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จากภาพยนตร์

 หลังจากเคยขึ้นปกกล้องถ่ายภาพยนตร์ชุด “เบญจภาคี” ไปแล้วใน 

จดหมายข่าวฯ ฉบับที่ ๒๒ มาถึงฉบับนี้เป็นคิวของประดิษฐกรรมภาพยนตร์ที่อาจ 

เรยีกได้ว่าเป็นต้นกำาเนดิของกล้องถ่ายภาพยนตร์ชดุดังกล่าว น่ันคอื ซเีนมาโตกราฟ  

ซึ่งเป็นทั้งกล้องถ่ายและเครื่องฉายภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดรุ่นหนึ่งของโลก โดยหอ- 

ภาพยนตร์ได้ให้ช่างไทยจำาลองแบบขึ้นมาจนสามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับของจริง  

เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่มีคุณค่าสำาหรับการศึกษา 

ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก ซึ่งท่านสามารถอ่านเรื่องราวความเป็นมาของ 

ประดิษฐกรรมชิ้นใหม่ของหอภาพยนตร์นี้ได้ภายในเล่ม

 เมื่อเดือนตุลาคมเวียนมาถึง ย่อมชวนให้แฟนหนังไทยหลายคนระลึกถึง 

การจากไปอย่างกะทันหนัของ มิตร ชยับัญชา ท่ีเกิดขึน้ในเดือนน้ีเมือ่ ๔๕ ปีก่อน อัน 

เป็นตำานานแห่งโศกนาฏกรรมและจดุเปลีย่นสำาคญัในหน้าประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์ 

ไทย จดหมายข่าวฉบับนี้จึงได้นำาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเอกผู้ล่วงลับผู้นี้มาให้ 

ท่านได้อ่านเพื่อเป็นการศึกษา รวมถึงกำาหนดการกิจกรรมรำาลึกมิตร ชัยบัญชา ที่จะ 

เกิดขึ้นเช่นเดียวกับกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ที่เวียนมาถึงอย่างมากมายในเดือนตุลาคม

 และในช่วงทีก่ำาลงัปิดเล่มจดหมายข่าวฉบบันี ้หอภาพยนตร์กไ็ด้รับทราบ 

ข่าวการจากไปบุคคลในวงการภาพยนตร์ร่วมยุคเดียวกับมิตร ชัยบัญชา นั่นคือ 

ฉลวย ศรรีตันา ผูก้ำากบัอาวโุสคนสำาคญัของวงการภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ไทย  

ผูม้บีทบาทมายาวนานกว่า ๕๐ ปี โดยในโปรแกรมฉายภาพยนตร์วนัเสาร์ที ่๓ ตลุาคม  

หอภาพยนตร์ได้นำาภาพยนตร์ท่ีท่านกำากับมติร ชยับญัชา เรือ่ง สามเกลอเจอล่องหน  

(๒๕๐๙) และ พรายพศิวาส (๒๕๑๑) มาจัดฉายให้ชมเพือ่เป็นการระลกึถงึและแสดง 

ความเคารพต่อผลงานของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองที่ได้เคยสร้างร่วมกันไว้ให้แก่วงการ 

ภาพยนตร์ไทย และขออุทิศพื้นที่ตรงนี้ เพื่อแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ 

คุณฉลวย ศรีรัตนา มา ณ โอกาสนี้ด้วย



ช่างไทยผู้จ�าลอง “ซีเนมาโตกราฟ” 
ประดิษฐกรรมแห่งการก�าเนิดภาพยนตร์โลก

	 เช่นเดียวกับเด็กต่างจังหวัดหลายคน	 เมื่อประมาณ	 
๓๐	ปีก่อน	ศุภชัย วอทอง	หรือ ช่างเต๋อ	ช่างกลึงหนุ่มใหญ่ 
วัย	๔๒	ปี	ผู้มีพื้นเพอยู่ที่จังหวัดยโสธร	ก็เคยมีความทรงจ�า 
ที่ผูกพันกับหนังกลางแปลงซึ่งเป็นสีสันในยามค�่าคืน		

 เพียงแต่ความผูกพันที่แตกต่างออกไปจากเด็กคนอื่น เพราะใน 

ขณะที่เพื่อน ๆ กำาลังต่ืนตาต่ืนใจกับภาพที่ปรากฏบนจอ ความสนใจของเขา 

กลับตกอยู่ที่เครื่องฉายหนัง หลงใหลใฝ่ฝันจนเก็บเอามาทำาเล่นเองที่บ้าน 

 “อย่างเด็ก ๆ นี่ ผมชอบดูหนังนะ แต่ก่อนจะเป็นหนังกลางแปลง  

แต่เวลาไปดู ผมชอบดูเครื่องฉายมากกว่า (หัวเราะ) เวลาหนังขาดแต่ละที 

ช่างฉายหนังเขาก็จะตัดฟิล์มที่เสียทิ้ง พวกเราก็แย่งกันตามประสาเด็ก ๆ  แล้ว 

กลับมาท�าเครื่องฉายเล่นเองอยู่บ้าน ท�าแบบเด็ก ๆ โดยใช้ไม้ตะเกียบสองอัน 

เสยีบเข้ากบักล่องกระดาษด้านข้างให้ทะลอุกีฝ่ัง จดัให้อยูข้่างบนตวั ข้างล่างตัว  

ห่างกันประมาณสามนิ้ว แล้วก็เอาฟิล์มที่แย่งมาได้มาพันเข้ากับไม้ตะเกียบ 

ตัวบน ท�าเป็นที่ส�าหรับใช้ม้วนฟิล์ม เสร็จแล้วก็เอาปลายอีกด้านของฟิล์ม มา 

พนัเข้ากบัไม้ตะเกยีบตวัล่าง เพือ่ใช้หมนุเลือ่นเฟรม สดุท้ายกเ็จาะช่องด้านหน้า 

และด้านหลังของฟิล์ม ด้านหลังส�าหรบัใช้ไฟฉายส่องผ่านฟิล์มทะลุช่องด้านหน้า 

ให้เกิดภาพไปยังจอหนัง ซึ่งท�าจากผ้าเช็ดหน้า แต่ก่อนผ้าเช็ดหน้าสีขาวจะมี 

กรอบคล้าย ๆ กับจอหนัง ก็เอาไปขึงแล้วเอาไฟฉายส่องฟิล์มเล่นกัน”

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู 

ศุภชัย วอทอง

ภาพวาดแสดงการฉายหนังด้วยเครื่องซีเนมาโตกราฟเมื่อร้อยกว่าปีก่อน 

๑



 แต่เพราะการฉายหนังประสาเด็กนั้นเกิดมาจากความรักในเรื่อง

เครื่องยนต์กลไกเป็นที่ตั้ง เขาจึงไม่ได้คิดฝันจะมาทำางานเป็นพนักงานฉายหรือ 

อยู่ในวงการภาพยนตร์ ช่างเต๋อเตบิโตข้ึนด้วยปณิธานอนัแรงกล้าว่าจะเป็นช่าง 

มาตั้งแต่เด็ก ด้วยรักและชื่นชอบในงานช่างยนต์ แต่ภายหลังจากเรียนจบชั้น  

ม.๓ พี่ชายซึ่งเป็นช่างกลึง ได้ชักชวนให้เขามาฝึกงานอยู่ในโรงกลึงที่กรุงเทพฯ  

เขาจึงต้องเบนเข็มจากความฝันในการเป็นช่างยนต์กลายเป็นช่างกลึงมานับ

ตั้งแต่นั้น 

 กระทัง่วนัหนึง่ เมือ่ประมาณ ๔-๕ ปีก่อน หลงัจากทีเ่ขาได้ขยบัขยาย 

ออกมาเปิดโรงกลงึของตนเองบรเิวณถนนพทุธมณฑลสาย ๔  ช่างเต๋อได้บงัเอญิ 

รับงานดดัแกนล้อฟิล์มของหอภาพยนตร์ ซึง่กลายเป็นจดุเริม่ต้นให้เขาได้เข้ามา 

ผูกพันกับเรื่องภาพยนตร์อีกครั้ง ด้วยการมีโอกาสทำางานด้านช่างให้หอ 

ภาพยนตร์อยู่เป็นระยะ จนเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดม  

สุขวงศ์ ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ ได้เสนอภารกิจใหญ่ให้แก่เขา นั่นคือการ 

จำาลอง ซีเนมาโตกราฟ (Cinematograph) ประดษิฐกรรมทีม่คีวามสำาคญัทีส่ดุ 

ชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก และกลายเป็นของลำ้าค่าอันหาได้ยาก 

ยิ่งแล้วในปัจจุบัน ภายใต้เงื่อนไขเพียงข้อเดียวว่า ต้องจำาลองทุกอย่างไว้ให้

เหมือนของดั้งเดิมทุกประการ !

 “คุณโดมเขาก็เอารูปมาให้ผมดูว่า ช่างเต๋อ ผมอยากได้แบบนี้ ท�าได้ 

ไหม ผมก็ว่ามันน่าสนใจ ก็เลยลองไปขอศึกษาดูก่อน ว่ามันมีความเป็นไปได้ 

แค่ไหน เสร็จแล้วก็เริ่มหาข้อมูลกัน ซึ่งข้อมูลเรามีน้อย ผมไม่มีข้อมูลอะไรเลย  

ก็มีคุณโดมเขาถ่ายเอกสารมาให้บ้าง แล้วก็ส่งเมลมาบ้าง ส่งเป็นคลิปยูทูบมา

บ้าง” 

 “ผมกอ็ยากท�านะ คือว่ามนัมกีลไกเยอะ เราชอบเรือ่งพวกนีอ้ยูแ่ล้ว  

แต่ว่ากไ็ม่รับปากแกทนัท ีเพราะกห็วัน่อยูว่่ามนัอาจจะไม่ส�าเรจ็กไ็ด้ อะไหล่ทกุ 

ชิ้นมันไม่มีขาย คอนเซ็ปต์ของมันก็คือ เน้นอะไหล่ทุกชิ้นให้เหมือนตัวต้นแบบ 

ช่างไทยผู้จำ�ลอง

“ซีเนมาโตกราฟ”

มากที่สุด น็อตแต่ละตัว สกรูแต่ละตัว ต้องมีรูปทรงที่โบราณ อย่างทุกวันนี้ 

เราจะไปหาสกรูรูปทรงเก่า ๆ แค่หนึ่งตัวนี่ก็ไม่มีแล้ว อย่างตัวเกี่ยวบานประตู 

ซเีนมาโตกราฟนีก่ต้็องท�าขึน้เอง ท�าขึน้ใหม่หมดเลย ทกุชิน้จะไม่มขีายตามท้อง 

ตลาด”

 หลังจากใช้เวลาศึกษาข้อมูลอยู่ประมาณ ๒ เดือน ทั้งค้นหาข้อมูล 

ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ เพิ่มเติม รวมถึงต้องหาคนช่วยแปลข้อมูลซึ่งส่วนมากเป็น 

ภาษาฝรัง่เศส เดือนเมษายน เขาเริม่สะกดรอยบรรพชนนกัประดษิฐ์ภาพยนตร์ 

เมื่อร้อยกว่าปีก่อน ด้วยการลองร่างแบบข้ึนเพื่อหาขนาดของเคร่ืองและกลไก 

ต่าง ๆ บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขาฝึกหัดเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อภาพในหัว 

เริม่ออกมาเป็นรปูเป็นร่าง ย่างเข้าสูเ่ดอืนพฤษภาคม เขาจงึตดัสนิใจตกปากรบั

ทำาภารกิจที่อาจเรียกได้ว่ายากที่สุดชิ้นหนึ่งในชีวิต

 ย้อนกลับไปที่ซีเนมาโตกราฟ ประดิษฐกรรมชิ้นนี้ได้รับการคิดค้น 

ขึ้นโดย ออกุสต์และหลุยส์ ลูมิแอร์ สองพี่น้องลูกชายเจ้าของโรงงานอุปกรณ ์

ถ่ายภาพนิง่แห่งเมอืงลยีง ประเทศฝรัง่เศส ในยคุทีภ่าพยนตร์โลกยงัไม่ถอืกำาเนดิ 

ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีความพิเศษกว่าประดิษฐกรรมภาพยนตร์ของ 

นักประดิษฐ์รายอื่น ๆ  ตรงที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด  ใช้งานได้สะดวกหลากหลาย  

เนือ่งจากสามารถเป็นทัง้กล้องถ่าย เครือ่งพมิพ์ และเครือ่งฉายได้ในตัวเดียวกัน

 ซีเนมาโตกราฟได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก เมื่อ 

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ค.ศ. ๑๘๙๕ ณ ห้อง Salon Indien ใต้ถุนร้านกาแฟ  

Grand Café ภายในโรงแรม Scribe แห่งกรุงปารีส ด้วยการฉายภาพยนตร์ 

เก็บค่าเข้าชมจากสาธารณชน ซึ่งต่อมาได้รับการยอมรับในทางสากลว่าเป็น  

“วันกำาเนิดภาพยนตร์โลก” ผลงานของพี่น้องลูมิแอร์จึงมีความสำาคัญยิ่ง 

ในฐานะเป็นสิ่งประดิษฐ์ซึ่ง “ให้กำาเนิดภาพยนตร์” รวมทั้งเมื่อพวกเขาได้ 

ส่งพนักงานนำาซีเนมาโตกราฟจาริกออกไปเผยแผ่ฉายภาพยนตร์ตามเมือง 

ใหญ่ ๆ ทั่วโลกในเวลาต่อมา ประดิษฐกรรมรูปทรงจัตุรัสนี้ก็ได้กลายไปเป็น 

จุดเริ่มต้นการกำาเนิดภาพยนตร์ในประเทศต่าง ๆ ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศ 

ไทย 

 การได้มาจำาลองแบบซีเนมาโตกราฟจึงคล้ายเป็นการสานฝันใน 

วัยเด็กของช่างเต๋อให้เป็นจริง จากที่เคยทำาแต่เครื่องฉายหนังเด็กเล่น มา 

วนันี ้เขากำาลงัจะได้ทำาเครือ่งฉายหนงัทีค่วามหมายพเิศษไปกว่าเคร่ืองฉายหนงั 

ใด ๆ ในโลกนี้  เมื่อต้องเริ่มลงมือทำา ช่างเต๋อพบว่าปัญหาใหญ่ในการจำาลอง 

ประดิษฐกรรมชิน้นีค้อืเรือ่งของขนาด  เพราะตัวอย่างแบบต่าง ๆ  ทีเ่ขาค้นข้อมลู 

ได้มานั้นต่างมีขนาดและสัดส่วนไม่เท่ากัน เนื่องจากซีเนมาโตกราฟของพ่ีน้อง 

ลูมิแอร์นั้น แม้จะมีอายุอยู่แค่ประมาณ ๑๐ ปี แต่ก็มีการผลิตออกมาหลายรุ่น 

ออกุสต์และหลุยส์ ลูมิแอร์ 
ซีเนมาโตกราฟของจริงจัดแสดงอยู่ที่
สถาบันลูมิแอร์ ประเทศฝรั่งเศส

๒



สุดท้าย เขาจึงยึดเอาขนาดของฟิล์มภาพยนตร์ซึ่งกว้าง ๓๕ มม. เป็นหลักในการ 

วางสัดส่วนกลไก  

 แต่ความยากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นการที่ต้องจำาลองทุกอย่างออกมา 

ตามแบบต้นฉบับ ซ่ึงไม่อนุญาตให้เขานำาความรู้ด้านช่างมาประยุกต์เครื่องมือ 

ชิ้นนี้ทำางานง่ายขึ้นได้เลย เพราะจะผิดไปจากกลไกดั้งเดิม บางครั้งเขาจึงต้องเข้า 

ไปสำารวจกล้องถ่ายหรือเครื่องฉายภาพยนตร์โบราณที่มีจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ 

ภาพยนตร์ไทย เพื่อศึกษาแนวทางกลไกการทำางานของประดิษฐกรรมด้าน

ภาพยนตร์เหล่านี้ที่เขาไม่เคยรู้มาก่อน ในขณะที่อะไหล่ต่าง ๆ นั้น ก็ต้องผลิตขึ้น

มาเองใหม่เกือบทั้งหมด 

 หลังจากลองผิดลองถูกอยู่นานกว่า ๗ เดือน ปลายปี ๒๕๕๗ ซีมา- 

โตกราฟฝีมือคนไทยชิ้นแรกจึงแล้วเสร็จ ท่ามกลางข้อบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ โดย

เฉพาะงานไม้ที่เป็นส่วนประกอบภายนอกและเป็นงานที่เขาไม่ถนัด ซึ่งถือเป็นบท

เรียนให้ได้นำามาพัฒนาสำาหรับการประดิษฐ์งานชิ้นต่อไป 

 “ตัวนี้ผมไปให้ช่างไม้เขาท�าให้ แต่การเข้าไม้มันก็ไม่อยู่ในคอนเซ็ปต ์

ของคุณโดม ของคุณโดมนี่ต้องการเข้าไม้แบบโบราณ โดยไม่ต้องใช้ตะปู เป็นลิ่ม  

แต่ว่าตัวนี้ด้วยความที่ว่าเรามีข้อมูลเกี่ยวกับงานไม้น้อย ก็เลยให้ช่างไม้ที่รู ้จัก 

เขาท�าให้ ก็ยังไม่ถูกใจเรื่องรอยต่อ ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมเลยมาศึกษา เปิดดู 

ในเน็ต เสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าไม้ จนไปเจอเว็บหนึ่งของเมืองนอก เขาจะ 

มีเครื่องมือส�าหรับเข้ามุม ผมก็เลยสร้างเครื่องมือเข้าไม้นั้นขึ้นมา เพื่อจะได้ทดลอง 

วิธีการเข้าไม้ ถ้าพัฒนาตัวต่อไปนี่ผมน่าจะสามารถเข้าไม้เองได้แล้ว  และไม้คงจะ 

เปลี่ยนไปใช้ไม้นอก พวกไม้วอลนัทให้สมเป็นของต่างประเทศ แต่ตัวแรกยังเป็นไม้

สักอยู่”

 “ตัวแรกเริ่มท�าจริง ๆ จัง ๆ เลยก็เดือนพฤษภา เสร็จธันวา ใช้งานได้ 

เลย ถ้าจะท�าตัวที่สองเราก็จะรู้เทคนิคแล้ว แต่ก็ยังต้องพัฒนา อย่างตัวแรกกลไกที่ 

เราออกแบบมา พอมาประกอบรวมกันแล้วมันค่อนข้างจะใหญ่  ตัวที่สองจะต้อง

ลดขนาดพวกกลไกให้เล็กลง ท�าเฟืองมาก็ต้องลองใส่เฟืองว่ามันขบกันดีไหม”

 ช่างเต๋อบอกว่าการที่ได้มาจำาลองเครื่องซีเนมาโตกราฟในครั้งนี้ ทำาให้ 

เขาอดทึ่งกับภูมิปัญญาของงานช่างในสมัยก่อนไม่ได้ โดยเฉพาะส่วนที่ช่วยให้ฟิล์ม

สามารถเลือ่นไปข้างหน้าได้อย่างสะดวก หรอืทีเ่รยีกว่า“กวกัฟิล์ม” เพราะเป็นงาน

ต้องอาศัยความสัมพันธ์ในการทำางานของกลไกหลายส่วน และต้องผ่านการ 

คำานวณมาอย่างแม่นยำา ชนิดที่พลาดไม่ได้แม้แต่มิลลิเมตรเดียว ซึ่งในแง่มุมทาง 

ประวัติศาสตร์ กวักฟิล์มนี้เองที่เป็นเคล็ดลับสำาคัญในความสำาเร็จอันงดงามของ 

พี่น้องลูมิแอร์ เมื่อหลุยส์ ลูมิแอร์ ได้ดัดแปลงกลไกของจักรเย็บผ้า ให้กลายมา 

เป็นกวักฟิล์มในซีเนมาโตกราฟ จนสามารถใช้งานได้อย่างดี หลังจากล้มเหลวมา

การที่ได้มาจ�าลองเครื่องซีเนมาโตกราฟในครั้งนี้	 
ท�าให้เขาอดทึ่งกับภูมิปัญญาของงานช่าง
ในสมัยก่อนไม่ได้	โดยเฉพาะส่วนที่ช่วยให้ฟิล์ม
สามารถเลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างสะดวก

หรือที่เรียกว่า	“กวักฟิล์ม”
เพราะเป็นงานต้องอาศัยความสัมพันธ์ในการท�างาน

ของกลไกหลายส่วน
และต้องผ่านการค�านวณมาอย่างแม่นย�า
ชนิดที่พลาดไม่ได้แม้แต่มิลลิเมตรเดียว

แล้วหลายชิ้นก่อนหน้านี้ 

 แบบจำาลองซเีนมาโตกราฟตวัแรกนี ้ จงึเปรยีบเสมอืนบทพิสูจน์ 

ภมูปัิญญาและความเพยีรของนกัประดษิฐ์ภาพยนตร์ในยคุบกุเบกิภาพยนตร์ 

โลก รวมทั้งเป็นตัวแทนแห่งความอุตสาหะ ความสามารถ และความใฝ่รู ้

ของช่างไทย  ปัจจบุนั หอภาพยนตร์ ได้นำามาจดัแสดงและจดัฉายภาพยนตร์ 

ให้ชมจริง ณ นิทรรศการ Grand Café & Salon Indien ภายในเมืองมายา 

 สำาหรับช่างเต๋อ ภารกิจชิ้นต่อไปคือการพัฒนาแบบจำาลอง 

ซีเนมาโตกราฟฉบับสมบูรณ์ ที่ต้องต่อยอดจากตัวแรกให้มีรูปแบบและ 

สามารถทำางานได้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุด และที่ท้าทายยิ่งไปกว่านั้น  

คือการจำาลอง คิเนโตสโคป (Kinetoscope) ตู้ฉายภาพยนตร์แบบถำ้ามอง 

ของ โทมสั อลัวา เอดสินั  ซึง่ถอืเป็นประดษิฐกรรมด้านภาพยนตร์ทีม่ขีนาด 

ใหญ่กว่าและถือกำาเนิดขึ้นมาก่อนซีเนมาโตกราฟของพี่น้องลูมิแอร์ 

ซีเนมาโตกราฟของจริงจัดแสดงอยู่ที่
สถาบันลูมิแอร์ ประเทศฝรั่งเศส

เครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้นมา
เพื่อทดลองเข้าไม้แบบโบราณโดยเฉพาะ

 ขณะกำาลังทดลองเข้าไม้
กล้องซีเนมาโตกราฟด้วยตนเอง

๓



กิจกรรมเดือนกรกฎาคม 

กิจกรรม

๑๘ กรกฎาคม

หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 

เรื่อง “การชุบชีวิตโรงภาพยนตร์เก่า” โดยมี ดร.  

