นอกเหนือจากการรายงานความเคลื่อนไหวของหอภาพยนตร์ที่เกิดขึ้น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นเดียวกับทุก ๆ เล่มที่ผ่านมา จดหมายข่าว
หอภาพยนตร์ฉบับนี้ยังคล้ายเป็นฉบับพิเศษ เนื่องในวาระที่ เปี๊ยก โปสเตอร์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยนอกจากฐานะที่ได้รับการยกย่องคือ การเป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์ไทยชั้นครู
เปี๊ยก โปสเตอร์ ยังเป็นต�านานนักเขียนใบปิดหนังไทย รวมทั้งยังเคยเป็น
นักแสดงภาพยนตร์ และที่ส�าคัญคือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการท�างาน
ของหอภาพยนตร์มาตั้งแต่วันแรกสถาปนา ภายในเล่มจึงได้รวบรวมบทบาท
ต่าง ๆ เหล่านี้ของ เปี๊ยก โปสเตอร์ มาให้ได้อ่าน และเรื่องราวของหนึ่งใน
เสื้อกั๊กคู่ใจของเขาที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย รวมไปถึงเรื่อง
ของ รอน บรรจงสร้าง ดาราประจ�าลานดาราในเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ดาราหนังไทยจ�านวนมากที่ได้รับการแจ้งเกิดโดย เปี๊ยก โปสเตอร์
ส�าหรับกิจกรรมที่ส�าคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนนี้
คือ เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา ครั้งที่ ๖ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ ๒๖ มีนาคม – ๓ เมษายน ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์
(องค์ ก ารมหาชน) และหอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง กรุ ง เทพมหานคร โดยปี นี้
หอภาพยนตร์ได้เตรียมภาพยนตร์สารคดีชั้นดีจากทั่วโลกมาให้ชมกันอย่าง
จุใจ นับเป็นช่วงเวลาส�าคัญที่ท่านจะได้พบกับภูมิทัศน์ใหม่ ๆ อันไม่อาจหาได้
จากสื่ออื่นใด เพื่อเป็นการขยับขยายความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับเพื่อน
มนุษย์และโลกใบนี้ให้กว้างไกลมากขึ้น โปรดติดตามโปรแกรมภาพยนตร์
สารคดีในเทศกาลฯ ซึ่งจะเผยแพร่ให้ได้รับทราบทางช่องทางประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้

ปรัชญา : ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา
วิสัยทัศน์ : ปฏิบัติการอนุรักษ์ได้มาตรฐาน แผ่ขยายงานวิชาการ
และบริการ บริหารจัดการด้วยธรรมปัญญา
พันธกิจ :
๑. แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์ สือ่ โสตทัศน์และสิง่ เกีย่ วเนือ่ ง เพือ่
เก็บรักษาเป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญา และ มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๒. วิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูต้ า่ ง ๆ ด้านภาพยนตร์ สือ่ โสตทัศน์และ
สิ่งเกี่ยวเนื่อง
๓. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริมเผยแพร่
ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่ง
เกี่ยวเนื่อง
ปณิธาน : จะสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์สงู สุด
จากภาพยนตร์
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กิจกรรมเดือนธันวาคม
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๑ มกราคม ๒๕๕๙

หอภาพยนตร์จดั กิจกรรม “ดูหนังข้ามปี” เพือ่
เฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ โดยจัดโปรแกรม
ฉายภาพยนตร์มาราธอน เริ่มด้วยรายการดูหนังกับ
โดม สุขวงศ์ รอบส่งท้ายปี ต่อด้วยการฉายภาพยนตร์
เรื่อง ภวังค์รัก (Concrete Clouds), ร้องเพลงรักให้
ก้องโลก (La Famille Bélier) และ บุษบาริมทาง
(My Fair Lady) ตามล�าดับ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้า
ร่ ว มกิ จ กรรมจ� า นวนมากภายในโรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา และต้อนรับศักราชใหม่ด้วยการท�าบุญ
ตักบาตรร่วมกันบริเวณเมืองมายา หอภาพยนตร์

กิจกรรมเดือนมกราคม

๙ มกราคม
หอภาพยนตร์ จั ด กิ จ กรรมวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ
ประจ�าปี ๒๕๕๙ โดยเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ร่วมเปิด
โลกภาพยนตร์ไปกับเมืองมายา พิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์
ไทย และจัดฉายภาพยนตร์จ�านวน ๒ เรื่อง คือ
มะหมา 4 ขาครับ และ มะหมา 2 ภายในโรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา และที่ขาดไม่ได้กับกิจกรรมเล่นเกมชิง
รางวัลบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ซึ่ง
ในปีนี้มีเด็ก ๆ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน

กิจกรรมโครงการภาพยนตรเพื่อผูสูงอายุ
ณ โรงภาพยนตรศรีศาลายา

๒๑ มกราคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง จุฬาตรีคูณ (๒๕๑๐)
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุต�าบลพะเนียด นครชัยศรี
๒๘ มกราคม จั ด ฉายภาพยนตร์ เ รื่ อ ง สงครามเพลง
(๒๕๒๖) ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุวัดมะเกลือ รพ. สต. คลอง
โยง ๒ พุทธมณฑล
๒๒ มกราคม
หอภาพยนตร์ได้น�ารถหนังขายยาไปจัดแสดง
ภายในงาน “ชมจันทร์ ณ ศาลายา” ซึ่งจัดขึ้นโดย
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา และร่วมจัดฉายภาพยนตร์ในรูปแบบ
ฟิ ล ์ ม ๑๖ มม. ให้ ผู ้ ที่ ส นใจได้ ร ่ ว มชมและเก็ บ
บรรยากาศเสมือนการนัง่ ชมหนังกลางแปลง คัน่ ด้วย
การโฆษณาขายข้าวเม่าหมี่ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย
หอภาพยนตร์
๒๓ มกราคม
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย
วันประสูติของ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระก� า แพงเพ็ ช รอั ค รโยธิ น นั ก ถ่ า ยภาพยนตร์
สมั ค รเล่ น คนส� า คั ญ ของสยาม และทรงเป็ น ผู ้ มี
บทบาทโดดเด่นที่สุดคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ไทย โดยจัดพิธีเปิดพระรูปประติมากรรม
พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก�าแพงเพ็ชร

อัครโยธิน บริเวณด้านหน้าหัวรถจักรไอน�้า ก่อนจะเข้าสู่
กิจกรรมภาพยนตร์สนทนาในหัวข้อ “พลเอก พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระก�าแพงเพ็ชรอัครโยธิน เจ้าชาย
นั ก ถ่ า ยหนั ง แห่ ง สยาม” ซึ่ ง จั ด ฉายผลงานภาพยนตร์
ฝีพระหัตถ์ และร่วมพูดคุยแลกเปลีย่ นความรูก้ บั โดม สุขวงศ์
ผูอ้ า� นวยการหอภาพยนตร์ ภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

หนวยงานและสถาบันการศึกษาเขาศึกษาดูงาน

๑๒ มกราคม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (กลุ่มที่ ๑)
และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
๑๕ มกราคม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (กลุ่มที่ ๒)
๒๕ มกราคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๒๖ มกราคม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

๒

๒๖ มกราคม
หอภาพยนตร์ร่วมกับศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรม สกัดบทเรียนจากภาพยนตร์ ใน
โครงการภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๔ ด้วยการจัดฉาย
ภาพยนตร์ ญี่ ปุ ่ น ชื่ อ ดั ง เรื่ อ ง Departures โดยการ
สนับสนุนภาพยนตร์จากบริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด พร้อมเปิดให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สนทนา
เก็บประเด็นจากภาพยนตร์กบั คุณหญิงจ�านงศรี หาญเจนลักษณ์ ดนู ฮันตระกูล และ ผศ. นพ. สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไทย
ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

๓๐ มกราคม
หอภาพยนตร์จดั กิจกรรมลานดารา โดยได้รบั
เกียรติจากรอง และ ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี ร่วม
ประทับรอยมือ-รอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๖๓ และ
๑๖๔ บนลานดารา ซึง่ ในวันดังกล่าวเปิดงานด้วยการ
ฉายผลงานภาพยนตร์เรือ่ ง แม่ยา่ นาง (๒๕๑๓) พร้อม
พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์การท�างานด้าน
ภาพยนตร์ของทั้งคู่ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ

หนวยงานและสถาบันการศึกษาเขาศึกษาดูงาน

กิจกรรมโครงการภาพยนตรเพื่อผูสูงอายุ
ณ โรงภาพยนตรศรีศาลายา

๑ กุมภาพันธ์ องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อพวช.)
๒ กุมภาพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหาร
ธุรกิจ
๔ กุมภาพันธ์ โรงเรียนเทพลีลา
๙ กุมภาพันธ์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
๑๐ กุมภาพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
๑๑ กุมภาพันธ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
๑๖ กุ ม ภาพั น ธ์ วิ ท ยาลั ย เพาะช่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๑๙ กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
๑๐ กุมภาพันธ
หอภาพยนตร์รว่ มจัดงาน “ตลาดวัฒนธรรม ทุน
วัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข” ตาม
นโยบายของนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงวัฒนธรรม ในหัวข้อ “วัฒนธรรมน่ารู”้ บริเวณ
ถนนริมคลองผดุงกรุงเกษมข้างท�าเนียบรัฐบาล โดยจัด
ฉายหนังกระโปรง พร้อมกับสาธิตการฉายภาพยนตร์
จากเครือ่ งฉายฟิลม์ ๑๖ มม. และเปิดโอกาสให้ผทู้ สี่ นใจ
ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมและวิวัฒนาการการฉายภาพยนตร์จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้

๑๑ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รัก
ขนมครก (๒๕๒๓) ให้ แ ก่ ช มรมครู เ ก่ า พระปฐม
วิทยาลัย นครปฐม
๑๒ กุ ม ภาพั น ธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ชุมแพ
(๒๕๑๙) ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุบ้านเวฬุวนาราม ล�า
พญา บางเลน
๑๖ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อาจารย์โกย
(๒๕๒๔) ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ รพ. สต. มหาสวัสดิ์
พุทธมณฑล
๑๗ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง สงครามเพลง
(๒๕๒๖) ให้ แ ก่ ช มรมผู ้ สู ง อายุ ต� า บลท่ า ต� า หนั ก
นครชัยศรี

๓

จดหมายข่าวหอภาพยนµร

เทศกาลภาพยนตรเอเชียนานาชาติเมืองเวซูล ครั้งที่ ๒๒
โดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

จากกรุงปารีส นัง
่ รถไฟไปทางตะวันออกเฉียงใต ระยะทาง
ประมาณ ๓๑๔ กิโลเมตร ใชเวลาประมาณสามชั่วโมงครึ่ง
จะถึงเมืองเล็ก ๆ ชื่อ เวซูล (Vesoul เมืองสงบที่ลอมรอบไป
ดวยภูเขา มีประชากรอาศัยอยูประมาณ ๑๖,๐๐๐ คน และ
เปนที่ตั้งของโรงงานผลิตอะไหลรถยนตยี่หอของฝรั่งเศส)
ถึงแมจะเปนเมืองขนาดเล็ก แตที่นี่เปนสถานที่จัดงาน
เทศกาลภาพยนตรเอเชียนานาชาติเมืองเวซูล (Festival
International des Cinémas d’Asie) ซึง
่ เริม
่ จัดกันมาตัง
้ แต
ป ๒๕๓๘ โดยการริเริ่มของสองสามีภรรยา Martine และ
Jean-Marc Thérouanne โดยวัตถุประสงคของเทศกาล
คือ ตองการเผยแพรภาพยนตรและวัฒนธรรมเอเชียใหผช
ู ม
ชาวฝรั่งเศส รวมไปถึงเปนการประชาสัมพันธเมืองเล็ก ๆ
แหงนี้ใหเปนที่รูจักดวย

ในครั้งที่ ๒๒ นี้ เทศกาลฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓–๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๙ ณ โรงภาพยนตร์ Majestic – Space Enlightenment โรงภาพยนตร์
มัลติเพล็กซ์แห่งเดียวในเมืองนี้ ซึ่งข้างในประกอบด้วย ๑๐ โรง โดยเทศกาล
ใช้ฉายภาพยนตร์จ�านวน ๕ โรง
ในปีนี้ โปรแกรมฉายประกอบด้วยภาพยนตร์ประกวดในสายภาพยนตร์
เรื่องแต่งและภาพยนตร์สารคดี ซึ่งทางเทศกาลฯ ได้เชิญ ยุทธนา มุกดาสนิท
ผู ้ ก� า กั บ ภาพยนตร์ ไ ทย ไปร่ ว มเป็ น กรรมการตั ด สิ น ประกวดสายหลั ก ,
ดรสะรณ โกวิทวณิชชา ผูอ้ า� นวยการสร้าง เป็นกรรมการตัดสินรางวัล NETPAC

๔

(ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สนับสนุนภาพยนตร์เอเชีย) รศ. ดร. อภิสิทธิ์ วราเอกศิริ
และ ดร. ธีรพงษ์ อินทโน จากสถาบันภาษาและอารยธรรมเอเชียตะวันออก
แห่งชาติ ประเทศฝรัง่ เศส (INALCO) เป็นกรรมการตัดสินรางวัล INALCO ของ
สถาบัน
นอกจากโปรแกรมประกวดแล้ว ในปีนี้เทศกาลยังมีโปรแกรมพิเศษ ไม่
ว่าจะเป็นโปรแกรม Entre l’Orient et l’Occident (ระหว่างตะวันออกไกล
กับตะวันตก) ที่ฉายภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของประเทศ
ตะวันตก หรือประเทศในทวีปยุโรปกับประเทศทางตะวันออกไกล ซึง่ หมายถึง
ประเทศในแถบเอเชียนั่นเอง, Japanimation (ภาพยนตร์แอนิเมชันของ
ญี่ปุ่น), Corée : Littérature et Cinéma (เกาหลีใต้ : วรรณกรรมและ
ภาพยนตร์) ซึง่ ฉายภาพยนตร์จากประเทศเกาหลีใต้ทดี่ ดั แปลงจากวรรณกรรม,
Hommage à Eran Riklis (ยกย่อง Eran Riklis) ฉายภาพยนตร์ผลงานของ

ผู้ก�ากับชื่อดังชาวอิสลาเอล Eran Riklis, Jeune Public (ผู้ชมวัยเยาว์) ที่คัด
เลือกภาพยนตร์เอเชียที่เหมาะส�าหรับผู้ชมวัยเยาว์ และ Les Maîtres
oubliés du cinéma thaïlandais (ปรมาจารย์ผถู้ กู ลืมของภาพยนตร์ไทย)
ซึ่งจัดฉายภาพยนตร์ไทยชื่อดังในอดีตจ�านวน ๑๒ เรื่อง
ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก (๒๔๘๔) ผลงานอ�านวยการ
สร้างของรัฐบุรุษ ปรีดี พนมยงค์ ที่ต้องการส่งเสริมแนวคิดสันติวิธีท่ามกลาง
ความคุกรุ่นของสงครามโลกครั้งที่ ๒, โรงแรมนรก (๒๕๐๐) ผลงานของ รัตน์
เปสตันยี ที่เล่าเรื่องผ่านฉากเพียงสองฉากอย่างมีชั้นเชิง, ทองปาน (๒๕๑๙)
ผลงานของคนท�าหนังเลือดใหม่ทตี่ อ้ งการถ่ายทอดปัญหาทีเ่ กษตรกรในสังคม
ไทยต้องประสบ, ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขัน้ (๒๕๒๐) ก�ากับโดยหม่อมเจ้า
ชาตรีเฉลิม ยุคล ที่เล่าเรื่องการดิ้นรนหาเลี้ยงชีพของชนชั้นรากหญ้าใน
เมืองหลวง, เมืองในหมอก (๒๕๒๑) ก�ากับโดย เพิ่มพล เชยอรุณ ซึ่งดัดแปลง
จากหนังสือเลือ่ งชือ่ ของฝรัง่ เศส ความเข้าใจผิด ของ อัลแบร์ กามู (Le Malentendu : Albert Camus), เทพธิดาบาร์ 21 (๒๕๒๑) ผลงานภาพยนตร์เพลง
เสียดสีสังคมของยุทธนา มุกดาสนิท, ไผ่แดง (๒๕๒๒) ผลงานของเพิ่มพล
เชยอรุณ สร้างจากนิยายเสียดสีสงั คมและการเมืองในยุคทีร่ ฐั บาลออกนโยบาย
ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ของ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช, ประชาชนนอก
(๒๕๒๔) ผลงานภาพยนตร์กึ่งสารคดีของ มานพ อุดมเดช ซึ่งเล่าปัญหาของ
ช่องว่างระหว่างฐานะในสังคมไทย, ลูกอีสาน (๒๕๒๕) ผลงานของ วิจิตร
คุณาวุฒิ ซึ่งเล่าเรื่องวิถีชีวิตของคนอีสาน ดัดแปลงจากหนังสือต้นฉบับซึ่ง
ได้รับรางวัลซีไรต์, ผีเสื้อและดอกไม้ (๒๕๒๘) ผลงานของ ยุทธนา มุกดาสนิท
ซึ่งดัดแปลงจากวรรณกรรมเยาวชนชื่อดัง ที่เล่าเรื่องราวของการดิ้นรนหา
เลีย้ งชีพของเด็กชายในภาคใต้, อําแดงเหมือนกับนายริด (๒๕๓๗) ผลงานของ
เชิด ทรงศรี ทีเ่ ล่าเรือ่ งของหญิงสาวผูพ้ ยายามเรียกร้องสิทธิในร่างกายของเธอ
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ และ ฟาทะลายโจร (๒๕๔๓) ผลงานของ วิศิษฎ์ ศาสนเทีย่ ง ภาพยนตร์ไทยเรือ่ งแรกทีไ่ ด้รบั เลือกให้เข้าฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์
เมืองคานส์
โดยโปรแกรมพิเศษนี้ Bastain Mairesonne ผูจ้ ดั โปรแกรมของเทศกาล
ได้เปิดเผยเบื้องหลังการจัดโปรแกรมในครั้งนี้ว่า “สําหรับผม ประเทศไทย
มีผู้กํากับภาพยนตร์ที่มีฝมือมากมายไม่ว่าจะเปนรัตน์ เปสตันยี, วิจิตร
คุณาวุฒิ, เชิด ทรงศรี, เปยก โปสเตอร์, ยุทธนา มุกดาสนิท เปนต้น และ
ทั้ง ๆ ที่ผลงานของพวกเขาเหล่านี้ได้ถูกฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
มากว่า ๖๐ ป แต่เปนทีน่ า่ เสียดายว่า ไม่มใี ครได้รบั การยอมรับว่าพวกเขาเปน
ปรมาจารย์ของภาพยนตร์โลก ซึ่งต่างจากผู้กํากับจากญี่ปุนหรือจีน ผมคิดว่า

ผลการประกวดของกรรมการสายหลัก
รางวัลใหญ่สุดของเทศกาล Clyclo D’Or เป็น
ของภาพยนตร์ เ รื่ อ ง Tharlo ของผู ้ ก� า กั บ
Pema Tseden จากประเทศจีน ส่วนรางวัล
Grand Prix เป็นของ Wednesday, May 9
ของผู้ก�ากับ Vahid Jalilvand จากประเทศ
อิหร่าน รางวัล Prix du Jury International
เป็ น ของ Under Construction ของ
Rubaiyat Hossain ประเทศบังกลาเทศ และ
รางวัล Mention Speciale Jury International ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง
Walnut Tree ของ Yarlen Nurmukhambetov จากประเทศ
คาซัคสถาน ส่วนผลรางวัลอื่น ๆ สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.
cinemas-asie.com/

ยุทธนา มุกดาสนิท

มันไม่น่าจะถูกต้อง จึงได้ตั้งชื่อโปรแกรมภาพยนตร์ไทยคลาสสิกครั้งนี้ว่า
ปรมาจารย์ผถู้ กู ลืมของภาพยนตร์ไทย ถึงแม้วา่ จํานวนหนังแค่ ๑๒ เรือ่ ง จะน้อย
นิดหากเทียบกับความรุ่มรวยของภาพยนตร์ไทย แต่ผมก็หวังเปนอย่างยิ่งว่า
หนังชุดนี้จะเปนก้าวแรกที่พาให้คนดูหนังฝรั่งเศสและเหล่าโปรแกรมเมอร์
เทศกาลนานาชาติต่าง ๆ สนใจในหนังไทยมากขึ้น”
ถึงแม้ว่าจะเป็นเทศกาลขนาดเล็ก แต่ตลอดทั้งเทศกาล เราจะเห็นกลุ่ม
ผู้ชม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมาเข้าชมกันอย่างคึกคัก โดยจากการเปิดเผยของ
เทศกาลพบว่า ตลอดระยะเวลาเทศกาล ๗ วัน ยอดตัว๋ เข้าชมงานเกือบสามหมืน่
ใบ และผู้ชมประมาณร้อยละ ๗๐ เดินทางมาจากเมืองอื่น เพื่อเข้าชมภาพยนตร์
ในเทศกาลนี้เป็นการเฉพาะ

๕
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การอบรมภาคฤดูหนาว
เรื่องการจัดโปรแกรมฉายภาพยนตร
โดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

ในระหวางวันที่ ๔–๕ กุมภาพันธ ที่ผานมา สมาพันธ
หอภาพยนตรนานาชาติ (International Federation of
Film Archives – FIAF) ไดจด
ั การอบรมภาคฤดูหนาว ประจํา
ป ๒๕๕๙ ขึ้น (Winter School 2016) โดยปนี้ จัดการอบรม
ในหัวขอ การจัดโปรแกรมฉายภาพยนตร (Cinémathèque
Programming) จั ด ขึ้ น ณ ภาพยนตร ส ถานฝรั่ ง เศส
(Cinémathèque française) เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ประเทศฝรั่งเศสถือเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมการเสพภาพยนตร์ที่
แข็งแรงมาก นอกจากจะมีหน่วยงานทีจ่ ดั กิจกรรมฉายภาพยนตร์มากมายแล้ว
ยังมีโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กกระจายอยู่ตามย่านต่าง ๆ พร้อมทั้งภาพยนตร์ที่
จะจัดฉาย ก็ไม่ใช่มีเพียงแต่ภาพยนตร์ใหม่เท่านั้น โรงภาพยนตร์บางแห่ง
มีการน�าภาพยนตร์เก่ามาฉายในโปรแกรมปกติด้วย หรือหากเปิดโทรทัศน์
ของประเทศฝรั่งเศส ก็จะมีช่องโทรทัศน์จัดฉายภาพยนตร์อยู่เป็นประจ�า
ถึงแม้จะเป็นการอบรมระยะสั้นเพียง ๒ วัน แต่ก็ได้รับความสนใจจาก
เจ้าหน้าที่หน่วยงานหอภาพยนตร์ ภาพยนตร์สถาน เทศกาลภาพยนตร์ และ
นักศึกษาจ�านวนมาก มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๔๐ ท่าน จาก ๑๘ ประเทศ โดย
ตลอดเวลา ๒ วัน มีการแบ่งกลุ่มหัวข้อการบรรยายดังนี้
การจัดโปรแกรมฉายภาพยนตรในกรุคลังของหนวยงาน
(Programming Collection) มีผู้บรรยาย ได้แก่

