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สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

ปรัชญา : ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา

วิสัยทัศน์ : ปฏิบัติการอนุรักษ์ได้มาตรฐาน แผ่ขยายงานวิชาการ

และบริการ บริหารจัดการด้วยธรรมปัญญา

พันธกิจ : 
๑. แสวงหา คดัเลอืก ภาพยนตร์ สือ่โสตทศัน์และสิง่เกีย่วเนือ่ง เพือ่

เกบ็รกัษาเป็นทรัพย์สนิทางปัญญา และ มรดกศลิปวฒันธรรมของชาติ

๒. วจิยัเพือ่สร้างองค์ความรูต่้าง ๆ  ด้านภาพยนตร์ สือ่โสตทัศน์และ

สิ่งเกี่ยวเนื่อง

๓. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริมเผยแพร ่

ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และส่ิง 

เกี่ยวเนื่อง

ปณิธาน : จะสร้างสรรค์และสนบัสนนุให้เกดิการใช้ประโยชน์สงูสดุ 

จากภาพยนตร์

หลังจากที่อยู่ในสถานะหายสาบสูญมายาวนานกว่า ๖๐ ปี ในตอนนี้ 

สันติ-วีณา หนังไทยปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ผลงานการสร้างของ รัตน์ เปสตันยี ก็ได้รับ

การค้นพบโดยหอภาพยนตร์และได้ดำาเนนิการบรูณะให้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์แล้ว 

ข่าวอันน่ายินดีนี้นับเป็นความสำาเร็จครั้งใหญ่ของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของสันติ-วีณา ที่ถือเป็นหลักหมาย

สำาคญัของประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์ไทยด้วย ทัง้เป็นเรือ่งแรกทีถ่่ายทำาด้วยฟิล์ม

สี ๓๕ มม. ตลอดทั้งเรื่อง และเป็นเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์จงึได้นำากระบวนการการค้นหาและบรูณะสนัต-ิวณีา 

มาให้ท่านได้อ่านอย่างละเอยีด และโปรดอดใจรอรอบปฐมทศัน์ในเมอืงไทยของ

สันติ-วีณาฉบับบูรณะ ที่จะแจ้งข่าวให้ทราบทางช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

ของหอภาพยนตร์

สำาหรบัท่านทีเ่ดนิทางมาเทีย่วชมหอภาพยนตร์โดยรถโดยสารประจำาทาง 

สาย ๕๑๕ ขณะนี้ถนนหน้าหอภาพยนตร์ได้ขยายช่องทางจราจรเพิ่มเป็น ๖ 

ช่องทางแล้ว และมีคูนำ้ากั้นกลางถนน ทำาให้ไม่สามารถเดินข้ามถนนหน้าหอ

ภาพยนตร์ได้โดยตรงเช่นเดิม ในกรณีนี้ ท่านสามารถนั่งรถไปจนสุดเส้นทาง 

(ห่างจากหอภาพยนตร์ประมาณ ๓๕๐ เมตร ตรงบริเวณจุดกลับรถ) และต่อรถ

ประจำาทางสาย ๕๑๕ คันใหม่มาลงป้ายรถเมล์หน้าหอภาพยนตร์ได้ โดยแจ้ง

พนักงานประจำารถว่าลงหอภาพยนตร์ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ 

เดินทางใหม่หอภาพยนตร์จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง





๑๓ กุมภาพนัธ์ – ๒๖ มีนาคม  
สถาบันหนั ง ไทยเป ิดหลักสูตรอบรม 

ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเบ้ืองต้น รุ่นที่ ๔ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับ 

ความรู ้ความเข้าใจในภาพรวมของการกำาเนิด 

ภาพยนตร์ในโลก และสามารถศึกษาค้นคว้าลง 

ลกึรายละเอยีดในประเด็นทีส่นใจต่อไป การอบรม 

ครั้งนี้ได้รับการสอนจาก โดม สุขวงศ์, ศักดินา 

ฉัตรกุล ณ อยุธยา, ประวิทย์ แต่งอักษร และ ก้อง  

ฤทธิ์ดี

กิจกรรมเดือนกุมภาพนัธ์

กิจกรรม

๒๔ กุมภาพนัธ์ 
หอภาพยนตร์จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว 

กจิกรรมขึน้ทะเบยีนมรดกภาพยนตร์ของชาต ิครัง้ 

ที่ ๖ ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

ได้รบัเกยีรตจิากตวัแทนคณะกรรมการ คอื ศกัดนิา 

ฉตัรกลุ ณ อยธุยา, พลเอก บญัชร ชวาลศลิป์ และ 

กฤติยา กาวีวงศ์ มาร่วมพูดคุยถึงรูปแบบและ

เหตุผลในการคัดเลือกภาพยนตร์ขึ้นทะเบียน

มรดกภาพยนตร์ของชาติในครั้งที่ผ ่านมา ณ 

ภาพยนตร์สถาน ชั้น ๒ และในช่วงเย็นจัดฉาย

ภาพยนตร์เรื่อง มรดกพระจอมเกล้า (๒๔๙๗) ณ 

ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ 

๒๕ กุมภาพนัธ์ – ๕ มีนาคม 
หอภาพยนตร์ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศ 

ไทย จัดงาน Wim Wenders : A Retrospective  

จัดฉายผลงานภาพยนตร์ของผู้กำากับชื่อดังระดับ 

โลก Wim Wenders จำานวน ๙ เรื่อง ซึ่งกิจกรรม 

ครั้งนี้เริ่มเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ โดยมีไฮไลท์คือ 

การจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลงเรื่อง Wings of  

Desire ในระบบดิจิทัลบนจอหนังสูง ๑๔ เมตร ณ  

สวนลุมพินี และการจัดฉายภาพยนตร์สารคดีที่เล่า 

เรื่องการเต้นรำา เรื่อง Pina และ Every Thing will  

be Fine ผลงานเรื่องล่าสุดของเขา ในรูปแบบ ๓ 

มติิ ซึง่เป็นการฉายภาพยนตร์ ๓ มติิคร้ังแรกของหอ

ภาพยนตร์ โดยภาพยนตร์ที่เลือกฉายในครั้งนี้ได้

ทำาให้เห็นเส้นทางการเป็นผู้กำากับภาพยนตร์ของ 

Wim Wenders ผู้กำากับคนสำาคัญของโลก ซ่ึงมี

อิทธิพลต่อผู้กำากับรุ่นใหม่จำานวนมาก 

หน่วยงานและสถาบนัการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
๒๒ กุมภาพันธ์  มหาวิทยาลัยธนบุรี 

๒๓ กุมภาพันธ์  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

                    กรมสุขภาพจิต

๒๕ กุมภาพันธ์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ 
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๗ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 

สงครามเพลง ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำาบลท่า

ตำาหนัก นครชัยศรี

๑๘ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 

ไผ่สีทอง ให้แก่ชุมชุนหมู่บ้านร่วมเกื้อ กรุงเทพฯ

๑๙ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 

มนต์รักลูกทุ ่ง ให้แก่วิทยาลัยผู ้สูงวัยตำาบล

บางเตย สามพราน

๒๓ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 

พนัท้ายนรสงิห์ ให้แก่ชมรมผูส้งูอายโุรงพยาบาล

หลวงพ่อเปิ่น นครชัยศรี

๒๔ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 

ศึกบางระจัน ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมือง

ไร่ขิง สามพราน

๒๖ กุมภาพันธ์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 

มโนราห์ท่าเรือ ให้แก่กลุ ่มวัยหวานวันวาน 

กรุงเทพฯ 

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๙ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อาจารย์โกย ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ อบต. วัดละมุด นครชัยศรี

๑๐ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ศึกบางระจัน ให้แก่ กศน. ตำาบลบางช้าง สามพราน

๑๑ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เพชรตัดเพชร ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสามพราน

๑๗ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อยู่กับก๋ง ให้แก่ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ กรุงเทพฯ 

๒๓ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ศึกบางระจัน ให้แก่ กศน. ตำาบลท่าตลาด สามพราน

๒๔ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ศึกบางระจัน ให้แก่ กศน. ตำาบลกระทุ่มล้ม สามพราน

๒๕ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อาจารย์โกย ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลโพรงมะเดื่อ

๒๙ มีนาคม จดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง มนต์รกัลกูทุ่ง ให้แก่ชมรมผูสู้งอาย ุรพ. สต. ศรษีะทอง นครชยัศรี 

๓๐ มีนาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อาจารย์โกย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย

๒



กิจกรรมเดือนเมษายน

กิจกรรมเดือนมีนาคม หน่วยงานและสถาบนัการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน 

๔ มีนาคม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

๘ และ ๒๒ มนีาคม สถาบนักัลยาณ์ราชนครินทร์ 

กรมสุขภาพจิต

๑๑ มนีาคม โรงเรยีนเทศบาล ๔ (เชาวนปรชีาอุทศิ)

๑๖ มีนาคม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

๒๑ และ ๒๘ มีนาคม คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

๓๐ มีนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

๑๙ มีนาคม 
หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติจาก รอน บรรจง- 

สร้าง ร่วมประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่  

๑๖๕ บนลานดารา เพื่อเป็นอมตนุสรณ์ในฐานะ 

นกัแสดงภาพยนตร์คนสำาคญั เปิดงานด้วยการฉาย 

ผลงานการแสดงภาพยนตร์เร่ืองแรก สะพานรัก 

สารสนิ (๒๕๓๐) และร่วมบอกเล่าประสบการณ์การ 

ทำางานในวงการภาพยนตร์ภายในโรงภาพยนตร์ 

ศรีศาลายา 

๒๑ มีนาคม 
หอภาพยนตร์ร ่วมกับศูนย์ฝึกสมอง โรง 

พยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรมภาพยนตร์กับ 

ผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๖  จัดฉายภาพยนตร์จีนชื่อดังเรื่อง  

The Road Home ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท  

ยูไนเต็ด โฮม เอนเตอร์เทนเมนท์ จำากัด และร่วม 

พูดคยุหลงัชมภาพยนตร์กบั คณุหญงิจำานงศร ีหาญ

เจนลกัษณ์, ผศ. นพ. สขุเจรญิ ตัง้วงษ์ไทย และ คุณ

ธนติ ธนะกลุมาส ณ ห้อง ๒๓๐ ช้ัน ๒ อาคารแพทย์

พัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

๒๕–๒๗ มีนาคม 
 หอภาพยนตร์ร่วมจดักิจกรรมแนะนำาแหล่ง

ท่องเทีย่วในจงัหวดันครปฐม ภายใต้ชือ่งาน “ท่อง- 

เที่ยวสุขใจไป..นครปฐม” โดยการเปิดบูธแนะนำา

วิธีการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นพิพิธภัณฑ์

ภาพยนตร์ไทย อีกหนึ่งบริการของหอภาพยนตร์

ที่รองรับกลุ ่มเป้าหมายในปัจจุบันได้กว้างข้ึน 

พร้อมด้วยกิจกรรมเชิญชวนผู้สนใจร่วมตกแต่ง

ภาพจากสตกิเกอร์ของแอพพลเิคชัน่และแชร์ภาพ

เพื่อลุ ้นรางวัลมากมายจากหอภาพยนตร์ ณ 

บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซ่า ศาลายา 

๒๖ มีนาคม – ๓ เมษายน
หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์ในเทศกาล 

ภาพยนตร์สารคดนีานาชาตศิาลายา ครัง้ที ่๖ (The  

6th Salaya International Documentary Film  

Festival) โดยในวันที่ ๒๖–๒๘ มีนาคม ณ โรง 

ภาพยนตร์ศรีศาลายา และวันที่ ๒๙ มีนาคม – 

๓ เมษายน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลป- 

วฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร เปิดเทศกาลฯ ด้วย 

ธรรมเนียมการแข่งขันกีฬาโครเคต์ซึ่งจัดข้ึนเป็น 

ประจำาทุกปี โดยในปีนี้เป็นการแข่งขันระหว่าง  

ประวิทย์ แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์ และ  

๑๐ และ ๑๗ เมษายน 
หอภาพยนตร์ร่วมจัดฉายภาพยนตร์ใน

หัวข้อวัฒนธรรมและประเพณีไทย ซึ่งเป็นส่วน 

หนึ่งในกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์บานตะไท  

๒๕๕๙ ที่จัดขึ้นโดยสำานักงานอุทยานการเรียนรู้  

(TK Park) ซึ่งหอภาพยนตร์ได้นำาภาพยนตร์เรื่อง 

มนต์รักลูกทุ่ง (๒๕๒๔) ไปจัดฉายในวันอาทิตย์ที่ 

๑๐ เมษายน และเรื่อง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ 

(๒๕๕๒) จัดฉายในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน ณ 

ห้องมินิ เธียเตอร ์ อุทยานการเรียนรู ้ชั้น ๘ 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

๓

อาทิตย์ อัสสรัตน์ ผู้กำากับภาพยนตร์เรื่อง THE 

SCALA 

และในวันที่ ๒ เมษายน ได้มีการจัดเสวนาใน 

หัวข้อ “Funding Opportunities” โดย ชลิดา 

เอื้อบำารุงจิต โปรแกรมเมอร์เทศกาลภาพยนตร ์

สารคดนีานาชาติศาลายา, Hemi Park จากเทศกาล 

สารคดี DMZ Doc, Suryani Liew จากองค์กร  

In-Docs, Good Pitch2 Southeast Asia และ 

วราลกัษณ์ หรัิญเศรษฐวฒัน์ ผู้กำากับ Y/our music  

ผูไ้ด้รบัทนุสนบัสนนุจาก AND ต่อด้วยการประกาศ

ผลภาพยนตร์ที่ได ้รับรางวัลสารคดียอดเยี่ยม 

อาเซียนประจำาปีนี้ของเทศกาลภาพยนตร์สารคด ี

นานาชาติศาลายา ครั้งที่ ๖ ได้แก่ Mommy from  

Jambi กำากับโดย Anggun Pradesha และ Rikky  

M Fajar โดยในปีน้ีภาพยนตร์สารคดีเรื่อง The  

Memory of Justice ของ Marcel Ophüls ได้ 

กระแสตอบรับเป็นอย่างดี ทำาให้ต้องเพิ่มรอบฉาย 

อีกครั้งในวันที่  ๔ เมษายนที่ผ ่านมา ณ โรง 

ภาพยนตร์ศรีศาลายา 



เมื่อกล่าวถึงการจัดกิจกรรมข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาต ิ

คร้ังท่ี ๕ ในมุมมอง ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ในฐานะประธานคณะ 

กรรมการฯ และนักประวัติศาสตร์ ได้เล่าว่า “ในฐานะที่ผมเป็นประธานคณะ 

กรรมการมาโดยตลอดตั้งแต่ปีแรก กรรมการแต่ละปีมีความแตกต่าง ฉะนั้น  

เราจงึเห็นได้ว่าภาพยนตร์บางเรือ่งถูกเมนิโดยกรรมการชดุหนึง่ แต่เห็นคณุค่า 

มากกว่าโดยกรรมการอีกชุดหนึ่ง ไม่ใช่เพราะหนังไม่มีคุณค่า แต่ด้วยมุมมอง 

ที่แตกต่างของกรรมการที่เลือกกันมา 

“ผมเป็นคนสอนประวัติศาสตร์ ผมมีความรู้สึกว่าภาพยนตร์มันเป็น 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มันมีค่ามาก อาจารย์อาจจะใช้หนังสือ หนังสือ 

กว่าจะอธิบายภาพเคลื่อนไหว ๑ ภาพ อาจจะใช้เป็นหน้า ๆ แต่ว่าภาพ 

เคลื่อนไหว ๑ ภาพ มันบอกอะไรเราเยอะ ถ้าเราได้ดูหนังขึ้นทะเบียน ซึ่งตอน 

นี้ก็ ๑๒๕ เร่ืองไปแล้ว บางเรื่องมันบอกเล่าเร่ืองราวที่สำาคัญ ๆ อาทิเช่น  

เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ (อนุทินวีรชน ๑๔ ตุลา) ถ้าไม่มี อาจารย์ชิน หรือ  

อาจารย์ทวีศักดิ์ ไปถ่ายไว้เราคงจินตนาการไม่ได้”

พลเอกบัญชร ชวาลศิลป์ ซึ่งเป็นนักเขียน ได้กล่าวถึงความรู้สึกหลัง 

จากที่ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการฯ ว่า “สำาหรับผมในฐานะที่อายุขนาดนี้ 

ไม่ได้ตื่นเต้นอะไร แต่รู้สึกดีใจ ด้วยเหตุที่ว่าเป็นคนที่ดูหนังมาตั้งแต่เด็ก ๆ  ผม 

อยู่ต่างจังหวัด ก็จะดูหนังกลางแปลง หนังที่ขึ้นทะเบียนที่ผ่านมาผมคิดว่า 

ผมได้ดูเยอะ และดีใจที่ได้มา “ปล่อยของ” เรื่องดูหนังมันก็เหมือนสติปัญญา 

ของเรา เมือ่ดนูาน ๆ  เข้า มนักจ็ะละเอยีดจะลกึซึง้ และมนักจ็ะมอีะไรต่ออะไร 

มากมายขึ้น พอดูแล้วมันก็สงสัย พอสงสัยแล้วมันก็ต้องค้นคว้า”

กฤตยิา กาววีงศ์ คณะกรรมการฯ และภณัฑารักษ์ ได้กล่าวต่อว่า “ดีใจ 

และตื่นเต้น เคยคุยกับเพื่อนว่าไม่ชอบเป็นกรรมการตัดสิน แต่ว่าโปรเจกต์นี้ 

มันสนุกที่ว่ามันมีคุณค่ามาก ที่เราจะมาคัดเลือกว่าหนังเรื่องไหนที่เราจะมา 

เกบ็เป็นสมบตัขิองชาต ิเราคิดว่ามนัเป็นหน้าทีภ่าระอนัยิง่ใหญ่มาก หนงัมนัมี 

คุณค่าและไม่ได้มีแค่บันเทิงอย่างเดียว เมื่อก่อนคนคิดว่ามันไร้สาระ ไม่ได้ม ี

ความสำาคัญ แต่เมื่อเราได้เรียนรู้ เราก็จะเห็นคุณค่าของมัน”

และหากพดูถงึรายละเอยีดเบือ้งหลงัของการคดัเลอืกภาพยนตร์ทีไ่ด้รบั 

การขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ในครั้งนี้ ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ได้กล่าว 

ว่า “มีความหลากหลายทั้งช่วงเวลาและประเภทของหนัง จะเห็นว่ามีหนังที่

เป็นภาพยนตร์บันเทิงอยู่จำานวนหนึ่ง และภาพยนตร์ที่เป็นสารคดี ภาพยนตร์ 

ข่าว หนังบ้าน คณะกรรมการแต่ละชุดมีความแตกต่าง มีภาพยนตร์ที่เข้ามา  

๓ ครั้ง แต่ก็ไม่ขึ้นทะเบียนสักทีคือ ภาพยนตร์ที่ชื่อว่า [เด็กซนสมัย ร.๗] ลุ้น 

กันอยู่ปีนี้จะผ่านหรือไม่ และปีนี้ก่็ผ่าน เพราะกรรมการแต่ละปีมีมุมมอง 

แตกต่างกันไป

“สำาหรับผมหนังปีนี้มีความน่าสนใจ อย่างหนังที่สร้างโดยยูซิส (USIS) 

หรอืสำานกัข่าวสารอเมริกัน คือช่วงระหว่างสงครามโลกครัง้ทีส่องกเ็กดิสงคราม

เยน็ หน่วยนีก็้แปลงมาเป็นหน่วยส่งเสรมิการต่อต้านคอมมวินสิต์ แล้วกไ็ปเผย

แพร่ข่าวอยู่นอกอเมริกา ในประเทศไทยก็เข้ามาช่วงสมัย ๒๔๙๐ พอเข้ามาก็

ใช้ภาพยนตร์ในการเผยแพร่ความเชือ่ของอเมรกินั ประเทศไทยเป็นฐานทีม่ัน่

ทีส่ำาคัญ เพราะอยูใ่กล้กับสมรภมูสิงครามเยน็มากทีสุ่ด ในปีนีม้เีรือ่ง [ทหารไทย

ไปเกาหลี] ที่ขึ้นทะเบียน จริง ๆ แล้วไม่รู้ชื่อเรื่องจริง ๆ ว่าชื่ออะไร มีฟิล์ม 

เหลืออยู่ ๖-๗ นาที มรดกพระจอมเกล้า เป็นหนังที่คนไทยชื่นชมอเมริกัน พูด 

ถึงรัชกาลที่ ๔ หมอบรัดเล เรื่อง ในหลวงทรงผนวช (พระบาทสมเด็จพระ- 

เจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช) ยูซิสก็บันทึกไว้เหมือนกัน อเมริกันมองเห็นว่าถ้า 

จะสู้คอมมิวนิสต์ต้องฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัย ๒๔๙๐ กว่า  

และเรื่องที่สี่ สายเลือดเดียวกัน ผมเคยค้นคว้าได้ว่ายูซิสเขามีหน่วยวิเคราะห์ 

ทางจิตวิทยา เรื่องท่ีผมเจอคือ สายเลือดเดียวกัน หรือ The Spread of  

Kinship คือเขาศึกษาไว้ว่าคนอีสานเขาชอบหมอลำา เขาเอาหมอลำามาใส่ในนี้  

และหนังเรื่องนี้ตรงตามเป้าเลยคือ พระเอกในเรื่องนี้คือใคร ผู้ร้ายในเรื่องนี ้

คือใคร คนต่างชาติคืออเมริกัน ข้อสังเกตคือในปีนี้มีหนังแบบนี้ มีผลต่อสังคม 

ไทยเยอะ ผมคิดว่าคนรุ่นผมได้รับอิทธิพลของยูซิสเยอะ ซึ่งมันก็สอดคล้อง 

หลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียนที่ให้ความสำาคัญทางประวัติศาสตร์

“หนังเรื่อง ประชาชนนอก เป็นอีกด้านหนึ่งของภาพยนตร์สงครามเย็น 

ทั้ง ๔ เรื่อง เมื่อตะกี้เป็นเรื่องของอเมริกัน แต่นี่เป็นอีกด้านไม่ใช่เป็นฝ่าย 

คอมมวินสิต์ แต่นำาเสนอด้านทีแ่ตกต่าง เป็นหนงัที ่คณุมานพ อดุมเดช ทำาเมือ่ 

ปี ๒๕๒๔ เป็นหนังที่เสนออีกแง่มุมหนึ่งของความคิดทางการเมืองที่แตกต่าง 

กนั ไม่ได้เข้าฉายในโรงใหญ่ แต่ว่าในฐานะทีเ่สนอมมุมองด้วยกรอบคดิอกีแบบ 

หนึ่งตรงข้ามกับกระแสหลัก ถือว่าเป็นหนังสำาคัญทางประวัติศาสตร์ที่ได้ฉาย 

เพียงตามมหาวิทยาลัย”

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ภาคภูมิ ธรรมศรี

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ได้เปิดเวที 
ให้ ๓ ตัวแทนคณะกรรมการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของ
ชาติ ครั้งที่ ๕ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับทัศนะ 
มรดกภาพยนตร์ของชาติ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของการคัด
เลือกภาพยนตร์ที่ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕ 
ประจ�าปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง 
และมีประเด็นที่น่าสนใจมากมาย โดยจดหมายข่าวฉบับนี้ 
ขอสรุปใจความที่พูดคุยในวันดังกล่าวมาบอกเล่า

๔



กฤติยา กาวีวงศ์ ได้กล่าวเสริมว่า “การที่กลุ่มยูซิสเข้ามาตั้ง ๔ เรื่อง  

บางคนก็บอกมันเข้ามาเยอะเกินไป แต่เรากลับรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไร  

เพราะว่ามันคือความเป็นจริงในช่วงยุคสงครามเย็น ช่วงนั้นหนังที่เป็น 

Propaganda (โฆษณาชวนเชื่อ) ก็จะเยอะมาก ในหลาย ๆ  เรื่องเราเลือกมา 

นั้นเป็นหนัง Propaganda เยอะ คือไม่ใช่แค่ของยูซิส ก็มีเรื่องที่เราชอบอีก 

เรือ่งคอื โฆษณาพระเคร่ือง (โฆษณาพระเครือ่งฉลอง ๒๕ พทุธศตวรรษ) อนั 

นั้นชอบมาก เรารู้สึกเป็นหนังที่ต้องเก็บ มันเป็นสิ่งที่สร้างโดยกระทรวง 

มหาดไทย

“ยังมีหนังเรื่อง ยุทธนา-ศิริพร งานชิ้นนี้เป็นของผู้กำากับเยอรมันที่มา 

ถ่ายในเมอืงไทย เราคดิว่ามนัน่าสนใจ เพราะพดูถงึคนไทยทีม่นักำาลงัถูกทำาให้ 

เป็นตะวนัตกและได้รบัวฒันธรรมยคุเอลวสิมา ช่วงยคุ ๖๐ มนัเป็นยคุเปลีย่น 

ทีน่่าสนใจ จรงิ ๆ  แล้วมนักช่็วงเดยีวกบัสงครามเยน็ สิง่ทีเ่ราสนใจคอืมนัเป็น 

เรือ่งชวีติประจำาวนั ซ่ึงมนัเป็นการศึกษาสงัคมทีค่่อนข้างจะด ีเพราะมนัไม่มี 

พิธีรีตองอะไรมาก มันพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมของคนไทย ที่มีวัยรุ่นสมัยก่อน 

ไปแว้นกัน แล้วไปเต้นรำาที่สวนอัมพร สุดท้ายตอนจบก็ต้องมาบวช มันตลก 

ตรงที่ว่ามันจะมีการปะกันระหว่างความที่พยายามจะเป็นสมัยใหม่ขณะ 

เดยีวกนัมนัมปีระเพณทีีพ่ยายามจะทำาให้มนัเกดิข้ึนแล้วถ่ายออกมาค่อนข้าง 

จะดีมาก ร่วมสมัยจนถึงทุกวันนี้”

ส่วน พลเอกบัญชร ชวาลศิลป์ ได้พูดถึงมุมมองของเขาว่า “พอได้คุย

กันมันก็นำาไปสู่มุมมองในแง่ประวัติศาสตร์ ที่นักประวัติศาสตร์เขาวิจารณ์  

ว่ามันมีแต่เรื่องชนชั้นปกครองเป็นเรื่องของผู้กล้าทั้งหลายที่รักษาแผ่นดิน  

แต่สิ่งที่ขาดไปมักเป็นประวัติศาสตร์ของประชาชน

“ปกติไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการเป็นกรรมการหนัง แต่ชอบมันทุก

เรือ่งนะ เพราะหนงัทีเ่อาให้คณะกรรมการด ูมนัไม่ใช่เรือ่งบทบาทยอดเยีย่ม 

ตัดต่อดีเด่นแบบที่ออสการ์หรือสุพรรณหงส์เขาทำากัน มันคนละมุมกัน บาง

เรือ่งทีน่ำามาฉายอย่างเช่นเร่ืองทีเ่ดก็มาเล่นอะไรกนั เดก็ซน ([เดก็ซนสมยั ร. 

