื่ อ อสู ร ร้ า ยอย่ า งผี เ ถรถู ก ปลดปล่ อ ยให้ อ อกมา
อาละวาด คะน้าและล�ำเภาจึงต้องข้ามกาลเวลาไปยัง
โลกอนาคตเพื่อต้องการค้นหาผู้กล้าให้เจอก่อนคืน
พระจันทร์เต็มดวง เพื่อไม่ให้ผีเถรใช้ผู้กล้าเป็นเครื่อง
สังเวยในการคืนชีพ