Caroline Maleville เจ้าหน้าที่จัดโปรแกรมของภาพยนตร์สถาน
ฝรั่งเศส แนะน�าภาพรวมความเป็นมาของภาพยนตร์สถานฝรั่งเศสและ
ประวัตศิ าสตร์ของการจัดฉายภาพยนตร์ของสถาบันแห่งนี้ สามารถย้อนไปถึง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ สมัย Henri Langlois นักกิจกรรมด้านภาพยนตร์
คนส�าคัญของฝรั่งเศส ที่ผลักดันให้เกิดการจัดฉายภาพยนตร์ทรงคุณค่า เพื่อ
ให้ผชู้ มคนรุน่ ใหม่ได้มโี อกาสรับชมกัน โดยจะเน้นการจัดโปรแกรมฉายผลงาน
ของผู้ก�ากับ นักแสดง หรือทีมงานที่โดดเด่น ที่เรียกว่า Retrospective และ
ถึงแม้ว่าภาพยนตร์ที่ต้องการจัดฉายจะไม่มีอยู่ในกรุของสถาบัน ก็จะมีการ

๖

Caroline Maleville

Jonathan Pouthier

ประสานงานทั้งกับหน่วยงานอนุรักษ์ภาพยนตร์ บริษัท ค่ายหนังต่าง ๆ เพื่อ
ยืมภาพยนตร์มาจัดฉาย นอกจากนี้ เนือ่ งด้วยหลายครัง้ ภาพยนตร์ทจี่ ะจัดฉาย
มีสภาพไม่พร้อมฉาย ทางสถาบันก็จะบูรณะซ่อมแซมภาพยนตร์เรือ่ งนัน้ ๆ ให้
พร้อมฉายอีกด้วย
Eric Le Roy จาก Centre national du cinéma et de l’image
animée หรื อ CNC จะเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ลั ก ษณะการท� า งานคล้ า ย
หอภาพยนตร์ กล่าวคือ มีการเก็บอนุรักษ์ ซ่อมสงวนรักษาภาพยนตร์และ
ภาพเคลื่อนไหวทุกชนิด การจัดโปรแกรมฉายภาพยนตร์ เป็นกลยุทธหนึ่ง
ในการเผยแพร่กรุคงคลังของหน่วยงาน ซึ่งถึงแม้ว่าหน่วยงานนี้จะไม่มี
โรงภาพยนตร์เป็นของตนเอง เขาก็จะร่วมงานกับหอภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์
เทศกาลภาพยนตร์ โรงละคร เพื่อเผยแพร่ภาพยนตร์ในกรุของสถาบัน สิ่งที่
CNC ต้องท�าคือ ข้อตกลงทางกฎหมายกับเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่ CNC
ได้เก็บรักษาไว้ เจ้าของสิทธิจ์ ะต้องให้สทิ ธิท์ างสถาบันในการจัดฉายในกิจกรรม
ของสถาบันด้วย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการบริการเก็บรักษา
Jonathan Pouthier จากแผนกภาพยนตร์ของศูนย์ปอมปิดู (Centre
Pompidou) เนื่องด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ ทางพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่
แห่งชาติฝรั่งเศส (the French National Museum of Modern Art) จะ
มีอายุครบ ๔๐ ปี ทางหน่วยงานจึงจัดโปรแกรมพิเศษขึ้น คือ A History of
Cinema : 1977–2017 เพื่อแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นของแผนกภาพยนตร์ของ
ศูนย์ปอมปิดูที่เลื่องชื่อแห่งนี้ ซึ่งตลอดเวลาตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมา มีการจัดฉาย
โปรแกรมภาพยนตร์ในลักษณะตามธีม โดยภาพยนตร์ที่ทางศูนย์ฯ สะสม จะ

เน้นภาพยนตร์ศิลปะก้าวหน้า
(Avant Garde) และศิลปะวีดิทัศน์
(Video Art) เป็นหลัก การจัดโปรแกรม
ฉายภาพยนตร์ยงั มีสว่ นช่วยในการเพิม่ จ�านวนกรุคลังสะสมของศูนย์ฯ อีกด้วย
โดยพยายามหาภาพยนตร์ทเี่ กีย่ วข้องในธีมนัน้ ทีศ่ นู ย์ฯ ยังไม่มี เพือ่ เติมเต็มกรุ
ของหน่วยงานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Chica Bergonzi จากภาพยนตร์สถานสวิตเซอร์แลนด์ น�าเสนอ
กิจกรรมการจัดฉายภาพยนตร์ของสถาบัน ที่จัดฉายในโรงภาพยนตร์ขนาด
เล็กที่อยู่ในเมืองโลซาน และมีการจัดฉายส�าหรับนักเรียนด้วย นอกจากนี้
สถาบันยังเป็นผูร้ บั ผิดชอบการจัดโปรแกรมและกิจกรรมด้านภาพยนตร์ให้กบั
โรงภาพยนตร์ Cinema Capitol โรงภาพยนตร์เก่าที่บูรณะขึ้นมาใหม่
ภายในมีที่นั่งจ�านวน ๙๐๐ ที่นั่ง ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานใหญ่ รวมไปถึงการ
จัดบรรยายโดยผู้ก�ากับหรือผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ
หน่วยงานนี้ไม่ได้เน้นที่จะฉายเฉพาะภาพยนตร์เก่าในกรุคลังของ
หน่วยงานแต่เพียงอย่างเดียว ยังจัดฉายภาพยนตร์ร่วมสมัย รวมไปถึงการจัด
ให้มีงบประมาณเพื่อซื้อภาพยนตร์นอกกระแสที่ได้รับรางวัลจากเทศกาล
ภาพยนตร์ต่าง ๆ มาจัดฉายในโรงภาพยนตร์อีกด้วย ท�าให้การจัดโปรแกรม
ฉายภาพยนตร์ของที่นี่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนดูที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
Jean-Yves de Lepinay จาก Forum des Images หน่วยงานนี้เน้น
การจัดโปรแกรมฉายภาพยนตร์ เพื่อให้แสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์ไม่ใช่เป็น
เพียงงานศิลปะ แต่ยังสามารถเป็นตัวกลางในการเชื่อมผู้ชมกับสังคมและโลก
ได้ การจัดโปรแกรมที่หลากหลายยังช่วยให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้นในการจัดโปรแกรม ผู้จัดจะต้องศึกษาหามุมมองในการชมภาพยนตร์
แต่ละเรือ่ ง และพยายามหาความเชือ่ มโยงภาพยนตร์เรือ่ งหนึง่ ไปสูภ่ าพยนตร์
อีกเรื่องหนึ่ง โดยหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานคือการสร้างความกระจ่างให้ผู้ชม
โปรแกรมได้เข้าใจจุดเชื่อมโยงนั้น ๆ และยังช่วยให้ผู้ชมเข้าใจสังคมและโลก
กว้างมากยิ่งขึ้น
Samantha Leroy จากภาพยนตร์สถานฝรัง่ เศส มาน�าเสนอโปรแกรม
พิเศษ ร�าลึก Henri Langlois ซึ่งทางสถาบันจัดขึ้น เนื่องจากในปี ๒๕๕๗ ที่
ผ่านมา เป็นปีฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตะของ Henri Langlois โดยโปรแกรม
พิเศษนี้ รวบรวมภาพยนตร์สารคดีที่เกี่ยวกับ Langlois ภาพยนตร์สั้น ๑๓
เรื่อง ที่ผู้ก�ากับภาพยนตร์ชื่อดังได้ท�าขึ้นเพื่อแสดงความเคารพแด่ Langlois
นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการชีวประวัติ ภาพยนตร์ที่ Langlois ชื่นชอบ จากกรุ
คลังของสถาบัน โดยทางสถาบันได้เปิดให้เทศกาล หน่วยงานหอภาพยนตร์
ภาพยนตร์สถานต่าง ๆ ทั้งในและนอกฝรั่งเศส สามารถยืมไปจัดแสดงได้ ซึ่ง
หลายทีเ่ มือ่ น�าไปจัดแสดง ก็จะพยายามสร้างความเชือ่ มโยงระหว่าง Langlois
กับพื้นที่นั้น ๆ ท�าให้เกิดการต่อยอดเนื้อหาของนิทรรศการมากยิ่งขึ้นไปอีก
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ความทาทายในการจัดโปรแกรมฉายภาพยนตร
(Programming Challenges) มีผู้บรรยายดังนี้

Bryony Dixon จาก สถาบันภาพยนตร์อังกฤษ (British Film
Institute) น�าเสนอกลยุทธ์ในการขยายฐานผู้ชมภาพยนตร์ ผ่านการใช้ช่อง
ทางอินเทอร์เน็ต โดยทางสถาบันมีการสร้างโปรแกรม BFI Player ขึน้ มา และ
พยายามจัดโปรแกรมภาพยนตร์ที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์สังคม การน�า
ภาพยนตร์เหล่านี้เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ท�าให้ปลดปัญหาเรื่องการกระจุก
ตัวของกิจกรรมในเมือง และเข้าถึงผูช้ มในวงกว้างมากยิง่ ขึน้ (แต่ดว้ ยข้อบังคับ
ลิขสิทธิ์ สถาบันไม่สามารถเผยแพร่ภาพยนตร์เหล่านี้นอกประเทศอังกฤษได้)
อย่างไรก็ตาม การเผยแพร่ภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ตนี้ ท�าให้ทางสถาบัน
ต้องรณรงค์ให้สาธารณชนเข้าใจว่า การเผยแพร่ภาพยนตร์ดังกล่าวทาง
อินเทอร์เน็ต ไม่ได้หมายความว่าภาพยนตร์เหล่านี้ไม่ต้องได้รับการอนุรักษ์
อีกต่อไป และรวมไปถึงเรือ่ งการชมภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ตนัน้ ไม่สามารถ
ทดแทนการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์หรือการชมภาพยนตร์ที่ฉายด้วย
ระบบฟิล์มได้

๗

Jon Wengstrom จากสถาบันภาพยนตร์สวีเดน (Swedish Film
Institute) น�าเสนอเรื่องความท้าทายของการจัดฉายภาพยนตร์ของสถาบัน
ในยุคดิจิทัล ที่ถึงแม้ว่าดิจิทัลจะช่วยให้การเผยแพร่ภาพยนตร์เก่าเป็นไปได้
ง่ายดายมากขึน้ และหลีกเลีย่ งปัญหาเรือ่ งมาตรการฉายฟิลม์ อนุรกั ษ์ไปได้ แต่
ก็ท�าให้เกิดค�าถามที่ต้องขบคิดว่า หากไม่ต้องฉายฟิล์มอนุรักษ์แล้ว การจัด
โปรแกรมฉายภาพยนตร์ของหน่วยงานอนุรักษ์จะแตกต่างจากการจัดฉาย
ภาพยนตร์ของหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างไร ในเมื่อปัจจุบันไม่มีการพิมพ์ฟิล์ม
ภาพยนตร์แล้ว แต่ภาพยนตร์จะอยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ท�าให้ความเสี่ยงที่
จะสูญหายได้ง่ายกว่ามาก การที่ฟิล์มภาพยนตร์ก�าลังกลายเป็นของหายาก
การให้หน่วยงานภายนอกยืมฟิล์มภาพยนตร์ก็จะยิ่งยากมากขึ้นด้วย
Jose Manuel Costa จากภาพยนตร์สถานโปรตุเกส (Cinemateca
Portuguesa) สนับสนุนให้หน่วยงานอนุรักษ์ควรจะต้องจัดฉายภาพยนตร์
โดยใช้ฟิล์มภาพยนตร์ ทั้งนี้ นอกจากจะสร้างอัตลักษณ์ให้โปรแกรมฉายของ
หน่วยงานอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ด้านการจัดฉายและ
ความรู้ด้านฟิล์มภาพยนตร์เอาไว้ เพื่อถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไปได้รับรู้ เพราะ
องค์ความรู้นี้ถือก�าเนิดมาพร้อมกับภาพยนตร์ ในเรื่องการจัดโปรแกรม
หน่วยงานควรจะต้องพยายามจัดโปรแกรมเพื่อกลุ่มคนที่หลากหลาย เพื่อ
ขยายฐานคนดู พร้อมทั้งในยุคที่ผู้คนสามารถหาทุกอย่างได้ทางอินเทอร์เน็ต
หน่วยงานควรพยายามท�าหน้าทีม่ ากกว่าแค่เป็นสถานทีจ่ ดั ฉายภาพยนตร์ แต่
เป็นพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจด้านบริบทของภาพยนตร์ที่จัดฉายด้วย ซึ่งจะ
ช่วยท�าให้หน่วยงานมีความส�าคัญและเป็นสิ่งจ�าเป็นมากขึ้น
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* ขอบคุณภาพประกอบจาก
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การจัดโปรแกรมเทศกาลภาพยนตรเกา (Programming
Heritage Festivals) มีผู้บรรยาย ดังนี้

Pauline de Raymond จากเทศกาลภาพยนตร์บูรณะ Toute la
mémoire du monde ของภาพยนตร์สถานฝรั่งเศส ซึ่งการจัดเทศกาล
ภาพยนตร์บูรณะนี้ จะเน้นการฉายภาพยนตร์ที่ทางหน่วยงานบูรณะ หรือมี
ส่วนช่วยในการบูรณะ รวมไปถึงกรุคลังของหน่วยงานด้วย นอกจากการฉาย
ภาพยนตร์แล้ว ทางหน่วยงานยังจัดให้มีการเสวนาพูดคุยในหัวข้อส�าคัญ
ต่าง ๆ โดยการจัดเทศกาลครั้งนี้จะค�านึงว่าผู้เข้าร่วมชมจะต้องได้รับความรู้
ความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์และภาพยนตร์ไปด้วย หน่วยงานมองว่า การ
อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์มีความส�าคัญไม่แพ้การอนุรักษ์ภาพยนตร์
Gian Luca Farinelli จากเทศกาลภาพยนตร์บูรณะเมืองโบโลญญา
Cineteca di Bologna ซึ่งจัดฉายภาพยนตร์เก่าเพื่อต้องการให้ผู้ชมได้เห็น
ความงามของภาพยนตร์เก่า และสร้างชุมชนการชมภาพยนตร์ขึ้นมา รวมทั้ง
ใช้ภาพยนตร์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์และพยายามจัดโปรแกรม
เพือ่ ขยายกลุม่ ฐานผูช้ มภาพยนตร์ให้กว้างมากขึน้ อีกด้วย ผลทีต่ ามมา ปัจจุบนั
เทศกาลแห่งนีก้ ลายเป็นศูนย์กลางของภาพยนตร์ทไี่ ด้รบั การบูรณะ และเมือง
โบโลญญากลายเป็นเมืองที่มีอัตราการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์สูงมาก
โดยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ไม่มีโรงภาพยนตร์ในเมืองนี้เลิก
กิจการแต่อย่างใด
David Robinson จากเทศกาลภาพยนตร์เงียบโปดิโอเน่ Giornate
del Cinema Muto น�าเสนอหน้าทีข่ องผูจ้ ดั โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์เงียบ
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Serge Bromberg

คือการคิดธีมของโปรแกรมที่น่าสนใจ คัดเลือกภาพยนตร์ และท�างานร่วมกับ
หน่วยงานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ซึ่งการท�างานดังกล่าวต้องอาศัยความรู้จาก
แวดวงวิชาการที่หลากหลาย สิ่งที่ส�าคัญมากของการจัดเทศกาลภาพยนตร์
เงียบ คือการหานักดนตรีที่เข้าใจการแสดงดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบมา
แสดงประกอบ ซึ่งทางเทศกาลพยายามสร้างนักเปียโนประกอบภาพยนตร์
เงียบรุ่นใหม่ขึ้นมา ผ่านการอบรมชั้นครูที่จัดขึ้นทุกปี
Robert Byrne จากเทศกาลภาพยนตร์เงียบซานฟรานซิสโก San
Francisco Silent Film Festival ผู้จัดเทศกาลฯ มีความพยายามจะสร้าง
ทางเลือกให้แก่ผชู้ มภาพยนตร์ดว้ ยการจัดฉายภาพยนตร์เงียบและภาพยนตร์
หลายเรือ่ งทีไ่ ม่เคยถูกจัดฉายในอเมริกามาก่อน โดยมองว่าเทศกาลภาพยนตร์
เงียบไม่ใช่แค่การจัดฉายภาพยนตร์ แต่เป็นการแสดง เพราะมีทั้งภาพยนตร์
และดนตรี และพยายามให้ความส�าคัญกับการอนุรกั ษ์ภาพยนตร์ผา่ นกิจกรรม
อย่าง Amazing Tales ที่เชิญหน่วยงานหรือบุคคลที่ทรงคุณค่าด้านการ
อนุ รั ก ษ์ ภ าพยนตร์ ม าบอกเล่ า เรื่ อ งราวบน
เวที รวมไปถึงการเชิญผู้ที่ท�างานด้าน
อนุ รั ก ษ์ ภ าพยนตร์ ม าเป็ น แขกรั บ
เชิญในงานเทศกาลฯ อีกด้วย

สวนขยายของการจัดโปรแกรมฉายภาพยนตร
(Extensions to Programming) มีผู้บรรยายดังนี้

Xavier Jamet หัวหน้างานฝ่ายสื่อใหม่แห่งภาพยนตร์สถานฝรั่งเศส
ที่บอกเล่าความคิดในการท�าเว็บไซต์ของหน่วยงาน เนื่องจากปัจจุบันเว็บไซต์
กลายเป็นทีท่ คี่ นใช้ในการค้นหาข้อมูลเป็นอย่างมาก ทางหน่วยงานจึงพยายาม
ท�าให้เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลภาพยนตร์อย่างครบถ้วนและรอบด้าน รวมทั้ง
การน�าเทปบันทึกการพูดคุย เสวนาต่าง ๆ ขึ้นจัดแสดงบนเว็บไซต์ด้วย ท�าให้
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่หน่วยงานได้สร้างสรรค์ขึ้น
Bernard Benoliel หัวหน้างานฝ่ายกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของ
ภาพยนตร์สถานฝรั่งเศส ที่บอกเล่าการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอื่น ๆ นอก
เหนือจากการฉายภาพยนตร์ โดยมองว่า ภาพยนตร์สถานควรจะเป็นหน่วย
งานทีส่ ามารถให้ความกระจ่างแก่ผชู้ มเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในภาพยนตร์มาก
ยิ่งขึ้น โดยผ่านกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเสวนา การ
พูดคุยแลกเปลีย่ น การบรรยาย นิทรรศการ การเชิญผูก้ า� กับ ทีมงานภาพยนตร์
มาวิเคราะห์ภาพยนตร์ ซึ่งล้วนเป็นตัวเชื่อมโยงผู้ชมภาพยนตร์ให้เข้าใจ
ภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น
Serge Bromberg จาก Lobster Films ที่น�าเสนอการจัดโครงการ
ขุมทรัพย์ภาพยนตร์ยุโรป (Europa Film Treasures) ซึ่งเป็นโครงการที่ทาง
บริษัทได้พยายามรวบรวมภาพยนตร์จากหอภาพยนตร์ทั่วยุโรปกว่า ๓๐ แห่ง
เพือ่ เผยแพร่ภาพยนตร์เหล่านีท้ างเว็บไซต์ ซึง่ เป็นรูปแบบหนึง่ ของการเผยแพร่
ภาพยนตร์ที่หาดูได้ยากในยุคปัจจุบัน

๙

จดหมายข่าวหอภาพยนµร

หลากหลายบทบาท

ในวงการหนังไทย

ศิลปนแหงชาติ ๒๕๕๘
โดย พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญู

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงวัฒนธรรมไดประกาศรายชื่อ
ศิลปนแหงชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๘ ทาน โดยมีบุคคลในวงการภาพยนตร
ไทยเพียงหนึ่งเดียว คือ สมบูรณสุข นิยมศิริ หรือที่รูจักกันในนาม เปยก โปสเตอร
ผูไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร
และโทรทัศน)
ตลอดระยะเวลาหลายสิบปที่คลุกคลีอยูในวงการภาพยนตรไทย เปยก โปสเตอร
ไดสรางสรรคผลงานและปรากฏการณสําคัญฝากเอาไวมากมาย เพื่อเปนการรวมแสดง
ความยินดีตอวาระแหงเกียรติยศนี้ จดหมายขาวหอภาพยนตรจะพาทานกลับไปยอนดู
บทบาทและคุณูปการอันหลากหลายของบรมครูวัย ๘๓ ป ผูนี้กันอีกครั้ง

นักเขียนใบปดหนังไทยอันดับหนึ่ง
ก้าวแรกของเปี๊ยก โปสเตอร์ ในวงการหนังไทย เริ่มต้นจากการเขียนป้ายคัทเอาท์โฆษณา
ภาพยนตร์ ตัง้ แต่วยั ประมาณ ๒๐ ปี ก่อนจะมาเขียนใบปิดหรือโปสเตอร์ภาพยนตร์ โดยเขาเป็นผูบ้ กุ เบิก
การใช้สีโปสเตอร์เขียนภาพแทนสีน�้ามันที่นิยมใช้ในการเขียนป้ายโฆษณาเวลานั้น ผลงานของเขาเป็น
ที่ถูกใจ พิสิฐ ตันสัจจา ผู้บริหารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย ซึ่งได้ว่าจ้างให้เขาเป็นช่างเขียนคัทเอาท์
และใบปิดหนังเป็นประจ�า และยังเป็นผู้น�าใบปิดหนังเรื่องแรกของเขาคือหนังต่างประเทศเรื่อง เกาะ
รักเกาะสวาท ไปพิมพ์ระบบออฟเซตเป็นครั้งแรกของวงการหนังไทยที่ฮ่องกง เมื่อประมาณปี พ.ศ.
๒๔๙๖ ส่งผลให้ได้ภาพทีม่ สี สี นั สดใสสวยงามและเป็นการปฏิวตั วิ งการเขียนภาพใบปิดหนังไทย
ให้เฟ่องฟูขึ้นนับจากนั้น
ในยุคหนัง ๑๖ มม. ช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๐–๒๕๑๓ ใบปิดหนังของเปี๊ยก
โปสเตอร์ ได้รบั ความนิยมอย่างมาก จนอาจกล่าวได้วา่ เขาเป็นช่างเขียนใบปิดอันดับหนึง่
ของวงการในเวลานั้น ชื่อเสียงและผลงานของเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กหนุ่ม
มากมายที่ใฝ่ฝันจะเจริญรอยตาม โดยบางส่วนได้เดินทางเข้ามาฝากตัวเป็นลูกศิษย์
และต่างก็กลายเป็นนักเขียนใบปิดส�าคัญของวงการในเวลาต่อมา
การเป็นช่างเขียนรูปเป็นความมุ่งมั่นใฝ่ฝันของเปี๊ยก โปสเตอร์มาตั้งแต่วัย
เยาว์ แม้ต่อมาเขาจะประสบความส�าเร็จในฐานะผู้ก�ากับภาพยนตร์ แต่เขามัก
กล่าวอยู่เสมอว่า งานเขียนรูปยังคงเป็นสิ่งที่เขารักมากที่สุด เปรียบเสมือน
จิตวิญญาณของตัวเขาเอง ปัจจุบนั เขาได้กลับไปใช้ชวี ติ เป็นช่างเขียนรูปอีกครัง้
ที่บ้านพักในอ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑๐

ผูกำกับคลื่นลูกใหมของวงการหนังไทย
หลังจากมีชื่อเสียงโด่งดังจากการเป็นช่างเขียนใบปิด เปี๊ยก โปสเตอร์
ได้จบั พลัดจับผลูเข้ามาสูก่ ารเป็นผูก้ า� กับหนังไทยจากการชักชวนของ ชวนไชย
เตชะศรีสุธี เพื่อนที่ร่วมท�านิตยสาร “ดาราภาพ” ด้วยกัน แม้จะไม่ใช่อาชีพที่
ใฝ่ฝันอย่างการเป็นช่างเขียน แต่เมื่อจ�าต้องก�ากับภาพยนตร์เรื่องแรก เขาก็
ตัง้ ใจทีจ่ ะท�าอย่างจริงจัง ด้วยปณิธานว่าจะท�าหนังฟิลม์ ๓๕ มม. เสียงในฟิลม์
อย่างมาตรฐานสากล ให้แตกต่างจากหนังไทยส่วนมากในยุคนั้นที่สร้างด้วย
ฟิล์ม ๑๖ มม. และพากย์สดในโรง จึงมีข้อแม้กับเพื่อนว่าขอเดินทางไปศึกษา
ดูงานการท�าภาพยนตร์มาตรฐานของต่างประเทศก่อน และได้รับพระเมตตา
จากเสด็จพระองค์ชายใหญ่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ฝากฝังให้ไปดูงานที่โรงถ่ายไดเอะ ประเทศญี่ปุ่น
ผลจากการเรียนรู้จากมืออาชีพที่ญี่ปุ่นประกอบกับความเป็นช่างเขียน
อยูแ่ ล้ว ส่งผลให้เขาเป็นคนแรกในวงการหนังไทย ทีน่ า� วิธกี ารเขียนสตอรีบ่ อร์ด
มาใช้ในการถ่ายท�าภาพยนตร์ตงั้ แต่ผลงานเรือ่ งแรกของเขาคือ โทน เพือ่ ให้ได้
มุมมองและองค์ประกอบภาพอย่างที่เขาต้องการ ด้วยความตั้งใจที่จะท�า
หนังไทยให้หลุดพ้นจากค�าดูถูกของนักวิจารณ์และคนดูส่วนหนึ่งที่รังเกียจ
หนังไทย ซึ่งมักกล่าวว่าหนังไทยสุกเอาเผากิน และซ�้าซากเหมือนน�้านิ่งซึ่ง
หนักเข้าก็เน่า ที่เรียกกันว่าหนังน�้าเน่า เปี๊ยก โปสเตอร์ จึงบรรจงท�าให้หนัง
เรื่องแรกของเขาหลุดจากน�้าเน่า เมื่อ โทน ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ นัก
วิจารณ์และผู้ชมพากันกล่าวขานว่า โทน ไม่เป็นหนังไทย แต่มีกลิ่นอายของ
หนังฝรั่ง ท�าให้สามารถดึงดูดให้กลุ่มคนดูหนังที่รังเกียจหนังไทย โดยเฉพาะ
กลุ่มนักศึกษาปัญญาชนที่ไม่นิยมหนังไทย หันมาดูหนังเรื่องนี้ โทน ประสบ
ความส�าเร็จ ท�ารายได้สูงถึง ๖ ล้านบาท ซึ่งมากมหาศาลในยุคนั้น และยังมี
ผลเป็นตัวแปรหนึ่งให้วงการหนังไทยเปลี่ยนจากยุค ๑๖ มม. พากย์ มาเป็น
ยุค ๓๕ มม. เสียงในฟิล์ม ในขณะที่เปี๊ยก โปสเตอร์ ก็วางพู่กัน หันหลังให้การ
เป็นช่างเขียนใบปิดมาเป็นผูก้ า� กับภาพยนตร์อย่างเต็มตัว และได้รบั การเคารพ
นับถือให้เป็นหัวหอกของคลื่นลูกใหม่แห่งวงการ ที่พัดพาให้หนังไทยหลุดพ้น
จากน�้าเน่า
ด้วยจิตวิญญาณศิลปิน ท�าให้ตลอดระยะเวลา ๒๕ ปีที่ก�ากับภาพยนตร์
เขาได้สร้างสรรค์งานด้วยมิตใิ หม่ ๆ ด้วยการคิดและกล้าท�าสิง่ ทีอ่ อกนอกกรอบ
ขนบเดิม ๆ ของหนังไทย เช่น การใช้นักแสดงหลักเล่าเรื่องเพียง ๓ คน ใน

เรื่อง ชู้ หรือการบุกเบิกสร้างหนังรักวัยรุ่นเรื่อง วัยอลวน โดยใช้ผู้แสดง
วัยรุ่นจริง ๆ จนกลายเป็นปรากฏการณ์แห่งยุคสมัยอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมา
ก่อน รวมไปถึงการปันดาราหน้าใหม่ขึ้นมามากมาย เช่น ไพโรจน์ ใจสิงห์ จาก
ดวง (๒๕๑๔), วันดี ศรีตรัง จาก ชู้ (๒๕๑๕), ไพโรจน์ สังวริบุตร และ ลลนา
สุลาวัลย์ จาก วัยอลวน (๒๕๑๙), ทูน หิรัญทรัพย์ จาก แก้ว (๒๕๒๓), อ�าพล
ล�าพูน จาก วัยระเริง (๒๕๒๗), รอน บรรจงสร้าง จาก สะพานรักสารสิน
(๒๕๓๐) เป็นต้น
เปี๊ยก โปสเตอร์ มีผลงานการก�ากับภาพยนตร์ทั้งหมด ๒๗ เรื่อง เรื่อง
สุดท้ายคือ บินแหลก ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผลงานที่สั่งสมมายาวนาน
ส่งผลให้เขาเป็นผู้ก�ากับคนแรกที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ หรือ Lifetime
Achievement ในงานประกาศรางวัลของสมาคมผูก้ า� กับภาพยนตร์ไทย ครัง้
ที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔

รูหรือไม...
เมื่ อ คราวที่ ส มาคมผู ้ อ� า นวยการสร้ า งภาพยนตร์ ไ ทย
ต้องออกแบบรางวัลที่จะใช้ในการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมภาพยนตร์
เอเชีย-แปซิฟิก ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เปี๊ยก โปสเตอร์ ในฐานะกรรมการ
บริหารสมาคมฯ ได้รบั มอบหมายให้เป็นผูอ้ อกแบบรางวัล เขาเสนอแบบ
หัวเรือสุพรรณหงส์เป็นตัวรางวัลชื่อ “รางวัลสุพรรณหงส์” ซึ่งพัฒนา
มาเป็น “รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์” ในปัจจุบัน
ผลงานภาพยนตร์ของเปี๊ยก โปสเตอร์ เรื่อง โทน (๒๕๑๓) ชู้
(๒๕๑๕) และ วัยอลวน (๒๕๑๙) ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติโดยหอภาพยนตร์

๑๑

ผูสนับสนุนหอภาพยนตร

นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
หลังจากทีเ่ คยแต่กา� กับนักแสดงหน้าใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เปีย๊ ก โปสเตอร์
ในวัยเกือบ ๘๐ ปี ได้สร้างความประหลาดใจด้วยการมาเป็นนักแสดงหน้าใหม่
เสียเอง จากการชักชวนของ ทรงยศ สุขมากอนันต์ ผู้ก�ากับภาพยนตร์เรื่อง
Top Secret วัยรุ่นพันล้าน แม้จะไม่ใช่สิ่งที่ถนัดนัก แต่ความเป็นคนท�าอะไร
ต้องจริงจังเสมอ เขาก็สามารถแสดงหนังได้เป็นอย่างดีในการรับบทบาท
เต็มตัวครัง้ แรก ซึง่ ปรากฏว่าได้รบั เสียงชืน่ ชมมากมาย และสามารถคว้ารางวัล
ชมรมวิจารณ์บันเทิง ในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมมาครองได้
อย่างไรก็ตาม ไม่คอ่ ยมีใครล่วงรูว้ า่ นีไ่ ม่ใช่ครัง้ แรกทีเ่ ขาแสดงภาพยนตร์
เพราะย้อนกลับไปเมื่อ ๕๐ ปีก่อน สมัยที่ยังเป็นช่างเขียนใบปิดหนัง ซึ่งปรกติ
ต้องไปนั่งคอยพบผู้ก�ากับเพื่อรับข้อมูลและคอยถ่ายรูปการแสดงในฉากไป
เป็นแบบเขียนใบปิดเป็นเวลานาน วันหนึ่ง ระหว่างที่ไปนั่งคอยถ่ายรูป มิตร
ชัยบัญชา ในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง งูผี (๒๕๐๙) เพื่อไปวาดตามแบบที่
สเก็ตช์ไว้ เปี๊ยก โปสเตอร์ ได้ถูกผู้ก�ากับคือ รัตน์ เศรษฐภักดี จับตัวเข้าฉาก
เป็นคนขายงู เพราะหาคนเล่นไม่ได้ ซึ่งเขาสามารถเล่นได้สนิทเนียนกว่าที่
ผู้ก�ากับคาดคิด จึงให้เล่นเสียสองฉาก

เปี๊ยก โปสเตอร์ ถือเป็นหนึ่งในบุคคลส�าคัญของวงการภาพยนตร์
ไทย ทีม่ องเห็นความส�าคัญของการอนุรกั ษ์หนังไทยและสนับสนุนการท�างาน
ของหอภาพยนตร์มาโดยตลอด เป็นหนึ่งในคณะกรรมการโครงการจัดตั้ง
หอภาพยนตร์แห่งชาติ ซึ่งเริ่มต้นเมื่อปี ๒๕๒๗ และเป็นผู้บริจาคฟิล์ม
ภาพยนตร์ให้แก่หอภาพยนตร์แห่งชาติเป็นรายแรก เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน
๒๕๒๗ โดยหลังจากบริจาคฟิล์มแล้วมาเยี่ยมหอภาพยนตร์และทราบว่า
หอภาพยนตร์ต้องการเครื่องปรับอากาศส�าหรับห้องเก็บฟิล์ม ก็ให้เจ้าหน้าที่
หอภาพยนตร์ไปถอดเครื่องปรับอากาศที่บ้านเขามาใช้เป็นเครื่องแรกอีกด้วย
จากวันนั้นมาจนปัจจุบัน เปี๊ยก โปสเตอร์ กลายเป็นผู้อุปถัมภ์หอภาพยนตร์
ส�าคัญรายหนึง่ ได้บริจาคผลงานและสิง่ ของเครือ่ งใช้ในการถ่ายท�าภาพยนตร์
แก่หอภาพยนตร์ตลอดมา จนเกือบจะหมดบ้านหรือจนกว่าจะหมดบ้าน ซึ่ง
หอภาพยนตร์ได้น�าบางส่วนมาจัดแสดงให้ชมอยู่ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
นอกจากนี้ เขายังให้เกียรติและเอาใจใส่มาร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์เป็น
ประจ�าเสมอมา ทั้งมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และมาเป็น
ผู้ชมผู้ร่วมงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เปี๊ยก โปสเตอร์และลูกศิษย์ช่าง
เขียนใบปิดหนังทุกคนของเขาคือ บรรหาร ไทธนบูรณ์,
ทองดี ภาณุมาศ, สุจิน ปานสมุทร, นภดล พรหม
บัณฑิตกุล และ สมเดช สันติประชา
ได้ ร ่ ว มแรงร่ ว มใจกั น
สร้ า งสรรค์ จิ ต รกรรม
ภาพเขียนสีน�้ามันใบปิด
หนั ง ไทยขนาดใหญ่
เป็นต้นแบบประดับไว้สองข้างรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ ซึ่งเป็นโรงหนังเคลื่อนที่
ขนาด ๑๐๐ ที่ นั่ง ของหอภาพยนตร์ ที่จ ะตระเวนไปจัดฉายภาพยนตร์
ให้นกั เรียนและชาวบ้านไทยทัว่ ประเทศชม ในขณะทีจ่ ติ รกรรมต้นฉบับผลงาน
ชิ้นนี้ ได้รับการติดตั้งอยู่ในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาของหอภาพยนตร์ เป็นที่
สะดุดตาและได้ร�าลึกความหลังแก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยียน
เนื่องในวาระที่เปี๊ยก โปสเตอร์ ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปิน
แห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๘ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา จึงได้คัดสรรภาพยนตร์
ของ เปีย๊ ก โปสเตอร์ ซึง่ มีทงั้ ผลงานชัน้ ครูทโี่ ดดเด่นและผลงานทีห่ าชมได้ยาก
จัดฉายให้ชมตลอดทัง้ เดือนเมษายน ๒๕๕๙ โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยในการเข้าชม
แต่อย่างใด

หนังสือของ เปยก โปสเตอร

๑๒

ไมใชแคสั่ง “แอ็กชั่น” ราคา ๒๐๐ บาท

ชั้นครู ๔ เปยก โปสเตอร ผูกํากับหัวใจศิลปน

หนังสือรวบรวมบทความที่เปี๊ยก โปสเตอร์ “เขียน”
ลงในนิตยสาร BIOSCOPE เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑
เล่าเรื่องชีวิตการท�างานและเบื้องหลังในแง่มุมต่าง ๆ
ของวงการภาพยนตร์ไทย ทั้งแวดวงช่างเขียนใบปิดหนัง
ผู้ก�ากับภาพยนตร์ ไปจนถึงนักพากย์ นักแสดง และเกร็ด
เล็กเกร็ดน้อยต่าง ๆ ที่หลายคนอาจไม่เคยล่วงรู้ ด้วยลีลา
การเขียนทีแ่ พรวพราวไปด้วยอารมณ์ขนั และเพลิดเพลิน
จนวางไม่ลง

ราคา ๑๕๐ บาท
หนังสือทีถ่ อดจากการ “พูด” ของเปีย๊ ก โปสเตอร์ เมือ่ ครัง้
ที่มาเป็นวิทยากรในกิจกรรม “ชั้นครู” หรือ “Master
Class” ครั้งที่ ๔ ที่หอภาพยนตร์จัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕
อัดแน่นไปด้วยประสบการณ์ วิธีคิด และเรื่องราวการ
ท� า งานตลอดช่ ว งชี วิ ต การเป็ น ผู ้ ก� า กั บ ภาพยนตร์ ซึ่ ง
เปีย๊ ก โปสเตอร์ ถ่ายทอดและตอบค�าถามผูร้ ว่ มรับฟังอย่างละเอียดและสนุกสนาน
เป็นประจักษ์พยานชิ้นเยี่ยมถึงความเป็น “ชั้นครู” ที่กาลเวลาไม่อาจพรากไป

หาซื้อได้ที่ร้านมายาพาณิชย์ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
และห้องภาพยนตร์สถาน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือสั่งซื้อทาง mayashopthai@gmail.com

พิพิ¸ภั³±ภาพยนµรไทย

เสื้อกั๊กคูใจของ

เปี๊ยก โปสเตอร์
โดย สุชีรา เทวะ และ อิศรินทร์ อินทะจันทร์

จดหมายขาวฉบับกอน ๆ เราไดแนะนําวัตถุจัดแสดงประเภทกลอง
ถ า ยภาพยนตร แ ละของรางวั ล ไปหลายชิ้ น แล ว ครั้ ง นี้ ที ม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
ภาพยนตร ไ ทยจึ ง อยากแนะนํ า วั ต ถุ สํ า คั ญ อี ก หมวดหนึ่ ง ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ
นั่นคือ วัตถุประเภทของใชสวนตัวของบุคคลสําคัญ ซึ่งหอภาพยนตรไดรับ
มอบมาอยางตอเนื่องจากบุคคลผูมีบทบาทและคุณูปการดานตาง ๆ ในแวดวงภาพยนตรไทย หรือแมเมื่อทานเหลานั้น
ลวงลับไปแลว ก็จะไดรบ
ั มอบจากทายาทเพือ
่ ใหหอภาพยนตรเก็บรักษาไวเปนสมบัตข
ิ องชาติใหคนรุน
 ตอไปไดศก
ึ ษาเรียนรู
และของสวนตัวที่จะกลาวถึงในเลมนี้ก็คือ เสื้อกั๊กคูใจของ เปยก โปสเตอร หรือชื่อจริงวา
สมบูรณสุข นิยมศิริ ผูกํากับผูครํ่าหวอดในวงการภาพยนตรไทยมาอยางยาวนาน

ในช่วงที่เขาก�ากับภาพยนตร์
คุณภาพหลายต่อหลายเรื่อง เขา
มั ก จะสวมเสื้ อ กั๊ ก ระหว่ า งการ
ท�างานอยู่บ่อย ๆ จนกลายเป็น
ภาพที่ คุ ้ น ตาคนในกองถ่ า ย
ภาพยนตร์ เสมือนหนึ่งเป็นชุด
ยูนิฟอร์มประจ�าตัวก็ว่าได้ โดย
ปรากฏให้เห็นอยู่หลายตัว ส�าหรับตัวที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยน�ามาจัด
แสดงนี้ เปีย๊ ก โปสเตอร์ ให้เหตุผลว่าสวมใส่สบายคล่องตัวในการท�างาน ชอบ
ตรงที่มีกระเปาส�าหรับใส่อุปกรณ์ขนาดเล็กอยู่หลายใบ สะดวกในการพกพา
อุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อย เวลาใช้งานจะได้ทันท่วงที เสื้อกั๊กมีสีน�้าตาลอ่อน
คอวี ด้านหน้ามีซิบและมีกระเปาเย็บปะติดกับตัวเสื้อขนาดเท่ากัน ๔ ใบ
กระเปาเล็ก ๒ ใบ ด้านบนมุมซ้ายของเสือ้ สกรีนตัวหนังสือ Eastman Motion
Picture Films ด้วยสีขาว ด้านหลังเย็บสาบเสื้อแบบทวิสต์ที่หัวไหล่ทั้งสอง
ข้าง ตรงกลางด้านบนสกรีนโลโก้ Kodak Films ด้านล่างมีกระเปาขนาดใหญ่
ปะติดอยู่
สิ่งของที่ทรงคุณค่าจะบอกเล่าเรื่องราวได้ด้วยตัวของมัน และเรื่องราว
ที่เสื้อกั๊กตัวนี้บอกแก่เราก็คือ เรื่องราวการท�างานของเปี๊ยก โปสเตอร์ เพราะ
มันอยูค่ กู่ ายเขาในกองถ่าย เป็นเครือ่ งแบบ เป็นผูช้ ว่ ยประจ�าตัว และเป็นภาพ
แทนของความทุ่มเทตลอดระยะเวลา ๒๕ ปีในการผลิตภาพยนตร์คุณภาพ
หลังวางมือจากงานก�ากับภาพยนตร์ เปี๊ยก โปสเตอร์ ได้มอบเสื้อกั๊กตัวนี้
แก่หอภาพยนตร์ และเมื่อหอภาพยนตร์ได้เปิดพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์

ภาพยนตร์แก่สาธารณชน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เสื้อกั๊กตัวนี้ก็ได้กลับมาท�าหน้าที่
ของมันอีกครั้ง โดยอวดโฉมอยู่ในห้องจัดแสดงกระบวนการผลิตภาพยนตร์
เป็นเสมือนภาพแทนของเปี๊ยก โปสเตอร์ ท่ามกลางอุปกรณ์การถ่ายท�า
ภาพยนตร์ทรงคุณค่าชิ้นอื่น ๆ จัดแสดงในบรรยากาศการท�างานในกองถ่าย
ประหนึ่งว่าเขาก�าลังท�าหน้าที่บัญชาการงานผลิตภาพยนตร์ที่เขานิยมให้
สมบูรณ์
เชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศกองถ่ายท�าภาพยนตร์กองนี้
และร่วมเรียนรูเ้ กร็ดประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย
ได้ที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เปิดบริการทุกวัน
เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ
๕ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในการเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑

๑๓

ห้องสมุดและโสµทัÈนส¶าน เชิด ทรงÈรี

กับ

ใน ผูกำกับคิม จองอิล
โดย วิมลิน มีศิริ

เจ้าหน้าที่งานห้องสมุดรู้จักหนังสือ ผู้ก�ากับคิม จองอิล (A KIM JONG
ILL PRODUCTION) ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ ๒๐ จากบูธ
ส�านักพิมพ์สันสกฤต ซึ่งต้นฉบับภาษาอังกฤษเขียนโดย “พอล ฟิชเชอร์”
(Paul Fischer) ผู้แปลเป็นภาษาไทยใช้นามปากกาว่า “ค�าเมือง” เจ้าหน้าที่
งานห้องสมุดคัดเลือกหนังสือเล่มนี้เพื่อให้บริการ ณ ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี เพราะประเด็นภาพยนตร์กับบุคคลทั้งสาม
คิม จองอิล (Kim Jong Ill) : ท่านผู้น�าอันเป็นที่รักของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนแห่งเกาหลีหรือเกาหลีเหนือ เขาเป็นนักโฆษณา
ชวนเชื่อผ่านสื่อภาพยนตร์และต้องการสร้างภาพยนตร์เกาหลีเหนือให้มี
คุณภาพสู่โลกภายนอก อีกทั้งเขาคลั่งไคล้การดูภาพยนตร์จนกระทั่งมีคลัง
สะสมภาพยนตร์ของตนเอง เพือ่ รักษาฟิลม์ ภาพยนตร์ราวหนึง่ หมืน่ ห้าพันเรือ่ ง
ชิน ซังอก (Shin Sang-ok) : ผู้อ�านวยการผลิตและผู้ก�ากับภาพยนตร์
ทีโ่ ดดเด่นแห่งทศวรรษ ๖๐-๗๐ ของเกาหลีใต้ ผลงาน The Houseguest and
My Mother (ค.ศ. ๑๙๖๑) ได้รับรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม ในงานประกวด
ภาพยนตร์เอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๗ ปี ค.ศ. ๑๙๖๒ รวมถึงเป็นภาพยนตร์
เกาหลีใต้เรื่องแรกที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ เขาเป็นเจ้าของสตูดิโอ
ชินฟิล์ม ซึ่งเป็นรายแรกที่ผลิตภาพยนตร์ระบบเทคนิคคัลเลอร์และซีเนมาสโคป รวมถึงเป็นคนแรกที่ทดลองใช้ระบบเสียงในฟิล์มเต็มรูปแบบของ
เกาหลีใต้
เชว อึนฮี (Choi Eun-hee) : นักแสดงยอดนิยมของเกาหลีใต้ใน
ช่วงเวลาเดียวกับที่ มาริลิน มอนโร (Marilyn Monroe) ก�าลังโด่งดังสุดขีดใน
ฮอลลีวู้ด สมัยวัยเด็ก เชว̣ อึนฮี ไปดูการแสดงบนเวทีในปูชานและหลงรักมัน