๗]) มันไม่ได้มีสาระอะไร ถ่ายทำาก็ใช้ตากล้องสมัครเล่น แต่ความรู้สึกของ 

ผมตอนตัดสินนั้นก็คือ ได้หรือไม่ได้ก็ได้ แต่อย่าทิ้งนะ หนังเร่ืองนี้เก็บเขา 

ไว้เถอะ” 

สำาหรับภาพยนตร์ที่ได ้

รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้มี 

การพูดถึงกันว่า มีภาพยนตร์ 

สร้างใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะ  

ศกัดนิาได้กล่าวถงึประเดน็นีว่้า 

“มันมีเกณฑ์ของการพิจารณา

อยู่ ๖ ข้อที่ไม่ได้บอกว่าช่วง

เวลาของหนังว่าต้องมีอายุเท่าไร หนังของ คุณเจ้ย อภิชาติพงศ์ ปี ๕๓ ได้รับ

รางวัล ปี ๕๔ ได้ขึ้นทะเบียน อายุแค่ปีเดียวแต่องค์ประกอบได้ เลยเข้ามา”

กฤติยา กล่าวต่อ “อย่างเรื่อง บ้านผีปอบ ทำาไมคนถึงดูแล้วดูอีก มัน 

เหมือนสังคมไทย ปัญหาของพวกเรามันเหมือนเป็นห้วงเวลาวงกลม พอหนัง 

มันกลับมาสร้างอีก คนจะไม่รู้สึกว่ามันผิด มันเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมว่า 

พวกเราเป็นอย่างนี้เหรอ ในขณะเดียวกันความน่าสนใจของเรื่อง บ้านผีปอบ 

คือ ทำาไมทุกคนถึงตามดูถึง ๑๓ ตอน เคยคุยกับอภิชาติพงศ์ว่า ถ้าคุณจะต้อง

ทำาหนงัไทยเรือ่งหนึง่คุณจะทำาเรือ่งอะไร เขาบอกจะทำาเรือ่ง บ้านผีปอบ เพราะ

ทุกอย่างมันแสดงให้เห็นว่าเป็นหนังผีไทย

“สำาหรบัเรือ่ง ทะโมนไพร มนัเป็นหนงัทีท่ำาโดยช่างภาพคนลำาปางทีไ่ปอยู ่

ใต้ มันเป็นอะไรที่อะเมซิง (Amazing) มาก เขาทำาด้วยฟิล์ม ๑๖ มันน้อยมาก 

เพราะสมยันัน้ส่วนใหญ่หนงัพวกนีจ้ะทำาในสตดูโิอ เราชอบไอเดยีจากเสียงคน

เลก็คนน้อย ชาวบ้าน หนงัเรือ่งนีก้รรมการเหน็พ้องต้องกนัว่าให้ขึน้ทะเบยีน”

และนี่คือส่วนหนึ่งจากมุมมองของตัวแทนคณะกรรมการคัดเลือก 

ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕ โดยใน 

ปีนีห้อภาพยนตร์ได้เปิดให้ประชาชนร่วมเสนอชือ่ภาพยนตร์ เพือ่เป็นส่วนหนึง่ 

ในการคดัเลอืกภาพยนตร์ขึน้ทะเบยีนมรดกภาพยนตร์ของชาต ิครัง้ที ่๖ จนถงึ 

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ศกนี้ โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าไปเสนอรายชื่อและ 

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.fapot.org

๑

๒

๖

๗

บรรยายภาพ : ๑. [ทหารไทยไปเกาหล]ี ๒. [เดก็ซนสมัย ร.๗] ๓. มรดกพระจอมเกล้า ๔. บ้านผีปอบ 2 

๕. สายเลือดเดียวกัน ๖. โฆษณาพระเครื่อง (โฆษณาพระเครื่องฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ) 

๗. ยุทธนา-ศิริพร ๘. ทะโมนไพร ๙. ภาพบรรยากาศงานวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

หมายเหตุ : [...] หมายถึงภาพยนตร์เรื่องนั้นไม่มีไตเติ้ลชื่อเรื่องปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ เป็นชื่อ

ที่หอภาพยนตร์ตั้งขึ้นเอง

๕

๘

๕

๔

๓



นับเป็นปีที่ ๖ แล้วที่หอภาพยนตร์
ได้จัดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา
หรือ Salaya International Documentary 

Film Festival (Salaya Doc) ขึ้น
เพื่อให้นักดูหนังในเมืองไทยได้มีโอกาสรู้จัก

หนังสารคดีชั้นดีจากทั่วโลก
โดยความพิเศษของเทศกาลในครั้งนี้

คือจ�านวนภาพยนตร์ที่หลากหลายและเพิ่มมากขึ้น
กว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านมา จากที่เคยมีภาพยนตร์

ปีละประมาณ ๒๐ เรื่อง ปีนี้นั้นมีมากถึง ๓๒ เรื่อง
จากกว่า ๒๕ ประเทศ ทั้งภาพยนตร์สารคดีขนาดสั้น

๘ นาทีถึงภาพยนตร์ขนาดยาว ๕ ชั่วโมงครึ่ง
และเนื้อหาที่ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องราวเล็ก ๆ ใน

ครอบครัวไปจนสู่ประเด็นที่ใหญ่โตระดับมนุษยชาติ
จึงอาจเรียกได้ว่า นอกจากผู้ชมจะได้มาขยับขยาย

การรับรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้ผ่านภาพยนตร์สารคดีที่เรา
คัดสรรมาจากทั่วโลกแล้ว พื้นที่ของการฉายหนัง

สารคดีในเมืองไทยที่เคยมีอยู่อย่างจ�ากัดก็ได้ขยาย
ดินแดนให้กว้างขึ้นด้วยเช่นกัน

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

เมื่อดินแดนหนังสารคดีขยายพื้นที่ใหญ่กว่าเดิมเมื่อดินแดนหนังสารคดีขยายพื้นที่ใหญ่กว่าเดิม
พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

๖

Salaya Doc 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖–๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่หอ

ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และวันที่ ๒๙ มีนาคม–๓ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ 

ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และนี่คือ 

บางส่วนของเทศกาลฯ ทีร่วบรวมมาให้ทกุท่านได้อ่านกนัในจดหมายข่าวฉบบันี้

  #ISupportBIFF

ในพธิเีปิด Salaya Doc ประจำาปีนี ้นอกจากจะเปิดด้วยการตโีครเคต์ 

เป็นธรรมเนยีมอย่างเช่นทกุปี ก่อนการฉายภาพยนตร์เปิดเทศกาลปีนี ้ผูจ้ดั 

งานยังได้เชิญชวนให้ผู้ชมร่วมกันถือป้าย #ISupportBIFF ซึ่งเป็นกิจกรรม 

ที่เทศกาลภาพยนตร์หลายแห่งทั่วโลกได้ร่วมมือร่วมใจกันแสดงพลังเพ่ือ 

สนับสนุนเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน หรือ Busan International  

Film Festival (BIFF) ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งกำาลังมีประเด็นการถูก 

แทรกแซงจากภาครัฐอยู่ในขณะนี้ โดย BIFF นั้นได้มีส่วนสำาคัญในการ 

สนบัสนนุการจดังาน Salaya Doc มาโดยตลอด อย่างเช่นในปีนี ้ทีไ่ด้อนญุาต 

ให้ Salaya Doc 6 ฉายภาพยนตร์สารคดีในการอำานวยการสร้างของ BIFF  

ชุด Power of Asian Cinema 

Power of Asian Cinema เป็นชุดภาพยนตร์สารคดีที่ตั้งโจทย์ให้ 

ผู้กำากับชาวเอเชียจากหลายประเทศบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ภาพ- 

ยนตร์ในแง่มุมต่าง ๆ ของประเทศตนผ่านสื่อภาพยนตร์สารคดี สำาหรับใน  

Salaya Doc 6 นี้ได้นำามาจัดฉายทั้งหมด ๘ ประเทศ โดยตัวแทนจาก 

ประเทศไทย คือ The Scala ผลงานของ อาทิตย์ อัสสรัตน์ ว่าด้วยเรื่องราว 

ของโรงภาพยนตร์สกาลา โรงหนังแบบ Stand Alone เก่าแก่ของไทย ซึ่ง 

ได้รับเลือกให้เป็นภาพยนตร์เปิดเทศกาล แต่ปรากฏว่ามีเสียงเรียกร้องจาก 

ผู้ทีพ่ลาดชมในวนัแรกเป็นจำานวนมาก ทำาให้ในวนัสุดท้ายต้องเปิดรอบพเิศษ 

อีก ๑ รอบที่หอศิลป์กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้มาร่วมชมอย่างคับคั่ง



 อีกเรื่องซึ่งยาวกว่าคือ Homeland (Iraq Year Zero)  

ภาพยนตร์สารคดีบันทึกชีวิตประจำาวันของคนอิรักก่อนและหลังการ 

บุกโจมตีของกองทัพอเมริกาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมความยาวทั้งสิ้น ๓๓๔  

นาที แม้จะเป็นโปรแกรมที่ยาวเหยียดกว่า ๕ ชั่วโมงครึ่ง แต่กลับกลายเป็น 

รอบที่มียอดผู้ชมสูงที่สุดของเทศกาล โดยความยาวของภาพยนตร์นั้นมี 

ผลสำาคัญให้ผู้ชมได้ค่อย ๆ ซึมซับจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชาว 

อริกัในเรือ่ง นำาไปสูค่วามสะเทอืนใจอย่างรนุแรงต่อชะตากรรมทีเ่ปลีย่นไป 

หลงัสงครามก่อตวั นบัเป็นประสบการณ์ทีไ่ม่อาจพบเจอได้จากหนงัฮอลลวีดู 

ที่ว่าด้วยสงครามอิรักทั่วไป 

  ASEAN Competition

ส่วนสำาคัญของ Salaya Doc ทุกครั้งก็คือ การประกวดภาพยนตร์ 

สารคดีอาเซยีนยอดเยีย่ม ซึง่ในปีนีม้ภีาพยนตร์ผ่านเข้ารอบสุดท้ายท้ังหมด  

๘ เรื่อง จาก ๖ ประเทศ คือ พม่า (๒ เรื่อง) อินโดนีเซีย (๒ เรื่อง) มาเลเซีย  

เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ โดยมีผู้กำากับและทีมงานบางเรื่องได ้

เดนิทางมาตอบข้อซกัถามของผูช้มถงึเมืองไทย ซึง่เมือ่ผลการตดัสนิออกมา  

ก็ปรากฏว่า กรรมการทั้งสามคนอันประกอบด้วย Suryani Liauw จาก 

หน่วยงาน In-Docs, Good Pitch² Southeast Asia ประเทศอินโดนีเซีย  

Hemi Park จากเทศกาลหนังสารคดี DMZ Docs ของเกาหลีใต้ และ 

อุรุพงษ์ รักษาสัตย์ นักทำาหนังสารคดีเรื่องสำาคัญของไทย อย่าง สวรรค์

บ้านนา (Agrarian Utopia) และ เพลงของข้าว ได้พิจารณาให้ภาพยนตร์ 

สารคดีจากอินโดนีเซีย เรื่อง Mommy from Jambi กำากับโดย Anggun  

Pradesha และ Rikky M Fajar เป็นภาพยนตร์สารคดีอาเซียนยอดเยี่ยม 

ประจำาปีนี้ ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเรื่องราวของแม่ผู้เดินทางจากต่างจังหวัด 

มายังเมืองหลวงเพื่อมาเยี่ยมลูกที่เป็นหญิงข้ามเพศและเป็นหนึ่งในผู้กำากับ 

ของเรือ่ง ความสมัพนัธ์อนัอบอุน่ทีถ่่ายทอดออกมาอย่างจรงิใจนัน้ ส่งผลให้ 

หนังสารคดีเรื่องนี้ชนะใจกรรมการและคว้ารางวัลไปครอง

เหล่านีเ้ป็นเพยีงบางส่วนของ Salaya Doc 6 ทีผ่่านมาเท่านัน้ สำาหรบั 

แฟนประจำาหรอืผูท้ีพ่ลาดโอกาสสำาคญันีไ้ป โปรดอดใจรอและเตรยีมตวัให้ 

พร้อม สำาหรับ Salaya Doc ครั้งต่อไปในศักราชหน้า

 

 

๗

  ผู้หญิงกับหนังสารคดี

โปรแกรมเด่นโปรแกรมหนึ่งในปีนี้คือ โปรแกรม Sense and 

Sensibility ซึง่นำาเสนอผลงานภาพยนตร์สารคดขีองผูก้ำากบัหญงิทีพ่าผู้ชม 

ไปสำารวจความเป็นไปต่าง ๆ ของโลกผ่านสายตาหรือมุมมองของเพศหญิง  

อาทิ คู่ชีวิตชาวจีนที่ครองรักกันยาวนานจนมาถึงบั้นปลายชีวิตใน Please 

Remember Me มติรภาพอนัหอมหวานของกลุม่เพือ่นหญงิวยัชราในชิลทีี ่

นัดดื่มชากันเดือนละครั้งไม่เคยขาดมากว่า ๖๐ ปีใน Tea Time หรือความ 

ขมขืน่ของหญงิชาวเยอรมนัทีถ่กูพ่อแท้ ๆ  ล่วงละเมดิทางเพศตนและลกูสาว 

ของตน ใน No Lullaby เป็นต้น ในขณะที่โปรแกรมพิเศษอีกโปรแกรมคือ  

Discovery ก็ยังมีหนังสารคดีที่มีประเด็นเกี่ยวกับเพศหญิงหรือความเป็น 

หญิงที่น่าสนใจอีกจำานวนหนึ่ง เช่น เรื่องราวของ ทอม ดี้ และเลสเบี้ยน ใน 

เมืองไทย ใน Visible Silence ชีวิตของผู้หญิงทางเมืองใต้ของอินโดนีเซียที่ 

ดำารงอยูด้่วยความเชือ่ดัง้เดมิว่ามนษุย์ม ี๕ เพศ ใน Calalai In-betweenness 

หรือเบื้องหลังของกลุ่มนักแสดงคาบาเร่ต์โชว์ที่มีชีวิตและเพศวิถีอันหลาก 

หลายใน Before the Last Curtain Falls

  สารคดีที่อยู่เหนือข้อจำ�กัดด้านเวลา

ในช่วงปีหลงั ๆ  Salaya Doc มกัจะมภีาพยนตร์สารคดขีนาดยาวเป็น 

พิเศษเป็นไฮไลท์สำาคัญของเทศกาลปีละ ๑ เรื่อง ซึ่งมักจะเรียกความสนใจ 

จากผู้ชมได้มากกว่าเร่ืองอ่ืน ๆ อาจเป็นเพราะว่าภาพยนตร์ขนาดยาวนั้น 

ไม่มีโอกาสหาชมได้ในระบบโรงภาพยนตร์ทั่วไปที่มีข้อจำากัดเรื่องรอบเวลา  

โดยปีนี้ Salaya Doc 6 ได้นำาภาพยนตร์สารคดีขนาดยาวเป็นพิเศษมาจัด 

ฉายถึง ๒ เรื่อง เรื่องแรกคือ The Memory of Justice ภาพยนตร์สารคดี 

เก่าปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ความยาว ๒๗๘ นาที ผลงานของ Marcel Ophüls 

ผู้กำากับชื่อดัง ซ่ึงถ่ายทอดประเด็นจริยธรรมและสำานึกในความรับผิดชอบ 

ของรัฐและปัจเจกชนต่อการก่ออาชญากรรมในสงครามครั้งสำาคัญต่าง ๆ  

ทั่วโลก แม้จะวางโปรแกรมฉายอย่างท้าทายไว้ที่ช่วงเวลาของคนทำางาน 

อย่างวันจันทร์ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอภาพยนตร์ ที่หลายต่อหลายคนมัก 

ชอบบ่นว่าไกลแสนไกล แต่ปรากฏว่ายังมีผู้ที่ศรัทธาทยอยเดินทางมาดูรวม 

แล้วเกือบครึง่ร้อย ทีส่ำาคัญยงัก่อให้เกดิบรรยากาศการสนทนาทางความคดิ 

อย่างเข้มข้นชนิดที่ผู ้จัดอดชื่นใจไม่ได้ จนต้องจัดฉายซำ้านอกโปรแกรม 

อีกหนึ่งรอบหลังปิดเทศกาล

ประวิทย์ แต่งอักษร กรรมการบริหารหอภาพยนตร์ 
และ อาทิตย์ อัสสรัตน์ ตีโครเคต์เปิดเทศกาล

ทีมงานโรงหนังสกาลา
และครอบครัวเดินทางมาดู The Scala
ทีมงานโรงหนังสกาลา
และครอบครัวเดินทางมาดู The Scala



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 ในช่วงเดือนมกราคม หอภาพยนตร์ได้รับ ๓ นักศึกษาท่ีมีความประสงค์
ขอเข้ามาฝึกงานกับงานประชาสัมพันธ์ ซ่ึงท้ังสามถือเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีความคิด 
ความสามารถ รวมท้ังประสบการณ์จากการเรียนภาพยนตร์และวารสารศาสตร์ผ่าน
ส่ือใหม่ มาช่วยพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้กับหอภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นงานท่ีสนับสนุน
การขบัเคล่ือนหอภาพยนตร์ให้เป็นท่ีรู้จักของประชาชนมากขึน้
 จดหมายข่าวฉบับน้ีจึงได้ถือโอกาสน้ีให้น้อง ๆ ท้ังสามได้มาบอกความรู้สึก
ในใจและประสบการณ์หลังจากได้ฝึกงานกับหอภาพยนตร์มาเป็นเวลา ๓ เดือน

เมื่อผมต้องหาที่ฝึกงาน ในช่วงแรกเลือกหาบริษัทต่าง ๆ ท่ีเปิดโอกาสให้ 

นกัศกึษาได้สมคัรและส่ง Portfolio ผมก็สมัครไปอยูห่ลายบรษิทั ทีจ่ำาได้กป็ระมาณ  

๕-๖ บริษัท ก็มีท้ังที่รับเข้าทำาแล้วและปฏิเสธกลับมาก็มี แต่สุดท้ายก็ได้เข้ามา 

ฝึกงานท่ีหอภาพยนตร์ เพราะอะไรหลาย ๆ อย่างมันลงตัวพอดี และด้วยความ 

ชอบในสถานที่ของหอภาพยนตร์ด้วย

เวลาผ่านไปจนกระทัง่มาถงึช่วงเริม่ต้นฝึกงาน เป็นช่วงต้นเดอืนมกราคม ผม 

ได้เตรียมตัวเข้าฝึกงานตามท่ีเคยได้คุยว่าจะได้ทำางานหลัก ๆ ก็คือการถ่ายภาพ 

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในหอภาพยนตร์ การมีผู้เยี่ยมชมหอ- 

ภาพยนตร์ และยงัได้ผลติส่ือประชาสัมพนัธ์ นอกจากนีเ้รายงัได้ศกึษางานประเภท 

อื่น ๆ  อีกมากมาย เพราะว่าผมเข้ามาฝึกงานในฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งงานประชา- 

สมัพนัธ์ทีน่ีบ่อกได้เลยว่า สนกุ โหด มัน ฮา แน่นอน เราทำางานเป็นทกุอย่าง ทกุสไตล์ 

ไม่ว่าจะเป็นงานนัง่โต๊ะสบาย ๆ  จนไปถงึงานใช้แรงงานแบกหาม 

มันกันเลยทีเดียว 

 ชื่อเสียงของหอภาพยนตร์นั้นเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

มากขึน้ มีผู้เข้าเยีย่มชมอยูต่ลอดท้ังเดือน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุม่ 

ผู ้เข้าเยี่ยมชมที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งเด็กเล็ก นักเรียน  

นักศึกษา และผู้สูงอายุ โดยบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่มีความชอบ 

ในการชมภาพยนตร์ไทย และต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

ของภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศในอดีต สิ่งเหล่าน้ีส่ง 

ผลให้งานของหอภาพยนตร์จำาเป็นต้องมคีวามจรงิจงัมาก 

ขึน้ เมือ่ผมได้ฝึกงานไปซกัระยะหนึง่ ผม 

ก็ได้ทำาการเสนอโครงงานในการ 

ฝึกงาน โดยในช่วงทีผ่มเข้าฝึกงาน  

เป็นช่วงทีห่อภาพยนตร์มกิีจกรรม 

ต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงการ 

สร้างแอพพลเิคชัน่พิพิธภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย ผมได้ทดลองเล่นและศกึษาข้อมลู 

ภายในแอพฯ แต่ผมรู้สึกว่าหอภาพยนตร์ยังขาดสื่อที่จะทำาการเชิญชวนและ 

ประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักและมาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้ ผมเลยทำาการนำา 

เสนอว่าจะทำาวิดีโอแนว Infographic ให้กับพี่ ๆ  ในที่ทำางาน พี่ ๆ  ก็โอเค และ 

คอยให้คำาปรึกษาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีโครงงานที่ได้โจทย์มาอีก โดยให้ 

คดิการทำากจิกรรมอะไรกไ็ด้ท่ีจะทำาให้เกดิการดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่ของเรา  

ซึง่การทำากจิกรรมทีค่ดิมากผ่็านไปได้ด้วยด ีโดยรวมตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา  

สำาหรับผมแล้วก็เป็นการเข้าฝึกงานทีเ่ป็นไปตามทีห่วงัไว้ เพราะได้ใช้สิง่ทีเ่รยีน 

รู้มาอย่างเตม็ที ่ได้ผลิตสือ่ประชาสมัพันธ์หลากหลายรูปแบบ และได้เรยีนรู้การ 

ทำางานร่วมกบัผูอ้ืน่ ได้ทำาให้บคุคลภายนอกทีพ่บเหน็สือ่ทีผ่มทำา เกดิความรูส้กึ 

อยากมาเทีย่วชมหอภาพยนตร์ทีม่สีิง่ต่าง ๆ  ให้ศกึษาหาความรู้ ความสนกุสนาน 

มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เมืองมายาที่มีกิจกรรมสนุก ๆ ให้ได้ร่วมทำามากมาย  

พิพิธภณัฑ์ภาพยนตร์ไทยทีร่วบรวมประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์ มวีทิยากรนำาชม 

อย่างสนุกสนาน และโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาที่มีภาพยนตร์ฉายให้ชมฟรี ซึ่ง 

ในแต่ละเดือนจะคัดเลือกภาพยนตร์ที่มีคุณภาพในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันมา 

จัดฉายให้ได้ชมกัน 

จากการเข้ารับฝึกงานในหอภาพยนตร์ทำาให้ผมได้รับความรู้เก่ียวกับ 

ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เพิ่มขึ้นมาก และยังได้ประสบการณ์ดี ๆ อีกมากมาย  

ได้เรียนรู้การทำางานเป็นทีม การต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม รวมไปถึงมิตรภาพ คำา 

สอนและข้อคิดต่าง ๆ  ในการทำางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากพี่ ๆ  และยัง 

ได้เหน็ว่าองค์กรน้ีไม่ได้เลก็อย่างท่ีคิดไว้ ภายในน้ันมเีร่ืองราวมากมายให้เราได้

เห็น ได้ประหลาดใจ ซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวผมมาก ทำาให้ผม

รู้จักชีวิตการทำางานมากข้ึนว่ามันไม่ได้ง่าย แต่ก็ไม่ได้ยาก

หากว่าเราใส่ใจในงานที่เราทำา ทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดี

     

  



รู้จักหอภาพยนตร์จากการได้เห็นรถโรงหนัง สืบหาข้อมูล 

จงึทราบว่าเป็นหน่วยงานเดยีวกนั  จงึตดัสนิใจยืน่เรือ่งเข้ามาขอ 

ฝึกงาน และด้วยชือ่ของหอภาพยนตร์จงึคดิว่าน่าจะตรงกบัสาขา 

ที่เรียนมา จากนั้นได้เดินทางมายื่นเอกสารท่ีห้องประชาสัมพันธ์  

ได้รับคำาแนะนำาในการยื่นเอกสารตามกระบวนการ หลังจากยื่น 

เอกสารท้ังหมดเรยีบร้อย ก็เป็นการรอการตอบกลับ ซึง่ช่วง 

เวลาของการรอคอยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมาก เพราะเรา 

ไม่รู้ว่าเขาจะรับเราเข้าฝึกงานไหม จนกระท่ังพี่แผนก

ประชาสมัพนัธ์โทรมาแจ้งว่าได้ฝึกงานทีห่อภาพยนตร์ 

ตอนนั้นรู้สึกดีใจมากและหายกังวลไปเลย

วันแรกท่ีได้เข้ามาฝึกงานในแผนกประชา- 

สมัพนัธ์ ได้ทำาความรูจ้กักบัพี ่ๆ  ทีท่ำางานอยูท่กุแผนก  

จากการนำาชมของพี่งานประชาสัมพันธ์ รวมไปถึง 

แผนกดิจิทัลที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ตอน 

แรกก็มีความรู้สึกงงนิด ๆ ว่าเด็กฟิล์มมาทำางาน 

แผนกประชาสัมพันธ์ทำาไม เพราะความคิดแรก 

ที่นึกถึงแผนกประชาสัมพันธ์คือหน้าที่ที่ต้องพูด 

เก่ง ประสานงานคล่องแคล่ว แต่พอได้ศึกษา 

จากสิ่ งที่ เ รี ยนมา ในรั้ ว

มหาวิทยาลัย ตั้ งแต ่ประวัติศาสตร ์ 

กระบวนการผลิต การเขียนบท และการตัดต่อ คิดว่าจะได้ไป

ฝึกงานสายโปรดักชั่นเฮาส์ เพราะคิดว่าตรงกับสายท่ีเราเรียน ตอนแรกก็ไป

สมัครขอฝึกงานด้านโปรดักชั่นเฮาส์ไว้หลายที่ ลองส่งเรซูเม่ไปดู ใช้เวลาหลาย

อาทิตย์มาก เลยกลัวว่าจะหาที่ฝึกงานไม่ทัน ในช่วงเวลาที่รอการตอบกลับมา 

ก็มีเพื่อนเห็นว่าบ้านเราอยู่แถวพุทธมณฑลสาย ๕ จึงแนะนำาให้ลองไปที่หอ

ภาพยนตร์ วันถัดมาก็รีบเข้ามาติดต่อขอฝึกงานที่หอภาพยนตร์ พี่ที่หอ

ภาพยนตร์แนะนำาให้ส่งเอกสารเข้ามาพร้อมกับเรซูเม่ จึงรีบทำาเอกสารเข้ามา

ส่ง และจากนั้นก็ได้เข้ามาสัมภาษณ์กับพี่งานประชาสัมพันธ์ พี่เขาก็ถาม “ทำา

อะไรเป็นบ้าง” ตอนนัน้ตืน่เต้นมากและก็ตอบไปว่า “ตดัต่อวิดโีอเป็นค่ะ เขยีน

บทได้ ถ่ายรูป วาดรูปได้ค่ะ” สัมภาษณ์เสร็จพี่ก็แจ้งว่าให้รออีเมลตอบกลับ 

ระหว่างท่ีรอก็ได้มีโปรดักช่ันเฮาส์ติดต่อกลับมานัดสัมภาษณ์แต่ปฏิเสธไปว่า

ได้ที่หอภาพยนตร์แล้ว แต่ที่จริงยังไม่ได้เลย (มโนเองว่าได้แล้ว!) หลังจากนั้น

ประมาณหนึง่อาทิตย์ก็ได้รบัอเีมลตอบกลับจากหอภาพยนตร์ให้มาฝึกงานตาม

วันที่แจ้งในเอกสารได้เลย “เย้ ๆ ได้ที่ฝึกแล้ว” 

วันแรกของการฝึกงานประชาสัมพันธ์ พี่ได้พาไปนำาชมในส่วนงาน

ต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ตอนแรกคิดว่าหอ

ภาพยนตร์คงมีหน้าที่เก็บฟิล์มภาพยนตร์และ

งานพิพิธภัณฑ์แค่นั้น แต่พอได้ฟังการนำาชมก็

เลยรู ้ว่าภายในหอภาพยนตร์ต้องทำาหลาย

อย่างมาก และห้องที่สะดุดตาเป็นพิเศษ คือ 

ห้องซ่อมฟิล์มทีท่ำาหน้าทีซ่่อมฟิล์ม ดแูลรักษา

ฟิล์ม พอได้เห็นก็อยากจะลองจับ ลองทำาดู

บ้าง  อีกห้องที่ทำาให้อยากวิ่งเข้าใส่ คือ ห้อง

ดิจิทัล ได้เห็นอุปกรณ์ที่เราเคยใช้ตอนเรียน

กเ็ลยรูสึ้กอยากจะทำา แต่พอมารูว่้าห้องนีท้ำา

หน้าที่แปลงสัญญาณจากฟิล์มเป็นรูปแบบ

ของดิจิทัลเพื่อออกให้บริการสาธารณชน มันก็ต้องมีความเชี่ยวชาญและใช้

ความละเอียดอ่อนมาก คิดว่าให้มีประสบการณ์มากกว่านี้ก่อนดีกว่า “กลัวพัง

ค่ะ” 

ตลอดระยะเวลาทีฝึ่กงานในช่วงแรก ๆ  กท็ำางานภายในห้องประชาสมัพนัธ์ 

ทำาสือ่โฆษณา ถ่ายวดิโีอ ถ่ายรูปเกบ็สตอ็กภาพ ตดัต่อวดิโีอ รับโทรศพัท์หน้าที ่

หลักของเรา โดยส่วนมากผู้ใช้บริการจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียด

กจิกรรมต่าง ๆ  ของทางหอภาพยนตร์ บางทก็ีมผีูส้งูอายโุทรมาสอบถามใช้เวลา 

คุยนานมาก ทำาให้เราเรียนรู้ และเปิดใจรับฟัง-ทำาความเข้าใจผู้อ่ืนมากขึ้น  

เพราะงานประชาสัมพันธ์เป็นหน้าด่านขององค์กร ถ้าเราสร้างภาพลักษณ์ที่ 

ไม่ดอีอกไปจะทำาให้องค์กรเสือ่มเสยีได้ และนอกจากนีย้งัได้ไปร่วมจดังานนอก 

สถานที่ต่าง ๆ ได้เจอผู้คนมากมาย ต้องเรียนรู้และปรับตัวมากกว่าตอนเรียน  

ซึ่งทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี และการไปทำางานนอกสถานท่ียังได้เงินอีกด้วย 

เป็นสิ่งที่ภูมิใจกับการทำางาน เพราะการฝึกงานก็ไม่ได้มี 

เงนิเดอืนแต่พอได้เงนิกร็ูส้กึอยากจะทำางานมากยิง่ขึน้ และ 

เข้าใจกับคำาพูดที่ว่า “ทำางานแลกเงิน” หลังจากที่ฝึกงาน 

ที่นี่ได้สักพักทำาให้รู้จักหอภาพยนตร์มาก 

ยิ่งข้ึน ได้นำาเอาวิชาท่ีเรียนมาใช้อย่างมี 

ประสิทธิภาพกับงานประชาสัมพันธ์ โดย 

ส่วนตัวแล้ว ดีใจที่ได้ทำางานร่วมกับพี่ ๆ  

ประชาสัมพันธ์ที่หอภาพยนตร์ ทำาให้เรารูจ้กั 

ปรบัตวัเพือ่การอยูร่่วมกนั มีกระบวนการ 

คดิในการทำางาน รูจ้กัสงัเกตสิง่รอบตัว 

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ขอบคุณ

ประสบการณ์ดี ๆ ที่หอภาพยนตร์

หอภาพยนตร์วันนั้นถึงวันนี้ 

คนอ่ืนอาจมองหอภาพยนตร์เป็น 

องค์กรเลก็ ๆ  ทีไ่ม่ได้มอีะไรมากมาย แต่ 

ถ้าได้เข้ามาจะทำาให้รู้ถึงประวติัศาสตร์ภาพยนตร์ 

ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนัจากพพิธิภณัฑ์และโครงการต่าง ๆ  มากมายทีน่่าสนใจ 

จึงอยากจะให้ผู้ที่มีความสนใจรักในภาพยนตร์ได้มาที่นี่กัน

       

 