รังสิมา กุลพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการมรดก 

ทางสถาปัตยกรรม และ Philip Jablon เจ้าของ 

โครงการ The Southeast Asia Movie Theater  

ร่วมพูดคุยถึงการจัดการบูรณะโรงภาพยนตร์เก่าใน 

หลาย ๆ แห่ง รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะผลักดัน 

โครงการบูรณะโรงภาพยนตร์เก ่าให ้เกิดขึ้นใน

ประเทศไทย ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน 

๓ กรกฎาคม  สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ 

๑๐ กรกฎาคม แผนกวิชาศิลปกรรม วิทยาลัย

อาชีวศึกษาลพบุรี 

๒๑ กรกฎาคม กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

“สร้างสรรค์เครือข่ายสู่เป้าหมายเดียวกัน” สำานัก- 

งานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) 

๒๕ กรกฎาคม สาขาวชิานเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ราชภัฏภูเก็ต 

๒๙ กรกฎาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

๑๔ และ ๒๘ กรกฎาคม สถาบันกัลยาณ์ราช

นครินทร์ กรมสุขภาพจิต

หอภาพยนตร์ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ ทีเค 

ปาร์ค จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง รวมพลคนลูกทุ่งเงิน

ล้าน (๒๕๕๖) ในวนัที ่๒๖ กรกฎาคม และภาพยนตร์

เรื่อง ค่าน�้านม (๒๕๕๕) ในวันที่ ๙ สิงหาคม ณ ห้อง 

มินิเธียเตอร์ ๑ อุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค

๒๔ กรกฎาคม

หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมเปิดตัวเมืองมายา  

ภายใต้ชื่องาน “สนธยามายา” ซึ่งเป็นการเปิด 

นิทรรศการกลางแจ้งที่จำาลองสถานที่สำาคัญใน 

ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในรูปแบบฉากถ่ายหนัง 

อาทิ ร้านกาแฟกร็องด์คาเฟ่ สถานที่จำาลองการ 

ฉายหนังครั้งแรกของโลก ณ กรุงปารีส ประเทศ 

ฝรั่งเศส, ร้านถำ้ามอง คิเนโตสโคป ประดิษฐกรรม 

ภาพยนตร ์ของเอดิสัน นักประดิษฐ ์ชื่อดังแห ่ง 

อเมริกา, โรงหนังตังค ์แดง นิเกิลโลเดียน โรง 

ภาพยนตร์ถาวรโรงแรกของโลก  ต่อด้วยกิจกรรม 

พิเศษในช่วงคำ่ากับการแสดงนาฏศิลป์บูโต ชุด บูโต- 

โมโนลิธ นำาแสดงโดย กิตติพร อุดมรัตนกูลชัย และ

กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจาก 

ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก 

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๕ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์ เร่ือง ฝนเหนือ 

(๒๕๑๓) ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ ร่วมเกื้อ 

๑๐ กรกฎาคม จัดฉายภาพยนตร์ เร่ือง ยอดแก่น 

(๒๕๑๑) ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุอำาเภอนครชัยศรี 

๑๓ กรกฎาคม จัดฉายภาพยนตร์ เรื่อง บ้านทราย

ทอง (๒๕๒๓) ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำาบลลำาพญา 

บางเลน 

๑๔ กรกฎาคม จัดฉายภาพยนตร์ เร่ือง พันท้าย

นรสิงห์ (๒๔๙๓) ให้แก่ผู ้ สูงอายุตำาบลยายชา 

สามพราน 

๑๕ กรกฎาคม จัดฉายภาพยนตร์เร่ือง เรือนแพ 

(๒๕๐๔) ให้แก่ชมรมผูส้งูอายชุมุชนบ้านจดัสรรสกลุ

ทิพย์ 

๑๖ กรกฎาคม จัดฉายภาพยนตร์เร่ือง หลวงตา 

(๒๕๒๓) ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลบางเลน 

๒๑ กรกฎาคม จัดฉายภาพยนตร์เร่ือง พันท้าย

นรสิงห์ (๒๔๙๓) ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำาบลงิ้ว

ราย 

๒๓ กรกฎาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูก

ทุ่ง (๒๕๑๓) ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำาบลพะเนียด  

๑๕ สิงหาคม 

หอภาพยนตร ์ 

(องค์การมหาชน) นำา 

เงินที่ได้รับจากการต้ัง 

กล่องรับบริจาค และ 

จากการจำาหน่ายบัตร

เข้าชมภาพยนตร์เงียบเรื่อง The Epic of Everest  

ในเทศกาลภาพยนตร์เงยีบ ครัง้ที ่๒ จำานวน ๗๘,๖๒๐  

บาท มอบให้แก่ สมาคมคนเนปาลโพ้นทะเล ประจำา 

ประเทศไทย (Non-Resident Nepali Association,  

Thailand) เพือ่นำาไปช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัแิผ่น

ดินไหวที่ประเทศเนปาลต่อไป

๔



กิจกรรมเดือนสิงหาคม 

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๐ สิงหาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เรือนแพ 

(๒๕๐๔) ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ รพ. สต. ทัพหลวง 

นครปฐม  

๑๔ สิงหาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง จุฬาตรีคูณ 

(๒๕๐๑) ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลขุนแก้ว 

นครชัยศรี 

๑๗ สิงหาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูก

ทุ่ง (๒๕๑๓) ให้แก่ชมรม อสม. นครชัยศรี 

๑๘ สิงหาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง คุณปู่ซู่ซ่า 

(๒๕๒๔) ให้แก่ชมรมผูส้งูอาย ุโรงพยาบาลห้วยพลู

หมายเหตุ : สนใจเข้าร่วมโครงการภาพยนตร ์

เพื่อผูส้งูอายขุองหอภาพยนตร์ สามารถสอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายมนัส กิ่งจันทร์ โทร 

๐๘๔ ๖๕๑ ๘๖๔๕ 

๑๓ – ๒๓ สิงหาคม

หอภาพยนตร์ร่วมกับมูลนิธิหนังไทย จัดงาน 

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๑๙ โดยมีวัตถุประสงค ์

เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับคนทำาหนังได้แสดงศักยภาพ 

และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการทำาหนังสั้น 

และเป็นการสร้างกลุ ่มผู ้ชมภาพยนตร์คุณภาพที ่

หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยตลอดทั้ง ๑๐ วัน ได้มี 

การจัดฉายภาพยนตร์สั้นจากไทยและต่างประเทศ 

หลากหลายโปรแกรม ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ 

และ ห้องประชุม ๔๐๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร (ติดตามผลการตัดสินรางวัล 

ภาพยนตร์สั้นได้ในจดหมายข่าวฉบับหน้า)

๑๕ สิงหาคม 

หอภาพยนตร์จดักจิกรรมภาพยนตร์สนทนาใน

หัวข้อ “สงครามและสันติภาพ ณ สยาม” ซึ่งเป็น 

หนึ่งในกิจกรรมของงานครบรอบ ๗๐ ปี วันสันติภาพ 

ไทย จดัขึน้โดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และสถาบัน 

ปรีดี พนมยงค์  ซึ่งในวันดังกล่าว หอภาพยนตร์ได้ 

จัดฉายภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์สำาคัญ สภาพ 

บ้านเมอืง ตลอดจนวถิชีวีติของคนไทยในช่วงสงคราม 

โลกครั้งที่ ๒ นำาเสนอและร่วมสนทนาในรายการ โดย 

โดม สุขวงศ์ ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ และศักดินา  

ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการอิสระ ณ หอประชุม 

ศรีบรูพา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ โดย 

มีผู้สนใจร่วมชมและฟังการสนทนาจำานวนมาก

หนว่ยงานและสถาบนัการศกึษาเขา้ศกึษาดงูาน 

๗ สิงหาคม สำานักงานวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหา- 

วิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๑๑ สิงหาคม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรม

สุขภาพจิต

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ได้จัดทำาโครงการเติมหนังสือให้ห้องสมุด โดย 

การนำาหนงัสอืทีผ่ลติโดยหอภาพยนตร์จำานวนกว่า ๓๐ เล่ม เผยแพร่เพือ่ให้เกิดประโยชน์ 

สูงสดุ โดยมุง่เน้นไปทีส่ถานศกึษาในประเทศไทยทีม่ห้ีองสมดุของโรงเรยีนและห้องสมดุ 

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีสถานศึกษาในประเทศไทยกว่า ๖๐ แห่ง แจ้งความประสงค ์

เข้าร่วมโครงการฯ และในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้ หอภาพยนตร์ได้จัดส่งหนังสือ 

ไปยงัห้องสมดุต่าง ๆ  เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว สำาหรบัสถานศกึษาใดทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ 

เติมหนังสือให้ห้องสมุด ยังสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 

๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โทร 

๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑

๕



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
ที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้น�าภาพยนตร์เรื่อง  
ชั่วฟ้าดินสลาย ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๙๘ อ�านวยการสร้างโดย คุณรัตน์  
เปสตันยี ไปร่วมฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์ MEMORY!  
International Film Heritage Festival (เทศกาลมรดก 
ภาพยนตร์นานาชาติ) ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่ง 
สหภาพเมียนมา หรือ พม่า ที่คนไทยรู้จักกันดี 

 เทศกาลมรดกภาพยนตร์นานาชาติ จดัขึน้โดยองค์กรไม่แสวงหากำาไร  

MEMORY Cinema Association และ มูลนิธิ Technicolor for Cinema  

Heritage เป็นประจำาทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ ๓ สองครั้งที่ผ่านมา จัดที่เมือง 

พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งหอภาพยนตร์ก็ส่งภาพยนตร์ไปร่วมงาน 

ทั้งสองครั้ง และ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ได้นำาภาพยนตร์บางส่วนใน 

เทศกาลมาจัดฉายในประเทศไทยร่วมกับสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และ สถาน- 

เอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย 

 สำาหรบัเทศกาลภาพยนตร์มรดกภาพยนตร์นานาชาติ ครัง้ที ่๓ นี ้ทาง 

คณะผู้จดัได้คดัเลือกภาพยนตร์ทีถ่อืเป็นงานชิน้เอกของภาพยนตร์โลก ในหวัข้อ  

“ผู้หญิง” โดยมีภาพยนตร์ทั้งสิ้น ๕๓ เรื่อง จัดฉายโรงภาพยนตร์ชั้นหนึ่ง “Nay  

Pyi Daw” ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง เป็นโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ ๒ ชั้น ถือ 

เป็นโรงภาพยนตร์หลักในการจัดฉายภาพยนตร์ของเทศกาล ผู้ชมไม่ต้องเสียค่า 

ใช้จ่ายแต่อย่างใด เป้าหมายของเทศกาล นอกจากการฉายภาพยนตร์เพื่อ 

ความบนัเทงิแล้ว การนำาภาพยนตร์เก่า ทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลกมาจดัฉาย ยงัทำาให้ 

ผู้ชมได้รบัรูอ้รรถรสและคุณค่าของภาพยนตร์เก่า และสนบัสนนุให้มีการอนรัุกษ์ 

ภาพยนตร์เหล่านี้มากขึ้น  

 ตัวอย่างภาพยนตร์ที่เด่นๆ เช่น  The Young Girls of Rochefort 

(๒๕๑๐) ภาพยนตร์ฝรั่งเศสชื่อดัง ผลงานของ Jacque Demy ซึ่งได้รับเลือกให้ 

เป็นภาพยนตร์เปิดเทศกาลประจำาปีนี้ Lonely Wife (๒๕๐๗) ผลงานกำากับ 

ของ Satyajit Ray ผู้กำากับชาวอินเดีย The Lady of Shanghai (๒๔๙๐)  

ภาพยนตร์เลื่องชื่อของ Orson Welles Come Drink With Me (๒๕๐๓)  

ภาพยนตร์เรื่องดังที่สร้างชื่อให้ผู้กำากับ King Hu  Metropolis (๒๔๗๐)  

ภาพยนตร์เยอรมันที่กลายเป็นตำานานระดับโลกผลงานของ Fritz Lang ซึ่งจัด 

INTERNATIONAL 
FILM HERITAGE

FESTIVAL
โดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

๖



ฉายพร้อมการแสดงเปียโนสดประกอบ และ  They Called Her…Cleo- 

patra Wong (๒๕๒๑) ภาพยนตร์ตลกเรื่องดังของสิงคโปร์ เป็นต้น ดังที่ได้ 

กล่าวในเบื้องต้น หอภาพยนตร์ได้ส่งภาพยนตร์เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย เข้าร่วม 

ฉายในงานคร้ังนี้ด้วย ซ่ึงภาพยนตร์แต่ละเรื่องล้วนแต่มีตัวละครผู้หญิงเป็น 

ตัวเอก และตีแผ่มุมมองมิติต่างๆ ของชีวิตผู้หญิง

 นอกจากการจัดฉายภาพยนตร์แล้ว ในเทศกาลยังมีการจัดงาน 

เสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ เช่น Howard Besser อาจารย์จาก 

มหาวิทยาลัย New York บรรยายในหัวข้อ “From Alice Guy to Barbara  

Loden” ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงผู้กำากับผู้หญิงที่มีบทบาทในวงการภาพ- 

ยนตร์แต่ไม่ค่อยได้รับการพูดถึง, Hidenori Okada จาก National Film  

Center of Japan บรรยายหัวข้อ “Kashiko Kawakita, Japanese distri- 

butor : Life Achievement” ซึ่งพูดถึงชีวิตของ Kashiko Kawakita สตรี 

ผู้มีบทบาทอย่างมากในการผลักดันให้ภาพยนตร์ญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักในระดับโลก  

Suresh Chabria นักวิชาการจาก Film and Television Institute of India  

บรรยายเรื่อง “บทบาทของตัวละครเพศหญิงในภาพยนตร์อินเดีย” Davide  

Pozzi จากแลบ็ L’immagine Ritrovata ประเทศอติาล ีนำาเสนอข้ันตอนการ 

บูรณะภาพยนตร์คลาสสิกของฟิลิปปินส์ เรื่อง Insiang และ ภาพยนตร์พม่า 

เรื่อง Mya Ganaing 

 ส่วนกิจกรรม Masterclass ซ่ึงเป็นการเชิญมืออาชีพในวงการ 

ภาพยนตร์มาให้สัมภาษณ์ บรรยายถาม-ตอบให้สาธารณชนฟัง ซึ่งปีนี้ มีทั้ง 

นักแสดงระดับตำานาน Catherine Deneuve, Michelle Yeoh, นักแสดง 

ชื่อดังฮ่องกง Cheng Pei Pei และผู้กำากับชื่อดังระดับโลก Olivier Assayas  

เป็นต้น 

 เทศกาลภาพยนตร์มรดกภาพยนตร์นานาชาติครั้งนี้ ได้รับการ 

ตอบรับอย่างดีจากผู้ชมชาวพม่า ในแต่ละรอบจะมีผู้ชมชาวพม่าร่วมเข้าชม 

เป็นจำานวนมาก จากการพูดคุยกับผู้สร้างภาพยนตร์อิสระพม่าเกี่ยวกับเรื่อง 

วัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ของพม่าที่ยังแข็งแรงอยู่มาก  

ทำาให้ผู้เขียนได้ทราบว่า คนพม่าชื่นชอบการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร ์

มาก เนื่องด้วยโรงภาพยนตร์เป็นสถานบันเทิงไม่ก่ีอย่างในพม่า ในขณะที่ 

โทรทัศน์ในพม่ายังถูกควบคุมเนื้อหาอย่างเคร่งครัด ดังนั้นเมื่อรัฐบาลเร่ิม 

อนุญาตให้นำาเข้าภาพยนตร์จากต่างประเทศเสรีมากข้ึน ก็ทำาให้คนพม่านิยม 

การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์มากยิ่งข้ึนด้วย นอกจากนี้ อุตสาหกรรม 

ภาพยนตร์พม่ายงัเจรญิเตบิโตอย่างมากด้วยมาตรการทีร่ฐับาลกำาหนดตาราง 

ฉายภาพยนตร์พม่าไม่ให้ชนกนั ทำาให้ภาพยนตร์พม่าทกุเรือ่งมเีวลาเข้าฉายใน 

โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย ๒ อาทิตย์ โดยไม่มีคู่แข่งที่เป็น 

ภาพยนตร์พม่าด้วยกนั ภาพยนตร์เรือ่งใดได้รบัความนยิมกจ็ะขยายเวลาออก 

ไปอีก แต่นั่นก็ทำาให้เกิดปัญหาที่ตามมาคือ ปัจจุบันมีภาพยนตร์พม่าที่รอคิว 

เข้าฉายจำานวนมาก โดยจะต้องรอถงึสองปีกว่าจงึจะได้ฉาย และ คณุภาพของ 

ภาพยนตร์พม่าที่ออกมามักจะไม่ดีนัก เพราะผู้สร้างส่วนใหญ่ยังเล็งเห็น 

ผลกำาไรในระยะสั้น ๆ มากกว่าคุณภาพของภาพยนตร์

  

โดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

๗



รถโรงหนัง

	 หลังจากที่ได้มอบความสุข	ความประทับใจ 
ให้แก่เดก็	ๆ 	และชาวบ้านภาคกลางไปแล้ว	รถโรงหนงั	 
“เฉลิมทัศน์”	 ได้เริ่มต้นออกเดินทางอีกคร้ังในวัน 
ศุกร์ที่	๕	มิถุนายน	มุ่งลงสู่พื้นที่ภาคใต้	ซึ่งนับเป็น 
อีกหนึ่งการเดินทางที่ยาวไกลด้วยระยะทางเกือบ	 
๑,๐๐๐	กิโลเมตร	จากหอภาพยนตร์	ศาลายา	ตรง 
ดิ่งสู่จังหวัดสตูล	 และเคลื่อนย้ายต่อไปสู่จังหวัด 
สงขลา	ภาพสายตาแสดงความตื่นเต้นของเด็ก	 ๆ	 
และความอยากรูจ้กัรถโรงหนงัของชาวบ้าน	คอืสิง่ 
ที่ทีมงานรถโรงหนังได้พบเมื่อเดินทางไปถึง

สตูล : เมืองเล็ก เมืองไร้โรงหนัง

 หากพูดถึงด้านสถานที่ สตูลคือจังหวัดเล็ก ๆ ริมฝั่งอันดามัน ที่มี 

ธรรมชาติสะอาดสวยงาม และสงบ สมดังคำาขวัญของจังหวัดที่ว่า “สงบ สะอาด  

ธรรมชาติบริสุทธิ์” และมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม แต่ในด้าน 

โอกาสการเข้าถึงโรงภาพยนตร์ สตูลกลับเป็นพื้นที่ที่ไม่มีโรงภาพยนตร์หลงเหลือ 

อยูเ่ลย ว่ากันว่าหากอยากจะดูภาพยนตร์สักเรือ่ง ชาวสตูลต้องเดินทางข้ามจงัหวดั 

กันเลยทีเดียว อำาเภอท่าแพ ละงู ควนกาหลง และเมืองสตูล คือเป้าหมายของ 

รถโรงหนังในพื้นที่จังหวัดสตูล สถานที่สำาหรับจอดรถเพื่อเปิดให้เข้าชม มีทั้ง 

โรงเรียน ที่ว่าการอำาเภอ หรือแม้แต่เทศบาล มีการแบ่งรอบฉายสำาหรับเด็ก 

นักเรียน และรอบสำาหรับชาวบ้านที่เราหวังกันว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ หน้าที่ 

การงานต่าง ๆ แล้ว ชาวบ้านจะชักชวนกันมาชมภาพยนตร์ด้วยกันที่นี่ แต่ใน 

ความเป็นจริงนั้น ความตื่นเต้นและน่าสนใจในโรงหนังเคลื่อนที่แห่งนี้ยังคงดึงดูด 

ให้เด็ก ๆ เดินทางมาชมภาพยนตร์ในรอบของผู้ใหญ่เสมอ ดังนั้น ในยามเย็นเรา 

มกัจะเหน็ภาพเดก็นกัเรยีนเลกิเรยีนรบีป่ันจกัรยานคนัน้อยกลบับ้านเปล่ียนเส้ือผ้า 

ชุดเครื่องแบบแล้วรีบจูงมือผู้ปกครองมาชมภาพยนตร์กันต่อ สร้างบรรยากาศ 

โรงหนังของชุมชนให้เกิดขึ้นได้อีกครั้ง แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ก็ตาม

วันที่เราพาโรงหนังไปภาคใต้
ทีมงานรถโรงหนัง

เด็ก ๆ รีบเปลี่ยนชุด ขอมาดูซ�้าอีกรอบ๘



 ในรอบเด็กนักเรียน หรือที่เราเรียกกันว่าเป็นโรงหนังโรงเรียนบน 

รถโรงหนังนั้น สร้างความประทับใจให้กับทีมงานรถโรงหนังไม่น้อย ทั้งดวงตา 

ใสบริสุทธิ์ของเด็ก ๆ ที่แสดงออกถึงความยินดีปรีดา ในโอกาสที่ได้ชม 

ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ครั้งแรกในชีวิต รวมทั้งสีหน้าแววตาแห่งความสุข 

ที่ได้รับจากภาพยนตร์ “ไผ่” หนุ่มน้อยชั้นประถมปีที่ ๔ คืออีกคนที่ได้รับ 

ความสุขจากภาพยนตร์เช่นกัน เรื่องราวของไผ่น่าสนใจอยู่มากทีเดียว เพราะ 

หลังจากได้ชมภาพยนตร์ที่พูดถึงเรื่องการกลั่นแกล้ง การข่มเหงรังแกผู้อื่นนั้น  

เพือ่น ๆ  ทกุคนในโรงฯ พร้อมใจกนับอกกล่าวว่า “ไผ่” คือคนทีช่อบกล่ันแกล้ง 

ผู้อื่นมากที่สุด ซึ่งเขาก็น้อมรับแต่โดยดี ซึ่งนั่นนำามาสู่การพูดคุยประเด็นนี้หลัง 

จบภาพยนตร์ ไผ่บอกกับพวกเราว่าการได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ทำาให้เขาได้ 

เรียนรู้เป็นอย่างดีว่า เขาไม่ควรกลั่นแกล้งคนที่อ่อนแอกว่า และไม่ควรแกล้ง 

ใคร ไม่ว่าจะด้วยความสนุกสนานหรือความโกรธเคือง และเขาก็พร้อมที่จะ 

ปรบัปรงุตวัเองให้เป็นคนทีด่ยีิง่ข้ึน หลงัคำาพดูของไผ่ เสยีงปรบมอืดงัข้ึนกกึก้อง 

รถโรงหนังอีกครั้ง เหตุการณ์ของไผ่ในครั้งนั้น ไม่ได้สอนแค่ตัวไผ่เองแต่กลับ 

ทำาให้เด็กและผู้ใหญ่อีกหลายคนได้เรียนรู้ว่าภาพยนตร์สามารถใช้เป็นส่ือใน 

การเรียนรู้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง ๆ

สงขลา : เมืองใหญ่ที่ยังคงห่างไกลโรงหนัง

 หลงัเสรจ็สิน้ภารกจิจากจงัหวดัสตลู รถโรงหนงั “เฉลมิทศัน์” ออก

เดินทางมุ่งสู่จังหวัดสงขลา ที่ทราบกันดีว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างขวาง มี

