หลังจากจดหมายข่าวฯ ฉบับที่ผ่านมา ได้เผยแพร่เรื่องราวการตามหาและ
บูรณะภาพยนตร์ไทยปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เรื่อง สันติ-วีณา ไปแล้วนั้น มาในฉบับนี้ ก็ได้
บอกเล่าถึงบรรยากาศเมื่อครั้งที่ทีมงานจากหอภาพยนตร์และตัวแทนครอบครัว
ผู้สร้างภาพยนตร์ น�ำ สันติ-วีณา ไปฉาย เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๙
ประเทศฝรั่งเศส ในสาย Cannes Classics ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ
ของวงการหนังไทย นอกจากนี้ยังได้น�ำบทสัมภาษณ์คุณอนุฉัตร โตษยานนท์
นักแสดงผู้รับบทเป็นวีณาในวัยเด็ก มาให้ทุกท่านได้อ่านและรู้จัก โดยการได้พบ
คุณอนุฉัตรนั้น เป็นผลจากการประกาศตามหานักแสดงเรื่องนี้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ข่าวคราวของ สันติ-วีณา นับเป็นปรากฏการณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก
จากสาธารณชน ส�ำหรับหลายท่านที่ถามไถ่กันมาอย่างไม่ขาดสายถึงก�ำหนดการ
ฉาย สันติ-วีณา ฉบับบูรณะใหม่นี้ในเมืองไทย หอภาพยนตร์มีความยินดีที่จะแจ้ง
ให้ทราบว่า สันติ-วีณา ฉบับบูรณะ จะได้รับการจัดฉายรอบปฐมทัศน์ในเมืองไทย
ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๒๐.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์
สกาลา ในฐานะภาพยนตร์เปิดงาน “เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์”
ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
ในงานนี้ หอภาพยนตร์จะน�ำภาพยนตร์คลาสสิกทั้งหมด ๗ เรื่องที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตร ณ โรงภาพยนตร์
ชั้นหนึ่งทั่วกรุงเทพมหานครมาจัดฉายให้ชมกันอีกครั้ง โดยส�ำหรับ สันติ-วีณา นั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตร เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.
๒๔๙๗ ณ โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์ ดังภาพประวัติศาสตร์ที่หอภาพยนตร์อัญเชิญมา
ขึ้นเป็นปกจดหมายข่าวฯ ฉบับนี้

ปรัชญา : ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา
วิสัยทัศน์ : ปฏิบัติการอนุรักษ์ได้มาตรฐาน แผ่ขยายงานวิชาการ
และบริการ บริหารจัดการด้วยธรรมปัญญา
พันธกิจ :

๑. แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์ สือ่ โสตทัศน์และสิง่ เกีย่ วเนือ่ ง เพือ่
เก็บรักษาเป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญา และ มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๒. วิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูต้ า่ ง ๆ ด้านภาพยนตร์ สือ่ โสตทัศน์และ
สิ่งเกี่ยวเนื่อง
๓. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริมเผยแพร่
ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่ง
เกี่ยวเนื่อง
ปณิธาน : จะสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์สงู สุด
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สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

กิจกรรม

กิจกรรมเดือนเมษายน

กิจกรรมเดือนพฤษภาคม
หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน

หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน

๙ พฤษภาคม ธนาคารแห่งประเทศไทย
๑๐ และ ๒๔ พฤษภาคม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
๑๑ พฤษภาคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๖ พฤษภาคม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
๓๑ พฤษภาคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

๒๖ เมษายน (เช้า) สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
(บ่าย) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพ
จิต และสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
กรมสุขภาพจิต
๓๐ เมษายน

หอภาพยนตร์ จั ด กิ จ กรรมภาพยนตร์
สนทนา “เอนก นาวิกมูล กับเครื่องฉายแสง
เล่นเงาแต่เก่าก่อน” โดยเชิญ เอนก นาวิกมูล มา
ร่วมสนทนาและแสดงข้อมูลการค้นคว้าเครื่อง
ฉายแสงเล่นเงา ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมงานได้เรียนรูเ้ รือ่ ง
ราวของสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ม หั ศ จรรย์ ส มั ย บรรพชน
อย่างละเอียดลึกซึง้ และชมการสาธิตการเล่นฉาย
แสงเล่นเงาด้วยเครือ่ งฉายโบราณทีห่ อภาพยนตร์
เก็บสะสมไว้ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๒๒ พฤษภาคม
๑๙ พฤษภาคม

ภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา ได้รับการคัด
เลือกฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
เมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๙ ประเทศฝรั่งเศส ในสาย
Cannes Classics ซึ่งเป็นโปรแกรมที่คัดเลือก
ภาพยนตร์คลาสสิกและภาพยนตร์ที่ได้รับการ
บูรณะมาจัดฉาย โดยมี ก้อง ฤทธิ์ดี กรรมการ
บริหารหอภาพยนตร์ และ ออกัส เปสตันยี ทายาท
ของ รัตน์ เปสตันยี ร่วมพูดถึงความเป็นมาของ
ภาพยนตร์เรื่องนี้ ก่อนจัดฉายให้กับผู้ที่เข้ามาชม
ภาพยนตร์เรื่องนี้กว่า ๒๐๐ คน ณ โรงภาพยนตร์
บูเนล

สถาบั น หนั ง ไทย หอภาพยนตร์ ไ ด้ จั ด
กิจกรรมชัน้ ครู ครัง้ ที่ ๑๐ โดยเชิญ ยุทธนา มุกดาสนิท ผู้ก�ำกับที่คลุกคลีอยู่ในวงการภาพยนตร์
ไทยกว่า ๔๐ ปี มาบรรยายถึงประสบการณ์การ
ท�ำงานและเบื้องหลังแนวคิดการท�ำงาน ณ ห้อง
ออดิ ท อเรี ย ม ชั้ น ๕ หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง
กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๑๙ เมษายน ฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง
ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย
๒๑ เมษายน ฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง
ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์
กรุงเทพฯ
๒๗ เมษายน ฉายภาพยนตร์เรือ่ ง ลูกหนีท้ เี ด็ด ให้
แก่ กลุ่มวัยหวานวันวาน กรุงเทพฯ
๒๘ เมษายน ฉายภาพยนตร์เรื่อง ท้าฟ้าลิขิต ให้
แก่ ชุมชุนหมู่บ้านร่วมเกื้อ กรุงเทพฯ

๒

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๓ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง อาจารย์โกย ให้แก่ ชมรมผูส้ งู อายุโรงพยาบาลห้วยพลู นครชัยศรี
๑๓ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง อาจารย์โกย ให้แก่ ชมรมผูส้ งู อายุโรงพยาบาลศาลายา นครปฐม
๑๓ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อินทรีทอง ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย
๑๗ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง มนต์รกั ลูกทุง่ ให้แก่ ชมรมผูส้ งู อายุ รพ. สต. แหลมบัว นครชัยศรี
๒๔ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหิดล
๒๕ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง มนต์รกั ลูกทุง่ ให้แก่ ชมรมผูส้ งู อายุเทศบาลเมืองไร่ขงิ สามพราน
๒๖ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง โทน ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุต�ำบลท่าต�ำหนัก นครชัยศรี
๓๑ พฤษภาคม จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ทวิภพ ให้แก่ ชุมชุนหมู่บ้านร่วมเกื้อ กรุงเทพฯ

๒๔ พฤษภาคม

หอภาพยนตร์ร่วมกับศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์
เรื่อง Invictus ภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่เล่าเรื่องราว
ของผู ้ น�ำผิ ว สี เนลสั น แมนเดลา (Nelson
Mandela) ในโครงการภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ
ครั้งที่ ๗ พร้อมเปิดให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สนทนา
ถึงประเด็ นในภาพยนตร์ กับศาสตรจารย์ ดร.
พระค�ำหมาย ธัมมสามิ คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ และ ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไทย ณ
อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

๒๘ พฤษภาคม

หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติจาก สุเชาว์ พงษ์วิไล ดารามากความสามารถที่ยืนหยัดในวงการ
บันเทิงมายาวนาน เดินทางมาร่วมประทับรอยพิมพ์มอื -เท้า เป็นดาวดวงที่ ๑๖๖ บนลานดารา เพือ่ เป็น
อมตนุสรณ์ เริ่มงานด้วยการฉายภาพยนตร์ผลงานทางการแสดงเรื่องแรก เรื่อง สวัสดีคุณครู (๒๕๒๐)
ก่อนจะร่วมบอกเล่าถึงประสบการณ์การท�ำงานทีผ่ า่ นมาในวงการภาพยนตร์ไทย ภายในโรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา

กิจกรรมเดือนมิถุนายน
หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน

๓ มิถุนายน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
๗ มิถนุ ายน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การ
มหาชน)
๑๔ มิถุนายน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรม
สุขภาพจิต

กิจกรรมโครงการภาพยนตร์เพือ่ ผูส้ งู อายุ
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

๔ มิถุนายน

หอภาพยนตร์ จั ด กิ จ กรรมภาพยนตร์
สนทนา ในหัวข้อ “ระหว่างสิทธิของปัจเจกชน
กับหน้าที่พลเมือง” ได้รับเกียรติจาก ดร. เกษม
เพ็ญภินนั ท์ อาจารย์ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมบรรยาย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ชมถึงประเด็น
ระหว่างสิทธิของปัจเจกชนกับหน้าทีพ่ ลเมือง จาก
ภาพยนตร์หลากหลายเรื่องในมุมมองต่าง ๆ หลัง
การฉายภาพยนตร์เรื่อง พี่ชาย My Hero ณ โรง
ภาพยนตร์ศรีศาลายา

๕ มิถุนายน

หอภาพยนตร์
ร ่ ว ม กั บ ส�ำ นั ก ง า น
อุทยานการเรียนรู้ (TK
Park) จัดฉายภาพยนตร์
เรื่อง ช้างเพื่อนแก้ว ณ
ห้องมินเิ ธียเตอร์อทุ ยาน
การเรียนรู้ชั้น ๘ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

๙ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง โทน ให้แก่
ชมรมวัยทองแสนสุข กระทุ่มแบน
๑๐ มิถุนายน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง สงคราม
เพลง ให้แก่ ชมรมผูส้ งู อายุเทศบาลนครอ้อมน้อย
๑๖ มิถนุ ายน จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง อินทรีทอง
ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพุทธมณฑล
นครปฐม

๓

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

THE NITRATE PICTURE SHOW

เทศกาลหนังไนเตรท
ชลิดา เอื้อบ�ำรุงจิต

๔

ฟิลม์ ไนเตรท ฟิลม์ ทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็นฟิลม์ อันตรายเนือ่ งจากคุณลักษณะ
ทีต่ ดิ ไฟได้ เปลวไฟมีความร้อนสูง เมือ่ ติดไฟก็จะดับยาก และเป็นต้นเหตุ
ให้โรงภาพยนตร์ในยุคแรกเกิดไฟไหม้ สูญเสียชีวิตคนและทรัพย์สิน
จ�ำนวนมาก ท�ำให้ต้องมีการออกกฎให้โรงภาพยนตร์จะต้องมีประกาศ
ทางออกที่ชัดเจน เพื่อให้คนหนีออกไปได้เมื่อเกิดเหตุ
ฟิล์มไนเตรทผลิตครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๓๒ ฟิล์ม ๓๕ มม. เกือบ
ทั้งหมดที่ใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นฟิล์มไนเตรท (ในขณะที่ฟิล์ม
๑๖ มม. และฟิล์ม ๘ มม. เกือบทั้งหมดเป็นฟิล์มอะซิเตท) ในปี ๒๔๙๔
การผลิตฟิล์มไนเตรทได้ยุติลงและทดแทนการใช้ด้วยฟิล์มอะซิเตท หรือ
ที่เรียกว่าฟิล์มปลอดภัย การฉายฟิล์มไนเตรทกลายเป็นสิ่งต้องห้าม ต้อง
ฉายในโรงหนังที่มีเครื่องฉายเฉพาะเท่านั้น และการจัดเก็บก็ต้องจัดเก็บ
ในห้องที่มีลักษณะพิเศษ เนื่องจากเมื่อฟิล์มเสื่อมสภาพจะติดไฟได้ใน
อุณหภูมิที่ต�่ำเพียง ๔๙ องศาเซลเซียส คุณสมบัติจึงไม่ต่างจากวัตถุ
ระเบิด หอภาพยนตร์หลายแห่งสร้างห้องเก็บเฉพาะส�ำหรับฟิลม์ ไนเตรท
ทีไ่ กลออกไปจากตัวเมือง โอกาสของการชมฟิลม์ ทีเ่ ป็นไนเตรทจึงเป็นไป
ได้ยากขึ้น ความเลื่องลือเรื่องคุณลักษณะของฟิล์มไนเตรทว่ามีความ
สวยงามที่แตกต่างจากฟิล์มอะซิเตท กลายเป็นต�ำนานที่เล่าขานกัน
สืบมา โดยที่น้อยคนจะมีโอกาสได้เห็นกับตาตัวเอง
George Eastman Museum หรือแต่เดิมชือ่ ว่า George Eastman
House ก่ อ ตั้ ง ในปี ๒๔๙๐ เป็ น หอภาพยนตร์ ชั้ น น�ำแห่ ง หนึ่ ง ของ
โลกในการอนุรักษ์ฟิล์มตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม มีฟิล์มอยู่ ๒๘,๐๐๐ เรื่อง ใน
คอลเลคชัน่ ของ George Eastman Museum มีฟลิ ม์ ไนเตรทเป็นจ�ำนวน
มาก ในปี ๒๕๓๙ ได้ตั้งโรงเรียนสอนการอนุรักษ์ภาพยนตร์ ซึ่งได้ผลิต
นักอนุรักษ์ภาพยนตร์กว่า ๒๐๐ คน ท�ำงานอยู่ในหอภาพยนตร์ใน
ประเทศต่าง ๆ กว่า ๓๘ ประเทศ และนักเรียนเหล่านี้ก็ล้วนมีประสบการณ์ในการฝึกอนุรักษ์ฟิล์มไนเตรทที่อยู่ในคอลเลคชั่นของ George
Eastman Museum
The Nitrate Picture Show เป็นเทศกาลเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์ภาพยนตร์ จัดโดย George Eastman Museum ด้วยความ
คิดที่ว่าหากฟิล์มนั้นได้รับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง การเอาฟิล์มออกมาฉายย่อมเป็นไปได้ การอนุรักษ์แบบดั้งเดิมคือ

Photos are from the Nitrate Picture Show
hosted by the George Eastman Museum

Blithe Spirit

การท�ำส�ำเนาฟิล์ม และในปัจจุบันก็อาจจะสแกนด้วยความละเอียดสูง
เป็นไฟล์ดิจิทัล และจัดเก็บในที่เก็บที่มีความคงทนถาวร
เทศกาลนี้ เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นครั้งแรก โดยเขียนถาม
ไปยังหอภาพยนตร์ต่าง ๆ ว่ามีภาพยนตร์เรื่องใดที่มีปริ๊นท์เป็นฟิล์ม
ไนเตรท และสามารถน�ำออกฉายได้ ให้ส่งรายชื่อมาให้ผู้จัดงานคัด
เลือก เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกฟิล์มที่จะฉาย นอกจากจะเป็นเรื่อง
ความสมบูรณ์ของฟิล์มปริ๊นท์ที่มีรอยขีดข่วนน้อย ยังค�ำนึงถึงเรื่อง
ความหดของฟิลม์ ด้วย เนือ่ งจากเมือ่ ฟิลม์ เก่าจะเกิดการหดตัว และหาก
ความหดของฟิล์มเกินกว่า ๒ เปอร์เซ็นต์ จะไม่สามารถวิ่งผ่านเครื่อง
ฉายได้ เสี่ ย งต่ อ ความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด กั บ ฟิ ล ์ ม ในระหว่ า งฉาย
ภาพยนตร์หลายเรื่องไม่ผ่านการคัดเลือกด้วยเหตุผลนี้ รายละเอียด
อย่างหนึ่งในสูจิบัตร คือการบอกว่าฟิล์มแต่ละเรื่องที่จะฉายมีความ
หดกี่เปอร์เซ็นต์
เทศกาลในปี นี้ จั ด ขึ้ น ๓ วั น ในระหว่ า ง ๒๙ เมษายน ถึ ง
๑ พฤษภาคม ซึ่งในปีนี้ก็มีภาพยนตร์หลากหลาย ทั้งสั้นและยาวมา
จากหอภาพยนตร์ต่าง ๆ ตัวอย่างบางส่วนที่จะกล่าวถึงในที่นี้ ได้แก่
Enamorada (๒๔๙๘) หนังแนวตะวันตกทีเ่ ต็มไปด้วยความสนุกสนาน
รวมทั้งความงดงามของใบหน้า มาเรีย เฟลิกซ์ ฟิล์มนี้มาจาก Universidad Nacional Autónoma de México ที่เม็กซิโก
Laura (๒๔๘๗) เป็นเวอร์ชั่นก่อนออกฉายที่ Twentieth
Century Fox มอบให้ Academy Film Archive (หอภาพยนตร์ของ
สถาบันที่จัดรางวัลออสการ์) ซึ่งมีหลายฉากที่ถูกตัดออกเมื่อฉายจริง
Brighton Rock (๒๔๙๐) หนึ่งในหกเรื่องที่สถาบันภาพยนตร์
ของอังกฤษขอมาจาก British Pathé ก่อนถูกเอาไปท�ำลาย เป็นหนังที่
น�ำแสดงโดย ริชาร์ด แอทเทนเบอโร ต่อมากลายเป็นผูก้ �ำกับหนังรางวัล
ออสการ์ อย่าง Gandhi
Blithe Spirit (๒๔๘๘) เป็นหนังเทคนิคคัลเลอร์ที่สีสันสดสวย
ฟิล์มชุดนี้เป็นฟิล์มส่วนตัวของ มาร์ติน สกอร์เซซี ที่เก็บไว้ที่ Museum
of Modern Art และเป็นภาพยนตร์ทไี่ ด้รบั รางวัลออสการ์เทคนิคภาพ
พิเศษอีกด้วย

Laura

ปิ ด ท้ า ยเทศกาล
ด้วยโปรแกรมที่เรียกว่า
Blind Date with Nitrate
คื อ ไม่ ไ ด้ บ อกชื่ อ ฟิ ล ์ ม
มาก่ อ น ด้ ว ยเรื่ อ ง
Ramona (๒๔๗๑)
จาก Gosfilmofond
หรื อ หอภาพยนตร์
แห่งชาติรสั เซีย เป็นหนังเงียบทีฟ่ ลิ ม์ สมบูรณ์มาก
มีการระบายสีที่เรียกว่า tint และ tone อย่างสวยงาม ถือเป็นบุญตา
ของทุกคนที่เข้าชม
การฉายในครั้ ง นี้ ฉ ายด้ ว ยเครื่ อ ง Century ซึ่ ง ติ ด ตั้ ง ในโรง
ภาพยนตร์ Dryden ของ George Eastman Museum มาตั้งแต่เปิด
ในปี ๒๔๙๔ ซึ่งเป็นเครื่องฉายที่การร้อยฟิล์มเข้าไปในเครื่องเป็น
ระบบปิด มีลูกยางที่สามารถกันไม่ให้ไฟลาม และมีใบมีดส�ำหรับตัด
ฟิล์มเมื่อเกิดกรณีไฟไหม้ แต่ละรอบจะมีการประกาศชื่อทีมฉายเพื่อ
เป็นการให้เกียรติดว้ ย นอกจากนี้ ในแต่ละรอบจะมีการสาธิตเรือ่ งประตู
ทางออกฉุกเฉินและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ โดยเลียนแบบการสาธิตบน
เครื่องบิน ซึ่งเป็นการสร้างสีสันให้กับผู้ชมอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์เกี่ยวกับฟิล์ม
ไนเตรท ได้แก่ การพาไปชมห้องเก็บฟิลม์ ไนเตรท การเอาฟิลม์ ไนเตรท
มาวางบนโต๊ะตรวจและให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสสัมผัสด้วยมือ และดู
ด้วยตา นอกจากนี้ยังมีเวิร์กชอปเรื่องการผลิตฟิล์มไนไตรทด้วยตนเอง
สาธิตการผสมสารเคมีที่ท�ำให้กลายเป็นฟิล์ม ท�ำให้เป็นแผ่นและเจาะ
รูหนามเตย ซึ่งท�ำให้โอกาสที่จะผลิตฟิล์มเพื่อใช้มีความเป็นไปได้ใน
อีกระดับหนึ่ง
The Nitrate Picture Show นี้ ท�ำให้ตระหนักว่าหากเราอดทน
รอคอย วันหนึ่ง เราจะมีโอกาสที่จะได้ชมภาพยนตร์เก่าอันทรงคุณค่า
อีกมากมาย

๕

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๙
ภาคภูมิ ธรรมศรี และ สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์
ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ส�ำคัญ
แห่งหนึ่งของโลก เป็นเทศกาลที่ถูก
จับตามองโดยคนในวงการภาพยนตร์
สื่อมวลชน และนักดูหนังทั่วโลก
ความส�ำคัญของเทศกาลนี้ยังรวมไปถึง
การเป็นตลาดซื้อขายหนังที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก ผู้ท�ำธุรกิจซื้อขายภาพยนตร์ล้วน
จะต้องเข้าร่วมตลาดซื้อขายหนัง
ในเทศกาลนี้ โดยปีนี้ถือเป็นครั้งที่ ๖๙
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑–๒๒ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ และเป็นเกียรติอย่างสูงที่
ภาพยนตร์ไทยเรื่อง สันติ-วีณา
ได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในสาย
Cannes Classics ในงานปีนี้ นับเป็น
ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ได้รับเกียรตินี้

๖

Cannes Classics คืออะไร
เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ได้แบ่งสายการจัดฉายภาพยนตร์ทั้งหมด ๘ สาย ดังนี้
Competition หรือ สายประกวด ถือเป็นสายการฉายหลักของเทศกาล โดยมีรางวัลปาล์ม
ทองค�ำ (Palme d’Or) เป็นรางวัลสูงสุด ซึ่งภาพยนตร์ไทยเรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ (Uncle
Boonmee Who Can Recall His Past Lives) ของ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล เคยได้รับรางวัล
นี้เมื่อปี ๒๕๕๓ และนอกจากนี้ สัตว์ประหลาด (Tropical Malady) ของอภิชาติพงศ์ ก็ได้รับ
รางวัล Jury Prize ในสายนี้ เมื่อปี ๒๕๔๗ อภิชาติพงศ์ถือเป็นผู้ก�ำกับภาพยนตร์ชาวไทย
ท่านเดียว ที่ผลงานภาพยนตร์ของเขาได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในสายประกวดของเทศกาลนี้
Un Certain Regard ถือเป็นสายประกวดรอง ที่เน้นภาพยนตร์ที่มีรูปแบบ แนวทาง และ
ความสร้างสรรค์เฉพาะตัว ในอดีตเคยมีภาพยนตร์ฝีมือผู้ก�ำกับไทยได้รับเลือกให้ฉายในสายนี้
อย่างเรื่อง ฟ้าทะลายโจร (๒๕๔๔) ของวิศิษฎ์ ศาสนเที่ยง โรงงานอารมณ์ (Pleasure Factory)
ของเอกชัย เอื้อครองธรรม ผลงานร่วมทุนสร้างของสิงคโปร์และไทย นางไม้ (๒๕๕๒) ของ
เป็นเอก รัตนเรือง โดยผลงานเรื่อง สุดเสน่หา (Blissfully Yours) ของอภิชาติพงศ์เคยได้รับ
รางวัลสูงสุดจากสายนี้เมื่อปี ๒๕๔๔ และเมื่อปีก่อน ผลงานของอภิชาติพงศ์เรื่อง รักที่ขอนแก่น
(Cemetery of Splendor) ก็ได้รับคัดเลือกให้ฉายในสายนี้
Out of Competition เป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกให้อยู่สายประกวด ส่วนใหญ่
ภาพยนตร์ที่จะถูกฉายในสายนี้มักเป็นผลงานภาพยนตร์ของผู้ก�ำกับหรือนักแสดงที่มีชื่อเสียง
อย่างสูงมาก แล้วมาเปิดฉายรอบปฐมทัศน์โลกที่เทศกาล อย่างเช่นในปีนี้ มีภาพยนตร์เรื่อง
Café Society ผลงานของผู้ก�ำกับ Woody Allen ซึ่งเป็นภาพยนตร์เปิดเทศกาล ผลงานเรื่อง
ล่าสุดของ Steven Spielberg เรื่อง The BFG ผลงานการก�ำกับของ Jodie Foster เรื่อง
Money Monster ที่มาพร้อมทีมนักแสดงชื่อดังอย่าง George Clooney และ Julia Roberts
หรือเป็นภาพยนตร์ที่จะถูกจัดฉายในรอบเที่ยงคืน ซึ่งจะเน้นภาพยนตร์แอกชั่น สยองขวัญ หรือ
มีเนื้อหาที่รุนแรง ซึ่งปีนี้มีหนังซอมบี้จากเกาหลีใต้ Train to Busan หนังสารคดีเกี่ยวกับวงพังค์
ร็อกของ Jim Jarmusch เรื่อง Gimme Danger เป็นต้น
Special Screenings เป็นสายพิเศษที่ฉายภาพยนตร์ที่ถูกคัดเลือกด้วยประเด็นที่ก�ำลัง
เป็นที่สนใจ ตัวอย่างภาพยนตร์ที่ได้ฉายในปีนี้ เช่น เรื่อง Exile ผลงานของ Rithy Panh สารคดี