เรยีนรูง้านจงึได้รูว่้างานแผนกประชาสมัพันธ์ ก็เกีย่วข้องกบัสิง่ทีเ่รยีนมาเหมอืน 

กัน เพราะอยู่ในสายนิเทศฯ ซึ่งการทำางานมีทั้งถ่ายภาพ ตัดต่อ ถ่ายทำาวิดีโอ  

ทำาแทบจะทุกอย่างที่เกี่ยวกับสื่อการประชาสัมพันธ์ของหอภาพยนตร์ ทำาให้รู้ 

ว่าแผนกประชาสมัพันธ์มคีวามสำาคญัอย่างมากกับองค์กร และ 

เป็นแผนกทีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเยอะมาก  นอกจากนัน้ได้ 

เดินทางไปจัดงานตามสถานที่ต่าง ๆ ได้เจอกับผู้คน ฝึกการ 

ทำางานร่วมกบัผูอ้ืน่ แล้วมนักผ่็านไปได้ด้วยด ีแต่สิง่ทีส่ำาคัญ 

ไม่แพ้การได้เข้ามาฝึกงานที่หอภาพยนตร์ ในความรูส้กึ

ของดิฉนัคอื พ่ี ๆ เจ้าหน้าท่ีของหอภาพยนตร์ทุกคน 

เป็นคนน่ารัก มีความเป็นตัวของตัวเอง ตั้งใจทำางาน 

และเป็นมติรกบัน้อง ๆ  ฝึกงาน ทำาให้เรารู้สกึเป็นส่วน 

ร่วมของสถานทีน่ี ้และดฉินัก็หวังว่าหอภาพยนตร์จะ

เป็นท่ีรู้จักมากขึ้นและได้รับความสนใจจากบุคคล

ภายนอกมากยิ่งข้ึนจากงานท่ี 

ทุกคนได้ตั้งใจทำา

๙



อยู่ที่แฟรงค์เฟิร์ตนานเท่าไหร่

ฝึกงานประมาณ ๓ เดอืน แล้วพวกเขากถ็ามว่าต้องการอยูท่ำางานต่อไหม  

ฉนักต็อบตกลง ดงันัน้รวมแล้วอยูท่ีน่ั่น ๑ ปี จากนัน้ฉนัสมคัรเข้าเรยีนทีโ่รงเรยีน 

อนุรักษ์ภาพยนตร์ L. Jeffrey Selznick of Film Preservation ที่ George  

Eastman House ที่อเมริกาอีก ๑ ปี แล้วก็ได้งานที่แล็บในอัมสเตอร์ดัม ซึ่ง 

เป็นแลบ็บรูณะภาพยนตร์ทีด่ทีีส่ดุ ฉนัอยูท่ีน่ัน่ ๑ ปี ก่อนทีพิ่พิธภณัฑ์ภาพยนตร์ 

ออสเตรียจะเสนองานให้ ฉนัจงึกลบัไปทีอ่อสเตรีย มนัค่อนข้างซับซ้อน (หวัเราะ) 

ขณะที่ตอนนี้คุณก็ท�างานในสวิตเซอร์แลนด์ ท�าไมถึงเปลี่ยนประเทศ

ชวีติกเ็ป็นอย่างน้ันแหละ ประเทศส่วนใหญ่มกัมีหอภาพยนตร์เพยีงแห่ง 

เดียว ถ้าคุณไม่ชอบชีวิตที่นั่น คุณก็ต้องไปที่อื่น 

แต่ไม่เคยคิดถึงเรื่องการเปลี่ยนงาน แทนการเปลี่ยนประเทศ

Jean-Luc Godard ๑ กล่าวไว้ว่า สิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับคุณคือการที่ 

คณุสามารถพบสิง่ทีค่ณุชอบทีจ่ะทำาและคณุทำาได้ด ีซึง่ฉนัคดิว่าฉนัเจอแล้ว ฉนั 

หวงัว่าง้ันนะ ดงันัน้ ฉนัจงึรู้สกึว่ามนัเป็นเร่ืองพิเศษ และฉนัไม่ต้องการทีจ่ะยอม 

แพ้ต่องานที่ดี วิชาชีพที่ดี เพียงเพราะแค่หอภาพยนตร์ที่ทำาอยู่มันมีปัญหา ใน 

แต่ละประเทศกม็ปัีญหาไม่แตกต่างกนั เพราะฉะน้ันจะอยูท่ีไ่หนกไ็ม่สำาคญั แต่ 

ตอนนี้ฉันมีความสุขดีในสวิตเซอร์แลนด์ 

เริ่มต้นมาช่วยงานท่ีหอภาพยนตร์ของไทยได้อย่างไร

ฉันเจอชลิดา ๒ ที่เทศกาลภาพยนตร์เงียบเมืองพอร์ดิโนเนที่อิตาลี เรา 

ไปดูหนังเงียบญี่ปุ่นและพยายามจะไปหาข้าวกินกัน แต่ฉันไม่รู้จักเมืองไทยมา 

ก่อนนอกจากวัดแล้วก็ชายหาด ต่อมา ในงานสัมมนาท่ีหน่ึง ฉันฟังคนจาก 

กัมพูชาเล่าเกี่ยวกับปัญหาของหอภาพยนตร์ในกัมพูชา ฉันก็ถามชลิดาว่าคน 

อย่างฉันพอจะไปช่วยอะไรได้มั้ย เธอบอกว่าได้ แต่ทำาไมไม่มาเมืองไทยล่ะ ฉัน 

ก็เลยตอบตกลง

ตั้งแต่ก่อตั้งมา หอภาพยนตร์ของไทยมีผู้เช่ียวชาญด้านการอนุรักษ ์

ภาพยนตร์จากต่างประเทศมาคอยให้ความรูแ้ละคำาปรกึษาอยูเ่สมอ หนึง่ในน้ัน 

คือ บริจิตต์ เปาโลวิตซ์ (Brigitte Paulowitz) นักอนุรักษ์ภาพยนตร์ชาว 

ออสเตรีย ผู้แวะเวียนมาเป็นประจำาไม่เคยขาดนับสิบปี บริจิตต์เคยมาทำางาน 

อาสาสมัคร เป็นผู้ดูแลด้านการอนุรักษ์และอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หอ 

ภาพยนตร์หลายรุ่น เธอจึงเป็นทั้งครูและผู้สนับสนุนของหอภาพยนตร์ไทยจน 

ทุกวันนี้

ปัจจุบัน บริจิตต์ทำางานอนุรักษ์และบูรณะภาพยนตร์อยู่ที่ Lichtspiel /  

Kinemathek Bern ในสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากที่เคยทำางานในหอภาพยนตร์ 

และแล็บปฏิบัติการมาแล้วหลายแห่งในยุโรป ประสบการณ์และแนวคิดด้าน 

การอนุรักษ์ภาพยนตร์ของเธอจึงมีค่ายิ่ง ดังนั้น เราจึงถือโอกาสขอสนทนากับ 

เธอถึงเรื่องน้ี เม่ือคราวที่เธอมาอบรมความรู้เรื่องการอนุรักษ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

หอภาพยนตร์รุ่นปัจจุบัน ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา 

คุณบอกว่าคุณเรียนจบวรรณคดีเยอรมันมา 
แล้วท�าไมถึงมาเป็นนักอนุรักษ์ภาพยนตร์

ฉันชอบภาพยนตร์ แต่ไม่อยากเรียนภาพยนตร์ และที่ออสเตรียก็ไม่มี 

สอนภาพยนตร์ศึกษา มแีต่สอนทำาหนงั พอเรยีนจบ ฉนัไปอยูฝ่รัง่เศส ไปทำางาน 

ในร้านหนังสือ ตกเย็นก็ต้องเลือกระหว่างจะกินข้าวหรือดูหนัง เพราะไม่มีเงิน  

ซึ่งทุกครั้งฉันก็เลือกไปดูหนัง

ฉันได้ดูหนังเงียบเก่า ๆ หลายเรื่องแล้วก็คิดว่า ทำาไมภาพมันแย่ขนาดนี้   

ใครดแูลหนงัพวกนีกั้นนะ ฉนัจึงลองหาข้อมลูด ูตอนนัน้ประมาณปี ค.ศ. ๑๙๙๗  

การหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ก็โชคดี เพราะโรงเรียนใน 

อเมรกิา พวกเขาพอมีข้อมลูเรือ่งการอนรุกัษ์ภาพยนตร์ในอนิเทอร์เนต็แล้วบ้าง  

แล้วฉันก็ได้พบกับผู ้หญิงคนหนึ่งท่ีทำางานสถาบันภาพยนตร์เยอรมันใน 

แฟรงค์เฟิร์ตในงานสัมมนาท่ีสถาบันภาพยนตร์ของฝรั่งเศส ฉันจึงถามเธอว่า  

ทำายังไงถึงจะได้เป็นนักอนรุกัษ์ภาพยนตร์ เธอบอกว่า มาฝึกงานส ิฉนักค็ำานวณ 

ว่ามีเงินเก็บเท่าไหร่ แล้วก็สมัครไปฝึกงานที่นั่น

บริจิตต์ เปาโลวิตซ์

พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๑๐



ครั้งแรกที่มา คุณคิดอย่างไรกับหอภาพยนตร์ไทย

อืม... ปัญหาหลักคือความชื้น ฉันรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความชื้น 

มาก่อนแล้ว แต่เป็นเพราะได้มาเมืองไทยครั้งแรก ทำาให้รู้ซึ้งถึงเรื่องนี้จริง ๆ

ปัจจุบัน ส่ิงที่หอภาพยนตร์ของไทยยังต้องพัฒนา 
หรือยังไม่มีเหมือนในหอภาพยนตร์ในยุโรปคืออะไร

คณุรู้มัย้ว่าพวกคณุมหีลายอย่างมากกว่าหอภาพยนตร์ส่วนใหญ่ในยโุรป  

(หัวเราะ) ตั้งแต่ครั้งแรกท่ีฉันมา ฉันก็คิดว่ามันมีหลายอย่างในหอภาพยนตร ์

ไทย ที่หอภาพยนตร์ส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มี และตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ 

ที่อื่นไม่มี 

ฉันว่าความแตกต่างหลัก ๆ ก็คือ หอภาพยนตร์ส่วนใหญ่ในยุโรป ผู้คน 

ที่ทำางานที่นั่นเป็นนักดูหนัง พวกเขาดูหนังเยอะมาก ๆ  แต่ที่นี่ไม่เหมือนกัน แต่ 

มันไม่ใช่ปัญหาหรอก เป็นแค่ความแตกต่าง

ในความคิดของคุณ ถ้าใครสักคนอยากจะเป็นนักอนุรักษ์ภาพยนตร์ 
จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

ต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เป็นเรื่องแรก เพราะว่าถ้าคุณไม่รู ้

ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ คุณก็จะไม่สามารถลึกซึ้งกับฟิล์มภาพยนตร์ได้เลย   

ต้องดูหนังเงียบให้มาก ๆ จากนั้นก็หนังเสียง ดูหนังจากทุก ๆ ประเทศ มาก 

เท่าที่จะมากได้ แล้วก็ต้องรู้จักวัสดุที่มาทำาเป็นฟิล์ม รู้ความแตกต่างของฟิล์ม 

แต่ละชนิด ต้องรู้ว่าฟิล์มไม่ได้แค่ฉายตามโรงหนังใหญ่ ๆ เท่านั้น รวมทั้งต้องรู้ 

ประวัติศาสตร์ของหอภาพยนตร์ด้วย เพราะคุณจะเรียนรู้ได้จากข้อผิดพลาด

ของที่อ่ืน ๆ ตอนนี้ ฉันคิดว่าต้องศึกษาเรื่องดิจิทัลให้มากอีกด้วย เพราะใน 

อนาคตทุกอยา่งจะเปน็ดิจทิลั ดจิทิัลทำาให้คนเข้าใจว่า ทกุอย่างเป็นสิง่ทีเ่ข้าถงึ 

ได้ง่าย เพราะบางอย่างกจ็ะทำาอย่างมักง่าย ต้องระมดัระวังและทำาความเข้าใจ 

ให้ดีว่าจะนำาเสนออย่างไร อย่างเช่น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันไปงานสัมมนาเรื่องฟิล์ม 

สี ซึ่งมีนักวิชาการ อาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัย ซึ่ง 

เขาพูดถึงแต่ตัวอย่างที่มีใน YouTube พวกเขาไม่ได้ไปค้นคว้าที่หอภาพยนตร์  

แล้วกท็ำาราวกบัว่าสิง่ทีไ่ม่มีอยูใ่น YouTube เป็นส่ิงทีไ่ม่มีอยูจ่ริง และน่ีคอืการ 

แสดงความไม่รู้ และคุณภาพของ YouTube มันก็แย่มาก 

เวลาที่คุณบูรณะฟิล์มด้วยระบบดิจิทัล คุณเลือกยังไง ระหว่างคงต�าหนิ
บางอย่างเอาไว้ หรือท�าให้ภาพสะอาดสะอ้านเหมือนใหม่

ถ้าคุณทำามันมากไป คุณจะสูญเสียคุณภาพของฟิล์มม้วนนั้น เพราะเรา 

ต้องการที่จะถ่ายทอดประวัติศาสตร์ของฟิล์มม้วนนั้นด้วย ถ้าทำามาก มันจะ 

เหมือนฟิล์มใหม่ แต่ฟิล์มบางเรื่องผลิตมาเป็นร้อยปีแล้ว ไม่ใช่ฟิล์มใหม่ ไม่ 

จำาเป็นต้องทำาให้มันดูใหม่ ฉันไม่ต้องการให้ A Trip to the Moon ๓ ดูเหมือน 

Star Wars ฉันไม่คิดว่ามันดี มันผิดจริยธรรมของการบูรณะ เรามักจะต้อง 

ตัดสินใจอยู่เสมอ แต่มันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แล้วแต่กรณีไป (หัวเราะ) 

ยกตัวอย่างเช่นปีน้ี ทีท่ำางานฉนัต้องบรูณะหนงัเงยีบ ๒ เรือ่ง เป็นไนเตรต  

๓๕ มม. เราส่งไปสแกนเป็นไฟล์ 2K พอสแกนกลับมา ฉันเห็นว่าภาพมันมืด 

เกินไป มีรอยขีดข่วนด้วย 

ฉนัจึงโทรหาคนท่ีสแกน เขา 

บอกว่า ฉันพูดถูก มันออก 

มาแย่มาก เขาจะทำาให้ใหม่

ฟรี ๆ โดยเขาเปลี่ยนไป 

ใช้เครื่องสแกนอีกเครื่อง

หนึ่ง ปรากฏว่าภาพออก

มาสวยมาก ไม่มีรอยขีด

ข่วน ฉันไม่ต้องมาบูรณะใหม่อีก สามารถฉายแบบนี้ได้เลย และทุก ๆ  

คนก็คิดว่ามันดูดีมาก เพราะฉะนั้น การสแกนเป็นเรื่องที่สำาคัญมาก ถ้าคุณรู ้

วิธีการใช้เครื่องสแกนของคุณอย่างถูกต้อง เราอาจจะไม่ต้องบูรณะอะไรมาก 

มายเลย 

ปัญหาอะไรที่คุณพบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์
ในปัจจุบัน

(นิ่งคิดนาน) อาจเป็นเรื่องที่คนคิดว่าดิจิทัลนั้นสะอาด สะดวก และถูก  

แต่จริง ๆ  มันไม่ได้สะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริง เพราะมันใช้พลังงานมาก คอม- 

พิวเตอร์ทุก ๆ เครื่องนั้นเต็มไปด้วยโลหะที่หายากจากประเทศที่มีสงคราม 

กลางเมอืง และก่อให้เกดิขยะมากมาย ทำาให้โลกมมีลพษิ แล้วยงัต้องใช้กระแส 

ไฟฟ้าจำานวนมากอีกด้วย คนไม่ได้คิดถึงปัญหาที่มาพร้อมกับเรื่องนี้ 

อกีเรือ่งคือ อย่างในสวติเซอร์แลนด์ รฐัจะให้เงนิสนบัสนนุมาบรูณะฟิล์ม  

แต่ให้แค่บางเรื่องที่สำาคัญ ทำาให้เราต้องเลือก ทำาให้เราอนุรักษ์ทุกอย่างไม่ได้   

และมันกำาลังกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ  ในท้ายที่สุดเรากลับอนุรักษ์ได้น้อย 

ลงเรื่อย ๆ 

อีกเรื่องก็คือ บางคนอาจไม่ได้คิดถึงว่าต้องฉาย A Trip to the Moon 

พร้อมกับคำาอธิบาย ยิ่งอธิบายให้คนฟังมากเท่าไหร่ คนก็จะรักหนังที่เราฉาย 

มากขึ้นเท่านั้น ที่ผู้คนไม่ชอบหนังเก่า ก็เพราะว่าพวกเขาไม่รู้เรื่องราวมากพอ  

ดังนั้น งานของเราคือการอธิบายให้มากขึ้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น หนังบ้าน คุณ 

ต้องรู้เกี่ยวกับประวัติของครอบครัว คุณต้องสามารถเล่าเร่ืองของคนใน 

ครอบครัวได้ ว่าทำาไมพวกเขาถ่ายหนัง ไม่งั้นหนังก็จะไม่น่าสนใจ ถ้าคุณ 

สามารถเล่าเรื่องพวกนี้ได้ คนดูจะชอบหนังมากขึ้น 

คนยุโรปส่วนใหญ่คิดอย่างไรเก่ียวกับการอนุรักษ์ภาพยนตร์

ฉนัคิดว่าคนท่ัวไปท่ีสวติฯ กไ็ม่ได้สนใจนะ พวกเขาจะสนใจกต่็อเมือ่เห็น 

ว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ (หัวเราะ) แล้วก็อาจจะไม่ค่อยชอบใจนัก แต่ในฝรั่งเศส 

จะต่างออกไป พวกเขามักจะภาคภูมิใจอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ภาพยนตร ์

ของตนเองเสมอ ดังนั้นจึงใส่ใจมากกว่าที่อื่น ๆ

ปัญหาหลักของหอภาพยนตร์ทั่วโลกในตอนนี้คืออะไร

อืม... มันยากถ้าจะให้พูดถึงทั่ว ๆ  ไป ฉันคิดว่าพวกเขาต่างมีปัญหาเรื่อง 

เงิน บางที่พวกเขาใช้เงินไปกับเครื่องฉายภาพยนตร์ แต่ไม่มีเงินในการอนุรักษ์  

การจัดสรรงบประมาณอาจเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุด (หัวเราะ) เร่ืองของการ 

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำาหรับหอภาพยนตร์ทุกแห่งจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล 

นั่นก็เป็นปัญหาหลักมาก ๆ  สำาหรับดิจิทัล คุณต้องการความรู้ใหม่ ๆ มีหลาย 

อย่างที่แตกต่าง และหอภาพยนตร์หลายแห่งยังไม่ได้เรียนรู้มากเพียงพอ พวก 

เขาตามไม่ทนั ในขณะทีเ่ทคโนโลยเีปลีย่นไปเรว็มาก ดงันัน้ ปัญหาหลกัคอืการ 

เปลี่ยนแปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล พวกเขาอาจจะยังไม่พร้อม

 

(๑) ผู้กำากบัภาพยนตร์ชาวฝรัง่เศส  (๒) ชลดิา เอือ้บำารงุจติ รองผูอ้ำานวยการหอภาพยนตร์  
(๓) หนังเงียบฝรั่งเศส ปี ค.ศ. ๑๙๐๒

๑๑
บริจิตต์เมื่อครั้งมาเป็นอาสาสมัครที่หอภาพยนตร์เป็นเวลา ๒ เดือน ใน พ.ศ. ๒๕๔๘



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๖๒ ปีที่หายไป

หนังไทยเรื่องแรกที่ได้รับรางวัล

ระดับนานาชาติ
สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

สำาหรับผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย คงจะคุ้นชื่อ

ภาพยนตร์เรือ่ง สนัต-ิวณีา เป็นอย่างด ีเนือ่งจากเป็นภาพยนตร์ไทยเรือ่งยาว 

เร่ืองแรกที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จากงานภาพยนตร์นานาชาติแห่ง 

เอเชียอาคเนย์ ที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ง สันติ-วีณา ได้รับรางวัล 

ถ่ายภาพยอดเยี่ยม (รัตน์ เปสตันยี) กำากับศิลป์ยอดเยี่ยม (อุไร ศิริสมบัติ)  

และรางวัลพิเศษจากสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งอเมริกาในฐานะที่เป็น 

ภาพยนตร์ที่แสดงวัฒนธรรมของเอเชียได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ สันติ–วีณา  

ยังเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ถ่ายทำาด้วยฟิล์มสีขนาด ๓๕ มม. 

เป็นทีน่่าเสยีดาย ฟิล์มภาพยนตร์ของสนัต-ิวณีาได้หายสาบสญูไป และ 

คนไทยไม่เคยได้มีโอกาสชมภาพยนตร์ระดับตำานานเรื่องนี้ จากข้อมูลหอ 

ภาพยนตร์ พบว่ามีการซื้อขายก๊อปปี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ให้กับสหภาพโซเวียต 

และสาธาณรัฐประชาชนจนี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา หอภาพยนตร์ได้พยายาม 

ตดิตามฟิล์มภาพยนตร์เรือ่งนี ้โดยผ่านทางนกัวชิาการภาพยนตร์ชาวจนีและ 

รัสเซียที่เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์รู้จัก แต่ยังไม่เคยได้ข่าวคราวอย่างชัดเจน

สิ่งจุดประกายการค้นหา 

ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หอภาพยนตร์ได้รับอีเมลจาก คุณ 

อลงกต ด้วงใหม่ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ เจ้าของนามปากกา กัลปพฤกษ์ ซึ่ง 

ขณะนัน้กำาลงัศกึษาปริญญาเอกทีป่ระเทศสหราชอาณาจกัร ด้วยความอยาก 

ชมภาพยนตร์ไทย จึงเดินทางไปใช้บริการที่ห้องสมุดสถาบันภาพยนตร์ 

อังกฤษ (British Film Institute) และส่งต่ออีเมลที่ติดต่อกับ Jez Stewart  

เจ้าหน้าที่ของฝ่ายภัณฑารักษ์ Non–Fiction Curatorial ซึ่งมีรายช่ือ 

ภาพยนตร์ไทยทีส่ถาบนัภาพยนตร์องักฤษมใีห้บรกิาร ในรายชือ่ดังกล่าวมชีือ่ 

ภาพยนตร์สันติ–วีณาอยู่ด้วย โดย Jez ได้เขียนในอีเมลว่า ในข้อมูลสถาบัน 

ภาพยนตร์อังกฤษมีฟิล์มเสียง และภาพเพียงบางส่วนของภาพยนตร์สันติ–

วีณา 

เบาะแสแรกนี้ ทำาให้หอภาพยนตร์เขียนอีเมลถึง Jez ในวันที่ ๒๔ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อสอบถามถึงรายละเอียดของฟิล์มเสียงและความ

เป็นไปได้ที่จะขอสำาเนาฟิล์มดังกล่าว ซึ่งก็ได้รับคำาตอบว่าเป็นฟิล์มต้นฉบับ

เสียงขนาด ๓๕ มม. (Sound Negative) จำานวน ๑๕ ม้วน และมีภาพ 

๑๒



ถึงภาพยนตร์เรื่อง สันติ–วีณา ด้วย

เป็นเร่ืองบังเอิญท่ีในเดือนสิงหาคมปี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ หอภาพยนตร์จัดงานเทศกาลภาพยนตร์เงียบขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งใน 

เทศกาล มีการจดัฉายภาพยนตร์เงยีบของจนีเร่ือง Little Toy ซึง่หอภาพยนตร์ต้อง 

ขอภาพยนตร์เรือ่งนีจ้ากหอภาพยนตร์จนี หอภาพยนตร์จงึได้ตดิต่อกบัหอภาพยนตร์

จีนเรื่องฟิล์มสำาเนาสันติ–วีณา จากการสอบถามก็พบว่า หอภาพยนตร์จีนมีฟิล์ม

สำาเนาสันติ-วีณาอยู่จริง 

ในวนัที ่๙ ธนัวาคม ๒๕๕๗ ทางหอภาพยนตร์จนีกไ็ด้ส่งภาพตวัอย่างประมาณ 

ครึ่งนาทีของสันติ–วีณามาให้ จากตัวอย่างภาพยนตร์พบว่าฟิล์มสำาเนาที่อยู่ที่หอ 

ภาพยนตร์จนีมสีทีีซ่ดี มร่ีองรอยขีดข่วน และมคีำาบรรยายภาษาจนีฝังอยูใ่นเนือ้ฟิล์ม  

ซึง่การมคีำาบรรยายฝังอยูใ่นเนือ้ฟิล์มจะเป็นอุปสรรคในการทำาการบรูณะมาก เพราะ

จะต้องมีการลบคำาบรรยายออกจากภาพทีละเฟรม

ในขณะนัน้ หอภาพยนตร์จงึสรปุความเป็นไปได้สำาหรบัการบรูณะภาพยนตร์ 

เรื่อง สันติ-วีณา โดยการใช้เสียงจากฟิล์มต้นฉบับที่สถาบันภาพยนตร์อังกฤษ และ 

ใช้ภาพจากฟิล์มสำาเนาท่ี Gosfilmofond โดยก่อนจะเริม่กระบวนการบรูณะทัง้หมด  

หอภาพยนตร์จะต้องส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจเช็คสภาพฟิล์มทั้ง ๒ แห่งอย่างละเอียด  

หอภาพยนตร์จึงติดต่อทางสถาบันภาพยนตร์อังกฤษเพ่ือให้ Ariane Baudat ผู ้

เชีย่วชาญด้านฟิล์มภาพยนตร์ เป็นตวัแทนของหอภาพยนตร์ เข้าไปตรวจสภาพฟิล์ม 

ต้นฉบับที่สถาบันภาพยนตร์อังกฤษ 

ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ของสถาบันภาพยนตร์อังกฤษได้ส่ง

รายชื่อของสันติ–วีณาทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูล พร้อมหมายเลขเรียกของแต่ละ

รายการ เพ่ือขอให้หอภาพยนตร์ยืนยันว่าผู้เชี่ยวชาญจากหอภาพยนตร์จะเข้าไป

ตรวจสอบรายการใดบ้าง อันได้แก่

- C-148730 35mm nitrate sound neg (450ft) (ฟิล์มเสียง ๔๕๐ ฟุต)

- C-148732 35mm nitrate sound neg (11550ft) (ฟิล์มเสยีง ๑๑,๕๕๐ ฟตุ)

- C-148733 35mm nitrate sound original neg (11450ft) (ฟิล์มต้นฉบับเสียง 

๑๑,๔๕๐ ฟุต)

- C-148735 35mm safety mute colour neg (850ft) (ฟิล์มภาพ ๘๕๐ ฟุต)

จากหมายเลขเรียก จะเหน็ว่ามหีมายเลขเรียงลำาดบักนัแต่ขาดหมายเลขบาง

ชุดไป และเมื่อเข้าไปในระบบสืบค้นของสถาบันภาพยนตร์อังกฤษ ซึ่งรองรับการ

สืบค้นโดยการใช้หมายเลขเรียก จึงพบว่า หมายเลข C-148734 มีชื่อบันทึกในฐาน

ข้อมูลว่า Santi-Vina (ในขณะที่ชื่อของหมายเลขเรียกอื่น เขียนว่า Santi-Veena) 

และในรายละเอียดระบุว่าเป็นฟิล์มต้นฉบับภาพ (Original Colour Negative) แต่

มีสถานะเป็น “pending” หรือ กำาลังอยู่ระหว่างดำาเนินการตรวจสอบ

หอภาพยนตร์จึงแจ้งความประสงค์และหมายเลขเรียกของรายการทั้งหมด

รวมท้ังหมายเลข C-148734 ให้ทางสถาบันภาพยนตร์อังกฤษ และนัดหมายให้ 

Ariane เข้าไปตรวจสอบ ในวันที่ ๑๒–๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การค้นหาฟิล์มภาพของ สันติ–วีณา สิ้นสุดลงเมื่อวันท่ี ๑๔ มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ทางหอภาพยนตร์ได้รับอีเมลยืนยันจาก Ariane ว่า เธอกำาลังตรวจ

เบือ้งหลังและไตเต้ิลภาพยนตร์ จำานวน ๑ ม้วน โดยเมือ่สอบถามว่าทางสถาบนั 

ภาพยนตร์อังกฤษได้ฟิล์มชุดดังกล่าวมาอย่างไร ก็ได้คำาตอบว่าได้รับมาเมื่อปี  

พ.ศ. ๒๕๑๘ จากการที่แล็บแรงค์ฟิล์ม (Rank Film Laboratories) ได้ย้าย 

ฟิล์มภาพยนตร์ไนเตรททั้งหมดมาไว้ที่สถาบันภาพยนตร์อังกฤษ แต่ทั้งนี้ ทาง  

Jez ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าฟิล์มต้นฉบบัภาพอยูท่ี่ใด เพราะไม่ได้มีการบันทกึไว้ 

การค้นพบฟิล์มต้นฉบับเสียงเป็นความหวังให้หอภาพยนตร์ตามหา 

ฟิล์มภาพของภาพยนตร์เรื่อง สันติ–วีณา อย่างจริงจัง

ฟิล์มภาพอยู่ที่ใด

ในช่วงต้นเดอืนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ผู้เขยีนเดินทางไปร่วมงานเทศกาล 