ประชากรค่อนข้างมากและหลากหลาย แม้จะยิง่ใหญ่และมคีวามเจรญิรุง่เรอืง

ทางการค้าในหลายพื้นที่ แต่สงขลาก็ยังคงมีพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลโรงภาพยนตร์

อีกมาก เนื่องด้วยโรงหนังจะมีแต่ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะมีก็แต่ในเมืองที่ 

เจริญอย่างอำาเภอเมือง และอำาเภอหาดใหญ่เท่านั้น ดังนั้น การจัดฉาย 

ภาพยนตร์สำาหรบัจงัหวดัสงขลาครัง้นี ้จงึกระจายไปยงัพืน้ทีต่่าง ๆ  เช่น อำาเภอ 

บางกลำ่า หาดใหญ่ นาหม่อม เมืองสงขลา สทิงพระ และระโนด ในด้านการจัด 

รอบฉายนั้น ไม่แตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ มากนัก โดยช่วงเช้าและบ่ายเปิด 

โอกาสให้ครูและนักเรียนเข้าชมภาพยนตร์จากโครงการโรงหนังโรงเรียน จาก 

นั้นชาวบ้านจะเดินทางมาชมภาพยนตร์ในช่วงเวลาประมาณส่ีโมงเย็น 

เป็นต้นไป แน่นอนว่าลูกหลานของพวกเขาก็ไม่ลืมที่จะขอทำาตัวติดกับพ่อแม่ 

และอ้อนขอมาเข้าชมด้วยอีกครั้ง บรรยากาศการจัดฉายภาพยนตร์ครั้งนี้ทำา 

ให้พบความเป็นจรงิบางอย่างว่า สำาหรบัเด็กบางคน การเข้าชมภาพยนตร์ 

บนรถโรงหนังนับเป็นความแปลกใหม่ เป็นประสบการณ์ เป็นสิ่งที่ 

น่าตื่นตาตื่นใจของพวกเขาเสมอ ในขณะที่ผู้ใหญ่ชาวสงขลา 

หลายคนกลบัรูส้กึว่าโรงหนงัเคลือ่นทีแ่ห่งนี ้ได้พาพวกเขาให้

ย้อนเวลาถึงอดีต ในวันที่พวกเขาเคยได้ใช้ชีวิตวัยหนุ่มสาว 

พันผูกอยู่กับโรงภาพยนตร์ ในวันที่โรงภาพยนตร์รุ่งเรืองและมีมากมายใน 

สงขลา ทำาให้คิดถึงโรงภาพยนตร์อนัเป็นสถานทีท่ีร่วบรวมมนต์เสน่ห์ของชมุชน

ไว้อย่างมากมาย

 แม้ส้ินภารกิจภาคใต้ลงแล้ว แต่การเดินทางของรถโรงหนังยังไม ่

สิน้สดุ เพือ่สร้างโอกาสการรบัชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ให้แก่นกัเรยีนและ 

ชาวบ้านทั่วประเทศ รถโรงหนังจะยังคงเดินทางต่อ มุ่งสู่พื้นที่ภาคอีสานและ 

ภาคเหนอืในเวลาต่อไป และจะยงัคงเดนิทางต่อไปเรือ่ย ๆ  เพือ่กระจายโอกาส 

นั้นสู่คนไทยทุกคน

ชาวบ้านทยอยเดินทางมาดูหนัง

ศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยจากแผ่นพับ

ฝึกตอบค�ถามหลังหนังจบ

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

๙



ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

 Brian Selznick เขียนเรื่องและวาดภาพประกอบ The Invention of Hugo  

Cabret ซึ่งเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ดัดแปลงสู่ภาพยนตร์ในชื่อเรื่อง Hugo (๒๐๑๑) 

กำากับโดย Martin Scorsese สำาหรับผู้ที่หลงใหลในภาพยนตร์อาจสนใจหนังสือเล่มนี้ 

เป็นพิเศษ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีอิทธิพลจากภาพยนตร์เป็นปัจจัยสำาคัญ โดยผู้เขียนนำา 

ข้อมลูจากประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์ยคุต้นและเตมิแต่งจนิตนาการลงไป ออกมาเป็น ฉาก  

ตัวละคร โครงเรื่อง เทคนิคการเล่าเรื่อง ท่วงทำานองของภาษา ภาพประกอบ เชื่อมโยง 

เรื่องจริงกับเรื่องแต่งได้อย่างลงตัว ทำาให้ผู้อ่านรู้สึกราวกับได้ดูภาพยนตร์เงียบบนหน้า 

หนังสือ จากประเด็นนี้ก่อเกิดคำาถามว่า Selznick มีการสั่งสมประสบการณ์ชีวิตและวิธี

การทำางานอย่างไร กว่าจะเป็น The Invention of Hugo Cabret 

 Selznick เติบโตในย่าน East Brunswick, New Jersey เขาเป็นลูกชาย 

คนโตจากบรรดาพี่น้องทั้งสามคน ตั้งแต่เด็กเขารู้ตัวว่าอยากทำางานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ  

โดยคนรอบข้างแนะนำาเขาอยูเ่สมอว่า “เขาควรเป็นนกัวาดภาพประกอบหนงัสอืสำาหรบั 

เด็ก” แต่เขาปฏิเสธคำาแนะนำานี้ ซึ่งขณะศึกษาอยู่ The Rhode Island School of  

Design เขาเคยโดดเรียนชั่วโมงบรรยายของ Maurice Sendak พอมาถึงเวลานี้เขารู้สึก 

ว่า “เขาโง่มาก” ครั้งนั้นทุกคนรำ่าร้องจะเข้าฟังบรรยาย เนื่องจาก Maurice Sendak  

เป็นผูเ้ขยีนและวาดภาพประกอบหนงัสอืภาพสำาหรบัเดก็เรือ่ง Where the wild things  

are ในแวดวงวรรณกรรมเด็กยกย่องว่าเป็นต้นแบบของหนังสือภาพสำาหรับเด็กแห่ง

ศตวรรษที่ ๒๐ รวมถึงได้รับคำาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก อีกทั้งได้รับรางวัล Caldecott  

Medal Winner ประจำาปี ๑๙๖๔ หลังจากนั้นเขายังคงไม่ได้อยากมีอาชีพเป็นนักวาด 

ภาพประกอบหนังสือสำาหรับเด็ก แต่เขาให้ความสนใจอย่างจริงจังกับฉากของโรงละคร 

ทีต่ัง้อยูใ่กล้มหาวทิยาลยับราวน์ และพยายามเข้าเรยีนด้านการออกแบบฉากที ่The Yale  

School of Drama แต่กลับถกูปฏเิสธ เขาจงึเริม่ทบทวนเก่ียวกับคำาแนะนำาของครอบครวั 

และเพื่อน ๆ ที่ว่า “เขาเหมาะกับการทำาหนังสือเด็ก” เมื่อเรียนจบจาก The Rhode 

THE INVENTION OF 
HUGO CABRET

กว่าจะเป็นมนุษย์กลในจินตนาการ

โดย วิมลิน มีศิริ

๑๐



Island School of Design เขาเริ่มทำางานกับสำานักพิมพ์ The Eeyore’s  

Books for Children เมือง Manhattan, New York เป็นเวลา ๒ ปี ซึ่ง 

ปัจจบุนันีปิ้ดกจิการไปแล้ว เขาเป็นนกัวาดภาพประกอบหนงัสอืสำาหรบัเด็ก 

ให้กับนักเขียนหลายคนและหลายเรื่อง เช่น Frindle, Amelia and 

Eleanor Go For a Ride, Riding Freedom, The Dinosaurs of 

Waterhouse Hawkins จากประสบการณ์วาดภาพประกอบหนังสือภาพ 

สำาหรับเด็ก ในที่สุดเขาเริ่มเขียนเนื้อเรื่องและวาดภาพประกอบด้วยตนเอง 

กับผลงานเล่มแรก คือ The Houdini Box (๑๙๙๑) จนกระทั่งผลงานไป 

เตะตา Tracy Mack บรรณาธกิารสำานกัพมิพ์ Scholastic จงึชกัชวนให้เขา 

มาทำางานด้วย พวกเขาร่วมกันสร้างสรรค์หนังสือหลายเล่ม รวมทั้งหนังสือ 

เนื้อหาอัตชีวประวัติของ Whitman กวีชาวอเมริกัน และ Marian Ander-

son นักร้องชาวอเมริกันในรูปแบบหนังสือภาพสำาหรับเด็ก

 Selznick รักงานนักวาดภาพประกอบ แต่เขาเริ่มรู้สึกว่าแค่นั้น 

ยังไม่เพียงพอ เขาไม่ต้องการเป็นนักวาด 

ภาพประกอบหนงัสอือตัชวีประวตัแิค่อย่าง 

เดียวและไม่อยากทำาสิ่งเดิมซำ้า ๆ  ไปตลอด 

ชีวิต อีกทั้งเขาเป็นคนที่มีความใฝ่รู ้ใน 

ศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์หลายสิ่งหลาย 

อย่าง เช่น ความหลงใหลต่อภาพยนตร์

ฝรัง่เศสสมยัเก่า หุน่ยนต์ กลไกของ นาฬิกา 

และผู้สร้างภาพยนตร์ Georges Méliès 

อันเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดหนังสือเล่มนี้  

ดังนั้นเขาเริ่มใช้เวลาค้นคว้าข้อมูล จน 

กระทัง่เขานกึถงึภาพยนตร์เรือ่ง “A Trip to  

the Moon” (๑๙๐๒) ผลงานชิ้นสำาคัญของ Méliès และจำาได้ว่า Méliès  

เคยสะสมหุ่นยนต์มาก่อน เขาจึงร่างโครงเรื่องเกี่ยวกับเด็กชายชื่อ Hugo,  

หุ่นยนต์, ชายแก่, เด็กผู้หญิง จำานวน ๓๐ หน้า แต่ไม่มีภาพประกอบ โดย 

ช่วงเวลาที่เขียนหนังสือเล่มนี้ เขากระตือรือร้นสะสมสิ่งของมากมาย เช่น  

กระดานหมากรุกมีลิ้นชักใส่นาฬิกาพกพากลไกไขลานสมัยศตวรรษที่ ๑๙  

ซื้อมาจากตลาดนัดมือสองในปารีส ภาพร่างรูปกามเทพขี่รถม้าวาดขึ้นโดย 

หุ่นยนต์ของจริงแห่งพิพิธภัณฑ์ Philadelphia นอกจากนั้นเขายังได้ศึกษา 

เกี่ยวกับภาพยนตร์คลาสสิกของฝรั่งเศสอย่างหนักเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำาคัญ 

สำาหรับการเขียนเนื้อเรื่อง เช่น งานของ François Truffaut เรื่อง “400 

Blows” (1959) และงานของ René Clair เรื่อง “Under the Roofs of 

Paris” (1930) ซึ่งนับเป็นภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลต่องานชิ้นนี้ของ Selznick 

 ขณะที่ Selznick พยายามทบทวนว่าภาพยนตร์เล่าเรื่องราว 

ได้อย่างไร เขาเกดิความคิดว่าวธิกีารเล่าเรือ่งตามแบบภาพยนตร์ควรจะเป็น 

วธิกีารเล่าเรือ่งในหนงัสือของเขา โดยมุง่เน้นการเล่าเรือ่งด้วยภาพประกอบ  

ดังนั้นจำานวนหน้าของหนังสือวางแผนไว้ ๑๕๐ หน้ากระดาษ จึงกลายเป็น 

หนังสือความยาวกว่า ๕๓๓ หน้า เพราะบางฉากเกริ่นนำาด้วยภาษาเขียน 

ประมาณ ๓ หน้า และเปลี่ยนเป็นเล่าเรื่องด้วยภาพอีก ๑๐ หน้า หรือฉาก 

แรกตอนเปิดเรื่องเล่าด้วยภาพจำานวน ๔๖ หน้า แต่ตามด้วยคำาบรรยาย 

ไม่กี่บรรทัด บางฉากแทรกด้วยภาพจริงจากภาพยนตร์เงียบฝรั่งเศสที่ 

ตัวละครสนทนาถึงภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ หากใครได้เห็นความหนาของ 

หนงัสอืคร้ังแรก คงคดิในใจว่าทกุหน้าคงมตีวัหนงัสอืมากมาย แต่พอได้เปิด 

ดสู่วนมากของหนงัสอืเล่มนีจ้ะพบกบัภาพประกอบขาวดำาสวยงามมากกว่า  

๓๐๐ หน้า ซึ่งเขาใช้เทคนิควาดภาพด้วยดินสอสีดำาลงบนกระดาษสำาหรับ 

วาดภาพสีนำ้า โดยภาพประกอบทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในหนังสือมีขนาดเท่ากับ 

ภาพต้นฉบับจริง ภาพทุกภาพของหนังสือเล่มนี้ คือ ส่วนหนึ่งสำาหรับการ 

เล่าและดำาเนินเรื่อง เพราะเขาไม่ต้องการสื่อสารผ่านตัวหนังสือเพียง 

อย่างเดียว ส่วนการออกแบบรูปเล่ม หน้ากระดาษทุกหน้ามีกรอบสีดำาบน 

พื้นสีขาวเหมือนขอบจอภาพยนตร์ล้อมรอบอยู่ทุกหน้า จุดนี้ทำาให้หนังสือ 

ตอนปิดตั้งอยู่เฉย ๆ มองเห็นขอบหนังสือทั้งสามด้านไม่ได้เป็นสีขาว อีกทั้ง 

ความต่อเนื่องของภาพประกอบแต่ละฉากมีระยะไกล ปานกลาง ใกล้ ใกล้ 

มาก มุมสูง มุมตำ่า ให้อารมณ์การเคลื่อนไหวคล้ายกับการเคลื่อนกล้องถ่าย 

ภาพยนตร์ที่ขับเคลื่อนเรื่องราวให้ดำาเนินต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ 

 แม้ว่า Selznick พยายามสร้างความสนุก ความมหัศจรรย์  

จินตนาการ และมนต์เสน่ห์ของภาพยนตร์ให้ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ แต่ 

ทว่าเขาไม่ได้อยากทำางานเพียงลำาพังหรือเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองไป 

ทกุส่ิง ฉะนัน้วธิหีนึง่ของการทำางานหนงัสือเล่มนี ้คอื เขาต้องการรบัฟังความ 

คิดเห็นจากคนรอบข้างเพื่อให้ผลงานของเขามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจาก 

บรรณาธิการหลายท่านอยู่เสมอ เช่น ช่วงที่เขากำาลังเขียนหนังสือเล่มนี้อยู่ 

นั้น Selznick เคยกล่าวไว้ว่า “มีใครบางคนพูดว่า คุณก�าลังเขียนหนังสือ 

เกีย่วกบัภาพยนตร์เงยีบของฝรัง่เศสกบันาฬิกาไขลานส�าหรบัเดก็น่ะเหรอ?  

นัน่เป็นความคดิทีไ่ม่เข้าท่าเอาซะเลย” แต่บรรณาธกิารกลบับอกเขาว่า “ถ้า 

หากว่าส่ิงของเหล่านี้มันส�าคัญกับตัวละครหลักของคุณ มันย่อมมีความ 

ส�าคัญต่อผู้อ่านด้วย” 

 จากจุดเริ่มต้นการทำางานของหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ปี ๒๐๐๓ และ 

เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในปี ๒๐๐๖ เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ 

ห้องใต้หลังคาบนสถานีรถไฟในกรุงปารีส เขาต้องใช้ความพยายามอย่าง 

เต็มที่เพื่อซ่อมหุ่นยนต์ผุพังตัวหนึ่งให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เชื่อมโยงสู ่

เหตุการณ์อันเก่ียวพันกับชายผู้เป็นเจ้าของร้านขายของเล่นคนหนึ่งที่แฝง 

ความลกึลบัน่าค้นหาพร้อมกบัเดก็ผูห้ญงิอกีคนหนึง่ ซึง่ต่อมาชายคนนัน้ คอื  

Georges Méliès นั่นเอง หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษา 

อังกฤษ ฉบับปกแข็งเมื่อปี ๒๐๐๗ จนกระทั่งได้รับรางวัลเหรียญทอง The  

Randolph Caldecott ประจำาปี ๒๐๐๘ ซึง่เป็นรางวลัทรงเกยีรตไิด้รับการ 

ยอมรับระดับนานาชาติในฐานะหนังสือภาพสำาหรับเด็กและเยาวชนของ 

อเมรกัิน โดยสำานกัพมิพ์ต่าง ๆ  ทัว่โลกซือ้ลิขสิทธิ ์The Invention of Hugo  

Cabret  แปลเป็นภาษาต่าง ๆ  กว่า ๒๑ ภาษา และฉบับแปลเป็นภาษาไทย 

มีชื่อว่า “ปริศนามนุษย์กลของ อูโก้ กาเบรต์”

 The Invention of Hugo Cabret อาจเป็นผลงานชิ้นเอกของ  

Brian Selznick แต่ในอกีมมุมองหนึง่หนงัสอืเล่มนีอ้าจเป็นเพยีงก้าวสำาคญั 

อีกก้าวหนึ่งสำาหรับเขาเท่านั้น เพราะเขายังคงทำางานเป็นนักเขียนและนัก 

วาดภาพประกอบหนังสือภาพสำาหรับเด็ก เพื่อเติมเต็มจินตนาการให้กับ 

ตนเองและผู้อ่านต่อไป 

โดย วิมลิน มีศิริ

บรรยายภาพ : ๑. ภาพตัวอย่างการจัดวางหน้ากระดาษในส่วนที่เป็นตัวหนังสือ 
๒. ภาพตัวอย่างการวาดภาพประกอบของหนังสือเล่มนี้



หน่วยกู้หนัง



หน่วยกู้หนัง

ทอดกฐินมิตรตาย
ฟิล์มหนังบ้าน โดย อธิคมภาพยนตร์

	 วันที่	๘	ตุลาคมของทุกปี	หอภาพยนตร์จะจัดงานร�าลึกการ 
จากไปของ	มิตร	ชัยบัญชา	พระเอกหนังไทยในต�านาน	หน่วยกู้หนัง 
จ�าได้ว่าทุกครั้งที่มีการจัดฉายหนัง	 ผู้ชมมักไต่ถามว่าเมื่อไหร่จะมี 
หนังมิตรมาให้ดูอีก	 อยากเห็นมิตรอยู่บนจอ	 เรื่องอะไรก็ได้	 และเม่ือ 
หอภาพยนตร์จัดฉายหนังที่มิตรน�าแสดง	 ประชาชนจากทั่วทุก 
สารทิศต่างก็มาดูหนังมิตรกันโดยมิได้นัดหมาย	จึงเกิดค�าถามในใจ 
ว่า	อะไรดลใจให้ผู้คนมาพร้อมกันได้ถึงเพียงนี้	

 และเพือ่ให้คลายความสงสัย หน่วยกู้หนงัจงึเริม่ต้นหาข้อมลูทีห้่องสมดุและโสตทศันสถาน 

เชิด ทรงศรี โดยนั่งดูหนังที่มิตรแสดงตั้งแต่เช้ายันคำ่า จนมาสะดุดอยู่ที่หนังบ้านเรื่องหนึ่ง (หนังบ้าน 

คือ หนังที่ถ่ายทำากันเองเล่น ๆ  ภายในครอบครัว เนื้อหาส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องครอบครัว, ท่องเที่ยว,  

ประเพณีและวัฒนธรรม) หนังบ้านเรื่องนี้มีความพิเศษตรงที่ได้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนหลังงาน 

ศพของมิตร ซึ่งก็คืองาน ทอดกฐินมิตรตาย เหตุการณ์นี้ช่วยเล่าขยายความว่าทำาไมประชาชนถึง 

ยังไม่ลืมพระเอกในดวงใจมิตร ชัยบัญชา และขณะที่ดูหนังบ้านเรื่องนี้ก็เหมือนกับได้เห็นภาพซำ้า 

คลื่นมหาชนในงานศพมิตรอีกครั้ง 

 งาน ทอดกฐินมิตรตาย ที่เป็นภาพเคล่ือนไหวนั้น ทางหน่วยกู้หนังยังไม่เคยพบที่ไหนมา 

ก่อน นอกจากหนังบ้านเรื่องนี้ จึงนับได้ว่าเป็นหลักฐานเพียงชิ้นเดียวเท่าที่หาพบได้ในขณะนี้ 

 หน่วยกู้หนงัฉบับนี ้จงึมโีอกาสได้สัมภาษณ์และเก็บข้อมลูหนงับ้านเรือ่ง ทอดกฐินมติรตาย 

ว่ามทีีม่าทีไ่ปอย่างไร รวมถงึประวตัขิองผูถ่้ายทำา ซึง่เจ้าตวับอกว่าเป็นเพยีงตากล้องมอืสมคัรเล่นเท่านัน้

ประวัติผู้ถ่ายหนังบ้านเรื่อง ทอดกฐินมิตรตาย

 คุณสมชาย อธิคมกุลชัย หรือชื่อเดิมในภาษาจีนว่า เต็งกัง แซ่อึ้ง (เต็งกังแปลว่าแม่นำ้า)  

เกิดเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๔๘๗ ที่ถนนอิสรภาพ มี่พี่น้อง ๘ คน คุณสมชายเป็นลูกคนที่สองของ 

โดย มานัสศักดิ์ ดอกไม้



คุณพ่อชื่อ กิมเชียะ แซ่อึ้ง และคุณแม่ชื่อ ยู่ไอ่ แซ่ตั้ง คุณพ่อของคุณสมชาย 

มาจากซัวเถา เมืองจีน มาประกอบอาชีพค้าขายวัสดุก่อสร้างที่เมืองไทย

 คณุสมชายเริม่เรยีนหนงัสอืชัน้ประถมศึกษาทีโ่รงเรยีนประสาท 

ปัญญา จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และมาต่อชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียน 

สีตบุตรบำารุง จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 ครอบครัวคุณสมชายได้ย้ายบ้านมาอยู่แถววัดใหญ่ศรีสุวรรณ  