เชิงทดลองที่เล่าเรื่องชายหนุ่มกัมพูชากับความหวังที่มีต่อสังคมที่ดีขึ้น
Peshmerga สารคดีที่พาผู้ชมไปสู่สงครามความขัดแย้งที่มีผลไปทั่วโลก
ของกองก�ำลังติดอาวุธอิสลาม Hissein Habré, A Chadian Tragedy
หนังที่เล่าเรื่องความพยายามของเหยื่อที่รวมพลังกันจนสามารถน�ำตัว
Hissein Habré ผูน้ �ำเผด็จการของสาธารณรัฐชาดมารับโทษในข้อหาข่มขืน
ค้าทาส และสังหารประชาชนมากกว่าสี่หมื่นคน เป็นต้น
Cinéfondation เป็นสายประกวดภาพยนตร์สนั้ ของนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีผลงานภาพยนตร์สั้นไทยเรื่อง Graceland
ของ อโนชา สุวิชากรพงศ์ ได้รับคัดเลือกให้ฉายในปี ๒๕๔๙ เพียงเรื่องเดียว
Short Films เป็นสายประกวดภาพยนตร์สั้นของบุคคลทั่วไป ซึ่งที่
ผ่านมายังไม่เคยมีภาพยนตร์สั้นของไทย ได้รับคัดเลือกฉายประกวดใน
สายนี้แต่อย่างไร
Cinéma de la Plage เป็นภาพยนตร์ที่ถูกจัดฉายกลางแปลงริม
หาดทุกคืนในเวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น. ซึ่งภาพยนตร์ที่ฉายในโปรแกรมนี้
จะเป็นภาพยนตร์เก่าทีม่ ชี อื่ เสียง และเหมาะส�ำหรับการชมในลักษณะกลาง
แปลง อย่างเช่นในปีนี้มีการฉายเรื่อง The Great Dictator ผลงานของ
ดาวตลก Charlie Chaplin หรือ Purple Rain ภาพยนตร์ผลงานการแสดง
ของนักร้องทีเ่ รียกตัวเองว่า Prince ผูซ้ งึ่ เพิง่ ล่วงลับเมือ่ ต้นปีทผี่ า่ นมา เป็นต้น
Cannes Classics เป็นสายที่จะฉายภาพยนตร์เก่า ภาพยนตร์ที่
ได้รับการบูรณะ ภาพยนตร์สารคดีที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ ใน
อดีตเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์จะมีการจัดฉายภาพยนตร์เก่าอยู่บ้าง
โปรแกรมพิเศษอย่างโปรแกรมร�ำลึก (Retrospective) ผูก้ �ำกับหรือนักแสดง
ต่าง ๆ จนกระทั่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อมีการบูรณะภาพยนตร์ด้วย
ระบบดิจิทัลมากขึ้น จึงท�ำให้คานส์มีการแยกสายที่จะฉายภาพยนตร์เก่า
ออกมาเป็นสาย Cannes Classics ในปีนี้มีภาพยนตร์เก่าที่ได้รับคัดเลือก
ให้ฉายในสายนี้ทั้งสิ้น ๒๙ เรื่อง โดยมี สันติ- วีณา เป็นหนึ่งในนั้น

บรรยากาศวันฉายสันติ-วีณา
ก่อนวันฉาย ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม มีการประชุมระหว่างทีมงานของ
หอภาพยนตร์ฯ กับทีมงานเทศกาลฯ สาย Cannes Classics เพือ่ เตรียมความพร้อม
ในวันฉาย โดยเฉพาะคิวการกล่าวแนะน�ำภาพยนตร์ก่อนเริ่มฉาย นอกจากนี้ ทาง
เทศกาลฯ ยังได้มอบประกาศนียบัตรที่ทางเทศกาลฯ ออกให้กับภาพยนตร์เรื่อง
สันติ–วีณา ด้วย
ภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา ถูกจัดให้ฉายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม
เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ Buñuel ซึ่งเป็นโรงประจ�ำที่ฉายภาพยนตร์สาย
Cannes Classics, Cinéfondation และ Short Films โดยในวันนัน้ มีผชู้ มประมาณ
๒๐๐ คน รวมทัง้ ตัวแทนทีมงานบริษทั L’Immagine Ritrovata ผูท้ ที่ �ำหน้าทีบ่ รู ณะ
ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าร่วมชมกับผู้ชมครั้งแรก
ก่อนฉายภาพยนตร์ ก้อง ฤทธิ์ดี นักวิจารณ์ภาพยนตร์และกรรมการบริหาร
หอภาพยนตร์ ได้ให้เกียรติหอภาพยนตร์ขึ้นกล่าวแนะน�ำบริบทประวัติศาสตร์

นอกจากภาพยนตร์ท่ีฉายในสายต่าง ๆ ของเทศกาลภาพยนตร์
เมืองคานส์แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกัน จะมีการจัดฉายภาพยนตร์ของงาน
Directors’ Fortnight และ Critics’ Week ทัง้ สองงานถือเป็นโปรแกรม
คู่ขนานของเทศกาลฯ ถึงแม้ว่าหนังที่ได้รับคัดเลือกทั้งสองงานจะไม่ได้
ถือเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลฯ อย่างเป็นทางการ แต่ก็ได้รับการยอมรับ
จากคนในวงการภาพยนตร์ สู ง และเป็ น เสมื อ นพื้ น ที่ ที่ แ สดงความ
แตกต่างและหลากหลายของกระแสภาพยนตร์ศิลปะได้เป็นอย่างดี
ในส่วนของตลาดซื้อขายภาพยนตร์ จะมีการจัดฉายภาพยนตร์
ต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วเมืองคานส์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจชมภาพยนตร์ก่อนที่
จะตัดสินใจซื้อ

๗

การเดินพรมแดงในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์

ในปีที่ผ่านมา ข่าวของนักแสดงสาวชาวไทย อารยา เอ ฮาร์เก็ต ได้รับ
เชิญจากผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางยี่ห้อหนึ่งเพื่อไปเดินพรมแดงในงานเทศกาล
ภาพยนตร์เมืองคานส์ ได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างสูง ซึ่งถึงแม้ว่า
ตลอดเทศกาลฯ จะมีการปูพรมแดงหน้าโรงภาพยนตร์ แต่การเดินพรมแดง
จริง ๆ จะมีการเดินเฉพาะที่หน้าโรงภาพยนตร์ Grand Théâtre Lumière ซึ่ง
ถือเป็นโรงภาพยนตร์หลักของเทศกาลฯ โดยโรงนี้จะฉายเฉพาะหนังจากสาย
Competition และ Out of Competition เท่านั้น และรอบที่จะมีการเดิน
พรมแดงจะเป็นรอบปฐมทัศน์อย่างเป็นทางการของภาพยนตร์ ซึง่ จะเป็นรอบ
ตั้งแต่ประมาณหนึ่งทุ่มไปจนถึงรอบเที่ยงคืน โดยจะมีผู้ก�ำกับ ผู้อ�ำนวยการ
สร้าง และนักแสดงจะเดินพรมแดงเป็นกลุ่มสุดท้าย หลังจากที่ผู้ชมเข้าโรง
ภาพยนตร์ไปหมดแล้ว
ในรอบดังกล่าว ผู้ชมภาพยนตร์ทั่วไปที่จะเข้าชม จะต้องมีบัตรเข้าชม
เท่านัน้ และจะต้องแต่งกายในชุดทางการ ตามทีเ่ ทศกาลฯ ก�ำหนด ได้แก่ ผูช้ าย
จะต้องใส่สทู ผูกหูกระต่าย และรองเท้าหนัง ในขณะทีผ่ หู้ ญิงจะต้องใส่ชดุ ราตรี
และรองเท้าส้นสูง โดยบัตรเข้าชมภาพยนตร์ในโรง Grand Théâtre Lumière
ไม่สามารถหาซือ้ ได้ แต่ผทู้ ตี่ อ้ งการจะต้องเป็นผูท้ ลี่ งทะเบียนกับเทศกาลฯ และ
มีบัตรลงทะเบียน (Badge) แล้วยื่นความจ�ำนงขอบัตรเข้าชมในรอบที่ตัวเอง
ต้องการ ซึ่งทางเทศกาลฯ จะพิจารณาให้บัตรตามเกณฑ์ของเทศกาลฯ หรือ
ไม่ก็ต้องขอบัตรเข้าชมจากเจ้าของภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ หรือหากที่นั่งในโรง
Grand Théâtre Lumière ไม่เต็ม ทางเทศกาลฯ ก็จะให้ผู้ที่มีบัตรลงทะเบียน
เข้าไปในโรงได้จนเต็ม
ส่วนรอบฉายอืน่ ๆ ของโรง Grand Théâtre Lumière ทีไ่ ม่ใช่ปฐมทัศน์
อย่างเป็นทางการ และรอบทีฉ่ ายในโรงภาพยนตร์อนื่ ๆ ผูช้ มไม่จ�ำเป็นต้องแต่ง
ตัวเป็นทางการแต่อย่างใด ส่วนเรื่องบัตรเข้าชมก็มีลักษณะคล้ายกับข้างต้น
กล่าวคือ ผู้ที่มีบัตรเข้าชมจะได้เข้าไปในโรงภาพยนตร์ก่อน แต่หากเป็นรอบ
ฉายในโรงภาพยนตร์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ Grand Théâtre Lumière บัตรเข้าชมจะ
มาจากเจ้าของภาพยนตร์เพียงแหล่งเดียว ไม่สามารถยื่นความจ�ำนงขอบัตร
จากทางเทศกาลฯ ได้ และเมื่อถึงเวลาที่ก�ำหนด ทางเทศกาลฯ ก็จะอนุญาต
ให้ผู้ที่มีบัตรลงทะเบียนที่เข้าแถวรออยู่เข้าโรงภาพยนตร์
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ภาพยนตร์ไทยและความส�ำคัญของภาพยนตร์เรื่อง สันติ–วีณา และการที่
ได้รับเกียรติเข้าฉายในเทศกาลฯ ครั้งนี้ และ ออกัส เปสตันยี ทายาท รัตน์
เปสตันยี ผู้ก่อตั้งหนุมานภาพยนตร์ บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ สันติ–วีณา ได้
เป็นตัวแทนของครอบครัวเปสตันยีกล่าวค�ำขอบคุณ
การจัดฉาย สันติ–วีณา ผ่านไปอย่างเรียบร้อย คุณออกัส เปสตันยี ได้
กล่าวกับทีมงานหอภาพยนตร์ว่า
“ผมดีใจและภาคภูมิใจในภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา ที่ได้รับเกียรติ
เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์และในฐานะตัวแทนครอบครัว เรา
ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้ชมภาพยนตร์เรือ่ งนีอ้ กี แล้ว เนือ่ งจากฟิลม์ ได้หาย
ไปนานกว่า ๖๐ ปี การที่ผมได้ชมภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา ครั้งแรกพร้อม
ๆ กับชาวต่างชาติคนอื่น ๆ ผมรู้สึกได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถสะท้อน
ถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย และการด�ำเนินชีวิตของคนไทยได้อย่าง
ชัดเจนมาก”
ถึงแม้ว่า หากจะเทียบกับสายอื่น ๆ สาย Cannes Classics อาจจะ
ไม่ใช่สายหลักของเทศกาลฯ หรือมีผใู้ ห้ความสนใจมากเท่ากับสายอืน่ ๆ แต่
ปฏิเสธไม่ได้วา่ การทีเ่ ทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เลือกฉาย สันติ-วีณา ถือ
เป็นการเปิดตัว สันติ–วีณา ให้แก่ผทู้ ตี่ ดิ ตามข่าวสารงานเทศกาลภาพยนตร์
ทั่วโลก รวมไปถึงสูจิบัตรและภาพยนตร์ที่เลือกฉายของเทศกาลภาพยนตร์
เมืองคานส์ จะได้รับการสนใจจากเหล่าเทศกาลภาพยนตร์อื่น ๆ ทั่วโลก ซึ่ง
ขณะนี้ ทางหอภาพยนตร์ได้รบั การติดต่อเพือ่ ขอฉาย สันติ-วีณา จากเทศกาล
ภาพยนตร์ท้ังจากอิตาลี สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร โปแลนด์ และ
สิงคโปร์
โดยหลังจากนี้ ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถนุ ายน – ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สันติ-วีณา ได้รับคัดเลือกให้ฉายในงาน Il Cinema Ritrovato ที่เมือง
โบโลญญา ประเทศอิ ต าลี ซึ่ ง เป็ น เทศกาลที่ จ ะจั ด ฉายภาพยนตร์ เ ก่ า
โดยเฉพาะ
ก้อง ฤทธิ์ดี ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของการที่ สันติ-วีณา ได้ฉายใน
เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ในค�ำแนะน�ำก่อนฉาย สันติ-วีณา ว่า
“๖๒ ปีก่อน สันติ-วีณา เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ชนะรางวัลระดับ
นานาชาติ นั่นคือช่วงเวลาที่ไม่มีใครในโลกรู้จักหนังจากสยามประเทศ
ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น วาระพิ เ ศษส� ำ หรั บ หนั ง ที่ บู ร ณะเรื่ อ งนี้ ที่ ไ ด้ ฉ ายรอบ
ปฐมทัศน์ที่คานส์ในวันนี้ เพราะรัตน์ เปสตันยี ใช้ชีวิตทั้งชีวิตด้วยความ
เชื่อมั่นและความพยายาม ที่จะท�ำให้หนังไทยได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ ... Cannes Classics มักจะถูกมองว่าเกีย่ วข้องกับอดีต เพราะ
การฉาย “หนังเก่า” และหนังที่สูญหาย แต่การจัดฉาย สันติ-วีณา อีก
ครัง้ ทีน่ ี่ ท�ำให้พวกเราเชือ่ ว่าภาพยนตร์เก่าไม่ใช่เป็นแค่ซากของอดีต แต่
มันคือปัจจุบันและยังจะเป็นสมบัติที่อยู่ต่อไปในอนาคตอีกด้วย”

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

สัมภาษณ์

อนุฉัตร โตษยานนท์
ผู้รับบท วีณา ในวัยเด็ก

กองบรรณาธิการ

หลังจากหอภาพยนตร์ได้ออกข่าวการค้นพบภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา
พร้อมทั้งตามหานักแสดงที่ยังคงมีชีวิตอยู่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา จนกระทั่งใน
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทางหอภาพยนตร์ได้รับโทรศัพท์จากคุณ
เฉิดโฉม ศรีวรรธนะ คิบรับ ว่ารู้จักคุณอนุฉัตร ผู้รับบทวีณาในตอนเด็ก และ
คุณอนุฉัตรอนุญาตให้คุณเฉิดโฉมติดต่อมายังหอภาพยนตร์ จากการสอบถามจึงทราบว่า
ขณะนั้นคุณอนุฉัตรกำ�ลังไปเยี่ยมหลานที่มาเลเซีย ซึ่งจะกลับประเทศไทยปลายเดือนพฤษภาคม
ทางหอภาพยนตร์จงึ ขอนัดพบคุณอนุฉต
ั รต้นเดือนมิถน
ุ ายนเพือ
่ ขอสัมภาษณ์ โดยคุณอนุฉต
ั รได้ให้ความ
ร่วมมือในการสัมภาษณ์อย่างดี
ช่วยเล่าประวัติคุณอนุฉัตรในวัยเด็กหน่อยครับ

ไหม เราก็อาย เขาก็ไปขอจากที่บ้าน นึกอย่างไรไม่รู้ เราก็ไปแคสติ้งกับเขา
ดิฉันมีพี่น้อง ๗ คน เป็นน้องคนสุดท้อง ทีแรกมีบ้านอยู่กรุงเทพฯ เขาใช้บทจริง ๆ ฉากบนเกวียน มาใช้ทดสอบการแสดงเราด้วยค่ะ สุดท้าย
คุณพ่อ (ขุนบ�ำบัดอัศวพาธ (ฉัตร) โตษยานนท์) เป็นหมอ แต่พอคุณพ่อเสีย เขาก็เลือกเรา เขาบอกเราว่า ถ้าเกิดวิไลวรรณเป็นนางเอก เขาไม่เอาเรา เขา
คุณแม่ (ฝน บุนนาค) ก็ย้ายไปอยู่กับคุณยายที่เพชรบุรี โดยเอาเรากับพี่สาว จะเลือกอีกคนหนึ่ง
เรา ๑ คน ไปอยู่ด้วย ส่วนพี่ ๆ คนอื่น ๆ คุณแม่ก็ไปฝากให้อยู่ที่บ้านญาติ แล้ ว คุ ณ วี ร ะชั ย (สั น ติ ในวั ย เด็ ก ) และ คุ ณ ดลพิ บู ล ย์
ดิฉันจึงไปอยู่เพชรบุรีตั้งแต่เด็ก เรียนหนังสือที่โรงเรียนอรุณประดิษฐ แล้ว (ไกร ในวัยเด็ก) เป็นเด็กแถวนั้นด้วยหรือเปล่า
ก็มาต่อที่โรงเรียนประจ�ำจังหวัด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
ทั้งสองท่าน ทางกองถ่ายเขาแคสต์มาจากกรุงเทพฯ ค่ะ
ไม่ทราบว่าไปเล่น สันติ–วีณา ได้อย่างไรครับ
ช่วยเล่าเรื่องในกองถ่ายหน่อยครับ
ตอนนั้นกองถ่ายเขามาเลือกเด็กแถวที่เขาหลวง จ. เพชรบุรี เราก็ปั่น
ต้องออกตัวก่อนว่า จ�ำได้ค่อนข้างเลือนรางนะคะ ตอนนั้นจ�ำได้ว่า
จักรยานไปกับพี่เลี้ยงเรา ไปมุงดูด้วย เราก็ยืนอยู่หน้าเลย ตอนนั้นเขาเลือก ถ่ายท�ำในถ�้ำเขาหลวง ซึ่งสวยมาก มีหินงอกหินย้อย มีพระรูปหลวงพ่อโต
๒-๓ คน แล้วไงก็ไม่รู้ คุณรัตน์ และ ครูมารุต เขาเห็นเรา เขาก็ถามว่าสนใจ กองถ่ายก็เข้าไปถ่ายในถ�้ำจริง ๆ ไม่ได้สร้างอะไรใหม่ แต่กองถ่ายปลูกบ้าน

๙

ตัวละครขึ้นมาใหม่ โดยของวีณาซึ่งจะเล็ก ๆ หน่อย ของไกรจะบ้านใหญ่
หน่อย และของสันติจะเป็นกระต๊อบเล็ก ๆ จ�ำได้ว่ากล้องที่ถ่ายท�ำใหญ่มาก
ก่อนถ่ายท�ำครูมารุตจะให้บทมาให้เราซ้อม เราก็ต้องท่องบท พอจะถ่ายจะ
มีการวัดเทประยะทีต่ รงจุดทีเ่ รายืนด้วย พอเขาเริม่ ถ่าย ครูมารุตก็จะบอกบท
เรา เราก็พูดตาม ซึ่งเป็นลักษณะการถ่ายตอนนั้น จ�ำได้ว่า ตอนถ่ายไม่ค่อย
ให้คนมามุงนะคะ แต่ฉากในถ�้ำจะมีคนเยอะแยะเลย เหมือนเขาถ่ายในงาน
บุญประจ�ำปีของวัด
ตอนแสดงรู้สึกยากไหมครับ
ก็ไม่ยากนะคะ ครูมารุตดีมาก สอนเราตลอด แต่ตอนนั้นเรามีพี่เลี้ยง
ตามไป เพราะเราเด็ก ก็จะไม่ยอมเล่น ครูมารุตก็จะเอาใจเราน่าดู ตอนนั้น
แม้ในบทจะต้องทะเลาะกับไกรตลอด แต่ในกองจะสนิทกัน ส่วนคุณวีระชัย
เขาจะนิ่ง ๆ
ได้ดูหนังตอนออกฉายหรือเปล่าครับ
ได้ดูค่ะ ตอนนั้นเผอิญได้เข้ามาเรียนในที่โรงเรียนสายปัญญาใน
กรุงเทพฯ แล้ว ก็ได้มีโอกาสดูที่โรงภาพยนตร์แถวผ่านฟ้าฯ เขาก็ให้บัตรฟรี
มา ตอนนั้นเราเรียนที่สายปัญญา ปรากฏว่าเด็กอื่น ๆ ที่โรงเรียน ก็จะมามุง
ดูเราในห้องและตอนเข้าแถว ว่าคนนี้ไงเล่นเป็นวีณา

ในเครดิตหนังจะไม่ได้ลงนามสกุลคุณอนุฉัตร
ค่ะ ตอนนั้นคุณแม่ไม่ยอมให้บอกค่ะ จริง ๆ ตอนโต ก็มีคนจะมาขอ
ให้ไปเล่นหนังอีก เพราะเขาเห็นว่าเราเล่นสันติ-วีณา ตอนนั้นเราก�ำลังจะ
เอนทรานซ์ คุณแม่ก็ไม่ให้ เราก็อยากจะเอาดีทางเรื่องเรียน ไปเอาดีทาง
ราชการ ซึ่งตอนนั้นเราก็เข้าเรียนคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ชีวิตของเราและ
ครอบครัวเราก็ไปทางราชการกันหมด ซึง่ เราก็เข้าท�ำงานทีส่ �ำนักงบประมาณ
ทราบข่าวการตามหาคุณอนุฉัตรได้อย่างไรครับ
ทราบจากการชมรายการ เดินหน้าประเทศไทย ตอนนั้นเขาพูดถึง
หอภาพยนตร์ แล้วก็เห็นคุณโดม (โดม สุขวงศ์ ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์)
พูดถึงหนัง สันติ-วีณา แล้วในภาพก็เป็นวีณาตอนเด็ก เราเห็นแล้วก็ตกใจว่า
นั่นคือเรานี่หว่า แต่มีอยู่นิดเดียว เราก็ลองค้นหาหอภาพยนตร์อยู่ใน
อินเทอร์เน็ต ก็ไปเจอโครงการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ซึ่งก็มี
รูปวีณาอยู่รูปหนึ่ง หลังจากนั้น เราก็ตามข่าวมา ก็เห็นว่ามีการตามหา
นักแสดงกัน เราก็ยังชั่งใจว่าจะอย่างไรดี เราก็เลยไปปรึกษาเฉิดโฉม ตอน
แรก เราก็ไม่อยากเปิดตัวอะไร เฉิดโฉมก็เกลี้ยกล่อมให้ติดต่อหอภาพยนตร์
แต่พอไปอ่านบทความที่หอฯ ไปตามหาหนัง สันติ-วีณา เห็นความพยายาม
ของหอฯ ก็เลยยอม ซึ่งเฉิดโฉมเขาก็ติดต่อให้เสร็จสรรพ

รู้สึกอย่างไรครับ พอได้ยินข่าวว่ามีการค้นพบสันติ-วีณา
ตอนเห็นตัวเองบนจอรู้สึกอย่างไรครับ
ก็ไม่นึกไม่ฝันนะคะ ที่บ้านก็ไม่มีใครคิดว่าจะมีการพบ เหมือนหนัง
ก็ไม่รู้สึกอะไรเลย เราเป็นเด็ก ก็ไม่เขินไม่อายอะไร เมื่อสมัยตอนเด็ก
เรื่องนี้ฟื้นขึ้นมาใหม่ ซึ่งก็ต้องขอบคุณทางหอภาพยนตร์ที่ช่วยกันตามหา
เราจะเกเรมากเลย เราจะมีวีรกรรมเยอะ หนีโรงเรียน ปีนโบสถ์วัดข้าง
หนังเรื่องนี้จนพบ และจริง ๆ เราก็คงต้องขอบคุณทั้งคุณรัตน์ เปสตันยี
โรงเรียน โดนครูตเี ยอะเลย แต่ตอนอยูก่ รุงเทพฯ เคยมีคนมาขอลายเซ็นบน
ครูมารุต คุณ Robert G. North คุณอุไร ศิริสมบัติ คุณคุณาวุฒิ รวมทั้ง
ท้องถนนด้วยนะ
คุณปง คนเหล่านีเ้ ป็นปูชนียบุคคลจริง ๆ ทีช่ ว่ ยกันสร้างและผลักดันให้หนัง
เล่นหนังเรื่องเดียวหรือครับ
เรื่องนี้ประสบความส�ำเร็จในต่างประเทศ ต้องขอคารวะทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ค่ะ เล่นเรื่องเดียว คุณวีระชัยก็เล่นเรื่องเดียว พอเล่นเสร็จก็ไปเรียน จริง ๆ ค่ะ
ต่อไฮสคูลที่ต่างประเทศ ไปจบตรี-โทจากเมืองนอก ส่วนคุณดลพิบูลย์ก็
ไม่ได้เล่นอะไรอีก