๑๔

ทันที แต่พ่อหัวโบราณไม่ยอมรับสิ่งที่ลูกสาวสนใจ ดังนั้นเธอจึงหนีออกจาก
บ้านตั้งแต่อายุ ๑๗ ปี เพื่อตามหาความฝัน เธอเริ่มต้นท�างานในแผนกเสื้อผ้า
ของคณะละคร หลังจากนั้นไม่กี่เดือนเธอได้แสดงละครเวทีโดยรับบทเล็ก ๆ
และสองสามปีต่อมา เธอก็กลายเป็นนักแสดงละครเวทีที่ประสบความส�าเร็จ
จนกระทั่งได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรก A New Oath (ค.ศ. ๑๙๔๗) และยึด
อาชีพนักแสดงภาพยนตร์มาตลอดชีวิต
ปี ค.ศ. ๑๙๗๘ “ภาพยนตร์” และ “ชะตากรรม” เหวีย่ งพวกเขาทัง้ สาม
มาพบกัน เพื่อสร้างภาพยนตร์เกาหลีเหนืออันยิ่งใหญ่ให้โลกได้จดจ�า อย่างไร
ก็ตามชีวิตมักมีเงื่อนไขเสมอ เรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อจากแหล่งข้อมูลหลัก
ส�าคัญด้วยค�าบอกเล่าของชินและเชว̣กับประสบการณ์ ๘ ปี (ค.ศ. ๑๙๗๘๑๙๘๖) ทีต่ อ้ งอยูใ่ นเกาหลีเหนือได้ถกู เปิดเผยในหนังสือเล่มนี้ ซึง่ พอล ฟิชเชอร์
เรียบเรียงเนื้อหาเป็นสามส่วนหลัก แต่ละส่วนเขาเลือกใช้ค�าว่า “ม้วน” ไม่ใช้
ค�าว่า “ตอน” ราวกับว่าผู้อ่านก�าลังดูภาพยนตร์จากฟิล์มจ�านวนสามม้วน

๑

มวนที่หนึ่ง : ตระหนักถึงชะตากรรม

พอล ฟิชเชอร์เน้นประเด็น “ภูมิหลัง” ของประเทศเกาหลีและบุคคล
ต่าง ๆ ให้ผู้อ่านทราบว่าสงครามเป็นชนวนส�าคัญที่สร้างความร้าวฉานให้
เกาหลี เมือ่ มหาอ�านาจฝ่ายสัมพันธมิตรตกลงแบ่งเกาหลีออกเป็นสองดินแดน
คือเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ รวมถึงจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมภาพยนตร์
เกาหลีเหนือและภาพยนตร์เรื่อง My Home Village (ค.ศ. ๑๙๔๙) ที่กลาย
เป็นต�านานของวัฒนธรรมเกาหลีเหนือ ส�าหรับภูมิหลังของแต่ละบุคคลนั้น
พอล ฟิชเชอร์ เล่าภูมหิ ลังของ คิม จองอิล/ชิน ซังอก/เชว̣ อึนฮี ด้านความสนใจ
ภาพยนตร์ตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งก้าวเข้าสู่เส้นทางระดับอาชีพในสายงาน
ภาพยนตร์ของบุคคลทั้งสาม นอกจากนั้นยังมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของ
ชินและเชว̣ เมื่อครั้งแรกพบจนกระทั่งเป็นสามีภรรยาและร่วมกันสร้าง
ภาพยนตร์ อีกทั้งความสัมพันธ์ลับ ๆ ของคิม จองอิล กับนักแสดงหญิง
เกาหลีเหนือที่ชื่อ เฮริม จากเนื้อหาจ�านวน ๘ บทแรกของม้วนหนึ่ง ท�าให้
ผูอ้ ่านรับรู้ว่าพวกเขาทั้งสามรักภาพยนตร์ โดยบางคนท�างานในวงการบันเทิง
เพราะต้องการชือ่ เสียง บางคนต้องการเป็นทีส่ นใจ แต่ชนิ กับเชว̣ไ̣ ม่ได้เป็นอย่าง
นั้น ทั้งคู่รักงานของตัวเองอย่างลึกซึ้งและเป็นอย่างนี้ชั่วชีวิต ส่วนคิม จองอิล
หากเขาเกิดในแผ่นดินอื่นที่ไม่ใช่เกาหลีเหนือ เขาคงมีอาชีพเป็นผู้ก�ากับ
ภาพยนตร์ที่น่าสนใจคนหนึ่ง ส�าหรับบทที่ ๙ เป็นบทสุดท้ายของม้วนหนึ่งคือ

เรื่องราวขั้นตอนการลักพาตัวเชว̣ อึนฮี ไปสู่เกาหลีเหนือ ซึ่งเรื่องเล่าของม้วน ทัง้ หมดเจ็ดเรือ่ ง และเรือ่ งสุดท้ายคือ Palgasari ซึง่ ช่วยให้พวกเขาได้เดินทาง
สองจะน�าพาเราเข้าสู่ดินแดนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการ
ไปกรุงเวียนนาและหลบหนีจากผูค้ วบคุมเกาหลีเหนือทีต่ ดิ ตามไปด้วยได้สา� เร็จ
ในทีส่ ดุ พวกเขาขอลีภ้ ยั ไปยังสหรัฐอเมริกา พวกเขาทบทวนเรือ่ งการกลับบ้าน
เกิดอย่างถี่ถ้วน เพราะกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ยัง
มวนที่สอง : แขกของทานผูนำอันเปนที่รก
ั
บังคับใช้อยู่ อีกทั้งเคยมีกรณีที่คนเกาหลีใต้ถูกเกาหลีเหนือลักพาตัว แต่พอได้
๒๒ มกราคม ค.ศ. ๑๙๗๘ เชว̣ อึนฮี ถูกลักพาตัว หลังจากนั้น ๔ เดือน กลับสู่เกาหลีใต้อีกครั้งพวกเขากลับถูกโยนเข้าคุกเนื่องจากเหตุผลด้านความ
ชิน ซังอก ก็ถูกลักพาตัวเช่นกัน ขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการลักพาตัวคือผู้ชาย มั่นคง ดังนั้นพวกเขาจึงรอเวลาอันเหมาะสม ค.ศ. ๑๙๙๙ ยี่สิบเอ็ดปีหลัง
สวมวิกผมยาวเพื่อปกปิดตัวเอง ปฏิบัติการบริเวณชายหาดห่างไกลผู้คน รวบ ถูกลักพาตัว ชินและเชว̣จงึ ได้กลับไปอยูโ่ ซลเป็นการถาวร ชินก�ากับภาพยนตร์
ตัวเหยือ่ ใส่กระสอบส่งลงเรือเล็กเพือ่ ส่งต่อเรือใหญ่มงุ่ หน้าสูเ่ กาหลีเหนือ และ เรื่องสุดท้ายในเกาหลีใต้ คือ A Story of Winter ภาพยนตร์ชีวิตเล็ก ๆ ที่
ผู้สั่งปฏิบัติการลักพาตัวสองสามีภรรยาคือคิม จองอิล เขาต้องการให้บุคคล ลึกซึง้ เกีย่ วกับโรคจิตเสือ่ ม เรือ่ งนีไ้ ม่เคยออกฉายและเป็นครัง้ สุดท้ายทีเ่ ขาอยู่
ทั้งสองผลิตและพัฒนาภาพยนตร์เกาหลีเหนือ เนื่องจากเขาชื่นชมผลงาน อีก หลังกล้องถ่ายภาพยนตร์
การอ่านเรื่องเล่าของชินและเชว̣ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด เสมือนได้
ทัง้ นับถือความสามารถของชินและเชว̣ เขาเรียกทัง้ สองว่า “ครูชนิ ” “ครูเชว̣”
โดยบทที่ ๑๐ ถึง บทที่ ๑๙ ในม้วนสอง พอล ฟิชเชอร์ บรรยายให้ผู้อ่านสัมผัส เรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ช่วงทศวรรษที่
ถึงความทุกข์ทรมานของบุคคลทัง้ สองกับวิถชี วี ติ วิปริตในเกาหลีเหนือไว้อย่าง ๖๐-๗๐ แต่ทว่าภายในตัวเล่มไม่มภี าพประกอบใด ๆ หากหนังสือเล่มนีม้ ภี าพ
ละเอียด ด้วยการอธิบายเรื่องของเชว̣และชินสลับกันไปมา เพราะนับจากวัน ของสถานที่ บุคคล ใบปิดภาพยนตร์ ภาพนิง่ จากภาพยนตร์ คงช่วยให้เนือ้ เรือ่ ง
ทีท่ งั้ สองถูกลักพาตัวเป็นเวลา ๕ ปี สามีภรรยาคูน่ ไี้ ม่เคยได้พบกัน ไม่มอี สิ รภาพ มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ส่วนความโดดเด่นข้อหนึง่ ของผลงานชิน้ นี้ คงต้องยกให้
ใด ๆ อีกทัง้ ชินไม่รวู้ า่ เชว̣ถกู ลักพาตัวมาทีน่ ี่ และเชว̣กไ็ ม่รวู้ า่ ชินถูกลักพาตัวมา กับชั้นเชิงในการล�าดับเรื่องราวได้น่าติดตามของพอล ฟิชเชอร์ ที่ท�าให้ผู้อ่าน
ที่เกาหลีเหนือเช่นกัน ต่างฝ่ายต่างถูกควบคุม เชว̣ถูกควบคุมตัวในบ้านที่ รูส้ กึ สนุกราวกับก�าลังดูภาพยนตร์แนวชีวประวัตผิ สมผสานกับภาพยนตร์แนว
กักบริเวณ ส่วนชินถูกกักขังในเรือนจ�าหมายเลข ๖ เพราะเขาพยายามหนีแต่ อาชญากรรม รวมถึงวิธีการที่น�ามาซึ่งเนื้อหาและข้อมูลของหนังสือเล่มนี้ที่มี
ไม่รอด ในบทที่ ๒๐ ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของม้วนสอง ชินออกจากเรือนจ�า ความท้าทาย เพราะเกาหลีเหนือนั้นเปรียบเสมือนดินแดนที่มีรั้วปกปิดจาก
หมายเลข ๖ จนกระทั่ง ๖ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๘๓ คิม จองอิล ให้สองสามีภรรยา โลกภายนอกอย่างแน่นหนา และผูน้ า� ประเทศก็เจนจัดในการสร้างภาพอันพร่า
ได้พบกันและพวกเขาต้องเตรียมการสร้างภาพยนตร์ ก่อนเข้าสูม่ ว้ นสาม พอล เลือนสับสน ซึ่งท�าให้พอล ฟิชเชอร์ ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเนื้อหาจาก
ฟิชเชอร์ แทรกเหตุการณ์สลดใจของวงการภาพยนตร์เกาหลีเหนือ ซึง่ เรือ่ งราว หลายแหล่งข้อมูลอย่างรอบคอบ เช่น ค�าบอกเล่าของชินและเชว̣ บันทึกความ
ส่วนนี้บ่งชี้ได้ว่าหากใครเข้าไปพัวพันกับคิม จองอิล ชีวิตผู้นั้นจะเป็นของเขา ทรงจ�ากับบทความที่ชินและเชว̣เคยเขียนไว้ คลังข่าว เอกสารวิชาการ การ
สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวอันปรากฏในหนังสือเล่มนี้
พักคั่นเวลา : ดาราของประชาชน อู อินฮี รวมถึงการเดินทางไปยังเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ ออสเตรีย เยอรมนี ฮ่องกง
เพราะเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น วิธีการกลั่นกรองข้อมูลเหล่านี้ของพอล
ภาพยนตร์ทอี่ นิ ฮีแสดงทุกเรือ่ งล้วนประสบความส�าเร็จ เช่น The Town จึงช่วยให้เราแน่ใจได้ว่าทุกเรื่องราวในหนังสือผู้ก�ากับคิม จองอิล จะไม่ใช่ค�า
Where We Live เธอได้รบั รางวัลจากรัฐบาลนับไม่ถว้ น รวมถึงได้รบั ต�าแหน่ง ร�่าลือที่มีมานานจนถูกยอมรับว่าเป็นความจริง (truth)
แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความจริง (fact) คือ
ดาราของประชาชน ซึ่งเป็นเกียรติสูงสุดในสายอาชีพนักแสดงภาพยนตร์
คิม จองอิล หายใจเฮือกสุดท้ายเมือ่ ๑๗ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ อายุ ๗๐ ปี
เกาหลีเหนือ อินฮีเป็นที่โปรดปรานของคิม จองอิล และได้รับการดูแลราว
ชิน ซังอก เสียชีวิตเมื่อ ๑๑ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๖ อายุ ๘๐ ปี
เชื้อพระวงศ์ แต่ในวันที่เธอท�าให้เขาไม่พอใจ เขามีอ�านาจรวบรัดสั่งประหาร
เชว̣ อึนฮี วัย ๘๙ ปี เธอยังมีชีวิตอยู่ในกรุงโซล เกาหลีใต้ และเธอยังมี
ชีวิตเธอด้วยโทษฐานประพฤติผิดจริยธรรมและมักมากในกาม การประหาร
ชีวิตในเกาหลีเหนือถูกท�าให้เป็นการแสดงบนเวที อินฮีถูกประหารชีวิตใน ความหวังว่าผูท้ ไี่ ด้อา่ นเรือ่ งราวของเธอและชินจะยอมรับว่า สิง่ ทีพ่ วกเขาบอก
สนามยิงปนต่อหน้าพลเรือนที่ถูกเกณฑ์มานั่งดูราวห้าพันคน บวกกับคนใน เล่าเป็นเรื่องจริงที่มิได้ปันแต่งขึ้น
วงการภาพยนตร์ราวสองพัน เธอถูกประหารชีวิตด้วยหมู่พลแม่นปนจ�านวน
สามคนกับกระสุนสามชุด หลังจากนั้นภาพยนตร์ที่อินฮีแสดงทุกเรื่องถูก
ห้ามฉาย

๒

๓

มวนที่สาม : คิม จองอิล อำนวยการสราง

ความน่าสนใจทีส่ ดุ ในเนือ้ หาของม้วนนี้ คือ ชินและเชว̣ได้กลับมาท�างาน
ภาพยนตร์ที่พวกเขารักอีกครั้ง โดยผู้อ�านวยการผลิตภาพยนตร์ คือ คิม
จองอิล แต่ทั้งสองยังคงมีคนควบคุมทุกที่ทุกเวลา ชินและเชว̣สร้างผลงาน
เรือ่ งแรกในแผ่นดินเกาหลีเหนือ คือ An Emissary of No Return ระยะเวลา
๓ ปี (ค.ศ. ๑๙๘๓-๑๙๘๕) พวกเขาท�าหน้าที่ก�ากับภาพยนตร์เกาหลีเหนือ
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หน่วยกู้หนัง

ดวยความรักของลูก...
จึงไดมาพบบริการหนังขายยาของพอและแม

หางขายยาลัคกี้ฟารมาซี

ผูผลิตยาผงแดงและยามหาวรรณ
ตราโปงขาม จังหวัดเชียงราย
โดย มานัสศักดิ์ ดอกไม้

ข้อมูลตามที่ต่าง ๆ ว่ามีหน่วยงานไหนยินดีรับมอบสิ่งของเหล่านี้หรือไม่
บังเอิญเห็นว่ามีฟิล์มภาพยนตร์อยู่ด้วย จึงโทรศัพท์มาที่หอภาพยนตร์
และนัน่ คือจุดเริม่ ต้นทีห่ น่วยกูห้ นังได้มารูจ้ กั กับห้างขายยาลัคกีฟ้ าร์มาซี
และเมื่อสิ่งของเหล่านั้นเดินทางมาถึงหอภาพยนตร์ หน่วยกู้หนัง
ได้สงั เกตเห็น ชือ่ หนังทีด่ า้ นข้างกระเปาฟิลม์ ภาพยนตร์ และเพียงได้เห็น
ชื่อหนัง หัวใจของหน่วยกู้หนังก็รู้สึกพองโต เพราะรายชื่อหนังดังกล่าว
เป็นหนังทีห่ อภาพยนตร์ยงั ไม่เคยมีมาก่อน ตัวอย่างเช่น หนังเรือ่ ง เหนือ
มหากาฬ (๒๕๐๘) ก�ากับภาพยนตร์โดย วิน วันชัย น�าแสดงโดย สมบัติ
เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์ และ หนังเรื่อง ทุ่งมหาราช (๒๕๑๓) ก�ากับ
ภาพยนตร์โดย ส. อาสนจินดา น�าแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, สุทิศา
พัฒนุช
นับได้ว่าการเดินทางไปครั้งนี้ ท�าให้หน่วยกู้หนังได้ค้นพบกับหนัง
ที่เคยหายสาบสูญ ซึ่งไม่เคยคิดว่าจะได้พบอีก หน่วยกู้หนังจึงได้ท�าการ
ประสานงานกับคุณศุภาพิชญ์ เพือ่ ขอเข้าสัมภาษณ์เก็บประวัตขิ อ้ มูลของ
ห้างขายยาลัคกี้ฟาร์มาซี ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่หมู่บ้าน
ชัยพฤกษ์ ซอยวัชรพล และคุณศุภาพิชญ์ได้ให้หน่วยกู้หนังเข้าพบ คุณ
เพ็ญณี ภูติยานันต์ เจ้าของห้างขายยาลัคกี้ฟาร์มาซี หรือที่ลูก ๆ เรียก
ท่านว่า “คุณนายสะอาด”

เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนปทหี่ น่วยกูห้ นัง มีโอกาสเดินทางไปส�ารวจ
เก็บข้อมูลบริการหนังขายยาถึง ๒ แห่ง แห่งแรก เมือ่ วันที่ ๒๖ มิถนุ ายน
๒๕๕๗ ที่ศรีตระการเภสัช จังหวัดอุดรธานี (สามารถหาอ่านเพิ่มเติม
เรื่องราวของ ห้างขายยาศรีตระการเภสัช ได้ในจดหมายข่าวหอ
ประวัติโดยยอ
ภาพยนตร์ ฉบับที่ ๒๓) การไปครั้งนั้น ท�าให้หน่วยกู้หนังเข้าใจวิถีชีวิต
วัฒนธรรม และศิลปะการเจรจาในการขายยาทางภาคอีสาน และอีก
คุณเพ็ญณี ภูติยานันต์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๔๘๖ ที่ต�าบล
ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ห้างขายยาลัคกี้ฟาร์มาซี จังหวัด ท่าฬ่อ อ�าเภอเมือง จังหวัดพิจติ ร เป็นบุตรของ นายบัก๊ เฮีย้ ง แซ่โตว๋ และ
เชียงราย
นางกิมเกียว แซ่อึ้ง มีพี่น้องรวมกัน ๗ คน โดยที่คุณเพ็ญณีเป็นลูกสาว
การเดิ น ทางไปที่ จั ง หวั ด เชี ย งรายครั้ ง นี้ หน่ ว ยกู ้ ห นั ง ได้ ส ่ ง นายธี ร วุ ฒิ
นามทอง เจ้าหน้าที่งานจัดหา ขึ้นไปรับมอบสิ่งของต่าง ๆ กับ คุณศุภาพิชญ์
ภูติยานันต์ ทายาทเจ้าของห้างขายยาลัคกี้ฟาร์มาซี
คุณศุภาพิชญ์เล่าให้หน่วยกู้หนังฟังว่า ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านที่จังหวัดเชียงราย เมื่อขึ้นไปชั้นสามของบ้าน คุณศุภาพิชญ์จ�าได้ว่า
เคยเห็นอุปกรณ์การปรุงยาของคุณพ่อและคุณแม่เก็บอยู่ที่นั่น และเมื่อค่อย ๆ รื้อ
ค่อย ๆ ค้น กลิ่นสมุนไพรของแม่ที่ใช้ปรุงยา ก็ช่วยเปิดความทรงจ�าในวัยเด็ก ภาพ
ที่ซ่อนไว้ในส่วนลึกของจิตใจ ก็ค่อย ๆ ทยอยออกมา เห็น
ครกบดยาก็จ�าได้ว่าแม่เคยใช้บดยา เห็นตะแกรงร่อนยา
ก็จ�าได้ว่าแม่เคยใช้ร่อนยาให้ละเอียด สิ่งของเหล่านี้มี
คุณค่าทางจิตใจกับคุณศุภาพิชญ์มาก จึงอยากบริจาค
สิ่งของเหล่านี้ให้กับหน่วยงานที่เห็นคุณค่า จึงลองหา
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คนโต ส่วนทางครอบครัวของคุณเพ็ญณีประกอบอาชีพค้าขายพืชผล
ทางการเกษตร
เริ่มเรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนครุฑวิทยากรณ์ (บ้าน
ท่าฬ่อ) จบชัน้ ประถมสี่ ด้วยความเป็นลูกสาวคนโตของครอบครัว จึงต้อง
มาช่วยทางบ้านค้าขายและส่งน้อง ๆ เรียนหนังสือแทน
สมัยเด็ก ๆ คุณเพ็ญณีเล่าให้ฟังว่า บริเวณแถวบ้านจะมีโรงหนัง
เล็ก ๆ อยูห่ นึง่ โรง เป็นโรงหนังไม้ชนั้ เดียว ไม่มแี อร์ ไม่มพี ดั ลม มีแต่เก้าอี้
นั่งเป็นแบบไม้ยาว ๆ ไม่มีพนักพิง โรงหนังมีชื่อว่า “วิกตลาดใหม่” นิยม
ฉายหนังไทยและหนังจีนเป็นหลัก แต่คุณพ่อบั๊กเฮี้ยงเป็นคนห่วงลูกสาว
มาก จึงไม่ค่อยให้ไปดูหนัง ถ้าจะได้ดูหนัง ส่วนมากก็จะไปตามงานวัด
มากกว่า และที่ตลาดท่าฬ่อจะมีบริการหนังขายยาชื่อ “โสภณพานิช”
ซึง่ จะฉายหนังให้คนทีต่ ลาดท่าฬ่อดูกนั ปีละหนึง่ ครัง้ แต่ทคี่ ณ
ุ เพ็ญณีชอบ