และเปิดโรงไม้ขายวัสดุก่อสร้าง ทำาให้คุณสมชายต้องเลิกเรียนเพื่อมาช่วย 

ดูแลกิจการทางบ้าน 

 คณุสมชายเล่าให้ฟังว่า สมยัเดก็ ๆ  เหน็พีแ่ถวบ้านเอาไฟฉายส่อง 

ฟิล์มภาพยนตร์แล้วฉายไปที่กำาแพงจนเห็นภาพในแผ่นฟิล์ม ทำาให้คุณ 

สมชายรู้สึกประทับใจมากกับสิ่งที่เห็น จนมีโอกาสได้มาสัมผัสบรรยากาศ 

ในโรงภาพยนตร์จริง ๆ ครั้งแรกก็แถวตลาดพลู ที่นั่นจะมีสองวิกคือ วิกสูง 

กับวิกเตี้ย วิกสูงฉายหนังไทย ส่วนวิกเตี้ยชอบฉายหนังคาวบอย หนังเมื่อ

ก่อนจะมีสองรอบคือ รอบบ่ายและรอบคำ่า ค่าตั๋ว ๕ และ ๑๐ บาท คุณ

สมชายชอบดูหนังคาวบอยจึงมักไปวิกเตี้ย 

 เมื่อไปดูบ่อย ๆ จึงเกิดความสงสัยว่า ทำาไมหนังจึงเคล่ือนไหว 

ได้ จนได้มาเห็นฟิล์มหนังม้วนหนึ่ง ว่ามันเป็นภาพหลาย ๆ ภาพมาเรียง 

ต่อกัน จึงมาลองทำาบ้าง โดยวาดภาพหลายภาพมาเรียงต่อกันเหมือนใน 

แผ่นฟิล์ม เอาท่อเหลก็มาเป็นแกนกลางแล้วม้วนภาพให้เป็นขด กระตกุแผ่น 

ภาพลง ภาพที่เห็นจึงเหมือนว่าเคลื่อนไหวได้ และยังเก็บความทรงจำาด้วย 

การวาดภาพดาราที่ตัวเองชื่นชอบไว้ดูเมื่อยามคิดถึงด้วย

 คุณสมชายเล่าต่อว่า เมื่อปี ๒๕๑๓ ได้ออกมาทำาธุรกิจผลิตตู ้

แช่ขาย จึงเป็นที่รู้จักของคนมากขึ้น และในปี ๒๕๑๗ มีเพื่อนมาชวนทำา 

หน่วยบรกิารหนงักลางแปลง ด้วยความชอบเป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว จงึตดัสนิใจ 

หันหลังให้กับธุรกิจผลิตตู้แช่ ไปเริ่มต้นกับธุรกิจใหม่หนังกลางแปลง โดย 

ซื้อเครื่องฉายหนังยี่ห้อซินเกียวที่เยาวราช ไปตัดจอหนังที่แม่กลอง สมุทร- 

สงคราม แล้วต้ังชื่อหน่วยบริการหนังกลางแปลงว่า อธิคม

ภาพยนตร์ มาจากนามสกุลของคุณสมชายนั่นเอง 

 อธคิมภาพยนตร์ รบังานฉายหนงัทกุประเภท ไม่ 

ว่าจะเป็นงานไหว้ศาลเจ้า งานบวช งานศพ งานจะเยอะ 

ตลอดทัง้ปี ยกเว้นช่วงเข้าพรรษาทีจ่ะมงีานน้อยลง ราคา

ค่าบริการเริ่มต้นที่ ๒,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท แล้ว

แต่ความดังของหนัง ในกรุงเทพฯ จะ

เริ่มฉายหนังตอนหนึ่งทุ่ม ส่วนต่าง- 

จังหวัดก็เริ่มสองทุ ่มจนถึงสว่าง  

หนังที่ฉายส่วนใหญ่เป็นหนังจีน 

และหนังฝรั่ง นักพากย์ก็ไปหา 

แถวเฉลิมกรงุ ประมาณปี  ๒๕๒๖ 

วดิโีอเริม่เข้ามา งานฉายหนงัก็

ลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ

สมชาย อธิคมกุลชัย

หนังบ้านความยาว ๔ นาที เรื่องนี้
จะเห็นความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

ของคนในวงการบันเทิงและประชาชนทั่วไป
ดูทุกคนช่างร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส 

บ่งบอกถึงความตั้งใจจริงที่มาช่วยงานกฐินมิตร
ด้วยความรัก ถึงแม้ตัวมิตรไม่อยู่แล้ว

แต่ความดีที่สร้างไว้ไม่มีวันลืม

๑๔



 คุณสมชายทิ้งท้ายช่วงนี้ว่า “ฉายหนังมันไม่รวยหรอก แต่มัน

สนุกมาก” 

หนังบ้าน “ทอดกฐินมิตรตาย”

 คุณสมชายเล่าให้ฟังว่า เมื่อปี ๒๕๑๓ มีเพื่อนคนหนึ่งได้มาชวน

เล่นกล้องถ่ายหนัง ๘ มม. ด้วยความชื่นชอบหนังในวัยเด็ก จึงไปซื้อกล้อง  

๘ มม. ตัวแรกที่หลังกระทรวงกลาโหมมา 

ในราคา ๑,๒๐๐ บาท ถ่ายมาได้สกัพกัหนึง่

ก็มีฟิล์มหนังซูเปอร์ ๘ ออกมาขาย คุณ 

สมชายจึงเอากล้อง ๘  ธรรมดาตัวแรกไปขาย 

คืนเพื่อไปซื้อกล้องซูเปอร์ ๘ โดยเพิ่มเงินอีก  

๑,๐๐๐ บาท ส่วนฟิล์มหนังซูเปอร์ ๘ หาซื้อได้แถว 

พลับพลาไชย ในราคาประมาณ ๑๘๐-๒๐๐ บาท ถ่าย 

เสร็จทางร ้านขายฟิล ์มจะมีบริการส ่งล ้างฟ ิล ์มที่ 

ออสเตรเลียให้ เมื่อได้ฟิล์มหนังกลับมาก็จะฉายให้

ครอบครวัและเพือ่นบ้านดกูนัเป็นทีช่อบอกชอบใจ

ของเด็ก ๆ แถวนั้นมาก

 คณุสมชายเล่าต่อว่า ตอนนัน้ 

ได้ข่าวมิตร ชัยบัญชา เสียชีวิต มีการนำาศพ

จากชลบุรีมาตั้งไว้ที่ศาลาวัดแค นางเลิ้ง ก็ 

ไปดูอย่างเดียว ไม่ได้ถ่ายอะไรเก็บไว้ และ

คนที่ไปงานส่วนใหญ่ก็ยังไม่เชื่อว่ามิตรตายแล้วจริง ๆ 

จนต่อมาได้ทราบข่าวว่าจะมงีานทอดกฐนิให้กบัมติร จงึได้

นัดกับเพื่อนสนิทไปถ่ายหนังกันที่วัดแค 

 เริ่มต้นเดินทางออกจากบ้านเวลาเก้าโมงเช้าจากถนนอิสรภาพ  

ไปจอดรถแถวศาลาเฉลิมไทย เดินไปถึงวัดแคก็ประมาณสิบโมง พอไปถึง 

ขบวนรถแห่กฐินมิตรก็มาพอดี คลื่นมหาชนก็หลั่งไหลมาจากที่ต่าง ๆ 

 งานทอดกฐนิมติรในวนันัน้ มกีารแสดงหลายชดุ ชดุแรกเป็นการ 

แสดงเชิดสิงโต ที่ขาดไม่ได้คือการต่อตัว ส่วนชุดถัดมาเป็นการเล่นเถิดเทิง 

กลองยาวมีดารา เช่น คุณไกร ครรชิต และ หมี หมัดแม่น มาช่วยงาน  

ประชาชนเดินถือธงเล็กตามมา และมาถึงรถองค์กฐินเป็นรถสิบล้อไม่ม ี

หลังคา บนรถมีรูปมิตร ชัยบัญชา ในชุดทหารอากาศขนาดใหญ่มาก มีคุณ 

ครรชติ ขวญัประชา ยนือยูด้่านหลงัรปูนัน้ และขบวนรถทีม่าร่วมงานก็ทยอย 

กันเข้าวัด รวมทั้งรถของคุณชม ระวีแสง พ่อของมิตร ชัยบัญชา ก็อยู่ใน 

ขบวนรถนั้นด้วย ภายในศาลามีทหารอากาศมาช่วยอำานวยความสะดวก มี 

ดารามารำาในงานกฐิน เสียดายตอนนั้นไม่ได้เอาไฟไปด้วย ทุกอย่างมัน 

รวดเร็วมาก ภาพในศาลาจึงมืด

 หนังบ้านความยาว ๔ นาที เรื่องนี้จะเห็นความเป็นนำ้าหนึ่งใจ 

เดยีวกนัของคนในวงการบันเทงิและประชาชนทัว่ไป ดทูกุคนช่างร่าเรงิ ยิม้ 

แย้มแจ่มใส บ่งบอกถงึความตัง้ใจจรงิทีม่าช่วยงานกฐนิมติรด้วยความรกั ถงึ 

แม้ตัวมิตรไม่อยู่แล้ว แต่ความดีที่สร้างไว้ไม่มีวันลืม

 คุณสมชาย อธิคมกุลชัย ได้มอบฟิล์มภาพยนตร์ ๘ มม. เรื่อง 

ทอดกฐินมิตรตาย และผลงานเรื่องอื่น ๆ  ของท่านให้หอภาพยนตร์ ซึ่งทาง 

หอภาพยนตร์ได้นำาผลงานของคณุสมชายออกให้บรกิารแล้ว ทีห้่องสมดุและ 

โสตทัศนสถานเชิด ทรงศรี

 “ไม่เคยคดิเลยว่าสิง่ทีถ่่ายกนัเล่น ๆ  สนกุ ๆ  กบัครอบครวัและ

เพื่อนจะมีประโยชน์เพียงนี้” คุณสมชายกล่าวทิ้งท้าย

บ้านมิตร ชัยบัญชา อยู่เยื้องกับวัดแค นางเลิ้ง ด้วยความที่มิตรเคารพเจ้าอาวาสหลวงพ่อ
ธูปมาก จึงริเริ่ม “กฐินดารา” และมักจะชวนเพื่อน ๆ ในวงการบันเทิง ไปร่วมทอดกฐิน

ตัวอย่างผลงานหนังบ้านของ
คุณสมชาย	อธิคมกุลชัย	ที่หอภาพยนตร์ให้บริการ
๑. วันครบรอบเดือน เด็กชายนพดล 

๒. งานบวช เพิ่มศักดิ์ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๑๓

๓. วันเกิด ย่าไน้ แซ่ตั้ง อายุ ๗๑ ปี อาทิตย์ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๓

๔. ชุมนุมเด็ก ๆ ก่อสร้างตึกแถวเจริญพาศน์ 

๕. ชุมนุมดารา ปี ๒๕๑๓ 

๖. ทัศนาจรนครเวียงจันทร์, ทอดกฐินมิตรตาย, สวนสนาม

๗. ชุมนุมดารา บ่อนำ้าจืด ๕ กันยายน ๒๕๑๔

๘. เที่ยวเฟื่องเมืองเหนือ

๙. รำาละคร แป๋ว-ติ่ง ๙ มกราคม ๑๕

๑๐. ทำาบญุกระดกูปูท่วด บ้านดอนท่าอฐิ กำาแพงแสน ๑-๒ เมษายน ๒๕๑๕

๑๕



จากปรากฏการณ์ความนิยมอย่าง 

สูงสุด รวมทั้งการจากไปอย่างไม่คาดคิดที่ 

สะเทอืนใจแฟนภาพยนตร์ทัง้ประเทศ ทำาให้ชือ่ 

ของมิตร ชัยบัญชา กลายเป็นตำานานที่ถูกจารึก 

ในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย แน่นอนว่าใน 

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยย่อมต้องมีส่วนจัด 

แสดงเพือ่บอกเล่าถงึเรือ่งราวของพระเอกขวญัใจ 

มหาชนท่านนี้ โดยนอกจากการจัดแสดงหุ ่น 

จำาลองฉากโหนบนัไดเฮลคิอปเตอร์ของมติร  

ชัยบัญชา ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของ 

การมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แล้ว ยังมีอีก 

หนึ่งวัตถุจัดแสดงที่นับว่าโดดเด่นสะดุดตาไม่แพ้กัน นั่นคือ 

คัทเอาท์มิตร ชัยบัญชา 

 คัทเอาท์ (cut-out) แปลว่า ตัดออกมา คือการทำาป้ายโฆษณา  

ซึง่รปูในป้าย (จะเป็นรปูวาดหรอืรปูถ่ายกไ็ด้) มกีารตดัขอบ โดยจะตัดเพยีง 

บางส่วนหรือตัดลอยออกมาทั้งตัวก็ได้ เพื่อเน้นให้ภาพนั้นเด่นหรือดูมีมิติ 

ลอยออกมาจากพื้นหลัง คัทเอาท์อาจมีขนาดต่างกัน เช่น ขนาดเล็กเมื่อ 

ทำาสำาหรับตดิตัง้ในโถงหน้าโรง ขนาดใหญ่เพือ่ตดิตัง้หน้าโรง ขนาดใหญ่ยกัษ์ 

เพื่อติดตั้งตามสี่แยกหรือตั้งปิดหน้าอาคารโรงภาพยนตร์ หรือแม้แต่ทำาไว้ 

ติดตั้งบนรถแห่ โดยสมัยก่อนใช้ช่างเขียนด้วยฝีมือแต่ปัจจุบันผลิตด้วย 

เครื่องพิมพ์ และแบบที่ทำาไว้ติดตั้งหน้าโรงก็เรียกทับศัพท์ว่า สแตนด้ี  

(standy)

 พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยจัดแสดงคัทเอาท์ มิตร ชัยบัญชา ไว้ 

สองชิ้น ชิ้นหนึ่งเป็นงานเขียนสีบนไม้อัดรูปมิตรภายใต้ชุดและหน้ากาก 

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

คัทเอาท์

โดย วินัย สมบุญณา และ ชลฐิชา ผลประเสริฐ

	 วันที่	๘	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๑๓		หรือเมื่อ	๔๕	ปีที่แล้ว	วงการภาพยนตร์ไทยได้สูญเสีย 
พระเอกผูย้ิง่ใหญ่	มติร	ชัยบัญชา	ดาราเจ้าบทบาทเจ้าของฉายา	“พระเอกยอดนิยมดาราทอง”	 
ที่ได้ฝากผลงานการแสดงภาพยนตร์ไว้มากถึง	๒๖๕	เรื่อง	ตลอดชีวิตการแสดงเพียง	๑๓	ปี 
ของเขา	มติรเสียชวีติขณะถ่ายท�าฉากโหนบนัไดเชอืกจากเฮลคิอปเตอร์	ซึง่เป็นฉากสดุท้ายก่อน 
ปิดกล้องของภาพยนตร์เรื่อง	อินทรีทอง	 (๒๕๑๓)	 ที่เขารับหน้าที่ทั้งก�ากับและแสดงน�า 
อย่างไรก็ตามความนิยมต่อมิตร	ชัยบัญชา	ก็ไม่เคยเสื่อมคลายจากแฟนภาพยนตร์	 โดยใน 
ทุก	ๆ	ปีได้มีการจัดงานเพื่อร�าลึกถึงการจากไปของเขาอยู่เสมอ	

 
อินทรีแดง ตัวละครสำาคัญจากบทประพันธ์ของ เศก ดุสิต ที่ได้กลายมาเป็น 

สัญลักษณ์และภาพจำาของมิตร ที่แฟนหนังไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดย 

คัทเอาท์ชิ้นนี้หอภาพยนตร์จัดทำาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ สำาหรับประกอบการ 

จัดนิทรรศการฉลองหนึ่งร้อยปีภาพยนตร์ในประเทศไทย ส่วนคัทเอาท์อีกชิ้น 

ถอืเป็นวตัถสุำาคญัซึง่หอภาพยนตร์ได้รบัมอบจากโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลมิกรงุ 

เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นแอค็ชัน่ของมติร ชยับัญชา ในบทบาทการแสดงภาพยนตร์ 

เรือ่ง ชมุทางนกัเลง (๒๕๑๓) วาดลงบนไม้อดัขนาดความสงู ๒๒๕ ซม. คทัเอาท์ 

ทั้งสองชิ้นอวดโฉมโดดเด่นอยู่บริเวณหน้าทางเข้าโรงหนังอลังการ โรงหนัง 

โบราณภายในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เปรียบเสมือนการจำาลองบรรยากาศ 

ด้านหน้าโรงภาพยนตร์ในสมัยอดีต

 เชิญทุกท่านมาชมภาพวาดคัทเอาท์เพื่อเป็นการรำาลึกถึงมิตร 

ชัยบัญชา และเป็นการย้อนรำาลึกถึงบรรยากาศหน้าโรงภาพยนตร์ในอดีต  

สามารถเข้าชมได้ ณ พพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  

เปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ ๕ รอบ 

๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. ไม่เสียค่า 

ใช้จ่ายในการเข้าชม

   

 

ตัวอย่างคัทเอาท์บนรถแห่หนัง ตัวอย่างคัทเอาท์หน้าโรงภาพยนตร์



กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

 คอลัมน์กลุ ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร  ์
ฉบับนี้เป็นเรื่องราวของ	ยิ้ม ยิ้ม ภาพยนตร์ บริการหนัง 
กลางแปลงที่มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นต�านานการขาย 
ไอศกรีมก่อนการฉายหนังในชือ่	ยิ้ม	ยิ้ม	ไอศกรีม	ไอศกรีม 
โบราณแบบตัดเป็นแท่ง	 ที่สมัยก่อนขายแท่งละสลึงถึง 
ห้าสิบสตางค์	 เจ้าของผู้ริเริ่มคือ	คุณเกียโป๊	 แซ่ลื้ม	 โดยผู้ 
เขียนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทายาทคือ	 คุณอมรเทพ 
เอกอังคณา	เจ้าของบริการ	ยิ้มยิ้ม	2	ภาพยนตร์

ที่มาของการใช้ชื่อยิ้ม ยิ้ม ภาพยนตร์

 สมัยก่อนรุ่นพ่อทำาไอศกรีมขายตามงานวัดและก็จัดงานทั่วไป  

ตอนนั้นใช้ชื่อ ยิ้ม ยิ้ม ไอศกรีม เป็นไอศกรีมตัดเป็นแท่งแล้วใช้ไม้เสียบ มี 

รสทเุรียน มะพร้าว ชอ็กโกแลต สละ และสตอเบอรี ่สมยัก่อนขายดมีาก ใน 

กรุงเทพฯ มีงานเยอะ ก็จะคอยดูว่าที่วัดไหนมีหนังฉายก็จะไปขาย บางครั้ง 

มันผิดพลาดที่ไปถึงสถานที่แล้วก็ไม่มีหนังฉาย “ตายแล้ว ทำาไอศกรีมมาจะ 

ไปขายใครด ีจะขายใครล่ะ ในเมือ่ไม่มหีนงัฉาย” กเ็ลยคดิว่าจะฉายหนงัเอง 

ดีกว่า แล้วก็จะได้ขายไอศกรีมด้วย ก็เริ่มซื้ออุปกรณ์และเครื่องฉายมาฉาย 

เอง สมัยนั้นยังเป็นเครื่องฉาย ๑๖ มม. เป็นหน่วยเล็ก ๆ พอไปฉายหลายที่  

ก็มีคนสนใจอยากจะให้ไปฉายหนังกลางแปลง ก็เลยรับจ้างฉายตั้งแต่นั้น 

เป็นต้นมา

  บรรยากาศการฉายหนังสมัย
นั้นเป็นอย่างไร

ตอนนั้นสนุกสนานมาก ผมยังเป็น 

วัยรุ่น อายุก็ประมาณ ๑๔ ปี ออกไปฉาย 

หนังกับพ่อ ได้ออกไปต่างจังหวัด ไปฉาย 

ที่ไหนคนดูก็แน่นไปหมด รวมถึงร้านค้า 

ที่มาขายของที่ด้านหน้าจอหนัง อย่าง 

เช่น ปลาหมึกย่าง ขนมตังเมหยอด 

เหรียญ ข้าวโพดคั่วแบบใช้มือเขย่าโดย 

ใช้เตาถ่าน พออายุ ๒๐ ปี เริ่มขับรถได้  

ก็แยกออกไปทำาบรกิารของตัวเองโดยใช้ชือ่ ยิม้ยิม้ ๒ ภาพยนตร์ เวลามงีาน 

หลายที่ก็จะแยกกันไปฉาย โดยพ่อกับน้องก็ไปฉายอีกที่หนึ่ง แต่ก่อนงาน 

ต่างจังหวัดจะมีมาก เช่น งานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า แต่สมัยนี้มันเปลี่ยนไป 

แล้ว สมัยนั้นเครื่องฉายนั้นยังเป็นเตาถ่านอาร์คคาร์บอนอยู่เลย รับงานอยู่ 

ที่ราคา ๓,๐๐๐ บาทต่อคืน เมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว จำาได้เลยว่าเขาจ้างเครื่องฉาย 

ไปฉายที่อ่างทองคืนละ ๗๐๐ บาท รวมทุกอย่าง เติมนำ้ามัน ๘๐ บาท 

เต็มถัง นำ้ามันรู้สึกจะลิตรละ ๘๐ สตางค์

เมื่อฟิล์มก�าลังจะหมดไปมีความรู้สึกอย่างไร

คือเวลานี้น้องชายที่อยู ่ที่ชัยภูมิ เขาก็ได้นำาระบบการฉายแบบ 

โปรเจคเตอร์มาฉายแล้ว น้องชายใช้ชื่อยิ้ม ยิ้ม ชัยภูมิ ส่วนตัวผมก็ยังต้อง 

ฉายด้วยระบบฟิล์มต่อไป ตราบใดที่บริษัทที่ให้เช่าฟิล์มยังมีฟิล์มให้เช่าอยู่ 

แต่ราคาเช่าฟิล์มก็ไม่ได้ถูกเหมือนแต่ก่อน

ทราบมาว่าเคยน�าหนงักลางแปลงไปฉายตามมหาวทิยาลยั

ใช่ครับ ทางสมาคมฝรั่งเศสได้จ้างบริการ ยิ้ม ยิ้ม ภาพยนตร์ ไปฉาย 

ให้นักศึกษาได้ดูหนังฟิล์มของประเทศฝรั่งเศส โดยจะมีซับภาษาอังกฤษ  

บางทีก็จะมีซับภาษาไทย ฉายระบบฟิล์ม ๓๕ มม. เริ่มตั้งแต่ คณะอักษร- 

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ, ม.ธรรมศาสตร์, ม.ศิลปากร, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ,  

ม.ราชภฎัจนัทรเกษม, ม.ขอนแก่น, ม.เชยีงราย, ม.แม่ฟ้าหลวง, ม.มหาสาร- 

คาม, ม.บรูพา, ม.นเรศวร ทีพ่ษิณโุลก และพะเยา ฉายอยูห่ลายปี ฉายแต่ละ 

ที่ประมาณ ๕ เรื่อง

อยากจะฝากอะไรถึงหอภาพยนตร์บ้าง

ผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตอาชีพนี้จะยังคงอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ อยากจะให ้

หอภาพยนตร์เก็บภาพบรรยากาศและอปุกรณ์เครือ่งฉายหนงัให้เด็กรุ่นใหม่ 

ได้รูจ้กั ส่วนฟิล์มภาพยนตร์ผมว่าทางหอภาพยนตร์น่าจะมแีต่หนงัเก่า ๆ  แต่ 

เด็กรุ่นใหม่บางคนไม่ชอบดูหนังเก่า  สังเกตได้จากบรรยากาศงานวัดสมัยนี้  

ไม่ดูครึกครื้นเหมือนสมัยก่อน หนังกลางแปลงแทบไม่มีคนดู

โดย ประสงค์ สว่างสุข

คุณอมรเทพและผู้เขียน ถ่ายรูปร่วมกันหน้าหน่วยบริการ “ยิ้มยิ้ม 2 ภาพยนตร์”
๑๗



ภาพยนตร์สนทนา

 อภิรดี ภวภูตานนท์  เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๘   

ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น เธอเริ่มมีผลงานถ่ายแบบโฆษณา  