ภาพยนตร์เงียบที่เมืองพอร์ดิโนเน (Pordenone Silent Film Festival) ที่นี่  

Brigitte Paulowitz นักอนุรักษ์ภาพยนตร์จากสวิตเซอร์แลนด์ ได้แนะนำา 

ผู้เขียนให้รู้จักกับ Peter Bergov นักประวัติศาสตร์ภาพยนตร์รัสเซีย จาก  

Gosfilmofond ซ่ึงเป็นหอภาพยนตร์แห่งชาติของรัสเซีย และมีหน้าที่เก็บ 

ภาพยนตร์ทกุเรือ่งทีเ่ข้าฉายในรสัเซยี โดย Peter เป็นผู้แนะนำาให้ผู้เขยีนตดิต่อ 

กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความสัมพันธ์ต่างประเทศเพื่อสอบถามถึงฟิล์มสำาเนาสันติ–

วีณา

ในวนัที ่๑๗ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ หอภาพยนตร์จึงได้รบัอเีมลจาก Yulia  

Belova เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งในฝ่ายความสัมพันธ์ต่างประเทศ ยืนยันว่ามีฟิล์ม 

สำาเนาภาพยนตร์เรื่อง สันติ–วีณา เก็บอยู่ที่ Gosfilmofond จริง ๆ 

หลังจากการติดต่อสอบถามรายละเอียด หอภาพยนตร์ก็ได้ข้อมูลว่า 

ฟิล์มสำาเนาสันติ–วีณา อยู่ในสภาพที่สีบางสีขาดหาย และจะมีรอยขีดข่วนใน 

ฟิล์ม รูหนามเตยยังอยู่ในสภาพดี และฟิล์มหดประมาณร้อยละ ๐.๔ ซึ่งทำาให้ 

ฟิล์มสำาเนานี้สามารถเข้าเครื่องสแกนฟิล์ม (Film scanner) ได้ 

ข้อกังวลหนึ่งของหอภาพยนตร์ในขณะนั้นคือ ภาพยนตร์ สันติ–วีณา มี 

การสร้าง ๒ ครั้ง นอกจากฉบับปี ๒๔๙๗ แล้ว ยังมีฉบับปี ๒๕๑๙ ซึ่งกำากับโดย  

สันต์ เปสตันยี บุตรชายของรัตน์ เปสตันยี อีกด้วย แต่ข้อกังวลดังกล่าวก็หมด 

ไป เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทาง Gosfilmofond ได้ส่งตัวอย่าง 

ภาพจากฟิล์มสำาเนาสันติ–วีณา ซึ่งจากภาพที่เห็น เป็นหลักฐานว่าฟิล์มสำาเนา 

สันติ–วีณา เป็นฉบับปี ๒๔๙๗ แต่ขณะเดียวกันก็เห็นว่าภาพออกเป็นสีม่วง

ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าฟิล์มสำาเนามีปัญหาเรื่องความเสื่อมของสีอย่างชัดเจน

ในช่วงนี ้หอภาพยนตร์ได้ปรกึษาความเป็นไปได้ในทางเทคนคิทีจ่ะบรูณะ 

ภาพยนตร์เร่ือง สนัต–ิวณีา กับทาง Gosfilmofond และ Brigitte อย่างละเอียด 

แต่แล้ววันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ โดม สุขวงศ์ ผู้อำานวยการหอ 

ภาพยนตร์ และ ชลดิา เอือ้บำารงุจิต รองผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ ได้รบัอีเมล 

จาก Sha Yang ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านภาพยนตร์ชาวจีนที่เคยมาศึกษาหา 

ข้อมลูทีห่อภาพยนตร์ และทางหอภาพยนตร์ได้ขอร้องให้ช่วยลองหาฟิล์มสำาเนา 

ภาพยนตร์เรื่อง สันติ–วีณา ที่ประเทศจีน ในอีเมลดังกล่าว Sha Yang ได้เล่า

ว่า เขาได้ขอให้ Xu Hui รองบรรณาธิการวารสารภาพยนตร์ฉบบัหนึง่ ซึง่รูจ้กัมกั 

คุ้นกับหอภาพยนตร์จีน ช่วยค้นหาฟิล์มสันติ-วีณา แล้วพบว่าที่หอภาพยนตร์

จนีมฟิีล์มสำาเนาภาพยนตร์เรือ่ง สันต-ิวีณา อยูห่นึง่ชดุ พร้อมท้ังในอเีมลฉบบันัน้  

Sha Yang ยังได้ส่งภาพนิตยสารภาพยนตร์ของจีน ๒ ฉบับ ที่เขียนคำาวิจารณ์ 

บรรยายภาพ จากซ้ายไปขวา : ภาพจากฟิล์มสำาเนาสันติ - วีณา ที่ Gosfilmofond, ภาพ

จากฟิล์มสำาเนาสนัต-ิวณีา ทีห่อภาพยนตร์จนี, บทวจิารณ์สนัต ิ- วณีา ในนติยสารภาพยนตร์

จีน
๑๓



ที่จะทำาการบูรณะสันติ–วีณาด้วยระบบดิจิทัล ในความละเอียดระดับ 4K ซึ่ง

เป็นระดับความละเอยีดสงูสดุในเทคโนโลยสีำาหรบัการบรูณะรองรบั โดยระยะ

สัญญาทั้งสิ้น ๒๗๐ วัน เพื่อให้ได้ผลงานที่ประณีตมากที่สุด

กระบวนการบรูณะเร่ิมต้นจากการขนส่งฟิล์มต้นฉบบัสนัต–ิวณีาทัง้หมด 

จากสถาบนัภาพยนตร์องักฤษ ไปที ่L’Immagine Ritrovata ทีอ่ติาล ีเนือ่งจาก

ฟิล์มต้นฉบับเสียงซึ่งมีฐานฟิล์มเป็นไนเตรทต้องขนส่งแยกต่างหาก และใส่ 

ในบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันความร้อนเป็นพิเศษ การขนส่งจะต้องทำาโดยบริษัทที่ 

ได้รับอนุญาตให้ขนส่งวัตถุอันตรายได้เท่านั้น

ขั้นตอนของการบูรณะ จะประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การตรวจสภาพ ซ่อม และทำาความสะอาด ฟิล์มต้นฉบับภาพและ

เสียงอย่างละเอียด 

๒. การบูรณะภาพด้วยระบบดิจิทัล จะเริ่มจากการนำาฟิล์มต้นฉบับภาพ

เข้าเครื่องสแกนฟิล์ม เพื่อให้ได้ไฟล์ภาพ และใช้โปรแกรมในการแก้ไข ลบรอย 

และแก้ไขสี

๓. การบูรณะเสียงด้วยระบบดิจิทัล จะเหมือนกับการบูรณะภาพ แต่จะ

ได้ไฟล์เสียง ซึ่งฟิล์มต้นฉบับเสียงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ จึงไม่ต้องแก้ไข

อะไร 

ปัญหาของการบูรณะ

ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ Davide Pozzi ผู้จัดการ L’Immagine  

Ritrovata ได้นำาภาพยนตร์ สันติ–วีณา ร่างแรก มาฉายที่โรงภาพยนตร์ศรี- 

ศาลายา หอภาพยนตร์ ซ่ึงบุคลากรของหอภาพยนตร์เข้าร่วมชมจำานวนหนึ่ง  

จากการชมร่างแรก ทางหอภาพยนตร์ได้รวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อใช้เป็น 

ข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขในการบูรณะสันติ–วีณาให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น 

ปัญหาที่พบชัดเจนท่ีสุดในร่างแรกคือ ในภาพยนตร์เร่ืองสันติ–วีณา มี 

ฉากตอนกลางคืนหลายฉาก ซ่ึงทางหอภาพยนตร์เข้าใจว่าในยุคสมัยนั้น การ 

ถ่ายทำาตอนกลางคืนจะนิยมใช้วิธีการถ่ายทำาที่เรียกว่า “Day for Night” หรือ 

ถ่ายกลางวันให้เป็นกลางคืน ทีมภาพยนตร์จะถ่ายฉากดังกล่าวโดยใช้รูรับแสง 

ที่เล็กกว่าปกติ ทำาให้ภาพที่ได้จะดูมืดลง ซ่ึงทาง L’Immagine Ritrovata 

ไม่ได้คำานึงถึงวิธีการถ่ายแบบนี้ จึงแก้สีและแสงให้สว่างข้ึน ทำาให้ภาพช่วง 

กลางคืนในภาพยนตร์สว่างกว่าที่ควรจะเป็น 

สิ่งที่จะยืนยันข้อสันนิษฐานเรื่องวิธีการถ่ายทำาแบบนี้ได้ดีที่สุดคือ การ 

กลับไปติดต่อขอดีวีดีจากฟิล์มสำาเนาที่เก็บที่หอภาพยนตร์จีน เพื่อนำามาใช้ 

เป็นตัวอ้างอิงความสว่างในการบูรณะ ซึ่งทางหอภาพยนตร์จีนก็ได้ส่งดีวีดี 

ภาพยนตร์มาที่หอภาพยนตร์ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และก็เป็น 

อย่างที่หอภาพยนตร์สันนิษฐานไว้เรื่องแสงสว่างในฉากกลางคืน ทางหอ 

๑๔

ฟิล์มต้นฉบับภาพยนตร์สันติ–วีณาอยู่ และได ้

เล่าว่าเกิดเหตุการณ์การเข้าใจผิด อันเกิดจาก 

การสะกดชื่อที่แตกต่างกันและเวลาที่เหลือน้อย  

ทำาให้เธอต้องกลบัไปทีค่ลงัเกบ็ฟิล์มของสถาบนัภาพยนตร์ 

องักฤษใหม่ในวนัที ่๑๔ มกราคม เพือ่จะเชค็รายการน้ีโดยเฉพาะ

ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ Ariane ก็ได้ส่งราย 

ละเอียดของฟิล์มแต่ละรายการที่เธอได้ตรวจสอบอย่างละเอียด 

โดยฟิล์มต้นฉบับภาพที่หอภาพยนตร์ตามหา มีทั้งหมด ๑๕ ม้วน  

ความยาว ๑๒,๗๐๐ ฟุต โดยฐานฟิล์มเป็นไตรอซิเตท* เป็นฟิล์ม 

สีของบริษัท Eastman ที่ผลิตในปี ๒๔๙๖ มีไตเติ้ลเป็นภาษา

อังกฤษ ในส่วนต้นและท้ายฟิล์มจะมีตัวหนังสือคันจิญี่ปุ่น ซึ่งจะ

บอกชื่อเรื่อง ลำาดับของม้วนฟิล์ม การมีตัวหนังสือญี่ปุ่น 

ทำาให้ยืนยันข้อมูลว่า คุณรัตน์ได้ทำาโพสต์โปรดักชั่น 

ภาพยนตร์เรื่อง สันติ–วีณา ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ทันส่งเข้า

ประกวดงานภาพยนตร์นานาชาติแห่งเอเชียอาคเนย์

ส่วนสภาพของฟิล์มนั้น เริ่มมีเชื้อรา ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ตามขอบฟิล์ม แต ่

ก็มีบางส่วนอยู่ในภาพ และลามไปถึงชั้นของฟิล์ม สีของฟิล์มเริ่มซีดจางฟิล์มหด 

ค่อนข้างตำ่าประมาณ ร้อยละ ๐.๕–๐.๗ มีรูหนามเตยที่ฉีกขาดเพียงเล็กน้อย ส่วน

ที่ต่อฟิล์มก็มีการขาดจากกันบ้าง 

ส่วนฟิล์มต้นฉบับเสียงหมายเลข C-148733 มีทั้งหมด ๑๕ ม้วน ความยาว  

๑๑,๔๕๐ ฟุต ฐานฟิล์มเป็นไนเตรท เป็นฟิล์มของ Fuji ผลิตเมื่อเดือนมกราคม–

มีนาคม ปี ๒๔๙๗ ฟิล์มยังอยู่ในสภาพดี ไม่มีการเสียหายทางเคมีใด ๆ 

โดยภาพรวมแล้ว ถือว่าฟิล์ม

ต้นฉบับภาพและเสียงอยู่ในสภาพ 

ที่ดีพอที่จะทำาการบูรณะได ้ หอ

ภาพยนตร์จึงเริม่กระบวนการบรูณะ

โดยใช้ฟิล์มต้นฉบับภาพและเสียงที่

เก็บไว้ท่ีสถาบันภาพยนตร์อังกฤษ

เป็นตัวหลักในการบูรณะ

การบูรณะภาพยนตร์

หอภาพยนตร์ตัดสินใจจ้างบริษัท L’Immagine Ritrovata ที่อิตาลีซึ่งเป็น 

บริษัทท่ีต้ังข้ึนมาเพื่อรับทำาการบูรณะภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัลโดยเฉพาะ ม ี

ผลงานบูรณะภาพยนตร์เรื่องสำาคัญ ๆ ระดับโลก และเป็นที่ยอมรับมากมายตั้งแต่ 

ปี ๒๕๕๐ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ของพี่น้องลูมิแอร์, ภาพยนตร์ผลงานของ ชาลี 

แชปลิน, ภาพยนตร์ผลงานของ Jacque Tati, The Apu Trilogy ประเทศอินเดีย,  

Rome Open City ประเทศอิตาลี รวมไปถึงภาพยนตร์จากประเทศอาเซียนอย่าง 

After the Curfew จากประเทศอนิโดนเีซีย และ Manila, In the Claws of Light 

จากประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น  

ในวนัที ่๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นวันลงนามในสัญญาการจ้างบรูณะภาพยนตร์

สนัต–ิวณีา ระหว่างหอภาพยนตร์ กบั L’Immagine Ritrovata หอภาพยนตร์เลอืก

* หอภาพยนตร์สันนิษฐานว่า การที่ฐานฟิล์มต่างกันเกิดจากเมื่อมีการขนย้ายฟิล์มจากแล็บ 

แรงค์ฟิล์ม ท�าให้ต้องแยกกนัเกบ็ และเนือ่งจากฟิล์มในคลงัของสถาบันภาพยนตร์องักฤษมเีป็น 

จ�านวนมาก ฟิล์มภาพยนตร์ที่ไม่ได้ผลิตหรือเกี่ยวข้องกับประเทศสหราชอาณาจักรจึงถูกเก็บ 

ไว้ โดยไม่ได้น�ามาตรวจสอบข้อมูลอย่างชัดเจน 

ภาพจากฟิล์มที่ได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว ภาพบางฉากที่หายไป



หอภาพยนตร์มีโครงการที่จะน�า สันติ-วีณา ออกฉายให้ชาวไทยได้

ชมเป็นเรื่องปฐมทัศน์ ของ มหกรรม ๗ ภาพยนตร์ที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงเคยเสด็จฯ ทอดพระเนตรที่โรงภาพยนตร์ เพื่อเป็นหน่ึง

ในกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรม ในการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราชสมบัติ ๗๐ ปี โดยพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรภาพยนตร์ 

สันติ-วีณา ท่ีโรงภาพยนตร์เอ็มไพร์ เชิงสะพานพุทธ เมื่อวันที่ ๓๐ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ส่วนก�าหนดการและรายละเอียด หอภาพยนตร์

จะน�ามารายงานต่อไป 

ภาพยนตร์จึงส่งต่อภาพยนตร์สันติ–วีณา จากหอภาพยนตร์จีน ให้แก่ทาง 

L’Immagine Ritrovata ต่อไป

ในวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทาง L’Immagine Ritrovata ได้ส่ง 

ร่างแก้ไขของสันติ–วีณามาให้หอภาพยนตร์อีก ซึ่งก็ยังคงมีปัญหาเรื่องความ 

สว่างในฉากท่ีใช้วิธีถ่ายทำา Day for Night เพราะทาง L’Immagine 

Ritrovata  ปรับความสว่างให้มืดเกินไป หอภาพยนตร์จึงขอให้ทาง L’Im- 

magine Ritrovata ยึดความสว่างของท้องฟ้าในระดับเดียวกับสันติ–วีณา 

ฉบับจากหอภาพยนตร์จีน 

อีกปัญหาหนึ่งที่ทางหอภาพยนตร์ได้แจ้งให้ทาง L’Immagine Ritro- 

vata ทราบ แต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้คือ สีของภาพในช่วงแรก ๆ ของหนัง  

สีนำ้าเงินจะเป็นสีเขียว ซึ่งทาง L’Immagine Ritrovata แจ้งว่า หากแก้ไขสี 

จุดใดจุดหน่ึงก็จะกระทบกับสีของภาพทั้งเฟรม ซึ่งหลักในการแก้ไขสีจะยึดที ่

สีผิวตัวละครเป็นหลัก หอภาพยนตร์สันนิษฐานว่าปัญหาน่าจะเกิดจากฟิล์ม 

ต้นฉบบั เพราะในภาพยนตร์สนัติ–วีณาท่ีได้จากหอภาพยนตร์จีนก็มีปัญหาเรือ่ง 

สีในลักษณะคล้ายคลึงกัน  

บางฉากที่หายไป 

การได้ภาพยนตร์สนัต–ิวีณาจากหอภาพยนตร์จีน ทำาให้เหน็ว่ามี ๒ ฉาก 

ที่หายไปจากฟิล์มต้นฉบับภาพและเสียง แต่ปรากฏอยู่ที่ฟิล์มสำาเนาของ 

หอภาพยนตร์จีน และจากการตรวจสอบรายงานการตรวจฟิล์มที่สถาบัน 

อังกฤษ จึงพบว่า ในฟิล์มภาพรายการเลขที ่C-148735 มภีาพทีน่่าจะเป็นภาพ 

ที่หายไปจากฟิล์มต้นฉบับ ทางหอภาพยนตร์จึงแจ้งให้ทาง L’Immagine  

Ritrovata ทราบ

ทาง L’Immagine Ritrovata จึงได้ส่งไฟล์ภาพที่ได้จากฟิล์มภาพเลข 

ที่ C-148735 ซึ่งปรากฏว่า นอกจากฉากที่หายไปดังกล่าวแล้ว ยังมีฉากที่ 

ไม่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ฉบับที่อยู่หอภาพยนตร์จีน แต่ปรากฏอยู่ในบท 

ภาพยนตร์ฉบับท่ีใช้ในการถ่ายทำา ที่หอภาพยนตร์ได้อนุรักษ์ไว้จากการได้รับ 

บริจาคจากครอบครัวคุณรัตน์ เปสตันยี และยังมีไตเติ้ลภาพยนตร์สันติ–วีณา 

ภาษาไทย และประกาศเกียรติคุณภาพยนตร์เร่ืองนี้ รวมไปถึงรูปโล่รางวัลที่ 

ภาพยนตร์สันติ–วีณา ได้รับจากงานภาพยนตร์นานาชาติแห่งเอเชียอาคเนย ์

อีกด้วย นอกจากนี้ ทาง L’Immagine Ritrovata ยังได้ส่งไฟล์จากฟิล์มเสียง 

ในรายการเลขที่ C-148730 ซึ่งเป็นเสียงของฟิล์มภาพม้วนดังกล่าวด้วย     

โดยปกติแล้ว การบูรณะภาพยนตร์มักจะยึดจากฟิล์มต้นฉบับเป็นหลัก 

ในการบูรณะ เพราะถือว่าน่าจะเป็นฉบับที่ออกฉาย แต่เนื่องจากภาพยนตร์ 

ฉบับที่อยู ่หอภาพยนตร์จีนแตกต่างจากต้นฉบับ รวมทั้งหอภาพยนตร์ยัง 

ไม่สามารถหาฟิล์มสำาเนาฉบบัท่ีตรงกับฟิล์มต้นฉบับได้ หอภาพยนตร์จึงตดิต่อ 

ที่  Gosfilmofond เพื่อขอ

สำาเนาดีวดีขีองภาพยนตร์สนัต–ิ

วีณาที่ เ ก็ บที่ นั่ น เ พ่ื อนำ ามา

เปรียบเทียบอีกฉบับหน่ึง จาก

การตรวจสอบภาพยนตร์สนัต–ิ

วีณา ของ Gosfilmofond ก็

ปรากฏว่ามีความเหมือนกับ

ฉบบัทีอ่ยูท่ีห่อภาพยนตร์จนีทกุประการ หอภาพยนตร์จึงเหน็สมควรทีจ่ะใส่ฉากดงั

กล่าวเข้าไปในภาพยนตร์สันติ–วีณาฉบับบูรณะด้วย 

และเนือ่งจากการบรูณะครัง้นี ้หอภาพยนตร์พยายามอ้างองิฟิล์มสำาเนาทีห่อ

ภาพยนตร์หาได้ ซึ่งภาพยนตรส์ันติ–วีณาที่หอภาพยนตร์พบ ล้วนแล้วแต่มีไตเติ้ล

ภาษาอังกฤษทั้งหมดในฉบับบูรณะ หอภาพยนตร์จึงไม่ได้ใส่ไตเติ้ลภาษาไทยและ 

คำาประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ เข้าไปแทนไตเติ้ลภาษาอังกฤษ เพราะยังไม่สามารถ

หาหลักฐานมาอ้างอิงได้ว่า ควรจะใส่อย่างไร และใช้ดนตรีประกอบหรือไม่อย่างไร 

แต่กระนั้น ไฟล์ภาพเหล่านี้ก็จะถูกจัดเก็บอนุรักษ์ไว้ รอคอยวันที่หอภาพยนตร์จะ

พบเจอสำาเนาภาพยนตร์สนัต–ิวณีา ทีใ่ช้ไตเติล้ภาษาไทย เพ่ือสามารถนำากลบัมาใส่

ในภาพยนตร์อีกครั้งด้วยความมั่นใจ

๖๒ ปีท่ีหายไป ก�าลังจะกลับมา

ความสำาเรจ็ในการค้นหาและการบรูณะภาพยนตร์ประวตัศิาสตร์ สนัต–ิวณีา  

เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหน้าท่ีการอนุรักษ์สื่อภาพยนตร์มีความ 

สำาคัญอย่างไร และการอนุรักษ์ไม่ได้มีความหมายแต่เพียงการเก็บรักษาภาพยนตร์ 

เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ การจัดทำา 

ฐานข้อมลูภาพยนตร์ และการพัฒนาเทคโนโลยด้ีานการบรูณะภาพยนตร์ นอกจาก 

น้ี ยังรวมไปถึงการติดต่อเชื่อมสัมพันธ์กับหน่วยงานท่ีทำาการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ 

อื่น ๆ ทั่วโลกอีกด้วย

เป็นเรื่องที่น่าดีใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อภาพยนตร์ สันติ–วีณา ฉบับบูรณะนี้ได้รับ 

เกียรติให้ฉายรอบปฐมทัศน์โลกที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ในสาย Cannes  

Classics ซ่ึงจะเลือกฉายภาพยนตร์เก่าอันทรงคุณค่าจากท่ัวมุมโลก ท่ีได้รับการ 

บูรณะแล้วอย่างดีมาจัดฉาย ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๑–๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   

การนำาสนัต–ิวณีาไปฉายทีเ่ทศกาลภาพยนตร์เมอืงคานส์คร้ังนี ้คงเป็นเสมอืน 

การสืบทอดเจตนารมณ์เมื่อ ๖๒ ปีที่แล้วของบูรพาจารย์ด้านการสร้างภาพยนตร์ 

รุ่นบกุเบกิของไทยอย่าง รัตน์ เปสตนัย ีและ มารุต หรือ ทว ีณ บางช้าง ที่พยายามสร้าง 

ภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติให้ได้ 

หอภาพยนตร์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ทำาหน้าที่สืบทอดเจตนารมณ์นี้จน

สำาเร็จอีกครั้ง 

๑๕



หน่วยกู้หนัง

เร่ิมพากย์หนังตั้งแต่เม่ือไหร่

ชีวิตผมใฝ่ฝันอยากจะพากย์หนังตั้งแต่ยังเรียนหนังสือ ผมเที่ยวดูหนัง 

กลางแปลงกับครูที่สอนหนังสือ คิดว่าเม่ือเรียนจบเม่ือไหร่จะไปเป็นนักพากย ์

หนังให้ได้ และผมก็พยายามไปกับคณะภาพยนตร์ ไปกับเรือไฟ สมัยก่อนผม 

ยังจำาได้ เพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งเอาไอ้เครื่องฉายที่มันเสียมาประกอบใหม่ แล้วใช้ 

มือหมุนหนังมันก็เดินได้ เรื่องหนึ่งก็ม้วนเล็ก ๆ ผมก็พากย์ไปพร้อมกับเรือไฟ 

ตามงานต่าง ๆ จนกระทั่งวันหนึ่งเขามีหนังมาฉายที่โรงหนังศรีอัมพวา ๕ วัน  

คนประกาศเขากลบับ้าน กลับมาไม่ทนั เจ้าของโรงแกมาเรยีกผมไปโฆษณา ผม 

ก็บอกว่าผมไม่เป็น ลื้อไม่ต้องพูดอะไรมาก ล้ือพูดว่า “ขอเชิญซื้อบัตรด ู

ภาพยนตร์ บู๊ ตื่นเต้น โลดโผน รักหวานชื่น” พูดเพียงเท่านี้ หลังจบงาน ๕ วัน  

เขาเอาเงนิมาให้ผม ๔๕ บาท ผมตกใจมาก ไม่เคยเหน็เงนิมากขนาดน้ี ผมกเ็ลย 

มีตังค์เรื่อยมา จากน้ันชีวิตผมเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีบุญ วันนั้นมีหนังฉายท่ีวัด 

จุฬามณี นักพากย์มาจากกรงุเทพฯ มากนิหอยทอด ๒ จาน พอถึงเวลาเขาถ่าย 

ท้อง พากย์ไม่ได้ เฮียหมงจึงมาตามผม บอก “เฮ้ย เอ็งต้องไปพากย์” พอผม 

ขึน้นัง่พากย์เท่านัน้ล่ะ มนัส่ันไปหมด จำาได้ว่าเรือ่ง สิงห์บ่อน�า้มัน Joe Dakota  

(๒๕๐๐) ผมพากย์เป็นครั้งแรกที่เป็นเรื่องยาว ชีวิตผมก็เริ่มเป็นนักพากย์แถว 

อมัพวา แม่กลอง พากย์กลางแปลง จนกระท่ังพากย์ตามอำาเภอ และตามจงัหวดั

ใกล้เคียง

ช่ือ “ดอกรัก” ได้มาอย่างไร

ผมไปเป็นลกูศิษย์ พีจุ๋่มจิม๋ นกัพากย์รุน่ใหญ่ เขาเป็นนกัพากย์ทีม่ชืีอ่เสยีง 

มาก วันหนึ่งพี่จิ๋มพาไปเที่ยวท้องสนามหลวง ดูเขาเล่นว่าว สักครู่หนึ่ง คุณชิด  

บุค๊เกอร์มงคลฟิล์ม แกเหน็พีจ๋ิ่ม  แกก็ทัก “เฮ้ย มานานแล้วเหรอวะ” พ่ีจิม๋เหน็ 

พี่ชิดเศร้าแกก็ถามว่าเป็นอะไร “แหมเสียดายเว้ย รักมาก รถชนตายซะแล้ว” 

“อะไรนะ” “หมาน่ะสิ” “เหรอ” “เออ หมาชื่อ ดอกรัก” พอแกพูดเสร็จแกก็ 

หนัมาถามพีจ่ิม๋ว่า “เฮ้ย นีใ่ครเนีย่” จ๋ิมบอกลูกศิษย์มาหดัพากย์หนงั “แล้วมนั

มีชื่อหรือยัง” “ยังเลย” “งั้นมึงใช้ชื่อ ดอกรัก” นั่นล่ะ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ใช้ชื่อนี้ตลอด