ในสมัยนั้น กลับเป็นคณะละครเร่ โดยเฉพาะ คณะคุณหนู ของ คุณผ่องศรี
วรนุช (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องลูกทุ่ง) เมื่อปี ๒๕๓๕)
ซึ่งคุณเพ็ญณีเล่าให้หน่วยกู้หนังฟังด้วยน�้าเสียงสุดแสนประทับใจว่า “ชอบ
เสียงร้องคุณผ่องศรีมาก ถึงแม้นว่าจะต้องขอแม่ ก็ต้องขอเพื่อให้ได้ดู ยิ่งคุณ
ผ่องศรีแสดงเปนนางเอกในเรื่อง สโนไวท์ แล้วจะชอบมากเปนพิเศษ”
จนอายุได้ประมาณ ๒๑-๒๒ ปี คุณเพ็ญณีได้สมรสกับ คุณประสงค์
ภูติยานันต์ ซึ่งเป็นคนพิจิตร เชื้อสายจีนเหมือนกัน และได้ย้ายมาอยู่บ้านคุณ
ประสงค์ ที่ตลาดวังกรด จังหวัดพิจิตร คุณเพ็ญณีเล่าว่า คุณประสงค์เป็น
คนหัวดี สมัยประถมสอบได้ทหี่ นึง่ ของจังหวัดพิจติ ร ไปเรียนหนังสือทีเ่ มืองจีน
ก็สอบได้ที่หนึ่งอีก จนทางรัฐบาลจีนจะให้เป็นทหาร แต่ทางบ้านคุณประสงค์
ไม่อยากให้เป็นทหาร จึงต้องหนีกลับมาเมืองไทยก่อน
หน่วยกู้หนังถามคุณเพ็ญณีว่า มาประกอบอาชีพขายยาได้อย่างไร
คุณเพ็ญณีเล่าว่า เมื่อปี ๒๕๑๐ น้าของคุณประสงค์ ซึ่งมีอาชีพขายยา
แผนปัจจุบนั ได้มาชักชวนคุณประสงค์ไปเทีย่ วทีจ่ งั หวัดเชียงราย ขณะทีน่ งั่ รถ
มาถึงตัวเมืองเชียงราย คุณประสงค์เห็นอาคารพาณิชย์หลังหนึง่ ตรงหอนาฬิกา
สีทอง ซึ่งก�าลังก่อสร้างอยู่ เป็นท�าเลที่ดีมากเพราะอยู่ใจกลางเมือง ท�าการค้า
น่าจะดี จึงได้ปรึกษาคุณน้าว่า สนใจอยากได้อาคารหลังนี้ จึงตกลงท�าสัญญา
เช่า ๑๐ ปี และทางญาติผใู้ หญ่ของคุณประสงค์ได้ให้คา� แนะน�าว่า ควรเปิดเป็น
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน เพราะแถวนั้นไม่ค่อยมี ถึงมีก็อยู่ไกลออกไป และใช้
ชือ่ ร้านว่า “ลักกีฟ้ าร์มาซี” มีเจตนาในความหมายว่า ทานยาแล้วขอให้สขุ ภาพ
แข็งแรงและโชคดี เมื่อมาอยู่ใหม่ ๆ คุณประสงค์และคุณเพ็ญณีได้คุยกันว่า
“เรามาอยูท่ นี่ ไี่ ม่รจู้ กั ใคร เราต้องทําตัวให้ดี อย่าให้ใครมาว่าเราได้ เพราะกลัว
ลูก ๆ จะเสียใจ”
นับตั้งแต่นั้นมา กิจการของร้านขายยาลักกี้ฟาร์มาซีก็ค่อย ๆ ดีขึ้นตาม
ล�าดับ จนกลายเป็นจุดศูนย์กลางนัดพบปะสังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของคนในละแวกนั้น
คุณเพ็ญณีเล่าต่อว่า คุณประสงค์เป็นคน
ชอบศึกษาหาความรูแ้ ละจะมีครูบาอาจารย์สอน
ต�ารายาแผนโบราณคอยให้ค�าแนะน�าชี้แนะ จน
สามารถสอบได้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผน
โบราณในสาขาเภสัชกรรม จนเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๓
ก็ได้ผลิตยาผงแดงและยามหาวรรณ ตราโป่งข่ามขึ้นมา มีสรรพคุณใช้เป็นยา
บ�ารุงร่างกาย เจริญอาหาร แก้ลมตีขนึ้ เบือ้ งสูง แน่นจุกเสียด (คุณเพ็ญณีอธิบาย
ตราโป่งข่ามว่า โป่งข่ามเป็นหินมงคล มีลักษณะใส ภายในหินใสจะมีเส้นไหม
สีทองอยู่ข้างใน พบมากที่อ�าเภอเถิน จังหวัดล�าปาง)

คุณศุภาพิชญ์ และ
คุณเพ็ญณี ภูติยานันต์

คุณประสงค์ ภูติยานันต์

บัญชีรายชื่อสิ่งของที่ไดรับบริจาคจาก
หางขายยาลัคกี้ฟารมาซี
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
กระเปาฟลม์ ทุง มหาราช
- ฟิลม์ ภาพยนตร์เรือ่ ง ทุง่ มหาราช ๓ ม้วน
- แถบบันทึกเสียง ๒ ม้วน
- ฟิลม์ ภาพยนตร์ตา่ งประเทศ ๑ ม้วน
- ฟิลม์ ภาพยนตร์ไม่ทราบชือ่ เรือ่ ง ๑ ม้วน
กระเปาฟลม์ เหนือมหากาฬ
- ฟิลม์ ภาพยนตร์เรือ่ ง เหนือมหากาฬ ๕ ม้วน
กระเปาฟลม์ ลางชุมเสือ
- ฟิลม์ ภาพยนตร์ไม่ทราบชือ่ เรือ่ ง ๔ ม้วน
กระเปาฟลม์ โปงข่าม
- เครือ่ งฉายฟิลม์ ๑๖ มม. RCA Serial No. 25909 ๑ ตัว
- ฟิลม์ ภาพยนตร์ตา่ งประเทศ และบทพากย์ ๓ ม้วน
- เอกสารเกีย่ วกับห้างขายยาลัคกีฟ้ าร์มาซี ๑๑ ใบ
- ลูกคิด ๒ ราง
- ป้ายลัคกีฟ้ าร์มาซี และป้ายตราโป่งข่าม
- อุปกรณ์ในการผลิตและจ�าหน่ายยา
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
- หนังสืออนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นายประสงค์ ภูตยิ านันต์ ๑ เล่ม
- อุปกรณ์คดั แยกยา ๒ อัน

๑๗

กิจวัตรประจําวันของคุณเพ็ญณี
เมื่อได้ยินเสียงไก่ขันก็ตื่นขึ้นจากที่นอน ล้างหน้าอาบน�้า ขับรถไปบ้าน
อีกหลังหนึ่งที่เช่าเพื่อเป็นสถานที่ปรุงยา เอาตัวยาใส่ในเครื่องบดยาเสร็จแล้ว
ก็กลับมาที่บ้านหาข้าวหาปลาให้ลูกทาน ตั้งน�้าร้อนน�้าชาไหว้เจ้าที่เสร็จ ก็ส่ง
ลูก ๆ ไปโรงเรียน แล้วก็กลับมาดูเครื่องบดยาอีกว่ายาร่อนแล้วหรือยัง คุณ
เพ็ญณีท�ายาผงแดงและยามหาวรรณด้วยความตั้งใจ ใส่ใจในรายละเอียด
ทุกขั้นตอน เพราะอยากให้ตัวยามีคุณภาพเท่ากันทุกซอง จึงต้องลงมือท�าเอง
ทุกอย่าง เพราะไม่ไว้ใจพนักงาน กลัวท�าไม่สะอาด จะเสียชื่อตัวยา และอยาก
ให้ผบู้ ริโภคได้รบั แต่สงิ่ ทีด่ ี ๆ ร้านขายยาจะปิดประมาณสามทุม่ แต่คณ
ุ เพ็ญณี
ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ กิจการยาผงแดงและยามหาวรรณ ก�าลังไปได้ดี แต่คุณ
จะมานัง่ ท�างานต่อ เปิดโทรทัศน์ทงิ้ ไว้เป็นเพือ่ นในยามดึก คุณเพ็ญณีเล่าต่อว่า เพ็ ญ ณี ก็ ม าล้ ม ป่ ว ย เป็ น ผลจากการใช้ ชี วิ ต ตรากตร� า กั บ งานอย่ า งหนั ก
การท�างานตอนกลางคืนจะรูส้ กึ โล่งใจ ไม่คอ่ ยมีเรือ่ งให้กงั วลใจ ยิง่ ดึกยิง่ เพลิน ครอบครัวภูติยานันต์จึงได้ปรึกษากัน สรุปว่า ควรเลิกกิจการหนังขายยาเพื่อ
ยิง่ เป็นเหมือนเครือ่ งจักร ท�างานไปได้เรือ่ ย ๆ ถึงตีสามก็นอน นอนวันละชัว่ โมง ที่เราจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน ๆ
มากสุดก็สองชั่วโมง
ค�าถามสุดท้ายของหน่วยกู้หนัง “ความสุขในการทํางานของคุณเพ็ญณี
คืออะไรครับ”
“ภูมิใจเมื่อได้เห็น ตัวยาอยู่ในซอง สะอาดหมดจด ยาวางเรียงสวยเปน
กําเนิดรถขายยา
ระเบียบ คนเจ็บไข้ได้ปวยกินยาแล้วหาย และทุกวันนี้ชาวบ้านก็ยังจํายาผง
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ คุณประสงค์มีความคิดอยากจะขยายธุรกิจการขาย แดงและยามหาวรรณได้ดี”
ยาผงแดงและยามหาวรรณ ให้ไกลออกไปนอกตัวเมืองเชียงราย จึงได้ซอื้ เวลา
นั่นเป็นค�าตอบของน�้าเสียงที่มีความสุขในตลอดระยะเวลาการท�างาน
สถานีวิทยุกระจายเสียง มาท�ารายการวิทยุของตนเอง ชื่อรายการ ยาผงแดง ของ คุณเพ็ญณี ภูติยานันต์ เจ้าของห้างขายยาลัคกี้ฟาร์มาซี
และยามหาวรรณ ตราโป่งข่าม ของห้างขายยาลัคกี้ฟาร์มาซี ให้ หนานหมึก
ซึง่ เป็นนักจัดรายการวิทยุชอื่ ดังทางภาคเหนือ เป็นผูด้ า� เนินรายการ เปิดเพลง
ไทยลูกทุง่ เพราะโฆษณาทางวิทยุมนั ไปได้ไกล พอคนได้ยนิ โฆษณาก็สนใจและ
เมื่อได้เห็นตัวยาก็จะได้ซื้อ รวบรวมเงินซื้อรถตู้มาท�ารถหนังขายยาและไปซื้อ
ฟิล์มหนังที่กรุงเทพฯ เพราะหนังเป็นสื่อที่ลงทุนถูกที่สุด ซื้อมาเรื่องหนึ่ง ก็
สามารถฉายไปได้เรื่อย ๆ ถ้าหนังเริ่มวนไปวนมา กลัวคนดูจะเบื่อ ก็สามารถ
เอาฟิล์มหนังไปแลกกับหน่วยบริการหนังอื่น ๆ ได้ รถหนังขายยา มีเจ้าหน้าที่
๔ คน สามารถทดแทนกันได้หมด ส�าคัญคือหัวหน้าทีม เพราะต้องดูแล
ทุกอย่าง ทั้งการขายยา ที่หลับที่นอน และคอยก�าหนดเส้นทางที่จะไป
เส้นทางเชียงราย-ฝาง จะขายดีที่สุด เพราะ
ชาวบ้ า นได้ ยิ น โฆษณาจากรายการ
วิทยุและยังสามารถส่งของไปทาง
เรื อ ก็ ไ ด้ รถหนั ง ขายยาออก
เดินทางประมาณ ๔-๕ วัน
แล้วก็กลับมารับยาไปขายที่
อื่น ๆ ต่อ

๑๘

กลุ่ม-อาชีพ-คนรัก¿ิลมภาพยนµร

จากคนบุคหนังลอมผา
สูเจาของหนวยบริการหนังกลางแปลง

โดย ประสงค์ สว่างสุข

อาชีพบุ๊คเกอร์หรือคนบุ๊คหนัง คือผู้ที่ท�าหน้าที่จัดจองภาพยนตร์และ
จัดคิวการออกฉายตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งโรงภาพยนตร์ รวมไปถึงบริการ
หนังเร่ หนังกลางแปลง นับเป็นฟันเฟองส�าคัญในธุรกิจภาพยนตร์ของเมือง
ไทย กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์ ฉบับนี้จะพาไปรู้จักกับ คุณครูเชาว์
ลาวัลย์ ผูท้ คี่ ลุกคลีอยูใ่ นวงการบุค๊ หนังกลางแปลงแบบกัน้ รัว้ รอบ เก็บค่าเข้า
ชม อย่างที่เรียกว่า “ปิดวิก” หรือ “หนังล้อมผ้า” ในเขตภาคกลาง ตั้งแต่
นครสวรรค์จนถึงสิงห์บุรี

เริ่มทำอาชีพบุคหนังตั้งแตเมื่อไหร
ผมรูจ้ กั การบุค๊ หนังตัง้ แต่ตอนเรียน ปกศ. ต้น (ประกาศนียบัตรวิชาการ
ศึกษาชั้นต้นส�าหรับผู้ที่จะเป็นครูในสมัยก่อน – ผู้เขียน) เริ่มไปกับหน่วย
เร่หนัง ผมมีหน่วยบริการที่รู้จักกันจากนครสวรรค์ เจ้าของบริการก็จะเป็น
สหมิตรฟิล์ม นครสวรรค์ ผมจะเป็นคนบุ๊คหนังตามจุด ว่าวันนี้จะมีการฉาย
ตรงนี้ ตรงนู้น อะไรแบบนี้ เป็นคนวางบุ๊คให้ว่า วันนี้จะน�าฟิล์มมาลงที่บ้านนี้
พรุ่งนี้จะลงที่บ้านนู้น จนมาเป็นครู ผมก็สอนหนังสือไปด้วยและก็ท�าบุ๊คหนัง
ไปด้วย ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ผมก็จะเร่หนังปิดวิกเรื่อยมาจาก
นครสวรรค์ มาแถวตาคลี อ�าเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี ชัยนาท ผมก็จะเป็นตัว
ประสานในการน�าฟิล์มมาฉายกลางแปลงและปิดวิกล้อมผ้า

บรรยากาศสมัยนั้นเปนอยางไรบาง
บรรยากาศตอนนั้นสนุกมากครับ เพราะว่าค่อนข้างจะเป็นที่นิยมของ
ชาวบ้านประชาชนทั่วไป แล้วก็ตอนนั้นความบันเทิงยังมีน้อย คนก็เลยมาดู
หนังล้อมผ้าปิดวิก บางทีคนดูตั้งแต่ด้านหน้าจอหนังจนมาถึงหลังเครื่องฉาย
แม้แต่หลังจอก็ยังไปนั่งดู หนังที่ท�ารายได้มากก็มี เสือภูเขา เงินปากผี ค่าดู
ผู้ใหญ่ ๑๐ บาท เด็ก ๕ บาท เคยเก็บได้ถึงสองหมื่นบาทก็ยังมี ผมจะได้
*แก้ไขข้อมูลผิดพลาดจากบทความในฉบับที่แล้ว “ชาญ ยูนะประพันธ์ คนฉายหนังคนสุดท้ายของโรงหนังควีนส์” ที่ผู้เขียนถอดเทป
สัมภาษณ์วา่ คุณชาญเคยท�างานที่ “โรงหนังเฉลิมพล” แท้จริงแล้วต้องเป็น
“โรงหนังเฉลิมธน” โดยผู้แจ้งข้อมูลให้ทราบคือ คุณพลากร ปัณฑิตานนท์
ซึ่งอยู่แถวท่าดินแดง ได้กรุณาเขียนมาบอกเป็นเกร็ดความรู้ว่า สมัยก่อน
โรงหนังจะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนจันทรวิทยา ซึ่งปัจจุบันยังเปิดสอนอยู่ แต่
โรงหนังกลายเป็นห้องเช่า เป็นโต๊ะสนุกเกอร์แล้ว ผูเ้ ขียนต้องขอขอบคุณคุณ
พลากรเป็นอย่างมาก และได้นา� ชือ่ เข้าเป็นสมาชิกจดหมายข่าวหอภาพยนตร์
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เปอร์เซ็นต์จากการวางบุ๊คหนัง ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ถ้าบางที่ที่คาดว่าคนดูมากก็
จะได้ ๒๐ เปอร์เซ็นต์จากรายได้ทั้งหมด

เคยเปนคนพากยหนังดวย
จ�าได้เลย พากย์ครัง้ แรกทีจ่ งั หวัดอุทยั ธานี เช็คเกอร์เขาหิว้ หนังมาแล้ว
หานักพากย์ไม่ได้ เขาถามว่า “เฮ้ย แกพากย์หนังได้หรือเปล่า” ผมก็รับปาก
ว่าพากย์ได้ ผมเปิดบทพากย์ดูตั้งแต่นครสวรรค์จนถึงอุทัยธานี ไปถึงที่ก็
พยายามพากย์เต็มที่ ผมพากย์เรื่องแรก กางเขนบินมหากาฬ เป็นหนังจีน
พากย์กับจอกลางแปลง ตื่นเต้นมาก แล้วก็เริ่มพากย์มาเรื่อย ๆ โดยใช้ชื่อ
พากย์ว่า “สิงหนาท” ต่อมา เจ้านายเจ้าของสายหนังก็ให้มาเป็นผู้จัดการ
โรงภาพยนตร์อินทร์บุรีรามาอยู่ในอ�าเภออินทร์บุรี ตอนนี้ถูกรื้อไปแล้ว ปิด
โรงไปเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เรือ่ งสุดท้ายทีฉ่ ายในโรงคือเรือ่ ง ดวงยิหวา ไพโรจน์
สังวริบตุ ร กับ ใหม่ เจริญปุระ ผมก็พากย์หนังกับโรงด้วย รับพากย์กลางแปลง
ด้วย พอโรงหนังปิด ผมก็มาซื้อหน่วยหนังกลางแปลงเป็นของตัวเอง ใช้ช่ือ
“ครูเชาว์ฟิล์ม” ตอนเช้าไปสอนหนังสือ ตกตอนเย็นกลับมาก็ขึ้นรถแห่หนัง
แล้วก็ขายตั๋วเก็บเงินก็จบประมาณ ๔-๕ ทุ่ม ก็ฉายแถวสิงห์บุรี

อนาคตขางหนาจะเปนอยางไร เมื่อเปนระบบดิจิทัล
ตอนนีผ้ มก็เก็บสะสมฟิลม์ และก็นา� ไปแลกเปลีย่ นกัน มีพรรคพวกเพือ่ น
ฝูงที่อยู่ในต่างจังหวัดที่รู้จักกัน แล้วเขามีฟิล์มสะสมไว้ เราก็มีการแลกฟิล์ม
กันไปมา จนกว่าอายุของฟิล์มชุดนี้จะหมดสภาพไปเอง ในช่วง ๑๐ ปีนี้ น่า
จะพอหาฟิล์มฉายได้อยู่ ในอนาคตข้างหน้า หนังกลางแปลงจะเข้าไปอยู่ใน
บ้านของคนทีช่ อบเล่นจริง ๆ บ้านใครบ้านมัน ซือ้ เครือ่ งฉายได้ในราคาไม่แพง
หาฟิล์มมาฉายดูในบ้าน ตอนนี้ต้องรอดูกระแสตอบรับจากการฉายระบบ
โปรเจกเตอร์ ในเขตทางภาคอีสานคนดูยังให้การต้อนรับอยู่เยอะ

มีอะไรจะฝากถึงหอภาพยนตร
อยากให้เก็บสภาพบรรยากาศของวงการหนังเอาไว้ ความประทับใจ
ของคนรุ่นก่อนจะได้ยังอยู่ พวกอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ให้ยังคงอยู่ และรวมถึงเมื่อ
คิดถึงดาราเก่า ๆ ภาพเก่า ๆ ความประทับใจเก่า ๆ เก็บไว้เป็นเอกสาร อย่าง
เช่น ดาราบางคนที่มีคุณภาพ หม่อมชั้น พวงวัน แกเข้ามาได้อย่างไร แล้วแก
จบชีวติ ยังไง สิง่ ทีแ่ กให้ความสุขเอาไว้เป็นอย่างไรบ้าง รวมถึง ป้าทอง, สมควร
กระจ่างศาสตร์, บังเละ ชื่นแฉะ เรื่องฟิล์มหนัง ถ้าจะอนุรักษ์ให้ยืนยาว หอ
ภาพยนตร์น่าจะท�าได้ดีกว่ามาก เพราะมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมกว่า

๑๙

ลานดารา

เสารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ลานดารา

รอน บรรจงสร้าง มีชื่อจริงว่า ถิรยุทธ ตันติพิพัฒน์ เกิดเมื่อวันที่
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ ในครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็นนายทหาร ซึ่งเป็น
แบบอย่างให้เขาคิดฝันอยากเจริญรอยตาม แต่เมื่อไม่สมหวัง เขาได้หันเหไป
เรียนแผนกไฟฟ้าที่โรงเรียนช่างกล ขส.ทบ. ในระดับ ปวช. และเรียนต่อที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี จนจบระดับ
ปวส. ตามล�าดับ รวมทั้งเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบลงนิตยสาร
และมีผลงานแสดงมิวสิกวิดีโอ
ในระหว่างที่ก�าลังวางแผนเรียนต่อระดับปริญญาตรี รูปลักษณ์ของ
นายแบบหนุ่มคนนี้ได้ไปเตะตา เปี๊ยก โปสเตอร์ ผู้ก�ากับภาพยนตร์ผู้มีชื่อใน
เรื่องการปันนักแสดงหน้าใหม่ จึงทาบทามให้เขามารับบทพระเอกประกบคู่
กับนางเอกชื่อดัง จินตหรา สุขพัฒน์ ในภาพยนตร์เรื่อง สะพานรักสารสิน ซึ่ง
ดั ด แปลงมาจากโศกนาฏกรรมในชี วิ ต จริ ง ของคู ่ รั ก หนุ ่ ม สาวชาวภู เ ก็ ต ที่
ถูกกีดกันเรื่องความรัก จนตัดสินใจกระโดดจากสะพานสารสินลงทะเลเพื่อ
ฆ่าตัวตายด้วยกัน และกลายเป็นข่าวโด่งดังในอดีต
สะพานรักสารสิน ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ความโด่งดังของภาพยนตร์
เป็นจุดเริ่มต้นให้พระเอกหน้าใหม่ที่ใช้ชื่อในการแสดงว่า “รอน บรรจงสร้าง”
เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน
อย่างรวดเร็ว และเป็น
จุ ด เ ป ลี่ ย น ใ ห ้ เ ข า
เข้ า ได้ ม าสู ่ ว งการ
มายาอย่างเต็มตัว
โดยเฉพาะในช่วง
ทศวรรษ ๒๕๓๐