จนเป็นที่สะดุดตาของนักปั้นดารามือทอง จิรวรรณ กัมปนาทแสนยากร  

เจ้าของบริษทัภาพยนตร์ “จริบันเทงิฟิล์ม” ซึง่หวงัปลกุป้ันให้เธอก้าวขึน้ 

เป็นดาวดวงใหม่ประดับวงการภาพยนตร์ไทย 

 ภาพยนตร์เรื่องแรกที่เธอได้รับโอกาสคือ แม่หัวล�าโพง  

ภาพยนตร์แนวบู๊ซึ่งกำาลังเป็นที่นิยมในยุคนั้น จากนางแบบวัยใส รูปร่าง 

บอบบาง จึงต้องผันตัวเข้าไปฝึกซ้อมทักษะการต่อสู้กับครูฝึกมืออาชีพ  

เพื่อมารับบทเป็นสาวสลัมผู้คอยขัดขวางอิทธิพลเถื่อน โดยได้ประกบคู่

กับ สรพงศ์ ชาตรี พระเอกยอดนิยมแห่งยุค 

 เมือ่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ฝีมอืการแสดงและบทบูท๊ีเ่ฉยีบ 

ขาดของนางเอกหน้าใหม่ ก็ส่งผลให้ชื่อของ อภิรดี ภวภูตานนท์ กลาย 

เป็นทีรู่จ้กัอย่างรวดเรว็ และมผีลงานภาพยนตร์ทำานองนีอ้อกมามากมาย 

ในช่วงเริ่มต้นอาชีพนักแสดง เช่น อั้งยี่ (๒๕๒๖) อีสาวเมืองสิงห์ (๒๕๒๖) 

ป่าเดือด (๒๕๒๗) ชุมแพ ภาค ๒ (๒๕๒๗)  ล�าพูนด�า (๒๕๒๗)  ไอ้งูเห่า 

(๒๕๒๘) สาวลมกรด (๒๕๒๘) สู้สะท้านเมือง (๒๕๒๘) เป็นต้น นอกจาก 

นี้ เธอยังได้ไปร่วมงานเป็นนางเอกให้แก่ ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น ค่าย 

หนังยักษ์ใหญ่ของวงการ ใน เงิน เงิน เงิน (๒๕๒๖) และ เพชร 

ตดัเพชร (๒๕๒๗) ซึง่เป็นการนำาภาพยนตร์เรือ่งดงัในอดตีกลบั

มาสร้างใหม่

 ผลงานหนังบู ๊จำานวนมากส่งผลให้เธอขึ้นแท่น 

เป็นราชินีนักบู ๊อีกคนหนึ่งของวงการ กระทั่งเมื่อ พิศาล  

อัครเศรณี พระเอกและผู ้กำากับชื่อดัง ได้ชักชวนให ้

เธอมารับบทร้ายในหนังแนวเข้มข้นเชือดเฉือน 

อารมณ์ตามทีเ่ขาถนดั เรือ่ง อุง้มอืมาร ออกฉาย

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ภาพลกัษณ์ของเธอกค่็อย ๆ 

เปลี่ยนจากนักบู๊กลายเป็นตัวร้ายไปโดย

ปริยาย จากการได้รับบทบาทแนวเดียวกัน

นี้ตามมาอีกหลายเรื่อง อาทิ  สะใภ ้ 

(๒๕๒๙) พิศวาสซาตาน (๒๕๒๙) สะใภ้เถื่อน (๒๕๓๐) เมียหมายเลข ๑ 

(๒๕๓๐) ฉันรักผัวเขา (๒๕๓๐) เรือมนุษย์ (๒๕๓๑) เป็นต้น รวมทั้งยังส่ง

ผลให้เธอได้รบัรางวลัพระราชทานพระสรุสัวด ีสาขาผูแ้สดงประกอบฝ่าย 

หญงิยอดเยีย่มจากเรือ่ง ภมุรสีีทอง (๒๕๓๐) และ ดาวร้ายหญงิยอดเยีย่ม 

จากเรื่อง คนกลางเมือง (๒๕๓๑) อีกด้วย 

 เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ ๒๕๓๐ อภิรดี ภวภูตานนท์ ได้เริ่มเข้าไป 

โลดแล่นสร้างสีสันในวงการโทรทัศน์ และประสบความสำาเร็จอย่างมาก  

เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้ผลงานภาพยนตร์ของเธอค่อย ๆ ลดน้อยถอยลงไป 

ตามลำาดับ อย่างไรก็ตาม เธอก็ยังมีผลงานภาพยนตร์ประดับวงการไว ้

มากมายกว่า ๖๐ เรือ่ง โดยผลงานทีโ่ดดเด่นในช่วงหลงัได้แก่ ค�าพพิากษา  

(๒๕๓๒) แม่เบี้ย (๒๕๓๒) รวมทั้งยังได้มีส่วนร่วมในสองภาคแรกของ

ภาพยนตร์ระดับปรากฏการณ์ของประเทศ เรื่อง ต�านานสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช ตอน องค์ประกนัหงสา (๒๕๕๐) และ ประกาศอสิรภาพ 

(๒๕๕๐) ซึ่งนับเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเธอ

 วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายนนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

ได้รบัเกยีรตจิากนกัแสดงสาวมากฝีมอืผูน้ี ้ทีจ่ะเดนิทางมาประทบัรอยมอื 

รอยเท้า เป็นดาวดวงที ่๑๖๑ บนลานดารา และร่วมบอกเล่าประสบการณ์ 

การทำางานในวงการภาพยนตร์ไทย ณ โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา เปิดงาน 

ด้วยการฉายผลงานการแสดงภาพยนตร์เรือ่ง เงนิ เงนิ เงนิ (๒๕๒๖) ตัง้แต่ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

 ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่- 

อย่างใด สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑

ลานดารา

เสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ลานดารา 

อภิรดี 
ภวภูตานนท์ 



ภาพยนตร์สนทนา

บทเรียนจากค่ายกักกันนาซีบทเรียนจากค่ายกักกันนาซี
เสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ภาพยนตร์สนทนา 

 ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๘๘ (ปีที่สงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุด 

ลง) สำานักงานใหญ่สูงสุดพันธมิตรทหารอาสา (the Supreme Head- 

quarters Allied Expeditionary Force) มคีำาสัง่ให้สร้างภาพยนตร์สารคดี 

ที่แสดงความเลวร้ายของกองทัพนาซีและค่ายกักกันของนาซี สถานที่ที ่

ระบอบนาซีได้กระทำาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวและบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ 

ของระบอบนาซีอย่างเป็นระบบ และมีผู้เสียชีวิตกว่า ๑๑ ล้านคน เป็น 

ชาวยวิ ๖ ล้านคน โดยภาพยนตร์เรือ่งนีไ้ด้รวบรวมภาพข่าวต่าง ๆ  ทีถ่กูถ่าย 

ในช่วงสงคราม ที่ช่างภาพตามเหล่ากองทัพสัมพันธมิตรเข้าไปปลดปล่อย 

ค่ายกักกันชาวยิวในประเทศต่าง ๆ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกวางแผนให้ 

เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้จัดฉายในเยอรมนีหลังจากการล่มสลายของ 

ระบอบนาซี โดยจัดฉายให้แก่นักโทษสงครามตามคุกต่าง ๆ 

 ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รวบรวมทีมงานรวมไปถึงผู้กำากับ 

ชื่อดังอย่าง Alfred Hitchcock ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะที่ปรึกษาด้าน 

โครงเรื่อง ซึ่งให้คำาปรึกษาและแนะนำาการตัดต่อ การใส่ภาพ เพื่อให้ได้ผล

ทางอารมณ์

 แต่เนื่องจากภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้นำาเสนอเนื้อหาที่ซับซ้อน 

และอ่อนไหว การสร้างงานจึงเป็นไปด้วยความล่าช้า จนกระทั่งเดือน 

กันยายนปีเดียวกัน รัฐบาลสหราชอาณาจักร หัวหอกสำาคัญในการสร้าง 

ภาพยนตร์เรือ่งนี ้ได้เปลีย่นนโยบายต่างประเทศทีม่ต่ีอประเทศเยอรมน ีจาก 

การทำาลายระบอบนาซเีป็นการบรูณะฟ้ืนฟปูระเทศเยอรมนแีทน ภาพยนตร์ 

เรือ่งนีท้ีจ่ะแสดงความชัว่ร้ายของระบอบนาซีและประจานความน่าอบัอาย 

ของชาวเยอรมันที่ไม่ใส่ใจต่อสิ่งที่ระบอบนาซีได้กระทำาต่อเชลยสงคราม 

จึงถูกระงับการสร้างไป

 จนกระทั่งในปี ๒๕๕๗ พิพิธภัณฑ์ชื่อดังของอังกฤษ Imperial  

War Museum ได้บูรณะภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวข้ึนมาใหม่ พร้อมทั้งนำา 

ภาพต่าง ๆ มาตัดต่อใส่ให้เนื้อหาสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์แรกของการสร้าง และ 

มกีารใส่เนือ้หาทีพ่ดูถงึการบรูณะ และบทสรปุของเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้เป็นบทเรยีน  

และนำาออกฉายครั้งแรกที่เทศกาลเมืองเบอร์ลินเมื่อปี ๒๕๕๗ ในชื่อ German  

Concentration Camps Factual Survey 

 ในภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงภาพอันน่าหดหู่ใจ ภายในค่ายกักกันและ 

เหล่าเชลยที่ผอมโซ รวมไปถึงกองศพของเหล่าเชลยที่เสียชีวิต ความหดหู่ยังถูก 

ตอกยำา้ด้วยภาพทีบ่นัทกึการเปิดค่ายกักกัน ให้ชาวบ้านทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณใกล้เคยีง 

ค่ายกักกันที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในค่ายกักกันได้เข้าไปเดินดู 

 หลงัจากทีเ่ดอืนสงิหาคมทีผ่่านมา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ 

จัดงานภาพยนตร์สนทนา “สงครามและสันติภาพ ณ สยาม” ซึ่งแสดงเห็น 

สงครามโลกครั้งที่ ๒ ในประเทศไทยไปแล้ว เดือนกันยายนนี้ หอภาพยนตร์อยาก 

จะนำาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในบริบทของยุโรป

กันบ้าง โดยจัดฉายภาพยนตร์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับค่ายกักกันนาซี เช ่น  

Schindler’s List (๒๕๓๖) The Reader (๒๕๕๑) The Book Thief (๒๕๕๖)  

Hannah Arendt (๒๕๕๕) ฯลฯ

 และในวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรง 

ภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์จะจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง German 

Concentration Camps Factual Survey  (ผู้เข้าชมภาพยนตร์จะต้องอายุเกิน  

๑๘ ปีขึ้นไปเท่านั้น) และเวลา ๑๕.๐๐ น. จะเป็นรายการภาพยนตร์สนทนาเรื่อง  

“บทเรียนจากค่ายกักกันนาซี” โดยหอภาพยนตร์ได้เชิญ ดร.ตุลย์ อิศรางกูร  

ณ อยุธยา อาจารย์ประจำาภาควชิาประวติัศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั ผูเ้ชีย่วชาญด้านประวตัศิาสตร์ยโุรป เป็นวทิยากรในกจิกรรมดังกล่าว 

 ผูท้ีส่นใจสามารถเข้าร่วมกจิกรรมและชมภาพยนตร์ดงักล่าวโดยไม่เสยี

ค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ 

๑๑๑

๑๙





จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

	 เป็นประจ�าทกุปีในช่วงเดอืนตลุาคม	หอภาพยนตร์ 
จะจดังานวนัหนงับ้าน	:	Home	Movie	Day	ซึง่เป็นกจิกรรม 
ทีม่กีารจดักนัหลายแห่งทัว่โลกโดยผูจ้ดัทีห่ลากหลาย	เช่น	 
ชมรมหนัง	สมาคมหนังบ้าน	หอศิลป์	หอสมุด	พิพิธภัณฑ์	 
เพือ่อนรุกัษ์และส่งเสรมิหนงับ้านในฐานะเป็นกจิกรรมของ 
ครอบครัว	และเป็นมรดกความทรงจ�าของมนุษย์ที่ส�าคัญ 
อย่างหนึ่ง	

 ในยุคเริ่มแรกของการผลิตฟิล์มภาพยนตร์เพื่อการค้า (ค.ศ.  

๑๘๘๙) ฟิล์มถกูผลติขึน้หลากหลายขนาด จนมกีารตกลงกนัให้ 

ใช้ขนาด ๓๕ มม. เป็นขนาดมาตรฐานของอุตสาหกรรม จาก 

นั้นมีการผลิตฟิล์มขนาดเล็กกว่า ๓๕ มม. ซึ่งถือว่าตำ่ากว่า 

มาตรฐาน แต่มกัใช้ในวงการภาพยนตร์สมคัรเล่น ภาพยนตร์การ 

ศึกษา และภาพยนตร์ครอบครัว เพราะมีราคาถูกกว่า อุปกรณ์การ 

ถ่าย-การฉายก็มีขนาดเล็กและราคาถูกลง ทำาให้การถ่ายทำาภาพยนตร์ 

สมัครเล่นและภาพยนตร์ครอบครัวเป็นที่แพร่หลาย 

 ฟิล์มขนาดเล็กกว่า ๓๕ มม. ที่ได้รับความนิยมมาก ได้แก่ 

๙.๕ มม. ของบรษิทัปาเต๊ะ (ค.ศ.  ๑๙๒๒) ซึง่นยิมใช้กนัไปทัว่โลก ก่อนทีบ่รษิทั 

โกดักจะผลิตฟิล์มขนาด ๑๖ มม. (ค.ศ. ๑๙๒๓) ออกมาสำาหรับวงการ 

สมัครเล่นโดยเฉพาะ ทำาให้มีความนิยมมากกว่า ๙.๕ มม. หลังจากนั้นในปี  

ค.ศ. ๑๙๓๒ บริษัทโกดักแนะนำาฟิล์มสมัครเล่นขนาด ๘ มม. ซึ่งเป็นการ 

แบ่งซีกฟิล์ม ๑๖ มม. นั่นเอง ทำาให้ประหยัดเงินค่าฟิล์มลงไปครึ่งหนึ่ง 

 ค.ศ. ๑๙๖๕ บริษัทโกดักผลิตฟิล์ม ๘ มม. ชนิดพิเศษออกมา 

เรียกว่า ซูเปอร์ ๘ โดยมีรูหนามเตยเล็กลง เพื่อเพิ่มพื้นที่บันทึกภาพให ้

มากขึน้กว่าฟิล์ม ๘ มม. โดยทัว่ไป แต่เดิม 

ฟิล์มซเูปอร์ ๘ นี้ จะบรรจุอยู่ในตลับ 

พร้อมถ่าย เพิม่ความสะดวกแก่ผูใ้ช้  

ไม่ต้องร้อยฟิล์มเข้ากล้อง ฟิล์ม 

ภาพยนตร์ซูเปอร์ ๘ ได้รับความ 

นยิมมาก โดยเฉพาะประเภทฟิล์มส ี

โกดาโครมรเีวอร์ซัล (Kodachrome)  

ซ่ึงเป็นสรีะบบพเิศษของโกดักทีใ่ห้สี 

สวยสดงดงามและทนทาน กลาย 

เป็นทีห่ลงใหลของนกัถ่ายภาพยนตร์ 

สมัครเล่นและหนังบ้านทั่วโลก 

 ฟิล์ม ๘ มม. และซูเปอร์ ๘ นี้ มีการนำาไปผลิตเป็นภาพยนตร์ 

สำาหรับฉายดูกันในครัวเรือน โดยทำาจากภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ ที่ออกฉาย 

ตามโรง เช่น หนังการ์ตูน หนังกีฬา หนังสารคดี ตลอดจนหนังเรื่อง

 หากพูดถึงการถ่ายทำาฟิล์มซูเปอร์ ๘ ของนักถ่ายหนังสมัครเล่น 

ในประเทศไทย ที่นอกจากจะนำามาใช้ถ่ายทำาหนังบ้านแล้ว ก็ยังมีผู้นำามา 

ผลิตหนังประเภทต่าง ๆ ด้วย เช่น หนังสารคดี การต่อสู้ของกรรมกรหญิง 

โรงงานฮาร่า สร้างโดย จอน อึ๊งภากรณ์ ภาพยนตร์สารคดีที่เด่นที่สุดเรื่อง 

หนึ่งของชาติ และยังได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ  

ภาพยนตร์เพือ่การศกึษา และหนงัสัน้ ถงึแม้จะมจีำานวนไม่มากนกัเมือ่เทยีบ 

กับสัดส่วนของหนังบ้าน แต่ก็แสดงให้เห็นว่า ฟิล์มซูเปอร์ ๘ มม. มีคุณภาพ 

ที่ดีพอที่จะใช้ถ่ายทำาหนังประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ผู้คนจำานวนมากได้ชมกัน 

เฉลิมฉลอง ๕๐ ปี ฟิล์มซูเปอร์ ๘

หมายเหตุ อ้างอิงข้อมูลปีที่ผลิตฟิล์มจากบริษัทโกดักและบริษัทปาเต๊ะ

 ราวปี ค.ศ. ๑๙๘๐ ได้มีกล้องวิดีโอเกิดขึ้น การถ่ายทำาด้วยฟิล์ม 

๘ มม. และซูเปอร์ ๘ จึงถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ รวมทั้งภาพยนตร์ 

๘ มม. และซเูปอร์ ๘ ทีบ่รษิทัต่าง ๆ  ผลติจำาหน่ายสำาหรบัฉายดใูนครวัเรอืน  

ก็ถูกแทนที่ด้วยวิดีโอเช่นกัน

 โดยในปีนี้ ถือเป็นปีครบรอบ ๕๐ ปี ของการผลิตฟิล์มซูเปอร์ ๘ 

ซึ่งทั่วโลกได้นัดหมายที่จะจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นในวันที่ ๒๔ ตุลาคมนี้ 

หอภาพยนตร์จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานวันหนังบ้าน เพื่อร่วมเฉลิม

ฉลอง ๕๐ ปี ฟิล์มซูเปอร์ ๘ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยท่านจะได้รับชมหนังประเภทต่าง ๆ ที่ผลิต 

จากฟิล์มซเูปอร์ ๘ สามารถติดตามรายละเอยีดงานวนัหนงับ้านได้ทาง 

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

โทร. ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๒๖

ค.ศ. ๑๙๖๕ บริษัทโกดัก

ผลิตฟิล์ม ๘ มม. ชนิดพิเศษออกมา 

เรียกว่า ซูเปอร์ ๘ โดยมีรูหนามเตยเล็กลง 

เพื่อเพิ่มพื้นที่บันทึกภาพให้มากขึ้นกว่า

ฟิล์ม ๘ มม. โดยทั่วไป

โดย เกศสุดา จินา

๒๑



อังคารที่ ๑ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ป่าเดือด (โปรแกรมผลงาน อภิรดี ภวภูตานนท์ และ
โปรแกรมพิเศษ วันสืบ นาคะสเถียร)
๒๕๒๗ / กำากับโดย ไพโรจน์ ช่างแก้ว / สร้างโดย ไพโรจน์
โปรดักชั่น / ความยาว ๑๑๙ นาที

ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดปัญหาตัดไม้ทำาลายป่า เล่าเรื่อง- 
ราวของ อาทิตย์ นักข่าวหนังสือพิมพ์หนุ่มที่เดินทางไป 
ยังป่าสอยดาว เพ่ือทำาข่าวเปิดโปงแก๊งลักลอบขนไม ้
เถื่อน ที่นั่นเขาได้พบกับ วิเวียน ลูกสาวจอมแก่นแก้ว 
ของเสี่ยดิเรก เจ้าพ่อใหญ่แห่งป่าสอยดาว จนเกิดเป็น 
ความรัก ในขณะเดียวกัน เขาก็ต้องร่วมมือกับ ทินกร  
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยป่าไม้ไฟแรง ในการตามล่าหาผู้อยู่ 
เบื้องหลังการค้าไม้เถื่อนอย่างเหิมเกริม เพื่อขจัดให ้
สิ้นซาก 

พุธที่ ๒ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ค�าพิพากษา (โปรแกรมผลงาน อภิรดี ภวภูตานนท์)
๒๕๓๒ / กำากับโดย เพิ่มพล เชยอรุณ / สร้างโดย 23’4 
Cinema Production / ความยาว ๙๒ นาที

ภาพยนตร์ซึง่สร้างจากนวนิยายรางวลัซไีรต์เร่ืองดงัของ  
ชาต ิกอบจติต ิเร่ืองราวของ ฟัก ชายหนุ่มผูเ้คยเป็นทีรั่ก 
ของชาวบ้าน กับสมทรง หญิงสาววิกลจริตซึ่งเป็นเมีย 
ใหม่ของพ่อ เมื่อพ่อเสียชีวิต ฟักต้องคอยดูแลสมทรง 
ผู้ที่ชาวบ้านรังเกียจ นานวันเข้าก็เกิดเป็นข้อครหาว่า 
ทั้งคู่มีสัมพันธ์อันลึกซึ้ง ส่งผลให้ชีวิตฟักต้องตกตำ่าลง  
เพียงเพราะคำาพิพากษาจากคนในหมู่บ้าน

พฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ฆ่า... ด้วยเสน่หา (โปรแกรมผลงาน อภริด ีภวภตูานนท์)
๒๕๓๐ / กำากับโดย อรุณโรจน์ ไผ่สีทอง / สร้างโดย ลิขิต
ศิลปภาพยนตร์ / ความยาว ๑๐๐ นาที

เมือ่ข่าวการพบศพหญงิสาวถูกฆ่าบบีคอและหัน่ศพออก 
เป็นชิน้ ๆ  อย่างโหดเหีย้ม ได้สร้างความหวาดผวาให้แก่ 
ผูค้น หมวดชานนท์ นายตำารวจหนุ่มจงึต้องรับอาสาสบื 
คดนีีเ้พือ่จบัฆาตกรมาลงโทษ โดยเขาพบว่าผูเ้สยีชวีติน้ี 
คือ ชฎา หญิงสาวผู้มีเบื้องหลังที่น่าสงสัยหลายอย่าง  
และยิ่งเมื่อได้ร่วมค้นหาความจริงกับ ริน น้องสาวของ 
เธอและ ธำารง อดีตสามีเก่า เขากลับยิ่งต้องพบกับ 
เงื่อนงำาที่นำาไปสู่ความจริงอันไม่คาดคิด

โปรแกรมฉายเดือนกันยายน
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

ศุกร์ที่ ๔ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Any Day Now (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๕ / กำากับโดย Travis Fine / สนับสนุนโดย โรงภาพ
ยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / ความยาว ๙๘ นาที (ภาษาอังกฤษ 
คำาบรรยายภาษาไทย) 