๑๐

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

เสื้อสู
ทสกาลา
สุธีร์ น�้ำสมบูรณ์

เมื่อนึกถึงบรรยากาศหน้าโรงหนัง
บางท่านอาจจะนึกถึงห้องขายตั๋ว
ป๊อบคอร์น โปสเตอร์ คัทเอาท์หรือสแตนดี้
ฉายตัวอย่างภาพยนตร์ ฯลฯ
แต่หากใครเคยมีโอกาสได้ไปชมภาพยนตร์
ที่โรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์
ย่านสยามสแควร์ ไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์
สกาลาหรือว่าลิโด เชื่อว่าสิ่งที่เด่นสะดุดตา
จนเป็นที่จดจำ�อย่างหนึ่ง ก็คือพนักงาน
หน้าโรงภาพยนตร์ในชุดสูทสีเหลือง
ที่ทำ�หน้าที่ตรวจตั๋วหน้าทางเข้าโรง
แนะนำ�ที่นั่ง รวมถึงนำ�ทางด้วยไฟฉายไปยัง
ที่นั่งเพื่อชมภาพยนตร์

ทีเ่ กริน่ มาทัง้ หมดเพราะจดหมายข่าวฉบับนี้ พิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยอยากแนะน�ำ
วัตถุจัดแสดงประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ที่ไม่ใช่ชุดของตัวแสดงเอกจากภาพยนตร์
เรื่องใด แต่เป็นวิชาชีพหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงหนัง และถือว่าเป็นจุดบรรจบระหว่าง
ภาพยนตร์กับผู้ชม นั่นคือ ชุดพนักงานตรวจตั๋วจากโรงภาพยนตร์สกาลา โดยพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทยได้รับมอบเสื้อสูทเหลืองเด่นตัวนี้เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา
ที่มาของเครื่องแบบพนักงานตรวจตั๋วนี้ คุณนันทา ตันสัจจา ทายาทของ พิสิฐ
ตันสัจจา ผู้ก่อตั้งโรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์เล่าให้ฟังว่า หลังจากคุณพ่อประสบความ
ส�ำเร็จจากการสร้างโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยแล้ว ก็ขยายกิจการมาสร้างโรงภาพยนตร์
ย่านสยามสแควร์ คือ โรงภาพยนตร์สยาม (พ.ศ. ๒๕๐๙) ลิโด (พ.ศ. ๒๕๑๑) และสกาลา
(พ.ศ. ๒๕๑๒) ในชื่อเครือเอเพ็กซ์ แต่ต้องการเปลี่ยนเครื่องแบบของพนักงานตรวจตั๋วให้
แตกต่างจากที่ใช้ที่ศาลาเฉลิมไทย ซึ่งเป็นชุดสูทสีแดง กางเกงสีด�ำแถบแดง จนเป็น
เอกลักษณ์ประจ�ำโรง จึงเลือกใช้ชดุ ฟอร์มเป็นสูทสีเหลืองเพราะเป็นสีทสี่ ดใสและโดดเด่น
ออกแบบตัดเย็บรูปทรงตามสมัยนิยมในยุคนั้น และคงรูปแบบดั้งเดิมนี้มาตลอดตั้งแต่
เมื่อครั้งเริ่มเปิดโรงภาพยนตร์จนถึงปัจจุบัน
ทีมงานพิพิธภัณฑ์ได้น�ำสูทสีเหลืองตัวนี้มาอนุรักษ์ตามขั้นตอนการอนุรักษ์วัตถุ
ประเภทเสือ้ ผ้า เพือ่ จัดแสดงในพิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย โดยจัดแสดงร่วมกับเสือ้ เชิต้ ขาว
ผูกหูกระต่ายสีด�ำ กางเกงขายาวสีด�ำ และรองเท้าหนังด�ำ ให้ครบชุดตามต้นฉบับเครื่อง
แบบของพนักงานตรวจตัว๋ อันเป็นภาพจ�ำของแฟน ๆ ขาประจ�ำโรงภาพยนตร์สกาลาและ
ลิโด จัดแสดงอยูต่ รงประตูทางเข้าโรงหนังอลังการ แวดล้อมด้วยโปสเตอร์ ใบปิด โชว์การ์ด
และของที่ระลึกจากภาพยนตร์เรื่องดังในอดีต เพื่อให้ได้บรรยากาศหน้าโรงภาพยนตร์
หากท่านมาเยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ก็อย่าลืมยื่นตั๋วให้พนักงานใหม่ของเรา
ตรวจด้วย
มาร่ ว มสั ม ผั ส บรรยากาศและเรี ย นรู ้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ภ าพยนตร์ ไ ด้ ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ภาพยนตร์ไทย เปิดให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ ๕ รอบ
เวลา ๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในการเข้าชม หรือวันจันทร์-ศุกร์สามารถเข้าชมเป็นหมู่คณะโดยนัดหมายล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑

๑๑

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

แกะรอย คิเนโตสโคป
ศุภชัย วอทอง

หลังจากจดหมายข่าวฯ ฉบับที่ ๒๙ ได้ลงเรื่องราวของ ศุภชัย วอทอง หรือ ช่างเต๋อ ในฐานะช่างไทยผู้จ�ำลองซีเนมาโตกราฟ
(Cinematograph) ประดิษฐกรรมแห่งการก�ำเนิดภาพยนตร์โลกไปแล้วนั้น มาฉบับนี้ ช่างเต๋อขอรับอาสาท�ำหน้าที่เป็น
นักเขียนเสียเอง เพื่อมาบอกเล่าถึงเบื้องหลังของภารกิจอันท้าทายชิ้นล่าสุด นั่นคือการจ�ำลองคิเนโตสโคป (Kinetoscope)
ตู้เล่นภาพยนตร์แบบถ�้ำมองที่คิดค้นโดย โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison) ซึ่งถือเป็นประดิษฐกรรมที่เก่าแก่
และใหญ่โตยิ่งกว่าซีเนมาโตกราฟของพี่น้องลูมิแอร์
ผมไม่รีรอที่จะตกปากรับค�ำ เมื่อคุณโดม สุขวงศ์ ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์
ได้ส่งสัญญาณมาว่าต้องการจะสร้างกลไกส�ำหรับเครื่องคิเนโตสโคป แม้จะรู้ว่า
เป็นงานที่หินอีกชิ้นหนึ่ง เนื่องจากต้นแบบดั้งเดิมของเครื่องนี้มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี
แน่นอนการหาข้อมูลต่าง ๆ ก็คงจะยากล�ำบาก เพราะว่าเครื่องคิเนโตสโคปสร้าง
มาแล้วเป็นเวลานานมากนั่นเอง ถึงจะรู้ว่าเป็นงานที่ยาก แต่ด้วยความเป็นช่างที่
กระหายอยากจะรู้ถึงระบบการท�ำงานของเครื่อง รวมทั้งแนวคิดของช่างรุ่นก่อน
ผมจึงไม่สามารถปฏิเสธความท้าทายในครั้งนี้ได้ เพราะว่าการที่จะจ�ำลองเครื่อง
โบราณ เราจ�ำเป็นต้องมีมุมมองและวิธีคิดให้เหมือนกับช่างสมัยนั้นด้วย เพื่อให้เกิด
ความผิดเพี้ยนน้อยที่สุด
หลังจากที่ได้รับความไว้วางใจใน
การจ�ำลองเครื่องซีเนมาโตกราฟของ
พี่น้อง ออกุสต์ และ หลุยส์ ลูมิแอร์ ผม
ก็ มี โ อกาสได้ คุ ย นอกรอบกั บ คุ ณ โดม
เรื่อยมา ถึงความเป็นไปได้กับการที่จะ
สร้างกลไกส�ำหรับเครื่องคิเนโตสโคป
ในรูปแบบที่ให้การท�ำงานเหมือนกับ
เครื่องดั้งเดิมมากที่สุด เดิมทีแล้ว ทาง
หอภาพยนตร์ ไ ด้ มี ก ารติ ด ตั้ ง เครื่ อ ง
คิ เ นโตสโคปไว้ ใ นห้ อ งจั ด แสดงคิ เ นโตสโคป จ�ำนวนทั้งหมด ๙ เครื่องด้วย
กัน ซึ่งแต่ละเครื่องจะใช้การมองผ่าน
ช่องมองไปยังจอ LED ที่ฉายภาพยนตร์
จากเครื่องเล่นไฟล์ระบบ MP4 ที่ติดตั้ง

ใว้ภายในเครื่อง จึงไม่อาจสัมผัสถึงอารมณ์ ภาพ และเสียงกลไกเบา ๆ ขณะท�ำงาน
ได้เหมือนเครื่องคิเนโตสโคปของจริง ในที่สุดก็เลยได้เกิดภารกิจนี้ขึ้น คือ แกะรอย
กลไกของเครื่องคิเนโตสโคป
เครื่องคิเนโตสโคป เป็นผลงานการสร้างของนักประดิษฐ์เอกของโลกนามว่า
โทมัส อัลวา เอดิสัน ผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักดีว่าเป็นคนที่คิดค้นสร้างหลอดไฟไส้คาร์บอน
เป็นคนแรกของโลก ว่ากันว่าผลงานการคิดค้นประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้ของเขามี
มากกว่า ๑,๐๐๐ อย่าง ที่มีประโยชน์และใช้มาจนถึงปัจุบัน และเครื่องคิเนโตสโคป
นี้ก็เช่นกัน
เมื่อได้รับมอบหมายภารกิจส�ำคัญครั้งนี้ คือการสร้างกลไกส�ำหรับเครื่อง
คิเนโตสโคป แน่นอนเมื่อต้องจ�ำลองเครื่องจักรโบราณ โดยที่เงื่อนไขของภารกิจ
ก็คือ ต้องให้เหมือนกับเครื่องต้นฉบับเดิมมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับข้อจ�ำกัดของ
ภารกิจ ผมก็ได้เริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการท�ำงานของเครื่องเพิ่มเติม อันที่
จริงเครื่องคิเนโตสโคปนั้น ทางหอภาพยนตร์ได้มีการจ�ำลองต้นแบบมาก่อนหน้านี้
สักประมาณ ๒-๓ ปีที่แล้ว แต่ท�ำไว้เพียงตัวตู้ไม้ยังไม่มีอุปกรณ์ภายในเครื่อง
การจ�ำลองเครื่องคิเนโตสโคปในครั้งนี้ ใช้เวลาค้นหาข้อมูลเกือบ ๓ ปี ข้อมูล
จึงค่อนข้างจะเยอะ หลังจากที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่หามาได้แล้ว สิ่งที่ยาก
ที่สุดในการจ�ำลองเครื่องคิเนโตสโคปก็คือ การหาขนาดของกลไกภายในเครื่อง ซึ่ง
ไม่มีเลยในข้อมูลที่เราค้นหามาได้ จะมีก็แต่เพียงภาพถ่าย ก็อย่างที่กล่าวใว้ใน
เบื้องต้นว่าทางหอภาพยนตร์ได้มีการจ�ำลองเครื่องคิเนโตสโคปมาแล้ว ๑ ตู้ ครั้งนี้
จึงง่ายเพราะมีตัวบอดี้เครื่องอยู่แล้ว เราก็เพียงแต่วางกลไกต่าง ๆ ให้อยู่ในเครื่อง
ได้กพ็ อ การก�ำหนดขนาดของกลไกจึงไม่ยงุ่ ยากนัก และเพือ่ ให้งา่ ยต่อการสร้างกลไก
ของเครื่องคิเนโตสโคป ผมได้วางแผนการท�ำงานออกเป็น ๓ ขั้นตอนด้วยกัน คือ
ระบบแสง ระบบเลื่อนฟิล์ม และ ระบบส่งก�ำลัง

ฟันอยู่ที่ข้างละ ๔๐ ฟัน ด้วย เมื่อได้จ�ำนวนฟันเฟืองเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงขั้นตอน
การก�ำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเฟืองหนามเตยดึงฟิล์ม ซึ่งก็ได้ใช้หลักวิชา
คณิตศาสตร์สมัยมัธยมต้นมาปัดฝุ่น หลังจากที่ร้างรามานาน มาช่วยในการค�ำนวณ
สูตรก็คือ
เส้นรอบวง = ๒ x พาย x r
๑๙๐ = ๒ x ๓.๑๔ x r
r = ๑๙๐  (๒ x ๓.๑๔)
r = ๓๐.๒๕

๑. ระบบแสง

การท�ำงานของเครื่องคิเนโตสโคป ค่อนข้างจะ
แตกต่างจากเครื่องฉายภาพยนตร์ทั่วไปอยู่พอสมควร คือ
ถ้าเป็นเครื่องฉายภาพยนตร์ ฟิล์มจะหยุดนิ่งในต�ำแหน่งที่ใบตัดแสงเปิด เพื่อให้
แสงผ่านฟิล์มฉายไปยังจอภาพยนตร์ ซึ่งตรงกันข้ามกับเครื่องคิเนโตสโคป ฟิล์ม
จะหมุนตลอดเวลาโดยไม่หยุดเลย ซึง่ การทีจ่ ะท�ำให้เกิดภาพเคลือ่ นไหวได้ จ�ำเป็น
ต้องท�ำให้แสงไฟที่ส่องฟิล์มนั้นกะพริบ เพื่อให้เกิดเป็นภาพลวงตาดูเหมือนภาพ
เคลื่อนไหวได้ เหมือนกับไฟตามเธคเมื่อเวลาเปิดก็จะลวงตาดูเหมือนว่าเรา
หยุดนิ่ง แต่ก็ติดปัญหาว่าเราจะให้มันกะพริบกี่ครั้งดี ถึงตรงนี้ผมได้ไปขอค�ำ
ปรึกษากับคุณโดมอีกครั้ง ก็ได้รับข้อมูลมาว่า ถ้าเป็นฟิล์มรุ่นเก่าเขาจะบันทึก
ภาพด้วยอัตราความเร็ว ๑๖ เฟรม/วินาที แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะบันทึกภาพด้วย
ความเร็ว ๒๔ เฟรม/วินาที ดังนั้น ผมจึงได้ตัดสินใจสร้างกลไกใบตัดแสง ให้ได้
แสงกะพริบด้วยอัตราความเร็วที่ ๒๔ เฟรม/วินาที และก�ำหนดให้แสงเปิดใน
ต�ำแหน่งทีฟ่ ลิ ม์ ตรงกับช่องมองเสมอ เมือ่ จัดวางระบบเรียบร้อย ผมได้ออกแบบ
เฟืองใบตัดแสงให้เป็นแบบเฟืองตัวหนอน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษคือสามารถเปลีย่ น
ทิศทางการหมุนของเพลาขับจากแนวนอนมาเป็นแนวตัง้ ได้ ถึงตรงนีง้ านจ�ำลอง
กลไกของเครื่องคิเนโตสโคป ก็เริ่มมีเค้าโครงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับ

๒. ระบบการเลื่อนฟิล์ม

การท�ำงานของเครือ่ งคิเนโตสโคปในส่วนนี้ จะใช้
ระบบเดินฟิลม์ เป็นวงรอบ คือฟิลม์ จะต่อต้นม้วนกับท้าย
ม้วนเป็นวงกลมและขับเคลือ่ นโดยใช้เฟืองหนามเตยดึงฟิลม์ ให้เดินวกวนไปตาม
ลูกล้อฟิล์มซึ่งท�ำจากไม้อยู่ ๒ ชุดบนล่าง จึงสามารถเก็บฟิล์มได้ยาวถึง ๓๘ ฟุต
เลยทีเดียวครับ แล้วก็หมุนวนผ่านช่องมอง และเพื่อให้ง่ายในการค�ำนวณ
เกี่ยวกับฟันเฟืองต่าง ๆ ในตัวเครื่อง ผมได้ก�ำหนดให้การท�ำงานของใบตัดแสง
และการเลื่อนของฟิล์ม ซึ่งมีส่วนส�ำคัญมากในการจ�ำลองเครื่องคิเนโตสโคป
ให้อยู่ในอัตราทดที่ ๑ : ๑๐ คือใบตัดแสงหมุน ๑๐ รอบ เฟืองหนามเตยที่ใช้ดึง
ฟิลม์ หมุน ๑ รอบ ดังนัน้ เฟืองหนามเตย ๑ รอบก�ำหนดให้รองรับฟิลม์ ได้จ�ำนวน
๑๐ เฟรมพอดี ฉะนัน้ การทีจ่ ะท�ำเฟืองหนามเตยทีม่ สี ว่ นส�ำคัญในการเลือ่ นฟิลม์
จ�ำเป็นต้องค�ำนวนตัวเลขต่าง ๆ อย่างแม่นย�ำและผิดพลาดไม่ได้เลย ด้วยทีเ่ ครือ่ ง
คิเนโตสโคปใช้ฟิล์มภาพยนตร์ขนาด ๓๕ มม. ซึ่งใน ๑ เฟรมจะมีขนาดความ
กว้าง ๓๕ มม.ความยาว ๑๙ มม. และมีชอ่ งหนามเตยข้างละ ๔ ช่อง เมือ่ ต้องการ
ให้เฟืองหนามเตยหมุน ๑ รอบ ฟิล์มเลื่อนไป ๑๐ เฟรม เฟืองหนามเตยก็ต้องมี

ดังนัน้ เฟืองหนามเตยดึงฟิลม์ จึงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ๖๐.๕ มม. และ
มีจ�ำนวนฟันเฟืองที่ ๔๐ ฟัน
เมื่อค�ำนวณและได้ขนาดของชิ้นส่วนกลไกของเครื่องแล้ว ผมก็ได้ส่งให้ร้าน
ที่รับท�ำเฟือง แต่ก็ประสบปัญหาท�ำมาแล้วใช้ไม่ได้บ้าง ท�ำแล้วไม่ได้ขนาดที่
ต้องการบ้าง ด้วยความทีเ่ ป็นงานทีม่ คี วามละเอียดสูงจึงต้องหาร้านท�ำอยู่ ๓-๔ ร้าน
กว่าจะส�ำเร็จ ท�ำให้ผมชื่นชมช่างเมื่อ ๑๐๐ กว่าปีที่แล้ว ช่างเก่งกาจเหลือเกินที่
สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีความละเอียดสูงได้ถึงขนาดนี้

๓. ระบบการส่งก�ำลัง

ในส่วนนีด้ เู หมือนง่าย แต่กลับสร้างปัญหาให้กบั ผม
อย่างเหนือความคาดหมาย เรามีขอ้ มูลจากภาพถ่ายมากมาย
แต่ในส่วนนีก้ ลับมีขอ้ มูลน้อยมาก จะเห็นก็แต่เพียงมอเตอร์ซงึ่ วางอยูใ่ นแนวตัง้ ซึง่
ขัดกับกลไกของใบตัดแสงทีว่ างอยูใ่ นแนวนอน ถ้าเอาตามนีเ้ ลยจ�ำเป็นต้องใช้เฟือง
ตัวหนอนอีกชุดส�ำหรับขับใบตัดแสง แต่ด้วยข้อจ�ำกัดของเฟืองชนิดนี้ที่ไม่อาจที่
จะทดเฟืองในอัตรา ๑ : ๑ ได้ ฉะนั้น เพื่อให้ใบตัดแสงหมุนที่ ๒๔ รอบ/วินาที
จ�ำเป็นต้องให้เฟืองตัวหนอนหมุนถึง ๗,๒๕๐ รอบ/นาที ซึ่งถือว่าเร็วมากถึงกับ
ท�ำให้เกิดประกายไฟที่เฟืองเลยทีเดียว ผมหลงทางแล้วก็ใช้เวลากับกลไกใน
ส่วนนี้มากเลย ด้วยที่วางเงื่อนไขการจ�ำลองกลไกของเครื่องคิเนโตสโคปครั้งนี้ไว้
ว่า ต้องให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับเครือ่ งต้นฉบับมากทีส่ ดุ จึงไม่สามารถสร้างกลไก
ใหม่หรือแม้แต่ปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งของมอเตอร์ใหม่เพื่อที่จะได้ง่ายขึ้นต่อการ
ท�ำงาน จนที่สุดผมค้นพบข้อมูลในส่วนนี้โดยบังเอิญ เป็นลูกเล่นของช่างสมัยก่อน
ทีค่ ดิ ระบบทีง่ า่ ย ๆ แต่กใ็ ช้งานได้ดี คือใช้สายพานเป็นแบบชนิดกลม แล้วก็ใช้มเู ล่ย์
จ�ำนวน ๒ ลูก ในการเปลี่ยนทิศทาง ผมได้แต่นั่งข�ำตัวเองที่พยายามคาดเดาความ
คิดของช่างครั้งอดีต สุดท้ายโดนสับขาหลอกด้วยกลไกที่เหนือความคาดหมาย
ภารกิจแกะรอย คิเนโตสโคป ครั้งนี้ เป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งของ
ผม ที่ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่นวัตกรรมกว่าศตวรรษที่แล้ว เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ส�ำหรับบุคคลทั่วไป ขอบคุณประดิษฐกรรมชิ้นนี้ที่เพิ่มมุมมองใหม่ ๆ ให้กับ
ผม ปัจจุบนั เครือ่ งคิเนโตสโคปเครือ่ งนี้ ถือว่าเป็นเครือ่ งแรกของประเทศไทย และ
ก็เป็นเครื่องเดียวที่ใช้ระบบการท�ำงานที่ถอดแบบมาจากเครื่องต้นฉบับทุกอย่าง
ขณะนี้ได้ติดตั้งและเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมที่ห้องจัดแสดงคิเนโตสโคป เมืองมายา
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.