เขามีผลงานการแสดงภาพยนตร์ในบทบาททีห่ ลากหลายออกมามากมายร่วม
๒๐ เรื่อง เช่น กลิ่นสีและกาวแปง (๒๕๓๑) เพชรลุยเพลิง (๒๕๓๑) มีหัวใจ
ไว้บอกรัก (๒๕๓๑) กลิ่นสี 2 จีบสาวจิ๊จะ (๒๕๓๒) เรือนแพ (๒๕๓๒) กองร้อย
สบาย สบาย (๒๕๓๒) วิวาห์พาฝน (๒๕๓๓) กามเทพท่าจะบองส์ (๒๕๓๓)
แรงรักแรงพยาบาท (๒๕๓๕) แม่นาคพระโขนง (๒๕๓๗) ฯลฯ นอกจาก
ภาพยนตร์ เขายังมีผลงานละครโทรทัศน์อีกจ�านวนมาก และเคยคว้ารางวัล
โทรทัศน์ทองค�า สาขานักแสดงสนับสนุนชายดีเด่นมาครองได้ถึง ๒ ครั้ง นับ
เป็นหนึง่ ในดารายอดนิยมทีไ่ ด้รบั การยอมรับในฝีมอื การแสดงและอยูใ่ นวงการ
มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
ผลงานภาพยนตร์ในระยะหลังของรอน บรรจงสร้าง ได้แก่ ยุวชนทหาร
เปดเทอมไปรบ (๒๕๔๓) โรงแรมผี (๒๕๔๕) ตํานานสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช (๒๕๕๐) และ 2538 อัลเทอร์มาจีบ (๒๕๕๘) แม้จะเริม่ มีบทบาททาง
จอเงินน้อยลง แต่รอน บรรจงสร้าง ยังคงมีผลงานทางจอแก้วออกมาให้เห็น
อย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ เขายังได้ผันตัวมาเป็นผู้ก�ากับและผู้จัดละคร
โทรทั ศ น์ ร ่ ว มกั บ ปรารถนา สั ช ฌุ ก ร คู ่ ชี วิ ต ซึ่ ง เป็ น นั ก แสดงที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
เช่นเดียวกัน
วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคมนี้ รอน บรรจงสร้าง จะเดินทางมาประทับรอย
มือรอยเท้าบนลานดารา เพือ่ ให้เปนอมตนุสรณ์ในฐานะนักแสดงภาพยนตร์
คนส�าคัญ และร่วมบอกเล่าประสบการณ์การท�างานในวงการภาพยนตร์
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เปดงานด้วย
การฉายผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรก สะพานรักสารสิน (๒๕๓๐)
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนต้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
แต่อย่างใด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔ ต่อ ๑๑๑

จดหมายข่าวหอภาพยนµร

เสารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ภาพยนตรสนทนา

เอนก นาวิกมูล
กับ “เครื่องฉายแสงเลนเงา” แตเกากอน

ในสมัยโบราณกาล มนุษย์ได้คิดค้นประดิษฐกรรมฉายแสงเล่นเงา
ประเภทต่าง ๆ เพือ่ ใช้เป็นมหรสพสร้างความบันเทิง หรือเป็นเครือ่ งมือในการ
ศึกษา ซึ่งสั่งสมสืบทอดพัฒนาการมายาวนานหลายร้อยปี ประดิษฐกรรมยุค
บรรพชนเหล่านีถ้ อื เป็นรากเหง้าของ “ภาพยนตร์” สุดยอดมหรสพทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อความคิด วิถีชีวิต และครองใจผู้คนทั่วโลก ซึ่งถือก�าเนิดขึ้นอย่างเป็น
ทางการเมื่อ ๑๒๐ ปีก่อน
มหรสพการฉายแสงเล่นเงาก่อนประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์มหี ลากหลาย
ประเภท ประเภทหนึ่งซึ่งมีต้นก�าเนิดในซีกโลกตะวันออกและแพร่หลายไป
ทั่วโลก คือ การแสดงฉายแสงเล่นเงาโดยเชิดรูปตัวละครต่าง ๆ บนจอผ้าขาว
หรือที่เรียกว่า Shadow Play ในสยามมีการแสดงประเภทนี้อยู่ ๒ แบบ คือ
“หนังใหญ่” และ “หนังตะลุง” เหตุที่ชาวสยามเรียกการแสดงนี้ว่า “หนัง”
เพราะรูปตัวละครที่น�ามาเชิดนั้นท�าจากหนังวัวหรือหนังควาย ต่อมา ค�าว่า
หนังได้กลายเป็นชื่อเรียกมหรสพจากที่ต่าง ๆ ที่เป็นการแสดงภาพขึ้นจอเช่น
เดียวกัน และที่สุดแล้วจึงมาเป็นค�าที่คนไทยนิยมเรียกเป็นชื่อล�าลองของ
ภาพยนตร์ในทุกวันนี้
มหรสพการฉายแสงเล่นเงาดั้งเดิมอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีต้นก�าเนิดและ
เป็นทีน่ ยิ มอย่างมากทางตะวันตกคือ การฉายรูปขึน้ จอ โดยใช้ประดิษฐกรรม
ที่มีชื่อว่า Magic Lantern หรือ “ตะเกียงวิเศษ” ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือ
เตาตะเกียง เป็นส่วนให้กา� เนิดแสง เพือ่ ส่องฉายรูปบนแผ่นกระจกสไลด์ ผ่าน
ไปสูเ่ ลนส์ซงึ่ ขยายรูปให้ใหญ่ขนึ้ จอ การฉายรูปจากตะเกียงวิเศษนีม้ จี ดุ เริม่ ต้น
เพือ่ ใช้ประกอบบทเพลงหรือเรือ่ งเล่าทางศาสนา โดยมีทงั้ แบบเร่ฉายและแบบ
ที่อยู่ในโรงมหรสพ รวมทั้งแตกแขนงออกเป็น
หลายประเภทย่อย ๆ จากการคิดค้นพัฒนา
เทคนิคต่าง ๆ ให้เกิดรูปที่วิลิศมาหราใหญ่โต
หรือแม้กระทั่งแฝงกลเม็ดลวงตาผู้ชม จนเมื่อ
นักประดิษฐ์ชาวตะวันตกสามารถคิดค้นภาพ
เคลื่อนไหวหรือภาพยนตร์ขึ้นได้ การฉายรูป
อย่างตะเกียงวิเศษก็ยังคงได้รับการสืบทอด
มาเป็ น การฉายภาพยนตร์ ขึ้ น จออย่ า งใน
ปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องฉายแสงเล่นเงา
ประเภทอืน่ ๆ ทีม่ บี ทบาทต่อวิถชี วี ติ ของผูค้ น
ในอดีตกาล เช่น ประดิษฐกรรมแบบ “ถ�้า
มอง” ที่ เ ล่ น กั บ ธรรมชาติ ค วามอยากรู ้
อยากเห็นของมนุษย์ หรือ “โคมเวียน” ซึ่ง
เป็ น ประดิ ษ ฐกรรมของชาวสยามในยุ ค
รัตนโกสินทร์ตอนต้น มีลกั ษณะเป็นโคมผ้า
ทรงกระบอก มีรูปชาดกหรือปรัมปราต่าง ๆ เขียนไว้รอบโคม และมีดวงไฟ
อยู่กลางโคม เมื่อจุดไฟแล้วโคมผ้านั้นจะหมุนได้และส่องแสงให้มองเห็น
รูปเขียนเปลี่ยนเวียนไปแต่ละช่อง ปัจจุบัน หอภาพยนตร์ได้สรรหารวบรวม
เครื่องฉายแสงเล่นเงายุคโบราณต่าง ๆ นี้มาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์
ไทย เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงรูปแบบและพัฒนาการของประดิษฐกรรม
ดั้งเดิมก่อนประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ในประเทศไทย ยังไม่มใี ครสนใจค้นคว้าเรือ่ งของเครือ่ งฉายแสงเล่นเงา
อย่างจริงจัง ที่มีอยู่ให้เห็นกันก็คือ เอนก นาวิกมูล ซึ่งค้นคว้าบรรดาเรื่องเก่า
ทุกเรือ่ งทีท่ า่ นสนใจ และส�าหรับเรือ่ งเครือ่ งฉายแสงเล่นเงานี้ เอนก นาวิกมูล
ก็สนใจค้นคว้าว่ามีอะไรบ้าง และมีเข้ามาสยามบ้างไหม ได้ลงทุนไปดูไปถ่าย
รูปตามพิพธิ ภัณฑ์ตา่ ง ๆ ทัง้ ในและนอกประเทศ จนสามารถตีพมิ พ์เป็นหนังสือ
เล่มใหญ่ได้ ชื่อ “เครื่องฉายคลาสสิค” นับเป็นเล่มแรกในประเทศไทย
วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายนนี้ หอภาพยนตร์ได้เชิญ เอนก นาวิกมูล มา
สนทนาและแสดงข้อมูลการค้นคว้าของท่านต่อสาธารณชน ในกิจกรรม
ภาพยนตร์สนทนา “เอนก นาวิกมูล กับเครือ่ งฉายแสงเล่นเงาแต่เก่าก่อน”
จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้เรื่องราวของสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์สมัย
บรรพชนเหล่านี้อย่างละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น และชมการสาธิตการฉายแสง
เล่นเงาด้วยเครื่องฉายโบราณที่หอภาพยนตร์เก็บสะสมไว้
เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
การเข้าชมแต่อย่างใด สอบถามราละเอียด
เพิม่ เติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔
ต่อ ๑๑๑

๒๑

โปรแกรม©ายภาพยนµร

โปรแกรมฉายเดือScreening
นมีProgram
นาคม
in March

หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติจาก รอน บรรจงสร้าง นักแสดงผู้มีผลงานภาพยนตร์จ�านวนมาก
โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ ๒๕๓๐ ซึ่งจะมาประทับ
รอยมือรอยเท้า ณ ลานดารา หน้าโรงภาพยนตร์
ศรี ศ าลายา ในวั น เสาร์ ที่ ๑๙ มี น าคม ๒๕๕๙
โปรแกรมหลักของการฉายภาพยนตร์ในเดือนนี้ จึง
เป็ น การคั ด สรรผลงานการแสดงภาพยนตร์ ข อง
นักแสดงชื่อดังผู้นี้มาจัดฉายให้ได้ชมกัน
อีกโปรแกรมหนึง่ คือโปรแกรม นักข่าวในหนัง
ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันนักข่าวหรือวันสื่อสารมวลชน
แห่งชาติ ที่ตรงกับวันที่ ๕ มีนาคมของทุกปี โดยได้
คัดสรรภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศที่มีตัวละคร
หลั ก หรื อ มี ป ระเด็ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ อาชี พ นั ก ข่ า วมา
จัดฉาย เพื่อให้ได้ศึกษาถึงบทบาทของสื่อมวลชนที่
ปรากฏในภาพยนตร์

อังคารที่ ๑ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ศุกร์ท่ี ๔ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เร×อนแพ (โปรแกรมผลงานรอน บรรจงสร้าง)
๒๕๓๒ / ก�ากับโดย คุณาวุฒิ / สร้างโดย บริษัท ไฟว์สตาร์
โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๒๐ นาที

The Place Beyond the Pines
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย Derek Cianfrance / สนับสนุนโดย
โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / ความยาว ๑๔๐ นาที (ภาษา
อังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทย)

ผลงานที่สร้างจากอมตะภาพยนตร์เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๐๔
เรื่องราวของ เจน แก้ว และริน สามเพื่อนรักที่ต่าง
หลงรัก เพ็ญ ผู้หญิงคนเดียวกัน ทั้งหมดอาศัยอยู่ด้วย
กันที่เรือนแพริมน�้า ต่อมาพวกเขาต้องแยกย้ายจากกัน
โดยเจนซึ่งเรียนจบปริญญาด้วยคะแนนเกียรตินิยมไป
สมัครเป็นต�ารวจ รินไปเป็นนักร้อง และแก้วไปเป็น
นักมวย อันเป็นบทบาทชีวิตที่ท�าให้เกิดโศกนาฏกรรม
เมื่อเพื่อนรักทั้งสามต้องโคจรกลับมาพบกัน
พุ ธที่ ๒ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ข่าวหน้า 1 (โปรแกรมนักข่าวในหนัง)
๒๕๒๙ / ก�ากับโดย ไผ่สีทอง / สร้างโดย เอเคเค กรุ๊ป /
ความยาว ๙๘ นาที

เรืองเกล้า ทนายความสาวผู้เกลียดยาเสพติดเข้าไส้
เพราะมันเป็นสาเหตุให้ครอบครัวของเธอต้องประสบ
อุบัติเหตุจนเสียชีวิต ได้ว่าความให้นักร้องสาวชาว
ฮ่องกง ผู้ถูกยัดเยียดข้อหาค้ายาเสพติด ซึ่งท�าให้เธอ
ถูกคนร้ายตามไล่ล่า เรืองเกล้าจึงได้ร่วมมือกับนักข่าว
คือ ทะนง และ วีระ พร้อมด้วย โสธิดา เลขาฯ สาวของ
เธอ สืบหาตัวคนร้ายกลุม่ นี้ กระทัง่ สืบทราบว่าเหล่าคน
ชั่วก�าลังเตรียมส่งยาเสพติดจ�านวนมากออกทางทะเล
พฤหัสบดีท่ี ๓ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
มีหัวใจไว้บอกรัก
(โปรแกรมผลงานรอน บรรจงสร้าง)
๒๕๓๑ / ก�ากับโดย จิ๊กโก๋ / สร้าง
โดย นพวรรณ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ /
ความยาว ๙๓ นาที

= English Language or English Subtitle

เรื่ อ งราวของ โอม หนึ่ ง ใน
สมาชิ ก ของวงดนตรี ที่ ชื่ อ ว่ า
ยิปซี ผู้มีรูปร่างอัปลักษณ์ จน
เคยคิดอยากฆ่าตัวตาย กระทัง่
เขาได้รู้จักกับ กุ๊ก หญิงสาวที่คอยปกป้องและให้ก�าลัง
ใจเขาโดยไม่รังเกียจในรูปลักษณ์ภายนอก เวลาต่อมา
โอมได้รับการรักษาทางวิทยาศาสตร์จนกลายเป็นคน
หน้าตาหล่อเหลา และท�าให้เขาได้พบความสุขในชีวิต
ที่ไม่เคยเจอมาก่อน

เรื่องราวของ ลุค นักขี่มอเตอร์ไซค์ผาดโผน ผู้ไม่เคยอยู่
เป็นหลักเป็นแหล่ง วันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับผู้หญิงที่
เคยมีความสัมพันธ์ด้วย และทราบว่าเธอได้คลอด
ลูกชายซึ่งถือก�าเนิดขึ้นจากเขา นั่นท�าให้ลุคตัดสินใจ
หยุดชีวติ พเนจรของตนเอง และตัง้ หน้าตัง้ ตาหาเงินเพือ่
ครอบครัว แต่เมือ่ เงินทีห่ าได้ไม่เพียงพอ ท�าให้เขาตัดสิน
ใจปล้นธนาคาร และน�าพาเขาพบกับ อาเวอรี่ ครอส
ต�ารวจหนุ่มทะเยอทะยานในหน้าที่การงาน
Fri 4 Mar / 17.30 / 140 mins / USA / 2012

เสาร์ท่ี ๕ มีนาคม
Wim Wenders : A Retrospective (3D) - ฉายในระบบ ๓ มิติ
เวลา ๑๓.๐๐ น. Pina
๒๕๕๔ / ก�ากับโดย Wim Wenders / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�าประเทศไทย / ความยาว ๑๐๖ นาที (ภาษา
เยอรมัน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีเกีย่ วกับการเต้นร�า ซึง่ ถ่ายทอดให้เห็น
การสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นเอกลักษณ์และเปีย่ มด้วย
แรงบันดาลใจของ พีนา เบาช์ (Pina Bausch) นัก
ออกแบบท่าเต้นผู้ย่ิงใหญ่ชาวเยอรมันและมีบทบาท
ส�าคัญต่อศาสตร์การเต้นร�าร่วมสมัย รวมทั้งตามติด
คณะนักเต้นร�าวูปเปอร์ทาล ซึง่ อยูภ่ ายใต้การน�าของเธอ
Sat 5 Mar / 13.00 / 106 mins / Germany / 2011

เวลา ๑๕.๐๐ น. Every Thing Will Be Fine
๒๕๕๗ / ก�ากับโดย Wim Wenders / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�าประเทศไทย / ความยาว ๑๑๘ นาที (ภาษา
อังกฤษ ไม่มีค�าบรรยาย)

เรื่องราวของนักเขียนหนุ่ม โทมัส ผู้ซึ่งอุบัติเหตุทาง
รถยนต์ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปอย่างสิ้นเชิง และถึง
แม้ ว ่ า จะไม่ มี ใ ครกล่ า วโทษเขาว่ า เป็ น ผู ้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
โศกนาฏกรรมครั้งนี้ แต่มันก็ท�าให้เขาต้องยุติความ
สัมพันธ์กับแฟนสาวลง โทมัสเกิดอาการเหมือนถูกดูด
ลงไปในหลุมลึกที่ไม่มีทางขึ้น เขาพยายามบ�าบัดความ
รู ้ สึ ก ผิ ด ด้ ว ยการเขี ย นหนั ง สื อ พร้ อ มทั้ ง ตั้ ง ต้ น ชี วิ ต
ครอบครัวกับคนรักใหม่
Sat 5 Mar / 15.00 / 118 mins / Germany / 2014

๒๓

อาทิตย์ท่ี ๖ มีนาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Jango (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๒๗ / ก�ากับโดย Silvio Tendler / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�าประเทศไทย / ความยาว
๑๑๗ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีเล่าเรื่องราวชีวิตส่วนตัวและหน้าที่
การงานของ ชูเอา กูลาร์ต (João Goulart) หรือที่รู้จัก
กันในนาม จังโก้ (Jango) อดีตประธานาธิบดีคนที่ ๒๔
ของประเทศบราซิล (ค.ศ. ๑๙๖๑-๑๙๖๔) ผูถ้ กู กองทัพ
รัฐประหารยึดอ�านาจในช่วงสงครามเย็น จนต้องอพยพ
ไปใช้ชวี ติ อยูใ่ นประเทศอาร์เจนตินา ก่อนจะเสียชีวติ ใน
ปี ๑๙๗๖
Sun 6 Mar / 13.00 / 117 mins / Brazil / 1984

เวลา ๑๕.๐๐ น. Mionga Ki Ôbo - Mar e Selva
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๘ / ก�ากับโดย Ângelo Torres / สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจ�าประเทศไทย / ความยาว
๕๒ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีท่ีจะพาไปส�ารวจเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาวอังกูลารีช (Angolares) กลุ่มคนเก่าแก่
ที่อาศัยอยู่บนเกาะเซาตูเมที่แสนสวยงามและอุดม
สมบูรณ์ ตามต�านานเชื่อว่าพวกเขาได้มาอาศัยอยู่บน
เกาะแห่งนี้หลังจากเรืออับปาง จนกระทั่งถูกยึดครอง
ดินแดนในช่วงศตวรรษที่ ๑๙ จนปัจจุบันพวกเขามี
จ� า นวนประชากรลดลงไปมาก เหลื อ เพี ย งคนกลุ ่ ม
เล็ก ๆ ที่ท�าประมงหาเลี้ยงชีพ
Sun 6 Mar / 15.00 / 52 mins / Portugal / 2005

อังคารที่ ๘ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ยุวชนทหาร เปิดเทอมไปรบ
(โปรแกรมผลงานรอน บรรจงสร้าง)
๒๕๔๓ / ก�ากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท
แกรมมี่ภาพยนตร์ จ�ากัด / ความยาว ๑๒๐ นาที

เรื่องจริงของกลุ่มเด็กนักเรียน ๘ คน ของโรงเรียน
ศรียาภัย จ. ชุมพร ที่พร้อมใจกันอาสาไปเป็นยุวชน
ทหารเพือ่ เสริมก�าลังพลของชาติทมี่ ไี ม่เพียงพอหากเกิด
สงคราม โดยมี ร้อยเอกถวิล เป็นครูฝึก แต่การฝึกครั้ง
นีก้ ลับไม่ได้รบั การสนับสนุนจากทางราชการ เพราะไม่มี
ใครคาดคิดว่าสงครามโลกครั้งที่ ๒ จะมาถึงเมืองไทย
กระทั่งวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เมื่อทหารญี่ปุ่น
ยกพลขึ้นบกที่ จ. ชุมพร ร้อยเอกถวิลและยุวชนทหาร
ทั้งหมดจึงต้องออกไปรบร่วมกันเพื่อป้องกันประเทศ
พุ ธที่ ๙ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
กองร้อยสบายสบาย
(โปรแกรมผลงานรอน บรรจงสร้าง)
๒๕๓๒ / ก�ากับโดย ไผ่สีทอง /
สร้างโดย พลพหลภาพยนตร์ /
ความยาว ๙๒ นาที

เรือ่ งราวเกิดขึน้ ณ ค่ายฝึกของ
อาสาสมั ค รป้ อ งกั น ประเทศ
ชาติ ทีม่ ผี คู้ นมากหน้าหลายตา
หลากอาชีพหลากวัยสมัครเข้ามา ทัง้ หมดต่างได้รบั การ
ฝึกโดย จ่าสิบเอกช�านาญ ผู้เข้มงวด แต่ด้วยความที่
แต่ละคนมาจากสถานทีท่ แี่ ตกต่างกัน เมือ่ มารวมตัวกัน
จึงก่อให้เกิดเรื่องยุ่ง ๆ ตามมา

๒๔

พฤหัสบดีท่ี ๑๐ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เสียดาย 2 (โปรแกรมนักข่าวในหนัง)
๒๕๓๙ / ก�ากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย
บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด / ความยาว
๑๐๗ นาที