เรื่องราวเหตุการณ์ในปี ค.ศ. ๑๙๗๙  เมื่อ รูดี้ หนุ่มรัก 
ร่วมเพศท่ีกำาลังประสบปัญหาทางการเงิน เกิดความ 
สงสาร มาร์โค เดก็ชายข้างห้องผูม้อีาการดาวน์ซนิโดรม 
และอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ตามลำาพัง เนื่องจากแม ่
ของเขาถูกจับในข้อหาค้ายาเสพติด ความผูกพันที่เกิด 
ข้ึนทำาให้รูดีข้อร้องให้ พอล แฟนหนุ่มผูเ้ป็นทนายความ 
ยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอรับมาร์โคมาอุปการะเลี้ยงดูเป็น 
บุตรบุญธรรม

เสาร์ที่ ๕ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

โปรแกรมพิเศษ 
หนังสั้นคัดสรรจากเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๑๙ 

อาทิตย์ที่ ๖ กันยายน

เวลา ๑๓.๐๐ น. แก้ว (โปรแกรมฟิล์มทัศนา - ฉายใน 
รูปแบบฟิล์ม ๓๕ มม.) 
๒๕๒๓ / กำากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย บริษัท ไฟว์ 
สตาร์โปรดักชั่น จำากัด / ความยาว ๑๑๔ นาที

แก้ว สาวสวยผูเ้ป็นภรรยาเกบ็ของเสีย่มกัออกเทีย่วเธค
กับเพื่อน ๆ ยามคำ่าคืนเสมอ จนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้
พบกับนักดนตรีหนุ่มหล่ออย่าง นที ทั้งคู่จึงปลงใจที่จะ
ใช้ชวีติร่วมกนั โดยนทไีด้แต่งเพลง ‘ความรักเพรียกหา’ 
ให้เธอ แต่แล้วก็มีเหตุให้ทั้งคู่ต้องพรากจากกัน กระทั่ง
เมื่อเสี่ยเสียชีวิต เธอจึงออกตามหานทีอีกครั้ง

เวลา ๑๕.๐๐ น. ปริศนา (โปรแกรมฟิล์มทัศนา - ฉายใน
รูปแบบฟิล์ม ๓๕ มม.)
๒๕๒๕ / กำากับโดย รุจน์ รณภพ / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / ความยาว ๑๒๓ นาที

ปริศนา หญิงสาวสวยนักเรียนนอกที่กลับมากรุงเทพฯ 
เข้าทำางานเป็นครโูรงเรยีนประจำาแห่งหนึง่ เธอได้พบกบั 
ประวิช คนสนิทของ ท่านชายพจน์ปรีชา ผู้รำ่ารวย ฝ่าย
ประวชิรกัเธอตัง้แต่แรกพบ หากปรศินากใ็ห้ค่าเขาเพยีง
เพือ่นสนทิ จนกระทัง่ปรศินาได้เจอท่านชายพจน์ในงาน
เต้นรำาคืนหนึ่ง ทั้งสองต่างมีใจให้กันและกัน แต่ก็พบ
เจอเรื่องชวนให้เข้าใจผิดอยู่รำ่าไป

โปรแกรมฉายภาพยนตร์ประจำาเดือนกันยายน  
โปรแกรมแรกเป็นโปรแกรมผลงานอภิรดี ภวภูตานนท์  
หนึง่ในนกัแสดงหญงิทีส่ร้างสสีนัให้แก่วงการภาพยนตร์ 
ไทย เพือ่เป็นการต้อนรบัการมาประทบัรอยมอืรอยเท้า 
ของเธอ ณ ลานดารา ของหอภาพยนตร์ ในวันเสาร์ที่  
๑๙ กันยายนนี้ โดยได้คัดสรรผลงานการแสดงในยุค 
ต่าง ๆ มาให้ชม เพื่อให้เห็นถึงบทบาทอันหลากหลาย  
ตั้งแต่ยุคแจ้งเกิดที่ก้าวขึ้นมาเป็นราชินีนักบู๊คนใหม่ 
มาจนถึงช่วงที่พลิกบทบาทมาเป็นนางร้ายที่โดดเด่น 
คนหนึ่งของวงการ

อีกโปรแกรมหนึ่งเป็นโปรแกรม บทเรียนจาก
ค่ายกักกันนาซี ซึ่งได้นำาภาพยนตร์ต่างประเทศที่เปิด- 
เผยให้เหน็แง่มมุต่าง ๆ  ของระบอบนาซีและค่ายกักกัน 
ทีส่ร้างขึน้มาเพือ่ฆ่าล้างเผ่าพนัธุช์าวยวิ มาจดัฉายให้ชม 
เพือ่ศกึษาเรยีนรูถ้งึประเดน็ดงักล่าว เนือ่งในปีแห่งการ 
ครบรอบ ๗๐ ปีการสิ้นสุดสงครามโลก ครั้งที่ ๒ โดย 
ในวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน จะมีกิจกรรมภาพยนตร ์
สนทนาในหัวข ้อเดียวกันนี้  พร ้อมด ้วยการฉาย 
ภาพยนตร์สารคดเีกีย่วกบัค่ายกกักนันาซทีีไ่ม่ควรพลาด 
เป็นอย่างยิง่ เรือ่ง German Concentration Camps  
Factual Survey  ซึง่เพิง่ได้รบัการบรูณะใหม่และออก 
ฉายเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ ปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

สำาหรับเดือนตุลาคม ซึ่งมีวันสำาคัญคือ วันที ่
๑๓ ตุลาคมเป็นวนัตำารวจไทย โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา 
ได้นำาภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศที่มีเจ้าหน้าที ่
ตำารวจเป็นตัวละครหลัก หรือมีเนื้อหาเก่ียวข้องกับ 
วงการตำารวจ ให้ผู ้ชมได้ศึกษาที่ภาพลักษณ์และ 
บทบาทต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ตำารวจที่ปรากฏในสื่อ 
ภาพยนตร์ ในชื่อโปรแกรม ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ 

อีกโปรแกรมท่ีสำาคัญสำาหรบัเดอืนนีค้อืโปรแกรม 
รำาลึกมิตร ชัยบัญชา ตำานานพระเอกแห่งวงการ 
ภาพยนตร์ไทยผู ้ล ่วงลับ โดยได้คัดสรรนำาผลงาน 
ภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายใน 
บทบาทที่ได้รับของนักแสดงผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง 
ของวงการ และ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบ 
การจากไปอย่างกะทันหนั เม่ือ ๔๕ ปีทีแ่ล้ว โรงภาพยนตร์ 
ศรีศาลายาจะจัดกิจกรรมพิเศษ ฉายผลงานภาพยนตร์ 
ของมิตร ชัยบัญชาให้ชมตลอดท้ังวันตั้งแต่เช้าจรดคำ่า  
เพื่อให้ทุกท่านได้มาร่วมรำาลึกและเห็นถึงความเป็น 
อมตะของเขาที่ยังคงปรากฏอยู่บนจอภาพยนตร์

๒๒



อังคารที่ ๘ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

สาวลมกรด (โปรแกรมผลงาน อภิรดี ภวภูตานนท์)
๒๕๒๘ / กำากบัโดย แสนยากร / สร้างโดย ทติยาภาพยนตร์ / 
ความยาว ๙๗ นาที

ดจุเดอืน เป็นสาวน้อยทีต้่องใช้ชวิีตอยูอ่ย่างยากลำาบาก 
กับแม่ซ่ึงเป็นภรรยาลับของพ่อผู้มีฐานะรำ่ารวย ซำ้ายัง 
ต้องทนรับคำาถากถางจากภรรยาหลวงและน้องสาว 
น้องชายต่างมารดา ความยากจนทำาให้เธอต้องละทิ้ง 
ความฝันการเป็นนักวิ่ง เพราะต้องทำางานพิเศษปั่น 
สามล้อรับจ้างหาเลี้ยงครอบครัว จนกระทั่ง ครูณัฐ ครู 
พละหนุ่มอดีตนักวิ่งทีมชาติ เห็นแววความเป็นจ้าว 
ลมกรดในตวัเธอ จงึเข้ามารบัอาสาฝึกฝนให้เธอกลับมา 
โดดเด่นบนเส้นทางสายนี้อีกครั้ง

พุธที่ ๙ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Jakob der Lügner 
(โปรแกรมบทเรียนจากค่ายกักกันนาซี)
๒๕๑๗ / กำากับโดย Frank Beyer / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๑๐๐ นาที (ภาษา
เยอรมัน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่เล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 
๒ ณ เมืองแห่งหนึ่งในประเทศโปแลนด์ เมื่อ จาค็อบ  
อดตีพ่อค้าขายแพนเค้กชาวยวิ ผู้ถกูทัพนาซีกักกันและ 
ใช้แรงงานอยู่ในย่านเสื่อมโทรม ได้บังเอิญฟังข่าวจาก 
วิทยุว่า กองทัพรัสเซียกำาลังรุกคืบเข้ามาใกล้นาซีเพียง 
แค่ไม่กี่ร้อยไมล์ เมื่อเขานำาไปบอกแก่เพื่อน ๆ กำาลังใจ 
ที่จะพ้นจากความลำาบากจึงเกิดขึ้นกับพวกเขาอีกครั้ง   
แต่ข่าวที่แพร่กระจายออกไปนั้น ทำาให้จาค็อบกลาย 
เป็นที่นับหน้าถือตาและเป็นความหวังของชาวยิว  เขา 
จึงต้องคอยกุข่าวใหม่ ๆ ข้ึนมาเพื่อปลอบประโลมใจ 
เพื่อนร่วมเชื้อชาติ

พฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

สะใภ ้(โปรแกรมผลงาน อภิรดี ภวภูตานนท์)
๒๕๒๙ / กำากับโดย วัฒนสิทธิ์ / สร้างโดย พูนทรัพย ์
โปรดักชั่น / ความยาว ๑๑๓ นาที

หลังจากที่พี่สาวถูกโขกสับจากแม่สามีจนล้มป่วยและ 
เสียชีวิต ภาวิณี จึงต้องยอมจดทะเบียนสมรสกับ 
นพนัยน์ สามีของพี่ และเข้าไปอยู่ในบ้านของเขา เพื่อ 
ปกป้องสิทธิของหลานชายวัยแบเบาะ ท่ีนั่น เธอต้อง 
ผจญกบั คณุหญงินวลสมร และ ไฉไลเรอืง ผูเ้ป็นแม่และ 
น้องสาวของสามี ซ่ึงเคยทำาร้ายจิตใจและร่างกายของ 
พีส่าวเธอในอดตี แต่ความเข้มแขง็และใจเด็ดของภาวิณี  
ทำาให้เธอไม่ยอมเป็นฝ่ายถกูกระทำาอยูข้่างเดยีวเหมือน 
พี่สาวอีกต่อไป 

ศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Kohei’s Race (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๕ / กำากับโดย Kubota Suguru / สนบัสนนุโดย มลูนธิิ
ญี่ปุ่น / ความยาว ๑๑๓ นาที (ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษา
ไทย)

เรื่องราวของ โคเฮ ชายหนุ่มผู้มีความหลังฝังใจเรื่อง 
ความเรว็ เน่ืองจากในตอนเด็กเขาเคยขีม่อเตอร์ไซค์หน ี
ตำารวจจนถูกจับ อีกทั้งพี่ชายของเขายังเสียชีวิตด้วย 
อุบัติเหตุจากการข่ีมอเตอร์ไซค์  กระทั่งวันหนึ่งเขาได ้
นำารถมอเตอร์ไซค์ของพี่ชายขับออกไปบนถนนอีกครั้ง  
และถกูตำารวจไล่จบัแต่กลบัหนรีอดมาได้ กลายเป็นการ 
เรียกความมั่นใจของเขาให้กลับคืนมา

เสาร์ที่ ๑๒ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

Schindler’s List 
(โปรแกรมบทเรยีนจากค่ายกกักนันาซ)ี
๒๕๓๖ / กำากบัโดย Steven Spielberg / สนบัสนนุโดย บรษิทั 
แคททาลติส์ อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากดั / ความยาว 
๑๙๕ นาท ี/ (ภาษาองักฤษ ฮบีร ูเยอรมนัและโปลชิ คำาบรรยาย
ภาษาไทย)

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเร่ืองจริงในช่วงสงครามโลก 
ครั้งที ่๒ ของ ออสการ์ ชินดเ์ลอร์ นกัธรุกจิชาวเยอรมัน 
ผูท้ำาโรงงานผลติหม้อส่งกองทพั ด้วยการเริม่ต้นจากการ 
ตดิสนิบนนายทหารด้วยเพือ่ให้ได้เริม่ธรุกจิ ระหว่างนัน้  
เขากลบัได้สมัผสัถึงความโหดร้ายทารุณของค่ายกกักนั 
นาซ ี และกลายเป็นผูท้ีเ่ป่ียมไปด้วยเมตตา รวมทัง้ห่วง 
ถงึความอยูร่อดของชาวยวิ เขาจงึเร่ิมซือ้แรงงานชาวยวิ 
เข้ามาในโรงงาน เพื่อให้ได้มาอยู่ในที่ที่ปลอดภัย

อาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Hannah Arend 
(โปรแกรมบทเรียนจากค่ายกักกันนาซี)
๒๕๕๕ / กำากับโดย Margarethe von Trotta / สนับสนุน
โดย สถาบันเกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๑๑๓ 
นาที (ภาษาเยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส ฮีบรูและลาติน 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์แนวชวีประวตัทิีส่ร้างจากเหตกุารณ์ระหว่าง 
ปี ค.ศ. ๑๙๖๑–๑๙๖๔ บอกเล่าเร่ืองราวของ แฮนนาห์  
อเรนด์ นักปรัชญา และทฤษฎีการเมืองคนสำาคัญ ที่ได้ 
ทำาหน้าที่รายงานข่าวให้แก่หนังสือพิมพ์ เดอะ นิว 
ยอร์เกอร์ ถึงการดำาเนินคดีของ อดอล์ฟ ไอค์มันน์ อดีต 
นาซีและอาชญากรสงคราม ที่มีส่วนในการฆ่าล้างเผ่า 
พันธุ ์ชาวยิว ซึ่งให้เหตุผลต่อการกระทำาของเขาว่า  
เพราะเขาเป็นข้าราชการผู้ซื่อสัตย์และทำาตามหน้าที่ที ่
ได้รับมอบหมาย

เวลา ๑๕.๐๐ น. El juego del ahorcado 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๑ / กำากับโดย Manuel Gómez Pereira / สนับสนุน
โดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / 
ความยาว ๑๑๔ นาที (ภาษาสเปนและอังกฤษ คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

เรือ่งราวความผกูพันอันลกึซึง้ระหว่าง แซนด้า เดก็สาว 
อายุ ๑๖ ปี ผู้มีอนาคตไกลกับ เดวิด เด็กหนุ่มอายุย่าง  
๑๘ ปี ที่ทั้งเรียนไม่เก่ง และชอบไปมั่วสุมแถวโต๊ะ 
สนกุเกอร์ แม้พ่อของเขาจะต้องการให้เขาไปเป็นทหาร 
ก็ตาม ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ใช่คนรักและไม่ใช่แค ่
เพือ่นธรรมดา ทุกอย่างดเูหมอืนปกตจินกระท่ังวนัหน่ึง 
เมื่อแซนด้าถูกลักพาตัวไป

อังคารที่ ๑๕ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เรือมนุษย์ (โปรแกรมผลงาน อภิรดี ภวภูตานนท์)
๒๕๓๑ / กำากับโดย วฒันสิทธิ ์/ สร้างโดย พนูทรพัย์ โปรดกัชัน่ / 
ความยาว ๑๑๓ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากนวนิยายคุณภาพของ กฤษณา  
อโศกสิน เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อ พิมพ์รส ลูกสาวของ  
มธุรส นักสังคมสงเคราะห์ผู้ไม่เคยมีเวลาให้ครอบครัว  
เกดิตัง้ท้องกบั ชยัพร ลกูชายวยัรุ่นของ เดช เศรษฐใีหญ่ 
จอมเจ้าชู้ นำาไปสู่ความสัมพันธ์อันซับซ้อนของสอง 
ครอบครัวที่ต่างตกอยู่ในวังวนของกิเลสตัณหา มีเพียง  
นิธิมา น้องสามีของมธุรสและ ดัมพ์ น้องชายของเดช 
ซึง่ต้องคอยจดัการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ตามมามากมาย

พุธที่ ๑๖ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

อุ้งมือมาร (โปรแกรมผลงาน อภริด ีภวภตูานนท์)
๒๕๒๙ / กำากบัโดย พศิาล อคัรเศรณ ี / สร้างโดย บรษิทั 
อคัรเศรณโีปรดกัชัน่ จำากดั / ความยาว ๙๔ นาที

ภาพยนตร์เรื่องแรก ๆ ที่อภิรดี ภวภูตานนท์ พลิก 
บทบาทจากสาวนักบู๊มารับบทเป็นนางร้าย เร่ืองราว 
ของ ดำา ชุมพร ที่กำาลังจะถูกยึดเรือเพราะขาดส่งเงิน 
ผ่อนไปหลายวัน ดำาจึงตัดสินใจเดินทางมากรุงเทพฯ  
เพ่ือคยุกบัเจ้าหน้ีด้วยตวัเอง ทว่าเขากลบัเจอเพยีง อ้วน  
หญิงม่ายลูกสาวของเจ้าหนี้ ดำาจำาต้องจับตัวเธอเพื่อให้ 
นำาทางไปหาพ่อซึ่งพักผ่อนอยู่ต่างจังหวัด แม้อ้วนจะ 
ไม่ชอบกริยาป่าเถื่อนของดำาและคอยหาเรื่องจิกกัดกัน 
ตลอดทาง แต่เธอกบัเขาจำาต้องจบัมอืฝ่าปัญหานบัร้อย 
ที่ถาโถมเข้ามาหาจนเกิดรักกันในที่สุด

โปรแกรมฉาย ณ ภาพยนตร์สถาน 
ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (๑๘.๐๐ น.)

โปรแกรมเดือนกันยายน
อังคารที่ ๑  The Book Thief 
พฤหัสบดีที่ ๓   แม่หัวลำาโพง
อังคารที่ ๘   Manuel Hermínio Monteiro - M.H.M.  
พฤหัสบดีที่ ๑๐ เรือมนุษย์
อังคารที่ ๑๕     Hannah Arendt    
พฤหัสบดีที่ ๑๗ สะใภ้
อังคารที่ ๒๒    O Céu de Suely  
พฤหัสบดีที่ ๒๔ คำาพิพากษา
อังคาร ๒๙  El juego del ahorcado

โปรแกรมเดือนตุลาคม
พฤหัสบดีที่ ๑    สารวัตรเถื่อน
อังคารที่ ๖    Nikias Skapinakis, Teatro dos Outros
พฤหัสบดีที่ ๘    สามเกลอเจอล่องหน
อังคารที่ ๑๓    Die Unsichtbare
พฤหัสบดีที่ ๑๕  เหนือมนุษย์
อังคารที่ ๒๐    Carandiru
พฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงห์คนองปืน
อังคารที่ ๒๗    Remando al viento
พฤหัสบดีที่ ๒๙ บันทึกรักของพิมพ์ฉวี



พฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

The Reader (โปรแกรมบทเรียนจากค่ายกักกันนาซี)
๒๕๕๒ / กำากับโดย Stephen Daldry / สนับสนุนโดย 
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำากัด / ความยาว ๑๒๔ นาที (ภาษา
อังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)

ณ ประเทศเยอรมนี ช่วงหลังสงครามโลก ครั้งที่ ๒  
ไมเคิล เบิร์ก เด็กหนุ่มแรกรุ่นได้มาพบกับ ฮันนา หญิง 
สาวผู้มีอายุมากกว่าเขาเป็นสองเท่า ไมเคิลพบว่าเธอ 
ชอบให้ใครสักคนอ่านหนังสือให้ฟัง ในขณะเดียวกัน 
สัมพันธ์ของพวกเขายิ่งลึกซึ้ง กระทั่งวันหนึ่ง ฮันนาได้ 
หายตวัไปอย่างเป็นปรศินา ปล่อยไมเคิลให้อยูห้่วงแห่ง 
ความสับสนและทรมานซึ่ง ๘ ปี ต่อมา เขากลายเป็น 
นักศึกษากฎหมาย ระหว่างเข้าฟังการพิพากษาคดี 
อาชญากรรมสงครามของพรรคนาซี เขาต้องตกตะลึง 
เมื่อเธอปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง

ศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เพชรตัดเพชร (โปรแกรมผลงาน อภิรดี ภวภูตานนท์)
๒๕๒๗ / กำากบัโดย สกักะ จารจุนิดา / สร้างโดย บรษิทั ไฟว์
สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / ความยาว ๑๐๐ นาที

ภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงจากหนังดังฟอร์มยักษ์ในอดีต   
เรื่องราวของ ร.ต.ท.ศักดิ์ชัย ผู้ได้รับภารกิจให้ปลอมตัว 
เป็น เชิด น้องชายฝาแฝดที่ถูกมือขวาของ มิสเตอร์ตัน  
พ่อค้ายาเสพติดฆ่าตาย โดยเขาได้ร่วมมือกับ ไป่หลู  
ตำารวจสาวชาวฮ่องกงที่ปลอมตัวเป็นนักร้องคาเฟ่ เพื่อ 
สวมรอยสืบข่าวขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่นี้ 
เช่นกัน  แต่เมื่อฝ่ายอาชญากรรู้ตัวเสียก่อน ภารกิจสุด 
ท้าทายจึงเริ่มต้นขึ้น

เสาร์ที่ ๑๙ กันยายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เงิน เงิน เงิน 
(โปรแกรมผลงาน อภิรดี ภวภูตานนท์)
๒๕๒๖ / กำากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / ความยาว ๑๒๙ นาที

ภาพยนตร์ดัดแปลงจากหนังเพลงสุดคลาสสิกในอดีต  
ทีม่คีำาโฆษณาอนัโด่งดงัว่า “เพลงพราว ดาวพร ูดเูพลิน” 
บอกเล่าเรื่องราวของลูกชายนายทุนเงินกู้หน้าเลือดที ่
ได้รบัมอบหมายให้ไปเกบ็ค่าเช่าทีจ่ากชาวบ้านในชมุชน 
แออัด แต่เขากลับไปตกหลุมรัก  
แก้ว สาวสลัมจอมแก่น และเลือกที่ 
จะอยู่ข้างชาวบ้าน เม่ือพ่อของเขา 
ประกาศจะสร้างคอนโดมิเนยีมและ 
ไล่พวกเขาไปจากพื้นที่แห่งนี้

เวลา ๑๕.๐๐ น. กจิกรรมลานดารา 

อภิรดี ภวภูตานนท์

อาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. O Céu de Suely 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๙ / กำากับโดย Karim Aïnouz / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัรราชทูตบราซลิ ประจำาประเทศไทย / ความยาว 
๙๐ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