๑๓

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

เนื่องด้วยในวันที่ ๑๖–๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่ผ่านมาหอภาพยนตร์ได้จัดงาน
เทศกาลภาพยนตร์เงียบครั้งที่ ๓ ขึ้น
คอลัมน์แนะน�ำหนังสือ
ในห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี
จึงขอถือโอกาสแนะน�ำหนังสือภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เงียบที่มีให้บริการบางส่วน
เผื่อใครที่ไปเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เงียบแล้ว
เกิดติดใจ อยากจะหาความรู้ในเรื่อง
ภาพยนตร์เงียบเพิ่มเติม
ก็สามารถมาใช้บริการได้ที่หอภาพยนตร์

๑๔

100 Silent Films (๒๕๕๔) โดย Bryony Dixon ภัณฑารักษ์ที่รับผิดชอบ
กรุสะสมภาพยนตร์เงียบของสถาบันภาพยนตร์อังกฤษ (British Film Institute)
หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงหนังสือที่แนะน�ำภาพยนตร์เงียบจ�ำนวน ๑๐๐ เรื่องจาก
ทั่วโลกเท่านั้น แต่เนื้อหาการแนะน�ำภาพยนตร์ทั้ง ๑๐๐ เรื่อง ยังบอกเล่าให้ผู้อ่าน
ได้รับทราบถึงประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในยุคเริ่มต้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๙๕–๑๙๓๐
การผสมผสานระหว่างงานศิลปะกับการพาณิชย์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กับ
เทคโนโลยีอีกด้วย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ที่ติดใจภาพยนตร์เงียบ
และอยากได้ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์เพิ่มเติม
ภาพยนตร์ ๑๐๐ เรื่องที่ Bryony แนะน�ำนี้ ไม่ได้มีแต่ภาพยนตร์เงียบเรื่อง
ดัง ๆ ที่ทุกคนรู้จัก เช่น The Great Train Robbery (๒๔๔๖), The Birth of
Nation (๒๔๕๘), The Battleship of Potemkin (๒๔๖๘), The General
(๒๔๖๙), Metropolis (๒๔๗๐) แต่ยังมีการแนะน�ำภาพยนตร์เงียบที่ส�ำคัญแต่
ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก อย่างงานของผู้ก�ำกับสวีเดน Victor Sjöström เรื่อง The
Phantom Carriage (๒๔๖๔) และ The Wind (๒๔๗๑) หรืองานที่มีลักษณะ
ทดลองอย่างผลงานของผู้ก�ำกับรัสเซีย Dziga Vertov เรื่อง Lenin Kino-Pravda
No. 21 (๒๔๖๘) และ Man with a Movie Camera (๒๔๗๑) นอกจากนี้ ภาพยนตร์
ที่เคยฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์เงียบบางเรื่องก็ได้รับการแนะน�ำในหนังสือ
เล่มนี้ด้วย เช่น The Cabinet of Dr. Caligari (๒๔๖๒), The Lodger (๒๔๖๙)
Blackmail (๒๔๗๒)
ส�ำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาภาพยนตร์เงียบในเชิงวิชาการ
หนังสือ The Silent Films Reader (๒๕๔๗) โดย Lee
Grieveson และ Peter Krämer เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ

วิชาการที่ส�ำคัญ ๆ โดยนักวิชาการ
ด้านภาพยนตร์ที่เป็นที่ยอมรับอย่างสูง
ไม่ว่าจะเป็น Richard Abel ผู้ที่ศึกษา
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในยุคเริ่มต้น
David Bordwell และ Kristin Thompson สองผู้เขียนหนังสือ Film
History : An Introduction ซึ่ ง เป็ น เสมื อ นต�ำราเรี ย นของผู ้ ศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก และ Ben Brewster ผู้ศึกษาการเปลี่ยนสื่อ
ละครเวทีมาสู่ภาพยนตร์ในยุคเริ่มต้นประวัติศาสตร์
บทความที่ได้รับการรวบรวมในหนังสือเล่มนี้จะครอบคลุมประเด็น
ส�ำคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ของยุคเริ่มต้นภาพยนตร์ การสร้างสรรค์
ภาพยนตร์ การเกิดขึน้ ของเทคนิคภาพยนตร์ตา่ ง ๆ รูปแบบและเนือ้ หาของ
ภาพยนตร์ การจัดฉายและจัดจ�ำหน่าย รวมไปถึงการศึกษากลุ่มผู้ชม
ภาพยนตร์เงียบ การศึกษาเชิงลึกผ่านผลงานภาพยนตร์เงียบและชีวประวัติ
ของผู้ก�ำกับและนักแสดงที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น เช่น Cecil B. DeMille,
Sergei M. Eisenstein, D. W. Griffith, Buster Keaton, Charlie
Chaplin และ Rudolph Valentino เป็นต้น บทความในเล่มนี้ไม่ได้จ�ำกัด
อยู่แค่ภาพยนตร์เงียบในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ยังรวมไปถึงภาพยนตร์
เงียบในฝรั่งเศส รัสเซีย และเยอรมนีอีกด้วย

ดนตรี ป ระกอบถื อ
เป็นเสน่ห์ส�ำคัญของภาพยนตร์เงียบ ซึ่งศาสตร์การ
เล่นดนตรีประกอบภาพยนตร์
เงียบเป็นศาสตร์เฉพาะทาง
ที่แตกต่างจากการบรรเลงดนตรีทั่วไป ดนตรีที่ใช้ประกอบภาพยนตร์เงียบ
Music for Silent Films 1894–1929 : A Guide (๒๕๓๑) โดย
Gillian B. Anderson เป็นหนังสือทีร่ วบรวมข้อมูลและเลขเรียกไมโครฟิลม์
ทีบ่ นั ทึกโน้ตเพลงต้นฉบับของภาพยนตร์เงียบ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. ๑๘๙๔–๑๙๒๙
ซึ่งไล่เรียงไปตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องภาพยนตร์ที่เก็บรักษาไว้ที่
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress), พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่

(Museum of Modern Art), กรุสะสมของ
Arthur Kleiner ที่มหาวิทยาลัย Minnesota, George Eastman House, Lincoln
Center for the Performing Arts
และสมาพันธ์หอภาพยนตร์นานาชาติ
(Federation of International Film
Archives) ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งส�ำคัญผู้
ทีต่ อ้ งการค้นหาโน้ตเพลงต้นฉบับของ
ภาพยนตร์เงียบ
โดยบทน�ำของหนังสือเล่มนีจ้ ะเขียน
ถึงดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบ ตั้งแต่ในยุค
เริ่มต้นของภาพยนตร์เงียบ ที่เริ่มน�ำดนตรีเข้ามา
ประกอบ จากใช้เครือ่ งดนตรีไม่กชี่ นิ้ สูก่ ารใช้วงดนตรีออร์เคสตราขนาดใหญ่
บรรเลงประกอบ จากเดิมทีก่ ารเล่นดนตรีประกอบเป็นไปแบบเล่นสด สูก่ าร
จ้างผู้ประพันธ์ดนตรีประกอบ เป็นต้น บทความของ Gillian นี้จะท�ำให้
ผู้อ่านเห็นภาพประวัติศาสตร์ของดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบอย่าง
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ความโดดเด่นของเครื่องแต่งกายในยุคสมัยภาพยนตร์เงียบถูกน�ำมา
ศึกษาและถ่ายทอดโดย Michelle Tolini Finamore ภัณฑารักษ์ดา้ นแฟชัน่
จากพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ บอสตัน (Museum of Fine Arts Boston) ใน
หนังสือ Hollywood before Glamour : Fashion in American
Silent Film (๒๕๕๖) ซึ่งถือเป็นหนังสือวิชาการที่ศึกษาเรื่องแฟชั่นของ
ภาพยนตร์เงียบของประเทศอเมริกาในเชิงลึกเล่มแรก หนังสือเล่มนีน้ �ำเสนอ
ตั้งแต่ การเริ่มขึ้นของอิทธิพลทางด้านแฟชั่นจากภาพยนตร์ที่มีต่อผู้ชม
ภาพยนตร์และวงการแฟชัน่ การเปลีย่ นแปลงศูนย์กลางแฟชัน่ ทีท่ รงอิทธิพล
จากเมืองปารีสมาเป็นภาพยนตร์อเมริกนั ซึง่ ผูเ้ ขียนได้เล่าผ่านประวัตศิ าสตร์
ของการท�ำเสื้อผ้าในภาพยนตร์เงียบ จากเริ่มต้นที่นักแสดงจะต้องน�ำชุดที่
ใส่มาเอง สู่การเกิดขึ้นของอาชีพนักออกแบบเสื้อผ้าในภาพยนตร์ และการ
ที่นักแสดงบางคนได้หันมาเป็นนักออกแบบแฟชั่น และใช้นักแสดงเป็น
นางแบบเสื้อผ้า โดยยึดความหรูหราจากเสื้อในภาพยนตร์เป็นต้นแบบของ
เสื้อผ้าที่ผลิต
เหล่านี้เป็นเพียงหนังสือบางส่วนที่มีเกี่ยวกับภาพยนตร์เงียบ ที่มีให้
บริการที่ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ส่วนท่านที่อยากรู้ว่าที่
ห้องสมุดนี้มีหนังสือเล่มใดให้บริการบ้าง ท่านก็สามารถค้นหาหนังสือได้
เองที่เว็บไซต์ของหอภาพยนตร์ www.fapot.org และเข้าไปที่แถบเมนู
“ห้องสมุด”

๑๕

กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์

วิชัย เล็กเครือสุวรรณ

เจ้าของบริการหนังกลางแปลง ศรีสุวรรณ ภาพยนตร์
ประสงค์ สว่างสุข

คอลัมน์ กลุ่ม-อาชีพ-คนรักฟิล์มภาพยนตร์ ฉบับนี้จะพาท่านไปรู้จัก
คุณ วิชัย เล็กเครือสุวรรณ ผู้ที่ริเริ่มกิจการตั้งแต่อายุ ๒๐ ปี
โด่งดังในอ�ำเภอแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งปัจจุบันมีอายุ ๘๖ ปี
ศรีสุวรรณ ภาพยนตร์ เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
ผมจ�ำได้ เจ้าของหนังกลางแปลงทีฉ่ ายขาว-ด�ำสมัยก่อน เขาใช้ชอื่ ศรีเพชร
ภาพยนตร์
ผมชอบไปดูจอของเขา แล้วก็อยากท�ำอย่างเขาบ้าง ผมใช้นามสกุลของ
ผม ตั้งเป็นชื่อ ศรีสุวรรณ ภาพยนตร์
ตอนที่เปิดตอนนั้นเป็นยุคของหนัง ๑๖ มม. ขาว-ด�ำ เครื่องฉาย ๑๖ มม.
หนังที่ฉายก็ไปเช่าตามบ้านที่เขาสร้างหนัง ตอนนั้นยังไม่มีบริษัทให้เช่า ถ้าเป็น
หนังต่างประเทศไม่มีใครซื้อมา จะมีบริษัทตั้งอยู่ที่วังบูรพา แต่ก่อนเราเช่า ๑
คืน บริษัทจะเอามาให้ก่อนล่วงหน้า ๑ วัน การเดินทางไม่สะดวกเหมือนตอนนี้
เวลารับงานฉายจะฉายถึงเช้า เขาเรียกฉายโต้รุ่ง ประมาณ ๕ เรื่อง บางทีสว่าง
แล้วหนังยังไม่จบเรื่อง เราก็ต้องใช้ผ้ามาขึงฉายให้จบ ไม่งั้นคนดูไม่ยอม ขนาด
สว่างยังเหลือสองสามร้อยคน อุปกรณ์ฉายสมัยนัน้ ก็ไม่มอี ะไรมาก มีเครือ่ งฉาย
๑ เครื่อง ไม้ไผ่ ๒ ต้น ล�ำโพงฮอร์น ๒-๔ ตัว หันด้านหน้าและหลัง ซึ่งผมมีเรือ
๔ ล�ำ ออกได้ ๔ หน่วย งานส่วนมากจะเป็นงานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวช
ซึ่งสมัยก่อนถ้าจะบวชจะต้องมาถามเราก่อนว่าว่างวันไหน แล้วถึงไปหาพระ
อุปัชฌาย์เพื่อหาฤกษ์บวช ราคาไม่เกินหนึ่งพันบาท นักพากย์ที่พากย์ประจ�ำก็
จะมี กิตติ (ลุงเล็กผู้ที่รับตัดจอ อ�ำเภอแม่กลอง) และ ดอกรัก

หนังที่ท�ำรายได้ให้กับ ศรีสุวรรณ ภาพยนตร์ มีเรื่องอะไรบ้าง
ผมจ�ำได้เลย มนต์รักลูกทุ่ง เป็นหนังเพลง จะต้องใช้เครื่องฉาย ๓๕ มม. ในการ
ฉายเพลง ส่วนหนังเรื่อง ใช้เครื่องฉาย ๑๖ มม. ผมมีรายได้ดีมาก สมัยก่อนไม่ต้อง
โฆษณาหนังมาก แค่บอกแสดงโดย มิตร-เพชรา ฉายพร้อมเฉลิมกรุง ตามวัดให้ผมไป
ฉายปิดวิก เก็บได้เป็นหมื่น ผมก็เลยคิดสร้างโรงหนังเอง โดยสร้างโรงหนังปิดวิก มีอยู่
๔ โรง คือ ๑. ด�ำเนินเธียเตอร์ ๒. หลักห้าเธียเตอร์ ๓. หลักสามเธียเตอร์ ๔. ตลาดบาง
น้อย สามโรงแรกฉายกลางวันและกลางคืน ส่วนที่
บางน้อยกลางวันไม่ฉาย ที่นั่งตอนนั้นเป็นไม้ยาว
ถ้าเป็นที่นั่งส่วนตัวก็ต้องเพิ่มอีก ๕ บาท ที่นั่งจุ
คนได้ไม่ต�่ำกว่า ๕๐๐ ที่นั่ง จ�ำได้เลยรอบแรกที่
ฉาย มนต์รักลูกทุ่ง คนเข้าแถวซื้อตั๋วดูหนัง
บริเวณหน้าตลาดด�ำเนินและห้องขายตั๋วพัง
หมด ผมต้องซ่อมให้ ตั๋วมีราคา ๓ บาท กับ ๕
บาท โดยเปอร์เซ็นต์ที่แบ่งกันคือ ๖๐ ของ
เจ้าของหนัง อีก ๔๐ เป็นของเจ้าของโรง

๑๖

อะไรที่ท�ำให้ต้องหยุดกิจการ
โรงหนังที่กิจการไม่ดี เริ่มจากในช่วงที่ราคาน�้ำมันแพง เพราะ
ชาวสวนไม่ขบั เรือออกมาเทีย่ วเลย ผมเคยฉายได้รอบละ ๔-๕ พันบาท
ช่วงนั้นเก็บได้แค่พันกว่าบาท และโทรทัศน์ก็เริ่มเข้ามาสู่บ้านคนแล้ว
บางบ้านที่มีโทรทัศน์ขาว-ด�ำ ก็เก็บค่าดูคนละ ๒ บาท ถ้าไปดูหนังจอ
ใหญ่ในโรงหนังเสีย ๓ บาท ตอนที่เลิกกิจการโรงหนัง ผมบอกเจ้าของ
ทีว่ า่ ผมยกให้ทงั้ หมด ไม่วา่ จะเป็นเก้าอี้ ผ้าม่าน ผมจะเอาเครือ่ งฉายกับ
เครื่องเสียงไปอย่างเดียว เจ้าของที่เขาดีใจมาก เขาบอกว่าผมเป็นคน
ใจดี เราก็มาทุ่มกับหนังกลางแปลงโดยใช้เครื่องฉายจากโรงหนังเดิม
มาฉาย จอหนังใหม่ของเราชัดมาก ท�ำไปได้สักพักสุขภาพผมไม่ค่อยดี
ผมว่าหนังกลางแปลงมันเหมาะกับวัยรุ่น เราก็พิจารณาว่าควรที่จะเลิก
ผมก็ยกเครื่องฉายและจอหนังพร้อมชื่อ ศรีสุวรรณ ภาพยนตร์ ให้
ลูกน้องไปหมด ลูกน้องผมคนนีม้ ฝี มี อื ดีมาก อยูก่ บั ผมมาตัง้ แต่เล็ก ๆ แต่
ว่าต้องท�ำตามเจตนารมณ์ของเราคือ “อย่าท�ำให้เสียหาย หลอกลวง
และก็ให้คุ้มค่าเงินของเจ้าภาพ” ถ้าเสียชื่อเมื่อไหร่ผมจะขอชื่อคืน เขา
ก็เป็นเด็กที่กตัญญูท�ำเรื่อยมาจนถึงเดี๋ยวนี้

มีอะไรฝากถึงหอภาพยนตร์บ้าง
ผมว่าน่าจะอนุรักษ์อุปกรณ์เครื่องฉายเก่า ๆ ไว้ให้เด็กรุ่น
ลูกรุ่นหลานได้ดู ได้เห็น เพราะอุปกรณ์ของผมมันไม่มีแล้วโดน
น�้ำท่วมเสียหายบ้าง ให้เขาไปบ้าง ผมเสียดายมากเครื่องฉาย
๑๖ มม. ๒ เครื่อง เครื่องเสียงอีก ๑๓ ตัว ผมก็ไม่เคยเอาไปขาย วัด
ไหนต้องการผมให้หมด “อุปกรณ์เหล่านี้เป็นบุญคุณกับผมมาก
เพราะอุปกรณ์พวกนี้ท�ำให้ผมส่งลูกเรียนได้ ได้อยู่ได้กินเป็นสิบ ๆ
ปี ถึงจะจนอย่างไรก็ไม่ขาย” สิ่งที่ผมท�ำมาตลอดเวลาไปฉายหนัง
กระเป๋าหนังห้ามนั่งทับ ห้ามใช้เท้าเหยียบเด็ดขาด ก่อนฉายผมก็
ต้องจุดธูปบอกเล่าเก้าสิบ บอกเจ้าทีเ่ จ้าทาง ยังคิดอยูว่ า่ น่าเสียดาย
ทีอ่ ปุ กรณ์เครือ่ งฉายของผมได้ให้เขาไปหมดก่อนรูจ้ กั หอภาพยนตร์
ไม่งนั้ ผมคงตัง้ ใจบริจาคให้หอภาพยนตร์เก็บรักษาไว้เพือ่ ประโยชน์
ในวันข้างหน้า

หน่วยกู้หนัง

ตากล้องหนังไทยยุค

คุณธีระศักดิ์ เกียรติดรุ ิยกุล
มานัสศักดิ์ ดอกไม้

ตุลาคม ของปี ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ได้จัดงาน “วันหนังบ้าน” ครั้งที่ ๘
ขึ้นที่ศาลายา นครปฐม ครั้งนั้นมีประชาชนมากหน้าหลายตา ได้เดินทางมา
จากที่ต่าง ๆ เพื่อมาบริจาคฟิล์มหนังบ้าน (หนังที่ถ่ายเล่นกันภายในครอบครัว
ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นตากล้องมือสมัครเล่น นิยมใช้ฟลิ ม์ ภาพยนตร์ ๘ มม. ในการ
ถ่ายท�ำ) เมื่อหน่วยกู้หนังได้รับฟิล์มมาก็รีบท�ำทะเบียนและเก็บข้อมูลเบื้องต้น
ด้านต่าง ๆ เช่น ประวัติผู้มอบ และเนื้อหาในหนังว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร และ
ขณะทีห่ น่วยกูห้ นังท�ำทะเบียนฟิลม์ หนังบ้านอยูน่ นั้ ก็เห็นรายชือ่ หนังบ้านของ
ผู้มอบท่านหนึ่ง เป็นฟิล์มภาพยนตร์ ๘ มม. สองเรื่อง เรื่องแรกเป็นเบื้องหลัง
กองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง ปริญญาครึ่งใบ และอีกเรื่องเป็นภาพยนตร์ส่วนตัว
ของ คุณศุภวัฒน์ จงศิริ หรือ ศุภกั ษร (ผูก้ �ำกับภาพยนตร์ และนักเขียน) เนือ้ หา
เป็นเรื่อง งานบวชและงานหมั้นของคุณศุภักษร จึงเกิดความสงสัยว่าตากล้อง
ผู้นี้เป็นใคร จึงสามารถถ่ายคุณศุภักษรได้ในระยะประชิดขนาดนั้น และด้วย
ความที่หน่วยกู้หนังชื่นชอบหนังเรื่อง ปริญญาครึ่งใบ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงไม่
ลังเลใจที่จะรีบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มอบทางโทรศัพท์ทันที
และเมื่อได้ฟังเรื่องราวต่าง ๆ ของตากล้องผู้นี้ หน่วยกู้หนังก็เห็นถึง
อดีตที่เต็มไปด้วยมิตรภาพที่งดงาม และความทรงจ�ำที่เป็นนิรันดร์ หน่วย
กู ้ ห นั ง ฉบั บ นี้ มี จึ ง มี ค วามยิ น ดี ที่ จ ะให้ ผู ้ อ ่ า นได้ รู ้ จั ก ตากล้ อ งหนั ง ไทยยุ ค
วันวานยังหวานอยู่ คุณธีระศักดิ์ เกียรติดุริยกุล

ประวัติโดยย่อ
คุณธีระศักดิ์ เกียรติดุริยกุล เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๐๐ ที่ต�ำบล
ล�ำภูรา จังหวัดตรัง บิดาชื่อนายเสี้ยวหยิ่วก๊ก แซ่เซียว มารดาชื่อนางเกียว
แซ่เซียว มาจากเมืองจีน ทางครอบครัวประกอบอาชีพค้าขายข้าวสาร และ
ขนมไทย มีพี่น้องรวมกันทั้งหมด ๑๑ คน ซึ่งคุณธีระศักดิ์เป็นคนสุดท้อง
คุณธีระศักดิ์ เล่าให้หน่วยกูห้ นังฟังว่า เริม่ เรียนหนังสือครัง้ แรกทีโ่ รงเรียน
บ้านล�ำภูรา จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และมาศึกษาต่อชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๕ ที่โรงเรียนตรังวิทยา จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ช่วงเวลานั้นคุณ
ธีระศักดิ์ก็เหมือนเด็กคนอื่น ๆ ทั่วไปในจังหวัดตรัง คือเที่ยวเล่นสนุกสนานไป
วัน ๆ ตามประสาเด็ก ที่ไม่เคยคิดอะไรมากไปกว่านั้น จนวันหนึ่งคุณธีระศักดิ์
ได้ซอื้ ของเล่นมาชิน้ หนึง่ ของเล่นชิน้ นัน้ เป็นกระดาษสีขาวคล้ายกระดาษอัดรูป
เมื่อไปวางตากแดด แล้วเอารูปโปร่งแสงคล้ายกระดาษไขที่แถมมาด้วย วาง
ทาบลงไปบนกระดาษสีขาว ทิ้งไว้สักครู่ กระดาษสีขาวที่ว่างเปล่าค่อย ๆ
ปรากฏรูปทรงจนเป็นภาพเงาด�ำ แม้ภาพที่เห็นจะไม่ค่อยชัด แต่วินาทีนั้น
ความมหั ศ จรรย์ ก็ เ กิ ด ขึ้ น ภายในใจคุ ณ ธี ร ะศั ก ดิ์ แ ล้ ว (คุ ณ ธี ร ะศั ก ดิ์ จ�ำ
ชื่อเรียกไม่ได้ แต่ของเล่นชิ้นนั้น มีหลักการการสร้างภาพคล้ายกับ CYANOTYPE PHOTOGRAPHERS)
และเมื่อรู้ถึงความต้องการของตัวเอง คุณธีระศักดิ์ได้รบเร้าให้พี่ชาย
คนโต ซื้อกล้องถ่ายรูปให้ พี่ชายก็ไม่ขัดความต้องการของน้องชาย จึงซื้อกล้อง
แคนนอน QL 18 มาให้ในราคาหนึ่งพันบาท นับจากนั้นเส้นทางชีวิตของ
คุณธีระศักดิ์ก็เดินเข้าสู่โลกของการถ่ายภาพ
คุณธีระศักดิ์ ในวัย ๑๓ ปี ได้ศึกษาหาความรู้เรื่องกล้องถ่ายรูป จากการ
อ่านหนังสือชัยพฤกษ์วทิ ยาศาสตร์ และได้ฝกึ ฝนการถ่ายภาพด้วยตัวเอง อาศัย
ลองผิดลองถูก เริ่มต้นด้วยการถ่ายเล่นกับเพื่อนฝูง และคนในครอบครัวจน
เป็นที่รู้จักของคนในละแวกนั้น บ้านไหนมีงานบวช งานแต่งหรืองานพิธีอื่น ๆ
ก็จะไหว้วานให้ไปช่วยถ่ายรูป และเมื่อเติบโตพอที่จะดูแลตัวเองได้ ทางบ้าน
จึงได้ส่งมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพ ฯ ที่โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ พระนคร ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และเป็นจังหวะที่โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ เปิดห้องมืดล้างอัด

๑๗

ขยายรูปขาวด�ำพอดี ประกอบกับคุณธีระศักดิ์
ได้อา่ นต�ำราสอนถ่ายรูป เรียนรู้ สูตรวิธผี สมนำ�้ ยา
ล้างฟิล์ม-อัดรูป ในห้องสมุดของโรงเรียน โดยได้
ฝึกฝีมืออยู่เรื่อย ๆ ท�ำให้คุณธีระศักดิ์ มีความเข้าใจใน
เรื่องการถ่ายรูปมากขึ้น และเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๕ จึงสอบเอนทรานซ์เข้าศึกษาต่อในคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าสู่ วงการชีวิตหลังเลนส์
ปี ๒๕๒๑ คุณศุภักษร ซึ่งตอนนั้นก�ำลังโด่งดังมากจากนิยายรัก
นักศึกษา ได้เตรียมงานจะท�ำหนังเรื่องแรกคือเรื่อง รักทะเล้น โดยมีความ
ต้องการให้นักแสดงที่จะมาเล่นเป็นนักศึกษาจริง ๆ ซึ่งในตอนนั้นหนังเรื่อง
รักทะเล้น ก็ขาดนักแสดงที่เล่นเป็นนักศึกษาที่ชอบถ่ายรูป คุณศุภักษรจึง
ออกไปดูตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และได้มาเจอคุณธีระศักดิ์ ซึ่งในตอนนั้น
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่สาม และเป็นประธานชมรมโฟโต้ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ด้วยหน้าตาที่ใช้ได้ประกอบกับมีบุคลิกที่สมจริงในการจับ
กล้องถือกล้อง จึงเลือกคุณธีระศักดิ์มาแสดงในหนังเรื่อง รักทะเล้น และได้
ค่าตัวจากการแสดงเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ซึ่งต่อมาภายหลังคุณธีระศักดิ์
ได้น�ำเงินค่าตัวจากการแสดงหนังเรื่อง รักทะเล้น ไปซื้อกล้องถ่ายภาพยนตร์
๘ มม. ที่หลังกระทรวงกลาโหม และกล้องตัวนี้ ก็ใช้ถ่ายภาพยนตร์ส่วนตัว
และเบื้องหลังหนังของคุณศุภักษร ซึ่งก็เป็นหนังที่บริจาคให้หอภาพยนตร์ใน
งานวันหนังบ้านนั่นเอง) คุณศุภักษรเห็นแววความตั้งใจจริง และความขยันใน
การท�ำงานของคุณธีระศักดิ์ จึงได้ชกั ชวนให้มาช่วยงานในหนังเรือ่ งต่อไป และ
ให้มาพักอยู่ด้วยกันที่แฟลตในซอยสายลม
หนังเรื่อง รักทะเล้น ประสบความส�ำเร็จอย่างสูง คุณศุภักษรจึงได้ท�ำ
หนังเรื่องที่สองตามมา คือเรื่อง ปริญญาครึ่งใบ ในปี ๒๕๒๒ ซึ่งคุณธีระศักดิ์
ได้รับมอบหมายให้ถ่ายภาพนิ่ง มีหน้าที่ถ่ายรูปดารา และบรรยากาศในกอง
ถ่ายหนัง เพื่อส่งไปท�ำใบปิด โชว์การ์ด และส่งข่าวหนังสือพิมพ์ในหน้าบันเทิง
หนังเรือ่ งถัดมาคือเรือ่ ง หมอซ้ง (๒๕๒๒), ไอ้จู๋ (๒๕๒๓) และเซ่อบริสทุ ธิ์
(๒๕๒๔) คุณธีระศักดิร์ บั หน้าทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ยผูก้ �ำกับภาพยนตร์ มีหน้าทีค่ อยเตรียม
งานความพร้อมทุกอย่างก่อนลงมือถ่ายท�ำ
คุณศุภกั ษรได้แนะน�ำให้คณ
ุ ธีระศักดิ์ ไปเรียนวิชาการถ่ายภาพยนตร์เพือ่
ที่จะได้มาช่วยถ่ายหนังเรื่องต่อไป คุณธีระศักดิ์จึงไปสอบเข้าเรียนที่วิทยาลัย
เทคนิคกรุงเทพ ฯ แผนกวิชาช่างภาพ
โดยสอบติ ด เป็ น นั ก เรี ย นที่ มี อ ายุ