โรส เด็กสาวลูกครึ่งผู้เกิดในครอบครัวมีฐานะ โดยมีพ่อ
และแม่เป็นครูสอนดนตรีท้ังคู่ วันหนึ่งเธอเคราะห์ร้าย
ติดเชือ้ เอชไอวีจากการรับบริจาคเลือด จนเพือ่ นฝูงและ
ครอบครัวเริม่ ตีตวั ออกห่าง ต่อมา เธอตัดสินใจหนีออก
จากบ้าน และได้อาศัยอยู่กับเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นผู้ป่วย
โรคเอดส์เช่นเดียวกัน โดยมี ภาสิณี ศรีคา� รุง้ สือ่ มวลชน
ที่สืบเสาะหาข้อมูลเพื่อท�ารายการโทรทัศน์ให้สังคม
ได้รับรู้ถึงข้อเท็จจริงและเข้าใจผู้ที่ป่วยเป็นโรคร้ายนี้
ศุกร์ท่ี ๑๑ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
Les Citronniers (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๑ / ก�ากับโดย Eran Riklis / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจ�าประเทศไทย และสถาบัน
ฝรั่งเศส ประจ�าประเทศไทย / ความยาว ๑๐๖ นาที (ภาษา
ฝรั่งเศส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สะท้อนปัญหาระหว่างชายแดนอิสราเอลกับ
ปาเลสไตน์ เรื่องราวของ ซัลมา หญิงม่ายวัย ๔๕ ปี
เจ้ า ของไร่ ม ะนาวริ ม ชายแดนปาเลสไตน์ ที่ มี อ ายุ
ยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากบิดา
ซัลมาต้องต่อสู้คดีเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของ
อิสราเอลได้ย้ายมาอยู่ที่ชายแดนติดกับเธอ ท�าให้กอง
รักษาความปลอดภัยของอิสราเอลต้องการให้เธอโค่น
ต้นมะนาวให้หมด เพราะคิดว่าที่นี่อาจเป็นที่ซ่อนตัว
ของผู้ก่อการร้าย
Fri 11 Mar / 17.30 / 106 mins / France / 2008

เสาร์ท่ี ๑๒ มีนาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. All The President’s Men

(โปรแกรมนักข่าวในหนัง)
๒๕๑๙ / ก�ากับโดย Alan J. Pakula / สนับสนุนโดย
บริษทั แคททาลิตส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด /
ความยาว ๑๓๘ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายภาษา
ไทย)
ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากคดีวอร์เตอร์เกตอันโด่งดัง
ของอเมริกา เล่าเรื่องราวของ บ๊อบ วู้ดเวิร์ด และ คาร์ล
เบรินสตีน สองนักข่าวจากหนังสือพิมพ์วอชิงตัน โพสต์
ได้รับมอบหมายให้ท�าข่าวคดีบุกรุกที่ท�าการของพรรค
เดโมแครตในตึกวอเตอร์เกต ต่อมาทัง้ สองได้รว่ มมือกัน
ขุดคุ้ยกระทั่งพบว่าคนเหล่านั้นคือ คนที่เจ้าหน้าที่
พรรครี พั บ ลิ กั น ส่ ง เข้ า ไปเพื่ อ ติ ด เครื่ อ งดั ก ฟั ง คู ่ แ ข่ ง
ทางการเมือง ส่งผลให้ ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน
ต้องลาออกจากต�าแหน่ง
Sat 12 Mar / 13.00 / 138 mins / USA / 1976

เวลา ๑๕.๓๐ น. Nightcrawler
(โปรแกรมนักข่าวในหนัง)
๒๕๕๗ / ก�ากับโดย Dan Gilroy / สนับสนุนโดย บริษัท
ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ากัด / ความยาว ๑๑๗
นาที (ภาษาอังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทย)

หลุยส์ บลูม นักข่าวอิสระผู้ตระเวนเก็บภาพเหตุการณ์
อาชญากรรมทัว่ เมืองลอสแอนเจลิสแบบใกล้ชดิ เพือ่ น�า
ข่าวไปขาย และจ�าเป็นต้องฝ่าฟันให้ตัวเองมีที่ยืนใน
แวดวงผู้สื่อข่าว จนบางครั้งเขาได้ก้าวล่วงเส้นจรรยา
บรรณของวิชาชีพ และถล�าลึกเข้าไปเรือ่ ย ๆ กว่าจะรูต้ วั
เขาก็ท�าให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของอาชญกรรมอย่าง
ถอนตัวไม่ขึ้น
Sat 12 Mar / 15.30 / 117 mins / USA / 2014

อาทิตย์ท่ี ๑๓ มีนาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Love Steaks
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / ก�ากับโดย Jakob Lass / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�าประเทศไทย / ความยาว ๙๖ นาที (ภาษา
เยอรมัน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรือ่ งราวของ เคลอมองส์ ชายหนุม่ ขีอ้ ายผูไ้ ด้เริม่ ทดลอง
งานนวดสปาในโรงแรมหรูเป็นครั้งแรก ต่อมาเขาได้
บังเอิญพบกับ ลาร่า สาวผมบลอนด์รักสนุก ที่ก�าลัง
พิสูจน์ฝีมือการท�าอาหารในห้องครัว ทั้งคู่เกิดตกหลุม
รักซึ่งกันและกัน จนน�าไปสู่ความสัมพันธ์ที่แสนว้าวุ่น
Sun 13 Mar / 13.00 / 96 mins / Germany / 2013
เวลา ๑๕.๐๐ น. Las Aventuras de Tadeo Jones

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๕ / ก�ากับโดย Enrique Gato / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�าประเทศไทย / ความยาว
๙๒ นาที (ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรือ่ งราวของ แทด คนงานก่อสร้าง
ที่มีความฝันอยากเป็นนักโบราณคดี จนกระทั่งฝันเป็น
จริงแบบไม่ทนั ตัง้ ตัว เมือ่ นักวิทยาศาสตร์ชอื่ ดังคนหนึง่
เข้าใจผิด และได้ส่งแทดเดินทางสู่ภารกิจเพื่อพิทักษ์
นครที่สาบสูญ ท�าให้การผจญภัยแบบอินเดียน่าโจนส์
ได้เริ่มต้นขึ้น
Sun 13 Mar / 15.00 / 92 mins / Spain / 2012

อังคารที่ ๑๕ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ส.อ.ว. ห้อง 2 รุ่น 44 (โปรแกรมนักข่าวในหนัง)
๒๕๓๓ / ก�ากับโดย บัณฑิต ฤทธิถ์ กล / สร้างโดย บริษทั
ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จ�ากัด / ความยาว ๑๑๗ นาที
ภาพยนตร์สะท้อนคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้หญิงยุค
ปัจจุบัน เรื่องราวของกลุ่มหญิงสาวที่จบการศึกษาจาก
โรงเรียนมัธยมเดียวกัน และต้องแยกย้ายกันไปคนละ
เส้นทางของชีวิต แต่แล้วอาชีพและแนวคิดเรื่องสิทธิ
สตรีก็ท�าให้มิตรภาพของบางคนต้องเริ่มระหองระแหง
จนหนึ่งในนั้นตัดสินใจท�ารายการข่าวเพื่อเรียกร้อง
ศักดิ์ศรีให้ผู้หญิงทุกคน

พุ ธที่ ๑๖ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อาทิตย์ท่ี ๒๐ มีนาคม

ทองประกายแสด (โปรแกรมผลงานรอน บรรจงสร้าง)
๒๕๓๑ / ก�ากับโดย ชนะ คราประยูร / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๑๗ นาที

เวลา ๑๓.๐๐ น. My Secret Cache
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๐ / ก�ากับโดย Yaguchi Shinobu / สนับสนุนโดย
มูลนิธิญี่ปุ่น / ความยาว ๘๕ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�าบรรยาย
ภาษาไทย)

เรื่ อ งราวของ ทองดี หรื อ ทองประกาย หญิ ง สาว
บ้านนอก ผู้มีหน้าตาสะสวยและใฝ่ฝันถึงชื่อเสียง เงิน
ทอง และเกียรติยศ ท�าให้เธอตัดสินใจออกจากบ้านไป
ยังกรุงเทพฯ ด้วยความที่เป็นสาวพราวเสน่ห์ ท�าให้มี
หนุม่ ๆ เข้ามาติดพันตัวเธอมากมาย ซึง่ ทัง้ หมดล้วนแต่
ถูกเธอหลอกใช้เพื่อเป็นบันไดไปให้ถึงจุดหมาย กระทั่ง
วันหนึ่ง เธอได้พบกับสองหนุ่มที่ท�าให้เธอต้องเลือก
ระหว่างสิ่งที่เธอฝันไว้หรือความรักที่บริสุทธิ์
พฤหัสบดีท่ี ๑๗ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
คนไ¿ลุก (โปรแกรมนักข่าวในหนัง)
๒๕๕๑ / ก�ากับโดย ปีเตอร์ มนัส / สร้างโดย บริษัท
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / ความยาว ๙๕ นาที

โมนา หญิงสาวนักค้าหุ้นต้องสูญเสียแม่ไปอย่างไม่ทัน
ตั้งตัวจากไฟประหลาดที่ลุกท่วมร่าง เหตุการณ์นี้ท�าให้
เธอได้พบกับ พลอย พยาบาลสาว ซึ่งแม่ของเธอก็ตาย
ด้วยไฟลุกท่วมตัวโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นกัน ท�าให้ทงั้ คู่
พยายามสืบหาสาเหตุที่แท้จริงให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ
แม่ของพวกเธอ โดยได้รับความช่วยเหลือจาก ขวัญ
นักข่าวสาวที่ตามติดข่าวนี้มาตั้งแต่แรก รวมถึง ดอน
นายต�ารวจหนุ่มเจ้าของคดี
ศุกร์ท่ี ๑๘ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
กลิ่นสีและกาวแป‡ง (โปรแกรมผลงานรอน บรรจงสร้าง)
๒๕๓๑ / ก�ากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๒๒ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นของพิษณุ ศุภนิมิตร เล่าเรื่องราววุ่น ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร
ของกลุม่ นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ทีท่ งั้ สนุกสนานและ
เมามัน ไม่ว่าจะเป็น ซ่าและบื้อ สองหนุ่มซื่อที่ถูกเพื่อน
แกล้งเรือ่ งผูห้ ญิงเป็นประจ�า ยุทธ หนุม่ เกรียนทีว่ างแผน
แกล้งเพือ่ นไม่เลิกรา รวมทัง้ คูร่ กั หญิงปิม กับรอน หนุม่
หล่อจากคณะสถาปัตย์
เสาร์ท่ี ๑๙ มีนาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. สะพานรักสารสิน

(โปรแกรมผลงานรอน บรรจงสร้าง)
๒๕๓๐ / ก� า กั บ โดย เปี ๊ ย ก
โปสเตอร์ / สร้ า งโดย บริ ษั ท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด /
ความยาว ๑๒๑ นาที
ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากโศกนาฏกรรมความรักของหนุ่มสาว
ชาวภูเก็ต และเป็นผลงานการแสดงเรื่องแรกของ รอน
บรรจงสร้าง เรื่องราวของ ธ�ารงค์ ชายหนุ่ม ผู้มีอาชีพ
ขับรถสองแถวและรับจ้างกรีดยาง เขาชอบพอกับ อิ๋ว
นักศึกษาวิทยาลัยครู แต่พ่อของอิ๋วกลับพยายามแยก
ทัง้ คูจ่ ากกัน เพราะต้องการให้เธอแต่งงานกับคนมีฐานะ
เมื่อความรักถูกกีดกัน หนุ่มสาวทั้งสองจึงตัดสินใจที่จะ
กระโดดสะพานสารสินฆ่าตัวตายด้วยกัน
เพือ่ ไม่ให้ใครพรากพวกเขาออกจากกันได้

เรื่องราวของ ซากิโกะ พนักงานธนาคารสาวผู้รักเงิน
มากกว่าอะไรทั้งหมดในโลก วันหนึ่ง เมื่อเธอรู้เรื่องเงิน
๕๐๐ ล้านเยนที่ซ่อนอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง เธอจึงพยายาม
อย่างสุดก�าลังในการค้นหาเงินนั้น

ศุกร์ท่ี ๒๕ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิกกับ
ม.ล. วราภา เกÉมÈรี ทีจ่ ะมาชวน
ผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หลังชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก
เสาร์ท่ี ๒๖ มีนาคม – ๓ เมษายน

Sun 20 Mar / 13.00 / 85 mins / Japan / 1997

เวลา ๑๕.๐๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม

พบกับภาพยนตร์จากการคัดสรร
ของ โดม สุขวงศ์ ผูอ้ า� นวยการหอ
ภาพยนตร์ และร่วมสนทนาหลัง
ชมภาพยนตร์

เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา ครั้งที่ ๖
ณ หอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) และหอศิ ล ป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

อังคารที่ ๒๒ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
กลิ่นสี 2 µอน จีบสาวจิ๊-จะ
(โปรแกรมผลงานรอน บรรจงสร้าง)
๒๕๓๒ / ก�ากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๑๖ นาที

ภาพยนตร์ภาคต่อจากกลิน่ สีและกาวแป้ง เล่าเรือ่ งราว
ความสนุ ก สนานชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษากลุ ่ ม เดิ ม ในรั้ ว
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในภาคนี้ รอน แฟนหนุม่ จาก
คณะสถาปัตย์ของ หญิงปิม แห่งชาวจิตรกรรมฯ ต้อง
ตามงอนง้ อ แฟนสาวเพราะถู ก เข้ า ใจผิ ด ในขณะที่
เพื่อน ๆ ของหญิงปิมก็ยังมีเรื่องราวเพี้ยน ๆ ไม่เลิก ทั้ง
กิจกรรมเทีย่ วทะเลวันปิดเทอม และงานแสดงนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
พุ ธที่ ๒๓ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
มายเบสทบอดี้การด (โปรแกรมนักข่าวในหนัง)
๒๕๕๓ / ก�ากับโดย สิริปปกรณ์ วงศ์จริยวัตร / สร้างโดย
บริษัท โอเรียนทัล อายส์ จ�ากัด / ความยาว ๑๑๓ นาที

เรือ่ งราวของ นิชา นักข่าวหญิง ผูพ้ ยายามเปิดโปงความ
เลวร้ายของวงการธุรกิจยา ที่ใช้มนุษย์เป็นหนูทดลอง
ยา จนเกิดการแพร่กระจายของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ใน
ขณะเดียวกันพ่อของนิชาก็พยายามห้ามปรามไม่ให้
นิชาเข้าไปยุ่งกับสิ่งลึกลับที่เกิดขึ้นนี้
พฤหัสบดีท่ี ๒๔ มีนาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โรงแรมผี (โปรแกรมผลงานรอน บรรจงสร้าง)

๒๕๔๕ / ก�ากับโดย อนุกูล จาโรทก / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๐๙ นาที
เรือ่ งราวความรักความแค้นของหลวงนฤบาลฯ เมือ่ ปัน
ลูกทีต่ นรับมาเลีย้ งดู กลับพา สารภี หญิงสาวทีก่ า� ลังเข้า
พิธีแต่งงานกับคุณหลวงหนีไปในคืนส่งตัว ส่งผลให้
หลวงนฤบาลฯ จมอยู่กับกองทุกข์และตัดสินใจยิงตัว
ตาย หลังจากนั้น สารภีและปันได้กลับมายังคฤหาสน์
และได้ดัดแปลงคฤหาสน์นี้ให้เป็นโรงแรมตากอากาศ
แต่วิญญาณของคุณหลวงได้กลับมาไล่ล่าและสร้าง
ความหายนะให้เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งนี้

โปรแกรม©าย ³ ภาพยนµรส¶าน

ชั้น ò หอÈิลปวั²น¸รรมแห่งกรุงเทพมหานคร (๑ø.๐๐ น.)

โปรแกรมเดือนมีนาคม
อังคารที่ ๑
พฤหัสบดีที่ ๓
อังคารที่ ๘
พฤหัสบดีที่ ๑๐
อังคารที่ ๑๕
พฤหัสบดีที่ ๑๗
อังคารที่ ๒๒
พฤหัสบดีที่ ๒๔
อังคารที่ ๒๙

มายเบสท์บอดี้การ์ด
คนไฟลุก
Mionga Ki Ôbo - Mar e Selva
โรงแรมผี
Love Steaks
ยุวชนทหาร เปิดเทอมไปรบ
Las Aventuras de Tadeo Jones
สะพานรักสารสิน
Jango

โปรแกรมเดือนเมษายน
อังคารที่ ๕
พฤหัสบดีที่ ๗
อังคารที่ ๑๒
อังคารที่ ๑๙
พฤหัสบดีที่ ๒๑
อังคารที่ ๒๖
พฤหัสบดีที่ ๒๘

O Tapete Voador
อาจารย์โกย
Sputnik
Siete mesas de billar francés
ชู้
A Grande Família: O Filme
โทน

เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมลานดารา
รอน บรรจงสร้าง

๒๕

โปรแกรม©ายภาพยนµร

โปรแกรมฉายเดือนเมษายน
Screening Program in April

อังคารที่ ๕ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ยังไม่สิ้นกลิ่นนํ้านม
(โปรแกรมผลงานเปี๊ยก โปสเตอร์)
๒๕๓๔ / ก�ากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๑๑ นาที

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาขอร่วมแสดงความ
ยินดีในวาระพิเศษที่ เปย ก โปสเตอร์ หรือ สมบูรณ์สขุ
นิยมศิริ ผู้ก�ากับภาพยนตร์ไทยชั้นครู ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็น
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์
และละครโทรทัศน์) ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย
การน�าผลงานภาพยนตร์ของ เปี๊ยก โปสเตอร์ มาจัด
ฉายให้ชมตลอดทั้งเดือน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ที่ ทุ ก ท่ า นจะได้ ม าชมภาพยนตร์ เ รื่ อ ง
ส�าคัญ ๆ ของเขากันอย่างเต็มอิ่มตลอดวันหยุดยาว
นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรม ไสยศาสตร์ในสังคม
ไทย ซึ่งได้คัดเลือกหนังไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
ความเชือ่ เรือ่ งไสยศาสตร์ อันเป็นประเด็นทีส่ าธารณชนให้ความสนใจอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้ถึง
ความงมงายหรืออวิชชาอันด�ามืดดังกล่าว ซึง่ ครอบง�า
สังคมไทยมาอย่างยาวนาน รวมทัง้ เพือ่ ให้ได้พจิ ารณา
ขบคิด ตามค�าขวัญของหอภาพยนตร์ทวี่ า่ “ภาพยนตร์
ยังให้เกิดปัญญา”

ฝุ่น นักข่าวหนุ่มที่เบื่อหน่ายการท�างานร่วมกับผู้หญิง
ต้องมาเจอกับ เอ๊ะ นักศึกษาฝึกงานสาว จนเกิดเรือ่ งวุน่
ๆ จากการทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจ�า วันหนึ่ง ครู
ช้าง ครูคนโปรดในวัยเรียนของฝุ่นได้เข้ามากรุงเทพฯ
และได้รับการช่วยเหลือเรื่องที่พักจากเอ๊ะ ท�าให้ฝุ่นได้
ใกล้ชิดกับเอ๊ะมากขึ้น กระทั่งเอ๊ะได้ไปล่วงรู้ความลับ
ของมือปนเข้า ทั้งสามจึงต้องหนีจากการถูกตามล่า
พุ ธที่ ๖ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
Prisoners (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / ก�ากับโดย Denis Villeneuve / สนับสนุนโดย โรง
ภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / ความยาว ๑๕๓ นาที (ภาษา
อังกฤษ ค�าบรรยายภาษาไทย)

เคลเลอร์ โดเวอร์ ต้องเผชิญกับฝันร้าย เมื่อ แอนนา
ลูกสาววัย ๖ ขวบ ถูกลักพาตัวไปพร้อมกับ จอย เพื่อน
สนิทของเธอ เบาะแสเดียวที่มีอยู่กลับมีเพียงรถยนต์
ช�ารุดคันหนึง่ ทีจ่ อดอยูบ่ นถนนเท่านัน้ ซึง่ ได้นา� ไปสูก่ าร
สืบสวนจับกุม อเล็กซ์ โจนส์ คนขับรถ โดยต�ารวจนักสืบ
หนุม่ นามว่า โลกิ แต่เนือ่ งจากหลักฐานไม่เพียงพอ ท�าให้
ผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ได้รับการปล่อยตัว
ผูเ้ ป็นพ่ออย่างเคลเลอร์จงึ ไม่มที างเลือกอืน่ นอกจากจะ
สะสางเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
Wed 6 Mar / 13.00 / 153 mins / UK / 2013

พฤหัสบดีท่ี ๗ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
¢ŒÒÇ¹Í¡¹Ò (โปรแกรมผลงานเปี๊ยก โปสเตอร์)
๒๕๑๘ / ก�ากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย ทิตยา
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๐๖ นาที

= English Language or English Subtitle

๒๖

เรื่องราวของ ด�าและเดือน เด็กสาวลูกครึ่งพี่น้องคนละ
พ่อ เดือนคนโตมีผิวขาวหน้าตาน่ารัก ส่วนด�านั้นผิวด�า
หน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ ส่งผลให้เธอถูกขายให้แม่เลี้ยงใจร้าย
ส่วนเดือนได้รับการเลี้ยงดูจาก คุณนายเขม ผู้มีฐานะ
ร�่ารวย เมื่อเติบโตขึ้น ด�าตัดสินใจออกจากบ้านและได้
กลายมาเป็นนักร้องที่โด่งดัง แต่ก็ยังไม่วายพบเจอแต่
คนที่หลอกลวง จนต้องหันหน้าไปพึ่งยาเสพติด ทั้งยัง
ได้ชักชวนเดือนที่ก�าลังประสบปัญหาชีวิตเข้าสู่ด้านมืด
ไปกับเธอด้วย

ศุกร์ท่ี ๘ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
เทพเจ้าบ้านบางปูน (โปรแกรมไสยศาสตร์ในสังคมไทย)
๒๕๒๓ / ก�ากับโดย ปิยะ ตระกูลราษฎร์ / สร้างโดย บริษัท
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด, รัตนโกสินทร์
ภาพยนตร์ / ความยาว ๑๑๓ นาที

ณ หมู่บ้านบางปูน ซึ่งมีศาลเจ้าทิพย์หัวดงเป็นที่พักพิง
ยึดเหนีย่ วจิตใจของคนในหมูบ่ า้ นมาช้านาน ต่อมา กล้า
ลูกชายของคนทรงเจ้าทิพย์หวั ดง เกิดไปรักใคร่ชอบพอ
ล�าดวน สาวงามในหมู่บ้าน แต่เธอเป็นลูกของ ไม้ ผู้ไม่
เชื่อในเรื่องของคนทรงเจ้า ไม้จึงสั่งไม่ให้กล้ามายุ่งกับ
ล�าดวนลูกสาวของเขาอีก ทั้งกล้าและล�าดวนจึงต้อง
พยายามทลายก�าแพงที่พ่อของทั้งคู่ได้สร้างไว้
เสาร์ท่ี ๙ เมษายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. คุ³ปู†ซู่ซ่า
(โปรแกรมผลงานเปี๊ยก โปสเตอร์)
๒๕๒๔ / ก�ากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๒๐ นาที