หลังจากทีเ่ธอใช้ชวีติอยูใ่นเซาเปาโลสองปี เฮอร์มลิา ได้
ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดที่เมืองเล็ก ๆ ทางตะวัน
ออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล พร้อมกับลูกชายที่
เพิ่งเกิด และเฝ้ารอการกลับมาของสามี กระทั่งเมื่อ
ตระหนักได้ว่าเขาคงจะทิ้งเธอไปแล้ว ความทุกข์ที่เพิ่ม
ขึ้นและเงินที่ไม่พอใช้ทำาให้เธอตัดสินใจที่จะขายตัว

เวลา ๑๕.๐๐ น. Manuel Hermínio Monteiro 
- M.H.M. (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / กำากับโดย André Godinho / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตโปรตเุกส ประจำาประเทศไทย / ๕๕ นาที 
(ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดบีอกเล่าเร่ืองราวของ มานเูอล เฮอม-ิ 
นิโอ มอนเตโร บรรณาธิการด้านวรรณกรรมคนสำาคัญ  
ผู ้มีส่วนในการพัฒนาวงการวรรณกรรม และศิลป- 
วัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ ของประเทศโปรตุเกส  

อังคารที่ ๒๒ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Defiance (โปรแกรมบทเรียนจากค่ายกักกันนาซี) 
๒๕๕๑ / กำากับโดย Edward Zwick / สนับสนุนโดย บริษัท 
เอ็ม พิคเจอร์ส จำากัด / ความยาว ๑๓๗ นาที (ภาษาอังกฤษ 
เยอรมันและรัสเซีย คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเรื่องจริงในช่วงสงครามโลก 
ครั้งที่ ๒ เรื่องราวในปี ค.ศ. ๑๙๔๑ เมื่อชาวยิวใน 
ประเทศยุโรปตะวันออกกว่าพันคนถูกสังหารโหด สาม 
หนุ่มพี่น้องชาวโปแลนด์เชื้อสายยิวจึงต้องหลบหนีภัย 
สงครามจากทหารเยอรมันเข้าไปซ่อนตัวในป่าลึก ที่ซึ่ง 
พวกเขาคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก โดยต้องหาทางเอาชีวิต 
รอดท่ามกลางธรรมชาติอันหนาวเหน็บ พร้อมกับใช้ 
ที่นี่เป็นฐานทัพเปิดศึกต่อต้านกองทัพนาซี 

พุธที่ ๒๓ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

แม่หัวล�าโพง (โปรแกรมผลงาน อภิรดี ภวภูตานนท์)
๒๕๒๖ / กำากบัโดย แสนยากร / สร้างโดย จริบันเทิงฟิล์ม / 
ความยาว ๑๐๗ นาที

ภาพยนตร์แจ้งเกิดของ อภิรดี ภวภูตานนท์ ในฐานะ 
ราชินีนักบู๊คนใหม่ โดยเธอรับบทเป็น ซ่า สาวสลัมที่ถูก 
มองว่าเป็นตัวปัญหาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการ 
ปะทะกบักลุม่มาเฟียผูม้อิีทธพิล แต่เธอกย็งัม ีหยก นาย 
ตำารวจหนุ่มที่ตามจีบคอยช่วยเหลือ รวมทั้ง เอก เพื่อน 
สนิทวัยเด็กที่กลับมาจากเมืองนอก ทั้งสองหนุ่มต่าง 
แข่งขันเอาชนะวายร้ายและเอาชนะใจสาวนักบู๊ผู ้นี้ 
ให้จงได้

พฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ภุมรีสีทอง  (โปรแกรมผลงาน อภิรดี ภวภูตานนท์)
๒๕๓๑ / กำากับโดย นันทนา วีระชน / สร้างโดย เอ.เอ็น. 
โปรดักชั่น / ความยาว ๙๗ นาที

ผลงานการแสดงที่ส่ง อภิรดี ภวภูตานนท์ ได้รับรางวัล 
ตุ๊กตาทอง สาขาผู้แสดงประกอบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม  
เรื่องราวของ ผึ้งหรือภุมรี สาวสวยที่ถูกตราหน้าว่าเป็น 
ผู ้หญิงที่มีดวงกินสามี ทำาให้เธอตัดสินใจออกจาก 
หมูบ้่านเข้ามาทำางานในกรงุเทพฯ ทีน่ัน่ เธอเร่ิมต้นชวิีต 
ใหม่ด้วยการทำางานเป็นเลขาฯ ของ ทศ หนุ่มรูปงาม  
แต่ไม่นานเธอกต็กเป็นทีห่มายปองของ พสิยั เพือ่นจอม 
เจ้าชู้ของทศ ซึ่งมีภรรยาอารมณ์ร้ายอย่าง อรทัย ส่ง 
ผลให้ชวีติของผึง้ต้องประสบกบัเร่ืองราวร้าย ๆ  อกีครัง้

ศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

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

เสาร์ที่ ๒๖ กันยายน  

เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 

“บทเรียนจากค่ายกักกันนาซี”

ร่วมชมภาพยนตร์สารคดีบันทึกความเลวร้ายของ 
ค่ายกักกันของนาซีในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ ๒ เรื่อง 
German Concentration Camps Factual Survey   
(ห้ามผู้ที่มีอายุตำ่ากว่า ๑๘ ปี เข้าชมภาพยนตร์) พร้อม 
สนทนาหลังชมภาพยนตร์กับ ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ  
อยุธยา อาจารย์ประจำาภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ 
อกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผูเ้ชีย่วชาญด้าน 
ประวัติศาสตร์ยุโรป

๒๔



อาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน

เวลา ๑๓.๐๐ น.  The Last Metro 
(โปรแกรมบทเรียนจากค่ายกักกันนาซี)
๒๕๒๓ / กำากับโดย François Truffaut / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย และ
สถาบันฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๑๓๑ นาที 
(ภาษาฝรั่งเศสและเยอรมัน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวในกรุงปารีส ปี ค.ศ. ๑๙๔๒ ช่วงที่ถูกกองทัพ 
นาซียึดครอง เมื่อ ลูคัส ชายชาวยิวเจ้าของโรงละครถูก 
บังคับให้ออกนอกประเทศ มาเรียน ภรรยาของเขาซึ่ง 
เป็นนักแสดงประจำาโรงละคร จึงพยายามรักษาโรง- 
ละครแห่งนี้ไว้ด้วยการเขียนบทละครเรื่องใหม่ และว่า 
จ้างให้ เบอร์นาร์ด มารับบทนักแสดงนำา ขณะที่ลูคัส 
จำาต้องซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดิน

เวลา ๑๕.๐๐ น.โปรแกรมพิเศษ 
ดูหนังกับโดม พบกับภาพยนตร์
จากการคัดสรรของ โดม สุขวงศ์ 
ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ และร่วม
สนทนาหลังชมภาพยนตร์

อังคารที่ ๒๙  กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Sophie Scholl (โปรแกรมบทเรยีนจากค่ายกักกันนาซ)ี
๒๕๔๘ / กำากับโดย Marc Rothemund / สนับสนุนโดย
สถาบันเกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๑๑๖ นาที 
(ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เมืองมิวนิค ปี ค.ศ. ๑๙๔๓ ขณะกองทัพฮิตเลอร์กำาลัง 
เข้าทำาลายทวีปยุโรป คนหนุ่มสาวในเยอรมันได้รวมตัว 
กันจัดตั้งกลุ่มหยุดยั้งและโค่นล้มรัฐบาลเยอรมันในชื่อ  
“เดอะ ไวท์ โรส” โดยมี โซฟี โซลล์ วัย ๑๙ ปี เป็น 
สมาชิกหญิงเพียงคนเดียว วันหนึ่งเธอกับพ่ีชายถูก 
เจ้าหน้าที่ เกสตาโป มอร์ รวบตัวหลังแจกใบปลิวหน้า 
มหาวิทยาลัย การสอบสวนกลายเป็นการปะทะคารม 
และความเข้มแข็งของจิตใจระหว่าง โซฟีกับเกสตา- 
โป มอร์

พุธที่ ๓๐ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

The Book Thief 
(โปรแกรมบทเรียนจากค่ายกักกันนาซี)
๒๕๕๖ / กำากับโดย Brian Percival / สนับสนุนโดย บริษัท 
แคททาลติส์ อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากดั / ความยาว 
๑๓๑ นาท ี(ภาษาองักฤษและเยอรมนั คำาบรรยายภาษาไทย)

ภาพยนตร์ที่เล่าเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ ๒  
ณ ประเทศเยอรมนี ช่วงเวลาที่ชาวยิวทุกคนเผชิญกับ 
ความหวาดกลัว เด็กหญิงลีเซล ได้เลือกที่จะขโมย 
หนงัสอืเพือ่นำาไปแบ่งปันให้กบัเพือ่นชาวยวิทีพ่่อแม่ของ 
เธออปุการะไว้ทีอ่าศยัอยูใ่ต้บนัไดในบ้าน เพือ่นำามาเป็น 
เครื่องปลอบใจให้พวกเขาลืมความทุกข์

ร้านขายสรรพสินค้าแห่งใหม่ของหอภาพยนตร์	
ที่มีสารพัดสินค้าทั้งหนังสือด้านภาพยนตร์	เสื้อยืด	กระเป๋าผ้า	

และของที่ระลึกอื่น	ๆ	อีกมากมายจากหอภาพยนตร์	
รวมทั้งดีวีดีภาพยนตร์ไทย	ทั้งงานคลาสสิก	งานร่วมสมัย	

และนอกกระแส	ให้ท่านได้เลือกสรร

เปิดให้บริการทุกวัน	จันทร์-ศุกร์	เวลา	๙.๐๐-๑๘.๐๐	น.	
เสาร์-อาทิตย์	และวันหยุดนักขัตฤกษ์	เวลา	๙.๓๐-๑๘.๓๐	น.

MAYA PANICH
ร้านมายาพาณิชย์  

๒๕



อังคารที่ ๖ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

พระจันทร์แดง (โปรแกรมรำาลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๓ / กำากบัโดย เนรมติ / สร้างโดย บศุรินทร์ภาพยนตร์ / 
ความยาว ๑๒๘ นาที

ปารชิาต ได้เดนิทางไปเป็นครทูีบ้่านหนองโหง ภายหลัง 
จากประสบปัญญาชวีติมาอย่างหนัก แต่เพยีงคนืแรกที่ 
ไปถึง เธอกลับต้องพบเจอกับสัตว์ประหลาดกึ่งเสือกึ่ง 
มนุษย์ จนสลบไปด้วยความกลัว ทว่า เมื่อเล่าเรื่องราว 
ให้ หมอศมา หมอหนุ่มรูปงามที่คอยดูแลเธอฟัง เขา 
กลับคิดว่าเธอตาฝาดเพราะพิษไข้ จนเมื่อเธอสืบทราบ 
ว่า สัตว์ประหลาดที่เธอพบคือ “สาง” ซึ่งเป็นวิญญาณ 
ของเสอืร้ายท่ีเข้าสงิสูม่นุษย์และออกล่าเหยือ่ทกุคนืวัน 
เพ็ญ ปาริชาตจึงพยายามค้นหาความจริงว่าใครคือผู้ที่ 
ถูกสางสิงสู่คนนั้น

พุธที่ ๗ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

หัวละแสน  (โปรแกรมผู้พิทักษ์สันติราษฎร์)
๒๕๓๐ / กำากับโดย เสนอ คราประยูร / สร้างโดย Million 
Film Production / ความยาว ๙๕ นาที

สารวัตร ศรายุทธ นายตำารวจหนุ่มฝีมือดี ได้รับมอบ- 
หมายให้ไปปฏิบัติภารกิจกวาดล้างแก๊งมาเฟียค้าอาวุธ 
สงคราม โดยต้องทำางานร่วมกบัคูห่ตูำารวจจากอกีหน่วย 
หนึ่งคือ หมวดอาจหาญ และ จ.ส.ต.หญิง วิภาดา ยอด 
ตำารวจสาวสวย ขณะเดยีวกนั เขากลบัถกูเข้าใจผดิจาก  
สรวงสดุา สาวไฮโซ ซึง่คิดว่าเขาเป็นมอืปืน จงึว่าจ้างให้ 
เขาไปตามล่าคนที่ฆ่าพ่อของเธอและชิงเอาเพชรมูลค่า 
มหาศาลไป โดยมีค่าตอบแทนการล่าวายร้ายให้หัวละ 
หนึ่งแสนบาท

โปรแกรมฉายเดือนตุลาคม
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

เวลา ๑๕.๐๐ น. พรายพิศวาส 
(โปรแกรมรำาลึก มิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๑ / กำากบัโดย ฉลวย ศรรีตันา / สร้างโดย พฒันาพร / 
ความยาว ๑๔๕ นาที

จากอุบัติเหตุรถพลิกควำ่าทำาให้ อ๊อด ทนายหนุ่มเจ้า- 
สำาราญ ต้องเสียชีวิตกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนเที่ยว 
พบเห็นความลับต่าง ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน แต่เรื่องราว 
วุ ่น ๆ ก็มาเกิดข้ึนเมื่ออ๊อดได้พบว่าดวงชะตาของ 
เขายังไม่ถึงฆาต

อาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม
วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย

เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. ข้าวก�ามือเดียว 
(โปรแกรมพิเศษวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย - ฉายในรูปแบบ
ฟิล์ม ๓๕ มม.)
๒๔๘๓ / กำากบัโดย Paul Fejos และ Gunnar Skoglund / 
สร้างโดย Svensk Filmindustris / ความยาว ๖๙ นาที

ภาพยนตร ์สวี เดนที่ ได ้
รับคำาเชิญชวนจากชาว 
สยามชัน้สูงทางภาคเหนอื  
ให ้มาถ ่ายทำาที่ จั งหวัด 
เชียงใหม่ โดยใช้ผู ้แสดง
เป็นคนท้องถิน่ ผกูเร่ืองให้ 
เห็นถึงความสำาคัญของ 
ข้าวไทย และนำาเสนอวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ความเชื่อของ 
ชาวนาไทย ตลอดจนวิธีการทำานาข้าว มีคุณค่าเป็น 
เอกสารประวัติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา เชิงชาติพันธุ์ 
เชิงมานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ และเป็นบนัทึกความ 
ทรงจำาของยุคสมัย โดยได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็น
มรดกภาพยนตร์ของชาติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

พฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

คนเหนอืคน (โปรแกรมรำาลกึมติร ชยับญัชา และโปรแกรม
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์)
๒๕๑๐ / กำากับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ / สร้างโดย สหการ
ภาพยนตร์ไทย / ๑๓๓ นาที

ภาพยนตร์แอค็ชัน่เรือ่งยิง่ใหญ่ ทีป่ระชนันกัแสดงชือ่ดงั 
คับคั่ง โดยเฉพาะสองพระเอกผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุค “มิตร  
ชัยบัญชา” ในบทนายตำารวจผู้ถูกผู้ร้ายจับตัวระหว่าง 
การเข้าไปสบืหาข่าวกบั “สมบตั ิเมทะน”ี ท่ีรบับทนาย 
ตำารวจผู้น้องซึ่งเข้าไปช่วยเหลือ และนำาไปสู่การชิงไหว 
ชิงพริบกันอย่างสนุกสนาน

ศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สิงห์คนองปืน (โปรแกรมบทบาทครูในภาพยนตร์)
๒๕๒๔ / กำากับโดย ชาย มีคุณสุต / สร้างโดย ศรชัย
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๐๕ นาที

ร้อยตำารวจโท แวน วังไทร แห่งหน่วยปราบเฉพาะกิจ 
ถูกสั่งให้พักราชการ และได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษ 
ให้ไปตามล่าแก๊งโจรสาวเรียกค่าไถ่ที่เหิมเกริมถึงขั้น 
ประกาศจะฆ่าตำารวจ โดยเขาออกไปสืบงานนี้ที่เมือง 
ชลบุรีในคราบหนุ่มพเนจร และได้บังเอิญพบกับ จามรี  
ลูกสาวแสนสวยของหลงจู๊จง ผู้เข้ามาปั่นป่วนหัวใจเขา  
ในขณะที่สถานการณ์การตามล่ากำาลังตึงเครียดและ 
ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ 

เสาร์ที่ ๓ ตุลาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. สามเกลอเจอล่องหน
 (โปรแกรมรำาลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๐๙ / กำากับโดย ฉลวย ศรีรัตนา /สร้างโดย ศรีโรจน์
ภาพยนตร์ / เวลา ๑๐๗ นาที

ผลงานการแสดงของ มิตร ชัยบัญชา ที่สร้างจากนิยาย 
ชดุเรือ่งดงัของ ป. อนิทรปาลติ เรือ่งราวเกดิขึน้เมือ่สาม 
เกลอ พล นิกร และกิมหงวน ต้องต่อกรกับสายลับ 
ล่องหน ซึ่งฝ่ายผู้ก่อการร้ายส่งเข้ามาสังหาร ดร.ดิเรก  
นักวิทยาศาสตร์คนสำาคัญของไทย แม้จะสามารถหยุด 
ยั้งแผนร้ายนี้ได้แต่ปัญหากลับเกิดขึ้น เมื่อสามเกลอ 
พบว่าสายลับล่องหนเป็นสาวสวยท่ีทำาให้พวกเขาต้อง 
หวั่นไหว 

๒๖



พฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม
กิจกรรมร�าลึกมิตรชัยบัญชา 

เวลา ๑๐.๐๐ น. เหนือมนุษย์ 
๒๕๐๒ / กำากับโดย วจิิตร คณุาวฒุ ิ/ สร้างโดย บริษทั ยเูนยีน
ฟิล์ม / ความยาว ๙๒ นาที

ผลงานการแสดงภาพยนตร์ในยุคแรก ๆ ของมิตร 
ชัยบัญชา เล่าเรื่องราวของ เกรียง กัมปนาท หนุ่มเจ้า- 
เล่ห์ผูจ้องหอง ทีป่ลอมตวัเป็นสายสืบในภารกิจส่งมอบ 
กล่องสีนำ้าเงินลึกลับของแก๊งโจรร้ายชาวไทยท่ีแฝงอยู่ 
ในคราบชาวต่างชาติโดยมี อัปสร หญิงสาวที่คอยร่วม- 
มือช่วยเหลือให้เขาประสบความสำาเร็จในภารกิจสุด 
แสนอันตราย

เวลา ๑๓.๐๐ น. บันทึกรักของพิมพ์ฉวี 
๒๕๐๕ / กำากับโดย ศิริ ศิริจินดา / สร้างโดย จินดาวรรณ
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๐๙ นาที

การโคจรมาพบกันครั้งแรกของ มิตร ชัยบัญชา และ 
เพชรา เชาวราษฎร์ คูข่วญัทีโ่ด่งดงัทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ 
ภาพยนตร์ไทย เล่าเรื่องราวของ พิมพ์ฉวี สาวสวยผู้ 
หลงรกั อาทร หนุม่เจ้าเล่ห์อย่างหมดใจจนยอมพลีกาย 
ให้เขาจนตั้งท้อง ซำ้ายังทุ่มเทชีวิตทำางานส่งเขาไปเรียน 
ต่อเมืองนอก แต่อาทรกลับหักหลังเธอด้วยการไปหมั้น 
หมายกับผู้หญิงคนอื่น

เวลา ๑๕.๐๐ น. อินทรีทอง 
๒๕๑๓ / กำากับโดย มิตร ชัยบัญชา / สร้างโดย สมนึก
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๐๔ นาที

ผลงานภาพยนตร ์เรื่องสุดท ้ายในชีวิตของ มิตร 
ชัยบัญชา ที่ติดตรึงในความทรงจำาคนไทยทั้งชาต ิ
เรื่องราวของ โรม ฤทธิไกร ผู้ใช้ชีวิตปกติอย่างสำาราญ  
เมื่อบ้านเมืองอยู่ในความสงบจนไม่ต้องเปลี่ยนตนเอง 
เป็นอินทรีแดงอีกต่อไป ทว่าหลังการปรากฏตัวของ 
อินทรีแดงตัวปลอม ที่ออกปล้นฆ่าผู้คนอย่างโหดเหี้ยม 
ต่อเน่ือง เขาจึงจำาต้องกลับมาสืบหาความจริงอีกครั้ง  
ด้วยการสวมหน้ากากอินทรีทอง

เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีวางดอกไม้และจุดเทียนรำาลึกถึง
มิตร ชัยบัญชา บนแผ่นโลหะจารึกรอยมือรอยเท้า 
ณ ลานดารา 

เวลา ๑๗.๓๐ น. ไทรโศก 
๒๕๑๐ / กำากับโดย คุณาวุฒิ / สร้างโดย แหลมทอง
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๒๔ นาที

หนึง่ในผลงานการแสดงเรือ่งสำาคัญของ มิตร ชยับัญชา  
ซึง่ต้องแสดงถึงสองบทบาทในเร่ืองเดยีวกนั เรือ่งราวว่า 
ด้วยมรดกเลือดต้องคำาสาปของผู้คนแห่งบ้านไทรโศก 
ถึงสามรุ ่น เพราะความมักมากในทรัพย์สินและ 
กามารมณ์ของ พระยาธีระรัตน์ ผู้เป็นเจ้าของบ้าน 
จนกลายเป็นอัมพาต กิติ ทายาทผู้เดียวที่เป็นใบ้เพราะ 
ถูกวางยาพิษ จนถึง ยิ่งยง หนุ่มอาภัพผู้เติบโตมาโดย 
ไม่รู้กระทั่งชาติกำาเนิดของตน และตกเป็นเป้าสังหาร 
ของบรรดาผู้คนที่หมายปองมรดกแห่งไทรโศก 

ศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ชุมแพ (โปรแกรมผู้พิทักษ์สันติราษฎร์)
๒๕๑๙ / กำากับโดย จรัญ พรหมรังสี / สร้างโดย สันติสุชา
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๔๒ นาที

การเดินทางกลับมาชุมแพบ้านเกิดของ เพิก ทำาให้เขา 
ต้องประมอืกบัอิทธพิลเถ่ือนของ จ่าถม อย่างหลกีเลีย่ง 
ไม่ได้ เพราะจ่าถมคือผู้อยู่เบื้องหลังการสังหาร พัน พ่อ 
ของเขา อีกทั้งยังเป็นเจ้าของธุรกิจผิดกฎหมายหลาย 
รูปแบบที่เกิดขึ้นที่นี่ ทางเดียวที่จะนำาชุมแพคืนสู่ความ 
ยุติธรรมได้ก็คือ เพิกต้องหาทางทำาลายบัลลังก์ของ 
จ่าถมให้พินาศ

เสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. We own the night 
(โปรแกรมผู้พิทักษ์สันติราษฎร์)
๒๕๕๐ / กำากับโดย James Gray / สนับสนุนโดย โรง- 
ภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / ความยาว ๑๑๗ นาที (ภาษา
อังกฤษและรัสเซีย  คำาบรรยายภาษาไทย)  

เรื่องราวในปี ค.ศ. ๑๙๘๘ ของ บ๊อบบี้ กรีน ผู้จัดการ 
ร้านไนท์คลับสัญชาติรัสเซียในนิวยอร์ก ผู้ไม่ยอมเป็น 
ตำารวจเหมอืนสมาชกิคนอืน่ในครอบครัว เมือ่ธรุกจิของ 
เขาเตบิโต เขาตดัสนิใจเปลีย่นนามสกลุและปกปิดความ 
สัมพันธ์ที่จะเชื่อมโยงไปถึงครอบครัว    