๑๘

มากที่สุดในรุ่น
ปี ๒๕๒๔ คุณธีระศักดิ์ ได้รบั โอกาส
ส�ำคัญที่สุดในชีวิตจากคุณศุภักษร คือได้เป็น
ตากล้องถ่ายหนัง ในเรื่อง อ้วนผอมจอมทะเล้น
หนังเรือ่ งนีค้ ณ
ุ ธีระศักดิเ์ ล่าให้ฟงั ว่า เปรียบเสมือนตัว
เองได้น�ำความรูจ้ ากห้องเรียนมาสูโ่ ลกแห่งความเป็นจริง
ค�ำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่ได้ร�่ำเรียนมาถูกน�ำมาใช้จน
หมด อาจารย์คิด สุวรรณศร (ผู้ก�ำกับภาพยนตร์และอาจารย์
พิเศษสอนวิชาภาพยนตร์) เป็นอาจารย์ที่คุณธีระศักดิ์รักมาก ได้
กล่าวเชิงทีเล่นทีจริงกับคุณธีระศักดิ์ หลังจากที่ได้ชมหนังเรื่องแรกของ
ลูกศิษย์ “ธีระศักดิ์นายเก่งมาก ที่สามารถถ่ายฉากกลางคืนให้เป็นกลางวัน
ได้” (หนังไทยสมัยก่อน เวลาถ่ายฉากกลางคืนมักจะจัดสาดไฟให้สว่างจน
เกินจริง ภาพที่ออกมาจึงดูเหมือนเป็นฉากกลางวัน) ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ในครั้งนั้นกลับเป็นการเติมพลังให้คุณธีระศักดิ์ มีความมุมานะตั้งใจพยายาม
พัฒนาฝีมือตัวเองให้ดีขึ้นให้ได้ จึงหมั่นไปถามหาความรู้จากอาจารย์คิด ซึ่ง
ท�ำให้คุณธีระศักดิ์มีความเคารพรัก และผูกพันกับอาจารย์คิดมากขึ้นไปอีก
และในปีเดียวกันก็ได้ถ่ายหนังเรื่อง ผู้ใหญ่อ้วน ก�ำนันผอม เป็นหนังที่คุณ
ธีระศักดิ์บอกว่า เวอร์ชั่นแรกในห้องตัดต่อเป็นหนังที่ดีมาก เป็นหนังประเภท
สร้างสรรค์เสียดสีสังคม โดยเฉพาะฉากที่คุณนันทิดา แก้วบัวสาย ร้องเพลง
ฉ่อยแซวการเมือง เป็นหนังล้อการเมืองทีด่ สู นุกมาก แต่นายทุนไม่สนุกด้วย จึง
รือ้ ถ่ายท�ำกันใหม่เกือบครึง่ เรือ่ ง คุณธีระศักดิบ์ น่ เสียดายทีไ่ ม่ได้เก็บหนังเวอร์ชนั่
แรกเอาไว้
ปี ๒๕๒๕ คุณธีระศักดิ์ได้รับอุบัติเหตุอาการสาหัสจากการถ่ายท�ำหนัง
เรื่อง กุนซืออ้วน จนต้องเข้านอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อหายดีแล้วจึงได้กลับมาถ่ายหนังต่อ และในปีเดียวกันนั้นเอง คุณศุภักษร
ได้ท�ำหนังวัยรุ่นที่ใช้นักแสดงน�ำเป็นนักศึกษาจริง ๆ อีกครั้ง ในหนังเรื่อง
รักน่ารัก หนังเรื่องนี้ประสบความส�ำเร็จอย่างมาก ท�ำให้คุณธีระศักดิ์ได้รับ
ค�ำชมจากนักวิจารณ์หนังที่มีนามปากกาว่า “ไอ้ก้านยาว” ในคอลัมน์ ผ่าจอ
วิจารณ์ ของนิตยสารบันเทิงฉบับหนึ่งว่า “เกือบจะทุกฉากและทุกคัท จะเป็น
ไปโดยธรรมชาติ ใช้แสงแดดจริงไม่เหมือนกับหนังบางเรื่องที่บางครั้งใช้แสง
ช่วยจนดูจา้ เกินไปจนน่าเกลียด” คุณธีระศักดิย์ งั เล่าเพิม่ เติมว่า “เมือ่ หนังเรือ่ ง
นี้ออกฉาย เด็กวัยรุ่นในยุคนั้นเมื่อได้ชม ก็ชื่นชอบในวิวทิวทัศน์ และธรรมชาติ
บรรยากาศของเมืองเชียงใหม่มาก จนท�ำให้จ�ำนวนยอดนักศึกษาที่สอบ
เอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีนนั้ พุง่ สูงขึน้ เป็นประวัตกิ ารณ์จากปี
ก่อน ๆ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะไม่มีหนังประเภทเกี่ยวกับมหาลัยออกมาฉาย
ในยุคนั้น” แม้ว่าหนังเรื่อง รักน่ารัก จะ
ประสบความส�ำเร็จทางด้านคนดู แต่
ทางรายได้กลับปานกลาง นายทุนจึง
อยากให้คุณศุภักษร กลับไปท�ำหนัง

ตลกแบบเดิม จึงได้ท�ำหนังเรื่อง อาจารย์อ้วนสติเฟื่อง ออกมาในปีเดียวกัน
ปี ๒๕๒๖ คุณธีระศักดิไ์ ด้เล่าเหตุการณ์การก่อเกิดหนัง วันวานยังหวาน
อยู่ หนังวัยรุ่นที่ส�ำคัญของไทยว่า คุณศุภักษรได้รู้จักวงดนตรีแมคอินทอช
จากการแนะน�ำของคุณสันติ เศวตวิมล (นักหนังสือพิมพ์และนักแต่งเพลง)
หลังจากได้ดูตัวและพูดคุยกับวงแมคอินทอช จึงได้ตัดสินใจท�ำหนังแนว
ทีต่ นเองถนัด หนังเรือ่ ง วันวานยังหวานอยู่ จึงเป็นหนังรักโรแมนติค กุก๊ กิก๊
น่ารัก มีบทเพลงไพเราะที่ติดตรึงใจ และมีบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
ซึ่งคุณธีระศักดิ์ สามารถถ่ายหนังออกมาจนเป็นที่ประทับใจ ฉากที่ยังอยู่ใน
ความทรงจ�ำคือ ฉากเพลงต้นไม้แห่งความรัก ทั้งไพเราะและงดงาม ส่วนฉาก
ที่ถ่ายยากมากคุณธีระศักดิ์เล่าว่า “คือฉากที่ถ่ายในป่าตอนกลางคืน เพราะ
เราอ้างอิงแหล่งก�ำเนิดแสงไม่ได้ เราก็จะจัดแสงยากมากสว่างไปก็ไม่เหมือน
ป่า มืดไปก็มองไม่เห็น มีแต่พระจันทร์เป็นแหล่งก�ำเนิดแสงที่เดียว ยากที่จะ
ถ่ายให้สวย” และหนังเรือ่ งนีค้ ณ
ุ ธีระศักดิไ์ ด้ถา่ ยคุณอรพรรณ นางเอกของเรือ่ ง
ด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ ข้างหลังย้อนแสงเห็นไรผม และข้างหน้าฟุ้ง ๆ นวล ๆ ได้
น่ารักมาก จนท�ำให้คุณอรพรรณเป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นในยุคนั้น หนังเรื่อง
วันวานยังหวานอยู่ จึงเป็นหนังที่ประสบความส�ำเร็จสูงสุดทั้งรายได้และผู้ชม
จนได้มีหนังเรื่อง วันนี้ยังมีเธอ ตามออกมาในปีเดียวกัน
ปี ๒๕๒๗ หนังเรื่อง สยามสแควร์ คุณธีระศักดิ์ เล่าให้ฟังว่า “ส่วน
ตัวเป็นคนชอบถ่ายงานซิลลูเอท (Silhouette ภาพย้อนแสง) มีฉากไหนที่ท�ำ
ได้ ก็จะเสนอ พี่ศุภักษรก็โอเค เอาเลย และหลาย ๆ ครั้งบรรยากาศในหนังมัก
เป็นตอนเช้าหรือเย็น การถ่ายแบบนั้นให้บรรยากาศเสมือนหรือใกล้เคียงตา
เราเห็น ท�ำให้คนดูรู้สึกอินไปกับเรื่องราวในซีนนั้นง่ายขึ้น” หนังเรื่อง สยาม
สแควร์ จึงมีฉากถ่ายซิลลูเอทสวย ๆ เช่น ฉากถ่ายพระเอกกับนางเอกย้อนแสง
และเลี้ยงไฟบาง ๆ เพื่อให้เห็นรายละเอียดของตัวละคร ฉากนี้ถ่ายกลางถนน
หน้าห้างมาบุญครอง และทีข่ าดไม่ได้ คือฉากวิวสวย ๆ กับบทเพลงแสนไพเราะ
เพลงที่ว่านั่นก็คือ แม่น�้ำนิจนิรันดร์ ที่คอหนังและคอเพลงยังชื่นชอบอยู่จนถึง
ทุกวันนี้ และในปีเดียวกันนัน่ เอง คุณศุภกั ษรก็ได้ท�ำหนังเรือ่ ง หยุดหัวใจไว้ทรี่ กั
ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้ คุณปรีชา ชนะภัย หรือ เล็ก คาราบาว มาแสดงน�ำ
ปี ๒๕๒๘ คุณศุภักษรท�ำหนังเรื่อง 18 กะรัต ให้กับอาจารย์ไพจิตร
ศุภวารี โดยคราวนี้ใช้นักร้องจากค่ายนิธิทัศน์น�ำแสดง จากตรงนี้ท�ำให้คุณ
ธีระศักดิ์ได้เข้ามาถ่ายมิวสิควิดีโอให้กับนักร้องจากค่ายนิธิทัศน์ เช่น แจ้และ
พลอย, เพื่อน, ฟอร์เอฟเวอร์, โอเวชั่น ฯลฯ
ปี ๒๕๓๒ คุณธีระศักดิถ์ า่ ยหนังเรือ่ ง จากวันทีเ่ หลืออยู่ หนังเรือ่ งสุดท้าย
ที่เป็นตากล้องให้คุณศุภักษร หนังเรื่องนี้คุณธีระศักดิ์เล่าว่า เป็นหนังที่ถ่าย
ได้ตรงกับความรู้สึกทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นฉากถ่ายซิลลูเอท พระเอก-นางเอก
ตอนฝนตก ถ่ายดอกลั่นทมบริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ได้อย่างงดงาม
ส่งผลให้หนังเรือ่ ง จากวันทีเ่ หลืออยูน่ ี้ ได้เข้าชิงรางวัลพระราชทานพระสุรสั วดี
บัญชีรายชื่อสิ่งของจากคุณธีระศักดิ์ เกียรติดุริยกุล บริจาคให้หอภาพยนตร์
ครั้งที่หนึ่ง ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
ฟิล์มภาพยนตร์ ๘ มม.		
- เบื้องหลังกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง ปริญญาครึ่งใบ ๖ ม้วน
- เบือ้ งหลังงานบวช และงานหมัน้ คุณศุภกั ษร และคุณปนัดดา โกมารฑัต ๑ ม้วน
ครั้งที่สอง ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
- อัลบั้มรูปผลงานของ คุณธีระศักดิ์ เกียรติดุริยกุล ๑ เล่ม
- วีดีโอเทป เบื้องหลังภาพยนตร์เรื่อง จากวันที่เหลืออยู่ พระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน ๑ ตลับ
- วีดีโอเทป ทัวร์สาธารณรัฐประชาชนจีน ๑๒ - ๑๙ มิ.ย. ๒๕๒๙ ๑ ตลับ
ครั้งที่สาม ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
- ฟิล์มภาพยนตร์ ๑๖ มม. (ไม่ระบุชื่อเรื่อง) ๑ ม้วน

ครั้งที่ ๑๓ สาขาถ่ายภาพยอดเยี่ยมในปีนั้น แม้จะไม่ได้รางวัลแต่คุณธีระศักดิ์
ก็ภาคภูมิใจกับหนังเรื่องนี้มาก
ปี ๒๕๓๕ คุณเชิด ทรงศรีกับคุณศุภักษร มีความสนิทสนมกัน คุณเชิด
จึงได้ตามตัวคุณธีระศักดิม์ าช่วยถ่ายหนังเรือ่ ง คน-ผูถ้ ามหาตนเอง คุณธีระศักดิ์
เล่าว่า คุณเชิดเป็นครูที่สุดยอด ให้โอกาสคุณธีระศักดิ์แสดงฝีมือน�ำเสนองาน
ภาพได้เต็มที่โดยไม่ต้องห่วงรายได้หนัง และท�ำให้คุณธีระศักดิ์ถ่ายหนังเรื่องนี้
เป็นเรื่องสุดท้ายในวัย ๓๕ ปี เพราะคิดว่าเป็นจุดสูงสุดของอาชีพแล้วที่ได้
ร่วมงานกับบรมครูของวงการภาพยนตร์ไทย แม้ทกุ วันนีค้ ณ
ุ ธีระศักดิย์ งั รูส้ กึ ว่า
ตัวเองถ่ายหนังออกมาไม่ดีเท่ากับความสุดยอดของบทภาพยนตร์เรื่องนี้ ยัง
คาใจว่าตัวเองน่าจะท�ำได้ดีกว่านี้เพราะคงหาโอกาสที่ดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว
หลังจากยุติบทบาทการถ่ายหนัง คุณธีระศักดิ์ได้มาช่วยงานทางด้าน
โทรทัศน์ที่บริษัททีวีซีน ดูแลเรื่องรถโอบี (Outside Broadcasting van) และ
เครื่องมืออุปกรณ์ถ่ายท�ำ จนถึงจุดอิ่มตัวคุณธีระศักดิ์จึงได้หันหลังให้วงการ
บันเทิง
ปัจจุบันคุณธีระศักดิ์ ได้เปิดร้านคอมพิวเตอร์ อยู่ที่พันทิพย์ บางกะปิ
มีชื่อร้านว่า HISPEEDAIRCARD
คุณธีระศักดิ์ได้แนะน�ำเรื่องการถ่ายหนังให้หน่วยกู้หนังฟังว่า
“ต้ อ งมองสิ่ ง ต่ า ง ๆ รอบตั ว ด้ ว ยความสวยงาม สั ง เกตและจดจ�ำ
บรรยากาศต่าง ๆ แล้วจ�ำลองบรรยากาศทีไ่ ด้เห็นมา แล้วถ่ายทอดสิง่ ทีม่ องเห็น
จากธรรมชาติสู่ฟิล์มภาพยนตร์ให้เหมือนจริงมากที่สุด”
หลักในการท�ำงานของคุณธีระศักดิ์ เกียรติดุริยกุล
“ท�ำงานที่ ตั ว เองชอบแล้ ว จะมี ค วามสุ ข เดี๋ ย วมั นจะซึ ม ซั บเข้ า มาใน
หัวใจเอง”
และนี้คือตากล้องหนังไทยยุควันวานยังวานอยู่ คุณธีระศักดิ์ เกียรติดุริยกุล มิตรภาพที่ยังงดงาม และความทรงจ�ำที่เป็นนิรันดร์

ลานดารา

เสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ลานดารา
สิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ที่กรุงเทพมหานคร มีชื่อเกิดว่า
วิริญจ์ กิ๊ปสัน โดยมีคุณพ่อเป็นชาวอเมริกัน และคุณแม่เป็นชาวไทย จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นทีโ่ รงเรียนราชินบี น ก่อนจะศึกษาต่อระดับ ปวช. ทีโ่ รงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์ (วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในปัจจุบัน)
ระหว่างศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. สาวน้อยวิริญจ์ กิ๊ปสันได้รับการทาบทามให้มาถ่ายแบบลง
นิตยสาร ขณะเดินเล่นอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า จากนั้นไม่นาน ความน่ารักสดใสของนางแบบวัยรุ่นผู้นี้
ได้ไปสะดุดตาของ ไพโรจน์ สังวริบุตร นักแสดงและผู้ก�ำกับภาพยนตร์ ซึ่งชักชวนให้เธอมาแสดง
ภาพยนตร์เรือ่ งใหม่ทเี่ ขาเตรียมสร้างชือ่ รักซึมลึก และพาไปแนะน�ำให้ สันติ เศวตวิมล นักข่าวบันเทิง
ชื่อดังในขณะนั้นได้รู้จัก โดยสันติได้ตั้งชื่อในการแสดงให้เธอใหม่ว่า “สิเรียม” แปลว่าสิ่งอันเป็นที่รัก
และให้ใช้นามสกุล “ภักดีด�ำรงฤทธิ์” ซึ่งเป็นนามสกุลของคุณแม่เธอเอง
รักซึมลึก ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยนางเอกลูกครึ่งหน้าใหม่วัย ๑๖ ปี ได้ประกบคู่กับ
บิลลี่ โอแกน พระเอกวัยรุ่นที่ก�ำลังโด่งดังในยุคนั้น ผู้กลายเป็นคู่ขวัญทางการแสดงและอดีตคู่ชีวิต
ของเธอในเวลาต่อมา หลังจากแจ้งเกิดจากภาพยนตร์เรื่องแรก สิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์ ได้มีผลงาน
ภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่องแทบทุกปีในช่วงทศวรรษนี้คือ เท่..แต่ห้าแต้ม (๒๕๓๑) สุดหัวใจ
เลยนะ (๒๕๓๒) ทหารเกณฑ์กิ๊บก๊าบ (๒๕๓๒) ด้วยรักไม่รู้จบ (๒๕๓๔) วิมานมะพร้าว (๒๕๓๔)
อยากบอกให้รู้ว่ารัก (๒๕๓๕) แชะ แชะ แชะ เจอแจ๋วแหวว (๒๕๓๕) บนถนนคนนอนเปล (๒๕๓๕)
ยุ่งดะมะด๊อง (๒๕๓๕) วิ่งหน้าตั้งก็ยังรักเธอ (๒๕๓๕) กองร้อย 501 ริมแดง (๒๕๓๖)
กอดคอกันแหวว (๒๕๓๖) ความรักของคุณฉุย 2 ภาคปัญญาชน (๒๕๓๖) และ
ชะแว้บแอบปิ๊ง (๒๕๓๖)
นอกจากผลงานภาพยนตร์ สิเรียมยังมีผลงานละครโทรทัศน์ออกมาอีกเป็น
จ�ำนวนมากในบทบาทที่หลากหลาย รวมไปถึงการเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ นั่น
ท�ำให้เธอนับเป็นนางเอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่จดจ�ำได้มากที่สุดคนหนึ่ง ตลอด
เวลาเกือบ ๓๐ ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิง โดยได้รับรางวัลทางการแสดงและทาง
สังคมเป็นจ�ำนวนมาก อาทิ รางวัลเมขลา ดาราน�ำหญิงดีเด่น, รางวัลเทพทอง ประเภท
พิธีกรหญิงดีเด่น, รางวัลงานพระราชทานรางวัลเยาวชนและบุคคลดีเด่นประจ�ำปี ๒๕๕๘
โดยสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ฯลฯ ปัจจุบัน สิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และประกอบ
ธุรกิจด้านการเสริมความงามและสุขภาพครบวงจร รวมทั้งเพิ่งได้หวนกลับมาสู่งานละคร
โทรทัศน์อกี ครัง้ ในฐานะผูจ้ ดั ควบคูก่ บั การเป็นนักแสดง หลังจากห่างหายไปนานกว่า ๕ ปี
วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นี้ สิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์ นางเอกขวัญใจ
แฟน ๆ ผู้นี้ จะเดินทางมาประทับรอยมือรอยเท้าเป็นอมตนุสรณ์ ณ ลานดารา
ของหอภาพยนตร์ พร้อมร่วมพูดคุยสนทนาถึงประสบการณ์ในช่วงการเป็น
นักแสดงภาพยนตร์อย่างใกล้ชิด หอภาพยนตร์ขอเชิญแฟน ๆ ทุกท่านมา
ร่วมเป็นเกียรติในพิธสี �ำคัญนี้ เปิดงานด้วยการฉายผลงานภาพยนตร์เรือ่ งแรก
รักซึมลึก (๒๕๓๐) ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา
ไม่เสียค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑

๒๐

ภาพยนตร์สนทนา

๒๑

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ดวงดาวที่จากไป

ประจวบ ฤกษ์ยามดี - อดุลย์ ดุลยรัตน์
พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู

เมื่ อ เดื อ นพฤษภาคมที่
ผ่านมา วงการภาพยนตร์ไทย
ต้ อ งรั บ รู ้ ข ่ า วร้ า ยถึ ง สองข่ า ว
ติดต่อกันอย่างกะทันหัน เมื่อ
สองนักแสดงอาวุโส ประจวบ
ฤกษ์ยามดี และ อดุลย์ ดุลยรัตน์ ได้ถึงแก่กรรมลงภายใน
ระยะเวลาห่างกันเพียงวันเดียว
คื อ เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ และ ๑๒
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
การจากไปของดาราผูย้ งิ่ ใหญ่ทงั้ สองท่าน นอกจากจะน�ำบรรยากาศแห่ง
ความอาลัยมาแผ่คลุมไปทัว่ วงการบันเทิงไทย ยังจะพาให้หวั ใจของแฟน ๆ หนัง
ไทยได้หวนร�ำลึกถึงคืนวันเมื่อครั้งที่ทั้งคู่โลดแล่นโดดเด่นอยู่บนจอภาพยนตร์
ไม่เพียงแต่จะเสียชีวิตไล่เลี่ยกัน ประจวบ ฤกษ์ยามดี และ อดุลย์ ดุลยรัตน์ ยังมีเส้นทางชีวิตที่พ้องพานกันในหลายด้าน ทั้งคู่เกิดห่างกันเพียงปีเดียว
อดุลย์ ดุลยรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ในขณะที่ประจวบ
ฤกษ์ยามดี เกิดเมือ่ วันที่ ๑๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๔๗๖ และเข้าสูว่ งการภาพยนตร์
เกือบจะพร้อม ๆ กัน โดยประจวบเริ่มต้นจากการท�ำงานในโรงถ่ายหนุมาน
ภาพยนตร์ของ รัตน์ เปสตันยี เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ก่อนจะได้รับการ
สนับสนุนจาก ยุวนุช ฤกษ์ยามดี พี่สาวซึ่งเคยเป็นนางเอกละครเวที และ ครู
มารุต (ทวี ณ บางช้าง) ผู้เป็นพี่เขย ให้มาทดลองเป็นนักแสดงของหนุมาน
ภาพยนตร์เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย (๒๔๙๘) ที่ครูมารุตก�ำกับ หลังจากนั้นเพียง
เรื่องถัดมา เขาก็ได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์ร่วมกับ อดุลย์ ดุลยรัตน์ พนักงาน
ธนาคารหนุม่ รูปงามผูท้ ไี่ ด้รบั การชักจูงจากยุวนุช ฤกษ์ยามดี และ แท้ ประกาศ
วุฒิสาร ให้มาเป็นพระเอกภาพยนตร์เป็นเรื่องแรกใน ปาหนัน (๒๕๐๐) ซึ่งมี
ครูมารุตเป็นผู้ก�ำกับเช่นเดียวกัน
หลังจาก ปาหนัน ดาวทั้งสองดวงก็ได้มีโอกาสโคจรมาพบกันอยู่เสมอ
อาทิ นางสาวโพระดก (๒๕๐๘) วังไพร (๒๕๐๙) เกิดเป็นหงส์ (๒๕๐๙) รักเอย
(๒๕๑๑) ทรชนเดนตาย (๒๕๑๒) ก�ำแพงเงินตรา (๒๕๑๓) เพชรพระอุมา
(๒๕๑๔) น�้ำผึ้งพระจันทร์ (๒๕๑๕) คนกินเมีย (๒๕๑๗) มือปืนพ่อลูกอ่อน
(๒๕๑๘) ฯลฯ โดยเรื่องที่ส�ำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งนั้นคือ มือโจร (๒๕๐๔) ซึ่งทั้งคู่
เชือดเฉือนกันในบทบาทของ เสือยอด (ประจวบ) ที่จับตัวหมอนพพร (อดุลย์)
เพื่อมารักษาภรรยาของตนที่ป่วยเป็นไข้มาลาเรีย ภาพยนตร์เรื่องนี้ส่งให้
ประจวบได้รับรางวัลตุ๊กตาทองสาขาผู้แสดงประกอบฝ่ายชายยอดเยี่ยมมา
*เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ประจวบ ฤกษ์ยามดี ได้มาประทับรอยมือ
รอยเท้าอีกครั้ง ณ ลานดาราแห่งใหม่ของหอภาพยนตร์ ที่ศาลายา แต่อดุลย์
ดุลยรัตน์ มีอาการป่วยมาตลอดในช่วงหลายปีหลัง จึงไม่สามารถเดินทางมา
ประทับรอยมือรอยเท้าที่ลานดาราแห่งใหม่นี้ได้