เอก หนุ่มกะล่อนที่กลายเป็นคุณปู่ไม่ทันตั้งตัว เมื่อ
หลานสาวจากเวียงจันทร์มาอาศัยอยู่ด้วย ต้องพบเจอ
เรื่องปวดหัวของเด็ก ๆ ไปพร้อม ๆ กับเดินแผนจีบ
ครูทพิ ย์ คนสวยประจ�าโรงเรียนอนุบาลทีห่ ลานเรียนอยู่
โดยไม่รู้ว่าจะต้องเจอบททดสอบหิน ๆ อย่างวิชายูโด
จากครูสาว คุณปู่จ�าเป็นจึงต้องงัดสารพัดไม้เด็ดมา
พิชิตใจเธอ
เวลา ๑๕.๐๐ น. คุ³ย่าเซ็กซี่
(โปรแกรมผลงานเปี๊ยก โปสเตอร์)
๒๕๒๕ / ก�ากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๙๘ นาที

ภาคต่อของคุณปู่ซู่ซ่า ที่คราวนี้ซ่าไม่ออก เมื่อแต่งงาน
กับครูทพิ ย์แล้วยังไม่หยุดเจ้าชู้ เลยโดนฤทธิห์ งึ โหดของ
ทิพย์จนสลบเหมือด แต่เมื่อทิพย์ยิ่งเอาใจดูแลเอก
เพราะกลัวอาการทรุด ก็ยง่ิ กลับท�าให้หนุม่ กะล่อนซ้อน
แผนหาช่องจากบ้านไปท�าเจ้าชูห้ นักข้อขึน้ ร้อนถึงทิพย์
ที่ต้องงัดไม้เด็ดมาก�าราบจอมเจ้าชู้ให้อยู่หมัด

อาทิตย์ท่ี ๑๗ เมษายน

อาทิตย์ท่ี ๑๐ เมษายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. Sputnik
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / ก�ากับโดย Markus
Dietrich / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ� า ประเทศไทย /
ความยาว ๘๓ นาที (ภาษา
เยอรมั น ค� า บรรยายภาษา
อังกฤษ)

เหตุการณ์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
ปี ค.ศ. ๑๙๘๙ เรื่องราวของหนูน้อยฟรีเดริเค่อ วัย ๑๐
ขวบ กับลุงสุดทีร่ กั และเพือ่ นอีกสองคนทีส่ นุกสนานกับ
การสร้างจรวดสู่อวกาศ วันหนึ่งคุณลุงได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปอยูใ่ นเยอรมนีตะวันตกอย่างกะทันหัน ท�าให้
ฟรีเดริเค่อเสียใจกับการจากพรากครัง้ นี้ เธอจึงตัง้ ใจจะ
ประดิษฐ์เครือ่ งแผ่รงั สีลา� แสงเพือ่ น�าตัวลุงจากเยอรมนี
ตะวันตกกลับมาบ้านเกิดให้ได้
Sun 10 April / 13.00 / 83 mins / Germany / 2013

เวลา ๑๕.๐๐ น. Siete mesas de billar francés
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐ / ก�ากับโดย Gracia Querejeta / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�าประเทศไทย / ความยาว
๑๑๖ นาที (ภาษาสเปน ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

แองเจลา ได้พาลูกชายไปเมืองใหญ่เพือ่ จะไปพบพ่อของ
เธอที่ล้มป่วยกะทันหัน แต่ปรากฏว่าเมื่อเธอไปถึง พ่อ
ของเธอได้เสียชีวิตไปแล้ว และทิ้งหนี้สินไว้จากธุรกิจ
โต๊ะบิลเลียด แต่แทนทีจ่ ะขายธุรกิจทิง้ เพือ่ หาเงินใช้หนี้
เธอกลับตัดสินใจชุบธุรกิจนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง
Sun 10 April / 15.00 / 116 mins / Spain / 2007

อังคารที่ ๑๒ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
คนเล่นของ (โปรแกรมไสยศาสตร์ในสังคมไทย)
๒๕๔๗ / ก�ากับโดย ธนิตย์ จิตนุกูล / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๙๗ นาที

บุ๋ม มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ ประธาน เศรษฐีที่มีครอบครัว
แล้วจนเกิดตั้งท้อง แต่เขากลับไม่รับผิดชอบ เธอจึงไป
หาหมอท�าคุณไสยด้วยความแค้น ส่งผลให้ครอบครัว
ของประธานตายหมด เธอตัดสินใจเก็บลูกไว้เพื่อรับ
มรดกแต่กลับโดนรถชน สมบัติจึงไปตกอยู่กับเมียน้อย
อีกคนคือ กมลา และลูก ๆ ของกมลา แต่แล้วบุ๋มก็กลับ
มาทวงมรดกอีกครั้ง โดยหวังจะมาเป็นลูกสะใภ้ของ
กมลาแทน
พุ ธที่ ๑๓ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
โทน (โปรแกรมผลงานเปี๊ยก โปสเตอร์)
๒๕๑๓ / ก�ากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย บริษัท
สุวรรณฟิล์ม / ความยาว ๑๒๗ นาที

ภาพยนตร์เรื่องแรกของ เปี๊ยก โปสเตอร์ ซึ่งพยายาม
ฉีกหนีจากความน�า้ เน่าของหนังไทยในยุคนัน้ และได้รบั
การขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่องราวของ โทน เด็กวัดที่ได้เข้าไปเรียน
ที่กรุงเทพฯ ด้วยความอนุเคราะห์ของ อ๊อด ซึ่งโทนเคย
ช่วยชีวิตไว้ ที่นั่น โทนได้พบกับ แดง น้องสาวของอ๊อด
ทีเ่ ขาใช้ความดีจนสามารถเอาชนะใจเธอได้ แต่ความรัก
ของทัง้ คูก่ ม็ อี ปุ สรรคส�าคัญคือ อิทธิพล หนุม่ ใหญ่ผกู้ ว้าง
ขวางที่มีแผนร้ายจะครอบครองแดง

พฤหัสบดีท่ี ๑๔ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
ชู้ (โปรแกรมผลงานเปี๊ยก โปสเตอร์)
๒๕๑๕ / ก�ากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย วิษณุศิษย์
ความยาว ๑๔๖ นาที

ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลพิเศษในฐานะภาพยนตร์ที่มี
เนือ้ หาโดดเด่นแปลกแหวกแนว ในมหกรรมภาพยนตร์
เอเชีย-แปซิฟกิ ครัง้ ที่ ๑๙ รวมทัง้ ได้รบั การขึน้ ทะเบียน
ให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรือ่ ง
ราวของ เชิง ชายหนุ่มผู้มีอาชีพหาไข่มุกไปขายบนฝั่ง
ซึง่ อยูก่ นิ กับ เรียม หญิงสาวทีเ่ ขาช่วยชีวติ ไว้จากการจม
น�า้ วันหนึง่ เชิงถูกพิษสาหร่ายเข้าตา เรียมจึงต้องไปยัง
เกาะเพื่อตามหมอมารักษา แต่กลับพบ เทพ คนรักเก่า
ทัง้ คูก่ ลับมารักกันอีกพร้อมแผนร้ายของเทพทีห่ มายฮุบ
ไข่มุกรวมทั้งขจัดเชิงให้พ้นทางรัก
ศุกร์ท่ี ๑๕ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
วัยอลวน (โปรแกรมผลงานเปี๊ยก โปสเตอร์)
๒๕๑๙ / ก�ากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๒๑ นาที

ภาพยนตร์รักวัยรุ่นเรื่องแรก ๆ ของไทย ซึ่งออกฉายใน
ช่วงเวลาทีส่ งั คมไทยก�าลังตกอยูท่ า่ มกลางความขัดแย้ง
อย่างรุนแรงทางการเมือง แต่ตวั ภาพยนตร์กลับประสบ
ความส�าเร็จจนเกิดเป็นปรากฏการณ์ส�าคัญ และได้รับ
การขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรือ่ งราวของ ตัม้ หนุม่ ต่างจังหวัดทีผ่ ดิ หวัง
จากการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และมาเช่าบ้านเปิดสอน
พิเศษเด็กมัธยม จนได้ผกู พันกับ โอ๋ ลูกสาวเจ้าของบ้าน
เช่าที่มาเรียนกับเขา แต่เขาจ�าต้องฝ่าด่านอรหันต์ของ
คุณพ่อสุดเฮี้ยบของโอ๋ให้ได้
เสาร์ท่ี ๑๖ เมษายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. วัยระเริง
(โปรแกรมผลงานเปี๊ยก โปสเตอร์)
๒๕๒๗ / ก�ากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๑๐ นาที

หนังเพลงวัยรุ่นเรื่องดังของ เปี๊ยก โปสเตอร์ เล่าเรื่อง
ราวของ ศรีนวล ครูอาวุโสจอมเฮี้ยบ ที่ตัดสินใจปรับวิธี
สอนเสียใหม่ โดยให้หลานชายซึ่งไม่ชอบไปโรงเรียน
และรักดนตรีมากกว่าอะไรทั้งหมด มาแต่งเพลงจาก
เนื้อหาบางรายวิชา เพื่อดึงดูดให้เหล่านักเรียนตัวแสบ
หันมาเรียนมากขึน้ จนนักเรียนหลายคนกลับใจมาเรียน
และท�าข้อสอบได้ดี
เวลา ๑๕.๐๐ น. ข้างหลังภาพ
(โปรแกรมผลงานเปี๊ยก โปสเตอร์)
๒๕๒๘ / ก�ากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๒๔ นาที

เวลา ๑๓.๐๐ น. คู่หู (โปรแกรมผลงานเปี๊ยก โปสเตอร์)
๒๕๑๗ / ก�ากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย เปี๊ยก
โปสเตอร์ฟิล์ม / ความยาว ๑๐๕ นาที

เรื่องราวของครูพละหนุ่มที่ถูกไล่ล่าจากกลุ่มนักเลง
โดยที่เขาก็ไม่รู้สาเหตุ ระหว่างหนีการตามล่าเขาได้ผูก
มิตรกับชายหนุ่มตาบอดที่ช่วยให้เขาสามารถหนีจาก
กลุ่มนักเลงได้ จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพ
ระหว่างชายหนุ่มทั้งสอง ที่ต้องช่วยกันจัดการกับกลุ่ม
นักเลงที่ตามรังควานไม่สิ้นสุด
เวลา ๑๕.๐๐ น. แก้ว
(โปรแกรมผลงานเปีย๊ ก โปสเตอร์)
๒๕๒๓ / ก�ากับ เปี๊ยก โปสเตอร์
/ สร้างโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น
จ�ากัด / ความยาว ๑๑๔ นาที

แก้ว สาวสวยผู้เป็นเมียเก็บ
ของเสี่ ย มั ก เที่ ย วเธคกั บ
เพื่อน ๆ ยามค�่าคืนเสมอ จน
วันหนึ่งเธอได้พบกับนักดนตรี
หนุ่มหล่อ นที ทั้งคู่ปลงใจที่
จะใช้ชีวิตร่วมกัน นทีแต่งเพลง “ความรักเพรียกหา”
ให้เธอ แต่แล้วก็มีเหตุให้ทั้งคู่พรากจากกัน กระทั่งเมื่อ
เสี่ยเสียชีวิตท�าให้แก้วเป็นอิสระ เธอจึงออกตามหานที
อีกครั้ง
อังคารที่ ๑๙ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ดวงใจกระซิบรัก (โปรแกรมผลงานเปี๊ยก โปสเตอร์)
๒๕๒๙ / ก�ากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๑๕ นาที

ความฝังใจผิด ๆ ของ รุจ ทายาทหนุ่มเจ้าของไร่ ท�าให้
เขาอาฆาต ขิมทอง นักกายภาพบ�าบัดสาวผู้มาดูแลแม่
ทีป่ ว่ ยเป็นอัมพาต เพราะขิมทองมาด้วยการแนะน�าจาก
ลุงบ�ารุง ผู้ที่รุจเชื่อฝังหัวว่ามีส่วนในการตายของพ่อ
ฝ่ายขิมทองก็พร้อมพิสูจน์ตัวเองและลุงบ�ารุงว่าไม่ได้
เกี่ยวข้องด้วย เรื่องราวความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นจาก
ความไม่เข้าใจกันเกิดขึน้ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ
ที่สวยงาม
พุ ธที่ ๒๐ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
เงินปากผี (โปรแกรมไสยศาสตร์ในสังคมไทย)
๒๕๒๔ / ก�ากับโดย ชนะ คราประยูร / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๑๗ นาที

ณ หมู่บ้านเขานกเลี้ยง มี ลุงล้วน เป็นสัปเหร่อประจ�า
หมู่บ้าน ซึ่งมีลูก ๓ คน ได้แก่ มนต์ เหล่า และ หล่อ วัน
หนึ่ง หล่อได้ชวน เบี้ยวและปุย เพื่อนของเขาไปขุดศพ
หาเงินปากผีมาซื้อขนม แม้คืนนั้น พวกเขาจะได้เงินมา
มากมาย แต่กลับกลายเป็นจุดเริม่ ต้นความหายนะทีม่ า
สู่พวกเขาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

อมตะภาพยนตร์รกั ขึน้ หิง้ ของไทย จากบทประพันธ์ชนั้
ครูของ ศรีบูรพา เล่าเรื่องความรักของ กีรติ หม่อม
ราชวงศ์หญิงสาวผู้สูงส่งที่พึงพอใจใน นพพร เด็กหนุ่ม
ที่คอยดูแลในยามที่เธอไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกับสามี
ผู้ชราของเธอ แต่ด้วยสถานะทางสังคม หญิงสาวเลือก
ที่จะเก็บความปรารถนาไว้ในใจ รอจนกว่าเธอจะมี
โอกาสแสดงออก แต่เมื่อถึงตอนนั้นก็ดูทุกอย่างจะสาย
ไปเสียแล้ว

๒๗

พฤหัสบดีท่ี ๒๑ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
บินแหลก (โปรแกรมผลงานเปี๊ยก โปสเตอร์)
๒๕๓๘ / ก�ากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย บริษัท ไฟว์
สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๙๔ นาที

ผลงานภาพยนตร์เรือ่ งสุดท้ายของ เปีย๊ ก โปสเตอร์ เล่า
เรือ่ งราวทีส่ ดุ แสนจะวายป่วงของเหล่ากัปตัน สจ๊วต และ
แอร์โฮสเตสของสายการบินแห่งหนึง่ กับเหล่าผูโ้ ดยสาร
เจ้าปัญหาทีส่ ร้างเรือ่ งป่วน ๆ ไว้มากมาย ให้เหล่าพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องต้องชุลมุนกันจนนาทีสุดท้าย
ศุกร์ท่ี ๒๒ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
โลงµ่อµาย (โปรแกรมไสยศาสตร์ในสังคมไทย)
๒๕๕๑ / ก�ากับโดย เอกชัย เอื้อครองธรรม / สร้างโดย
ไลฟ อินคอร์ปอเรชั่น (มหาชน), เอ็นจีอาร์, GEG, Scorpio
East / ความยาว ๘๒ นาที

คริส สถาปนิกหนุ่มที่กลัวความแคบ ได้มาเข้าพิธีนอน
โลงสะเดาะเคราะห์ เพือ่ หวังต่อชีวติ แฟนสาวชาวญีป่ นุ่
ทีอ่ ยูใ่ นอาการโคม่า ในขณะที่ ซู นักโภชนาการสาวชาว
ฮ่องกง ผู้พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งปอดได้หนีมาประเทศ
ไทย และสนใจเข้าพิธีนอนโลงสะเดาะเคราะห์เช่นกัน
หลังจากนั้นปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น เมื่อแฟนสาวของคริส
หายจากอาการโคม่า ส่วนซูกห็ ายจากมะเร็งอย่างเหลือ
เชื่อ แต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็พบว่าความโชคร้าย
ต่าง ๆ ยังไม่ได้หายไปไหน
เสาร์ท่ี ๒๓ เมษายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. A Grande Família : O Filme
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐ / ก�ากับโดย Maurício Farias / สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�าประเทศไทย / ความยาว
๑๐๔ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

หลังจากไปตรวจสุขภาพ ลิเนว มัน่ ใจว่าเขาก�าลังจะตาย
และครอบครัวของเขาคงจะไม่สามารถมีชวี ติ อยูไ่ ด้ เขา
จึงพยายามหาโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับทุกคน เพื่อ
ไม่ให้ทุกคนเสียใจไปกับการตายของเขา แต่ด้วยความ
ที่คนในครอบครัวไม่เข้าใจในเหตุผลที่อยู่ ๆ เขาถึง
เปลี่ยนพฤติกรรม เรื่องราวชุลมุนวุ่นวายจึงเกิดขึ้น
Sat 23 April / 13.00 / 104 mins / Brazil / 2007

เวลา ๑๕.๐๐ น. O Tapete Voador
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๑ / ก�ากับโดย João Mário Grilo / สนับสนุนโดย
สถานเอกอั ค รราชทู ต โปรตุ เ กส ประจ� า ประเทศไทย /
ความยาว ๕๖ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�าบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีที่จะพาไปค้นพบเรื่องราววัฒนธรรม
โบราณในการถักทอพรมของชาวเปอร์เซีย ที่ มีต้น
ก�าเนิดในประเทศอิหร่าน และมีการพัฒนาและสืบทอด
มาเป็นเวลายาวนาน จนไม่ใช่เป็นเพียงแค่วัสดุปูพื้น
เท่านั้น แต่กลับกลายเป็นงานศิลปะ ด้วยลวดลาย
ประณี ต ละเอี ย ดอ่ อ นที่ มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว โดย
ภาพยนตร์จะพาไปส�ารวจกระบวนการถักทออย่างใกล้
ชิด พร้อมทั้งเปิดเผยปริศนาลึกลับของพรมบินได้
Sat 23 April / 15.00 / 56 mins / Portugal / 2008

อาทิตย์ท่ี ๒๔ เมษายน
เวลา ๑๓.๐๐ น. Un Château en Italie
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / ก�ากับโดย Valeria Bruni Tedeschi / สนับสนุน
โดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจ�าประเทศไทย และ
สถาบันฝรั่งเศส ประจ�าประเทศไทย / ความยาว ๑๐๔ นาที
(ภาษาฝรั่งเศส ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)

หลุยส์ ดาราหญิงชาวฝรัง่ เศสเชือ้ สายอิตาเลียนผูม้ าจาก
ครอบครัวร�า่ รวย เกิดไปมีความสัมพันธ์กบั ดาราชายรุน่
น้อง ขณะเดียวกัน พีช่ ายของเธอเกิดล้มป่วยหนัก ท�าให้
บรรดาสมาชิกในครอบครัวรวมทัง้ แม่ของเธอ ต้องกลับ
ไปเยี่ยมเขาอีกครั้งที่คฤหาสน์ในอิตาลี
Sun 24 April / 13.00 / 104 mins / France / 2013

เวลา ๑๕.๐๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม

พบกับภาพยนตร์จากการคัดสรร
ของ โดม สุขวงศ์ ผูอ้ า� นวยการหอ
ภาพยนตร์ และร่วมสนทนาหลัง
ชมภาพยนตร์
อังคารที่ ๒๖ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
มหาอุµม (โปรแกรมไสยศาสตร์ในสังคมไทย)
๒๕๔๖ / ก�ากับโดย ไกรสร บูรณสิงห์ / สร้างโดย บริษัท
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด / ความยาว ๙๘
นาที

เรื่องราวของ ขจรและหลวงพ่อทองค�า สองเพื่อนรักที่
มีอักขระอาคมของ “ยันต์มหาอุตม์” ทั้งคู่เกิดความ
บาดหมางจ�าฝังใจหลังจากที่ทองค�าทิ้งเพื่อนรักไว้ใน
สนามรบ ต่อมาทองค�ารับเลี้ยงเด็กทารกคนหนึ่งตั้งชื่อ
ว่า เจตน์ จนเมื่อความแค้นคุกรุ่น ขจรจึงกลับมาล้างแค้นเพื่อน ด้วยการฆ่าคนเป็นว่าเล่น ส่งผลให้หลวงพ่อ
ทองค�าและเจตน์ต้องรับมือกับความแค้นในครั้งนี้

๒๘

พุ ธที่ ๒๗ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ดีด สี และ µี เป†า (โปรแกรมผลงานเปี๊ยก โปสเตอร์)
๒๕๓๒ / ก�ากับโดย เปี๊ยก โปสเตอร์ / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ากัด / ความยาว ๑๑๗ นาที

ชูชาย หนุม่ ทีร่ กั ในเสียงดนตรี และ ติก๊ หนุม่ จอมกะล่อน
ได้มาใช้ชวี ติ ด้วยกัน ทัง้ คูต่ า่ งดิน้ รนจนชูชายได้มโี อกาส
เป็นนักร้องมีชื่อเสียง โดยมีติ๊กเป็นผู้จัดการส่วนตัว แต่
ความดังของชูชายได้ท�าให้เขาพบกับ ดาว หญิงสาวผู้
เข้ามาหลอกให้ชูชายหลงรักแล้วกลับทิ้งเขาไป
พฤหัสบดีท่ี ๒๘ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
อาจารยโกย (โปรแกรมไสยศาสตร์ในสังคมไทย)
๒๕๒๔ / ก�ากับโดย แสงอาทิตย์ / สร้างโดย สาธิต โปรดักชัน่
/ ความยาว ๑๐๘ นาที

เรื่องราวของ อาจารย์โกย หมอผีที่ร่วมมือกับ ล�าดวน
ลูกสาวแสนสวย และลูกศิษย์จอมป่วน เที่ยวหลอกผี
ชาวบ้านเพื่อเรี่ยไรเอาเงิน วันหนึ่ง ทองดีและเบิ้ม สอง
เพือ่ นรักนักมายากลได้เดินทางมายังหมูบ่ า้ นแห่งนี้ ทอง
ดีเกิดหลงรักล�าดวน เขาจึงพยายามหาวิธีพิชิตใจเธอ
โดยมีพ่อตาสุดโหดคอยขัดขวาง
ศุกร์ท่ี ๒๙ เมษายน เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิกกับ
ม.ล. วราภา เกÉมÈรี ที่จะมาชวน
ผู ้ ช มร่ ว มแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
หลังชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก
เสาร์ท่ี ๓๐ เมษายน เวลา ๑๔.๐๐ น.
กิจกรรมภาพยนตรสนทนา

“เอนก นาวิกมูล

กับเครื่องฉายแสงเลนเงาแตเกากอน”
ร่วมเรียนรู้เรื่องราวของเครื่องฉายแสงเล่นเงาก่อน
ประวั ติศ าสตร์ ภาพยนตร์จ ากเอนก นาวิ ก มู ล นัก
วิชาการอิสระ ผู้เขียนหนังสือ “เครื่องฉายคลาสสิค”
และชมการสาธิตการฉายแสงเล่นเงาด้วยเครื่องฉาย
โบราณที่หอภาพยนตร์เก็บสะสมไว้