เวลา ๑๕.๐๐ น. The Town 
(โปรแกรมผู้พิทักษ์สันติราษฎร์)
๒๕๕๓ / กำากับโดย Ben Affleck / สนับสนุนโดย บริษัท 
แคททาลติส์ อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากดั / ความยาว 
๑๒๕ นาที / (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)  

เรื่องราวของ ดัค หนึ่งในแก๊งปล้นธนาคารมือฉกาจ ผู้ 
ไม่เคยสนใจในชีวิตใคร จนกระทั่งการปล้นครั้งล่าสุดที่ 
พวกเขาจับ แคลร์ พนักงานธนาคารสาวเป็นตวัประกนั 
ก่อนที่จะปล่อยเธอไป ส่งผลให้แคลร์ใช้ชีวิตด้วยความ 
หวาดระแวง  การได้กลบัมาพบกนัอกีครัง้โดยทีเ่ธอไม่รู้ 
ว่าเขาคือคนที่จับเธอไป กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความ 
รักที่ทำาให้ชีวิตของพวกเขาเต็มไปด้วยอันตราย เมื่อดัค 
ยังคงถูกจับตาจากตำารวจและถูกตั้งข้อสงสัยจากเพื่อน 
ร่วมแก๊งโจรด้วยกัน

อาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Remando al viento 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๑ / กำากับโดย Gonzalo Suárez / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัรราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / ความยาว 
๑๒๖ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ฤดูร้อนปี ค.ศ. ๑๘๑๖ เมื่อ เพอร์ซี่ กวีชาวอังกฤษ และ 
แมรี่ แฟนสาว กำาลังพักผ่อนร่วมกับ ลอร์ดไบรอน และ  
จอห์น หมอประจำาตวั ทีบ้่านพกัรมิทะเลสาบในประเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์ ลอร์ดไบรอนเสนอให้ทุกคนเขียนเรื่อง 
ราวสยองขวัญแข่งกัน แมรี่ จึงเริ่มต้นแต่งเรื่อง แฟรง- 
เกนสไตน์ ทีก่ลายเป็นจดุเริม่ต้นของเรือ่งราวสัน่ประสาท

เวลา ๑๕.๐๐ น. Die Unsichtbare 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / กำากับโดย Christian Schwochow / สนับสนุน
โดย สถาบันเกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / ความยาว  ๑๑๓ 
นาที (ภาษาเยอรมัน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ ฟีเน่ ลอเรนซ์ นักศึกษาศิลปะการแสดง  
ผู้ใฝ่ฝันจะเป็นดาวรุ่งบนเวที วันหนึ่ง คาสปาร์ ฟรีด- 
มานน์ ผู้กำากับละครเวทีได้เล็งเห็นความธรรมดาของ 
เธอที่โดนใจเขาและนำาเธอเข้าสู่วงการ นั่นทำาให้ ฟีเน่  
พยายามเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่ยิ่งเธอยอม 
อยู่ใต้แรงกดดันของคาสปาร์เท่าใด ชีวิตของเธอก็ยิ่ง 
ตกอยู่ในความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น 

เสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  
วันสรรพสาตร

ขอเชิญร่วมกิจกรรมรำาลึกพระ
เกียรติยศด้านภาพยนตร์ของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวง 
สรรพสาตรศุภกิจ ผู้ทรงสถิตใน
ฐานะ “พระบิดาแห่งภาพยนตร์
สยาม” ณ ลานสรรพสาตร หน้า
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย หอ- 
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

อังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
วันมรดกโสตทัศน์โลก 
(World Day for AV Heritage) 

วนัทีท่ัว่โลกพร้อมใจกนัจดักจิกรรมเพือ่ให้ตระหนกั
ถึงความสำาคัญของสื่อโสตทัศน์เวียนมาถึงอีกครั้ง  
เตรียมพบกับกิจกรรมดี ๆ จากหอภาพยนตร์  
(องค์การมหาชน) และหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ 
สื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ ของไทย ภายใต้คำาขวัญประจำา 
ปีนี้ 

กิจกรรมพิเศษเดือนตุลาคม

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓ – ๑๔ ต่อ ๑๑๑ หรือ www.fapot.org

Archives at risk: 
protecting the world’s identities

๒๗



อังคารที่ ๑๓ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ปุลากง (โปรแกรมผู้พิทักษ์สันติราษฎร์)
๒๕๓๒ / กำากับโดย สุรพล กรสวัสดิ์ / สร้างโดย กู๊ดวิลล์
โปรดัก / ความยาว ๑๑๐ นาที

เข้ม เติบโตมาในครอบครัวที่มีปัญหาเพราะเป็นลูก 
เมียน้อย พ่อไม่รักและยังถูกบรรดาลูกเมียหลวงรังแก  
เมื่อเติบโตขึ้นเขาตัดสินใจสอบนายร้อยและกลายเป็น 
ตำารวจลงปฏบิตัหิน้าทีท่ีต่ำาบลปลุากงในภาคใต้ ทีน่ี ่เข้ม 
ได้พบกับ หนูตุ่น ครูสาวนักพัฒนาผู้เต็มไปด้วยอุดม- 
การณ์อันแรงกล้า ทั้งคู่เริ่มรู้สึกดีต่อกัน วันหนึ่ง หนูตุ่น 
ถูกผู้ก่อการร้ายจับตัวไป เข้มจึงตามไปช่วยจนต้องเสีย 
ลูกน้องไปในการปะทะที่รุนแรง

พุธที่ ๑๔ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ต�ารวจเหล็ก (โปรแกรมผู้พิทักษ์สันติราษฎร์)
๒๕๒๙ / กำากับโดย คมน์ อรรฆเดช / สร้างโดย บริษัท 
โคลีเซี่ยม ฟิล์ม จำากัด / ความยาว ๑๐๓ นาที 

นักข่าวสาวคนเก่งได้ตามติดวีรกรรมของนายตำารวจ
หนุ่มจอมบูอ๊ย่างไม่ลดละ จนกระทัง่เข้ามาพวัพนักบัคดี 
ฆาตกรรมเจ้าพ่อแชร์พันล้าน ซึ่งมีพยานปากสำาคัญ 
เป็นนักร้องสาว ผู้คิดจะแบล็คเมล์ผู้อยู่เบื้องหลังคดีนี้  
จนทำาให้เธอตกเป็นเป้าสงัหาร นายตำารวจจอมบูจ๊งึต้อง 
ทำาหน้าที่คุ้มครองเธอ พร้อม ๆ กับรวบรวมหลักฐาน 
เพื่อนำาตัวคนผิดมารับโทษให้จงได้ 

พฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

จ้าวอินทรี (โปรแกรมรำาลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๑ / กำากับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอก
การภาพยนตร์ / ความยาว ๑๓๒ นาที

หนึ่งในภาพยนตร์ชุดอินทรีแดง ซ่ึงรับบทโดย มิตร 
ชัยบัญชา เล่าเรื่องราวของ โรม ฤทธิไกร ชายหนุ่มผู ้
แปลงตวัเองเป็นอนิทรแีดงเพือ่กวาดล้างเหล่าอาชญากร 
โดยในภาคนี ้อนิทรแีดงต้องปลอมตวัเข้าไปเป็นลกูสมนุ 
ของนักธุรกิจวายร้าย ผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมและ
พัวพันกับแก๊งภูตมรณะ ที่กำาลังออกอาละวาด

ศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

191½  มือปราบทราบแล้วป่วน 
(โปรแกรมผู้พิทักษ์สันติราษฎร์)
๒๕๔๖/ กำากับโดย บุญส่ง นาคภู่ / สร้างโดย ซีเอ็ม ฟิล์ม / 
ความยาว ๑๐๐ นาที

เรื่องราวของตำารวจสายตรวจ ๑๙๑ ที่แตกต่างกันสุด 
ขัว้ เมือ่คนหนึง่เป็นนายร้อยตำารวจไฟแรง กบัอกีคนเป็น 
จ่าแก่ ๆ ที่กำาลังจะหมดไฟ ความต่างและทิฐิของทั้งคู่ 
ก่อให้เกดิความวุน่วายจนนำาพาให้พวกเขาพบกบันกัข่าว 
อาชญากรรมสาวหน้าใหม่ ท่ีกลายเป็นทั้งตัวป่วนและ
ตัวกลางประสานความขัดแย้งของทั้งสองโดยไม่รู้ตัว 

เสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม  

เวลา ๑๓.๐๐ น. พระอภัยมณี  
(โปรแกรมรำาลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๐๙ / กำากับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ / สร้างโดย ต๊อกบูม
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๑๓ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากนิทานคำากลอนที่ผสมผสาน 
จินตนาการเรื่องดังของสุนทรภู่ โดยนำา มิตร ชัยบัญชา  
มารับบทเป็นพระอภัยมณีที่ถูกนางยักษ์ผีเสื้อสมุทรซึ่ง 
รับบทโดย เพชรา เชาวราษฎร์ ลักพาตัวมาไว้ในถำ้า แม้ 
จะไม่ยินยอม แต่พระอภัยมณีกับนางยักษ์ก็มีสัมพันธ ์
กันจนเกิดบุตรชายชื่อว่า สินสมุทร วันหนึ่ง เมื่อ 
สินสมุทรพบครอบครัวเงือกโดยบังเอิญ แผนการหลบ 
หนีนางยักษ์ของพระอภัยมณีจึงเริ่มต้นขึ้น

เวลา ๑๕.๐๐ น. พระลอ (โปรแกรมรำาลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๑ / กำากับโดย ไถง สุวรรณทัต / สร้างโดย สุริยเทพ
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๒๖ นาที 

ผลงานภาพยนตร์ทีด่ดัแปลงจากวรรณคดเีรือ่งเอก มติร  
ชยับญัชา รบับทเป็น พระลอดลิกราช โอรสกษตัริย์แห่ง 
เมอืงแมนสรวงผูไ้ด้รับการรำา่ลอืไปทัว่สารทศิในเร่ืองรูป 
โฉมอันงดงาม วันหนึ่ง พระลอได้ฟังพรรณนาถึงความ 
งามของพระเพือ่นและพระแพง สองพีน้่องเจ้าหญงิแห่ง 
เมืองสรอง พระลอจึงออกเดินทางมุ ่งหน้าตามหา 
เจ้าหญิง อันเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่โศกนาฏกรรมความรัก 
ครั้งยิ่งใหญ่ที่กลายเป็นตำานาน

อาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  Nikias Skapinakis, Teatro dos 
Outros (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๑ / กำากับโดย Jorge Silva Melo / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำาประเทศไทย / 
ความยาว ๗๘ นาที / (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดเีรือ่งราวของ นเิคยีส สคาพนิาคสิ ชาย 
ชาวโปรตุเกสเชือ้สายกรีก จติรกรชือ่ดงัในช่วงหลงัของ 
ศตวรรษที่ ๒๐ เขาเร่ิมมีผลงานจัดแสดง ตั้งแต่ป ี
ค.ศ. ๑๙๔๘ ซึง่งานของเขามเีอกลกัษณ์ด้านความเศร้า 
เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร  

เวลา ๑๕.๐๐ น.  Carandiru (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๖ / กำากับโดย Hector Babenco / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจำาประเทศไทย / 
ความยาว ๑๔๕ นาที (ภาษาโปรตุเกส คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

เรือ่งราวเกีย่วกบัการสงัหารหมูนั่กโทษคร้ังใหญ่ ระหว่าง 
การจลาจลทีเ่รือนจำาการันดรูิ  เมอืงเซาเปาโล ประเทศ
บราซิล ในปี ค.ศ. ๑๙๒๒ ซึ่งส่งผลให้มีนักโทษเสียชีวิต 
ท้ังส้ิน ๑๑๑ คน โดยเล่าผ่านบันทึกของ นายแพทย์ 
เดราซโีอ วาเรลลา หมออาสาประจำาเรือนจำาผูท้ีนั่กโทษ 
ต่างให้การยอมรับนับถือ

อังคารที่ ๒๐ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

มังกรเจ้าพระยา (โปรแกรมผู้พิทักษ์สันติราษฎร์)
๒๕๓๗ / กำากับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร / สร้างโดย บางกอก
การภาพยนตร์ / ความยาว ๑๑๘ นาที

เรือ่งราวเริม่ต้นเมือ่ เสีย่เหลยีง นกัธรุกจิใหญ่จากฮ่องกง 
ถกูบกุยงิอย่างอกุอาจในเมอืงไทย หมวดคม ตำารวจฝีมอื 
ดีจึงได้รับมอบหมายให้สืบหาผู้บงการ ขณะเดียวกัน  
ไมค์ ลูกชายของเสี่ยเหลียงก็เดินทางจากฮ่องกงมา 
ล้างแค้นด้วยตนเอง นอกจากจะเขม่นกนัตัง้แต่แรกเจอ 
ด้วยความเลือดร้อน ทั้งคู่ยังตกหลุมรักสาวคนเดียวกัน  
นั่นคือ ฟาง เจ้าของโรงเรียนอนุบาล ลูกสาวของ เสี่ย 
เฉิน อดีตเจ้าพ่อแห่งเยาวราช  

พุธที่ ๒๑ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

๑๖ ปีแห่งความหลัง (โปรแกรมรำาลึกมิตร ชัยบัญชา)
๒๕๑๑ / กำากับโดย อนุมาศ บุนนาค / สร้างโดย รามา
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๑๓ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากประวัติของราชาลูกทุ่งคนดัง  
สุรพล สมบัติเจริญ ซึ่งรับบทโดย มิตร ชัยบัญชา เล่า 
เร่ืองราวชวีติตัง้แต่ก่อนเข้ามาในวงการเพลง กระทัง่ได้ 
มีโอกาสแสดงความสามารถในการแต่งเพลงและเสียง 
ร้องที่สะกดคนฟัง แต่ชื่อเสียงและเงินทองมากมายนั้น 
กลับกลายเป็นอุปสรรคความรัก จนกล่ันออกมาเป็น 
เพลงลูกทุ่งอมตะ “๑๖ ปี แห่งความหลัง”

พฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ฟ้า (โปรแกรมผู้พิทักษ์สันติราษฎร์)
๒๕๔๑ / กำากบัโดย วชิช์ เกาไศยนนัท์ / สร้างโดย บีอีซ ีฟิล์ม / 
ความยาว ๑๑๐ นาที

รคิ นายตำารวจหนุม่ผูเ้ชีย่วชาญด้านศลิปะการต่อสูแ้ละ 
เพิ่งจบหลักสูตรเอฟบีไอจากสหรัฐอเมริกา จำาต้องตาม 
ไล่ล่ากลุ่มโจรมาดหรู ๘ คน ที่ก่อการอุกอาจปล้นเพชร 
ลำา้ค่า และยงัจบั ฟ้า คู่หมัน้สาวของเขาทีก่ำาลังตัง้ครรภ์ 
อ่อน ๆ ไปเป็นตัวประกัน โดยงานนี้เขาต้องจับคู่กับ 
นายตำารวจวยักลางคน ผูย้งัคงใช้วธิกีารทำางานแบบเดมิ ๆ

ศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

Super 8 (โปรแกรมพิเศษ ๕๐ ปี ฟิล์มซูเปอร์ ๘)
๒๕๕๔ / กำากับโดย J.J. Abrams / สนับสนุนโดย บริษัท 
ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำากัด / ความยาว ๑๑๒ 
นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย) 

เรื่องราวในปี ค.ศ. ๑๙๗๙ หลังจากที่กองทัพอากาศ 
สหรัฐอเมริกาได้ปิดล้อมพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เรียกว่า Area  
51 วตัถพุยานทกุอย่างทีพ่บได้ถกูส่งไปเกบ็ในฐานทพัที่ 
รัฐโอไฮโอ แต่ระหว่างทางได้เกิดอุบัติเหตุจนทำาให ้
ขบวนรถไฟที่ขนวัตถุพยานตกรางและมีบางอย่างหลบ 
หนีออกไปได้ โดยที่เด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งกำาลังลองถ่ายหนัง 
ด้วยฟิล์มซูเปอร์ ๘ ได้บังเอิญจับภาพเหตุการณ์ที่เกิด 
ขึ้นไว้ได้ ก่อนที่มันจะก่อให้เกิดเรื่องราวอันน่าสะพรึง 
กลัว

เสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. วันหนังบ้าน ครั้งที่ ๘
ร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๕๐ ปี การผลิตฟิล์ม  
ซเูปอร์ ๘ พร้อมกนักบัคนรกัฟิล์มซเูปอร์ ๘ ทัว่โลก ด้วย 
การชมภาพยนตร์ที่ถ่ายทำาจากฟิล์มประเภทนี้อย่าง 
เต็มอิ่ม ในกิจกรรมวันหนังบ้าน ครั้งที่ ๘ 



พุธที่ ๒๘ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

CC-J แสบฟ้าแลบ (โปรแกรมผู้พิทักษ์สันติราษฎร์)
๒๕๔๑ / กำากับโดย สุรสีห์ จุติ / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์ 
โปรดักชั่น / ความยาว ๙๘ นาที
ร.ต.ต. เจมส์ นายตำารวจหนุ่มไฟแรงแห่งหน่วยตำารวจ 
สากลปราบปรามพิเศษท่ีคอยพิทักษ์ความสงบ ได้รับ 
มอบหมายให้กำาจดักลุม่โจรปล้นร้านนาฟิกา โดยเขาได้ 
ปลอมตวัเข้าไปอยูใ่นแก๊งมอเตอร์ไซค์ของพวกโจร และ 
ได้รูจั้กกบั คาร์โล หญงิสาวผูม้คีวามมัน่ใจสงู ความสนทิ 
สนมระหว่างปฏบิตัภิารกจิ ทำาให้เขาต้องสบัสนในความ 
รักระหว่างเธอกับแฟนสาวผู้อ่อนโยน 
 

พฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สารวัตรเถื่อน (โปรแกรมผู้พิทักษ์สันติราษฎร์)
๒๕๓๐ / กำากบัโดย กิตตชิยั / สร้างโดย กิตตพิคิเจอร์กรุป๊ / 
ความยาว ๙๔ นาที

เสี่ยทรงยศ ผู้มีอิทธิพลและค้าของเถื่อนโดยมีบรรดา 
ตำารวจในท้องถิ่นคอยรับใช้ มีเพียง จ่าเที่ยง ตำารวจผู ้
ยึดมั่นอุดมการณ์เท่านั้นที่ยืนหยัดทำาหน้าที่ที่ถูกต้อง 
เพียงลำาพัง การขัดขืนกับอิทธิพลมืดส่งผลให้ชีวิตของ 
จ่าเที่ยงต้องประสบปัญหา แต่แล้วกลับมีชายลึกลับ 
คนหนึ่งคอยเข้ามาช่วยเหลือเขาและเล่นงานพวกเสี่ย 
ทรงยศ จนถูกเหล่าร้ายเรียกขานว่า สารวัตรเถื่อน

ศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

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

เสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Polisse (โปรแกรมผูพ้ทิกัษ์สนัติราษฎร์)
๒๕๕๔ / กำากับโดย Maïwenn / สนับสนุนโดย บริษัท เอ็ม 
พิคเจอร์ส จำากัด / ความยาว ๑๒๗ นาที (ภาษาฝรั่งเศส 
อิตาลี โรมาเนีย และอาหรับ คำาบรรยายภาษาไทย)

เฟร็ด นายตำารวจมือใหม่ต้องเผชิญสถานการณ์กดดัน 
และถูกจับตามองจาก เมลิสซา ช่างภาพที่กระทรวง 
มหาดไทยส่งตวัมาเพ่ือเกบ็รายละเอยีดและตามตดิการ 
ทำางานของหน่วยงานคุ้มครองเด็ก มีหน้าที่จับพวกล่วง 
ละเมิดเด็ก สืบสวนพ่อแม่ที่ทำาร้ายลูกตัวเอง และฟังคำา 
ให้การเด็กที่มีปัญหา ซึ่งรวมไปถึงเร่ืองปัญหาทางเพศ 
ของวัยรุ่น

เวลา ๑๕.๑๕ น. Je fais le mort 
(โปรแกรมผู้พิทักษ์สันติราษฎร์)
๒๕๕๖ / กำากับโดย Jean-Paul Salomé / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย และ
สถาบันฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๑๐๔ นาที 
(ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ) 

เรื่องราวของ ฌอง นักแสดงชายตกอับวัย ๔๐ ปี ผู้ได้
รับข้อเสนอที่ท้าทายจากบริษัทจัดหางาน  ซึ่งนั่นเป็น
จดุเริม่ต้นทีท่ำาให้เขาได้ผนัตวัไปเป็นนกัแสดงในบทบาท
ของผูเ้สยีชวีติให้แก่ตำารวจในการทำาแผนประกอบคำารบั
สารภาพคดีอาชญากรรม

อาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. Darkness in the Light 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๓ / กำากบัโดย Kei Kumai / สนบัสนนุโดย มลูนธิญิีปุ่น่ / 
ความยาว ๑๑๙ นาที (ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวของนักเรียนมัธยมปลายสองคนในเมืองมัตสึ- 
โมโตะ ที่ได้เดินทางไปยังหน่วย “นิวส์ เอ็กซ์เพรส” ที่ 
สถานีโทรทัศท้องถิ่น เพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณี 
การลอบปล่อยแก๊สพิษที่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อน ซึ่งมีชาย 
คนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกร

เวลา ๑๕.๐๐ น. โปรแกรมพิเศษ 
ดูหนังกับโดม พบกับภาพยนตร์
จากการคัดสรรของ โดม สุขวงศ์ 
ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ และร่วม
สนทนาหลังชมภาพยนตร์

อังคารที่ ๒๗ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

มือปราบปืนโหด (โปรแกรมผู้พิทักษ์สันติราษฎร์)
๒๕๓๙ / กำากบัโดย พนันา ฤทธไิกร / สร้างโดย เพชรพนันา 
โปรดักชั่น / ความยาว ๗๙ นาที

ผลงานการกำากับและร่วมแสดงของ พันนา ฤทธิไกร  
บรมครูนักบู๊แห่งวงการหนังไทยผู้ล่วงลับ เล่าเรื่องราว 
ของหมวดพิทักษ์ ตำารวจหนุ่มผู้ถูกพักงานจากการ 
บุกเข้าไปปราบแก๊งโจรปล้นร้านทอง จนส่งผลให้มี 
ตัวประกันเสยีชวีติ เขากลบัมายงับ้านเกดิเพือ่ไปพกัอยู่ 
กับครอบครัวของพ่อบุญธรรม ผู้เป็นจ่าตำารวจหมดไฟ 
และมีปมเรื่องตัวประกันถูกฆ่าในอดีตเช่นกัน วันหนึ่ง  
หัวหน้าแก๊งโจรปล้นทองได้ย้อนรอยกลับมาล้างแค้นที ่
เขาฆ่าน้องชายของมันตาย 