เข้ามาพากย์ในกรุงเทพฯ เม่ือไหร่

พากย์ได้ไม่นานพอมีฝีมือ ผมก็เข้ามากรุงเทพฯ ที่โรงหนังพัฒนากรเขา 

มีการคัดเลือกนักพากย์ แล้วก็หนังที่จะให้พากย์ก็คือ แหกค่ายมฤตยู The  

Great Escape (๒๕๐๖) หนังเพิ่งออกจากโรงหนังเฉลิมเขตร์มาใหม่ ๆ วันที่ 

ไปสมคัร คณุสมพงษ์ วงศ์รกัไทย อาจารย์ผม หัวเราะผมใหญ่ เพราะผมแตง่ตวั 

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์ 

ไปเชยเหลอืเกนิ นัง่รถไฟจากแม่กลอง เปียกฝน

มอมแมม ผมพากย์ชนะ เจ้าของโรงหนังพัฒนากร 

บอกคุณสมพงษ์เอาคนน้ีพากย์ประจำาที่น่ี พี่ 

สมพงษ์บอกอย่าใช้ชือ่ “ดอกรกั” มนัดบู้านนอก แก 

เลยตั้งชื่อ “พรพิรุณ” คือผู้มากับสายฝน ผมพากย์ที ่

โรงหนังพัฒนากร และก็มาพากย์ที่เฉลิมเกียรติ ธนบุรี ผมยังจำาได้ พากย์เรื่อง มนต์

รักเพลงสวรรค์ The Sound of Music (๒๕๐๘) และผมเคยไปพากย์แทนพี ่

เทพอาภร ที่คาเธ่ย์ จากนั้นชีวิตผมก็อยู่ในกรุงเทพฯ ผมมีเพื่อนรักหลายคน รุจิรัตน์  

พากย์อยู่ศรีย่าน พรพจน์ พากย์อยู่มงคลรามา ธงชัย หมอบุรา พากย์อยู่ศรีพรานนก  

และไปดังอยู่นครสวรรค์ เพ่ือนรักของผมเขารักผมมาก เพราะผมเป็นนกัพากย์ทีไ่ม่ 

อดัเทป เพราะถ้าเราอดัเทปแล้วเพ่ือน ๆ หลายคนจะไม่มีงานทำา หลังจากนั้นผมก็ 

กลับมาพากย์ที่แม่กลองอีก แล้วก็หยุดไปทำางานอื่นอยู่กว่า ๓๐ ปี แล้วเพิ่งกลับมา

ช่วยเหลอืงานทีต่ลาดนำา้อมัพวาและรบัพากย์หนงัอกีครัง้ตามงานวดัเม่ืออายมุากแล้ว

คู่ท่ีพากย์ด้วยกันมีใครบ้าง

คู่พากย์คนแรกคือ พี่เพ็ญศรี เรื่อง มังกรหยก และต่อมาก็ คุณบุปผา แกเป็น 

คนพิษณุโลกและเป็นคู่ชีวิตด้วย พี่นิ่มนวล พี่พัชรา พากย์ที่โรงหนังแคปปิตอล พี ่

อรอนงค์ (อดีตนางเอกละครเฉลิมไทย) ที่โรงหนังพัฒนากร พี่พวงเล็ก โรงหนัง 

บรอดเวย์ คณุลดัดาวลัย์ ซึง่เป็นภรรยาเจ้าของโรงหนงัเฉลมิเกยีรต ิการทีไ่ด้พากย์กบั 

นักพากย์รุ่นพี่ รุ่นอาจารย์ ผมสบายใจมาก

พูดถึงบรรยากาศของการดูหนังสมัยก่อน

สมัยก่อน แม่กลอง นักพากย์รุ่นครูบาอาจารย์อย่าง ม.ล. รุจิรา พากย์จอไหน 

คนก็แน่น ตอนนั้นจอศรีเพชรภาพยนตร์ กับ กุหลาบทิพย์ภาพยนตร์ หนังฉายเรื่อง 

เดียวกัน แต่จอศรีเพชรประกาศบอกคืนนี้ ม.ล. รุจิราพากย์ คนแห่มาดูจอศรีเพชร 

แน่นไปหมด จอศรีเพชรภาพยนตร์ดังที่สุดในแม่กลอง จอที่ผมพากย์ประจำาก็คือ  

มงคลซาวด์ จัดว่าเป็นจออันดบัหน่ึงของสมุทรสงคราม แสงเสยีงเขาดมีาก เลือกหนงั 

ฮอลลีวูด หนังดี ๆ สีสวย ๆ ใส ๆ ผมพากย์อยู่จอนี้ประมาณ ๒๐ กว่าปี เจ้าของจอ 

คือ คุณมงคล เป็นคนส่งเสริมให้ผมเป็นนักพากย์เหมือนกัน ตั้งแต่สมัยเครื่องฉายที่ 

ยงัเป็นระบบใช้มอืหมนุ ความสขุของคนดสูมยัก่อนมนัต้องหนงั แต่ก่อนประเพณไีทย 

ทุกงานก็ต้องมีหนังไปฉาย

มีอะไรจะฝากถึงหอภาพยนตร์บ้าง

ผมใฝ่ฝันมานานแล้ว อยากจะไปเห็นว่ามีอะไรบ้าง ผมอยากให้คนรุ่นใหม ่

ได้ศึกษาการพากย์หนัง หนังฝรั่ง จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ถ้ามาฉายในไทย ก็บังคับให้พูด 

ไทยโดยการพากย์ เหมอืนปิดทองหลงัพระ ถ้าคณุพากย์หนงัได้ อย่างอืน่เกีย่วกบัการ 

ใช้เสียงที่คุณก็ทำาได้หมด ผมเคยฝึกลูกศิษย์ตามโรงเรียนที่แม่กลอง มี ดอกสร้อย,  

ดอกคำาใต้ อยู่พันธมิตร, ดอกหญ้า อยู่ช่อง ๓, ดอกดาวเรือง, ดอกฟ้า, ดอกแก้ว 

นักพากย์จากแม่กลองต้องตระกูลดอก (หัวเราะ)

นักพากย์คนดังเมืองแม่กลอง 
ประสงค์ สว่างสุข

คอลัมน์ กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์ ฉบับนี้จะพาท่านไปรู้จัก 
กับ ขจรศักดิ์ พงษ์สุวรรณ ผู้พากย์หนังมาตั้งแต่วัยเรียนจนถึงทุกวันนี้ ในอายุ ๗๔ ป ี
โดยที่บ้านเกิด เมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เขามีชื่อในการพากย์ว่า “ดอกรัก” 
ขณะที่เมื่อพากย์ในกรุงเทพฯ ชื่อ “พรพิรุณ” 

๑๖



หน่วยกู้หนัง

มานัสศักดิ์ ดอกไม้

นายเว้ง จิตต์แจ้ง

ต�านานนักสู้ผู้บุกเบิกโรงหนัง
โรงแรกของชาวตรัง

จากค�าบอกเล่าของ
นักประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ท้องถิ่น

วิวัย จิตต์แจ้ง

ประวัติโดยย่อ

นายเว้ง จิตต์แจ้ง เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๕๔ ที่ตำาบลทับเที่ยง จังหวัดตรัง  

เป็นบุตรของ กำานันพันผัก จิตต์แจ้ง กับ นางเลี่ยง จิตต์แจ้ง มีพี่น้องรวมกัน ๔ คน 

นายเว้งเป็นทายาทลำาดับที่สาม 

เมื่ออายุได้สามขวบ กำานันพันผักได้ส่งเด็กชายเว้ง ข้ามนำ้าข้ามทะเลไปอยู่กับ 

ญาตท่ีิมณฑลกวางตุง้ ประเทศจนี เพ่ือเรียนหนังสอื และเมือ่อายคุรบ ๑๖ ปี จึงได้กลับ 

มาเมืองไทย นายเว้งได้เล่าเรื่องการเดินทางกลับมาจากเมืองจีนให้คุณวิวัยฟัง 

ว่า โดยสารมากับเรือสำาเภาของจีน ใช้เวลาเดินทางเดือนกว่า ๆ  ระหว่างอยู่ในเรือ ต้อง 

ผจญภัยกับคลื่นลม อาศัยอ่านหนังสือสามก๊กภาคภาษาจีนเป็นเพื่อนมาตลอดทาง 

จนถึงกรุงเทพฯ และได้มาต่อรถไฟไปยังจังหวัดตรัง

นายเว้งอยู่ที่ตรังได้ ๒ ปี กำานันพันผักได้ส่งนายเว้งไปเรียนต่อที่ปีนัง ประเทศ 

มาเลเชีย สมัยนั้นชาวตรังนิยมส่งลูกไปเรียนหนังสือท่ีปีนัง เพราะมีเรือเมล์ว่ิงจาก 

กันตังไปปีนังทุกสัปดาห์ พอเรียนจบก็กลับมาทำางานกับบริษัท ฟอร์ด ตรัง มีหน้าที่ 

ต้นปี ๒๕๕๘ รองผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  

ได้แนะนำาให้หน่วยกู้หนังได้รู้จักบุคคลท่านหนึ่ง ซ่ึงเป็นอดีตผู้จัดการ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมชวลิต แอมบาสซาเดอร์ เคยเป็นผู้ช่วย 

ผู้กำากับภาพยนตร์ (เรื่อง อีก้อ ของ คุณไพฑูรย์ รตานนท์) และยังเป็น 

อดีตผู้ดำาเนินงานผลิตแผ่นเสียงและเทปอีกหลายชุด

ปัจจุบัน ท่านมีความหลงใหลในเรื่องประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ 

ท้องถ่ินในจังหวัดตรัง ประกอบกับทางครอบครัวของท่านทำาธุรกิจ 

โรงหนัง จึงเป็นแรงผลักดันให้ท่านตั้งใจศึกษาเก็บรายละเอียดข้อมูล 

ทางประวติัศาสตร์ภาพยนตร์ในแง่มมุต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วกบัจังหวดัตรงั ท่าน 

ผู้นี้คอื คุณวิวยั จิตต์แจ้ง หรือ วัยน้อย เจ้าของบทความ ภมูิหลังแลตรงั  

ในหนังสือพิมพ์มติตรัง (หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดตรัง) และเมื่อ 

ได้สนทนากับคุณวิวัยทางโทรศัพท์ ท่านได้เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของ 

โรงหนังในเมืองตรังอย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน เป็นที่น่าสนใจ 

อย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องหนึ่งที่ทำาให้หน่วยกู้หนังรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่  

เป็นเกียรตปิระวติัท่ีน่ายกย่อง จนทำาให้หน่วยกูห้นงัอดใจรอไม่ไหว ต้อง 

ขออนุญาตนัดสัมภาษณ์คุณวิวัย ในหัวข้อเรื่อง นายเว้ง จิตต์แจ้ง 

ตำานานนักสู้ผู้บุกเบิกโรงหนังโรงแรกของชาวตรัง ในวันที่ ๑๓ มีนาคม  

๒๕๕๙ ที่โรงแรมเอเชีย 

วันเปิดตวัโรงหนงัคิงส์ตรัง
๑๗



เขียนจดหมายภาษาจีนและภาษาอังกฤษติดต่อกับต่างประเทศ 

ทำางานได้สักพัก กำานันพันผักได้มอบหมายให้นายเว้งไปดูแลสวนยางที่ 

ห้วยยอด ๒ ปี และที่ห้วยยอดนี่เอง นายเว้งได้พบรักกับ นางสาวยิ่ง ยุ่นเซ้งเว้ง และ 

ต่อมาท้ังสองคนจงึได้แต่งงานกนัในวนัที ่๒๒ เมษายน ๒๔๗๖ ทีก่งก๊วน (เป็นสมาคม 

จีนที่ทับเที่ยง)

ปี ๒๔๗๙ หลงัจากแต่งงานได้ ๓ ปี นายเว้งมีความคดิจะทำาโรงหนงั แต่กำานนั 

พันผักผู้เป็นพ่ออยากให้นายเว้งทำาธุรกิจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศมากกว่า นาง 

เลี่ยงผู้เป็นแม่รักลูกชายมาก จึงสนับสนุนให้เงินมาสองหมื่นห้าพันบาท บวกกับเงิน 

ทีน่ายเว้งเก็บหอบรอบริบอกีก้อนหนึง่ มาซ้ือตัวอาคารโรงละครเก่าเพ่ือมาปรับปรุง 

ขยายให้ใหญ่โตขึ้นเป็นโรงหนังขนาดความจุ ๗๐๐ ที่นั่ง เป็นโรงหนังไม้สองชั้น 

ส่วนที่ดินเจ้าของเดิมไม่ยอมขาย จึงได้ทำาสัญญาเช่าที่ดินเป็นเวลา ๒๐ ปี นายเว้ง 

ได้สั่งเครื่องฉายหนังและเครื่องปั่นไฟ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยในปี ๒๔๗๙ และได้ฤกษ์ 

เปิดในเดือนมกราคม ปี ๒๔๘๐ ใช้ชื่อว่า โรงหนังทับเที่ยงภาพยนตร์ เป็นโรงหนัง 

โรงแรกท่ีชาวตรังได้ยลโฉม การมีโรงหนังทำาให้เมืองตรังที่เงียบเหงากลับเจริญข้ึน 

มาทันตาเห็น และชาวตรังในเวลานั้นนิยมปั่นจักรยานมาหาของกินและดูหนังกัน  

ทำาให้ทุกคำ่าคืนที่เมืองตรังสว่างไสวมีชีวิตชีวา

หน้าโรงหนังทับเที่ยงภาพยนตร์ จะมีวงดนตรีบรรเลงเพลงมาร์ชสี่เหล่า เพื่อ 

เรียกความสนใจจากคนดู พอเสียงแตรวงขึ้นเพลงมาร์ชสี่เหล่า ทุกคนที่ทำากิจกรรม 

อะไรอยู่ก็จะทิ้งหมด วิ่งหน้าตั้งมุ่งตรงไปที่หน้าโรงหนัง ซึ่งจะมีนักแสดงผู้หญิงโชว์ 

การแสดงบนเวท ีแต่งกายด้วยกระโปรงยาวชดุสสีวยสด พร้อมทัง้ดนตรบีรรเลงเพลง 

ประกอบ นกัดนตรท่ีีเล่นม ี๘-๑๐ คน 

เคร่ืองดนตรีท่ีเล่นก็มีกลอง ฉิ่งฉับ 

ทรัมเป็ต ทรอมโบน พอหนังฉายก ็

จะเข้าไปบรรเลงเพลงต่อในโรงก่อน

หนงัจะฉายสัก ๑๕ นาท ีจะมนัีกร้อง  

๒-๓ คน มาขับร้องโชว์บนเวที  

เครื่องดนตรีที่ใช้เล่นคือ ไวโอลิน 

และเปียโน ช่วงน้ีภายในโรงหนัง 

จะมีอาหารมาขาย เช่น โอเลี้ยง 

ใส่กระป๋องนม, ลูกบ๊วย, เมด็กวยจี,๊ 

ซาลาเปา เป็นต้น  พอหนังฉาย ตอนฉากบู๊ ทั้งปี่ กลอง และฉิ่งฉับ จะบรรเลง 

เพลงเร็วมาก คนดูก็เป่าปาก หัวเราะ กระทืบเท้าเป็นที่ชอบอกชอบใจ ตอน

เศร้าก็จะบรรเลงเพลงเบา ๆ 

แม้ในปี ๒๔๘๐ จะเป็นยุคหนังเสียงแล้วก็ตาม แต่โรงหนังทับเที่ยง 

ภาพยนตร์ยังคงฉายหนังเงียบอยู่จนถึงปี ๒๔๘๑ นายเว้งจึงอยากให้โรงหนัง 

ของตนพัฒนาขึ้นเทียบเท่าโรงหนังในกรุงเทพฯ จึงได้ลงมือทำาเครื่องฉายหนัง 

เสียงเอง โดยอาศัยความรู้ที่ได้เรียนมาและตำาราจากต่างประเทศจนสำาเร็จ

นอกจากทำาโรงหนังแล้ว นายเว้งได้เปิดร้านวิทยุเป็นร้านแรกของเมือง 

ตรัง ชื่อร้านไทยนำาพานิช ขายเคร่ืองเสียง วิทยุ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด  

นายเว้งยงัสามารถซ่อมวทิยแุละเคร่ืองเสียงได้ด้วย มช่ืีอเสยีงเป็นทีเ่ล่ืองล่ือจน 

คนจากทีอ่ืน่ ๆ  ในจงัหวดัใกล้เคยีงต่างมาให้นายเว้งซ่อม แม้กระทัง่ในปี ๒๔๘๕  

ทหารญี่ปุ่นมาตั้งค่ายทหารท่ีเมืองตรัง วิทยุโทรคมนาคมของทหารเกิดเสีย  

ทหารญี่ปุ่นยังต้องมาเชิญแบบแกมบังคับขอให้นายเว้งไปช่วยซ่อม 

สร้างเนื้อสร้างตัวจากเสือไทยบุกเมืองตรัง

หลังจากสงครามโลก ครั้งที่ ๒ สงบลง จังหวัดตรังมีเศรษฐกิจที่ดีข้ึน  

เพราะขายยางได้ในราคาที่สูง ทำาประมงก็ดี ทำาเหมืองแร่ก็ดี คนจึงอยาก 

หาความสุข และการดูหนังก็เป็นความบันเทิงที่ราคาถูกที่สุด จึงเป็นโอกาส 

ทีด่ขีองโรงหนงัทบัเทีย่งภาพยนตร์ทีจ่ะได้เงนิ นายเว้งจงึเดนิทางไปทีต่่าง ๆ  ใน 

กรุงเทพฯ เพ่ือไปหาซื้อหนังดัง ๆ หลายเร่ืองกลับมาฉายที่ตรัง และที่ศาลา 

เฉลิมกรุงน้ีเอง ทำาให้นายเว้งได้รู้จัก คุณแท้ ประกาศวุฒิสาร (ศิลปินแห่ง 

ชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างภาพยนตร์) ประจำาปี ๒๕๔๒ และ ผู้สร้าง 

ภาพยนตร์เรื่อง สุภาพบุรุษเสือไทย) การรู้จักกันในครั้งนี้ ทำาให้ต่อมาภายหลัง  

บุคคลทั้งสองได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ “เสือไทยบุกเมืองตรัง”

ปี ๒๔๙๒ งานเฉลิมพระชนมพรรษา ฉลองรัฐธรรมนูญ ซึ่งคนตรังมักจะ 

เรียกสั้น ๆ ว่า “งานหลองรัฐ” เป็นงานที่ใหญ่มาก ชาวตรังและจังหวัดใกล ้

เคียงจะมาเที่ยวงานนี้เยอะมาก มีทั้งหมด ๑๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕-๑๔ ธ.ค.  

นายเว้งจึงได้พยายามให้หนังเรื่อง สุภาพบุรุษเสือไทย มาฉายให้ทันกับ “งาน 

หลองรัฐ” จึงได้ติดต่อกับคุณแท้เพื่อขอหนังมาฉาย ด้วยความเป็นเพื่อนสนิท 

สนมกันมาก คุณแท้ก็ยินดี ให้หนังและได้พาทีมงานมาช่วยอีกประมาณ ๑๐  

ชีวิต 

และเมื่อถึงวันที่หนังเร่ือง สุภาพบุรุษเสือไทย มาฉายให้ชาวตรังได้ชม 

ในวัน “งานหลองรัฐ” ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ขึ้นหลายอย่าง เช่น การนำา 

พระเอก สุรสิทธ์ิ สัตยวงศ์ และทีมนักพากย์มาโชว์ตัว ก่อนหนังฉายทุกรอบ  

ทำาให้แฟนหนังตื่นตัวกันมากจนต้องเพิ่มวันฉาย ขายตั๋วจนห้องขายตั๋วพัง เกิด 

ความวุ่นวาย ผู้ที่ชมแล้วก็บอกกันปากต่อปาก จนวันรุ่งขึ้นแฟนหนังที่อยากดู 

หนัง อดทนรอไม่ไหว ต้องไปซ้ือตั๋วหนังถึงที่บ้านนายเว้ง หนังเร่ืองนี้ ฉาย 

ทัง้หมด ๑๐ วนั ทำารายได้มากกว่าแสนบาท ทำาให้กลายเป็นแชมป์รายได้สงูสดุ 

งานเลี้ยงเปิดตัวโรงหนงัคิงส์ตรัง นกัร้องบนเวทีก่อนหนงัฉาย

ผู้ชมภายในโรงหนงัทับเที่ยงภาพยนตร์ โรงหนงัทับเที่ยงภาพยนตร์

๑๘



และเอกลกัษณ์ของนายเว้ง 

ที่ชาวตรังจำาได้เสมอคือ การ 

แต่งตัวของนายเว้งที่ดูดีและ 

สุภาพอยู่ตลอดเวลา รวมถึง 

ความใจกว้างของนายเว้ง  

กล่าวคือ หน้าโรงหนังคิงส์ 

ตรังจะมีร้านกาแฟอยู่ร้าน 

หนึ่ง ในร้านกาแฟนั้นจะมีโต๊ะอยู่สองตัว เป็นที่รู้ 

กันดีของคนในทับเท่ียงว่าเป็นโต๊ะของนายหัวเว้ง ใครมานั่งโต๊ะตัวนี ้ 

สามารถกินกาแฟและอาหารโดยไม่ต้องจ่ายเงิน เพราะนายเว้งได้มาสั่งไว้ว่า ใครมา 

กินกาแฟและอาหารที่โต๊ะตัวนี้ให้ไปเก็บเงินที่นายเว้งได้เลย 

และเมือ่โรงหนงัคิงส์ตรังใกล้หมดสัญญาเช่า นายเว้งได้ย้ายมาอยูท่ีล่าดพร้าว  

เพราะคิดถึงลูก ๆ ที่มาเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ จึงได้มอบหมายให้ลูกน้องและ 

ทีมงานปฏิบัติแทน ทางทีมงานได้เปลี่ยนชื่อ โรงหนังคิงส์ตรัง เป็น โรงหนังเฉลิมรัฐ  

เมือ่สัญญาเช่าโรงหนังได้หมดลง โรงหนังเฉลมิรัฐ กไ็ด้เลกิกจิการและทบุโรงหนงัทิง้

ในปี ๒๕๒๑

บั้นปลายชีวิตของนายเว้งได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับลูกหลานที่บ้าน 

ลาดพร้าว และเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖ นายเว้ง จิตต์แจ้ง ได้จากโลกนี้ 

ไปอย่างสงบในวยั ๘๒ ปี เหลอืไว้เพียงตำานานนกัสูผู้บ้กุเบกิโรงหนังโรงแรกของชาว 

ตรัง ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ศึกษาชีวิตต่อไป

เท่าทีห่นงัไทยและต่างประเทศเคยเข้ามาฉาย หนงัเรือ่ง สภุาพบรุษุเสอืไทย จงึ 

ถอืว่าเป็นหนงัในตำานานท่ีสร้างเนือ้สร้างตวัให้กบันายเว้ง และโรงหนงัทบัเทีย่ง 

ภาพยนตร์ยงัมีโอกาสได้ฉายหนงัดงั ๆ  อกีหลายเรือ่ง เช่น สาวเครอืฟ้า, ๗ เซยีน

ซามูไร (Seven Samurai), แซมซัน เดไลลาห์ (Samson and Delilah), 

วิมานลอย (Gone with the Wind) ฯลฯ

ถึงตอนนี้บรรยากาศการดูหนังของชาวตรังนับว่าคึกคักมาก ทำาให้ 

นายทุนกล้าท่ีจะลงทุนจนเกิดโรงหนังเฉลิมตรังขึ้นมา เพื่อมารองรับกับความ 

ต้องการของคนดทูีเ่พ่ิมมากขึน้ โรงหนงัเฉลมิตรงันบัว่าเป็นโรงหนงัทีใ่หญ่ท่ีสดุ 

ในจังหวัดตรัง จุคนได้ถึง ๑,๒๐๐ ที่นั่ง ตั้งอยู่ตรงสถานีรถไฟ นับว่าเป็นทำาเล 

ที่ดีมาก ส่วนแชมป์เก่าโรงหนังทับเที่ยงภาพยนตร์ของนายเว้งได้หมดสัญญา 

เช่าลง ทำาให้โรงหนังคู่บ้านคู่เมืองในเมืองตรังต้องปิดตำานานตัวเองลง

ผนึกพลังสามประสานสู้

ภายหลังการปิดตัวลงของโรงหนังทับเที่ยงภาพยนตร์ได้ ๒ ปี ช่วงนี ้

นายเว้งได้พกัชวีติโรงหนงัไว้ชัว่คราว และได้หนัไปทำาธรุกจิให้เช่าอปุกรณ์หนงั 

กลางแปลงในจังหวัดตรัง ในนามของร้านไทยนำาพานิช และเมื่อได้เวลาทวง 

บัลลังก์แชมป์กลับคืนมา นายเว้งจึงได้วางแผนสร้างโรงหนังขนาดใหญ่ท่ี 

ทันสมัยและสวยงาม จึงชวน คุณสิน ฮูมะนี มาร่วมหุ้นทำาโรงภาพยนตร์ 

โรงหนังน้ีมีชื่อว่า โรงหนังคิงส์ แต่ชาวตรังมักเรียกติดปากว่า โรงหนัง 

คิงส์ตรัง ก่อสร้างด้วยปูน ไม่ใช่เป็นแบบโรงหนังไม้แต่เก่าก่อน จุคนได้ ๙๕๐  

ที่นั่ง คุณวิวัยบอกว่า นายเว้งต้องการชื่อโรงหนังท่ีฟังแล้วเป็นมงคลและมี 

บารม ี โรงหนงัคงิส์ตรงัได้เปิดฉายเป็นครัง้แรกให้ชาวตรงัได้ชมในต้นปี ๒๕๐๑  

ด้วยเรื่อง GIANT หนังประสบความสำาเร็จเป็นอย่างมาก แต่นายเว้งยังไม่หยุด 

แต่เพยีงเท่านี ้ต้องการนอ็คชนะอย่างเดด็ขาด จึงต้องการเอาหนงัดฟีอร์มยกัษ์ 

เรื่อง บัญญัติ ๑๐ ประการ (The Ten Commandments) มาฉายที่โรงหนัง 

คิงส์ตรังให้ได้ แต่อีกโรงหนึ่งก็มีความต้องการเช่นเดียวกัน นายเว้งจึงต้อง 

เดินทางไปหาดใหญ่ไปหา คุณสกล ผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยใต้ (ตัวแทนจัด 

จำาหน่ายภาพยนตร์ทางภาคใต้) 

ย้อนไปในสมัยท่ีโรงหนังทับเที่ยงภาพยนตร์ยังมีลมหายใจอยู่ คุณสกล 

กบันายเว้ง เคยทำาธรุกิจซ้ือขายหนัง จนประสบความสำาเรจ็อย่างมาก จากหนัง 

เรื่อง จอมสลัดแดง (The Crimson Pirate) และหนังเรื่องนี้ยังได้แจ้งเกิด 

นักพากย์หนัง นามว่า ชัยเจริญ บุคคลทั้งสามต่างทำางานเข้าขารู้ใจกัน จึงสนิท 

สนมกัน และยังไปมาหาสู่กันเสมอ คุณสกลจึงช่วยเดินเรื่องให้นายเว้งได้หนัง 

เรื่อง บัญญัติ ๑๐ ประการ มาฉาย และเมื่อครบองค์ประกอบทั้งสามอย่างที่ 

หนังจะประสบความสำาเร็จ คือมีโรงหนังใหม่ทันสมัย หนังฟอร์มยักษ์ และนัก 

พากย์ช่ือดัง ชยัเจรญิ โรงหนังคงิส์ตรงัพร้อมแล้วทีจ่ะฉาย บญัญตั ิ๑๐ ประการ  

และเมือ่ประชาชนได้ชมหนงัเสรจ็ กเ็กดิปรากฏการณ์ กระแสปากต่อปาก หนงั 

ดีพากย์ได้รสชาติถึงแก่นแท้ ทำาให้ชาวตรังและจังหวัดใกล้เคียงเหมารถกัน 

มาชม จนต้องเพิ่มรอบเป็นวันละ ๒ รอบ และเพิ่มเป็น ๓ รอบ ในวันหยุด ฉาย 

ทั้งหมด ๑๐ วัน ทำารายได้มากกว่าแสนบาท และโรงหนังคิงส์ตรังได้สร้าง 

ปรากฏการณ์ใหม่ ๆ อีกหลายอย่าง เช่น การนำาวงดนตรีบางกอก ชะ ชะ ช่า  

ทีม่ ีปรชีา บญุเกยีรต,ิ สมพงษ์ วงศ์รกัไทย และ ชตุมิา สวุรรณรตัน์ เป็นหัวหน้า 

วง มาแสดงที่โรงหนังได้ และสามารถเชิญ มิตร ชัยบัญชา พระเอกเบอร์หนึ่ง 

ในยคุนัน้มาโชว์ตัวได้เป็นครัง้แรก ก่อนโรงหนงัทกุโรงในจงัหวดัตรงั และจงัหวดั 

อื่น ๆ ที่ใกล้เคียง  

นอกเหนือจากปรากฏการณ์ท่ีสำาคัญแล้ว โรงหนังคิงส์ตรังยังได้สร้าง 

แฟนประจำานกัดหูนงัตวัจิว๋ให้เป็นตัวยงได้ นัน่คือ คุณจิระนนัท์ พติรปรชีา (กวี 

รางวัลซีไรต์ ปี ๒๕๓๒) ที่ได้ชมภาพยนตร์จีนกำาลังภายใน แล้วเห็นคำาบรรยาย 

ปรากฏขึ้นบนจอเป็นคำากลอนที่ประทับใจ จึงจดจำาได้อย่างแม่นยำา จนเป็น 

แรงบันดาลใจในวัยเด็ก ว่าจะแปลคำาบรรยายให้ได้อย่างที่เห็นในโรงหนังคิงส์ 

ตรัง (ภายหลังคุณจิระนันท์ ได้เป็นนักแปลบทบรรยายภาพยนตร์สมกับความ 

ตั้งใจในวัยเด็ก)

* ขอขอบคุณ คุณวิวัย จิตต์แจ้ง นักประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ท้องถิ่น จังหวัดตรัง

ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและภาพประกอบ

บัญชีรายชื่อสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากคุณวิวัย จิตต์แจ้ง

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

- หนังสือ “ยำ่าอดีตบันเทิงไทย”

- เอกสาร “เว้ง จิตต์แจ้ง ราชาโรงหนัง คนเด่น ๑๐๐ ปี เมืองทับเที่ยง”

- เอกสาร “โดม สขุวงศ์ ผูอ้ำานวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จากเดก็รกัหนงัฝันไกลไปจนถึง”

- เอกสาร “ทับเที่ยงภาพยนตร์ คือแรงบันดาลใจให้ ชวน หลีกภัย เรียนศิลปะ ขณะเป็นเด็กวัดอยู่ 

  กรุงเทพฯ”

- เอกสาร “๒๔๙๒ โรงหนงัทับเท่ียงฉาย สุภาพบุรษุเสือไทย งานฉลองรฐัธรรมนญู...ห้องต๋ัวเกือบพงั”

- เอกสาร “ทับเที่ยงภาพยนตร์ฉาย วิมานลอย GONE WITH THE WIND หนัง ๑๐ ตุ๊กตาทอง”

- เอกสาร “คิงส์ฉายหนัง บัญญติ ๑๐ ประการ ชัยเจริญพากย์ THE TEN COMMANDMENTS 

  สุดยอดภาพยนตร์อมตะคลาสสิค”

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙

- เอกสาร “รำาลึกโรงหนังคิงส์ จิระนันท์ พิตรปรีชา รักประทับใจหนัง หงส์ทองคะนองศึก”