๒๒

ครองได้อีกครั้ง หลังจากที่เคย
ได้ รั บ มาก่ อ นหน้ า นี้ จ ากเรื่ อ ง
รั ก ริ ษ ยา (๒๕๐๑) ในขณะที่
อดุลย์ในบทพระเอกนั้นก็โดดเด่นไม่แพ้กัน โดยตัวภาพยนตร์
ยังได้รับรางวัลตุ๊กตาทองสาขา
ภาพยนตร์ ย อดเยี่ ย มอี ก ด้ ว ย
และเมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หอ
ภาพยนตร์ ก็ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย น
ภาพยนตร์เรื่องนี้ให้เป็นหนึ่งใน

มรดกภาพยนตร์ของชาติ
ด้วยผลงานภาพยนตร์ที่มีรวมกันนับร้อย ๆ เรื่อง ประจวบ ฤกษ์ยามดี
เจ้าของสมญานาม “ดาวร้ายผู้น่ารัก” และ อดุลย์ ดุลยรัตน์ ผู้ได้รับฉายาจาก
นางเอก รัตนาภรณ์ อินทรก�ำแหง ว่า “พระเอกแก้มสีชมพู” จึงเป็นทั้งต�ำนาน
และความทรงจ�ำแห่งยุคสมัยของหนังไทยเฟือ่ งฟู เมือ่ หอภาพยนตร์รเิ ริม่ จัดท�ำ
ลานดารา เชิญดาราหนังไทยมาประทับรอยมือรอยเท้า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐
สมัยที่ยังตั้งอยู่ที่ถนนเจ้าฟ้า ประจวบ ฤกษ์ยามดี และ อดุลย์ ดุลยรัตน์ ก็ได้
ให้เกียรติมาประทับรอยมือรอยเท้าพร้อมกันกับเพื่อนพี่น้องนักแสดงอีก
หลายท่าน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ปัจจุบัน *รอยมือรอยเท้า
ของทั้งคู่เมื่อครั้งนั้นได้รับการเก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย เพื่อเป็นอมตนุสรณ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ชื่นชมสืบไป
เพื่ อ เป็ น การร�ำลึ ก ถึ ง การล่ ว งลั บ ไปของดวงดาวทั้ ง สองดวงนี้ หอ
ภาพยนตร์จึงได้น�ำผลงานภาพยนตร์ของทั้งคู่มาจัดฉายให้ชมตลอดทั้งเดือน
กรกฎาคมและสิงหาคม ๒๕๕๙ ขอเชิญแฟนหนังไทยทุกท่านมาร่วมชื่นชม
ฝีมอื ของนักแสดงชัน้ ครูและคืนวันแห่งความทรงจ�ำเหล่านีไ้ ด้ ณ โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา ไม่เสียค่าใช้จา่ ยในการเข้าชมแต่อย่างใด อ่านรายละเอียดโปรแกรม
ภาพยนตร์ได้ที่หน้า ๒๓ - ๒๙
ประจวบ ฤกษ์ยามดี และ อดุลย์ ดุลยรัตน์ เมื่อครั้งมาประทับรอยมือรอยเท้าพร้อม
เพื่อนนักแสดงหนังไทยที่หอภาพยนตร์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐

โปรแกรมฉายภาพยนตร์

โปรแกรมฉายเดือนกรกฎาคม
Screening Program in July

มือโจร
ในเดือนกรกฎาคม โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
จัดโปรแกรมต้อนรับ สิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์ นางเอก
ขวัญใจแฟน ๆ ที่จะเดินทางมาประทับรอยมือรอย
เท้า ณ ลานดารา ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
โดยคัดเลือกผลงานการแสดงภาพยนตร์ของเธอมา
จัดฉายให้ชมกัน ในขณะทีโ่ ปรแกรมหลักอีกโปรแกรม
หนี่งนั้นเป็นโปรแกรมร�ำลึกถึง อดุลย์ ดุลยรัตน์ และ
ประจวบ ฤกษ์ยามดี สองนักแสดงอาวุโสที่เสียชีวิต
เมื่ อ เดื อ นพฤษภาคมที่ ผ ่ า นมา ซึ่ ง โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายาได้น�ำผลงานภาพยนตร์ของทั้งสองท่าน
มาจั ด ฉายให้ ช มตลอดทั้ ง เดื อ นกรกฎาคมและ
สิงหาคม
นอกจากนี้ ในช่วงหยุดยาววันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ๑๖-๒๐ กรกฎาคม ยังมีโปรแกรม
พิเศษ พระสงฆ์ในภาพยนตร์ โดยน�ำภาพยนตร์ที่มี
พระเป็นตัวละครหลักในการด�ำเนินเรื่องมาจัดฉาย
เนื่องในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนานี้

ศุกร์ท่ี ๑ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

อาทิตย์ท่ี ๓ กรกฎาคม

สุรีรัตน์ล่องหน (โปรแกรมผลงาน อดุลย์ ดุลยรัตน์)
๒๕๐๔ / ก�ำกับโดย ส. อาสนจินดา / สร้างโดย บริการสากล
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย ภาวนา ชนะจิต, อดุลย์ ดุลยรัตน์ /
ความยาว ๑๔๕ นาที

เวลา ๑๓.๐๐ น. I am Ali (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๗ / ก�ำกับโดย Clare Lewins / สนับสนุนโดย บริษัท
แคททาลิตส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด / ความยาว
๑๑๑ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวของ สุรีรัตน์ สาวสวยผู้อาภัพที่ต้องทนอาศัย
กับญาติฝ่ายพ่อที่ไม่ชอบหน้าเธอ ยิ่งเมื่อเธอได้มรดก
เครื่องเพชรจากคุณย่า จึงเกิดแผนลวงเธอไปฆ่าทิ้งยัง
ตึกเก่าอันเป็นที่พักของดอกเตอร์สติเฟื่อง เป็นต้นเหตุ
ให้เธอกลายเป็นมนุษย์ล่องหน เมื่อบังเอิญดื่มน�้ำยา
ล่องหนของดอกเตอร์เข้า จนน�ำไปสู่เรื่องวุ่นวาย ทั้ง
มรดกเจ้ากรรม ญาติผู้ชิงชัง และความรักกับหนุ่มหล่อ
ผู้รอเธออยู่
เสาร์ท่ี ๒ กรกฎาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. มือโจร
(โปรแกรมผลงานอดุลย์ ดุลยรัตน์ และประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๐๔ / ก�ำกับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ / สร้างโดย บริษัท
แหลมทองภาพยนตร์ จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย อดุลย์ ดุลยรัตน์,
ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เยาวลักษณ์ มณีเดช / ความยาว ๙๕
นาที

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลตุ๊กตาทอง เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๐๔ เล่าเรื่องราวของ แสงโสม สาวสวยที่ต้องหลบ
หนีความผิดไปกบดานอยูท่ เี่ หมืองแร่เขาอึมครึม โดยได้
บังเอิญพบกับ หมอนพพร นายแพทย์ประจ�ำเหมืองคน
ใหม่ที่จะเดินทางไปพร้อมกัน แต่ระหว่างทางทั้งคู่กลับ
ถูก เสือยอด จอมโจรผู้โด่งดังในละแวกนั้นบุกออกมา
จับกุมตัว เพือ่ หวังให้หมอนพพรไปรักษาภรรยาของตน
ที่ก�ำลังป่วยหนัก
เวลา ๑๕.๐๐ น. โหมโรง
(โปรแกรมผลงานอดุลย์ ดุลยรัตน์)
๒๕๔๗ / ก�ำกับโดย อิทธิสนุ ทร วิชยั ลักษณ์ / สร้างโดย บริษทั
สหมงคลฟิ ล ์ ม อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จ�ำกั ด , พร้ อ มมิ ต ร
โปรดักชั่น, ภาพยนตร์หรรษา และกิมมิคฟิล์ม / น�ำแสดง
โดย อนุชติ สพันธุพ์ งษ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า /
ความยาว ๑๐๑ นาที

= English Language or English Subtitle

ภาพยนตร์ทสี่ ร้างจากชีวติ ของ “หลวงประดิษฐไพเราะ”
ราชทินนามของ “ศร ศิลปบรรเลง” บรมครูดนตรีไทย
แห่งยุครัตนโกสินทร์ เล่าเรื่องราวตั้งแต่วัยเด็กจนถึง
วัยหนุม่ ซึง่ มีฝมี อื ระนาดเลือ่ งลือไปทัว่ พระนคร และล่วง
สูบ่ นั้ ปลายชีวติ ในวันทีด่ นตรีไทยถูกคุกคาม เมือ่ รัฐบาล
จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีนโยบายเปิดรับวัฒนธรรม
ตะวันตก เพื่อปรับปรุงประเทศให้มีความทันสมัย

ภาพยนตร์ ส ารคดี ที่ เ ล่ า เรื่ อ งราวของต�ำนานนั ก มวย
มูฮัมหมัด อาลี (Muhammad Ali) ผ่านเทปบันทึกเสียง
ส่วนตัวของเขาที่ท�ำขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๗๐ พร้อมทั้งบท
สัมภาษณ์ของครอบครัวและเพื่อนสนิทของอาลี ไม่ว่า
จะเป็นลูกสาว ลูกชาย ภรรยาเก่า ญาติพี่น้อง รวมถึง
บุคคลส�ำคัญในวงการมวยจ�ำนวนมาก
Sun 3 July / 13.00 / 111 min / UK, USA / 2014

เวลา ๑๕.๐๐ น. Albert Nobbs
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย Rodrigo García / สนับสนุนโดย
โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / น�ำแสดงโดย Glenn Close,
Mia Wasikowska, Aaron Taylor-Johnson / ความยาว
๑๑๓ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวไอร์แลนด์ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ เมื่อผู้หญิง
ได้รบั โอกาสในการท�ำงานน้อยกว่าผูช้ าย หญิงสาวผูห้ นึง่
จึงต้องปลอมตัวเป็นชายนามว่า อัลเบิร์ต น็อบส์ มากว่า
๓๐ ปี เพื่อโอกาสในการท�ำงานเลี้ยงตัวเอง โดยตั้งใจ
เก็บเงินเพื่อชีวิตในบั้นปลาย กระทั่งอัลเบิร์ต ได้เจอกับ
เฮเลน หญิงรับใช้ที่เขาปรารถนาอยากได้มาเป็นภรรยา
แต่อปุ สรรคเกิดขึน้ เมือ่ เฮเลนกลับไปตกหลุมรักเด็กหนุม่
ทีไ่ ม่เอาไหน รวมถึงความลับของเขาทีก่ �ำลังจะถูกเปิดเผย
Sun 3 July / 15.00 / 113 min / UK, Ireland, France, USA / 2011

วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เท่...แต่ห้าแต้ม (โปรแกรมผลงานสิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์)
๒๕๓๑ / ก�ำกับโดย ประยูร วงษ์ชื่น / สร้างโดย วี.เอ็น.
โปรดักชัน่ / น�ำแสดงโดย บดินทร์ ดุก๊ , สิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์ /
ความยาว ๙๗ นาที

เรื่องราวของ บุญเลี้ยง หนุ่มน้อยผู้ได้เข้ามาเรียนต่อ
ในมหาวิทยาลัยด้วยความอนุเคราะห์ของเจ้าของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเขาเป็นลูกชายของคนใช้คนสนิท ใน
วันเปิดภาคเรียน บุญเลี้ยงต้องคอยดูแล ต้นส้ม ลูกสาว
เจ้าของมหาวิทยาลัยตามค�ำสั่งที่ได้รับมอบหมาย แต่
สุ ด ท้ า ยเขาก็ เ ผลอใจไปหลงรั ก ลู ก สาวของเจ้ า นาย
บุญเลี้ยงจึงจ�ำต้องท�ำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะใจเธอและ
พ่อของเธอ โดยมีเพื่อน ๆ ในกลุ่มคอยช่วยอย่างเต็มที่

๒๓

วันพุ ธที่ ๖ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เมมโมรี่ รักหลอน (โปรแกรมผลงานอดุลย์ ดุลยรัตน์)
๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย ต่อพงศ์ ตันก�ำแหง / สร้างโดย บริษัท
เอ.จี. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย ใหม่
เจริญปุระ, อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม, ซัน คัมภิรานนท์ /
ความยาว ๙๐ นาที

อิงอร เป็นหญิงม่ายลูกติดที่ภายนอกดูสวยสง่า แต่ชีวิต
อีกด้านกลับเต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราด วันหนึ่ง เธอ
ตั ด สิ น ใจพา แพร ลู ก สาววั ย เจ็ ด ขวบไปพบ กฤช
จิตแพทย์หนุ่ม เพื่อวินิจฉัยอาการป่วย เป็นจุดเริ่มต้น
ให้หมอกฤชได้เข้าไปใกล้ชิดครอบครัวนี้ จนได้พบกับ
ความรักทีผ่ ดิ ปกติทเี่ ขาต้องพยายามหาค�ำตอบให้แก่มนั
วันพฤหัสบดีท่ี ๗ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
สุดหัวใจ..เลยนะ (โปรแกรมผลงานสิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ)์
๒๕๓๒ / ก�ำกับโดย ชชวิน พรรณรังสี / สร้างโดย เจริญสุข
โข โปรดักชั่น / น�ำแสดงโดย บดินทร์ ดุ๊ก, สิเรียม ภักดีด�ำรง
ฤทธิ์, เหมียว แมคอินทอช / ความยาว ๙๒ นาที

อ๊อด หนุ่มลูกเศรษฐีผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรี จน
ไม่ยอมไปเรียนที่เมืองนอกตามที่พ่อตั้งใจไว้ วันหนึ่ง
เขาได้ตกหลุมรักกับ จิ๊บ นางพยาบาลสาวสวย แต่ติด
ตรงที่เธอไม่ชอบในมาดกวน ๆ ของเขา ทั้งสองจึง
เปิดศึกพ่อแง่แม่งอนใส่กัน ขณะเดียวกันเพื่อน ๆ ของ
ทั้งคู่กลับแอบชอบกันอยู่กลาย ๆ เรื่องราวสุดชุลมุน
วุ่นวายตามประสาวัยรุ่นหนุ่มสาวจึงเกิดขึ้น
วันศุกร์ท่ี ๘ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เกล้าฟ้า (โปรแกรมผลงานอดุลย์ ดุลยรัตน์)
๒๕๐๙ / ก�ำกับโดย ส. คราประยูร / สร้างโดย นครพิงค์
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร /
ความยาว ๑๓๘ นาที

เกล้าฟ้า สาวน้อยมาดห้าวมักปลอมตัวเป็นผู้ชายมา
รับจ้างขับรถม้ารับส่งผูโ้ ดยสารทีห่ น้าสถานีรถไฟล�ำปาง
เป็นประจ�ำ แต่ทุกคืนวัน ๑๕ ค�่ำ วิญญาณอาฆาตของ
เจ้าแววดาว จะมาสะกดจิตให้เธอน�ำผู้โดยสารที่เป็น
ผู้ชายมาสังเวยชีวิตยังเวียงนกยูง เหตุการณ์เกิดขึ้น
หลายครั้งจนร้อยต�ำรวจโทวัชระ ต้องเข้ามาสอบสวน
คดี โดยมี เกียรติ หัวหน้าสถานีรถไฟผูม้ อี ดีตชาติผกู พัน
กับเจ้าแววดาวคอยให้ความช่วยเหลือ
วันเสาร์ท่ี ๙ กรกฎาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. ด้วยรักไม่รู้จบ
(โปรแกรมผลงานสิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์)
๒๕๓๔ / ก�ำกับโดย หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย / สร้างโดย
โคลี่เซี่ยมฟิล์ม / น�ำแสดงโดย บดินทร์ ดุ๊ก, สิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์ / ความยาว ๑๐๓ นาที

ร้อยต�ำรวจตรีหญิงละมัย ได้
รั บ มอบหมายให้ ท�ำคดี
ขโมยสร้ อ ยเพชรจากสุ นั ข
ของเศรษฐินคี นหนึง่ ระหว่าง
ที่คดียังค้างอยู่ เธอได้เดินทางไปพักผ่อนบนเรือส�ำราญ
ตามก�ำหนดลาพักร้อนของ
ตน ที่นั่น ละมัยได้เกิดความ
รักใคร่สนิทสนมกับหมอหนุ่มนามว่า โปรยทอง โดย
ทั้งคู่ต่างปกปิดตัวตนที่แท้จริงไว้ จนเมื่อละมัยกลับมา
ท�ำคดีต่อ เธอก็ได้พบกับเขาอีกครั้ง เหตุการณ์วุ่น ๆ จึง
เกิดขึ้น เมื่อคดีที่เธอท�ำอยู่นี้ ส่งผลให้ความลับของ
ทั้งคู่ต้องถูกเปิดเผย

๒๔

เวลา ๑๕.๐๐ น. อยากบอกให้รู้ว่ารัก
(โปรแกรมผลงานสิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์ )
๒๕๓๔ / ก�ำกับโดย หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย / สร้างโดย
บริษัท เกรทสตาร์ โปรโมชั่น จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย บิลลี่
โอแกน, สิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล /
ความยาว ๙๓ นาที

เรื่องราวของ บิลลี่ ชายหนุ่มผู้ถูก ชลิต นายหัวเศรษฐี
แห่งเมืองภูเก็ตเรียกตัวกลับจากสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อ
ฝากฝังให้เขาช่วยดูแลภรรยาและ แอน ลูกสาว เพราะ
รูต้ วั เองว่าจะอยูไ่ ด้อกี ไม่นาน พร้อมทัง้ มอบหมายให้เขา
ช่วยบริหารกิจการแทนจนกว่าแอนจะโตพอ หลังจาก
พ่ อ เสี ย ชี วิ ต แอนได้ ไ ปศึ ก ษาต่ อ ที่ ส วิ ต เซอร์ แ ลนด์
ขณะที่ชื่อเสียงในการบริหารของบิลลี่นั้นโด่งดัง จน
สุเชาว์ นักธุรกิจใหญ่ วางแผนให้ลูกสาวใช้มารยาดึงตัว
เขาช่วยธุรกิจที่ก�ำลังจะเจ๊ง ส่งผลให้แอนที่หลงรักบิลลี่
มานานเกิดความไม่พอใจ
วันอาทิตย์ท่ี ๑๐ กรกฎาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. Ostwind
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย Katja von Garnier / สนับสนุนโดย
สถาบันเกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Hanna
Binke, Marvin Linke, Cornelia Froboess / ๑๐๑ นาที
(ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

มิก้า เด็กสาววัย ๑๔ ปี เกิดสอบตก ท�ำให้ไม่ได้ไปเข้า
แคมป์ริมทะเลกับเพื่อน ๆ แต่กลับต้องหอบต�ำราเรียน
เดินทางไปพ�ำนักอยู่กับคุณยายจอมเข้มงวดของเธอใน
หมู่บ้านที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ต่อมามิก้าได้รู้จักกับ
แซม หนุ่มเลี้ยงม้า พร้อมกับ พายุ ม้าเจ้าปัญหาจอม
พยศ มิตรภาพระหว่างคนกับม้าจึงเกิดขึ้นและน�ำไป
สู่การผจญภัยที่ไม่คาดคิด
Sun 10 July / 13.00 / 101 min / Germany / 2013

เวลา ๑๕.๐๐ น. Barrio (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๑ / ก�ำกับโดย Fernando Leon De Aranoa /
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศ
ไทย / น�ำแสดงโดย Críspulo Cabezas, Timy Benito,
Eloi Yebra / ความยาว ๙๔ นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

เรือ่ งราวของ ฆาบี, มานู และ ไร กลุม่ วัยรุน่ ฐานะยากจน
ในเมืองมาดริด ที่ก�ำลังจะพลาดโอกาสในการเดินทาง
ไปพักร้อนเนือ่ งจากมีเงินไม่มากพอ ทัง้ สามจึงพยายาม
ท�ำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เงินมา แม้ว่ามันจะท�ำให้ความ
บริสุทธิ์ในช่วงวัยของพวกเขาสูญสิ้นไปก็ตาม
Sun 10 July / 15.00 / 94 min / Spain / 1998

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
วังไพร
(โปรแกรมผลงานอดุลย์ ดุลยรัตน์ และประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๐๙ / ก�ำกับโดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ / สร้างโดย ต๊อกบูม
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ /
ความยาว ๑๐๕ นาที

เรือ่ งราวลึกลับของต�ำหนักวังไพร บนผืนดินกว่า ๒,๕๐๐
ไร่ ทีเ่ จ้าคุณเอกกรินทร์และเจ้าคุณจามร ต่างมีสว่ นร่วม
ในมรดกผืนนี้ แต่ด้วยความที่มีเรื่องบาดหมางกันมา
แต่ ช้ านาน ทั้ งคู ่ จึงปล่ อ ยให้ วั งไพรรกร้ า งจนกลาย
เป็นต�ำนานที่ใคร ๆ ต่างกล่าวขานในความน่ากลัว ใน
ขณะที่ลูก ๆ ของพวกเขาต่างพยายามช่วยกันสมาน
รอยแผลในใจนี้

วันพุ ธที่ ๑๓ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ความรักของคุณฉุย ภาค 2 ปัญญาชนคนกะลิง
(โปรแกรมผลงานสิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์)
๒๕๓๖ / ก�ำกับโดย วรพจน์ โพธิเนตร / สร้างโดย วิชชุกรุฟ๊ /
น�ำแสดงโดย บิลลี่ โอแกน, สิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์ / ความยาว
๑๑๕ นาที

หลังจากเรียนจบปริญญาทางกฎหมาย คุณฉุย ได้กลับ
มาอยู่ที่บ้านและฝึกให้ลิงเก็บมะพร้าว เพื่อหวังให้ลืม
ความหลังระหว่างเขากับ ดาริกา สาวสวยที่เขาหมาย
ปอง โดยมี วิภาพร เพือ่ นสมัยเด็กเป็นคนปลอบประโลม
กระทั่งคุณฉุยเปิดโรงเรียนฝึกลิงที่เกาะสมุยจนเป็น
ข่าวดังไปทั่วประเทศ แต่แล้ววันหนึ่ง เขากลับได้ทราบ
ข่าวร้ายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างดาริกา กับ โกมล
คนรักเก่าของเธอ
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
จินตะหรา (โปรแกรมผลงานอดุลย์ ดุลยรัตน์)
๒๕๑๖ / ก�ำกับโดย พันค�ำ / สร้างโดย พันค�ำภาพยนตร์ /
น�ำแสดงโดย ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, อดุลย์
ดุลยรัตน์ / ความยาว ๑๑๓ นาที

ความสัมพันธ์ของเพื่อนรัก จินตะหรา และบุษบา ต้อง
แปรเปลี่ยนเมื่อพ่อแม่ของทั้งคู่ซึ่งต่างเป็นม่ายปลงใจ
แต่งงานกัน จินตะหราจึงกลายเป็นพีน่ อ้ งกับบุษบา ทว่า
ยิ่งใกล้ชิด จินตะหราก็ยิ่งเผยธาตุแท้ให้เห็น เมื่อเธอ
แย่งชิงทุกสิ่งอย่างจากบุษบา ไม่เว้นกระทั่งชายคนรัก
จนวันหนึ่งเธอส�ำนึกผิดและคิดอยากเปลี่ยนใจ ก่อน
ทุกอย่างจะสายเกินไป
วันศุกร์ท่ี ๑๕ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
วิมานมะพร้าว (โปรแกรมผลงานสิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์ )
๒๕๓๔ / ก�ำกับโดย ธีรภัทร ฟุ้งเดช / สร้างโดย บริษัท
กันตนา โมชั่น พิคเจอร์ จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย เศรษฐา
ศิระฉายา, สิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์ / ความยาว ๑๑๓ นาที

เรื่องราวของ อาก๋ง ผู้ล่วงลับ แต่วิญญาณยังคงห่วง
โรงงานแปรรูปมะพร้าว เนือ่ งจากล่วงรูว้ า่ ผูจ้ ดั การจอม
โลภก�ำลังวางแผนยักยอกเงินและหวังท�ำลายชื่อเสียง
โรงงานให้ยอ่ ยยับ มีเพียง จุลลา วิศวกรสาวสวยประจ�ำ
โรงงานคนเดียวเท่านัน้ ทีม่ สี มั ผัสพิเศษสามารถมองเห็น
และสื่อสารกับวิญญาณอาก๋งได้ อาก๋งจึงตามอ้อนวอน
กึง่ บังคับให้จลุ ลาช่วยเปิดโปงแผนการร้ายและพยายาม
ผลักดันให้ความรักระหว่างเธอกับหลานชายของเขา
ลงเอยกันด้วยดี