- เอกสาร “SHANE หนัง COWBOY ที่ดีที่สุด ฉายที่ทับเที่ยงภาพยนตร์ตรัง อมตะคลาสสิค 

  ที่ประทับใจ ไม่รู้ลืม”

- เอกสาร  “เฉลิมตรังฉาย เรื่อง...เรือนแพ”

- รูปครอบครัวจิตต์แจ้ง

คุณวิวยั จิตต์แจ้ง 
นกัประวตัิศาสตร์ภาพยนตร์ท้องถิ่น 
จงัหวัดตรงั

คุณวิวยั จิตต์แจ้ง 
นกัประวตัิศาสตร์ภาพยนตร์ท้องถิ่น 
จงัหวัดตรงั

หนงัสือพิมพ์มติตรงั

๑๙
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ยุทธนาเป็นคนท�าหนังด้วยสปิริต ด้วยความทุ่มเท
ท�าหนังโดยตั้งเป้าหมายไว้สูง อาจจะบอกว่าเป็นนักนิยม
ความสมบูรณ์แบบก็ได้ เวลาท�าก็จะเป็นนายของงาน

คือยอมทุกสิ่งอย่างเพื่อหนัง คือเรื่องอื่นไว้ว่ากันที่หลัง
ถ้าเกิดปัญหาอะไรก็ตามชั่วขณะการท�างานก็พร้อมจะลุยเสมอ

คือมันเป็นความกล้าหาญของคนท�าหนัง
อาจจะดูเหมือนคนไม่ประนีประนอม แต่ในความเป็นจริง

ก็ยังสามารถต่อรองในสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้

โดม สุขวงศ์ ผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กล่าวถึง  

ยทุธนา มกุดาสนทิ เพือ่นร่วมช้ันเรยีนตัง้แต่สมยัมธัยมศกึษาปีที ่๑ ในหนงัสอื  

ยุทธนา มุกดาสนิท ชีวิตและผลงาน*

คำากล่าวของโดมสามารถพสิจูน์ได้จากผลงานของยทุธนา มกุดาสนทิ  

ตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปี ท่ีอยู่ในวงการบันเทิง ด้วยความกล้าที่จะคิด  

กล้าที่จะทำา และกล้าที่จะแหวกแนว เขาจึงกลายเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ 

หน้าสำาคัญ ๆ ให้แก่วงการบันเทิงในทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์  

โทรทัศน์ โฆษณา และละครเวทีมาโดยตลอด คงจะเป็นการเสียเวลาหาก 

จะต้องไล่ชือ่ผลงานภาพยนตร์ทีโ่ดดเด่นของยทุธนา เพราะในความเป็นจริง 

จะพบว่า ภาพยนตร์แต่ละเรือ่งล้วนแล้วแต่มคีวามโดดเด่นของตวัเองทัง้สิน้ 

นอกจากผลงานการกำากับภาพยนตร์แล้ว ยุทธนายังอยู่เบื้องหลัง 

ภาพยนตร์ไทยในตำานานอกีหลาย ๆ  เรือ่ง ไม่ว่าจะเป็น ความรกัครัง้สดุท้าย  

(๒๕๑๗) แผลเก่า (๒๕๒๐) และยังร่วมกำากับ ทองปาน (๒๕๑๙) และ ชีวิต 

บัดซบ (๒๕๒๐)

ด้วยความเป็นคนที่มีความสามารถและความเป็นศิลปินสูง ทำาให ้

ภาพลักษณ์ของยทุธนาดูเหมอืนเป็นคนทีม่อีตัตาสูง (หรอืไม่ประนปีระนอม  

อย่างที่โดมได้กล่าวถึง) แต่ในความจริงแล้ว ยุทธนากลับเป็นคนที่เปิดกว้าง  

ยอมรับความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานมาโดยตลอด ถกลเกียรติ วีรวรรณ ผู้ที่ 

เคยร่วมงานกับยุทธนา ได้กล่าวชื่นชมว่า

“...ข้อส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ เราสามารถตรงไปตรงมาต่อกันได้ 

แม้ว่าแรกเริ่มพี่หง่าว (ยุทธนา) อาจไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เราเสนอ แต่เมื่อเรา

ท�าการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่าง ๆ แล้ว เขายอมเปลี่ยนความคิดมาเชื่อเราใน

ที่สุด นั่นแปลว่าเขาเปิดกว้าง ไม่ยึดติด และเขาก็ยอม ซึ่งในฐานะบุคคล

ระดับต�านานขนาดนั้นแล้ว การจะมาเปลี่ยนค�า บางทีจะมีค�าว่าอีโก้อยู่ ซึ่ง

คุณสมบัตินี้ไม่พบในตัวยุทธนา มุกดาสนิท”*  

สถาบันหนังไทย โดยหอภาพยนตร์ได้รับเกียรติอย่างสูงจากยุทธนา  

มุกดาสนิท ผู้กำากับภาพยนตร์ไทยในตำานานท่านนี้ ที่จะมาถ่ายทอด 

เบื้องหลังความคิดของการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ของเขาในกิจกรรม 

ชั้นครู ๑๐ ยุทธนา มุกดาสนิท วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 

เวลา ๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. และหลังการบรรยายจะมีการจัดฉายภาพยนตร์ 

เรื่อง ผีเสื้อและดอกไม้ (๒๕๒๙) หนึ่งในผลงานเลื่องชื่อและทำาให้ยุทธนาได้ 

รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ด้วยการคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 

จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติฮาวาย เมื่อปี ๒๕๒๙ อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fapot.org 

หรือโทร ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔ ต่อ ๑๑๑ 

*หนังสือ ยุทธนา มุกดาสนิท ชีวิตและผลงาน บรรณาธิการโดย พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ 

พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๖

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

อาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องออดิทอเรียม ช้ัน ๕

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

๒๐
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สุเชาว์ พงษ์วิไล เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ 

มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ที่จังหวัดลพบุรี หลัง

จบการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการก่อสร้าง  

(ปัจจบุนัคอืคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนั 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด- 

กระบัง) เขาได้เริม่ทำางานเกีย่วกบัการก่อสร้างตาม

ที่รำ่าเรียนมาอยู่ระยะหนึ่ง จากนั้นจึงมีโอกาสได้ติดตาม 

สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ นักแสดงและนักจัดรายการโทรทัศน์รุ่นบุกเบิกไป

ทำาละครโทรทัศน์ที่จังหวัดลำาปาง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาได้แสดงละคร

โทรทัศน์เป็นครั้งแรก

เมื่อเริ่มมีประสบการณ์ทางละครโทรทัศน์ สุเชาว์ซึ่งมีความสนใจ 

ในการเป็นนักแสดงมาตั้งแต่เด็ก ได้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรอบรมด้านการ 

ละครของโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา 

(เอ.ยู.เอ.) ต่อมา เขาได้รบัคัดเลอืกให้รับบทเด่นในละครเวทเีรือ่ง “อนัตรา- 

คนี” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งดัดแปลงมาจากบทละครเสียดสี 

การเมืองเรื่องดังของฝรั่งเศส ความโด่งดังของละครเรื่องนี้และฝีมือการ 

แสดงของสุเชาว์ ส่งผลให้ ไพจิตร ศุภวารี นักปั้นดาราชื่อดัง ได้ชักชวนให้ 

เขามาแสดงภาพยนตร์เรื่อง กิเลสคน ออกฉายใน พ.ศ. ๒๕๒๐

จากบทรองในภาพยนตร์เรื่องแรก สุเชาว์ได้ก้าวขึ้นมารับบทนำาเป็น 

ครูหนุ่มผู้มีอุดมการณ์ในภาพยนตร์เรื่องถัดมาคือ สวัสดีคุณครู (๒๕๒๑) 

ซึ่งส่งผลให้เขาเร่ิมเป็นที่รู้จักของแฟนหนังไทย จากนั้น เขาจึงมีผลงาน 

ภาพยนตร์ออกมาอย่างมากมาย โดยเฉพาะในช่วงสิบปีแรก อาทิ ครูขาหนู 

เหงา (๒๕๒๑) เทพธิดาบาร์ 21 (๒๕๒๑) โรงเรียนดงนักเลง (๒๕๒๑) สยิว 

(๒๕๒๑) สัญชาตญาณโหด (๒๕๒๑) ไผ่แดง (๒๕๒๒) ไฟนรกขุมโลกันต์  

(๒๕๒๓) ลบูคมพยคัฆ์ (๒๕๒๖) น�า้พ ุ(๒๕๒๖) อสิรภาพของทองพนู โคกโพ 

(๒๕๒๗) ผีเสื้อและดอกไม้ (๒๕๒๘) ขบวนการคนใช้ (๒๕๒๙) ฯลฯ โดย 

เขาถอืเป็นหนึง่ในนกัแสดงทีส่ามารถรบับทบาทได้หลากหลาย ทัง้บทพระเอก  

บทพ่อ ไปจนถึงบทกะเทย แต่บทบาทที่ได้รับมากที่สุดคือ บทร้าย จนถือ 

เป็นดาวร้ายแถวหน้าของวงการหนังไทยในช่วงเวลานั้น

ปัจจุบัน สุเชาว์ พงษ์วิไล ในวัย ๗๐ ปี ถือเป็นนักแสดงอาวุโสที ่

ยนืหยดัมาอย่างยาวนานและยงัคงมผีลงานเป็นทีรู่จ้กัมากทีส่ดุคนหนึง่ของ 

วงการบนัเทงิไทย ตลอดระยะเวลาเกอืบ ๔๐ ปีนบัจากภาพยนตร์เรือ่งแรก  

เขายังคงมีผลงานภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่องแทบทุกปี รวมทั้งละคร 

โทรทศัน์อกีจำานวนมาก จนเป็นทีคุ้่นหน้าของผู้ชมชาวไทยมาทกุยคุทกุสมยั  

โดยผลงานภาพยนตร์ที่โดดเด่นในระยะหลังได้แก่ สุริโยไท (๒๕๔๔) องค์

บาก (๒๕๔๖) หลอน (๒๕๔๖) สุดสาคร (๒๕๔๙) ณ ขณะรัก (๒๕๕๒) 

2022 สึนามิ วันโลกสังหาร (๒๕๕๒) เป็นต้น

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สุเชาว์ พงษ์วิไล จะเดินทางมา 

ประทับรอยมือรอยเท้าเป็นอมตนุสรณ์ บนลาน 

ดาราของหอภาพยนตร์ และร่วมบอกเล่าถึง

ประสบการณ์การทำางานอนัยาวนานในวงการ 

ภาพยนตร์ไทย ขอเชิญแฟนหนังไทยทุกท่าน 

มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีสำาคัญนี้ เปิดงาน 

ด้วยการฉายผลงานภาพยนตร์เรื่อง สวัสดี

คุณครู (๒๕๒๑) ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้น

ไป ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ 

๒๐๑๓–๑๔ ต่อ ๑๑๑

บรรยายภาพ (ขวาบน) สุเชาว์ พงษ์วิไล เมื่อครั้งมาประทับรอยมือ-เท้าบนลานดาราแห่งเก่าของหอภาพยนตร์ ภายในหอศิลป์เจ้าฟ้า 

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ปัจจุบันรอยมือ-เท้านี้จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย



การที่ เอก จับได้ใบแดง และถูกไปเป็นทหารเกณฑ์ ไม่ได้เพียงแค่

ทำาให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปเท่านั้น แต่ยังหมายถึงชีวิตของคนอื่น ๆ  ใน

ครอบครัว อันประกอบไปด้วย น้องชายที่เขารัก น้าและหลานสาวลูกของ

น้า จะต้องกระทบไปด้วย อันเนื่องมาจากเขาเป็นหลักในการหาเล้ียง

ครอบครวันี ้นีค่อืสิง่ท่ีภาพยนตร์เรือ่ง พีช่าย My Hero ได้แสดงให้เหน็ความ

ขัดแย้งระหว่างสิทธิการดำารงชีวิตของปัจเจกชนกับหน้าที่ของพลเมืองท่ีมี

ต่อประเทศ

ประเด็นความขัดแย้งนี้ ยังเคยถูกแสดงให้เห็นในภาพยนตร์รักอมตะ

อย่าง คูก่รรม เมือ่ตวัละคร โกโบร ิและ องัศุมาลนิ ทีต่่างมพีนัธะต่อสงคราม

ในฐานะพลเมืองของประเทศ แต่พันธะดังกล่าวกลับขัดแย้งกับความรู้สึก

ตนในฐานะปัจเจกชน โดยเฉพาะตัวของอังศุมาลิน ที่พยายามจะไม่หลงรัก

นายทหารญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นผู้รุกรานประเทศของตน ความขัดแย้งในเรื่อง

เชื้อชาตินี้ ยังถูกขยายผลใน คู่กรรม ๒ เมื่อ กลินท์ ลูกชายของโกโบริและ

อังศุมาลิน พยายามปฏิเสธความเป็นญี่ปุ่นในตัวเอง ด้วยการปิดบังเชื้อชาติ

ของตนและเข้าร่วมเป็นแกนนำานักศึกษาต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น 

นอกจากนี้ ในหลายกรณี การที่ปัจเจกชนลุกขึ้นมาปกป้องผล

ประโยชน์ของตัวเองก็กลับขัดแย้งกับผลประโยชน์ของประเทศชาติ อย่าง

การทีร่ฐัต้องการเวนคนืทีด่นิของชาวบ้าน เพือ่นำาไปปลกูสร้างถนนหรอืเข่ือน

สำาหรับใช้ประโยชน์สาธารณชน แต่ชาวบ้านไม่ต้องการ ซ่ึงการถกเถียง

ประเด็นดังกล่าวนี้ ถูกนำาเสนอในภาพยนตร์เร่ือง ทองปาน หรืออย่างใน

กรณีภาพยนตร์ต่างประเทศอย่าง Hero ที่ย้อนเล่าถึงยุคที่จีนแบ่งเป็นแว่น

แคว้นก่อนรวมชาต ิและแต่ละแคว้นต่างต่อสูเ้พือ่แก่งแย่งอำานาจ และพทิกัษ์

ผลประโยชน์ของตน จนบุรษุไร้นามอาสาเข้ามาสยบความขัดแย้งเพือ่มุง่หวงั

จะรวมชาติจีนไว้ด้วยกัน 

ข้ออ้างเรื่องเพื่อจรรโลงศีลธรรมอันดีงามของสังคม มักจะถูกใช้เพื่อ

ควบคุมสิทธิของปัจเจกชน โดยเฉพาะการแสดงออกพฤติกรรมที่สังคมมอง

ว่าไม่เหมาะสม อย่างการเป็น

คนรักเพศเดียวกันหรือมีเพศ

วิถีที่แตกต่าง ประเด็นขัดแย้ง

นี้ถูกนำาเสนอใน ไม่ได้ขอให้ 

มารัก และ พรางชมพู กะเทย 

ประจัญบาน

เรามักได ้ เคยพบเห็นหรือ

อย่างน้อยเคยได้ยินประเด็นความขัด

แย้งระหว่างสิทธิเสรีภาพปัจเจกชนกับ

หน้าที่พลเมืองที่มีต่อสังคมหรือประเทศชาติตามข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งน่า

ทบทวนว่ารากฐานความคิดของแนวคิด ๒ ข้ัว ทีดู่เหมอืนว่าจะแตกต่างและ

ขัดแย้งกันนี้ มีฐานความคิดที่มาอย่างไร และเส้นแบ่งระหว่างสิทธิของ

ปัจเจกชนกบัหน้าทีข่องปัจเจกทีม่ต่ีอประเทศชาตใินฐานะพลเมอืงอยูท่ีต่รง

ไหน โดยนำามาวเิคราะห์ถึงเนือ้หาภาพยนตร์ เพ่ือสร้างความกระจ่างในการ

ชมภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จึงจัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 

“ระหว่างสทิธขิองปัจเจกชนกบัหน้าทีพ่ลเมอืง” ในวนัเสาร์ที ่๔ มถินุายน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเชญิ ดร. เกษม เพญ็ภนินัท์ อาจารย์ภาควิชาปรชัญา คณะ

อกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย มาเป็นวทิยากรในการบรรยายและ

พูดคุยถึงประเด็นดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมนี้ จะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ด้วย

การฉายภาพยนตร์เรื่อง พี่ชาย My Hero และหลังจบภาพยนตร์ก็จะ

เป็นการสนทนาบรรยายต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ที่ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

หอภาพยนตร์ โดยไม่เสียค่าจ่ายแต่อย่างไร ติดต่อสอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓–๑๔ ต่อ ๑๑๑

ภาพยนตร์สนทนา

ระหว่างสิทธิของปัจเจกชนกับหน้าที่พลเมือง

พี่ชาย My Hero (๒๕๕๘)
๒๒



โปรแกรมฉายเดือนพฤษภาคม
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

Screening Program in May

อาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม  

เวลา ๑๓.๐๐ น. งูเก็งกอง (The Snake Man) 
(โปรแกรม ASEAN Classic)  
๒๕๑๓ / กำากับโดย Tea Lim Koun / สนับสนุนโดย Tea 
Lim Koun’s family / นำาแสดงโดย Chea Yothorn, Dy 
Saveth, Peov Vicheth / ความยาว ๙๗ นาที (พากย์ไทย) 

ภาพยนตร์ทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุในช่วงยคุทองของภาพยนตร์ 
กัมพูชา เล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีความ 
สมัพนัธ์กบัราชาแห่งงแูล้วตัง้ครรภ์ สามีข้ีหงึของเธอจึง 
ฆ่างูและเธอเสีย แล้วผ่าท้องเธอออกมาฆ่าลูกงูทุกตัว  
แต่ลูกงูตัวหนึ่งกลับหนีรอดได้และเติบโตขึ้นกลายเป็น 
หนุ่มหล่อรปูงาม ซ่ึงไปหลงรกัหญงิสาวลกูเศรษฐ ีแต่แม่ 
เล้ียงของหญิงสาวอิจฉาท้ังคู่ จึงพยายามหยุดยั้งความ 
สัมพันธ์ของพวกเขา

อังคารที่ ๓ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ไฟนรกขุมโลกันต์ 
(โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิทและสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๒๓ / กำากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย กมล 
โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย สรพงษ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์ / 
ความยาว ๑๐๘ นาที

ภาพยนตร์แอกชั่นเร่ืองเดียวในชีวิตการทำางานของ  
ยุทธนา มุกดาสนิท และเป็นเร่ืองแรกที่ทำารายได้เกิน 
๑ ล้านบาท เล่าเรื่องราวของ เพลิง นักรบหนุ่มที่ต้อง 
หลบหนจีากหมูบ้่านเขาโลกนัต์ เพราะถูกเจ้าพ่อทำาร้าย  
สบิปีต่อมา เขาได้กลบัมาทีน่ีอ่กีคร้ัง และพบว่าผูค้นต่าง 
เป็นหนี้สินเพราะอบายมุขของเจ้าพ่อ

พุธที่ ๔ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Jesus Henry Christ (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๕๕ / กำากับโดย Dennis Lee / สนับสนุนโดย โรง 
ภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย Toni Collette, 
Michael Sheen, Jason Spevack / ความยาว ๙๒ นาที 
(ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)  

เฮนรี เจ้าหนูอัจฉริยะวยั ๑๐ ขวบ อาศยัอยูก่บั แพทรเิซยี 
แม่ผู้ไม่เคยบอกว่าพ่อของเขาคือใคร จนเมื่อเขาออก 
สืบหาด้วยตัวเอง ก็พบว่าแท้จริงแล้วเขาเกิดมาจาก 
การผสมเทียมทางหลอดแก้ว และเจ้าของสเปิร์มคือ 
ศาสตราจารย์คนหนึ่งที่กำาลังประสบปัญหาชีวิต เฮนรี่ 
จงึพยายามทำาทกุวถีิทางเพือ่สร้างครอบครวัของเขาเอง 
ด้วยวิธีสุดป่วน เพ่ือชดเชยชีวิตครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ 
พร้อมเหมือนคนอื่น

Wed 4 May / 17.30 / 92 min / USA / 1992

พฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เงิน เงิน เงิน (โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๒๖ / กำากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ จำากดั / นำาแสดงโดย เกรยีงไกร อณุหะ-
นันทน์, อภิรดี ภวภูตานนท์, ล้อต๊อก / ความยาว ๑๒๙ นาที

ภาพยนตร์เพลงสนุกสนานที่ดัดแปลงจากผลงานเรื่อง 
ดังในอดีตของละโว้ภาพยนตร์ และส่งผลให้ ยุทธนา  
มุกดาสนิท ได้รับรางวัลผู้กำากับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 
เป็นเรื่องแรก บอกเล่าเรื่องราวของลูกชายนายทุนเงิน 
กู้หน้าเลือดที่ได้รับมอบหมายให้ไปเก็บค่าเช่าที่จาก 
ชาวบ้านในชุมชนแออัด แต่เขากลับไปตกหลุมรัก แก้ว  
สาวสลัมจอมแก่น และเลือกที่จะอยู่ข้างชาวบ้าน เมื่อ 
พ่อของเขาประกาศจะสร้างคอนโดมิเนียมและไล่พวก
เขาไปจากพื้นที่แห่งนี้

 = English Language or English Subtitle

เวลา ๑๕.๐๐ น. After the Curfew  
(โปรแกรม ASEAN Classic)
๒๔๙๗ / กำากบัโดย Usmar Ismail / สนบัสนนุโดย National 
Museum of Singapore, Sinematek Indonesia และ 
Alvin Rizky Ismail / นำาแสดงโดย A.N. Alcaff, Netty 
Herawati, R.D. Ismail / ความยาว ๑๐๑ นาที (ภาษา
อินโดนีเซีย คำาบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาไทย) 

ภาพยนตร์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานระดับขึ้นหิ้ง 
ของอินโดนีเซีย เล่าเรื่องราวหลังจากที่อินโดนีเซียแยก 
ตวัเป็นอสิระจากเจ้าอาณานคิม ผ่านชวีติของ อิสกนัดาร์ 
นักศึกษาแพทย์และนายทหารผ่านศึก ที่พบว่าตนไม่ 
สามารถปรบัตวัได้กับชวีติพลเรอืนหลงัสงคราม และยงั 
รู้สึกถูกหักหลังจากการคอรัปชั่นและการบริหารงานที ่
ผิดพลาด ท้ายที่สุด เขาจึงพยายามหลีกหนีจากเจ้า- 
หน้าทีร่าชการในเมอืงหลวงซึง่ยงัตกอยูใ่นการประกาศ 
ภาวะฉุกเฉินหลังเหตุการณ์ปฏิวัติ 

Sun 1 May / 15.00 / 101 min / Indonesia / 1954

เวลา ๑๗.๐๐ น. Manila in the Claws of Light 
(โปรแกรม ASEAN Classic)  
๒๔๑๘ / กำากับโดย Lino Brocka / สนับสนุนโดย Film 
Development Council of the Philippines / นำาแสดง
โดย Hilda Koronel, Bembol Roco, Lou Salvador Jr., 
Joonee Gamboa / ความยาว ๑๒๕ นาที (ภาษาฟิลิปิโน, 
ตากาลอ็ก, องักฤษ คำาบรรยายภาษาองักฤษและภาษาไทย) 

เรือ่งราวของ ฮลูโิอ หนุม่ชนบททีเ่ดนิทางมาเมอืมะนลิา 
เพื่อตามหาหญิงสาวคนรักในวัยเด็กซึ่งถูกพามาจาก 
ชนบทพร้อมคำาสญัญาว่าเธอจะมชีวีติทีด่กีว่า ในมะนลิา  
ฮูลิโอได้เรียนรู้ถึงการตักตวงผลประโยชน์ ความทารุณ 
โหดร้าย การขายตวั และความรุนแรง รวมทัง้ค้นพบว่า 
แท้จรงิแล้วอดตีคนรักถกูนำามาขายในซ่องคนจนี เขาจงึ 
พยายามหาทางช่วยเหลือเธอออกมา 

Sun 1 May / 17.00 / 125 min / Philippines / 1975

๒๓
พี่ชาย My Hero (๒๕๕๘)

ในเดือนพฤษภาคม โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 

จัดโปรแกรมผลงานของบคุลากรคนสำาคญัของวงการ 

ภาพยนตร์ไทย ๒ ท่านคือ ยุทธนา มุกดาสนิท ผู้ 

กำากับชื่อดัง และ สุเชาว์ พงษ์วิไล นักแสดงอาวุโส  

โดยท่านแรกนั้นได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบอกเล่า 

ความคิดและประสบการณ์ในการเป็นผู ้กำากับ 

ภาพยนตร์ไทยเรื่องสำาคัญหลายต่อหลายเรื่อง ใน 

กิจกรรม “ชั้นครู ๑๐” ที่จัดโดยสถาบันหนังไทย หอ

ภาพยนตร์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ณ หอ 

ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในขณะที่คุณ 

สเุชาว์ พงษ์วไิล จะเดินทางมาประทบัรอยมือรอยเท้า  

ณ ลานดาราของหอภาพยนตร์ ในวันเสาร์ที่ ๒๘  

พฤษภาคม ตลอดทัง้เดอืนเราจงึได้นำาผลงานภาพยนตร์ 

ของทั้งสองท่านมาจัดฉายให้ชม โดยหลายเรื่องนั้น 

เป็นผลงานทีท้ั่งคู่ได้มโีอกาสร่วมงานกนั อาท ิเทพธดิา 

บาร์ 21, ไฟนรกขุมโลกันต์, น�้าพุ, ผีเสื้อและดอกไม้ 

เป็นต้น



ศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

หลังคาแดง (โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๓๐ / กำากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย ธงไชย แมค- 
อินไตย์, จินตหรา สุขพัฒน์ / ความยาว ๑๒๖ นาที

ภาพยนตร์ท่ี ยุทธนา มุกดาสนิท ได้แรงบันดาลใจมา 
จาก One Flew Over the Cuckoo’s Nest หนัง 
เกีย่วกบัผูป่้วยจติเวชเรือ่งดงัของฮอลลีวูด เล่าเรือ่งราว 
ของ ทองดี หนุ่มจรจัดที่ถูกจับมาอยู่ในโรงพยาบาลบ้า  
เพราะถกูเข้าใจผดิว่าคือ โกยทอง มหาเศรษฐผีูท่ี้ภรรยา 
ของเขาต้องการให้ผู ้อำานวยการโรงพยาบาลเซ็นชื่อ 
รับรองว่าเขาเป็นบ้า ที่นี่เขาได้สนิทสนมกับ อาลัย สาว 
สวยผู้มีอาการทางจิตอ่อน ๆ และผู้คนมากมายท่ีมี 
ปัญหาในชีวิต

เสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม  

เวลา ๑๓.๐๐ น. น�้าพุ 
(โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิทและสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๒๗ / กำากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย ภัทราวดี มีชูธน, 
อำาพล ลำาพูน / ความยาว ๑๓๐ นาที

ภาพยนตร์เรื่องสำาคัญของ ยุทธนา มุกดาสนิท และได้ 
รบัการขึน้ทะเบยีนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาตเิมือ่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่าเรือ่งราวทีไ่ด้รบัแรงบนัดาลใจมาจาก 
ชีวิตของ นำ้าพุ ลูกชายนักเขียนชื่อดัง สุวรรณี สุคนธา 
ผู้เติบโตท่ามกลางปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและ 
แม่ และคดิว่าไม่มใีครเข้าใจในตัวเขา นำา้พจึุงเริม่คบหา 
เพื่อนเพื่อเสพยา โดยไม่รู้ว่ากำาลังพาตัวเองเดินไปสู่
จุดจบอันน่าเศร้า

เวลา ๑๕.๐๐ น. ผีเสื้อและดอกไม้ 
(โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิทและสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๒๘ / กำากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย สุริยา เยาวสังข์, 
วาสนา พลเยี่ยม, สุเชาว์ พงษ์วิไล / ความยาว ๑๒๗ นาที

ผลงานภาพยนตร์ทรงคณุค่าของ ยทุธนา มกุดาสนทิ ที่
ได้รับเสียงชื่นชมทั้งในและต่างประเทศ และได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติในปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ เล่าเรื่องราวของ ฮูยัน เด็กหนุ่มที่ตัดสินใจออก
จากการเรยีนเพือ่ไปทำางานหารายได้ช่วยครอบครัว จน
ได้ไปเข้าร่วมขบวนการกองทพัมดของเด็กหนุม่จำานวน
มากที่ทำางานขนข้าวข้ึนรถไฟไปขายยังชายแดน
มาเลเซีย เป็นผลให้เขาได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวของชีวิต
และมิตรภาพ
 

อาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม  

เวลา ๑๓.๐๐ น. Farewell, Herr Schwarz  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๗ / กำากบัโดย Yael Reuveny  / สนบัสนนุโดย สถาบนั
เกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / ความยาว  ๙๗  นาที  (ภาษา
เยอรมัน, ฮิบรู, อังกฤษ  คำาบรรยายภาษาอังกฤษ) 

ภาพยนตร์สารคดเีล่าเร่ืองราวความขัดแย้งอันร้าวฉาน
ของครอบครัวตระกูลหนึ่ง ที่อยู่กับความแค้นในอดีต
อันแสนเจ็บปวดที่มีต่อกัน ระหว่างบรรพบุรุษเชื้อชาติ
เยอรมันกับอิสราเอล อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ชาวยิวในอดีต ซึ่งต่อมาได้คลี่คลายไปในทางที่
ดีขึ้น เมื่อลูกหลานช่วยกันเยียวยาบาดแผลในปัจจุบัน

Sun 8 May / 13.00 / 97 min / Germany / 2014

เวลา ๑๕.๐๐ น. Vacas (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๓๕ / กำากับโดย Julio Medem / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย 
Emma Suárez, Carmelo Gómez, Ana Torrent / 
ความยาว ๙๖ นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดข้ึนในแคว้นบาสก์ ที่เร่ิมต้นข้ึน
พร้อมกับสงครามการ์ลิสต์เมื่อปี ค.ศ. ๑๘๗๕ และจบ
ลงระหว่างสงครามกลางเมืองสเปนเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๓๖ 
ผ่านความไม่ลงรอยระหว่างสองครอบครัวถึง ๓ รุ่นที่
กินเวลายาวนานกว่า ๖๐ ปี

Sun 8 May / 15.00 / 96 min / Spain / 1992

จันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

La Cour de Babel (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๕๖ / กำากับโดย Julie Bertuccelli / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย และ
สถาบันฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๘๙ นาที 
(ภาษาฝรั่งเศส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ) 

ภาพยนตร์สารคดทีีต่ามตดิชัน้เรยีนของกลุม่เดก็นกัเรยีน 
หลากเชือ้ชาต ิอาท ิไอริช, เซอร์เบยีน, บราซเิลยีน, ตนีู- 
เซียน, จีน, เซเนกัล เป็นต้น ที่ถูกรวมให้อยู่ในชั้นเรียน
เดียวกันเพื่อศึกษาภาษาฝรั่งเศส เกิดเป็นเรื่องราวของ
ความสขุ ความไร้เดยีงสา ความขัดแย้ง โดยพวกเขาต่าง
กม็จุีดมุง่หมายเดยีวกนั น่ันคอืการเปลีย่นแปลงชีวติของ
ตนให้ดีขึ้น

Mon 9 May / 13.00 / 89 min / France / 2013

อังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

จักรยานสีแดง (โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๔๐ / กำากบัโดย ยทุธนา มกุดาสนทิ และ นพินธ์ ผวิเณร / 
สร้างโดย บริษัท แกรมมี่ภาพยนตร์ จำากัด / นำาแสดงโดย 
ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, ทาทา ยัง / ความยาว ๑๑๑ นาที

หนงัวยัรุน่เรือ่งแรกและเรือ่งเดยีวของ ยทุธนา มกุดาสนทิ 
เล่าเรื่องราวของ วาที นักศึกษาปีหนึ่งที่คิดหาทางใกล้
ชิดเปร้ียว ดาวเด่นของมหาวิทยาลัย โดยการขอยืม
จักรยานสีแดงของเธอ แต่เขากลับถูกกล่าวหาเป็นโจร
ขโมยจักรยาน จน ขม เพื่อนสาวสุดเฉิ่มได้เข้ามาช่วย
เหลือวาทีให้พ้นผิด แม้ต่อมา วาทีจะได้คบกับเปรี้ยว
อย่างที่ใฝ่ฝัน แต่สิ่งหนึ่งที่เขายังไม่ได้ล่วงรู้ก็คือ ใครกัน
แน่ที่เป็นเจ้าของจักรยานสีแดงตัวจริง 

พุธที่ ๑๑ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สุดสาคร (โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๔๙ / กำากับโดย ไกรสร บูรณ์สิงห์ / สร้างโดย บริษัท 
โมโน ฟิล์ม จำากัด / นำาแสดงโดย ชาลี ไตรรัตน์, สุรชัย 
แสงอากาศ, วรวิทย์ แก้วเพ็ชร์, สุเชาว์ พงษ์วิไล / ความยาว 
๙๒ นาที

เร่ืองราวที่ดัดแปลงมาจากวรรณคดีเอกของสุนทรภู่ 
เล่าเรื่องราวการผจญภัยของ สุดสาคร กับ ม้านิลมังกร 
ที่เดินทางตามหา พระอภัยมณี ผู้เป็นพ่อ ขณะที่พระ- 
อภัยมณีเกิดอุบัติเหตุเรืออับปางลงกลางทะเล จนถูก 
อุศเรน จบัไว้เป็นตวัประกนัในการทำาศกึกบั ศรสีวุรรณ 
เจ้าเมืองรมจักรผู้เป็นน้องของพระอภัยมณี

พฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ขบวนการคนใช้ (โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๒๙ / กำากับโดย ชนะ  คราประยูร / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย อัจฉราพรรณ 
ไพบลูย์สวุรรณ, เกรยีงไกร  อณุหะนนัท์ / ความยาว ๑๑๕ นาที

ผลงานภาพยนตร์ที่สุเชาว์ พงษ์วิไล พลิกบทบาทจาก 
ดาวร้ายมารับบทเป็นกะเทย เล่าเร่ืองราวระหว่างเจ้านาย 
กับบรรดาคนใช้ทั้งหลายที่คอยสร้างปัญหาอยู่ตลอด 
เวลา จนเป็นที่มาของความสนุกวุ่นวายจากพฤติกรรม 
แสบ ๆ คัน ๆ ของกลุ่มคนรับใช้หลากหลายรูปแบบ 

ศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

องค์บาก (โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๔๖ / กำากับโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว / สร้างโดย สหมงคล
ฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, บาแรมยู / นำาแสดงโดย จา พนม, 
หมำ่า จ๊กมก, ภุมวารี ยอดกมล, สุเชาว์ พงษ์วิไล / ความยาว 
๑๐๔ นาที

ภาพยนตร์ทีเ่ปิดศกัราชใหม่ของวงการหนงัแอกชัน่ไทย
ให้ได้รบัความนยิมไปทัว่โลก และได้รบัการขึน้ทะเบยีน
ให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาตเิมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่า
เร่ืองราวของ บุญทิ้ง หนุ่มชาวอีสานที่เดินทางเข้า
กรงุเทพฯ เพือ่มาตามหาองค์บาก พระพทุธรปูศักด์ิสิทธ์ิ
ประจำาหมู่บ้าน จนถูกดึงเข้าสู ่การต่อสู ้กับเจ้าพ่อ
อิทธิพลมืด

เสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม  

เวลา ๑๓.๐๐ น. เทพธิดาบาร์ 21 
(โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิทและสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๒๑ / กำากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย จันทรา ชัยนาม, 
สุเชาว์ พงษ์วิไล, ไกรลาศ เกรียงไกร / ความยาว ๑๒๙ นาที

ผลงานการกำากบัภาพยนตร์อย่างเต็มตัวเรื่องแรกของ
ยุทธนา มุกดาสนิท โดยดัดแปลงมาจากบทละครเรื่อง
ดงัของฝรัง่เศส และนำาเสนอออกมาในรปูแบบของหนงั
เพลง เล่าเรื่องราวของ ลินดา สาวประจำา “บาร์ 21” 
ผู ้ผิดหวังในความรัก และบังเอิญเข้าไปพัวพันกับ
เหตุการณ์ฆาตกรรมบนรถไฟ ต่อมาเธอได้พบกับ ทนง 
ชายหนุ่มผู้แสนดีและรำ่ารวยผู้หาทางมาใกล้ชิดกับเธอ 
โดยหารูไ้ม่ว่าแท้จรงิแล้วเขาหวังผลประโยชน์บางอย่าง
จากความเป็นคนซื่อของเธอ
 ๒๔



เวลา ๑๕.๑๕ น. เทพธิดาโรงงาน 
(โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๒๕ / กำากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดกัชัน่ จำากดั / นำาแสดงโดย เกรียงไกร อุณหะ- 
นันทน์, จารุณี สุขสวัสดิ์ / ความยาว ๑๑๘ นาที

ภาพยนตร์แนววพิากษ์สงัคมเรือ่งดงั ผลงานของยทุธนา 
มกุดาสนทิ เรือ่งราวของ อ้อย สาวชนบททีเ่ข้ามาทำางาน
ในโรงงานทอผ้า และได้รู้จัก ป้าจันทร์ ซึ่งเธอเคารพรัก
เหมือนแม่ วันหนึ่งป้าจันทร์เกิดป่วยหนักซำ้ายังถูก
โรงงานทอดทิ้ง เป็นเหตุให้อ้อยโกรธแค้นโรงงานท่ี
หลอกใช้ลูกจ้างและไม่เคยเหลียวแล 

อาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม  

เวลา ๑๓.๐๐ น. O Contador de Histórias 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๕๒ / กำากับโดย Luiz Villaça / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจำาประเทศไทย  / นำาแสดงโดย 
Maria de Medeiros, Daniel Henrique, Paulinho 
Mendes / ความยาว ๑๐๐ นาที (ภาษาโปรตุเกส  คำา
บรรยายภาษาอังกฤษ)

เรือ่งราวของโรแบร์โต ผูถ้กูแม่ส่งไปยงัสถาบนัการศึกษา 
ของรัฐท่ีช่วยเหลอืเด็กยากไร้ สถานท่ีทีเ่ขาต้องอยูอ่ย่าง
ทุกข์ทรมานตั้งแต่อายุ ๖ ขวบ จนกระท่ังได้หลบหนี
ออกมาและหันหน้าเข้าสู่โลกของอาชญากรรม ต่อมา 
มาเกริต นักวิจัยชาวฝรั่งเศส ได้เดินทางมายังบราซิล
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของเขา ความสัมพันธ์ของทั้งคู่
พัฒนาขึ้น จนโรแบร์โตเชื่อว่าตนจะสามารถมีอนาคต 
ที่ดีได้

Sun 15 May / 13.00 / 100 min / Brazil / 2009

เวลา ๑๕.๐๐ น. Batuque a alma de um povo 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๔๘ / กำากับโดย Júlio Silvão Tavares / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำาประเทศไทย / 
ความยาว ๕๒ นาที (ภาษาโปรตุเกส  คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีเล่าเรื่องราวของดนตรีบาโรกใน 
ประเทศเคปเวร์ิด ทีไ่ด้เริม่ต้นข้ึนเมือ่ชาวโปรตเุกสได้พา 
ทาสชาวแอฟริกันเข้ามาต้ังถ่ินฐานในปี ค.ศ. ๑๔๖๒  
โดยทาสเหล่านี้ได้นำาเอาวัฒนธรรมทางด้านดนตรีมา 
ด้วย ซ่ึงต่อมาได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของดนตรีบาโรก  
ที่มีลักษณะเป็นการตีกลองล้อมวงและมีคนเต้นรำาอยู่ 
กลางวง รวมทั้งได้รับการยอมรับให้เป็นสัญลักษณ์ของ 
ประเทศเคปเวิร์ด 

Sun 15 May / 15.00 / 52 min / Portugal / 2005

อังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ก�านันสาว (โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๒๖ / กำากับโดย พันคำา / สร้างโดย สีบุญเรืองฟิล์ม / 
นำาแสดงโดย ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, สุเชาว์ พงษ์
วิไล / ความยาว ๑๑๓ นาที

แม้กำานันเล็กจะเป็นที่พึ่งพาของชาวบ้าน แต่ คุณนาย
พริ้ง ภรรยาของเขา กลับเป็นเจ้าแม่เงินกู้ผู้เห็นแก่ตัว 
จนทุกคนพากันเอือมระอา ต่อมา สยาม สัตวแพทย์
หนุ่มลูกชายของพวกเขาได้กลับมาตอบแทนบ้านเกิด
ด้วยการคอยช่วยเหลือชาวบ้าน แต่ชาวบ้านก็ยังไม่ไว้
วางใจเขาอยู่ดี โดยเฉพาะ วัชรี สาวสวยผู้รักความถูก
ต้อง เหตุการณ์เข้มข้นขึ้นเมื่อวัชรีตัดสินใจลงสมัคร 
เป็นกำานัน แข่งขนักบัคุณนายพริง้ในการเลอืกตัง้กำานนั 
สมัยหน้าที่กำาลังจะเริ่มขึ้น 

พุธที่ ๑๘ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

หลอน (โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๔๖ / กำากบัโดย อภชิาต ิโพธไิพโรจน์, บญุส่ง นาคภู ่และ 
ศิวาวุธ ไพรีพินาศ / สร้างโดย บริษัท ซี เอ็ม ฟิล์ม จำากัด / 
นำาแสดงโดย วรรณษา ทองวิเศษ, จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์, 
สมรักษ์ คำาสิงห์, สุเชาว์ พงษ์วิไล / ความยาว ๑๐๘ นาที

ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวอาถรรพ์ ความเชื่อ และ
ตำานานของสิ่งเร้นลับในแต่ละภาคของไทย โดยแบ่ง
ออกเป็น ๔ เรื่องสั้น ประกอบไปด้วย นางตะเคียนของ
ภาคกลาง ผีตานีของภาคใต้ ปอบของภาคอีสาน และ
ผีโพงของภาคเหนือ

พฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อิสรภาพของทองพูน โคกโพ 
(โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๒๗ / กำากับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล / สร้างโดย 
พร้อมมิตรภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, วิชุดา 
มงคลเขตร์, สุเชาว์ พงษ์วิไล / ความยาว ๑๑๕ นาที

ภาคต่อของ ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มข้ัน เล่าเรื่อง
ราวหลังพ้นโทษออกจากคุกของทองพูน ซึ่งต้องพบกับ
การดูถูกดูแคลนจากสังคม ส่งผลให้เขาต้องดิ้นรน เพื่อ
ให้ได้รับการยอมรับ แต่แล้วสถานการณ์ก็บีบบังคับให้
เขาต้องกลับมาหยิบปืนฆ่าคนอีกคร้ัง แต่คร้ังน้ีมันคือ
บทพิสจูน์ของความดคีรัง้สำาคญัทีท่ำาให้ชวิีตของเขาต้อง
เปลี่ยนไป

ศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

คู่กรรม (โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๓๘ / กำากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท, พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์, 
นพินธ์ ผวิเณร / สร้างโดย บริษทั แกรมมีภ่าพยนตร์ จำากัด / 
นำาแสดงโดย ธงไชย แมคอินไตย์, อาภาศิริ นิติพน / 
ความยาว ๑๓๓ นาที

ภาพยนตร์ท่ียุทธนา มกุดาสนทิ สร้างจากนวนยิายเรือ่ง
ดังของทมยันตี  เล่าเรื่องราวความรักของ อังศุมาลิน 
หญิงสาวชาวไทย กับ โกโบริ นายทหารหนุ่มประจำา
กองทัพญี่ปุ่นที่เข้ามาตั้งฐานทัพบนแผ่นดินไทยในช่วง
สงครามโลก คร้ังที ่๒ โดยความแตกต่างจากฉบับทีเ่คย
สร้างก่อนหน้านี ้คอืการทีย่ทุธนาได้ตคีวามใหม่ด้วยการ
เพิ่มปูมหลังให้แก่โกโบริ 

โปรแกรมเดือนพฤษภาคม
อังคารที่ ๓ องค์บาก

พฤหัสบดีที่ ๕ จักรยานสีแดง

อังคารที่ ๑๐ Farewell, Herr Schwarz   

พฤหัสบดีที่ ๑๒ คู่กรรม (๒๕๓๘)

อังคารที่ ๑๗ Batuque a alma de um povo

พฤหัสบดีที่ ๑๙ นำ้าพุ

อังคารที่ ๒๔ O Contador de Histórias  

พฤหัสบดีที่ ๒๖ หลอน

อังคารที่ ๓๑ Vacas   

โปรแกรมเดือนมิถุนายน
พฤหัสบดีที่ ๒ เวลาในขวดแก้ว

อังคารที่ ๗ A Esperança Está Onde Menos 

 Se Espera

พฤหัสบดีที่ ๙ ไม่ได้ขอให้มารัก

อังคารที่ ๑๔ O Passado  

อังคารที่ ๒๑ The  Age of Cannibals

พฤหัสบดีที่ ๒๓ ทองปาน

อังคารที่ ๒๘ Arrugas

พฤหัสบดีที่ ๓๐ คู่กรรม (๒๕๕๖)

เสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม  

เวลา ๑๓.๐๐ น. วิถีคนกล้า 
(โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๓๔ / กำากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำากัด / นำาแสดงโดย นรินทร์  ทองคำา, 
ณหทัย พิจิตรา / ความยาว ๑๒๙ นาที

ภาพยนตร์เรือ่งยิง่ใหญ่ของยทุธนา มกุดาสนทิ เล่าเรือ่ง
ราวของชนเผ่าสมมุติที่อยู่ภายใต้กรอบประเพณีอัน
เคร่งครัด จนกระทั่ง จ่อปา ชายหนุ่มผู้มีฝีมือในการ 
ใช้ดาบได้ปลดปล่อยชาวบ้านจากระบอบเก่าด้วยการ 
ยึดอำานาจจากผู้นำาซึ่งเชื่อในความงมงาย แต่แล้วความ 
กล้าของจ่อปาก็เปลีย่นไปเป็นความบ้าอำานาจ ส่งผลให้ 
ชาวบ้านยังคงตกอยู่ในความหวาดกลัวเช่นเดิม

เวลา ๑๕.๑๕ น. ยุวชนทหาร เปิดเทอมไปรบ 
(โปรแกรมผลงานยุทธนา มุกดาสนิท)
๒๕๔๓ / กำากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท / สร้างโดย บริษัท 
แกรมมี่ภาพยนตร์ จำากัด / นำาแสดงโดย รุ่งเรือง อนันตยะ, 
วรยศ พานชิไตรภพ, รอน บรรจงสร้าง / ความยาว ๑๒๐ นาที

ภาพยนตร์ที่ยุทธนา มุกดาสนิท สร้างจากเรื่องจริงของ
กลุม่เดก็นักเรียน ๘ คน ของโรงเรียนศรยีาภยั จ. ชมุพร 
ทีพ่ร้อมใจกนัอาสาไปเป็นยวุชนทหารเพ่ือเสริมกำาลังพล
ของชาติที่มีไม่เพียงพอหากเกิดสงคราม กระทั่งเมื่อ
ทหารญีปุ่น่ยกพลขึน้บกที ่จ. ชุมพร ยวุชนทหารทัง้หมด
จึงร่วมแรงร่วมใจออกไปรบเพื่อป้องกันประเทศ

๒๕

โปรแกรมฉาย ณ ภาพยนตร์สถาน 
ช้ัน ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
(เวลา ๑๘.๐๐ น.)



พฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เหยื่ออารมณ์ (โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๑๘ / กำากับโดย สุวิชา มีแสงเงิน / สร้างโดย สุขเมฆ 
โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย ลิขิต เอกมงคล, จารุณี สุขสวัสดิ์, 
อภิชาติ หาลำาเจียก, สุเชาว์ พงษ์วิไล / ความยาว ๑๐๐ นาที

ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดปัญหาความสัมพันธ์อันซับซ้อน 
ของคนในครอบครัว เรื่องราวของ เทียนทอง หญิงม่าย 
ผูค้บหากบั ทรงฤทธ์ิ หนุ่มอายรุุ่นราวคราวลกู โดยท่ีลูก
ทัง้สองของเธอต่างกลวัว่าเขาจะมาหลอกเอาเงนิแม่ ใน
ขณะที่อีกครอบครัวหน่ึง ลพ นักธุรกิจผู้ยังไปมาหาสู่
อดีตภรรยาและลูกสาว กำาลังประสบปัญหาเมื่อลูกติด
ภรรยาคนปัจจุบันของเขาคอยตามหึงหวง 

ศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพเิศษ ดหูนงัคลาสสิกกบั 
ม.ล. วราภา เกษมศรี ทีจ่ะมาชวน 
ผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
หลังชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก

เสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม  

เวลา ๑๓.๐๐ น. สวัสดีคุณครู 
(โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๒๐ / กำากับโดย พันคำา / สร้างโดย สีบุญเรืองฟิล์ม / 
นำาแสดงโดย สเุชาว์ พงษ์วไิล, นฐั ไชยยงค์, จารณุ ีสุขสวสัด์ิ / 
ความยาว ๑๑๘ นาที

ผลงานการแสดงนำาในภาพยนตร์คร้ังแรกของ สุเชาว์ 
พงษ์วิไล เล่าเรือ่งราวของ ทมิ ครหูนุม่ผูม้อีดุมการณ์ ซึง่
ถูกบีบให้ออกจากโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง เพราะไปตี
ลูกชายผู้ที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียน เมื่อทิมย้ายไปประจำา
ที่โรงเรียนแห่งใหม่ เขาก็ยังคงต้องเผชิญกับความ
วุ่นวายในการจัดการกับเหล่านักเรียนจอมแสบ โดย
เฉพาะกับ เทพพนม ผู้ไม่เกรงกลัวใคร
เพราะเป็นลูกชายเจ้าของโรงเรียน  

เวลา ๑๕.๐๐ น. ลานดารา 

อาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม  

เวลา ๑๓.๐๐ น. My Secret Cache 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๔๐ / กำากับโดย Yaguchi Shinobu / สนับสนุนโดย 
มูลนิธิญี่ปุ่น / นำาแสดงโดย Naomi Nishida, Gô Rijû / 
ความยาว ๘๕ นาที (ภาษาญี่ปุ่น คำาบรรยายภาษาไทย) 

เร่ืองราวของ ซากิโกะ พนักงานธนาคารสาวผู้รักเงิน
มากกว่าอะไรทั้งหมดในโลก วันหน่ึง เธอได้รู้เร่ืองเงิน 
๕๐๐ ล้านเยนท่ีซ่อนอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง ซากิโกะจึง
พยายามอย่างสุดกำาลังในการค้นหาเงินนั้น

เวลา ๑๕.๐๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม 
พบกบัภาพยนตร์จากการคดัสรร 
ของ โดม สขุวงศ์ ผูอ้ำานวยการหอ
ภาพยนตร์ และร่วมสนทนาหลัง
ชมภาพยนตร์

อังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ณ ขณะรัก (โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วไิล)
๒๕๕๒ / กำากับโดย ณฐัพล วงศ์ตรเีนตรกุล / สร้างโดย บริษทั 
สหมงคลฟิล์ม อนิเตอร์เนชัน่แนล จำากดั / นำาแสดงโดย ชาครติ 
แย้มนาม, กฤษดา สุโกศล แคลปป์, เดอืนเตม็ สาลติลุ, สนิทิธา 
บุญยศักดิ,์ นภสักร มติรเอม, สุเชาว์ พงษ์วไิล, มยรุญิ ผ่อง- 
ผุดพนัธ์ / ความยาว ๙๘ นาที

เร่ืองราวความรักของคน ๖ คนท่ีต้องเผชิญกับความ
สัมพันธ์ที่ยากต่อการตัดสินใจ ประกอบด้วย ปกรณ ์
และ พล ทีพ่บว่าการใช้ชวีติร่วมกนันัน้ไม่ได้เป็นไปตาม
ทีค่าด, อรัญญา ผูเ้ดนิทางไปหา กรุง ผูช้ายทีเ่ธอรกัมัน่ 
มาตลอด ๓๐ ปี  และว่าที่เจ้าสาวผู้พบว่าตัวเองได้อยู่
ในสถานการณ์ที่ลำาบากใจท่ีสุดเมื่อเธอตกหลุมรักกับ
เพื่อนเจ้าบ่าวซึ่งมีครอบครัวแล้ว 

อังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

2022 สึนามิวันโลกสังหาร 
(โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๕๒ / กำากับโดย ทรนง ศรีเชื้อ / สร้างโดย บริษัท 
ทเว็นตี้จูน เอนเตอร์เทนเมนต์ จำากัด / นำาแสดงโดย พิศาล 
ศรีมั่นคง, สิรินดา เจนเซ่น, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, สุเชาว ์
พงษ์วิไล / ความยาว ๙๐ นาที

ปี ค.ศ. ๒๐๒๒ รัฐบาลไทยภายใต้การนำาของนายก
รัฐมนตรีไตรภพ ได้จัดต้ังศูนย์เตือนภัยภาคพื้นเอเชีย-
แปซฟิิก และมหาสมุทรอนิเดีย ภายใต้การดแูลของ ดร. 
สยาม เพือ่ป้องกนัภยัจากคลืน่ยกัษ์สึนามิอย่างท่ีเคยเกิด
ขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ แม้ศูนย์เตือนภัยฯ จะคำานวณผิด
พลาดบ่อยครั้งจนทำาให้นายกฯ ไตรภพ ถูกกดดันอย่าง
หนัก แต่วันหนึ่ง ภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดก็เกิดขึ้นจริงจน
ยากจะต้านทาน 

พุธที่ ๒๕ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ลูบคมพยัคฆ์ (โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วิไล)
๒๕๒๖ / กำากับโดย กัญชลีกร / สร้างโดย อุดมศักด์ิ
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, นันทิดา แก้วบัว- 
สาย, สุเชาว์ พงษ์วิไล / ความยาว ๙๘ นาที

เรื่องราวของ กล้า ทหารรับจ้างกลับมายังบ้านเขานาง
เสอื พร้อมกบัรูข่้าวว่าพ่อได้เสยีชวิีตจากฝีมือของ พยคัฆ์ 
หลานชายของผู้มีอิทธิพลที่กำาลังวางแผนยึดครองบ้าน
เขานางเสือนี้ เมื่อทั้งคู่ได้มาเผชิญหน้ากัน การแก้แค้น
อันดุเดือดเข้มข้นจึงเปิดฉากขึ้น

อาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น.  

กิจกรรมชั้นครู ๑๐ ยุทธนา มุกดาสนิท
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร



โปรแกรมฉายเดือนมิถุนายน
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

Screening Program in June

 = English Language or English Subtitle

พุธที่ ๑ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

สัญชาตญาณโหด (โปรแกรมผลงานสุเชาว์ พงษ์วไิล)
๒๕๒๑ / กำากบัโดย เพิม่พล เชยอรุณ / สร้างโดย บริษทั 
ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน่ จำากดั / นำาแสดงโดย จตพุล ภอูภริมย์, 
นนัทนา เงากระจ่าง, สเุชาว์ พงษ์วไิล / ความยาว ๑๒๐ นาที

ทศ เป็นโรคประสาทหลอนจากผลพวงท่ีเขาไปเป็น
ทหารรับจ้างรบในช่วงสงคราม จนต้องรักษาตัวใน 
โรงพยาบาลเป็นเวลานาน เม่ืออาการเร่ิมดีขึ้น เขาได้ 
กลบัมาอยู่บ้านกบั ชาดา ภรรยาท่ีทำางานให้กับนกัธุรกิจ 
หนุม่ทีล่กัลอบค้าผงขาว นำาไปสู่เหตกุารณ์อนัเลวร้ายที ่
ทำาให้ภาพในอดีตผุดขึ้นมาหลอกหลอนเขาอีกครั้ง

พฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เขาชื่อกานต์ (โปรแกรมสิทธปัิจเจกชนกับหน้าท่ีพลเมอืง)
๒๕๓๑ / กำากบัโดย รจุน์ รณภพ / สร้างโดย บรษัิท ไฟว์สตาร์ 
โปรดกัชัน่ จำากดั / นำาแสดงโดย วรฒุ วรธรรม, จนิตหรา 
สขุพฒัน์, ตฤน เศรษฐโชค / ความยาว ๑๒๑ นาที

ภาพยนตร์ซึ่งสร้างจากนิยายชื่อเดียวกันของ สุวรรณ ี
สคุนธา เล่าเรือ่งราวของ หมอกานต์ ผูม้อุีดมการณ์และ
เลือกไปทำางานเป็นหมอชนบท ที่น่ันไม่ใช่แค่ต้องดูแล
รกัษาคนไข้ เขายงัต้องรบัมือกบัเหล่าข้าราชการในท้อง
ถิ่น ซึ่งไม่พอใจที่หมอกานต์มาเปิดเผยเรื่องการคอรัป- 
ชั่นภายใน ไม่ช้าการต่อสู้เชิงอุดมการณ์ก็ดุเดือด เมื่อ
หมอกานต์ตั้งมั่นสู้กับระบบคอรัปชั่นนี้จนตัวตาย

ศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ทองปาน (โปรแกรมสิทธิปัจเจกชนกับหน้าท่ีพลเมอืง)
๒๕๒๐ / กำากบัโดย ไพจง ไหลสกลุ, สรุชยั จนัทมิาธร, ยทุธนา 
มกุดาสนทิ, รศัมี เผ่าเหลืองทอง / สร้างโดย Isan Film: Mike 
Morrow / นำาแสดงโดย องอาจ มณีวรรณ์, ผมหอม พลิา- 
สมบติั / ความยาว ๖๐ นาที

ภาพยนตร์นอกกระแสท่ีได้แรงบนัดาลใจมาจากปัญหา 
สร้างเขือ่นผามองในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ แสดงให้เหน็ถงึชวีติ 
ชาวบ้านตวัเลก็ ๆ  ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการสร้างเข่ือน 
และการสมัมนาของนกัวชิาการ นกัปกครอง และผูเ้ชีย่วชาญ 
ต่าง ๆ  ขณะท่ีภาพยนตร์ยงัสร้างไม่เสรจ็สมบรูณ์ ได้เกดิ
เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และกลายเป็นหนังต้อง
ห้ามอยู่ระยะเวลาหนึ่ง ปัจจุบัน ได้รับการขึ้นทะเบียน
จากหอภาพยนตร์ให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ

เสาร์ที่ ๔ มิถุนายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. พี่ชาย My Hero 
(โปรแกรมสทิธิปัจเจกชนกับหน้าท่ีพลเมอืง)
๒๕๕๘ / กำากบัโดย จอช คมิ / สร้างโดย บรษิทั อิเล็คทรคิอลี
ฟิล์ม จำากดั, แอดเวร์ิดโปรดกัชนั, ครสิลีโปรดักชนั / นำาแสดง
โดย ถริ ชติุกลุ, องิครตั ดำารงค์ศกัดิกุ์ล, จณิณะ นวรตัน์, โทนี่ 
รากแก่น / ความยาว ๘๐ นาที