วันเสาร์ท่ี ๑๖ กรกฎาคม

วันจันทร์ท่ี ๑๘ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ น. หลวงตา
(โปรแกรมพระสงฆ์ในหนังไทย)
๒๕๒๓ / ก�ำกับโดย เพิ่มพล เชยอรุณ / สร้างโดย บริษัท
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย ล้อต๊อก, จตุพล
ภูอภิรมย์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์ / ความยาว ๑๒๕ นาที

ศพไม่เงียบ (โปรแกรมพระสงฆ์ในหนังไทย)
๒๕๕๔ / ก�ำกับโดย ทอม วอลเลอร์ / สร้างโดย บริษัท
ไทเกอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย วิทยา
ปานศรีงาม, ปริญญา อินทชัย, จรีนา สิรสิ งิ ห / ความยาว ๘๗ นาที

ผลงานการแสดงชิ้นยอดเยี่ยมของ ล้อต๊อก ต�ำนาน
ดาวตลกของวงการหนังไทย ในบท หลวงตา พระภิกษุ
ขวัญใจชาวบ้าน ณ วัดชานเมือง วันหนึง่ หลวงตาได้รบั
บุญหลง เด็กชายตัวน้อยจากหญิงอาชีพโสเภณีมาเลีย้ ง
โดยให้มาอยู่ร่วมกับ เอก และ จุก เด็กวัดซึ่งพากเพียร
เขียนอ่านภายใต้ความเข้มงวดของหลวงตา ท่ามกลาง
ความวุ่นวายของชีวิต ทั้งหมดต่างก็ได้ดีเพราะยึดถือ
คุณธรรมของหลวงตาค�้ำชูไว้ในจิตใจ
เวลา ๑๕.๑๕ น. หลวงพี่เท่ง
(โปรแกรมพระสงฆ์ในหนังไทย)
๒๕๔๘ / ก�ำกับโดย โน้ต เชิญยิ้ม / สร้างโดย บริษัท พระ
นครฟิลม์ จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย เท่ง เถิดเทิง, สาวิกา ไชยเดช,
โน้ต เชิญยิ้ม / ความยาว ๙๒ นาที

หลวงพีเ่ ท่ง อดีตนักเลงเก่าทีก่ ลับตัวกลับใจมาบวชเป็น
พระ ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดในชุมชนแห่งหนึ่ง ที่ซึ่งชาวบ้าน
ก�ำลังเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนาและหันไปพึ่งไสยศาสตร์ของเจ้าพ่อจอมปลอม หลวงพี่เท่งจึงตั้งใจจะ
พัฒนาจิตใจชาวบ้านให้ดีขึ้น โดยมี มัคนายกส่ง คอย
ช่วยเหลือ แต่แล้ววันหนึง่ หลวงพีก่ ลับถูกกลัน่ แกล้งโดย
นักการเมืองท้องถิ่นที่ใส่ความเพื่อให้หลวงพี่เท่งต้อง
พ้นออกไปจากวัด
วันอาทิตย์ท่ี ๑๗ กรกฎาคม
เวลา ๑๓.๐๐น. มากับพระ
(โปรแกรมพระสงฆ์ในหนังไทย)
๒๕๔๙ / ก�ำกับโดย อุดม อุดมโรจน์ / สร้างโดย บริษทั พระ
นครฟิลม์ จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย อัมรินทร์ นิตพิ น, ไปรยา สวน
ดอกไม้ / ความยาว ๙๗ นาที

เณรเล็ก เณรบวชใหม่ลกู เศรษฐีทพี่ อ่ ขอร้องให้บวชเณร
เนื่องจากความเชื่อเรื่องดวงชะตา ได้เดินทางโดยรถไฟ
มายังวัดทองพันชั่ง เมื่อถึงที่หมาย สามเณรจ�ำเป็นผู้นี้
ก็ได้พบกับเรื่องวุ่น ๆ ภายในวัดที่ดูแลโดย หลวงพี่สิทธิ์
เจ้าอาวาสอารมณ์รอ้ น รวมทัง้ เรือ่ งราวความรักของ พล
ชายหนุ่มตกอับที่หนีปัญหา และ แตงโม สาวสวยที่
ไม่เข้าใจในความรัก ซึ่งเณรเล็กเคยบังเอิญรู้จักทั้งคู่
ระหว่างอยู่บนรถไฟ
เวลา ๑๕.๐๐ น. อรหันต์ซัมเมอร์
(โปรแกรมพระสงฆ์ในหนังไทย)
๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย ภวัต พนังคศิริ / สร้างโดย บริษัท เอ.จี.
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย ธัชพล ชุมดวง,
ฉายนัน ทน์ มโนมันสันติภาพ, อรุ ณ ภาวิ ไ ล, ยอดชาย
เมฆสุวรรณ / ความยาว ๙๔ นาที

เรื่องราวของหลวงพี่ใบบุญ พระพี่เลี้ยงมือใหม่ ต้องงัด
สารพัดวิธีทางธรรมมาปราบกลุ่มเณรน้อยที่ผู้ปกครอง
ส่งมาบวชเณรช่วงฤดูรอ้ น แต่นอกจากต้องสูร้ บปรบมือ
กับเหล่าสามเณรจอมแสบ เขายังต้องต่อสูก้ บั จิตใจของ
ตัวเองในทุกครั้งที่ต้องเผชิญหน้ากับ น�้ำใส อดีตคนรัก
ผู้มีจิตใจชอบท�ำบุญกุศลอีกด้วย

เมื่ อ เด็ ก จรจั ด ในโครงการมู ล นิ ธิ ส�ำหรั บ เด็ ก ไร้ บ ้ า น
ภายในวัดถูกฆ่าตาย และต�ำรวจไม่ให้ความสนใจในคดี
นี้ ท่านเจ้าอาวาสจึงขอร้องให้ หลวงพ่ออนันดา ซึ่งเคย
เป็นอดีตต�ำรวจสืบสวนคดีฆาตกรรมมาก่อน พร้อมกับ
แจ๊ค ลูกศิษย์เด็กก�ำพร้าที่เป็นโปลิโอ ช่วยกันค้นหา
สาเหตุของคดีฆาตกรรม แต่ผลจากการสืบสวนกลับ
ท�ำให้หลวงพ่ออนันดาได้พบกับเงือ่ นง�ำปริศนามากมาย
ที่เกิดขึ้นภายในวัด
วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๑ (โปรแกรมพระสงฆ์ในหนังไทย)
๒๕๔๕ / ก�ำกับโดย จิระ มะลิกลุ / สร้างโดย จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร์ส,
หับ โห้ หิน้ ฟิลม์ / น�ำแสดงโดย อนุชติ สพันธุพ์ งษ์, ธิดารัตน์
เจริญชัยชนะ, บุญชัย ลิม่ อติบลู ย์ / ความยาว ๑๒๐ นาที

เรื่องราวของลูกไฟปริศนาที่พุ่งขึ้นจากลุ่มแม่น�้ำโขงที่
อ�ำเภอโพนพิสยั จ.หนองคาย ในคืนวันออกพรรษาของ
ทุกปี ทีช่ าวบ้านเชือ่ ว่าเป็นบัง้ ไฟจากพญานาค แต่ความ
จริงกลับเป็นกลุม่ พระทางฝัง่ ประเทศลาวน�ำโดย หลวง
พ่อโล่ ที่เป็นผู้สร้างลูกไฟนี้ขึ้นมาเพื่อคงไว้ซึ่งศรัทธาใน
พุทธศาสนา แต่แล้ววันหนึ่ง คาน เด็กหนุ่มที่หลวงพ่อ
ชุบเลี้ยงมาแต่เด็ก กลับปฏิเสธที่จะร่วมมือด้วยในปีนี้
เมื่อเขาเกิดความขัดแย้งในใจระหว่างการท�ำสิ่งที่ถูก
ต้องเพื่อศรัทธากับการหลอกลวงที่น�ำไปสู่ความงมงาย

วันศุกร์ท่ี ๒๒ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิกกับ
ม.ล. วราภา เกษมศรี ที่จะมาชวน

ผู ้ ช มร่ ว มแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
หลังชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก

วันเสาร์ท่ี ๒๓ กรกฎาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. รักซึมลึก
(โปรแกรมผลงานสิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์)
๒๕๓๐ / ก�ำกับโดย ไพโรจน์ สังวริบุตร / สร้างโดย ศิลปการ
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย บิลลี่ โอแกน, สิเรียม ภักดีด�ำรง
ฤทธิ์ / ความยาว ๑๐๙ นาที

ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของ สิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์
ในบทของ เกล นักศึกษาสาวที่พี่ชายตัวแสบของเธอ
แอบขายห้องพักที่เธอยังจ�ำเป็น
ต้องใช้ให้แก่หนุม่ นักเรียนนอก ผู้
ต้ อ งการที่ ซุ ก หั ว นอนเอาไว้ ท�ำ
เพลงตามทีว่ าดฝันไว้ ทัง้ คูจ่ งึ ต้อง
ยอมเสี ย สละแบ่ ง ห้ อ งกั น ใช้
คนละครึ่ง ความใกล้ชิดที่เกิดขึ้น
ท�ำให้ทั้งสองรักกัน แต่เมื่อฝ่าย
ชายได้เป็นศิลปินสมความตั้งใจ เขากลับถูกค่ายเพลง
ยื่นค�ำขาดให้แยกตัวออกจากเกลเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี
เวลา ๑๕.๐๐ น.

กิจกรรมลานดารา
สิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์

วันพุ ธที่ ๒๐ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
นาคปรก (โปรแกรมพระสงฆ์ในหนังไทย)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย ภวัต พนังคศิริ / สร้างโดย บริษัท
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย
สมชาย เข็มกลัด, เรย์ แมคโดนัลด์, ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ /
ความยาว ๙๒ นาที

ระหว่างหลบหนีการจับกุมของต�ำรวจ กลุ่มโจร ๓ คน
ได้น�ำเงินทีไ่ ด้จากการปล้นไปซ่อนในวัดแห่งหนึง่ แต่เมือ่
ย้อนกลับมาที่วัด กลับพบว่าสถานที่ซ่อนเงินได้กลาย
เป็นโบสถ์ไปเสียแล้ว พวกเขาจึงบังคับให้เจ้าอาวาสบวช
ให้พวกเขา เพื่อที่ได้ใช้เวลายามค�่ำคืนในการขุดฐาน
โบสถ์และน�ำเงินกลับมา
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ชะแว้บแอบปิ๊ง (โปรแกรมผลงานสิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์ )
๒๕๓๖ / ก�ำกับโดย ทศพร น้อยรอด / สร้างโดย แอ็ค-อาร์ต
โปรดักชัน่ / น�ำแสดงโดย บิลลี่ โอแกน, สิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์ /
ความยาว ๘๗ นาที

เรือ่ งราววุน่ ๆ ของ วินและพีท สองเพือ่ นซีต้ า่ งเพศ เมือ่
พีท นั้นท�ำตัวเหมือนเป็นผู้ชายคนหนึ่งและคอยช่วย
เหลือเกื้อกูลวินอยู่ตลอดมา แม้กระทั่งเรื่องของหัวใจที่
วินไปรักผู้หญิงคนอื่น โดยมองไม่เห็นว่าแท้จริงแล้วคน
ทีเ่ ฝ้าหวังดีและรักวินอย่างจริงใจนัน้ ไม่ใช่ใครอืน่ แต่คอื
พีทนั่นเอง

โปรแกรมฉาย ณ ภาพยนตร์สถาน
ชั้ น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร
(เวลา ๑๘.๐๐ น.)
โปรแกรมเดือนกรกฎาคม
อังคารที่ ๕
พฤหัสบดีที่ ๗
อังคารที่ ๑๒
อังคารที่ ๑๙
อังคารที่ ๒๖

As Duas Faces da Guerra
มือโจร
Ostwind
Barrio
Nossa Vida Não Cabe Num Opala

โปรแกรมเดือนสิงหาคม
อังคารที่ ๒
อังคารที่ ๙
อังคารที่ ๑๖
อังคารที่ ๓๐

La buena estrella
The Lovebirds
Jack
É Proibido Fumar

๒๕

วันอาทิตย์ท่ี ๒๔ กรกฎาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. As Duas Faces da Guerra
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย Diana Andringa, Flora Gomes /
สนั บ สนุ น โดย สถานเอกอั ค รราชทู ต โปรตุ เ กส ประจ�ำ
ประเทศไทย / ความยาว ๑๐๕ นาที (ภาษาโปรตุเกส
ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์สารคดีเรือ่ งราวของประเทศกิน-ี บิสเซา, กาบู
เวร์ดี และโปรตุเกส ผ่านการสัมภาษณ์ผู้คนที่อาศัย
อยู ่ ใ นช่ ว งเหตุ ก ารณ์ ก ารเรี ย กร้ อ งเอกราชประเทศ
กินี-บิสเซาคืนจากโปรตุเกสระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๖๓๑๙๗๔ แสดงให้เห็นถึงความทรงจ�ำทางประวัติศาสตร์
และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของประเทศเล็ก ๆ ในทวีป
แอฟริกาแห่งนี้
Sun 24 July / 13.00 / 105 min / Portugal / 2007
เวลา ๑๕.๐๐ น. Nossa Vida Não Cabe Num Opala

(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย Reinaldo Pinheiro / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดง
โดย Jonas Bloch, Milhem Cortaz, Dercy Gonçalves /
ความยาว ๙๓ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมของ มาริโอ บอร์โต
ล็อตโต (Mário Bortolotto) เรื่องราวของครอบครัว
ชนชั้นกลางในเมืองเซาโปโล ประเทศบราซิล เมื่อพ่อ
ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวได้เสียชีวิตลงอย่างก็ไม่รู้ตัว
ท�ำให้เขาเริ่มสังเกตเห็นปฏิกริยาที่เปลี่ยนไปของลูก ๆ
ซึ่งส่งผลให้ครอบครัวอันแสนเปราะบางของเขาก�ำลัง
ล่มสลาย
Sun 24 July / 15.00 / 93 min / Brazil / 2008

วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
กอดคอกันแหวว
(โปรแกรมผลงานสิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์)
๒๕๓๖ / ก�ำกับโดย ทองก้อน ศรีทับทิม / สร้างโดย บริษัท
โคลีเซี่ยมเอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด / น�ำแสดงโดย สันติสุข
พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, จันทร์จิรา จูแจ้ง, สิเรียม ภักดี
ด�ำรงฤทธิ์ / ความยาว ๑๐๙ นาที

เรื่องราวของหญิงสาวเพื่อนรัก ๓ คน คือ ช้อย ซึ่งเป็น
คนเรียบร้อยอ่อนหวาน หน่อง ผู้มีความเด็ดเดี่ยวห้าว
หาญและจริงจังกับชีวิต กับ หนูเบ็ง ผู้น่ารักร่าเริง ทั้ง
สามตัดสินใจเดินทางจากชนบทเข้ามาในเมืองเพือ่ แสวง
หาชีวิตที่ดีกว่า โดยต่างก็มีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน
ออกไป
วันพุ ธที่ ๒๗ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
แชะ แชะ แชะ เจอแจ๋วแหวว
(โปรแกรมผลงานสิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์)
๒๕๓๔ / ก�ำกับโดย ประยูร วงษ์ชื่น / สร้างโดย วี.เอ็น.
โปรดักชั่น / น�ำแสดงโดย นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร, สิเรียม
ภักดีด�ำรงฤทธิ์, อรุณ ภาวิไล / ความยาว ๘๗ นาที

มะลิ หนุม่ ซือ่ ทีช่ อบถ่ายรูปเป็นชีวติ จิตใจ สอบเข้าแผนก
ช่างภาพได้ส�ำเร็จ เขาจึงเดินทางมาเรียนในกรุงเทพฯ
เพียงล�ำพัง ทีน่ ที่ �ำให้เขาได้เจอกับเพือ่ นฝูงมากมาย รวม
ทั้ง แนน สาวสวยแผนกช่างก่อสร้างที่คอยช่วยเหลือ
เขา วันหนึ่งระหว่างถ่ายรูปส่งอาจารย์ เขาและแนน
บั ง เอิ ญ อยู ่ ใ นเหตุ ก ารณ์ ฆ าตกรรมพร้ อ มทั้ ง ถ่ า ยรู ป
ติดภาพมือปืนมาได้ ส่งผลให้มือปืนพยายามตามล่า
ทั้งคู่เพื่อให้ได้ภาพคืนมา

๒๖

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
บนถนนคนนอนเปล
(โปรแกรมผลงานสิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์)
๒๕๓๕ / ก�ำกับโดย นิวัฒน์ ศรีสัมมาชีพ / สร้างโดย กู๊ดวิลล์
โปรดักชั่น / น�ำแสดงโดย บิลลี่ โอแกน, สิเรียม ภักดีด�ำรง
ฤทธิ์, วีระชัย หัตถโกวิท / ความยาว ๑๐๐ นาที

เวลา ๑๕.๑๕ น. มือปืนพ่อลูกอ่อน
(โปรแกรมผลงานอดุลย์ ดุลยรัตน์ และประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๑๘ / ก�ำกับโดย ดอกดิน กัญญามาลย์ / สร้างโดย กัญญา
มาลย์ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, มยุรา ธนะ
บุตร / ความยาว ๑๓๙ นาที

เรือ่ งราวของ คุณโต ชายหนุม่ คนซือ่ ทีไ่ ด้เป็นนักข่าวสาร
คดีตามความฝัน ด้วยหน้าที่การงานท�ำให้เขาได้เรียนรู้
สภาพชีวิตของผู้คนมากมาย จนวันหนึ่งเขาได้รู้จักกับ
ญา ลูกสาวเศรษฐีผู้ไม่ลงรอยกับพ่อ ทั้งคู่จึงค่อย ๆ
เรียนรู้และคบหากัน แต่อุปสรรคเกิดขึ้น เมื่อญาเริ่มไม่
เข้าใจในงานของเขา ในขณะเดียวกันพ่อของเธอก็ยัง
ไม่ชอบหน้าเขาอีกด้วย

เรื่องราวของ จ่าเข็ม ผู้บังเอิญได้ไปพบลูกน้อยที่พลัด
พรากจากพ่อคือ นายพลวังปอ ระหว่างที่นายพลถูก
กองทัพกะเหรีย่ งโจมตี เขาจึงจ�ำต้องรับเด็กน้อยมาเป็น
ลูก วันหนึ่ง จ่าเข็มได้แต่งงานกับลูกสาวนายพลวิฑูรย์
อดีตเจ้านายของตน แต่งานแต่งงานกลับไม่ส�ำเร็จ
เพราะหญิงสาวชื่อ ดวงเดือน กลับมาอ้างว่าตนเป็น
เมียหลวง ความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นจากความเจ้าชู้ของ
จ่าพ่อลูกอ่อนผู้นี้

วันศุกร์ท่ี ๒๙ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

วันอาทิตย์ท่ี ๓๑ กรกฎาคม

The Pale Hand (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย Koyama Seijiro / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญี่ปุ่น / น�ำแสดงโดย Minamino Yoko, Aikawa Syo,
Ishiguro Ken / ความยาว ๑๐๐ นาที (ภาษาญีป่ นุ่ ค�ำบรรยาย
ภาษาไทย)

ระหว่างทางไปโรงเรียน มาซารุ และ ทาคาคิโยะ สังเกต
เห็นมือเล็ก ๆ ที่ซีดขาวยื่นออกมานอกหน้าต่างชั้นสอง
ของบ้านทรงตะวันตกหลังหนึ่ง ไม่ช้า มาซารุก็รู้ว่า
เจ้าของมือนั้นคือเด็กสาวที่นอนป่วยอยู่บนเตียงตลอด
เวลา เมื่อเขาได้เห็นเธอครั้งแรก เขาก็เกิดความรู้สึก
ประทับใจในความสวยบอบบางของเด็กสาวอย่างที่ไม่
เคยรู้สึกมาก่อน
วันเสาร์ท่ี ๓๐ กรกฎาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. คนกินเมีย
(โปรแกรมผลงาน อดุลย์ ดุลยรัตน์ และประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๑๗ / ก�ำกับโดย ดอกดิน กัญญามาลย์ / สร้างโดย กัญญา
มาลย์ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, วันดี ศรีตรัง /
ความยาว ๑๒๕ นาที

เอกวรา ทายาทคนเดียวของมหาเศรษฐีที่ได้ชื่อว่า
เป็นคนกินเมีย เนื่องจากแต่งงานกับผู้หญิงคนไหน
ทุกคนต้องตายภายในหนึ่งเดือน ประวัติการแต่งงานนี้
ท�ำให้เขากลายเป็นทีร่ งั เกียจ จนท�ำให้เขาพยายามทีจ่ ะ
ฆ่าตัวตาย แต่รอดชีวิตมาได้เพราะการช่วยเหลือของ
เปรี้ยว ผู้ซึ่งต่อมามีเหตุให้เขาต้องแต่งงานกับเธอ แต่
ด้วยชือ่ เสียงเรือ่ งคนกินเมียของเขา ท�ำให้แม่ของเปรีย้ ว
ล�ำบากใจและพยายามหาทางแก้เคล็ดเพื่อรักษาชีวิต
ลูกสาวของตัวเองเอาไว้

เวลา ๑๓.๐๐ น. Vandal (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย Hélier Cisterne / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย และ
สถาบันฝรัง่ เศส ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Zinedine
Benchenine, Chloé Lecerf, Emile Berling / ความยาว
๘๔ นาที (ภาษาฝรั่งเศส ค�ำบรรยายภาษาไทย)

เรื่องราวของเชรีฟ เด็กหนุ่มวัย ๑๕ ปี ผู้ดื้อรั้นเกินกว่า
ทีแ่ ม่ของเขาจะปรามอยู่ เธอจึงตัดสินใจส่งเขาไปอยูก่ บั
ลุงและป้าที่เมืองสตราบูร์ก โดยถือเป็นโอกาสสุดท้าย
ของเขาทีจ่ ะเรียนให้จบ เมือ่ ไปถึงทีน่ นั่ เขารูส้ กึ อึดอัดกับ
ชีวติ ใหม่แทบจะทันที จนกระทัง่ ได้เข้าไปพัวพันกับแก๊ง
ศิลปินกราฟิตีที่ออกวาดลวดลายตามผนังภายในเมือง
เวลา ๑๕.๐๐น.

โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม
พบกับภาพยนตร์จากการคัดสรร
ของ โดม สุขวงศ์ ผูอ้ �ำนวยการหอ
ภาพยนตร์ และร่วมสนทนาหลัง
ชมภาพยนตร์

โปรแกรมฉายภาพยนตร์

โปรแกรมฉายเดือนสิ
งหาคม
Screening Program in August

นอกจากโปรแกรมผลงานของ ประจวบ
ฤกษ์ยามดี ที่จัดฉายร�ำลึกต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือน
กรกกฎาคมนั้ น ในเดื อ นสิ ง หาคม ยั ง คล้ า ยเป็ น
ธรรมเนียมประจ�ำทุกปีที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
จะน�ำผลงานของ รัตน์ เปสตันยี ปูชนียบุคคลของ
วงการภาพยนตร์ไทย ซึ่งเสียชีวิตเมื่อ วันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๑๓ มาจัดฉายให้ชมกัน นอกจากนี้ ยัง
มีโปรแกรมพิเศษเนือ่ งในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
น�ำภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความเป็นแม่
ในแง่มมุ ต่าง ๆ มาจัดฉายในชือ่ โปรแกรม แม่กค็ อื แม่
ที่หยิบยืมมาจากค�ำสแลงที่ก�ำลังเป็นที่นิยมอยู่ใน
ขณะนี้
ในช่ ว งปลายเดื อ นสิ ง หาคม วั น ที่ ๒๐-๒๘
สิงหาคม จะเป็นช่วงเวลาของ เทศกาลภาพยนตร์สนั้
ครั้งที่ ๒๐ โดยในช่วงนี้จะงดฉายภาพยนตร์ที่โรง
ภาพยนตร์ศรีศาลายา ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งยัง
คงเปิดรอบฉายตามปรกติ

อังคารที่ ๒ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

วันศุกร์ท่ี ๕ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

รักริษยา (โปรแกรมผลงานประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๐๐ / ก�ำกับโดย มารุต / สร้างโดย กรรณสูตภาพยนตร์ /
น�ำแสดงโดย ชนะ ศรีอุบล, อมรา อัศวนนท์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี / ความยาว ๙๖ นาที

ตะวันหลั่งเลือด (โปรแกรมผลงานประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๐๖ / ก�ำกับโดย มารุต / สร้างโดย มารุตฟิลม์ / น�ำแสดง
โดย สมบัติ เมทะนี, บุศรา นฤมิตร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี /
ความยาว ๑๔๖ นาที

ภาพยนตร์ทไี่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์
ของชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเป็นผลงานการแสดง
เรื่ อ งส�ำคั ญ ของ ประจวบ ฤกษ์ ย ามดี ที่ ส ามารถ
คว้ารางวัลตุ๊กตาทองสาขาผู้แสดงประกอบฝ่ายชาย
ยอดเยี่ยมมาครองได้ บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของ ปัทมา
หญิงสาวที่ถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจและพยายามโหย
หาความรักจนก่อให้เกิดโศกนาฏกรรม

หนังไทยสไตล์คาวบอยเรื่องเด่นที่สุดเรื่องหนึ่ง เรื่องราว
ของ เข้ ม ชายหนุ ่ ม ผู ้ ห ลบหนี ก ารตามล่ า มาถึ ง บ้ า น
โคกตะแบก ทีน่ น่ั เขาได้รบั ความช่วยเหลือจาก สุดา และ
พิศ วันหนึ่งเขาถูกสงสัยว่าเป็นฆาตกร หลังเกิดเหตุ
ฆาตกรรมในหมู่บ้าน แต่เมื่อ ก�ำนันแท่น ยกก�ำลังมาจับ
กลับเกิดเหตุการณ์ชลุ มุนจนก�ำนันแท่นถูกยิงเสียชีวติ ส่ง
ผลให้ เกรียง หนุ่มอันธพาลผู้เป็นลูกชายของก�ำนันโกรธ
แค้นและตั้งตนเป็นศัตรูกับเข้มอย่างเอาเป็นเอาตาย

วันพุ ธที่ ๓ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
เกิดเป็นหงส์
(โปรแกรมผลงานอดุลย์ ดุลยรัตน์ และประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๐๙ / ก�ำกับโดย คุณาวุฒิ / สร้างโดย แหลมทองภาพยนตร์ /
น�ำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ / ความยาว
๑๔๓ นาที

แม้จะมีภรรยาแล้วถึง ๓ คน แต่ เทพ บรรณา เศรษฐี
หนุ่มจอมเจ้าชู้ ก็ยังมาหลงใหลในตัว หม่อมเจ้าหญิง
มารศรีโสรัจ จนอยากได้มาเป็นภรรยาอีกคน ทิว หนุ่ม
ชาวบ้านผู้เคยพลาดท่าเสียคนรักแก่เทพไปแล้ว จึง
ทุ่มเททั้งชีวิตคอยขัดขวางเศรษฐีหนุ่มเต็มที่ เพื่อพิสูจน์
ว่ า อ�ำนาจเงิ น ของเทพไม่ อ าจมั ด ใจหม่ อ มเจ้ า หญิ ง
มารศรีโสรัจได้เฉกเช่นคนอื่น ๆ
วันพฤหัสบดีท่ี ๔ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
สวรรค์มืด (โปรแกรมผลงานรัตน์ เปสตันยี)
๒๕๐๑ / ก�ำกับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย คันจรา
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สุเทพ วงศ์ก�ำแหง, สืบเนือ่ ง กันภัย /
ความยาว ๙๘ นาที

วันเสาร์ท่ี ๖ สิงหาคม
ภาพยนตร์สนทนา

๑๑๐ ปีวรรณกรรม ๙๐ ปีภาพยนตร์เงียบ
MOTHER แม่แห่งชนชั้นกรรมาชีพ

ร่วมชม Mother (๒๔๖๙) หนังเงียบคลาสสิกทีส่ ร้างจาก
วรรณกรรมโซเวียตเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปี พ.ศ. ๒๔๔๙ ของ
แม็กซิม กอร์กี้ นักประพันธ์เอกของโลก พร้อมสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังจบภาพยนตร์
อาทิตย์ท่ี ๗ สิงหาคม
กิจกรรม เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์
ฉาย The Sound of Music (๒๕๐๒) เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บัตรราคา ๑๐๐ บาททุกที่นั่ง
(งดฉายภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

ภาพยนตร์เพลงของ รัตน์ เปสตันยี ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ เรื่องราวของ
ชู หนุ่มเข็นรถขยะที่ได้พบกับ เนียร สาวจรจัดโดย
บังเอิญ เขาชักชวนเธอให้มาอาศัยที่บ้านพร้อมเลี้ยงดู
อย่างดี จนเกิดเป็นความรัก ทว่าไม่ชา้ ชูกถ็ กู เกณฑ์เป็น
ทหารไปรบในสงครามเกาหลี และต้องสูญเสียดวงตา
ทั้งสองข้าง ฝ่ายเนียรกลับโชคดีมีเศรษฐินีใจบุญน�ำเธอ
ไปชุบเลี้ยงและเอ็นดูเหมือนเป็นลูกแท้ ๆ
= English Language or English Subtitle

๒๗

วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

วันเสาร์ท่ี ๑๓ สิงหาคม

กุ้งนาง (โปรแกรมผลงานประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๑๙ / ก�ำกับโดย ดอกดิน กัญญามาลย์ / สร้างโดย
กัญญามาลย์ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, มยุรา
ธนะบุตร / ความยาว ๑๔๒ นาที

นางสาวโพระดก
(โปรแกรมผลงานอดุลย์ ดุลยรัตน์ และประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๐๘ / ก�ำกับโดย คุณาวุฒิ / สร้างโดย แหลมทอง
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์ /
ความยาว ๑๓๘ นาที

เวลา ๑๓.๐๐ น. Mamma Mia
(โปรแกรมแม่ก็คือแม่)
๒๕๕๑ / ก�ำกับโดย Phyllida Lloyd / สนับสนุนโดย บริษทั
แคททาลิตส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด / น�ำแสดง
โดย Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried /
ความยาว ๑๐๘ นาที (ภาษาอังกฤษ, ภาษากรีก ค�ำบรรยาย
ภาษาไทย)

เรื่องราวของ กุ้งนาง ซึ่งถูก ตากาด พาออกมาอาศัยยัง
เกาะอันห่างไกลผู้คนและปลูกฝังให้เธอเข้าใจผิดว่าตน
เป็นผู้ชาย ด้วยเพราะไม่อยากให้หลานสาวแสนสวย
อย่างเธอ ต้องตกเป็นเหยื่อของพวกผู้ชายหลอกลวง
กระทัง่ วันหนึง่ หมอนิรนั ดร์กบั เพือ่ น ๆ เดินทางผ่านมา
ทีเ่ กาะเพือ่ ขอนำ�้ มันเรือเดินทางกลับ ความสงสัยในเพศ
ที่แท้จริงของเธอจึงเกิดขึ้น
วันพุ ธที่ ๑๐ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
โรงแรมนรก
(โปรแกรมผลงานรัตน์ เปสตันยี และประจวบ ฤกษ์ยามดี )
๒๕๐๐ / ก�ำกับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย ชนะ ศรีอบุ ล, ศรินทิพย์ ศิรวิ รรณ /
ความยาว ๑๓๘ นาที

ภาพยนตร์ขาว-ด�ำ ผลงานชิ้นเอกของ รัตน์ เปสตันยี ที่
ว่ากันว่าเป็นหนังซึ่งคนไทยควรดูก่อนตาย เรื่องราวใน
โรงแรมสวรรค์ โรงแรมเล็ก ๆ ในชนบท วันหนึ่ง เรียม
สาวแปลกหน้าได้เดินทางมาถึงที่นี่และดึงดันจะขอ
เข้าพัก แม้ว่า ชนะ หนุ่มรูปงามจะเช่าห้องซึ่งมีเพียง
ห้องเดียวอยูก่ อ่ นแล้ว เรือ่ งยิง่ วุน่ หนักเมือ่ เหล่าเสือร้าย
บุกเข้ามายึดโรงแรม เพื่อดักปล้นคนจากบริษัทที่จะ
หอบเงินหกแสนบาทมายังโรงแรมแห่งนี้

สาวน้อย โพระดก สกุณา เกิดในตระกูลอันสูงศักดิ์และ
มีชีวิตที่เพียบพร้อม หลังจากบิดาถึงแก่กรรม คุณหญิง
พิณ มารดาของเธอได้แต่งงานใหม่กับ อาทร นักธุรกิจ
ผูร้ กั และเลีย้ งดูโพระดกเสมอลูกสาวตน กระทัง่ วันหนึง่
อาทร มีอนั มาจากไป อาบจิต น้องสาวอาทรไม่เห็นควร
ในสมบัตทิ โี่ พระดกจะได้รบั เหตุการณ์จงึ พลิกผันท�ำให้
โพระดกต้องระหกระเหินไปยังไร่กระต่ายเต้น ทีท่ ที่ �ำให้
เธอได้พบกับ ศล ปรายทอง ทนายความชาวไร่รูปงาม
วันศุกร์ท่ี ๑๒ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
แพรด�ำ
(โปรแกรมผลงานรัตน์ เปสตันยี และโปรแกรมแม่ก็คือแม่)
๒๕๐๔ / ก�ำกับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย รัตนาวดี รัตนาพันธ์, ทม วิศวชาติ /
ความยาว ๑๑๘ นาที

ทม คนคุมไนต์คลับเป็นผูป้ กั ใจรัก แพร หญิงม่ายลูกติด
และอยากจะฉุดให้เธอพ้นทุกข์ เขาจึงไขว่คว้าหางานที่
สร้างความร�่ำรวยอย่างรวดเร็ว นั่นคือ การร่วมมือกับ
เสนีย์ เจ้าของไนต์คลับ เพื่อวางแผนฆาตกรรมหวัง
มรดกก้อนโตที่เสนีย์ควรได้ แต่แล้วการดึงแพรเข้ามา
มีส่วนร่วม ท�ำให้เกิดผลร้ายจนยากจะมีชีวิตดังเดิม

เรื่องราวของ โซฟี สาวน้อยวัย ๒๐ ปี ที่ก�ำลังเตรียมตัว
แต่งงานกับคู่หมั้น ณ โรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศกรีซ
ซึง่ ด�ำเนินธุรกิจโดย ดอนนา คุณแม่ของเธอ ก่อนวันงาน
จะมาถึง โซฟีได้ส่งบัตรเชิญงานแต่งของเธอให้แก่ชาย
สามคน ประกอบไปด้วย นักธุรกิจ นักผจญภัย และ
นายธนาคาร ให้เดินทางมาจากนครใหญ่เพื่อกลับมา
เยือนเกาะสวรรค์แห่งนี้ โดยเธอเชื่อว่าหนึ่งในนั้นอาจ
เป็นคุณพ่อบังเกิดเกล้า
13 August / 13.00 / 108 min / USA, UK, Germany / 2008

เวลา ๑๕.๐๐ น. Rabbit Hole
(โปรแกรมแม่ก็คือแม่)
๒๕๕๓ / ก�ำกับโดย John Cameron Mitchell / สนับสนุน
โดย โรงภาพยนตร์เฮาส์ อาร์ซีเอ / น�ำแสดงโดย Nicole
Kidman, Aaron Eckhart, Dianne Wiest / ความยาว
๙๑ นาที (ภาษาอังกฤษ ค�ำบรรยายภาษาไทย)

เรือ่ งราวของ เบ็คก้า และ ฮาร์วี คอร์เบตต์ คูส่ ามีภรรยา
ที่ชีวิตคู่ต้องมาแปรเปลี่ยนไปเมื่อสูญเสียลูกชาย จาก
อุบัติเหตุรถชนเมื่อ ๘ เดือนก่อน พวกเขาพยายามกลับ
มาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้ง ด้วยการไปเข้ากลุ่มบ�ำบัด
ผู ้ สู ญ เสี ย ลู ก ทว่ า ดู เ หมื อ นการรั ก ษาใดก็ เ ยี ย วยา
บาดแผลนี้ ไ ม่ ไ ด้ แต่ ข ณะที่ ฮ าร์ วี ยั ง จมอยู ่ กั บ อดี ต
เบ็คก้ากลับค้นหาวิธีจัดการความเศร้าของเธอเอง นั่น
คือการเข้าไปผูกสัมพันธ์ไมตรีกับ เจสัน เด็กหนุ่มที่ขับ
รถชน แดนนี่ ลูกน้อยของเธอ
Sat 13 August / 15.00 / 91 min / USA / 2010

วันอาทิตย์ท่ี ๑๔ สิงหาคม

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ สิงหาคม ๑๗.๓๐ น.

วันอาทิตย์ท่ี ๒๘ สิงหาคม

เวลา ๑๓.๐๐ น. Jack (โปรแกรมแม่ก็คือแม่)
๒๕๕๗ / ก�ำกับโดย Edward Berger / สนับสนุนโดย สถาบัน
เกอเธ่ ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย Ivo Pietzcker,
Georg Arms, Luise Heyer / ความยาว ๑๐๓ นาที
(ภาษาเยอรมัน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

The Sting of Death (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๓ / ก�ำกับโดย Oguri Kohei / สนับสนุนโดย มูลนิธิ
ญีป่ นุ่ / น�ำแสดงโดย Matsuzaka keiko, Kishibe Ittoku /
ความยาว ๑๑๕ นาที (ภาษาญี่ปุ่น ค�ำบรรยายภาษาไทย)

เวลา ๑๓.๐๐ น. Me, Myself and Mum
(โปรแกรมแม่ก็คือแม่)
๒๕๕๖ / ก�ำกับโดย Guillaume Gallienne / สนับสนุน
โดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย และ
สถาบั น ฝรั่ ง เศส ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย
Guillaume Gallienne, André Marcon, Françoise
Fabian / ความยาว ๘๕ นาที (ภาษาฝรั่งเศส ค�ำบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

แจ็ค หนูน้อยวัยสิบขวบ มีครอบครัวเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด
ในชีวิต จนกระทั่งวันหนึ่ง แม่ของเขาหายตัวไป ท�ำให้
เขาและ มานูเอล น้องชายวัยหกขวบ ตัดสินใจออก
เดินทางไปรอบเมืองเพือ่ ตามหาแม่ ระหว่างการเดินทาง
นั้น สองพีน่ ้องค่อย ๆ พบกลุ่มคนที่ร้จู ักแม่ของพวกเขา
ซึ่งได้ปลอบโยนและให้ที่พักพิงแก่เด็กทั้งสอง
14 August / 13.00 / 103 min / Germany / 2014

เวลา ๑๕.๐๐ น. La buena estrella
(โปรแกรมแม่ก็คือแม่)
๒๕๔๐ / ก�ำกับโดย Ricardo Franco / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตสเปน ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย
Antonio Resines, Maribel Verdú, Jordi Mollà /
ความยาว ๑๑๐ นาที (ภาษาสเปน ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริง เรื่องราวของ ราฟาเอล
คนขายเนื้อซึ่งได้ช่วย มาเรียนา หญิงสาวที่ก�ำลังถูก แด
เนียล แฟนของเธอท�ำร้าย ด้วยความสงสารเขาจึงพา
เธอมาอาศัยอยู่ที่บ้านขณะที่เธอก็ก�ำลังท้อง หลังจาก
เธอคลอดลูก ราฟาเอลก็ช่วยเลี้ยงลูกสาวของมาเรียนา
อย่างมีความสุข เพราะเขาเองก็ไม่สามารถมีลูกได้
เนื่องจากสูญเสียอวัยวะเพศไปจากอุบัติเหตุ ทุกอย่าง
ด�ำเนินไปได้ด้วยดี จนกระทั่ง แดเนียล กลับเข้ามาใน
ชีวิตมาเรียนาอีกครั้ง
14 August / 15.00 / 110 min / Spain / 1997

วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ชั่วฟ้าดินสลาย
(โปรแกรมผลงานรัตน์ เปสตันยี และประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๔๙๘ / ก�ำกับโดย มารุต / สร้างโดย หนุมานภาพยนตร์ /
น�ำแสดงโดย ชนะ ศรีอบุ ล, งามตา ศุภพงษ์ / ความยาว ๑๐๗
นาที

ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของ ประจวบ ฤกษ์ยามดี
สร้างจากบทประพันธ์ขนึ้ หิง้ ของ มาลัย ชูพนิ จิ เรือ่ งราว
ของยุพดี สาวหัวสมัยใหม่จากเมืองหลวงที่ได้แต่งงาน
กับ พะโป้ ชายชราเจ้าของปางไม้แห่งเมืองก�ำแพงเพชร
แต่เธอกลับไปสนิทชิดเชื้อกับ ส่างหม่อง หลานชายวัย
หนุม่ ของพะโป้ จนเกิดเป็นความรักความพิศวาสทีอ่ ยาก
อยู่ด้วยกันตราบจนชั่วฟ้าดินสลาย
วันพุ ธที่ ๑๗ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
นาตาลไม่หวาน
(โปรแกรมผลงานรัตน์ เปสตันยี และประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๐๗ / ก�ำกับโดย รัตน์ เปสตันยี / สร้างโดย หนุมาน
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, เมตตา รุ่งรัตน์ /
ความยาว ๑๒๑ นาที

ผลงานภาพยนตร์เรือ่ งสุดท้ายของ รัตน์ เปสตันยี ทีร่ วม
เอาขนบความนิยมของหนังไทยในยุคนั้นมาไว้ในเรื่อง
มนัส ทายาทมหาเศรษฐีชาวจีนเจ้าของบริษัทยาปลูก
ผม ทีถ่ กู พ่อบังคับให้แต่งงานกับ นำ�้ ตาล ลูกสาวคนเดียว
ของเพื่ อ นชาวอิ น เดี ย แต่ ม นั ส ยิ น ยอมแต่ ง งานกั บ
น�้ำตาลเพื่อหวังมรดกเท่านั้น และท�ำทุกวิถีทางเพื่อให้
เธอขอหย่ากับตน เพื่อจะได้แต่งงานใหม่กับ วัชรี หญิง
สาวที่เขารักสุดหัวใจ

เรื่องราวใน ค.ศ. ๑๙๔๔ ก่อนสงครามแปซิฟิกจะยุติ
เพียงหนึ่งปี นายทหารโทชิโอะ ได้พบรักและแต่งงาน
กับสาวสวยนามว่า มิโฮ ณ เกาะทะเลใต้แห่งหนึ่ง สิบปี
ผ่านไป ความรักของทั้งสองเริ่มสั่นคลอน เมื่อ มิโฮ พบ
ว่าสามีของเธอแอบมีความสัมพันธ์กับสาวอื่น
วันศุกร์ท่ี ๑๙ สิงหาคม ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรมพิเศษ ดูหนังคลาสสิกกับ
ม.ล. วราภา เกษมศรี ที่จะมาชวน

ผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หลังชมภาพยนตร์คลาสสิกของโลก
วันเสาร์ท่ี ๒๐ สิงหาคม –
วันอาทิตย์ท่ี ๒๘ สิงหาคม

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๒๐

ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา และหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร (งดฉายภาพยนตร์เรื่องยาวที่
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
วันเสาร์ท่ี ๒๗ สิงหาคม
เวลา ๑๓.๐๐ น. É Proibido Fumar
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๒ / ก�ำกับโดย Anna Muylaert / สนับสนุนโดย สถาน
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดงโดย
Glória Pires, Paulo Miklos, Marisa Orth / ความยาว
๘๙ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ)

เบบี้ เป็นครูสอนกีต้าร์วัยกลางคนที่ติดบุหรี่อย่างหนัก
เธอใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ณ
เมืองเซาเปาโล กระทัง่ วันหนึง่ เมือ่ เธอได้คบหากับ แม็ก
ชายผูเ้ ปีย่ มเสน่หท์ เี่ พิง่ ย้ายเข้ามาอยูห่ อ้ งข้าง ๆ ชีวติ ของ
เธอก็ค่อย ๆ ดีขึ้น จนเมื่อ เอสเตลินญา แฟนเก่าของ
แม็กกลับเข้ามาในชีวิตของเขา ความสัมพันธ์ของทั้งคู่
ก็เริ่มสั่นคลอน น�ำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิด
Sat 27 August / 13.00 / 89 min / Brazil / 2009

เวลา ๑๕.๐๐ น. The Lovebirds
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๕๐ / ก�ำกับโดย Bruno de Almeida / สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจ�ำประเทศไทย / น�ำแสดง
โดย Michael Imperioli, John Ventimiglia, Joaquim de
Almeida / ความยาว ๘๑ นาที (ภาษาโปรตุเกส ค�ำบรรยาย
ภาษาอังกฤษ)

เรื่องราวหกเรื่องที่เกี่ยวโยงกันด้วยเหตุการณ์คืนหนึ่ง
ในเมืองลิสบอน อันได้แก่ ศิลปินผู้ตามหาหญิงสาวผู้
คล้ายกับภรรยาของเขาที่ตายไป, คู่โจรกระจอกที่ล้ม
เลิกการปล้นเพราะทะเลาะกันเรือ่ งส่วนแบ่ง, ผูก้ �ำกับที่
ถ่ายท�ำภาพยนตร์เกีย่ วกับการชกมวยกับนักแสดง และ
นักมวยที่ชื่นชอบการล้มคู่แข่งเป็นอย่างมาก, คนขับ
แท็กซี่วิกลจริตที่ต้องเผชิญหน้ากับหญิงตั้งครรภ์คน
หนึง่ , วันหยุดทีแ่ สนยุง่ เหยิงของคูร่ กั นักบินและดีไซเนอร์
และนักโบราณคดีที่ปฏิเสธจะออกมาจากหลุมขุดค้น

มาดามกาเลียน มีลูกชายสามคน โดยคนที่สามมีชื่อว่า
กีโยม เด็กผู้ชายซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นลูกสาวสุดที่รักคน
เดียวของแม่ เขาเติบโตเป็นวัยรุ่นที่สับสนทางเพศมา
ตลอด ความสับสนยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเขาสะกดจิตตัวเองให้
ตกหลุมรักผูช้ าย แต่ยงิ่ โตขึน้ กีโยมก็เริม่ เข้าใจในตัวเอง
มากขึ้นและเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ
จากการควบคุมของแม่
Sun 28 August / 13.00 / 85 min / France / 2013

เวลา ๑๕.๐๐น.

โปรแกรมพิเศษ ดูหนังกับโดม
พบกับภาพยนตร์จากการคัดสรร
ของ โดม สุขวงศ์ ผูอ้ �ำนวยการหอ
ภาพยนตร์ และร่วมสนทนาหลัง
ชมภาพยนตร์
วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
วิวาห์ลูกทุ่ง (โปรแกรมผลงานประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๑๕ / ก�ำกับโดย อนุมาศ บุนนาค / สร้างโดย รามา
ภาพยนตร์ / น�ำแสดงโดย ไชยา สุรยิ นั , เพชรา เชาวราษฏร์ /
ความยาว ๑๔๖ นาที

เพราะหนี้สินที่สร้างไว้ตั้งแต่รุ่นพ่อ ท�ำให้ เสก และ
สกุณา สองพี่น้องต้องถูกจับแต่งงานกับ ชบา ลูกสาว
เถ้าแก่ติ๊ด และ ส�ำลี ลูกชายก�ำนันเด่น ทั้งคู่จึงตัดสินใจ
แอบหนีไปสืบหาตัวว่าที่คนรักว่าเป็นใคร จนได้พบกับ
ชะอม ลูกชายผู้ใหญ่มั่นซึ่งมีรักอยู่กับ ชบา แต่ติดตรงที่
เขาเองก็ถูกจับหมั้นกับ ดาว ลูกสาวก�ำนันเด่นด้วย
เหตุผลเดียวกัน และ เสกก็ยงั เกิดไปหลงรักดาวเข้า เรือ่ ง
จึงกลายเป็นวิวาห์ว้าวุ่นชุลมุนผิดฝาผิดตัว
วันพุ ธที่ ๓๑ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.
จงอางผยอง (โปรแกรมผลงานประจวบ ฤกษ์ยามดี)
๒๕๑๔ / ก�ำกับโดย น้อย กมลวาทิน / สร้างโดย สยาม
สโคปฟิล์ม, บริษัทคาเธ่ย์แห่งฮ่องกง / น�ำแสดงโดย สมบัติ
เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช / ความยาว ๑๒๕ นาที

เหตุการณ์ในสมัยปลายอยุธยา เรื่องราวของ เพชร แข
หลินหลิน และ เจียงไฮ่ เพื่อนร่วมสาบานสี่คนที่ต้อง
ก�ำพร้าพ่อแม่จากน�้ำมือของ อิน และบรรดาลูกสมุน
ทั้งหมดตั้งสัตย์ปฏิญาณไว้ว่า เมื่อเติบโตขึ้นจะกลับมา
ช�ำระแค้นให้ครอบครัว เวลาผ่านไปเมื่อกรุงศรีอยุธยา
แตกพ่าย เพชรสืบทราบว่าอินก�ำลังเป็นไส้ศกึ ให้แก่พม่า
เขาตั ด สิ น ใจรวบรวมคนไทยและบรรดาเพื่ อ นร่ ว ม
สาบาน เพื่อหวังล้างแค้นและปกป้องแผ่นดินเกิด

Sat 27 August / 15.00 / 81 min / Portugal / 2007

๒๙