ภาพยนตร์ไทยนอกกระแสเรื่องสำาคัญของปี ๒๕๕๘ ที่
คว้ารางวัลมากมายทัง้ในและต่างประเทศ เล่าเร่ืองราว
ของ โอ๊ต และ เอก สองพี่น้องซึ่งกำาพร้าทั้งพ่อและแม่ 
จึงต้องอาศัยอยูก่บัลงุและป้า โดยเอกซึง่เป็นพีช่ายคอย
ดแูลประคบประหงมโอ๊ตเป็นอย่างด ีขณะเดยีวกนั เอก
ต้องขายบรกิารทางเพศเพือ่หาเลีย้งน้องและครอบครวั 
กระทั่งชะตาชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไป เมื่อถึงคราวท่ี
ต้องไปเกณฑ์ทหาร

เวลา ๑๕.๐๐ น. ภาพยนตร์สนทนา 
ระหว่างสิทธิของปัจเจกชนกับหน้าที่พลเมือง
กับ ดร. เกษม เพ็ญภินันท์ อาจารย์ภาควิชาปรัชญา 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน

เวลา ๑๓.๐๐ น. O Passado  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐ / กำากับโดย Hector Babenco / สนับสนุนโดย 
สถานเอกอคัรราชทูตบราซิล ประจำาประเทศไทย / นำาแสดง
โดย Mabi Abele, Mariana Anghileri, Mimí Ardú / 
ความยาว ๑๑๔ นาที (ภาษาโปรตเุกส, ฝรัง่เศส, สเปน, องักฤษ 
คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรือ่งราวของ รมีนิ ีนกัแปลหนุม่ผูม้ชีวีติรกัไม่สมหวัง ทัง้
กับภรรยาที่คบกันมานานถึง ๑๒ ปี และกับหญิงสาวที่
เคยออกเดต กระทั่งเขาได้แต่งงานกับ คาร์เมน เพื่อน
นักแปลด้วยกัน แต่แล้ววันหนึ่ง รีมินีกลับพบว่าเขาได้
สูญเสียความจำาทางด้านภาษา ด้วยการช่วยเหลือของ
คาร์เมน ทำาให้เขาพยายามที่จะเป็นสามีที่ดี แต่มันก็ไม่
ง่ายนัก 

Sun 5 June / 13.00 / 114 min / Brazil / 2007

เวลา ๑๕.๐๐ น. A Esperança Está Onde 
Menos Se Espera (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๕๒ / กำากับโดย Júlio Silvão Tavares / สนบัสนนุโดย 
สถานเอกอคัรราชทตูโปรตเุกส ประจำาประเทศไทย  / นำาแสดง
โดย Alcides, Alex, Angi Almeida / ความยาว ๑๒๒ นาที 
(ภาษาโปรตเุกส คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวของ ลอเรนโซ  ผู ้กำาลังจะได้เข้าเรียนใน
โรงเรยีนเอกชนทีห่รหูรา แต่แล้วทกุอย่างก็พงัทลายเมือ่
พ่อของเขาซึ่งเป็นผู ้ฝ ึกสอนทีมฟุตบอลถูกไล่ออก  
ลอเรนโซจึงต้องไปเรียนที่โรงเรียนของรัฐบาล ที่ซึ่ง
นักเรียนส่วนใหญ่มาจากสลัมของเมืองลิสบอน เขาจึง
ต้องปรับตัวพร้อมกับพยายามช่วยพ่อของเขากอบกู้
ศักดิ์ศรีกลับคืนมา

Sun 5 June / 15.00 / 122 min / Portugal / 2009

๒๗

ในวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน โรงภาพยนตร ์

ศรีศาลายาจัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “ระหว่าง 

สิทธิของปัจเจกชนกับหน้าที่พลเมือง” เพื่อพูดคุย 

วิเคราะห์ถึงประเด็นความขัดแย้งระหว่างสิทธิ 

เสรีภาพปัจเจกชนกับหน้าท่ีพลเมืองที่มีต่อสังคม 

หรอืประเทศชาตทิีป่รากฏในส่ือภาพยนตร์ โปรแกรม 

ภาพยนตร์ประจำาเดือนนี้จึงเป็นภาพยนตร์ไทยและ 

ต่างประเทศที่ถ่ายทอดประเด็นดังกล่าวให้ผู้ชมได ้

ศึกษาเป็นตัวอย่างจากกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา

สำาหรับในช่วงวันที่ ๑๖–๒๒ มิถุนายน หอ

ภาพยนตร์จัด เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ครั้งที่ ๓ ที่ 

โรงภาพยนตร์ลิโดและสกาลา ในช่วงเวลาดังกล่าว 

จะงดฉายภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา  

ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ซ่ึงยังคงเปิดรอบฉายตาม 

ปรกติ



อังคารที่ ๗ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ศึกบางระจัน (โปรแกรมสทิธปัิจเจกชนกับหน้าทีพ่ลเมอืง)
๒๕๐๙ / กำากับโดย สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ / สร้างโดย 
สหนาวไีทยภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย สมบตั ิเมทะน,ี อรญัญา 
นามวงษ์ / ความยาว ๗๓ นาที

ภาพยนตร์ไทยที่ดัดแปลงมาจากตำานานวีรกรรมของ
ชาวบ้านบางระจันแห่งเมืองสิงห์บุรี ที่ต่อสู้กับกองทัพ
พม่า ในช่วงเสยีกรงุศรอียุธยาครัง้ที ่๒ เรือ่งราวของ ทบั 
ชายหนุ่มผู้อพยพชาวบ้าน รวมทั้งนิมนต์พระครูธรรม- 
โชติมาอยูท่ีบ่างระจนั เพือ่เตรยีมรบัมอืกับทัพพม่า เม่ือ
ได้ข่าวว่าข้าศึกกำาลังมาเยือนพร้อมด้วยปืนใหญ่ ทับจึง
อาสาฝ่าอันตรายเดินทางไปขอปืนใหญ่ในวังหลวง

พุธที่ ๘ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

7 ประจัญบาน (โปรแกรมสทิธิปัจเจกชนกับหน้าทีพ่ลเมอืง)
๒๕๔๕ / กำากับโดย เฉลิม วงศ์พิมพ์ / สร้างโดย บริษัท 
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด / นำาแสดงโดย  
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, เท่ง เถิดเทิง, อัมรินทร์ นิติพน /  
ความยาว ๑๑๑ นาที

หลงัจากเสรจ็สิน้ภารกจิรบเพือ่ชาตใินสงครามเวยีดนาม 
เหล่าผองเพื่อนท้ังเจ็ดคนในนามของเจ็ดประจัญบาน 
ต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตนเอง โดย หมัด เชิงมวย 
หวงัใช้ชัน้เชงิในการชกมวยหากนิในค่ายมวยของพีช่าย 
และได้ อัคคี เมฆยันต์ ผู ้หลงใหลในการพนันเป็น
โปรโมเตอร์ ขณะที่ท้ังคู่กำาลังวางแผนล้มมวย กลับได้
รบัข้อเสนองานชิน้หนึง่ นัน่คอื การทำาลายแผนขนทอง
ของทหารอเมริกันเป็นเหตุให้หมัดต้องเรียกรวมกลุ่ม
เจ็ดประจัญบานอีกครั้ง

พฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ม้ง สงครามวีรบุรุษ 
(โปรแกรมสทิธิปัจเจกชนกบัหน้าท่ีพลเมอืง)
๒๕๕๕ / กำากบัโดย เสร ีพงศ์นธิ,ิ เจมมี ่ ว่างล ี / สร้างโดย 
ป้าเย้งเรซอพั โปรดกัช่ัน จำากดั / นำาแสดงโดย อฐัมา ชวีนชิ- 
พนัธ์, อคัรัฐ นมิิตชยั, พรีะพนัธ์ุ อารยาพนัธุ,์ สรพงษ์ ชาตรี /  
ความยาว ๙๕ นาที

ขณะที่เข้าไปปราบคอมมิวนิสต์ในหมู่บ้านม้ง ผู ้พัน
เกรียงไกรได้เข้าไปช่วย เก๊ง เด็กชายชาวม้งที่ติดอยู่ใน
กองเพลิง และนำาเก๊งมาชุบเล้ียงร่วมกับลูกชายแท้ ๆ 
ของผู้พนั พร้อมปลกูฝังให้รกัชาต ิศาสนา และพระมหา- 
กษตัริย์ เมือ่เก๊งเติบโตข้ึน เขากลายเป็นทหารหนุม่ทีถ่กู
ส่งกลับไปยังเขาค้อในภารกิจเพื่อชาติไทย ด้วยการทำา
สงครามจติวทิยากบัชนเผ่าม้ง ซ่ึงเป็นสายเลือดท่ีแท้จรงิ
ของตน

ศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

คนภูเขา (โปรแกรมสทิธิปัจเจกชนกบัหน้าทีพ่ลเมอืง)
๒๕๒๒ / กำากบัโดย คณุาวฒุ ิ/ สร้างโดย บรษิทั ไฟว์สตาร์ 
โปรดกัชัน่ จำากดั / นำาแสดงโดย มนตร ี เจนอกัษร, วลยักร  
เนาวรัตน์, สภุาวด ีเทียนสวุรรณ / ความยาว ๑๓๓ นาที

ภาพยนตร์ชิ้นเอกของ วิจิตร คุณาวฒิ ผู้กำากับเจ้าของ
ฉายาเศรษฐตีุก๊ตาทอง และได้รบัการขึน้ทะเบยีนให้เป็น
มรดกภาพยนตร์ของชาตเิมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่าเรือ่งราว
ของ อาโยะ ชาวเขาเผ่าอก้ีอ ทีถู่กขบัไล่เพยีงเพราะเมีย
ของเขาคลอดลูกฝาแฝดซึ่งถือว่าจะนำาโชคร้ายมาสู่เผ่า
ตามความเชื่อด้ังเดิม อาโยะและเมียต้องระหกระเหิน
เร่ร่อนออกจากเผ่าไปพบกับอุปสรรคมากมาย รวมไป
ถึงขบวนการค้าฝิ่นเถื่อน

เสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. คู่กรรม 
(โปรแกรมสทิธิปัจเจกชนกับหน้าท่ีพลเมอืง)
๒๕๕๖ / กำากบัโดย กิตตกิร เลียวศริกุิล / อำานวยการสร้าง
โดย บรษิทั เอม็ เทอร์ตี ้ไนน์ จำากัด / นำาแสดงโดย ณเดชน์ 
คกูมิิยะ, อรเณศ ดคีาบาเลส, นธิศิ วารายานนท์ / ความยาว 
๑๓๐ นาที

ฉบบัล่าสุดของภาพยนตร์ซึง่สร้างจากนวนิยายยอดนยิม
ของทมยนัตี เรือ่งราวของ โกโบริ นายทหารหนุม่ประจำา
กองทัพญี่ปุ่นที่เข้ามาตั้งฐานทัพบนแผ่นดินไทยในช่วง
สงครามโลกครัง้ทีส่อง กบั องัศมุาลนิ หญงิสาวชาวไทย  
แม้องัศมุาลินจะเกลยีดชงัโกโบริต้ังแต่แรกพบด้วยอคติ 
เพราะเหน็ว่าเป็นคนญีปุ่น่ซึง่เปรยีบเสมอืนศตัรขูองชาติ 
แต่ยิ่งเวลาผ่านไป ความรักของทั้งสองกลับค่อย ๆ ก่อ
ตัวขึ้นท่ามกลางความรุนแรงของสงคราม

เวลา ๑๕.๑๕ น. คู่กรรม ๒ 
(โปรแกรมสทิธิปัจเจกชนกับหน้าท่ีพลเมอืง)
๒๕๓๙ / กำากบัโดย บรรจง โกศลัวฒัน์ / สร้างโดย บรษัิท 
เอน็.เค. เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จำากัด / นำาแสดงโดย พล ตณัฑ- 
เสถยีร, ศริลิกัษณ์ ผ่องโชค / ความยาว ๑๒๕ นาที

เรือ่งราวภาคต่อของเร่ือง คู่กรรม อันโด่งดงั เมือ่ กลนิท์ 
บุตรเพียงคนเดียวของโกโบริกับอังศุมาลิน ได้เติบใหญ่
จนเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันหนึ่ง 
เขาได้เป็นผู้นำานักศึกษาประท้วงสินค้าญี่ปุ่นโดยที่ไม่รู้
พื้นเพตัวเอง จน ศราวณี นักศึกษาที่ร่วมประท้วงนำา
เรื่องที่กลินท์มีพ่อเป็นทหารญี่ปุ่นป่าวประกาศไปทั่ว 
ทำาให้ทุกคนเริ่มถอยห่างและไม่ไว้วางใจให้กลินท์นำา 
อีกต่อไป

อาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน

เวลา ๑๓.๐๐ น. Casablanca  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๔๘๕ / กำากบัโดย Michael Curtiz / สนบัสนนุโดย บรษิทั 
แคททาลิทส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด / นำาแสดง
โดย Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul 
Henreid / ความยาว ๑๐๒ นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยาย
ภาษาไทย)  

หนังขาวดำาคลาสสิกของฮอลลีวูด เรื่องราวของ ริค 
เจ้าของไนต์คลับชื่อดังในคาซาบลังกา เมืองท่าเล็ก ๆ 
ของโมร็อกโก อาณานิคมของฝรั่งเศสช่วงสงครามโลก
ครัง้ท่ี ๒ เม่ือฝรัง่เศสถกูคกุคามโดยนาซ ีผูค้นจงึต้องการ
อพยพหนีภัยสงครามไปยังสหรัฐอเมริกา เป็นผลให้ริค
ได้พบกับ อิลซ่า อดีตคนรักที่มาพร้อมกับสามีของเธอ 
และรูว่้ารคิมวีซ่ีาไปอเมรกิา เธอจึงพยายามอ้อนวอนขอ
จากเขา ส่งผลให้ริคเกิดความสับสนในจิตใจ

Sun 12 June / 13.00 / 102 min / USA / 1942

เวลา ๑๕.๐๐ น. 12 Years a Slave  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / กำากับโดย Steve McQueen / สนับสนุนโดย โรง
ภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / นำาแสดงโดย Chiwetel Ejiofor, 
Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch / 
ความยาว ๑๓๔ นาที (ภาษาอังกฤษ คำาบรรยายภาษาไทย)  

ภาพยนตร์ที่สร้างจากเหตุการณ์จริงของ โซโลมอน 
นอร์ธอัป (Solomon Northup) นักไวโอลินผิวสีผู้มี
ครอบครวัท่ีอบอุ่น ก่อนจะถูกลกัพาตวัไปเป็นทาสนาน
กว่า ๑๒ ปี น่ันทำาให้เขาต้องเจอกับความโหดร้ายป่า
เถื่อนอย่างถึงที่สุด แต่โซโลมอนก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชค
ชะตา เขายังคงยืนหยัดต่อสู้เพื่อจะมีชีวิตรอดและเพื่อ
ศักดิ์ศรีของตน

Sun 12 June / 15.00 / 134 min / USA / 2013

อังคารที่ ๑๔ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

สียามา (โปรแกรมสิทธิปัจเจกชนกับหน้าทีพ่ลเมือง)
๒๕๕๑ / กำากับโดย ปรชีา สงสกุล / สร้างโดย บรษิทั โมโน 
ฟิล์ม จำากัด / นำาแสดงโดย ธญัญ์ ธนากร, ฐติิมา มะลวิลัย์, 
ณฐันนัท์ จนัทรเวช / ความยาว ๑๐๐ นาที

เรือ่งราวในปี พ.ศ. ๒๓๐๗ เมือ่บ้านเมอืงตกอยูใ่นภาวะ
อนัตรายจากผูร้กุรานทีว่างแผนตดักำาลงัอยธุยาจากทกุ
ด้าน หมูบ้่านสยีามาอนัสงบสขุกก็ำาลงัเข้าสู่สภาวะสงคราม 
เช่นกัน ด้วยเลือดรักชาตพิวกชาวบ้านจงึได้เตรยีมกำาลงั
เพื่อต่อสู้ โดยมี ปราย เป็นหัวแรงหลัก แต่จู่ ๆ  กลับเกิด
เรื่องแปลกประหลาด เมื่อรถยนต์คนหนึ่งได้ปรากฏขึ้น
พร้อมกับคนในยุคปัจจุบัน 

พุธที่ ๑๕ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

พรางชมพู กะเทยประจัญบาน 
(โปรแกรมสิทธิปัจเจกชนกับหน้าที่พลเมือง)
๒๕๔๕ / กำากับโดย กิตติกร เลียวศิริกุล / สร้างโดย บริษัท 
ฟิล์ม บางกอก จำากัด / นำาแสดงโดย เสรี วงษ์มณฑา, 
อรนภา กฤษฎี, ธงธง มกจ๊ก / ความยาว ๙๕ นาที

เรื่องราวของกลุ่มกะเทย ๖ คนที่ต้องประสบเคราะห์
ร้าย เมือ่เครือ่งบนิทีพ่วกเธอนัง่มาเกดิตกทีช่ายแดนไทย
พม่า ทำาให้ชีวิตของพวกเธอตกอยู่ท่ามกลางความ 
ขัดแย้งของชนกลุ่มน้อยกับทหารรัฐบาลพม่า และเมื่อ
ทหารไทยเข้ามาช่วยเหลือ พวกเธอก็ต้องผจญกับอคติ
ที่พวกเขามีต่อกะเทย

พฤหัสบดีที่ ๑๖ – พุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ครั้งที่ ๓ 

ณ โรงภาพยนตร์ลิโดและสกาลา 

*งดฉายภาพยนตร์ทีโ่รงภาพยนตร์ศรศีาลายา ยกเว้นวนัเสาร์
อาทิตย์

เสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

Interstellar (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๕๗ / กำากับโดย Christopher Nolan / สนับสนนุโดย 
บรษิทั แคททาลิทส์ อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากดั / 
นำาแสดงโดย Matthew McConaughey, Anne Hathaway, 
Jessica Chastain / ความยาว ๑๖๙ นาที (ภาษาอังกฤษ คำา
บรรยายภาษาไทย)  

เรื่องราวในยุคปลายของโลกที่ทุกอย่างกำาลังจะจบส้ิน
ตามวฏัจกัรแห่งจกัรวาล  เมือ่มนษุยชาตกิำาลงัเผชญิกบั
ความยากแค้นและต้องผจญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ต่าง ๆ ส่งผลให้ คูเปอร์ วิศวกรหนุ่มใหญ่ตัดสินใจจาก
ลาครอบครัวและลูก ๆ เพื่อเข้าร่วมทีมปฏิบัติภารกิจ
เดนิทางข้ามจักรวาลออกตามหาดาวดวงใหม่ให้กับโลก
ใบนี้ 

Sat 18 June / 13.00 / 169 min / USA, UK / 2014
๒๘



อาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน

เวลา ๑๓.๐๐ น. The Age of Cannibals  
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๗ / กำากับโดย Johannes Naber / สนับสนุนโดย 
สถาบันเกอเธ่ ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Devid 
Striesow, Sebastian Blomberg, Katharina Schüttler / 
ความยาว ๙๒ นาที (ภาษาเยอรมัน, อังกฤษ คำาบรรยาย
ภาษาอังกฤษ) 

เรือ่งราวของคนสามคนซึง่ประสบความสำาเร็จกับอาชพี
นักให้คำาปรกึษาทางธรุกจิ พวกเขาได้เดนิทางไปปฏบิตัิ
หน้าที่ให้กับเจ้าของกิจการนักลงทุนยักษ์ใหญ่ใน
ภมูภิาคต่าง ๆ  ของโลก บนพนัธกจิทีว่่าจะบบีบงัคบัต่าง
ชาติให้ทำาตามแผนการทกุอย่างทีพ่วกตนวางไว้เหมอืน
ที่เคยกระทำามาแล้วในที่อื่น ๆ 

Sun 19 June / 13.00 / 93 min / Germany / 2014

เวลา ๑๕.๐๐ น. Arrugas (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)  
๒๕๕๔ / กำากับโดย Ignacio Ferreras / สนบัสนนุโดย สถาน
เอกอัครราชทูตสเปน ประจำาประเทศไทย / ความยาว ๘๙ 
นาที (ภาษาสเปน คำาบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเล่าเรื่องราวของ เอมิลิโอ ผู้ป่วย 
โรคอลัไซเมอร์ระยะแรก ทีไ่ด้รบัการช่วยเหลือจาก มเิกล 
และเพือ่น ๆ  ในบ้านพกัคนชรา เพือ่หลกีเลีย่งไม่ให้ต้อง
ไปอยู่ชั้นบนสุด ซ่ึงเป็นช้ันของผู้ป่วยในระยะสุดท้าย 
กลายเป็นจดุเร่ิมต้นของมติรภาพและแผนการอนับ้าระหำา่ 

Sun 19 June / 15.00 / 89 min / Spain / 2011

พฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ไม่ได้ขอให้มารัก 
(โปรแกรมสิทธิปัจเจกชนกับหน้าที่พลเมือง)
๒๕๕๕ / กำากับโดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ / สร้างโดย 
แอมไฟน์ โปรดักชั่น / นำาแสดงโดย เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, กวิน  
อิ่มอโนทัย, ภาณุพงศ์ วราเอกศิริ / ความยาว ๑๐๔ นาที

เรือ่งราวของหลายชวีติทีเ่ชือ่มโยงกันด้วยการตามหารกั
แท้ ทัง้ สายธาร สาวประเภทสองรุน่ใหญ่ทีก่ลบับ้านเกดิ 
มาพบช่างมอเตอร์ไซค์หนุ่มหล่อที่ทำาเอาเธอเพ้อไป 
ไกล หรือความรักระหว่าง ต้นไม้ หนุ่มนักเรียนนอกกับ 
ต้นหลวิคนขบัรถตูผู้เ้ป็นกะเทย รวมไปถงึ ดนิ เดก็หนุม่
ทีถ่กูพ่อจับได้ว่าเป็นกะเทย จงึถกูส่งตวัไปบวชเรยีน แต่
กลับพบหลวงพี่รูปหล่อที่ทำาให้หัวใจหวั่นไหว 

ศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

โปรแกรมพเิศษ ดหูนงัคลาสสิกกบั 
ม.ล. วราภา เกษมศร ีทีจ่ะมาชวน 
ผู ้ชมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
หลังชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก

เสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. The Flag, Class A Grade 4 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๑๙ / กำากับโดย Fujii Katsuhiko / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น / นำาแสดงโดย Tateishi Ryoko, Minami Mie, 
Kakizaki Sumiko / ความยาว ๘๖ นาที (ภาษาญี่ปุ่น 
คำาบรรยายภาษาไทย) 

เม่ือ ครคิูมรุะ ครูประจำาชัน้กำาลงัจะลาคลอด พวกเดก็ ๆ  
จงึได้เรยีนรูค้วามหมายของชวีติจากครขูองพวกเขา ทัง้
การให้กำาเนิด ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่เพ่ือน 
ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพ่อแม่ ในขณะที่พวกเขา
กำาลังก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ที่ยังไม่รู้จัก

เวลา ๑๕.๐๐ น. Hero  
(โปรแกรมสิทธิปัจเจกชนกับหน้าที่พลเมือง)
๒๕๔๕ / กำากับโดย Yimou Zhang / สนับสนุนโดย บริษัท 
แคททาลิทส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด / นำาแสดง
โดย Jet Li, Tony Chiu Wai Leung, Maggie Cheung / 
ความยาว ๙๙ นาที (ภาษาจีน คำาบรรยายภาษาไทย)  

ในยคุสงครามระหว่างรฐั ประเทศจนีได้ถกูแบ่งออกเป็น 
๗ แคว้น และต่างต่อสู้กันเพื่อแก่งแย่งอำานาจ โดย ฉิน
อ๋อง ผู้นำาแคว้นฉินที่แข็งแกร่งที่สุด ต้องการข้ึนเป็น
จักรพรรดแิห่งจนีพระองค์แรก และประกาศจะมอบยศ
และทรัพย์สินให้มากมาย แก่ผู้ที่สามารถเอาชนะจอม
ยุทธ์กระบี่หัก หิมะเหิน และ เวหา สามมือสังหารที่ได้
ชือ่ว่าน่ากลวัทีส่ดุ กระท่ังวนัหน่ึง นายอำาเภอนิรนามได้
มาขอเข้าเฝ้าว่าเขาทำาสำาเร็จ พร้อมหลักฐานเป็นอาวุธ
ประจำากายของมือสังหารทั้งสามคน

Sat 25 June / 15.00 / 99 min / China / 2002

อาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน

เวลา ๑๓.๐๐ น. Et maintenant on va où? 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก) 
๒๕๕๔ / กำากับโดย Nadine Labaki / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย และสถาบัน
ฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย / นำาแสดงโดย Claude Baz 
Moussawbaa, Leyla Hakim, Nadine Labaki / ความยาว 
๑๑๐ นาท ี(ภาษาอารบกิ, รสัเซยี, องักฤษ คำาบรรยายภาษา
อังกฤษ) 

เรื่องราวความขัดแย้งในหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหน่ึงใน
เลบานอน เมื่อผู้ชายในหมู่บ้านระหว่างชาวคริสต์และ
มุสลิมเกิดบาดหมางกันจนเหตุการณ์เริ่มบานปลาย 
พวกผูห้ญงิจงึต้องงดักลเมด็สารพดัเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิ
ความรุนแรง

Sun 26 June / 13.00 / 110 min / France / 2011

เวลา ๑๕.๐๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม 
พบกบัภาพยนตร์จากการคดัสรร 
ของ โดม สุขวงศ์ ผูอ้ำานวยการหอ
ภาพยนตร์ และร่วมสนทนาหลัง
ชมภาพยนตร์

อังคารที่ ๒๘ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

พระเจ้าเสือ พันท้ายนรสิงห์ 
(โปรแกรมสิทธิปัจเจกชนกับหน้าที่พลเมือง)
๒๕๒๕ / กำากับโดย เนรมิต / สร้างโดย ไชโยภาพยนตร์ / 
นำาแสดงโดย สรพงศ์ ชาตร,ี สมบตั ิเมทะน,ี พิศมัย วไิลศกัด์ิ / 
ความยาว ๑๑๐ นาที

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากพงศาวดารสมัยกรุงศรี 
อยธุยา เรือ่งราวของ สงิห์ หนุม่ชาวบ้านทีม่ฝีีมอืในทาง
ชกมวย จนเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเสือ และทรง
ชักชวนให้มาเป็นมหาดเล็กรักษาพระองค์ กระทั่งวัน
หนึง่ เมือ่พระเจ้าเสอืเสดจ็ประพาสทางเรือไปตามแม่นำา้ 
สมุทรสาครท่ีคดเค้ียว เรือพระท่ีน่ังซ่ึงถือท้ายเรือโดย
สงิห์ เกดิชนกิง่ไม้จนหวัเรือหกั แม้พระเจ้าเสอืจะงดเว้น
การประหารสิงห์จากเหตุการณ์ครั้งน้ี แต่สิงห์กลับ
ยืนยันให้ประหารตน เพื่อคงไว้ซึ่งราชประเพณี

พุธที่ ๒๙ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เวลาในขวดแก้ว 
(โปรแกรมสิทธิปัจเจกชนกับหน้าที่พลเมือง)
๒๕๓๔ / กำากับโดย ประยูร วงศ์ชื่น, อมรศรี เย็นสำาราญ, 
อนุกูล จาโรทก / สร้างโดย เอเพ็กซ์โปรดักชั่น / นำาแสดง
โดย นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร, ปวีณา ชารีฟสกุล / ความยาว 
๑๐๘ นาที

ภาพยนตร์ทีด่ดัแปลงมาจากนวนิยายสะท้อนสงัคมของ 
ประภัสสร เสวิกุล บอกเล่าเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง
ที่ดำาเนินชีวิตด้วยความหวังเรืองรอง แม้แต่ละคนจะมี
ปัญหาของตัวเอง แต่ในวันที่พวกเขาประคับประคอง
ความฝันให้เป็นจริง พวกเขากลบัต้องพบเจอเหตกุารณ์
รุนแรงที่ทำาร้ายทั้งกายและใจ จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ 
เต็มไปด้วยบาดแผลทางการเมืองและครอบครัว 

พฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เลือดสุพรรณ 
(โปรแกรมสิทธิปัจเจกชนกับหน้าที่พลเมือง)
๒๕๒๒ / กำากับโดย เชิด ทรงศรี / สร้างโดย เชิดไชย
ภาพยนตร์ / นำาแสดงโดย ไพโรจน์ สังวรบุิตร, ลลนา สลุาวลัย์ / 
ความยาว ๘๖ นาที

ภาพยนตร์ที่สร้างจากบทละครอิงประวัติศาสตร์ของ
หลวงวิจิตรวาทการ เล่าเหตุการณ์สมัยอยุธยา ณ 
หมู่บ้านแห่งหนึง่ในเมอืงสพุรรณบรีุ คนืหนึง่ ดวงจันทร์ 
ลกูสาวของหวัหนา้หมู่บ้านถกูฉดุไป แต่ได ้ทบั ผู้อ้างว่า
เป็นทหารไทยช่วยให้เธอรอดพ้นมาได้ ต่อมาเมื่อถูก
กองทัพพม่าบุกยึด ดวงจันทร์จึงพบว่าแท้จริงแล้วทับ
คือ มังราย บุตรของแม่ทัพใหญ่ผู้คุมทัพมาในครั้งนี้ แต่
แม้จะเกลียดพม่ามากเท่าไหร่ เธอก็ไม่สามารถห้ามใจ
ไม่ให้รักมังรายได้

๒๙




